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دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية يف العالم 2009: تعزيز التنمية وإنقاد الكوكب

أّدى الفصل يف مجال املمارسة بني تغيرُّ املناخ والخطط اإلنمائية إىل تشويه الحوار العاملي الذي يدور بشأن أكرب تحّديني يواجهها 
املجتمع الدويل يف مجال السياسات. وطبقاً لدراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية يف العالم لعام 2009، فإن الحاجة ماسة إىل 
اتباع نهج متكامل ينطلق من مفهوم التنمية املستدامة بحيث يتمثل مفتاح هذا النهج يف إحداث تحّول يف االقتصاد العاملي يتسم 
انخفاض االنبعاثات وارتفاع النمو، بمعنى تحّول يمكنه أن يبقي االرتفاعات يف درجات الحرارة متسقة مع استقرار البيئة عىل 
نحو ما تحدده الدوائر العلمية، مع العمل يف الوقت نفسـه عىل تبني ذلك النهج من النمو القوي والتنويع االقتصادي يف البلدان 
النامية، وبما من شـأنه أن يتيح التقارب بني الدخول االقتصادية عىل مسـتوى العالم كله. ولسـوف يقتيض األمر كذلك تهيئة 
عمليات تخضي النمو الهادف إىل اللحاق بالركب بحيث تتصدى لتحّديات التكيرُّف التي تواجه البلدان واملجتمعات املستضعفة، 

التي سوف يصبح أمنها االقتصادي مهدداً حتى إذا ما أمكن إبقاء تغيرُّ املناخ ضمن حدود يمكن التعامل معها عاملياً.

وما زال مفهوم التنمية يف كثي من األحيان يشـغل حتى اآلن موقعاً ثانوياً يف سـياق الحوار الناشـئ بشأن املناخ. وقد أدى ذلك 
إىل حالة اسـتقطاب اتسـمت بها املناقشـات التي تتعلق، سـواء بالقضايا املعيارية )من قبيل االحتجاج بالفكرة القائلة بوجود 
“مسـؤوليات مشـركة ولكن متباينة”( أو بالقضايا املالية )التي تشمل األسـلوب الذي يتم من خالله تمويل عمليات التخفيف 
والتكيرُّف(. وفضالً عن ذلك، فإن املناقشـة املتصلة باسـتحداث السياسـات والربامج الداعمة لعمليات النمو الهادف إىل اللحاق 

بالركب لم تكد تبدأ بعد.

من هنا فالدراسة تسعى إىل تجسي الهوة القائمة عىل نطاق حوار السياسات العام حني تذكر أنه ال يمكن امليض ُقدماً، وعىل نحو 
فّعال، بجهود التخفيف والتكيرُّف إالّ إذا ما أصبحا جزًءا من اسـراتيجية إنمائية متّسـقة تقوم عىل أسـاس عملية تحّول تقودها 
اسـتثمارات كثيفة وتتخذ مسارات تتسـم بانخفاض االنبعاثات وارتفاع النمو. ومع تسليم الدراسة بأن األمر سيحتاج تشكيلة 
متنوعة من اآلليات املؤسسـية السـوقية وغي السـوقية إذا ما كان الهدف هو مواصلة امليض يف هذه املسارات، إالّ أنها تدفع بأن 
األمر يقتيض يف الوقت ذاته دوراً محورياً تضطلع به الدول التي تتبع نْهج التنمية وتستطيع تعبئة إمكانيات التمويل العام وبناء 
قدرة تكنولوجية مالئمة. وهذه االسـراتيجية التي قد ال يخرج منها طرفاً خارساً سوف تتطلب بدورها استعداد املجتمع الدويل 
بأن ينهض إىل املشاركة من خالل تمويل متعدد األطراف وعىل نطاق أوسع بكثي مما كان قائماً حتى اآلن، فضالً عن اتباع ُنهج 

جديدة ترمي إىل نقل التكنولوجيا من البلدان الغنية إىل البلدان الفقية.
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إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

ُتمثَّل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة مهزة وصل حيوية بني السياسات العاملية 
يف املجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية وبني اإلجراءات املتخذة على الُصعد الوطنية. وتعمل اإلدارة يف ثالثة 
جماالت رئيســـية مترابطة: ‘1’ تقوم جبمع وتوليد وحتليل جمموعات واســـعة من البيانـــات االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية ومن املعلومات اليت تستند إليها الدول أعضاء األمم املتحدة يف استعراض املشاكل املشتركة واإلملام الكامل 
خبيـــارات السياســـة العامة؛ ‘2’ تعمل على تيســـري املفاوضات بني الدول األعضاء يف كثري مـــن اهليئات احلكومية 
الدولية بشأن املسارات املشتركة للعمل من أجل التصدي للتحّديات العاملية املاثلة أو الناشئة؛ ‘3’ ُتسدي املشورة 
إىل احلكومات املهتمة بشأن طرق ووسائل ترمجة ُأطر عمل السياسات املوضوعة يف املؤمترات والقمم اليت تعقدها 
األمم املتحدة، إىل برامج يتم تنفيذها على املستوى القطري كما تساعد من خالل تقدمي املساعدة التقنية على بناء 

القدرات الوطنية.

مالحظة

تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام.



ج

مقدمة

مت اختاذ خطوات غري مسبوقة لوقف حالة االهنيار املايل العاملي ومتكني العامل من التعايف من جرَّاء األزمة االقتصادية 
اليت نشأت يف عام 2008. بيد أن العامل يواجه حاليًا أزمة يف املناخ ما برحت تتفاقم على مدار فترة أطول بكثري 
من الزمن. وإذا مل حنتشـــد يف مواجهة هذا التحّدي مســـّلحني بنفس العزم، حيدونا إحســـاس بالقضية املشتركة اليت 
واجهنا فيها األزمة االقتصادية، فلن يقتصر األمر على وقوع الكارثة املناخية اليت خيشى منها جمتمع الدوائر العلمية، 
بل إن اإلبالل من هذه األزمة يصبح يف حكم املستحيل. وحلسن احلظ، فإن بإمكان االستجابات املالئمة إزاء أزمة 

املناخ أن تسهم أيضًا يف حتقيق الرخاء االقتصادي يف األجل الطويل.
وحيذر العلماء من أن االنبعاثات العاملية ميكن أن تبلغ ذروهتا يف غضون عقد من الزمن، وبأننا سوف نواجه 
عواقب خطرية يف هذا املضمار، وال سيما يف العامل النامي حيث تعيش األغلبية الساحقة من البشر، وحيث تسود 
حالـــة مـــن الضعف أمام اآلثار املناخية اليت متثل األكـــر من نوعها. وإذا كان املتوخى هو زيادة اإليرادات املالية يف 
العـــامل النامـــي، وهي اليت تؤّدي إىل زيادة االنبعاثات على حنو ما يتم يف البلدان املتقدمة اليوم، فحينئذ يصل هيكلنا 

البيئي إىل أقصى نقطة االنكسار.
ويف الواقع يعكس اتساع نطاق حتّدي املناخ قرنني من زيادة االنبعاثات اليت ال كابح هلا. ومواصلة هذا النهج 
جاء على خالف الوعود اليت قطعت يف إطار بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغيُّر 
املناخ. أما احلقيقة املحزنة فهي أنه قد فاتتنا فرص عديدة لتغيري هذا املسار. فالبلدان النامية هي أول بل وأسوأ من 
يعاين من مشـــكلة ال تتحمل إزاءها، من منظور تارخيي، ســـوى احلد األدىن من املسؤوليات. ومن مثَّ أصبح واجبًا 

يف هذا الصدد االنطالق من قضايا اإلنصاف وتقاسم األعباء.
وميثل مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغيُّر املناخ، املعقود يف كوبنهاغن يف كانون األول/ديسمر 2009، فرصة 
غري مســـبوقة للتخطيط ملســـتقبل اقتصادي أكثر اســـتدامة. ومبا أن االقتصادات املتقدمة متتلك من املوارد وتضطلع 
باملســـؤوليات مبا جيعلها تقود املســـرية، فلسوف ُيطلب إليها أن تتحمل التزامات جسورة من أجل ختفيض انبعاثاهتا 

مع مساعدة الدول النامية على االضطالع جبهود التخفيف والتكيَّف.
إن تغيُّر املناخ ُيمثَّل حتّديًا عامليًا ال سبيل إىل مواجهة آثاره إاّل من خالل حوار مفتوح شامل صريح. واألمم 
املتحدة هي حمور هذا احلوار. وتأيت دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل، 2009 لكي ترهن على أمهية 
مواجهة حتّدي املناخ، مع العمل يف الوقت نفســـه على مواجهة حتّدي التنمية من خالل اإلقرار بالروابط اليت تصل 

بني اجلانبني فضاًل عن مواصلة املسري حنو ختفيض االنبعاثات وزيادة النمو.
وليس هناك دليل وحيد نستهدي به يف حتقيق هذه األهداف. فالدراسة تستعرض الدعائم الرئيسية من أجل 
تقييم أفضل اخليارات املمكنة واملتاحة للبلدان اليت تشهد مستويات متباينة من التنمية، وهي يف الوقت نفسه ترفض 
االستقطاب بني التخفيف والتكّيف، وترفض أيضًا فكرة أن على املرء أن خيتار بينهما؛ فكال السبيلني ال غىن عنه 

بقدر ما أن دعمهما حيتاج إىل تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية على السواء.



دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية يف العالم، 2009د

وهناك أوجه من التآزر اهلائل اليت تتولد من خالل توظيف االســـتثمارات الكبرية يف جماالت كفاءة الطاقة 
املتجددة واحلد من حاالت االنكشاف أمام املؤثرات اخلارجية وتنفيذ مشاريع إمنائية أوسع نطاقًا. ومن شأن هذا 
كله أن يفرض استجابات متكاملة حبق يف جمال السياسات فضاًل عن عمليات تكّيف هائلة تتم على صعيد االقتصاد 
العاملـــي. ويف كل حـــال، فليس لنا أن نطلب أقل من ذلك إذا قصدنا إىل وضع العامل على طريق أكثر اســـتدامة يف 
مضمار التنمية. وعلى املجتمع الدويل أن يتحمل مسؤولية تقدمي املوارد وتولِّي زمام القيادة مبا يكفل أن يكون هذا 
اهلدف عمليًا ومنصفًا يف آن واحد. ومن هنا فالدراســـة احلالية متثل مســـامهة تأيت يف وقتها يف هذا اجلهد، ومن مثَّ 

فإنين أوصي بأن يطلع عليها مجهور أوسع نطاقًا على مستوى العامل كله.

بان كي مون
األمني العام



هـ

شكر وتقدير
دراس���ة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل هي املنشـــور الســـنوي الرئيســـي الذي يصدر بشأن كرى القضايا 
اإلمنائيـــة وتتـــوىل إعداده إدارة الشـــؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمـــم املتحدة. وقد اضطلع مبهمة 
اإلشراف العام وقيادة إعداد دراسة هذه السنة روب فوس، مدير ُشعبة وضع وحتليل السياسات يف إدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية. وقام ريتشـــارد كوزول رايت بقيادة الفريق الذي أعّد التقرير. أما الفريق األساســـي يف 
الشعبة فيضّم عمران أمحد، وبريوجوسيبـي فورتناتو، ونصر إسالم، وأليكس جولكا، وأوليفر باديسون، ومرينغيال 
م مناذج املحـــاكاة املعروضة يف الفصلني األول  بـــارا. وألكـــس إزوريتا الذي ينتمي إىل الشـــعبة املذكورة هو من قدَّ
والرابع. كما وردت توجيهات هامة للتحليل الشامل من جانب طارق بانوري من شعبة التنمية املستدامة باإلدارة، 
وبالتعاون مع ديفيد أكونور وشنتال لني كربنتييه وفِرد سلطاو قّدموا املدخالت الرئيسية إىل الفصلني الثاين واخلامس 
من الدراس���ة، يف حني ســـاهم مانويل منتيز وفرانك شرويدر من مكتب متويل التنمية يف إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية بامُلدخالت الرئيسية للفصل السادس، ووّفر جان ماكلني وبربارا تافورا جينشيل من أمانة منتدى األمم 

املتحدة املعين بالغابات مدخالت للفصلني الثالث والسادس.
وتســـتحق االمتنان كذلك املســـامهات والتعليقات اليت ُقدمت من الصناديق واملنظمات على صعيد منظومة 
األمم املتحدة بشـــكل عام مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية، واملؤسســـة املالية الدولية، ومكتب العمل الدويل )إدارة 
اســـتراتيجية التوظيف(، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي )مكتب وضع السياســـات، نيويورك(، ومركز ريزو التابع 
لرنامج األمم املتحدة للبيئة )كوبنهاغن(، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغيُّر املناخ )بون(. ووردت 
أيضـــًا مدخـــالت حمّددة مـــن باحثني يف اجلامعة األســـترالية الوطنية وجامعة توفتس وجامعـــة أوريغون ومن مركز 

اجلنوب يف جنيف.
وقـــــد أفـــــاد التحليـــــل مـن عدد من ورقات املعلومات األساســـية اليت قام بإعدادهـــا خاصة من أجل هذه 
الدراس���ة، عـــدد من كبار اخلراء املعنيـــني بتغيُّر املناخ والتنمية. وُتتاح ورقات املعلومات األساســـية املذكورة على 

.http://www.un.org/esa/policy/wess :املوقع
م توجيه مفيد وشامل من جانب جومو كوامي سندارام، األمني العام املساعد للتنمية االقتصادية يف  كما قدِّ

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة.

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/index.shtml
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نظرة عامة

مواجهة تغيرّ املناخ شأن يهم الجميع
الرسالة املحورية لدراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل، 2009 هي أن ال سبيل إىل مواجهة حتّدي املناخ 
من خالل إجراءات مرحلية أو جزئية؛ فاألمر يتطلب يف املقام األول بذل املزيد من اجلهود من جانب البلدان املتقدمة 
من أجل تقليل انبعاثاهتا. وحقيقة األمر أنه قد تبّدد يف هذا الصدد أكثر من عقد من الزمن منذ اعتماد بروتوكول 
كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ 1، ومل يفض ذلك إاّل لزيادة احلاجة املاسة إىل بذل 
تلك اجلهود. ومع ذلك، فإذا بدأت البلدان املتقدمة ترمجة كلماهتا إىل أفعال فإن جهودها من املســـتبعد أن تكفي 
 حبـــد ذاهتـــا ملواجهة حتّدي املناخ، ومن مثَّ بات األمر يتطلب حاليًا املشـــاركة الفعَّالة للبلدان النامية وهي مشـــاركة 

ال ميكن أن تتم إاّل إذا أُتيح للنمو االقتصادي والتنمية االقتصادية أن يتواصال بطريقة سريعة ومستدامة.
وترى هذه الدراس���ة أن التحول حنو مســـارات ختفيض االنبعاثات مع زيادة النمو من أجل مواجهة حتّديات 
التنمية واملناخ أمر ضروري وممكن التحقيق يف آن واحد؛ فهو ضروري ألن مكافحة ظاهرة االحترار العاملي ال ميكن 
حتقيقها بغري العمل يف هناية املطاف على ختفيض االنبعاثات النامجة عن البلدان النامية، وهي ممكنة التحقيق ألن احللول 
التكنولوجية اليت ميكنها حتقيق حتوَّل حنو هذه الُسبل مطروحة يف واقع األمر. ومع ذلك فهي ليست حتمية وال بغري 
نتيجة. ومثل هذا التحول من شأنه أن ينطوي على تعديالت غري مسبوقة بل وميكن أن تنجم عنها تكاليف باهظة 
على املستويني االجتماعي واالقتصادي يف البلدان النامية. وفضاًل عن ذلك فهي تعديالت سوف يتعني التكّيف معها 
وسط عامل حاشد حباالت الالمساواة أكثر من أّي وقت مضى يف تاريخ البشرية. ولو ُقّدر لذلك أن حيدث فلسوف 
يتطّلب هذا التحول مستوى من الدعم والتضامن على الصعيد الدويل قلَّما أمكن حتقيقه يف غري ظروف زمن احلرب.

وتذهـــب الدراس���ة أيضًا إىل أن حتقيق مثـــل هذا التحول إمنا يتوقف على التوصـــل إىل صفقة عاملية جديدة 
قادرة على رفع مســـتويات االســـتثمار وتوجيه املوارد حنو ختفيض املحتوى الكربوين يف النشاط االقتصادي، وبناء 
القدرات ذات الصلة فيما يتعلق بالتصدي للتغيُّرات املناخية اليت ال سبيل إىل جتّنبها. وال متلك معظم البلدان النامية 
حاليًا املوارد املالية وال املعارف التكنولوجية العملية وال القدرات املؤسســـية مبا يقتضيه وضع هذه االســـتراتيجيات 
بإيقاع سريع يتوازى مع خطورة حتّدي املناخ. على أن عدم الوفاء بااللتزامات املتعهد هبا بتقدمي الدعم الدويل يف 
ل أكر عقبة تعوق مبفردها إمكانية مواجهة التحّدي، األمر الذي يقتضي اختاذ  هذه املجاالت الثالثة ما برح ُيشـكِّ

إجراءات أكثر جسارة على اجلبهات كافة.
وترى الدراس���ة أنه اتساقًا مع املســـؤوليات املشتركة واملتباينة أيضًا فلسوف يقتضي التحول اتباع هنج إزاء 
سياســـات املنـــاخ يف البلدان النامية حبيث يكـــون خمتلفًا عن نظريه يف البلدان املتقدمة، مبعىن أنه ســـيقتضي بالذات 
ز على تشكيلة واسعة من التدابري السوقية وغري السوقية فيما يويل مزيدًا  جدول أعمال لسياسات عامة جديدة يركِّ
من االهتمام بأكثر مما شـــهدته الســـنوات القريبة باالســـتثمار العام وكفاءة السياســـات الصناعية اليت تدير أمورها 

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2303، رقم 30822.  1
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الدولة اليت تأخذ بالتنمية. أما املزيج الذي تقوم على أمره البلدان املتقدمة فيشمل على األغلب دورًا أكر لألسواق 
والضرائب واللوائح املتصلة مبادة الكربون.

وأخـــريًا فلســـوف حتتاج قضيتا الثقة والعدالـــة إىل أن ُتعامال مبزيد من اجلدية مبا يكفل اســـتجابات منصفة 
وشاملة إزاء حتّدي املناخ. ويف هذا الصدد تقول الدراسة بأن من حمدِّدات النجاح ما سوف يتمثَّل يف قدرة البلدان 
املتقدمة والنامية على التوصل إىل إطار أكثر تكاماًل وإىل برامج مشتركة تتوخى أهدافًا مشتركة منها تكّيف املناخ 

واحلراجة والطاقة )مبا يف ذلك إتاحة الطاقة( والقضاء على الفقر.

اإلسقاطات واملبادئ

تحّدي املناخ بالنسبة للبلدان النامية

حىت لو أمكن التوصل إىل تثبيت التدفق السنوي لالنبعاثات عند مستواه اليوم، فإن خمزون انبعاثات غازات الدفيئة 
يف الغالف اجلوي سوف يصل إىل ضعف مستوى ما قبل عصر الصناعة حبلول عام 2050 مبا ينطوي على احتمال 
قـــوي ينـــذر بارتفاعات خطـــرية يف درجات احلرارة، ومبا ميكن أن يفضي إىل نتائج تزعزع االســـتقرار االقتصادي 
والسياسي على السواء. وتشري أحدث النتائج اليت توصل إليها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ إىل ما يلي:

بالنسبة إىل كثري من املحدِّدات الرئيسية، فإن املناخ يتحّول بالفعل مبا يتجاوز أمناط التباين الطبيعي الذي 
مت يف نطاقه تطور وازدهار جمتمعنا واقتصادنا. وهذه املحدِّدات تشـــمل متوســـطات احلرارة على سطح 
األرض وارتفاع مســـتوى ســـطح البحر وديناميات املحيط والصفائح الثلجية وزيادة محوضة املحيطات 
والظواهر املناخية القصوى. وهناك خطر ملموس ينذر بتســـارع كثري من هذه االجتاهات مبا يؤّدي إىل 

خطر متفاقم بتحوالت مناخية مباغتة أو ال سبيل إىل تداركها 2.
ويف ضـــوء هذه النتائج تســـجل الدراســـة حدًا أقصى لزيادة درجـــة احلرارة مبقدار درجتـــني مئويتني فوق 
مستويات ما قبل الصناعة، بوصفه هدف تثبيت تركيزات الكربون عند مستوى حيول دون تدخل خطورة العوامل 
البشـــرية ذات األساس البشـــري يف النظام املناخي، وهذا يوازي هدفًا يتمثل يف تركيز غازات الدفيئة )على أساس 
معادالت ثاين أكسيد الكربون اليت تتراوح بني 350 و450 جزًءا يف املليون وختفيضات يف االنبعاثات العاملية يف 
إطار يتراوح بني 50 و80 يف املائة زيادة على مستويات عام 1990 حبلول عام 2050. وفيما يتعلق باالنبعاثات 
الفعلية ســـيكون ذلك مكافئًا لتخفيض من حنو 40 غيغاطن من ثاين أكســـيد الكربون حاليًا إىل ما يتراوح بني 8 

و20 غيغاطن من ثاين أكسيد الكربون حبلول عام 2050 3.
ويأيت هذا التحّدي نتيجة قرنني وأكثر من منو غري مســـبوق وارتفاع يف مســـتويات املعيشـــة عزَّزته كميات 
ونوعيات متزايدة باســـتمرار من خدمات الطاقة. والذي حدث هو أن املصادر التقليدية للطاقة )الكتلة األحيائية( 
حل حملها أساسًا الفحم مث النفط )ابتداًء من مطالع القرن العشرين( حىت أصبحت مصادر الطاقة األحفورية تقدم 

اليوم ما يقرب من 80 يف املائة من االحتياجات الكلية من الطاقة.
ومع ذلك، فما برحت األنشطة اليت تستعمل هذه اخلدمات موزَّعة بصورة غري متناسبة مما أفضى إىل تباين 
حـــاد يف مســـتويات الدخل بني العامل املتقدم والعـــامل النامي، فضاًل عن تفاوتات اقتصاديـــة واجتماعية هائلة على 

الرســـالة الرئيســـية 1 )االجتاهـــات املناخية( من املؤمتـــر العلمي الدويل: تغيُّر املنـــاخ: األخطار العامليـــة، التحّديات والقرارات،   2
كوبنهاغن، 10 - 12 آذار/مارس 2009.

الغيغاطن يساوي بليون طن متري.  3



ط نظـرة عامـة

أوجه التآزر بني تحّديات املناخ وتحّديات التنمية

هل ميكن اجلمع بني النمو االقتصادي املرتفع يف البلدان النامية وبني ختفيض جذري يف مسار انبعاثاهتا؟ إن الكتابات 
الصادرة بشـــأن املناخ والتنمية تضم هنجني خمتلفني إزاء هذه املســـألة؛ فدعاة هنج “من القمة إىل القاعدة” يركزون 
على التحّدي العاملي وعلى نوع مســـارات وأهداف االنبعاثات بالنســـبة للبلدان النامية اليت تتســـق مع مواجهة هذا 
التحّدي. على أن هذا النهج مت اســـتخدامه أيضًا حلســـاب التكاليف اليت تنطوي عليها اإلجراءات املتخذة يف جمال 

املستوى العاملي )الشكل ن ع - 1(. وباإلضافة إىل ذلك، وكنتيجة هلذه التنمية غري املتكافئة، فإن البلدان املتقدمة 
أسهمت منـذ عام 1950 مبا يصل إىل ثالثة أرباع الزيادة اليت طـرأت على االنبعاثات برغم حقيقة أهنا ال تشّكل 

سوى أقل من 15 يف املائة من سكان العامل.
ومن مثَّ فإن االســـتجابة إزاء تغيُّر املناخ يف البلدان النامية ســـوف جتد نفســـها بالضرورة أمام حتّديات أشـــد 
مة ويف ظل بيئة أكثر تقييدًا بكثري. ويظل التحّدي الرئيسي متمثاًل  شراسة بكثري عن نظريهتا اليت تواجه البلدان املتقدِّ
يف النمو االقتصادي، وهو أمر هام ليس فقط من أجل حتقيق هدف القضاء على الفقر ولكن أيضًا من أجل تضييق 
تدرجيي للتفاوتات اجلسيمة يف الدخل بني جمموعيت البلدان. وعليه تظل فكرة جتميد املستوى الراهن من الالمساواة 
على صعيد العامل على مدار النصف القادم من القرن أو ما بعده )فيما حياول العامل حل مشـــكلة املناخ( فكرة غري 

مقبولة ال من الناحية االقتصادية وال من الناحية السياسية وال أيضًا من الناحية األخالقية.

الشكل ن ع - 1

هوة الدخل بني مجموعة السبعة ومناطق مختارة، 1980 - 2007
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املنـــاخ. أمـــا دعاة البديل وهو هنـــج “من القاع إىل القمة” فريكزون على اإلجـــراءات العملية اليت تتخذها البلدان 
النامية يف سياقات من قبيل كفاءة الطاقة واملشاريع التجريبية املنفذة يف جمال الطاقة املتجددة ومشاريع إعادة تشجري 
دة للتخفيف.  الغابات. وهذا النهج استخدم بدوره لوضع تقديرات للتكاليف اليت ينطوي عليها اختاذ إجراءات حمدَّ
ومع ذلك فهناك عدد قليل جدًا من الدراســـات اليت تترجم هذين النهجني إىل برامج اســـتراتيجية من النوع الذي 

يضع االقتصاد على مسار يؤّدي إىل تنمية مستدامة.
واجلمع بني النهجني يفضي إىل نتيجة ميكن متامًا أن حتقق التكامل بني جدويل أعمال املناخ والتنمية رغم أن 
هذا يتطلب منطلقًا خمتلفًا للغاية إزاء سياسة املناخ يف البلدان النامية بأكثر من نظريه الذي نشأ يف البلدان املتقدمة. 
وفيما ستوجد أوجه متاثل بني جمموعيت البلدان من حيث جمموعة فرعية من أدوات السياسة الوطنية )حوافز أفضل 
نوعية ولوائح أكثر صرامة( فإن حكومات البلدان النامية ستحتاج إىل توجيه املوارد اليت تعبئها من أجل االستثمارات 
ب االهتمام يف البلدان املتقدمة  الطائلة ضمن قطاعات اإلنتاج اجلديدة ولصاحل التكنولوجيات اجلديدة. وفيما ينصَّ
على تنمية سوق الكربون فإن اخليار املفضل لدى البلدان النامية ينبغي أن يتمثل يف التشديد على وضع السياسات 
الصناعيـــة الفعَّالة. وهذا االقتران بني ضخامة االســـتثمارات وإجراءات التدخل الفعَّالة للسياســـات يتطلب بدوره 
التزامًا سياسيًا قويًا ومتواصاًل من جانب أّي دولة تسعى إىل التنمية، فضاًل عن دعم أساسي حاشد وفعَّال ومتعّدد 

األطراف فيما يتعلق بالتمويل والتكنولوجيا على السواء.

أوجه التآزر بني إجراءات البلدان املتقدمة والبلدان النامية

البحث عن أوجه التآزر بني البلدان املتقدمة ونظريهتا النامية فيما يتعلق بإجراءات املناخ أفضى إىل ثالثة ُنهج خمتلفة 
نوعًا ما عن بعضها البعض. أما تطبيق النهج األول فيعين أن تتبع البلدان النامية منوذج البلدان املتقدمة ســـواء كان 
ذلك طوعًا أم كرهًا من خالل شكل من أشكال القسر مبعىن تبّني أهداف معينة لتقليل االنبعاثات. ويف إطار اخليار 
الثاين، وسواء كان ذلك برسم أهداف أم باختاذ إجراءات فاألمر يظل رهنًا بتوفر التمويل والتكنولوجيا من جانب 
البلدان املتقدمة. ومبوجب اخليار الثالث تتشارك البلدان املتقدمة والنامية يف اعتماد هديف املناخ والتنمية على السواء.

وتفيـــد النتائـــج اليت خلصت إليها الدراس���ة أن النهج األول حمكوم عليه بالفشـــل، يف حـــني أن النهج الثاين 
ضروري ولكن يواجهه خطر أن يقتصر على التوصل إىل إجراءات تراكمية فقط تتم على أساس كل مشروع على 
ز االهتمام على مســـألة التحويالت املالية من خالل املســـاعدة اإلمنائية  حـــدة. ومـــن املفهوم متامًا أن هذا النهج ركَّ
الرمسيـــة. وإذا كانـــت الطموحات فيما يتعلق بالتصّدي لتحّدي املناخ أكثر تواضعًا فإن هذا النهج ســـيكون كافيًا 
يف ضوء توافق اآلراء العلمي بشأن أخطار تغيُّر املناخ ومن مثَّ فهو أمر من املرجح متامًا أن يكون قاصرًا عن حتقيق 
املطلوب. من هنا فالنهج الثالث يف واقع األمر هو أفضل ما يالئم إعادة تصور املسار اإلمنائي. وكما سوف يتضح 
فـــإن مـــا حدث مؤخرًا مـــن تعّدد أزمات األغذية والطاقة والتمويل رمبا يكون قد جاء بالضبط كي يهيئ الســـياق 
املناسب الذي تتجذر فيه اإلجراءات التعاونية ذات الصلة. وفيما ميكن جلذور هذه األزمات أن تكون متمايزة عن 
ل خطـرًا مشتركًا يهـدد اإلجـراءات اليت ال تزال حباجـة إىل  بعضها البعض ومـن ذلك مثاًل أزمـة املنـاخ، فإهنا تشكِّ

استكمال يف إطار جدول أعمال يستهدف حتقيق التنمية االقتصادية والقضاء على الفقر.
واستجابة لألزمات االقتصادية واملالية العاملية اتُّخذت خطوات من أجل حتقيق التعايف واحليلولة دون عودة 
التجـــاوزات املاليـــة النامجة عن “رأمسالية الكازينو” ومن خالل إدراج االســـتثمارات اخلضراء ضمن حزم التحفيز 
املالية والتصدي للشواغل البيئية مبا يف ذلك تلك املتصلة بتغيُّر املناخ. وفيما ال تؤّدي هذه املبادرات جمتمعة إىل حل 
مستدام يف األجل الطويل فإهنا تشري حبق إىل االجتاه الصحيح. ومع ذلك فاألمر ما برح حباجة إىل املزيد. وقد كان 
هناك بالذات تقاعس عن االعتراف ســـواء حبجم إجراءات التكّيف املطلوب اختاذها من جانب البلدان النامية من 
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أجل انتشال اقتصاداهتا من هوة الركود العاملي أم مبا يتعلق بالتحول إىل مسارات االنبعاثات املنخفضة مع ما ينجم 
عـــن ذلـــك من تكاليف اقتصادية وسياســـية. وإذا كان للبلدان النامية أن تقوم هبذه التكّيفات، فإن األمر ســـيكون 

حباجة إىل النهوض باستمرار مبستويات التعاون الدويل.

تقاسم األعباء 

جاءت أزمة املناخ نتيجة النمط الشـــديد التباين للتنمية االقتصادية الذي تطور على مدار القرنني املاضيني مما أتاح 
اليـــوم للبلدان الغنية أن تصل إىل مســـتوياهتا الراهنة من الدخـــل، وهو ما حتقق جزئيًا من خالل عدم إيالء االعتبار 
ر أنه مع كل ارتفاع مبتوسط  للضرر البيئي الذي بات يهدد حاليًا حياة اآلخرين وُسبل معيشتهم. واحلق أنه قد ُقدِّ
درجة مئوية واحدة يف درجات احلرارة العاملية، فإن متوســـط النمو الســـنوي يف البلدان الفقرية ميكن أن ينخفض 
مبـــا يتـــراوح بني نقطتني إىل ثالث نقاط مئوية دون أن يطرأ تغيري علـــى أداء النمو بالبلدان الغنية، بل ميكن للبلدان 
املتقدمة أن تفيد يف واقع األمر من ارتفاعات درجات احلرارة يف األجل املتوسط بفضل أمور شىت من بينها حتسن 
الغالت الزراعية )بواســـطة التخصيـــب بالكربون( ومن اخنفاض تكاليف النقل )عر طرق الشـــحن القطبية اخلالية 
من الثلوج(. وهذا النمط غري املتكافئ للتنمية ينعكس يف حجم االنبعاثات للفرد اليت بلغ متوسطها ستة إىل سبعة 

أضعاف زيادة يف البلدان املتقدمة عنه يف البلدان النامية.
ل يف جمموعها إطارًا مناخيًا ُمتســـقًا، مهمة صعبة. ومنذ  وقد ثبت أن مراعاة هذه االعتبارات حبيث تشـــكِّ
انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف ريو دي جانريو يف عام 1992 ســـاد االتفاق بأن البلدان جيمع 
بينها “مسؤوليات مشتركة ولكن خمتلفة” فيما يتصل بالتعامل مع حتّدي املناخ. )أعيد طرح هذا املبدأ لدى انعقاد 
الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ 4، املعقودة يف بايل، إندونيسيا، 
يف كانون األول/ديســـمر 2007(. وقد كان صعبًا التوصل إىل توافق بني اآلراء بشـــأن ما يعنيه هذا األمر على 
مســـتوى املمارســـة، ألن البلدان الغنية ال تريد أن تويل أمهية كرى لإلجراءات املتخذة يف املاضي، واليت من شـــأهنا 
أن تلقي القدر األكر من املســـؤوليات على عواتقها، بينما ختشـــى البلدان النامية، وللســـبب نفسه، أن تعطى أمهية 

فائقة لالنبعاثات املنطلقة يف احلاضر أو يف املستقبل.

تصحيح فشل يف السوق...

حدثت نقلة كرى من نوع ما مع صدور تقرير سترين يف أواخر عام 2006 عن حكومة اململكة املتحدة لريطانيا 
العظمـــى وآيرلنـــدا الشـــمالية، الذي جاء ليعّرف غازات الدفيئة بوصفها “أكر فشـــل ســـوقي شـــهده العامل على 
اإلطـــالق”. ومـــن مثَّ فقد طرح املحاولة اجلادة األوىل من أجل منذجة التكاليـــف النامجة عن عدم اختاذ إجراءات، 
باملقارنـــة مع تكاليف تبّني اســـتراتيجية بديلة من شـــأهنا أن تبقي االنبعاثات عند حـــد أدىن ميكن إدارته. ومن هذا 
املنطلق، ينشأ شكل من أشكال األخالقيات املناخية بشأن احلاجة إىل إعادة مواءمة التكاليف االجتماعية واخلاصة، 
من خالل محل امللوِّث على أن يدفع لقاء األضرار اليت يلحقها باآلخرين. وخلص تقرير سترين إىل أنه من املمكن 

ضمان أن تكون أجيال املستقبل يف وضع أفضل بكثري ومن خالل حتميل أجيال احلاضر تكلفة قليلة نسبيًا.
وقد أّدى حتليل ســـترين إىل بدء حوار مشـــحون بني صفوف االقتصاديني بشأن املنهجية الصحيحة حلساب 
تكاليف األضرار املناخية وأكفأ اآلليات اليت تفيد يف تصحيح ما صاحب ذلك من فشل السوق. وهذا احلوار شّجع 
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واضعي السياسات على التفكري بصورة أوضح بشأن إدارة خماطر املناخ يف ظل ظروف تشهد قصورًا يف املعلومات 
وحالة من عدم اليقني فضاًل عن نشوء إحساس، سواء باالعتبارات التارخيية )فيما يتعلق مبدى ما سيصل إليه مبدأ 
ما يدفعه امللوث بأثر رجعي( أم باالعتبارات اجلغرافية )فيما يتعلق مبا إذا كان امللوث هو منتج أو مستهلك السلع 

اليت تضيف إىل ما هو موجود من غازات الدفيئة(.
وقد أدت معايري “من القمة إىل القاعدة” الناجتة إىل وضع جداول قطرية ُمعقَّدة من أجل ختفيض االنبعاثات 
الكربونية إىل مستويات ميكن حتملها. ومع ذلك فقد كان من دواعي العجب أن هذا النهج مل يستطع حىت اآلن أن 
ينطوي سوى على قدر حمدود من توجيه السياسات بشأن األسلوب الذي ميكن للبلدان أن تتبعه يف إدارة التغيُّرات 
التحولية حيث اقتصرت املناقشة يف هذا الصدد على مواضيع توزيع حقوق االنبعاث وحتديد السعر السليم للكربون.

الن جزًءا من جمموعة متباينة من  على أن إجياد أسواق الكربون وإقرار سعر قابل للتنبؤ للكربون سوف يشكِّ
السياسات، ولكنه ال يتصدى ملناقشة البعد اإلمنائي للتحّدي املطروح. وعلى سبيل املثال فإن نظام السقف والتبادل 
مت تصميمه لكي يتفق مع التجربة السياسية والقدرة املؤسسية والظروف االقتصادية للبلدان الغنية. ومبنطق املخالفة 
فإن هذا النظام خيصها مبزايا ملموسة ألن خط األساس اجلوهري هو االنبعاثات الراهنة للبلدان املرتفعة االنبعاثات.

... أو تعزيز حقوق التنمية

ذهب آخرون إىل أن حمور تركيز االقتصاديني على فشل السوق يعتمد بصورة مبالغ فيها على حسابات التكلفة/
العائد ومن مثَّ يهّون من خطر الصدمات املناخية الكارثية، كما يقّلل من شأن املحنة اليت تتربص بأكثر املجتمعات 
ح أن يواجهوا أكـــر حاالت التكّيف إزاء تغيُّر املناخ  تعرضـــًا للخطـــر. إن فقراء الريف يف البلدان النامية من املرجَّ
ل مسة أساســـية من مسات أّي  ومن مثَّ فإن مســـاعدهتم على التصدي لتحّدي التكّيف املطلوب منهم ينبغي أن تشـــكِّ

إطار مناخي منصف.
مع ذلك فإن حالة الالمساواة املتفاقمة على مستوى العامل، مع ما يصاحبها من تباين يف ظروف النمو على 
مدار السنوات الستني املاضية جتعل من حتّدي السياسات يف جمال التنمية أمرًا أكر بكثري من هدف القضاء على الفقر 
املدقع )األمم املتحدة، 2006(. وفضاًل عن ذلك، فعلى مدى الفترة املذكورة، عمدت البلدان املتقدمة، يف غمار 
صعودها إىل قمة الســـلم اإلمنائي، إىل اســـتنفاد جزء كبري من حيز الغالف اجلوي لتشغله بانبعاثات غازات الدفيئة. 
ويف ضوء العالقة الوثيقة بني استخدام الطاقة والنمو االقتصادي يظل مثَّة انشغال حقيقي بأن سلم التنمية املستدامة 
قد مت استبعاده بالفعل من موضعه وامنحت بذلك أّي فرصة حقيقية للجمع بني أحوال املناخ واألهداف اإلمنائية.

ومن شأن إطار للعمل ميكن التوصل إليه على أساس فكرة “حقوق تنمية االحتباس احلراري” أن جيمع بني 
حتّمل جزء من املســـؤولية وبني القدرة على الدفع باعتبار ذلك أساســـًا ممكنًا لتقاســـم أعباء تغيُّر املناخ مبا يتسق مع 
نطاق وخطورة حتّدي املناخ ومع األهداف اإلمنائية. ويتحقق ذلك بإقرار احلق يف اإلعفاء من تقاســـم عبء محاية 
املناخ ضمن نطاق يصل إىل دخل عاملي يبلغ يف املتوسط 000 9 دوالر )تعادل القوة الشرائية(. وهذا الرقم يزيد 
على املتوســـط العاملي الراهن وُيمثِّل َعَتبة تتســـق مع حالة االقتصادات األكثر تنوعًا، كما أن جتاوزه جيعل لزيادات 
الدخـــل أثرًا حمدودًا على مؤشـــرات التنمية البشـــرية، فضاًل عن أن املواطنني األفراد الذيـــن يزيد دخلهم عن تلك 
العتبة يف بلد يدنو فيه متوســـط الدخل ميكن أن يتوّقع منهم مع ذلك املشـــاركة يف حتمل هذا العبء. ومن الناحية 
اجلوهرية فإن هذا يهيئ القدرة على سداد ما مياثل املبلغ الذي يتحدد مبوجب ضريبة دخل مع إعفاء شخصي يبلغ 

000 9 دوالر.
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وفيما تظل هذه العتبة جمرَّد َمَثل ُيساق يف هذا املضمار، فطبقًا ألّي حساب واقعي، تتحمل البلدان املتقدمة 
نصيبـــًا أكـــر بكثري مـــن التكاليف العاملية النامجة عن محايـــة املناخ بينما ال تتحمل البلدان النامية ســـوى املزيد من 
املســـؤوليات اليت تتســـق مع مستوى منوها. وعلى هذه األسس ميكن اختاذ بعض الترتيبات اليت تتبلور يف النهاية من 
واقع احلوارات املتصلة باملسؤوليات املشتركة واملتباينة. ومن الناحية األخرى فإن هذا النهج ما زال جينح إىل جتنب 
مناقشـــة املالمح املحددة اليت يتســـم هبا تصميم السياســـات يف التحرك حنو املســـارات اإلمنائية لتخفيض االنبعاثات 

وارتفاع النمو ونوعيات اآلليات الدولية الالزمة لتحقيق حتوِّل من هذا القبيل.

النمو األخرض للرّحاق باملسية
مة للتعامل مع التهديد الذي ميثله التغيُّر اخلطري يف املناخ ما زالت متعثرة يف مسريهتا خلف القرائن  السياسات املصمَّ
العلمية املطروحة. ويف الوقت نفســـه فإن االلتزامات الدولية القائمة أصبحت قاصرة بأشـــواط بعيدة عن الوعود، 
فضاًل عن أن التقدم بشأن االلتزامات اجلديدة ما زال يتحرك ببطء. وهذا ميثل طريقًا مسدودًا وخطريًا باعتبار أن 
البلدان النامية حتاول جاهدة أن تســـارع يف خطى منوها من خالل التنمية الصناعية والتحضر الســـريع. أما الســـبيل 

م ملموس فيتمثل يف التعامل مع حتّدي املناخ بوصفه حتّديًا إمنائيًا. الوحيد إلحراز تقدِّ

نهج يقوده االستثمار

حظيت مجيع قصص النجاح االقتصادي بانطالقة متواصلة من النمو يف حدود ما يتراوح بني 6 و8 يف املائة سنويًا 
مبا أتاح هلذه النجاحات أن ترفع مستويات املعيشة وأن تردم هوة الدخل اليت تفصلها عن البلدان املتقدمة. وفضاًل 
عن ذلك فالنمو يرتبط ارتباطًا وثيقًا مبجموعة واســـعة من املؤشـــرات االجتماعية مبا يف ذلك احلد من الفقر. وهذه 
املؤشـــرات تصف يف جمموعها مســـارًا إمنائيًا أكثر استدامة وأوسع مشواًل. لكن هذا املسار ال يتجلى بصورة تلقائية 
بـــل تظهـــر آثاره بعد انقضاء فترة من النمو الســـريع حيث ميكن أن تتعثر بلدان بل وتتخلف عن هذا املســـار فيما 

تناضل بلدان أخرى ملجرد أن تنطلق.
ومن شـــأن اختاذ خطوات ســـريعة حنو التراكم الرأمسايل، مقترنة بتحوالت يف هيكل النشاط االقتصادي حنو 
الصناعة، أن ميثل عادة عاماًل جوهريًا يكفل التســـارع املتواصل للنمو. وقد جاء قدر كبري من حتليالت سياســـات 
التنمية اليت ســـبق وضعها لريكز على زيادة نصيب االســـتثمار إىل مســـتوى يتيح انطالقة دورة فعلية تكفل زيادة 
زت الصيغ الناجحة  اإلنتاجية ورفع األجور وترقية التكنولوجيا وإضفاء التحسينات يف املجال االجتماعي. وقد ركَّ
من هذه “االنطالقة الكرى” على عدد منتقى من القطاعات الرائدة اليت كان من شأن تنميتها أن جتتذب مزيدًا من 
االستثمارات من خالل توسيع الروابط القوية اخللفية واألمامية. وعلى حنو ما مت إيضاحه فقد جاء حتّدي السياسة 
اإلمنائية ليتصل بصورة أقل بالتخطيط التفصيلي فيما يتعلق أكثر بالدعم والتنسيق االستراتيجيني مبا يف ذلك إسناد 
دور ملموس لالستثمار العام من أجل دفع خطى النمو ومراكمة االستثمار اخلاص على مدار طريق إمنائي جديد. 
ويف عقدي الثمانينات والتسعينات مت التخلي عن مناذج التنمية اليت يقودها االستثمار حلساب اإلصالحات 
هة حنو الســـوق. ومع ذلك، فبالنســـبة إىل معظم البلدان النامية مل ينتج عن األســـواق األكثر حتررًا  االقتصادية املوجَّ
وال عن اتساع التعرض للمنافسة العاملية تلك النتائج اليت كان يتوّقعها دعاة تلك اإلصالحات وخاصة فيما يتعلق 

بأداء االستثمار.
مـــن هنـــا فالعودة إىل اتباع هنج يقوده االســـتثمار يف البلدان النامية يظل هلا معناهـــا فور أن يتم على النحو 
املالئم حتقيق التكامل بني حتّدي املناخ وحتّدي التنمية. واحلاصل أن هنجًا من هذا القبيل قد بدأ بالفعل يتشّكل يف 
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البلـــدان األغىن مع إدراج االســـتثمارات اخلضراء ضمن ِحَزم التحفيز االقتصـــادي الرامية إىل خلق فرص العمل يف 
مواجهة تراجع اقتصادي فادح. وبالنســـبة إىل البلدان النامية، حيث التحول إىل مصادر جديدة للطاقة أمر ال غىن 
عنه يف ضوء احتياجاهتا للتحول احلضري ولتعزيز إنتاج األغذية والتنويع لصاحل تنافسية التصنيع، فإن هذا التحّدي 

يظل أكر حجمًا وأشد أمهية.

تحدّي التخفيف

سوف يقتضي ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة توظيف استثمارات كبرية ومترابطة عر القطاعات املتعّددة لتحقيق 
أهـــداف شـــىت من بينهـــا وقف نزعة إزالة الغابات وتدهور األراضي وإعادة جتهيـــز املباين مبا جيعلها أكثر كفاءة يف 
ل حمورًا  اســـتخدام الطاقة وإعادة تصميم نظم النقل. ولكن التحول يف جمال الطاقة ســـيكون هو العامل الذي يشكَّ
الســـتراتيجية بديلة متكاملة تكفل تلبية أهداف تغيُّر املناخ والتنمية. إن اســـتخدام الطاقة مسؤول عن نسبة 60 يف 
املائة من جمموع انبعاثات غازات الدفيئة، فيما تشـــري مجيع ســـيناريوهات التثبيت إىل أن جانبًا هائاًل من عمليات 
ختفيـــض االنبعاثـــات، رمبا يصـــل إىل 80 يف املائة، يتعني أن يتحقق من خالل إعادة تشـــكيل ُنُظم الطاقة. ويصور 
الشكل ن ع - 2 التطور التارخيي لنظام الطاقة إضافة إىل مسار إمنائي ميكن انتهاجه مستقباًل هبدف التخلص من 
عناصر الكربون، ومبا من شأنه أن حيّد من ارتفاع متوسط درجات حرارة العامل إىل حنو درجتني مئويتني مع هناية 
القـــرن. ويصور الشـــكل التغيـــري التحويل الذي متّس احلاجة إىل إضفائه على نظـــام الطاقة العاملي. وجيب أن يتمثل 
اهلـــدف النهائي ملثل هذا التحول يف حتســـني كفاءة الطاقة وتقليل االعتماد على املحروقات األحفورية وال ســـيما 
النفط والفحم مع زيادة االعتماد على املصادر املتجددة من الطاقة وال سيما الرياح والطاقة الشمسية وأنواع الوقود 

العضوي املتقدمة )غري الغذائية(.
وحتظى البلدان املتقدمة باقتصادات ناضجة ُيتاح على صعيدها بشكل كاٍف )وحىت مفرط( خدمات الطاقة 
احلديثة. وهي ليســـت حباجة إىل األخذ بتوســـع حافل يف هياكلها األساســـية يف جمال الطاقة. ومع ذلك ســـيحتاج 
األمر إىل تغيريات يف أسلوب احلياة وإىل توظيف استثمارات طائلة لتحويل نظام الطاقة يف تلك األقطار بعيدًا عن 
االعتماد الراهن على الطاقة األحفورية، ومع توجيهه حنو عملية ختّلص كامل من عناصر الكربون عند هناية القرن 
أو قبل هذه النهاية. أما البلدان النامية فهي من ناحية أخرى تعاين إعاقة شـــديدة من ناحية البىن األساســـية احلديثة 
للطاقة، وســـوف حتتاج إىل توظيف استثمارات مستدامة واســـعة النطاق يف هذا القطاع لتلبية الطلب القائم حاليًا 

ولتعزيز التنمية االقتصادية. 
وينبين على ذلك أن االقتصادات املتقدمة قد حتتاج إىل، وسوف تقدر على، حتّمل زيادة كبرية يف سعر الطاقة 
وخباصة الطاقة األحفورية األساس مبا يتيح هلا أن تبعث باإلشارة الصحيحة يف جمال السوق لكي يتلّقاها املستهلكون 
واملستثمرون املحتملون. وعلى النقيض من ذلك تواجه مجيع البلدان النامية التحّدي العاجل الذي يتمثل يف توسيع 
البنية األساسية للطاقة مع إتاحة خدمات الطاقة بصورة واسعة وبأسعار ميكن حتّملها. ويتراوح العدد املقدر للبشر 
الذين يفتقرون إىل ُسبل احلصول على الطاقة بني 1.6 بليون نسمة وبليوين نسمة وهم يتواجدون أساسًا يف املناطق 
الريفية. ويف مدى املستقبل املنظور على األقل ستحتاج البلدان النامية إىل دعم الطاقة لصاحل فئات الدخل املتوسط 

والدخل املنخفض بني ظهرانيها من أجل أن يصبح باإلمكان حتّمل تكاليف تلك اخلدمات.
أما التواصل بني هؤالء البشـــر وبني خدمات الطاقة فمن شـــأنه أن يكلف ما يقدر مببلغ 25 بليون دوالر 
سنويًا على امتداد السنوات العشرين املقبلة وهذا مبلغ جسيم بالنسبة ألفقر البلدان النامية وهو ميثل أضعافًا مضاعفة 

املبلغ الذي مت إنفاقه على سبيل املعونة يف خدمات الطاقة.



س نظـرة عامـة

من هنا سيكون من األمهية مبكان تعميم طرح نطاق واسع من اخليارات التكنولوجية من أجل مواجهة حتّدي 
التخفيـــف مبا يتراوح بني تعميـــم تكنولوجيات االنبعاثات املنخفضة املعمول هبا حاليًا مع النهوض بالتكنولوجيات 
التجارية اجلديدة وبني نشـــر ما أمكن التوصل إليه من فتوحات يف جمال التكنولوجيا. وبعض هذه الُســـبل سيكون 
موفِّـــرًا للتكاليـــف على الفور أو يف غضون حيز زمـــين قصري. ومع ذلك فإن إنتاج كميات أكر من الطاقة النظيفة 

مبا يتسق مع التنمية الصناعية واحلضرية سوف يقتضي توظيف استثمارات طائلة على امتداد فترة زمنية طويلة.

الشكل ن ع - 2

التطور التاريخي واملستقبل املحتمل بالنسبة للنظام العاملي للطاقة يف سياق األنصبة النسبية 
ألهم مصادر الطاقة، 1850 - 2100
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املصادر: غروبلر، 

وناكيسينوفيتش، ورياحي 

)2007(؛ وناكيسينوفيتش، 

ورياحي )2007(؛ واملعهد 

الدويل لتحليل الُنُظم التطبيقية 

.)2007(

ولتحقيق وفورات احلجم، فضاًل عن الفوائد اليت ميكن أن ينطوي عليها اكتســـاب معارف تكنولوجية، ســـيحتاج 
األمـــر إىل توظيف اســـتثمارات تتاح “مقدمـــًا” يف جمال التكنولوجيـــات اجلديدة واملتقدمة للحـــد من الكربون، 
وحبيث تكفل بعد تطويرها وتبنيها التوصل إىل ختفيض تكاليف التخفيف وزيادة إمكانيات هذا التخفيف. كذلك 
ســـيحتاج األمر إىل اســـتثمارات تكميلية يف جمال البحث والتطوير مع ما يتصل بذلك من تنمية املهارات لتحســـني 

أداء تكنولوجيات احلد من الكربون وختفيض تكاليفها.
كذلك فإن احلجم املحتمل لسوق الطاقة يف البلدان النامية، فضاًل عن إمكانية إضفاء حتسينات على القدرات 
القائمة بالفعل، ســـيمثل مؤشـــرًا على إمكانية إتاحة فرص هامة لالستثمار. ومع ذلك، ومبا أن التكاليف واملخاطر 
األّولية ميكن على األرجح أن تؤّدي إىل إحجام املستثمرين من القطاع اخلاص عن املشاركة، سيترك القطاع العام 
ر االستثمارات احلالية يف نظام الطاقة العاملي  لكي يضطلع بدور قيادي على األقل يف املراحل األوىل من التوسع. وتقدَّ
بنحو 500 بليون دوالر ســـنويًا. ومن شـــأن السيناريو املستدام الوارد يف الشكل ن ع - 2 أن يقتضي على األقل 
مضاعفة هذا احلجم خالل العقود القادمة - حنو تريليون دوالر سنويًا أو 20 تريليون دوالر حبلول عام 2030.
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القدرة عىل املواجهة من خالل التنوع: تحدّي التكيّف

ل بالفعـــل جزًءا من دائرة إمنائية  بالنســـبة إىل الكثـــري من البلدان النامية، أصبحت العقبات والصدمات البيئية تشـــكِّ
مفرغة حتدق هبا وحتصرها ضمن مستوى منخفض من الدخل، كما تقّوض قاعدة مواردها وتقّلص من قدرهتا على 
على مواجهة صدمات املســـتقبل. وحىت إذا تســـىن لواضعي السياسات أن يسارعوا بتفعيل التحوَّل حنو مسار للنمو 
املنخفض االنبعاثات، فإن درجات احلرارة العاملية املتزايدة ســـوف تتســـبب يف صدمات وتوترات إمنائية خطرية من 
خالل تفشي حاالت اجلفاف وارتفاع سطح البحر وذوبان الصفائح الثلجية والغطاء اجلليدي ووقوع تقّلبات جوية 
قصوى. ويف العقود املقبلة، سوف تشكل هذه الظواهر هتديدًا وتدمريًا لُسبل املعيشة يف العامل بأسره وخباصة ُسبل 

معيشة السكان املستضعفني بالفعل مبن يف ذلك سكان يعيشون يف البلدان املتقدمة.
ولقد أعربت هيئات العمل اإلنســـاين عن االنشـــغال أحيانًا فيما يتصل بالروابط املمكنة بني معدَّالت النمو 
االقتصادي املنخفضة أو السلبية واملستويات املرتفعة من البطالة يف قوة العمل وبني بيئات األرض والبحر اخلاضعة 
للتوتر. إن مناخًا متغيُّرًا من شأنه، ضمن السياقات اهلشة أصاًل، أن يوّلد مزيدًا من عوامل التوتر ومنها مثاًل أعاصري 
أعىت هبوبًا يف منطقة البحر الكاريبـي وحاالت احترار فوق املعدَّل املتوســـط مبا يؤثر على التدفقات املائية املعتمدة 
على اجلليد يف أهنار وســـط آســـيا فضاًل عن شـــحة املياه بســـبب حاالت اجلفاف مبا يؤثر بدوره على االقتصادات 

اهلشة يف مشايل أفريقيا.
مـــن هنـــا فإن التكّيف مع تغيُّر املناخ ال بد أن يشـــّكل عنصرًا حموريًا يف أّي جدول أعمال مناخي شـــامل 
وجامع. إن اعتالل صحة الســـكان واالفتقار إىل البىن األساســـية وضعف تنوع االقتصادات وغياب املؤسســـات 
وهيـــاكل احلوكمـــة الناعمة، كل هذا يعرِّض البلدان واملجتمعات الفقرية، ال ملجرد وقوع كوارث ميكن أن تكون 
فادحة وواسعة النطاق، بل يعّرضها كذلك إىل حالة أكثر دوامًا من التوتر االقتصادي من جراء ارتفاع متوسطات 

درجات احلرارة فضاًل عن اخنفاض مصادر املياه وزيادة تواتر حدوث الفيضانات والعواصف العاتية.
إن هـــذه التهديـــدات شـــائعة بالذات يف املجتمعات الريفيـــة حيث أصبح يتعيَّن على أكثر من ثلث اأُلســـر 
املعيشية على مستوى العامل كله أن تواجه األخطار اليت تتهدد ُسبل معيشتها. ويف أفريقيا جنوب الصحراء، تصل 
هذه النســـبة إىل ما يزيد على 60 يف املائة. ويف بعض املناطق ســـوف تؤّدي التوترات النباتية املرتبطة باحلرارة إىل 
اخنفاض الغالت من حماصيل الزراعات احليوية مبا يصل إىل نسبة 50 يف املائة. وسوف تشمل استراتيجيات جتنب 
فشـــل املحاصيل أســـاليب التنويع الزراعي اليت ميكن بدورها أن تصبح من أهم االســـتراتيجيات اليت تكفل حتقيق 
األمن الغذائي يف ظروف مناخ متغيُّر، مع استخدام سالالت حمصولية جديدة أكثر مقاَومًة للطقس وميكنها أن تدر 
غالت أعلى. وبشـــكل عام فإن السياســـات االقتصادية الرامية إىل تعزيز التنمية الزراعية ينبغي أن تركز على تقدمي 
خدمات الدعم، وخاصة لصغار احلائزين مع حتســـني اهلياكل األساســـية )من قبيل الطرق ومرافق التخزين جنبًا إىل 

جنب مع شبكات الري(.
وُتعّد الغابات واحدًا من مصادر العيش بالنســـبة إىل ما يقرب من 25 يف املائة من شـــعوب العامل. ولكن 
كثريًا منها يقع يف دائرة اخلطر من جراء تغيُّر املناخ. على أن العناصر اهلامة حلماية الغابات ال تشـــمل فقط حتســـني 
التنبؤ بأحوال الطقس وال ُنُظم مراقبة األمراض ولكن تضم كذلك االستراتيجيات اليت تكفل احليلولة دون اندالع 
حرائق الغابات ومكافحتها مبا يف ذلك إنشاء خطوط مكافحة احلريق والسيطرة على حاالت االحتراق واستخدام 
سالالت من أشجار مقاومة للجفاف والنريان ومنها مثاًل شجر الساج يف املزروعات بالغابات املدارية. أما التدابري 
الرامية ملســـاعدة الغابات على التكّيف مع تغيُّرات املناخ فتشـــمل على سبيل املثال تيسري قدرة التكّيف بالنسبة إىل 
أنواع األشـــجار ويتم ذلك أساســـًا من خالل حتقيق أقصى تنوع جيين يف نباتات الغابة كما يضم هنجًا متبعًا يف 
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اإلدارة مثل تقليل أثر قطع األشجار. وبصفة أعم فإن االستثمارات يف جمال التنويع االقتصادي وإجياد فرص العمل، 
فضاًل عن حتسني األراضي والتربة وإدارة املياه، سوف تصبح جزًءا من استراتيجية أكثر تكاماًل يف هذا املضمار.

ويتســـاوى من حيث األمهية أثر مناخ متغيُّر على الصحة واملرافق الصحية. وفيما أّدى االحترار بالفعل إىل 
وقوع مزيد من الوفيات تبلغ 150 ألف حالة وفاة سنويًا يف بلدان الدخل املنخفض، فإن ارتفاع درجات احلرارة 
سوف يزيد كذلك من معدَّالت بقاء وتكاثر امللوثات البكتريية لألغذية وللمصادر املائية مبا يؤّدي إىل تفاقم أثرها 
علـــى الصحة. وفضاًل عن ذلك فإن تفاقم شـــحة املياه ســـيؤّدي كذلك إىل تدنّـــي املرافق الصحية واخنفاض معايري 
النظافة الشخصية القاصرة بالفعل. ويف أفريقيا وحدها يواجه 200 مليون نسمة بالفعل توترًا يف إمكانية احلصول 
علـــى امليـــاه. ويف حاالت كثرية فـــإن إدارة املياه تصبح من الصعوبة مبكان جّراء التبايـــن يف مدى إتاحة املياه وهي 
نتيجة نامجة سواًء عن سكان يتزايدون أو عن مناخ متغيُّر وتلك حالة تقتضي املزيد من احلزم يف ُنُظم اإلدارة املائية. 
وبرغم ما يبذل حاليًا من جهود لدعم هذه الُنُظم يف عدد من البلدان النامية، ســـيقتضي األمر توظيف اســـتثمارات 

عامة كبرية من أجل حتقيق نتائج مستدامة.
ويعيش أكثر من نصف ســـكان العامل حاليًا يف املناطق احلضرية. ومن املتوقع لســـكان املدن أن يشّكلوا 
ثالثـــة أرباع ســـكان العامل حبلول عام 2050 حيث يطرأ ما يـــكاد يكون كل الزيادة يف العامل النامي. على أن 
البيئات احلضرية تواجه مشـــاكلها املتعلقة بالتكّيف حيث ترتبط هذه املشاكل بالذات بنوعية اهلياكل األساسية 
االجتماعية وأحوال البناء. ويف املدن الســـاحلية الســـريعة التوســـع على ســـبيل املثال متثِّل احلماية من ارتفاعات 
ة تشـــكيلة من عوامل الفقر وكثافة الســـكان وسوء  ســـطح البحر وزيادة قوة الرياح أولوية عاجلة. كذلك فثمَّ
اخلدمات االجتماعية تؤثر ســـلبًا بالذات على املجتمعات املســـتضعفة اليت ميكن للصدمات املناخية املفاجئة أن 
تصبح مدمرة بالنســـبة هلا. ويف إطار األوضاع القائمة فإن معظم اخلطر املحدق باملناطق احلضرية يرتبط بعجز 
احلكومات املحلية عن معاجلة مشـــاكل شىت منها ضمان تنمية ومحاية اهلياكل األساسية وكفاءة ُسبل التخفيف 

من حدة اخلطر والتأهب للكوارث.
وقـــد اختذت البلـــدان واملجتمعات ذات االقتصـــادات املتقدمة ولكن املعّرضة أمـــام هتديد صدمات املناخ، 
إجراءات شىت جتمع بني توظيف استثمارات واسعة النطاق وإدارة املعلومات واختاذ إجراءات مجاعية. ولكن بالنسبة 
لكثـــري مـــن البلدان النامية فإن جوهر التكيّـــف ما برح يرتبط وثيقًا باحلاجة إىل تنويع اقتصاداهتا بعيدًا عن االعتماد 
على قلة من األنشـــطة وخاصة تلك اليت يضمها القطاع األّويل الذي يتميز حبساســـية التأثر إزاء صدمات وتغيُّرات 
املناخ. وعلى سبيل املثال فإن حكومة موزامبيق وضعت خططًا طموحة من أجل التنمية املستدامة للمنطقة الساحلية 
مبا يف ذلك اهلياكل األساسية )النقل والصرف الصحي واإلمدادات املائية( وتغيُّرات استخدام األراضي واخليارات 
الناعمة اليت تواجه مشـــكلة تآكل الســـواحل. وهذه اخلطط اليت متثل فرصًا فريدة من أجل الشروع بتنفيذ مشاريع 
 إمنائية واســـعة النطاق حتتاج إىل التعامل مع خماطر املناخ بطريقة متكاملة عر اجلداول الزمنية املومسية أو الســـنوية 
أو العشرية السنوات. ولسوف يستلزم األمر أساسًا األخذ مبجموعة متكاملة من االستثمارات العامة واالئتمانات 

الرخيصة مع إتاحة ُسبل احلصول على التكنولوجيا املالئمة من أجل مواجهة حتّدي التكّيف.

نحو جدول أعمال متكامل
برغم التزايد يف عدد الدعوات اليت تطالب بتعميم سياســـة مناخية ضمن مســـار األنشـــطة الرئيسية، فإن االستجابة 
ال ميكن أن تقتصر ببســـاطة على رســـم أهداف التكّيف والتخفيف لتحقيق أهداف السياسة اإلمنائية اليت يتم حاليًا 
طرحها للمناقشة. وبداًل من ذلك فالتحّديان الكبريان بالنسبة للتنمية وتغيُّر املناخ ال بد من الربط بينهما من خالل 
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إدارة طويلة األجل للموارد االقتصادية واالجتماعية بطريقة أكثر مشواًل واســـتدامة. وال ينبغي النظر إىل هذا األمر 
على أنه جمرَّد إصالح سريع وال أنه خال بالتأكيد من تكبد التكاليف، بل ينبغي اعتباره بداًل من ذلك مهمة متعّددة 
األبعاد تقوم فيها االســـتثمارات الكبرية والطويلة األجل بدور حموري يف متكني االقتصادات على مجيع مســـتويات 
التنمية من التحول إىل مسارات االنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع. ولسوف حيتاج صانعو السياسات إىل مواجهة 
أوضاع موروثة، فضاًل عن أن ميعنوا التفكري يف اســـتراتيجيات اقتصادية بديلة ويشـــاركوا يف خطاب سياسي أكثر 
اتســـامًا بروح التعاون. وفضاًل عن ذلك ســـوف يتعّين عليهم أن يضطلعوا هبذا األمر فيما يسعى العامل إىل اإلبالل 

من أكر صدمة اقتصادية واجهها منذ الكساد الكبري.
ولقد أتاحت الصدمات الراهنة، وما جنم عنها من أزمات، فرصة من أجل التفكري جمددًا يف جدول أعمال 
السياســـات العامة، وجاءت مبثابة تذكرة تنّبه إىل أن احلكومات هي العناصر القادرة فقط على تعبئة املوارد املالية 
والسياســـية الكثيفة املطلوبة ملواجهة التهديدات اجلســـيمة الشـــاملة. وال شك أن األمر ســـيحتاج إىل تعبئة واسعة 
النطاق للموارد عند املستوى الوطين واملستوى العاملي على السواء لتحقيق األهداف اليت جتمع بني عنصري املناخ 
والتنمية. ويكمن حتّدي السياســـات الكبري يف ضمان أن تفضي هذه االســـتثمارات إىل نشوء دوائر أسلم للنمو يتم 
من خالهلا جتميع االستثمارات اخلاصة وانطالق تغيريات تكنولوجية تراكمية يف قطاعات النمو الدينامية مبا يكفل 

دعم التنويع االقتصادي وخلق فرص العمل.

تحّديات السياسة العامة

االنطالقة الكرى حنو اقتصادات أنقى نظافة وأغزر تنوعًا وأشـــد صالبة تدعمها أو تعوقها السياســـات احلكومية. 
وألن كثريًا من االستثمارات املطلوبة سوف جتمع بني عنصري الضخامة والتكامل فإن مؤشرات األسعار والتدابري 
التنظيمية )مبا يف ذلك قوانني البناء ومعايري كفاءة الوقود والتكليفات املتعلقة باستخدام الطاقة املتجددة( ستحتاج إىل 
أن تكون قابلة للتنبؤ. ويف وجه املشاكل املتعلقة بالتكاليف األّولية ميكن أن تتيسر األمور من خالل تكنولوجيات 

أنظف تتوافر بفضل اإلعانات احلكومية ومسامهة التعريفات اجلمركية وغري ذلك من تدابري الدعم.
وقد بدأت بعض البلدان النامية يف وضع ُأطر سياساتية بديلة ومنها مثاًل خطط التكّيف الوطنية اليت جاءت 
لتركز على مشـــاريع اهلياكل األساســـية املقاومة للمناخ، ومن ذلك مثاًل ُنُظم النقل والري وحتســـني أساليب رصد 
الكوارث وإدارهتا والنهوض بتخطيط استخدام األراضي؛ ولكن األمر حيتاج كذلك إىل التغلب على املشاكل اليت 
تعوق النهوض باملشاريع القائمة ومنها مشاكل التمويل والسلبيات املؤسسية فضاًل عن عدم اعتماد هنج إمنائي أوسع 
نطاقًا. من هنا فتحقيق جناح أكثر دوامًا يتوقف على اتباع سياســـات إمنائية أفضل حبيث تربط بني تعزيز التكّيف 
وبني اجلهود اجلارية للقضاء على أوجه الضعف مع ختطي العقبات القائمة حاليًا فيما يتصل بالنمو والتنمية. ومثل 
هذه الُنهج ســـتحتاج إىل اســـتخدام مشـــاريع التكّيف الكبرية يف القطاعني الريفي واحلضري من أجل إجياد فرص 

العمل وحتقيق التنوع االقتصادي وإطالق العنان لنمو أسرع خطى.
ومثة عنصر غائب يف احلوار الدائر حاليًا رغم أنه عنصر حموري بالنســـبة لتحقيق هنج أكثر تكاماًل أال وهو 
السياسة الصناعية اليت طاملا ظلت بعيدة عن االهتمام يف السنوات األخرية على أساس أن مبدأ “انتقاء الراحبني” له 
تاريخ طويل من الفشـــل وال ســـيما يف البلدان النامية. مع ذلك، ويف وقت يتعني فيه على البلدان النامية أن تتحول 
صناعيًا كي تبلغ أهدافها اإلمنائية حىت وهي تعمل جاهدة على حتقيق أهدافها يف جمال املناخ يظل من الصعب ختّيل 
هنج متكامل ال يتعامل جبدية مع السياســـة الصناعية. حيث ال ُيعّد املتشـــدد يف حقوق امللكية الفكرية وال اجلهود 

احلثيثة الجتذاب رأس املال األجنيب املباشر بدياًل عن األخذ بسياسات صناعية سليمة يف البلدان النامية.
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إن تطوير تكنولوجيات جديدة، حبيث تكفل ختفيض االنبعاثات، ســـوف يســـتجيب لعوامل الشد واجلذب 
بني جانب العرض )مثل ائتمان رخيص مســـتهدف( والطلب )مثل سعر للكربون حمدد بناًء على سياسة معتمدة(. 
وبقدر املبادرة إىل اتباع هذه العوامل تكون سرعة الربط بني توفري التكاليف وبني جانب التعلَّم والتوسع يف االنتشار. 
وباملقابل كلما طال أمد االنتظار ارتفع حجم التخفيض املطلوب يف االنبعاثات وزاد بطء ســـداد التكاليف النامجة 
عن ذلك. أما هنج القفز دفعة واحدة من خالل استرياد هذه التكنولوجيات فمن شأنه أن حيول دون إمكانية إضفاء 
حتســـينات أكثر دينامية على كفاءة الطاقة ما بني جانب العرض إىل االســـتخدام النهائي، كما أنه ال يتيح توســـع 
حصص املصادر املتجددة وال زيادة استخدام الغاز الطبيعي أو تقليل استخدام الفحم وال القدرة على املبادرة مبكرًا 

للتوسع يف اقتناص وخزن الكربون.
مثل هذه التغيُّرات التحويلية يف نظام الطاقة حتتاج إىل دعم من جانب جهود البحث والتطوير والنشر مع إزالة 
احلواجز التجارية والبناء الفعَّال للقدرات. وميكن ملراكز االبتكار املعنية بتكنولوجيا ختفيض االنبعاثات أن يكون هلا 
دور هام تضطلع به يف هذا املضمار. وعلى األقل يف املراحل األّولية من املرجح أن يتم متويل هذه املراكز من املصادر 
احلكوميـــة رغم أن التفاصيل الدقيقة للتشـــكيلة اليت جتمع ما بـــني متويل املاحنني والتمويل احلكومي والتمويل اخلاص 
ســـوف تتباين عر البلدان وعلى مر الزمن. كما أن نوعية تشكيلة البحوث األساسية والتجارب امليدانية واخلدمات 
احلاضنة يف جمال األعمال التجارية ومتويل املشـــاريع الرأمسالية وإســـداء املشـــورة التقنية وتقدمي الدعم الفين وحتليل 
السياسات واألسواق، أمور سوف تعتمد إىل حد كبري بدورها على الظروف السائدة والتحّديات املاثلة على الصعيد 
املحلي. ويف بعض احلاالت قد متثِّل املراكز اإلقليمية أفضل سبيل لإلفادة من وفورات احلجم من حيث الكّم والنطاق.

صفقة جديدة

الذين يعكفون على بلورة هنج أكثر تكاماًل يف جمال السياسات املتبعة إزاء التنمية وحتّديات املناخ ميكنهم بالتأكيد 
أن يتعلموا من التجربة املرتبطة باألخذ بسياســـات الصفقة اجلديدة يف الواليات املتحدة األمريكية، اليت مت اتباعها 
للتصدي للكســـاد الكبري الذي شـــهده عقد الثالثينات من القرن العشـــرين. وعلى حنو خاص، فإن االســـتثمارات 
املترابطة يف جماالت الطاقة والنقل والزراعة والصحة أرست األساس، ال من أجل عودة إىل التشغيل الكامل للعمالة 
فحســـب، ولكن من أجل حتقيق انطالقة صناعية قوية يف بعض األجزاء اليت كانت أشـــد ختلفًا بالواليات املتحدة 

حيث مت جتميع استثمارات ضخمة لتوظيفها يف مصادر جديدة لفرص العمل.
ومنذ عام 1945، ظلت بلدان نامية ناجحة تستخدم بدورها مزجيًا من حوافز السوق ومن التدخالت اليت 
هًا برؤية إمنائية شـــاملة  قامت هبا الدولة لتوليد منو ســـريع وحتقيق تغيريات هيكلية. وكثريًا ما كان هذا الدعم موجَّ

قّيمت تدخالت السياسة استنادًا إىل مسامهتها يف تنويع النشاط االقتصادي وخلق فرص العمل واحلد من الفقر.
وعلى النقيض عانت كثري من البلدان النامية من تراجع دور الدولة خالل عقد الثمانينات الضائع من القرن 
العشرين. وكان من نتيجة ذلك أن جنمت عقبات كأداء حّدت من قدرة القطاع العام على هتيئة ُسبل القيادة الفعَّالة 
واالبتكارية يف جمال معقد مثل تغيُّر املناخ. وستحتاج هذه البلدان إىل الدعم فيما يتعلق بإعادة بناء اهلياكل األساسية 

للدولة مبا يتيح هلا االضطالع باملسؤوليات اإلضافية الالزمة لتحقيق أهداف جدول أعمال املناخ.

التكيّف من خالل االستثمار

من شأن هنج متكامل أاّل ينطوي فقط على التماس حلول وسط الظروف اليت تشهد فشاًل تقليديًا يف األسواق، ولكن 
يهيئ أيضًا ُسبل التعامل مع األخطار املنهجية وإدارة حاالت التكّيف الواسعة النطاق يف مضمار النشاط االقتصادي. 
أما االستجابة املعقولة الوحيدة فتتمثل يف اجلمع بني حلول السوق وبني اآلليات األخرى مبا يف ذلك االستثمار العام.
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ومن املهم النظر إىل االســـتثمارات، ســـواء يف جمال التكّيف أم التخفيف، بوصفها جزًءا من حتّول أكر إىل 
مسار استثماري جديد يشمل عددًا كبريًا من القطاعات واملناطق ويهدف إىل ختفيف عقبة املناخ اليت تواجه النمو 
العاملي. وإذا كان التاريخ دلياًل مفيدًا يف هذا الصدد فإن اإلنتاج على النطاق الصناعي وتوزيع الطاقة األنظف ينبغي 
أن يرهن على جناعة وفورات احلجم ويطلق من عقاله نطاقًا من فرص االســـتثمار املتكاملة يف القطاعات املختلفة 
لالقتصاد ويف التكنولوجيات اجلديدة. ويعرض الشكل ن ع - 3 بعض التكنولوجيات الرئيسية ذات الصلة فضاًل 
عن مدى املسارعة إىل أن تكون جاهزة اآلن لالنتشار على نطاق واسع. ولسوف حتتاج االستثمارات ذات الصلة 
يف كثري من البلدان النامية إىل زيادة اإلنتاجية الزراعية وحتســـني اإلدارة احلرجية وضمان التوســـع املطرد للوظائف 

اخلضراء على أساس نظام أكثر موثوقية يف جمال اإلمداد باملياه وأكثر كفاءة يف جمال النقل.
ومع ذلك فعلى مدار األجلني القصري واملتوسط، يؤّدي ختفيف تغيُّر املناخ وإمكانيات التكّيف معه إىل زيادة 
تكاليف التنمية. ورمبا حيتاج األمر إىل ما يصل إىل مبلغ 40 بليون دوالر من أجل جعل االستثمارات الراهنة قادرة 
علـــى مقاومة تقّلبـــات الطقس، بل إن الرقم املطلوب لضمان إمكانية الصمود بوجه تطورات املســـتقبل قد يكون 
ر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن هذا األمر ســـوف يتطلب 86 بليون دوالر ســـنويًا )حبلول  أكر بكثري. وقد قدَّ
عام 2016(. أما عدم املبادرة سريعًا إىل اختاذ إجراءات بشأن التخفيف فلن يؤّدي سوى لزيادة هذا الرقم. كما 
أن االســـتثمار يف جمال التخفيف سوف يتســـم بأمهية أكر. وتشري التقديرات اليت توصلت إليها جمموعة ماكينـزي 
وشركائه، وهي مؤسسة عاملية لالستشارات اإلدارية، إىل أن األمر سيحتاج إىل استثمارات إضافية تصل إىل 800 
بليون دوالر سنويًا حبلول عام 2030 من أجل تلبية أهداف التثبيت. مع ذلك فإن هذه الدراسة تذهب إىل أن كثريًا 
ح أن يفوق املبلغ تريليون دوالر. من هذه االستثمارات ال بد أن تكون جاهزة لإلنفاق يف مستهل الفترة فمن املرجَّ

الشكل ن ع - 3
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ولسوف يكون متويل هذه االستثمارات من بني العقبات الكبرية املتعلقة بالتحول إىل اقتصادات االنبعاثات 
املنخفضـــة يف معظم البلـــدان النامية، وخاصة عندما تكون األســـواق املحلية لتكنولوجيـــات االنبعاثات املنخفضة 
صغرية احلجم. ومن الضروري أن تكون سياسات االقتصاد الكلي متسقة مع دعم االستثمار وإجراء اإلصالحات 
املؤسسية، مبا يف ذلك إعادة تنشيط املصارف اإلمنائية وإعادة رمسلتها وإعادة تركيز أعماهلا وتلك إجراءات ستدعو 
احلاجة إىل اتباعها. ومع ذلك فمثل هذه العقبات ستظل عاماًل هامًا للتذكري بأن أّي “صفقة جديدة خضراء” يف 

الوقت احلايل ستكون حباجة إىل أن تكتسب بعدًا عامليًا.

صفقة جديدة عاملية مستدامة

إن التماس بدائل مستدامة تكفل مواجهة التهديد حبدوث تغيُّر خطري يف املناخ ال بد يف الوقت نفسه من أن يتعامل 
مـــع مـــرياث من التنميـــة االقتصادية غري املتكافئة إىل حد بالغ ومع مســـتوى متزايد من انعـــدام األمن الذي يتصل 

باألزمات الدولية فيما يتعلق بعرض األغذية والطاقة واملياه والتمويل.
وينبغي لصفقة جديدة عاملية مســـتدامة أن تســـعى إىل إقرار جدول أعمال جديد للسياســـات العامة يهدف 
إىل وضـــع البلـــدان على طريق إمنائي خمتلف، مبعىن طريـــق حيمي قاعدة املوارد الطبيعية بطريقة منصفة دون أن ينال 
 ذلـــك مـــن إمكانيـــة خلق فرص العمل وإتاحة فـــرص اللحاق يف مضمار النمو. ومثل هـــذا اهلدف ال ميكن حتقيقه 
إاّل إذا بادرت حكومات البلدان الغنية والفقرية على السواء إىل العمل معًا يف إطار مبادرات متضافرة، شريطة أن 
تتبع هذه املبادرات مبادئ أساســـية مبا حيقق تعظيم مســـامهاهتا يف حتقيق األهداف اإلمنائية. كما أن هذه األهداف 
ميكن بلوغها بطرق شـــىت منها اســـتخدام املوارد املعبأة بواسطة حزم التحفيز للبلدان املتقدمة وإن كان األمر حباجة 
أيضًا إىل إصالح الُنُظم املالية والتجارية املتعّددة األطراف على املدى املتوســـط لدعم اقتصاد عاملي أكثر اســـتقرارًا 
 وتعزيز منو تقوده االستثمارات يف ظل اقتصاد لالنبعاثات املنخفضة. أما يف األجل الطويل فالنمو لن يكون مستدامًا 

إاّل إذا استطاعت البلدان النامية أن حتشد املوارد املحلية الكافية.

إدارة الصفقة الجديدة العاملية املستدامة

تتطلـــب مواجهـــة التحّديـــات املرّكبة اليت حتدق بالتنميـــة وتغـّير املناخ تدابري ال تقّل عن حتقيق حتوَّل أساســـي فيما 
يتعلق بالدعم املايل والتكنولوجي املقدم إىل البلدان النامية. ومن شأن حتوَّل من هذا القبيل أن يشمل جتاوز الوعود 
الطويلة األجل بتقدمي الدعم من جانب البلدان املتقدمة وصواًل إىل اســـتراتيجية كاملة بشـــأن أســـلوب دعم هذه 
البلدان لالستثمارات اليت يتعيَّن على البلدان النامية التعهد هبا لتحقيق التحوَّل بسرعة إىل حيث االنبعاثات املنخفضة 

ومسار النمو املرتفع.
ومثة عنصر حيتاج بدوره إىل التغيري وهو العملية احلكومة الدولية املتعلقة بتغيري املناخ اليت ظل تطورها حمكومًا 
إىل حـــد كبـــري مببادئ محايـــة البيئة. وكان هذا يعين أن أمر التنمية ظل متروكًا لكي تتناوله منتديات ومؤسســـات 
أخرى. ولذلك حيتاج األمر إىل هتيئة تركيز جديد على التنمية، كما حيتاج إىل أن تقوم الُنُظم املؤسســـاتية وآليات 
احلوكمة ببناء الصالت املالئمة وإجناز العمليات املناســـبة فيما يتصل بالتنمية املســـتدامة على الصعيد الدويل، وهذا 

يتطلب أمورًا شىت من بينها:
هنج قائم على االستثمار. ال سبيل إىل شق مسار للنمو املنخفض االنبعاثات من خالل حصافة سياسات  •

االقتصاد الكلي وسرعة حترير األسواق. بل حيتاج األمر بداًل من ذلك إىل استثمارات طائلة )من القطاعني 
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العام واخلاص( يف جمال اهلياكل األساسية اجلديدة ويف القدرات اجلديدة واملؤسسات اجلديدة من أجل 
مواجهة حتّديات التخفيف والتكـّيف.

جدول أعمال تعاوين. الثقة األصيلة بني صفوف البلدان املتقدمة والنامية ضرورة أساسية عند التعامل مع  •
حتدٍّ عاملي: إن ضعف األداء بشأن التزامات التخفيف من جانب املتسبّبني يف االنبعاثات املرتفعة يف اجلزء 
الشمايل من العامل، مقترنًا يف ذلك مع حٍد أدىن من الدعم التشغيلي للتكنولوجيا والتمويل، كل هذا أدى 
إىل عجز عميق يف الثقة. وهذا أمر ال بد أن يتغّير ألن حل مشكلة املناخ دون مشاركة بلدان اجلنوب مل 
يعد ممكنًا، فيما يقتضي هذا التعاون تركيزًا متسقًا على قيام نظام عاملي أكثر عدالة ونظام للحوكمة العاملية 

يكون منفتحًا وشفافًا وتشاركيًا ومسؤواًل.
التزام باإلهناء التدرجيي لزيادة االنبعاثات املرتفعة. قدِّرت إعانات الدعم “القذرة” مببلغ 250 بليون دوالر  •

أو )0.5 يف املائة من الناتج اإلمجايل العاملي( يف عام 2005. ومن شأن إعادة توجيهها إىل مصادر الطاقة 
النظيفة - دون أن يكون ذلك على حساب إتاحة خدمات الطاقة يف البلدان النامية - أن يعزِّز التحوَّل 
إىل منو مرتفع وانبعاثات منخفضة. وفضاًل عن ذلك، فإن حقوق البلدان اليت تعتمد على استخراج أنواع 
الوقود األحفوري، وقد مت التسليم هبا يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ، ال بد أن تكون 

دات اهلامة بالنسبة للسياسات اليت يقع عليها االختيار. من املحدَّ

آليات تمويل جديدة

ظلت صعوبة بلوغ املســـتويات املالئمة والقابلة للتنبؤ من التمويل بتكلفة مقبولة مبثابة عقبة صعبة ماثلة باســـتمرار 
بوجه االستثمار والنمو يف البلدان النامية. وفيما تغطي التقديرات املتعلقة مبواجهة حتّدي التخفيف والتكّيف نطاقًا 
ل بدورها عقبة كأداء إزاء التقدم يف جمال املناخ على صعيد كثري  واسعًا، فإن األرقام اليت سبق طرحها سوف تشكِّ
من البلدان النامية. ويف الوقت احلايل يصل التمويل الالزم ملواجهة حتّدي املناخ، املتاح بالنســـبة للبلدان النامية من 
واقع املصادر الثنائية واملتعّددة األطراف، إىل مبلغ يقدر بنحو 21 بليون دوالر. وســـوف يقتضي األمر زيادة هذا 

املبلغ أضعافًا مضاعفة مع املبادرة إىل ذلك يف أقرب فرصة وليس الحقًا، وهو ما يشّكل حتّديًا جسيمًا.
وإذا كان لالستثمار اخلاص أن يؤّدي دوره، فسيحتاج األمر إىل استطالع إشارات ميكن التنبؤ هبا يف األجل 
الطويل استنادًا إىل سعر الكربون مع استخدام تشكيلة تضم النظام الضريبـي وجتارة االنبعاثات ولوائحها التنظيمية. 
ومع ذلك فســـيؤّدي التطور املحدود ألســـواق الكربون واألزمة املالية الراهنة إىل تثبيط مّهة االســـتثمار اخلاص يف 
األجلني القصري واملتوســـط ويف أدق الظروف باعتبار أن مشـــاريع اهلياكل األساسية اجلديدة سوف ُتنتج انبعاثات 
 على مدار عقود من الزمن فيما حيتاج تعبئة املوارد ألغراض االســـتثمار العام، ســـواء جاء ذلك من مصادر وطنية 

أم دولية، إىل جهود أكثر فعالية يتم بذهلا على نطاق أوسع أيضًا.
كما أن التمويل املطلوب من االســـتثمارات العامة الكبرية ملالقاة التحّدي، وخاصة فيما يتعلق بالتخفيف، 
وحيث ال غىن عن االســـتثمارات اجلاهزة مقدمًا، من املســـتبعد أن يأيت من خالل املســـاعدة اإلمنائية الرمسية حىت 
لـــو أوفـــت البلدان املاحنة بالتزاماهتا. من هنا ســـيقتضي األمر النظر يف اســـتخدام مصادر متويـــل جديدة ومنها مثاًل 
“الســـندات احلكومية اخلضراء” وحقوق الســـحب اخلاصة من صندوق النقد الدويل. كذلك سيكون مثَّة دور يف 
هذا املضمار تؤّديه الرســـوم أو الضرائب العاملية املفروضة على وقود ســـفن وطائرات النقل والسفر اجلوي أو على 
املعامالت املالية. ومع ذلك سيظل األمر حباجة إىل معاجلة العقبات اإلدارية والشواغل املتصلة مبا قد تتسم به هذه 

اإلجراءات من طابع التناقص.
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ومن املفهوم على نطاق واسع أن مثَّة حاجة إىل آلية متويل معزَّزة ملعاجلة جسامة حجم التحويالت املطلوبة 
ألغراض التخفيف والتكّيف يف البلدان النامية. ومع ذلك يظل هناك اختالف ملموس بني اآلراء بشأن ما إذا كان 
األمر سيحتاج إىل ترتيبات مؤسسية جديدة مبا يف ذلك الصناديق، أو أن الصناديق والترتيبات القائمة بالفعل ميكن 
أن تكفي يف هذه الصدد شـــريطة إصالحها وزيادة حجمها على النحو املناســـب. وفيما يتعلق بإدارة آلية من هذا 

القبيل يتمثل السؤال املحوري يف “َمن سوف يقّرر ماذا ” بالنسبة إلدارة املوارد املالية وتوزيعها.
ولسوف يرتبط متويل التكاليف املتزايدة للتكّيف يف معظم احلاالت بالتمويل املتصل بالتنمية، على أن يكون 
ذلك من أجل االستثمار يف اهلياكل األساسية وتنويع اجلهود املبذولة يف البلدان النامية. والطابع الوثيق هلذه الصلة 
قد يفسر جزئيًا السبب الذي دفع مبؤسسات مثل البنك الدويل إىل إنشاء صناديقها اخلاصة بقضية املناخ. وعلى أية 

حال ال يزال حجم هذا التمويل قاصرًا بصورة مؤسفة مما جيعل زيادته مبثابة حتٍد عاجٍل للغاية.
إن نطاق التمويل الالزم لتهيئة انطالقة كبرية حنو مسار إمنائي منخفض االنبعاثات يتألف من أنساق متعّددة 
األحجـــام تزيـــد على تلك املتاحة من خالل الترتيبات احلالية للتمويـــل. ومن مثَّ فقد يتطلب متويل حتّدي التخفيف 

إضفاء املزيد من التغيريات اجلذرية على اهليكل الدويل القائم. وعليه فإن بعض التدابري املمكن اختاذها تشمل:
صندوقًا عامليًا للطاقة النظيفة. يف ضوء الطابع العاجل هلذا التحّدي، حيتاج األمر إىل النظر يف إنشاء صندوق  •

عاملي جديد يتصدى ملعاجلة أمر ختفيف تغيُّر املناخ يف البلدان النامية، ويتم إنشاؤه خارج نطاق املؤسسات 
املالية القائمة املتعّددة األطراف، مزوَّدًا هبيكل للحوكمة حيظى بقبول مجيع أطراف اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية املتعلقة بتغيُّر املناخ. ويف الوقت املناسب ميكن لصناديق التخفيف القائمة أن تصبح جزًءا من هذه 

اآللية األوسع نطاقًا.
نظام تزويد على أساس التعريفة اجلمركية. ميكن لرنامج عاملي للتزويد على أساس التعريفة اجلمركية أن  •

يطرح أسعار شراء مضمونة أمام منتجي الطاقة املتجددة يف البلدان النامية على مدار العقدين القادمني. ومن 
شأن هذه اآللية أن تفضي إىل ختفيض تلقائي ملعونات الدعم على مر الزمن ومع زيادة اإلنتاج والدخل. 
التكنولوجيات  أمام مجيع  التنفيذ مبا يكفل متهيد األرضية  الدقيق آلليات  التصميم  يتعيَّن توخي  وسوف 
الدخل  ذوي  من  املستهدفني  املستهلكني  إفادة  مع  وخارجه،  النظام  داخل  التشغيل  وعناصر  املتنافسة 
املنخفض. وينبغي أن يواكب الرنامج املذكور تقدمي الدعم إىل الصناعات املحلية املنِتجة للعناصر املتجددة 
مبا يكفل تعزيز قدرات اإلنتاج الوطنية، ومتكني البلدان من تلبية حصة متنامية من الطلب املتزايد على الطاقة 

املتجددة حمليًا ومن مثَّ يفيد الرنامج من زيادة خلق فرص العمل.
ر أمانة اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغيُّر املناخ أنه حبلول عام 2020 فإن  • آلية معدلة للتنمية النظيفة. تقدِّ

إجراء اإلحالل ميكن أن ينجم عنه 40.8 بليون دوالر سنويًا رغم أن هذا ال يزال جمرَّد كسر من التكاليف 
التنمية  النامية. ومثَّة تسليم واسع النطاق بالسلبيات الراهنة اليت تشوب آلية  رة يف البلدان  التراكمية املقدَّ
ز مزيد من االهتمام على إصالح  النظيفة فيما يتعلق بتيسري التحويالت الواسعة النطاق للموارد. وقد تركَّ
اآللية املذكورة مبا يتيح االستعاضة عن حمورها املشاريعي مبحور برناجمي و/أو سياسايت توّقعًا لتحقيق آثار 

أوسع ودورات متويل أقصر وتكاليف أقل يف املعامالت املالية.
آليات التمويل املتصلة بالغابات. تتسبب احلراجة يف حنو 17 يف املائة من االنبعاثات العاملية من غازات  •

الدفيئة. وقد مت إطالق العديد من مبادرات التمويل اجلديدة للمساعدة على تقليل االنبعاثات النامجة عن 
الدويل  للبنك  التابع  الغابات  مبا يف ذلك مرفق شراكة كربون  الغابات  الغابات وتدهور  إزالة  عمليات 
البلدان  التعاوين بشأن تقليل االنبعاثات من عمليات إزالة الغابات وتدهورها يف  وبرنامج األمم املتحدة 
النامية. والنهج الصحيح هو اإلدارة املستدامة للغابات فيما يتصل بالتعامل مع التخفيف يف قطاع الغابات 
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فضاًل عن التحّديات األخرى اليت جتابه هذا القطاع. ومن مثَّ فالتمويل ينبغي أاّل يقتصر فقط على ختفيف 
تغيُّرات املناخ بل على التكّيف معها.

نقل التكنولوجيا

التكنولوجيـــات املتعلقة بأفضل املمارســـات علـــى صعيد اقتصاد يقوم على االنبعاثـــات املنخفضة متاحة بالفعل يف 
ح أن تشهد الساحة املزيد من االختراقات التكنولوجية يف هذا املضمار. وعليه ميثل  االقتصادات املتقدمة. ومن املرجَّ
نقل التكنولوجيا قضية دولية فائقة األمهية يف جمال السياســـة العامة. ويف الوقت نفســـه فإن البلدان النامية ســـتحتاج 
إىل الدعـــم مـــن أجل بناء قدرهتا التكنولوجية اخلاصة هبا، ومبا يكفل هلا أن حتقق حتواًل سلســـًا إىل اقتصاد منخفض 
االنبعاثات فيما حتافظ على إمكانية التنافس يف اقتصاد عاملي مفتوح. ومع ذلك فإن هيكل الدعم الذي يعزِّز التعامل 

مع هذه األبعاد من التحّدي ما زال قاصر التطور وحباجة إىل إيالء اهتمام عاجل يتركز على:
برنامج لتكنولوجيا املناخ. مبعىن برنامج تشغيلي تدعمه أمانة خاصة به إضافة إىل أفرقة متنوعة من اخلراء  •

وهو ما حيتاج األمر إىل إنشائه، وقد يكون ذلك حتت إشراف مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، من أجل تدارس األبعاد املتنوعة لتحّدي التكنولوجيا يف البلدان النامية، مث العمل، 
عند االقتضاء، على تقدمي املساعدة التقنية فيما يتصل مبسائل شىت من بينها كفاءة الطاقة يف املباين، وسلسلة 
اإلمداد الصناعي اخلضراء، ونشر وصيانة اهلياكل األساسية للطاقة املتجددة، واإلدارة املتكاملة للنفايات 

فضاًل عن جمال املياه واملرافق الصحية وخدمات اإلرشاد الرامية إىل تعزيز الزراعة املستدامة.
التكنولوجيا والتدليل  • لتطور  الراهنة مؤاتية  للبحث والتطوير والنشر. مل تكن االجتاهات  صندوق عاملي 

على جدواها عمليًا؛ فالنفقات العامة يف البلدان أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن 
عمليات البحث والتطوير والنشر املتعلقة بالطاقة قد اخنفضت إىل حنو 8 باليني دوالر من حنو 12 بليون 
دوالر منذ عقدين من الزمن، بينما اخنفضت أيضًا النفقات اخلاصة إىل 4.5 باليني دوالر مقابل ما وصل 
إىل 8 باليني دوالر منذ عقد من الزمن. وهذا يعين أننا يف عامل اليوم نستثمر جمرد دوالرين لكل فرد يف 
كل سنة يف جمال أنشطة البحث والتطوير والنشر املتعلقة بالطاقة مما حيتاج إىل زيادته مبعامل يتراوح بني 2 
و3 من أجل إتاحة ُسبل التحول حنو التكنولوجيات اجلديدة واملتقدمة يف ُنُظم الطاقة. ويف ضوء التهديدات 
املترابطة اليت ينطوي عليها تغيُّر املناخ واألمن الغذائي، قد حيتاج األمر إىل إيالء اهتمام خاص للتحّديات 

اليت تواجه الزراعة يف العامل النامي يف سياق الثورة اخلضراء.
نظام متوازن للملكية الفكرية من أجل نقل التكنولوجيا. حتتاج أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة  •

بتغـّير املناخ إىل االتفاق على دور امللكية الفكرية يف نقل التكنولوجيا. وهناك عدة إجراءات مرنة متاحة 
ضمن إطار االتفاق املتعلق باجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفردية 5 ومن ذلك مثاًل التراخيص 
اإللزامية واإلعفاءات من براءات االختراع وتنظيم التراخيص الطوعية والتقيد بتطبيق معايري الراءات. وهذه 
التدابري ميكن أن تتيح ُسبل احلصول على التكنولوجيات بدرجة معيَّنة وإن كان استخدامها مقصورًا على 
ظروف حمددة وهي عادة ما تكون أصعب لدى وضعها موضع التنفيذ يف البلدان النامية. ومثَّة خيارات 
تستحق النظر اجلاد ومنها مثاًل السماح للبلدان النامية باستثناء القطاعات األساسية من براءات االختراع، 
فضاًل عن إجياد جممع عاملي للتكنولوجيا ألغراض تغيُّر املناخ، وباعتبار أن هذه اخليارات سوف تكفل عنصر 

انظـــر الصكـــوك القانونية اليت تضّم نتائج جولة أوروغواي للمفاوضـــات التجارية املتعّددة األطراف، املعّدة يف مراكش يف 15   5
.)7-GATT/1994 :نيسان/أبريل 1994 )منشور أمانة االتفاق العام للتعرفة والتجارة، الغات، رقم املبيع
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اليقني وإمكانية التنبؤ يف إتاحة التكنولوجيات إضافة إىل إتاحة جهود البحث والتطوير اليت متّس احلاجة 
إليها بالنسبة لعمليات التكّيف والنشر املحلية ومبا من شأنه أن يقلل كذلك من تكاليف التكنولوجيات. 
كما حيتاج األمر إىل استكشاف طرائق الوصول إىل التكنولوجيات املموَّلة من مصادر عامة لصاحل شركات 

البلدان النامية.

التجارة

املناقشة اجلادة للِصالت اليت تربط بني التجارة وتغيُّر املناخ أعاقتها حقيقة الطريق املسدود الذي وصلت إليه جولة 
مفاوضـــات الدوحة. وفيما تزداد جدية احلكومات بشـــأن التصدي لتغيُّـــر املناخ فما زال األمر يقتضي العمل على 
إحياء احلوارات القدمية املتعلقة بالتجارة والبيئة، واملتصلة بكيفية التمييز بني التدابري املشروعة حلماية البيئة والصحة 

على النحو الذي تسمح به قواعد منظمة التجارة العاملية وبني تدابري احلماية التجارية املستترة.
إن التجارة عملية هامة ألن التكنولوجيات واملعارف التقنية البيئية تتولد أساسًا يف البلدان املتقدمة مث تنتقل 
إىل البلدان النامية ويتم ذلك بصورة رئيســـية من خالل التكنولوجيات اليت جتســـدها الســـلع واخلدمات املستوردة 
ويف االســـتثمار األجنيب املباشـــر أو يف التراخيص املمنوحة. وإذا كان حلكومات بلدان املرفق األول أن ختتار اتباع 
التدابـــري احلدودية )ومن ذلك مثـــاًل تعديالت ضرائب احلدود( حلماية صناعاهتا الكثيفة االســـتخدام للطاقة وعلى 
أســـاس الكربون املنبعث بصورة مباشـــرة أو غري مباشرة يف إنتاج منتج ما، فلسوف يصبح ضروريًا معاجلة القضية 
اليت مل جتد حاًل حىت اآلن وهي تتعلق بكيفية التعامل مع عمليات وطرائق اإلنتاج. وألن إعانات الدعم ما برحت، 
وسوف تظل، تستخدم لدعم تطوير الطاقات البديلة، فلسوف يتعيَّن معاجلة املسألة املتصلة بتحديد أسلوب التعامل 

مع تلك اإلعانات والوقوف على العناصر غري القابلة للتطبيق منها يف إطار قواعد منظمة التجارة العاملية.
وأخريًا وليس آخرًا حتتاج هذه املسائل إىل حل انطالقًا من مبدأ املسؤوليات املشتركة واملتباينة على النحو 
الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ وما يعادهلا من مبادئ ضمن إطار منظمة التجارة العاملية، 
أال وهـــي املعاملـــة اخلاصة واملتباينـــة للبلدان النامية. وإذا مل يتم إجياد حلول شـــافية لتلك املســـائل فقد تفضي إىل 

منازعات جتارية يطول أجلها.

شا زو كانغ
وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية
حزيران/يونيه 2009
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66 )ألف( والسيناريو باء - 2 )باء( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

74 تزايد درجات الحرارة وقابلية التأثر يف منطقة أسرتاآلسيا. . . . . . .   ثالثاً - 1 

تبايـن قـدرات التكيرُّـف إزاء ارتفـاع مسـتوى سطح البحر العاملي يف   ثالثاً - 2 

79 البلدان املتقدمة والنامية، 2000 - 2100 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

اآلثار اإلقليمية املتباينة عند درجات مختلفة من ارتفاع درجات حرارة  ثالثاً - 3 

86 األرض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

تطـور التكنولوجيـا وتخفيف أثر ثاني أكسيد الكربون من أجل توليد   رابعاً - 1 

134 الطاقة الكهربائية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

نصيب امللكية املشمولة بالرباءات يف مجاالت الطاقة املتجّددة وتخفيف   خامساً - 1 

147 أثر املركبات فيما بني بلدان مختارة، 2000 - 2004 . . . . . . . . .  

االحتياجـات املحـدَّدة بصورة مشرتكة من تكنولوجيا الطاقة املتجّددة  خامساً - 2 

 واحتياجات تكنولوجيـا كفـاءة الطاقـة يف القطاعني الفـرعيني للبناء 

164 واإلسكان، مناطق مختارة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

173   . . . . . . . . . آليات االستثمار والتمويل االسرتاتيجية للبلدان النامية سادساً - 1 

نطـاق تقديـرات التكلفـة اإلضافية السنوية السرتاتيجيات التخفيف،   سادساً - 2 

سيناريو 550 جزًءا يف املليون وسيناريو 450 جزًءا يف املليون، العالم 

175   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والبلدان النامية

الصفحة 	 	
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الصفحة 	 	

الجداول

انبعاثات غازات الدفيئة )ثاني أكسـيد الكربون، امليثان، الربفلوروكربون،  أوالً - 1 
 والهيـدروفلوروكربون، وسدايس فلوريـد الكربيت( حسب القطاع،

5   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

7 سيناريوهات االنبعاثات وأثرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   أوالً - 2 

االنبعاثات حسب الفرد يف عام 2005 والحصة يف االنبعاثات املرتاكمة  أوالً - 3 

 خـالل الفتـرة 1840 - 2005، بلـدان مختـارة متقدمـة وناميـة 
10 واقتصادات يف مرحلة انتقالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

احتمال الزيادة البالغة يف درجات الحرارة )بالنسبة إىل مستوى عرص  أوالً - 4 

 ما قبـل الصناعـة( عنـد مستويات مختلفة من تثبيت تركيز غازات
16   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدفيئة )النسبة املئوية(

19 أرضار ترك األمور تجري عىل نفس املنوال يف عام 2100 . . . . . . .   أوالً - 5 

استخـدام الطاقـة واالستثمـار اإلجمـايل، يف حاالت بلـدان مختارة:   أوالً - 6 

30 متوسطات 20 عاماً محسوبة يف عام 1990. . . . . . . . . . . . . . . .  

استخدام الطاقة ومجموع االستثمارات )الناتج النموذجي: متوسطات   أوالً - 7 

30   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20 عاماً محسوبة يف عام 2030(

الزيـادات يف حجـم السكان والنشاط االقتصادي واستخدام الطاقة   ثانياً -  

والحراك وانبعاثات غازات الدفيئة، 1800 - 2000 )الحجم املطلق 
46 والزيادات الرتاكمية( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

97 تدابري التكيرُّف املمكن اتخاذها إزاء تغريرُّ املناخ لقطاعات مختلفة . .   ثالثاً - 1 

قائمـة توضيحيـة للسياسات الصناعية الداعمة لإلنتاج واالستثمار   رابعاً - 1 

 مـع تركيـز خاص عـىل قطـاعـات الطاقـة والنقـل والصناعـات 
128 االستخراجية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

166 اآلليات املبتكرة لتعزيز تطوير ونقل التكنولوجيا . . . . . . . . . . . .   خامساً - 1 

177 نطاق تقديرات تكاليف التخفيف العاملي طبقاً لدراسات متنوعة . .   سادساً - 1 

االستثمـارات اإلضافيـة والتدفقـات املاليـة الالزمة للتكيرُّف يف عام   سادساً - 2 

178   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030 حسب القطاع

آليـات التمويـل الثنائي واملتعّدد األطراف املوّجه ألغراض التخفيف   سادساً - 3 

179 والتكيرُّف يف البلدان النامية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

التفاصيـل املحتملـة لتدّفقـات املساعدة اإلنمائية الرسمية املتعلقة  سادساً – 4 

203 باملناخ من بلدان املرفق الثاني حتى عام 2020 . . . . . . . . . . . . .  





ز ز

مالحظات تفسيية

اإلشارة إىل الدوالر: تعين دوالر الواليات املتحدة ما مل ُيذكر خالف ذلك.
اإلشارة إىل باليني: تعين ألف مليون.

اإلشارة إىل أطنان: تعين األطنان املترية ما مل ُيذكر خالف ذلك.
بة. التفاصيل  املعدالت السنوية للنمو أو التغيُّر، ما مل ُيذكر خالف ذلك، تشري إىل املعدالت السنوية، املركَّ

والنسب املئوية الواردة يف اجلداول ال تضيف بالصورة إىل املجاميع الكلية، نظرًا لتدوير األرقام.
ال تنطوي التصنيفات املستخدمة، وال طريقة عرض املادة يف هذا املنشور، على اإلعراب عن أّي رأي كان 
من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة فيما يتعلق باملركز القانوين ألّي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو بسلطاهتا 

أو فيما يتصل بترسيم احلدود أو التخوم.
ومصطلح “بلد” على النحو املستخدم يف نص هذا التقرير يشري أيضًا، حسب املالئم، إىل أقاليم أو مناطق.

ولألغراض التحليلية، وما مل يرد حتديد خبالف ذلك، استخدمت التجّمعات الرئيسية والفرعية التالية للبلدان:

االقتصادات املتقدمة )اقتصادات السوق املتقدمة(:

االحتاد األورويب، أستراليا، آيسلندا، سويسرا، كندا، النرويج، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان.

التجّمعات الفرعية القتصادات السوق املتقدمة:

االقتصادات املتقدمة الرئيسية )مجموعة السبعة(:

أملانيا، إيطاليا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية.

االتحاد األوروبي:

إســـبانيا، إســـتونيا، أملانيا، آيرلندا، إيطاليا، الرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، اجلمهورية التشـــيكية، الدامنرك، 
رومانيا، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، الســـويد، فنلندا، قرص، التفيا، لكســـمرغ، ليتوانيا، مالطة، اململكة املتحدة 

لريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

االتحاد األوروبي - 15:

إســـبانيا، أملانيا، آيرلندا، إيطاليا، الرتغال، بلجيكا، الدامنرك، الســـويد، فرنســـا، فنلندا، اململكة املتحدة 
لريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا، هولندا، اليونان.
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الدول األعضاء الُجُدد يف االتحاد األوروبي:

إســـتونيا، بلغاريا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، رومانيا، سلوفاكيا، ســـلوفينيا، قرص، التفيا، ليتوانيا، 
مالطة، هنغاريا.

االقتصادات املارة بمرحلة انتقالية:

جنوب رشقي أوروبا:

أرمينيا، ألبانيا، البوســـنة واهلرســـك، اجلبل األســـود، مجهورية مقدونيا اليوغوســـالفية السابقة، صربيا، 
كرواتيا.

رابطة الدول املستقلة:

االحتاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان، أوكرانيا، بيالروس، تركمانستان، مجهورية مولدوفا، 
جورجيا، طاجيكستان، قريغيزستان، كازاخستان.

االقتصادات النامية:

أفريقيا، آسيا، املحيط اهلادئ )فيما عدا أستراليا، واليابان، ونيوزيلندا، والدول األعضاء يف رابطة الدول املستقلة 
يف آسيا(، أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي.

التجّمعات الفرعية يف أفريقيا:

شمايل أفريقيا:

تونس، اجلماهريية العربية الليبية، اجلزائر، مصر، املغرب.

أفريقيا جنوب الصحراء باستثناء نيجرييا وجنوب أفريقيا:

مجيع البلدان األفريقية األخرى فيما عدا نيجرييا وجنوب أفريقيا.

الجنوب األفريقي:

أنغوال، بوتسوانا، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، ليسوتو، مالوي، موريشيوس، موزامبيق، 
ناميبيا.

رشق أفريقيا:

إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، بوروندي، جزر القمر، مجهورية تنـزانيا املتحدة، مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
جيبويت، رواندا، السودان، سيشيل، الصومال، كينيا، مدغشقر.

غرب أفريقيا:

بنن، بوركينا فاســـو، توغو، الرأس األخضر، السنغال، ســـرياليون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، 
كوت ديفوار، ليبرييا، مايل، موريتانيا، النيجر، نيجرييا.



ط ط مالحظات تفسريية

وسط أفريقيا:

تشاد، مجهورية أفريقيا الوسطى، سان تومي وبرينسيبـي، غابون، غينيا اإلستوائية، الكامريون، الكونغو.

التجّمعات الفرعية يف آسيا واملحيط الهادئ:

غربي آسيا:

األراضي الفلســـطينية املحتلة، األردن، إســـرائيل، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، تركيا، اجلمهورية 
العربية السورية، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، اململكة العربية السعودية، اليمن.

رشق وجنوب آسيا:

مجيع االقتصادات النامية األخرى يف آســـيا واملحيط اهلادئ )مبا فيها الصني ما مل ُيذكر خالف ذلك(. 
ة فرعيًا كذلك إىل: وهذه املجموعة مقسمَّ

جنوب آسيا:

إيران )مجهورية - اإلسالمية(، باكستان، بنغالديش، بوتان، مجهورية نيبال الدميقراطية االحتادية، سري 
النكا، ملديف، اهلند.

رشق آسيا:

مجيع االقتصادات النامية األخرى يف آسيا واملحيط اهلادئ.

التجّمعات الفرعية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي:

أمريكا الجنوبية:

األرجنتني، إكوادور، أوروغواي، باراغواي، الرازيل، بوليفيا )الدولة املتعّددة األعراق(، بريو، شـــيلي، 
فنـزويال )مجهورية - البوليفارية(، كولومبيا.

املكسيك وأمريكا الوسطى:

بنما، السلفادور، غواتيماال، كوستاريكا، املكسيك، نيكاراغوا، هندوراس.

منطقة البحر الكاريبـي:

بربادوس، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، اجلمهورية الدومينيكية، كوبا، هاييت.

أقل البلدان نمواً:

إريتريا، أفغانســـتان، أنغوال، أوغندا، بنغالديش، بنن، بوتان، بوركينا فاســـو، تشـــاد، توغو، توفالو، تيمور - 
ليشـــيت، جزر ســـليمان، جزر القمر، مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية 
تنـزانيـــا املتحدة، مجهوريـــة الكونغو الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشـــعبية، مجهورية نيبال الدميقراطية 
االحتادية، جيبويت، رواندا، زامبيا، ســـاموا، سان تومي وبرينســـيبـي، السنغال، السودان، سرياليون، الصومال، 
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غامبيا، غينيا، غينيا اإلســـتوائية، غينيا - بيســـاو، فانواتو، كمبوديا، كرييباس، ليريا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، 
مالوي، ملديف، موريتانيا، موزامبيق، ميامنار، النيجر، هاييت، اليمن.

الدول الجزرية الصغية النامية:

أوروبا، أنتيغوا وبربودا، أنغويال، بابوا غينيا اجلديدة، باالو، بربادوس، بليز، بورتوريكو، بولينيزيا الفرنسية، ترينيداد 
وتوباغــــو، توفالو، تيمور - ليشــــيت، جامايكا، جــــزر األنتيل اهلولندية، جزر البهاما، جزر ســــليمان، جزر القمر، 
جزر كوك، جزر مارشــــال، اجلمهورية الدومينيكية، جزر فرجن الريطانية، جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة، 
دومينيكا، الرأس األخضر، ســــاموا، ســــاموا األمريكية، سانت تومي وبرينسيبـي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، 
سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سنغافورة، سورينام، سيشيل، غرينادا، غوام، غيانا، غينيا - بيساو، فانواتو، 
فيجي، كاليدونيا اجلديدة، كوبا، كمنولث جزر ماريانا الشــــمالية، كرييباس، ملديف، موريشيوس، مونتسريات، 

ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(، ناورو، نيوي، هاييت.

األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيرُّ املناخ

أطراف املرفق األول:

االحتاد الروســـي، إسبانيا، أستراليا، إســـتونيا، أملانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، الرتغال، بلجيكا، 
بلغاريا، بولندا، بيالروس، تركيا، اجلماعة األوروبية، اجلمهورية التشـــيكية، الدامنرك، رومانيا، ســـلوفاكيا، 
سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كندا، التفيا، لكسمرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، اململكة 
املتحدة لريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الواليات 

املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.

أطراف املرفق الثاني:

أطـــراف املرفـــق الثاين هي األطراف الواردة يف املرفـــق األول وهي أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي دون أن تكون هي االقتصادات املارة مبرحلة انتقالية الواردة يف املرفق األول.
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الفصل األول

تغيرُّ املناخ وتحدرّي التنمية

مقدمة

حنن نعيش يف أفضل األوقات ويف أحلك األوقات. فعلى مدار التاريخ الطويل احلافل من عمر عاملنا، فإن هذا العامل 
مل يشهد قط مرحلة أكثر رخاًء وابتكارًا وترابطًا مما يشهده يف احلقبة الراهنة. ومع ذلك تفشت حالة انعدام األمن 
االقتصادي )وقد كانت كذلك حىت قبل وقوع األزمة املالية( ذلك ألن االنقســـامات االجتماعية أصبحت أوســـع 
من ذي قبل، كما مل تكن صحة الكوكب الذي نعيش فيه على ما هي عليه اآلن من الضعف الشديد. وتلك هي 
التحّديات املترابطة اليت ال ميكن مواجهتها بفعالية إاّل من خالل التعاون واختاذ اإلجراءات املشتركة على الصعيدين 

الوطين والدويل على السواء.

ويف الســـنوات األخرية أعاق اختاذ اإلجراءات املشـــتركة ســـيادة حالة من الغرور التكنوقراطي اليت حتيزت 
للمصـــاحل اخلاصة على حســـاب املصلحة العامة. وهكذا كان التعامل مـــع إجراءات التحرر من الضوابط التنظيمية 
على املســـتويني الوطين والدويل مقترنة باملهارات اليت أبداها قادة الشـــركات وكان هذا هو كل ما تدعو احلاجة 
إليه للتوصل إىل أســـرع وأكفأ احللول إزاء نطاق واســـع من حتّديات السياســـات املعاصرة اليت تتراوح ما بني توفري 
الرعايـــة الصحيـــة وجتديد اهلياكل احلضرية إىل ختفيف حدة الفقر والتصـــدي لتغيُّر املناخ. لقد ظلت احلالة الفكرية 
خاضعة لســـيطرة الشعارات اليت طرحت أهدافًا وشـــراكات وتآزرات وما إىل ذلك مما حرم حوار السياسات من 
كثري من مضمونه، ومما يفضي حتمًا إىل جتاهل أو التســـويف يف معاجلة الصراعات واخليارات الصعبة اليت تواكب 

مجيع التحّديات الكرى يف جمال السياسات املعمول هبا.

ل واحدًا مـن أكر تلك التحّديات على مدار العقـود املقبلة. بل إنه ميثل هتديدًا بالغ  ويأيت تغيُّر املناخ ليشكِّ
العمق للوجود ذاته. وتشـــري التقديرات األخرية إىل أن 300 ألف من البشـــر يلقون حتفهم كل سنة نتيجة لظاهرة 
 االحتـــرار العاملـــي، كما تتهدد األخطار حياة 300 مليون من البشـــر بصورة جســـيمة. وحنـــن نعرف اليوم بأكثر 
مما كنا نعرف يف املاضي عن سبب هذا كله؛ فالفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ الذي أنشأه يف عام 1988 
برنامـــج األمم املتحدة للبيئـــة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، أثبت أنه مصدر مثـــني للمعلومات والتحليالت اليت 
تتصل بأســـباب وطرق تغيُّر مناخنا مبا ينجم عن ذلك من عواقب. كما أن أعضاء املجتمع العلمي األوســـع نطاقًا 
شـــفعوا جهودهـــم بتالل من القرائـــن الداعمة وما يرتبـــط بذلك من عمليــات وضــــع النمـاذج. ومـن مثَّ تكاملت 
لديهم صورة موضوعية بشـــأن ما يتعّرض له نســـيجنا البيئي من إجهاد بســـبب انبعاث غازات الدفيئة اليت هي من 
صنع اإلنسان، مما أفضى إىل دروس خطرية مستفادة وأوصل إىل مسافة تقع على شفا نقطة التدهور. هكذا أصبح 
السباق من أجل جعل درجات احلرارة العاملية ضمن احلدود املأمونة سباقًا ضد الزمن. فبحلول عام 2050 حيتاج 
األمر إىل ختفيض يف االنبعاثات العاملية يف حدود تتراوح بني 50 و80 يف املائة وهو ما يعادل ختفيضًا يف مستويات 

ثاين أكسيد الكربون من حنو 40 غيغاطن سنويًا )يف الوقت احلايل( إىل ما يتراوح بني 8 و20 غيغاطن.

يلقى ما ُيقّدر بـ 300 ألف 

نسمة سنوياً حتفهم نتيجة  

لظاهرة االحرتار العاملي، كما 

تتهدد األخطار حياة 300 

مليون من البرش بصورة 

جسيمة.
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زة يف جمال  ومع هذا كله، فإن الفهم العلمي والوعي العام املتزايدين حاليًا مل يتم ترمجتهما إىل استجابة مركَّ
السياسات. ويصدق هذا بشكل خاص يف البلدان الصناعية املتقدمة برغم أن منوها على مدار قرنني، وقد ظل مدفوعًا 
بواسطة الكربون، هو الذي يكمن خلف تيار االحترار احلايل. ولكن مل يتم حىت اآلن تعبئة املوارد وال حشد اإلرادة 
السياسية الطموحة الالزمة لشق مسار إمنائي بديل. ويف الوقت نفسه فإن املجتمع الدويل، وهو ما شهدته يف اآلونة 
األخرية الدورة الثالثة عشـــرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغيُّر املناخ 1 املعقودة يف بايل، 
إندونيســـيا، يف كانون األول/ديســـمر 2007، أكد من جديد على أن النمو والتنمية ال يزاالن اهلدفني األساســـيني 
اللذين تتوخامها الغالبية الســـاحقة من البشـــر على ســـطح هذا الكوكب. كما أن تقاعس البلدان املتقدمة على أن 
تســـاوي بـــني أقواهلا وأفعاهلا فيمـــا يتعلق بتحّدي املناخ جعل من الصعب إقناع البلـــدان النامية بأن تتحّول اآلن إىل 

مصادر الطاقة البديلة )والغالية( لتلبية أهدافها اإلمنائية )اهلامة(.
وُيتوّقـــع يف عـــام 2009، عقد جولة جديدة من مفاوضات املناخ لكي متضي جبدول األعمال خطوة كبرية 
إىل األمام. ومن األسئلة الرئيسية يف هذا الصدد ما يرّجح أن تشكل هذه املفاوضات وهو: إىل أّي حٍد يلزم تفعيل 
ختفيض االنبعاثات، وأين ومىت يكون ذلك، وكم من التكاليف سيتم تكبده لتلبية األهداف املنشودة، وكيف يتسىن 
تغطية هذه التكاليف وكيف ينبغي أن تتهيأ اســـتجابة ســـليمة ومعزَّزة إزاء التكيُّف العاملي يف ضوء اآلثار امللموسة 

النامجة عن تغيُّر املناخ؟
إن الدراسة اليت بني أيدينا ال حتاول أن تقدم أّي إجابات حامسة أو سريعة على تلك التساؤالت؛ فاإلجابات 
ال ميكن التماســــها إاّل من خالل مفاوضات منفتحة وشــــاملة وصرحية تدور فيما بني مجيع األطراف املتعاقدة. ولكن 
حىت مع االفتراض بإمكانية التوصل إىل اتفاق، فإن اجلهد الذي يتوىل ترمجة االتفاق إىل برنامج فعَّال للتغيُّر التحويلي 
ل عملية متواصلة تتطور من خالل التعديالت واملشاورات الدؤوبة واالستجابة إزاء حتّديات السياسات  سوف يشكِّ
املزمنــــة. وعلــــى ذلك فقد اختارت الدراســــة أن جتمع ركائز البناء املتفق عليها بالنســــبة حلــــل طويل األجل يتمثل يف 
التخفيــــف والتكيُّــــف والتكنولوجيا والتمويل، من أجل النظر فيما ُيطلب القيام به من جانب البلدان النامية من حيث 
تعديــــالت التكيُّــــف الالزمة وما يرتبط هبا من مبادالت وحتّديات، فضاًل عن الواجب الذي يتعني أن يقوم به املجتمع 

الدويل مبا يكفل متكني تلك البلدان من املسامهة يف جماهبة حتّدي املناخ دون خطر يتهدد أهدافها اإلمنائية.
ومتضي الدراسة لكي ترصد يف األساس املراحل الزمنية رجوعًا من عام 2050 الذي سوف يضاف فيه 3 
باليني نسمة من البشر فوق سطح هذا الكوكب، فيما ستكون الغالبية العظمى منهم من ساكين احلضر ويعيشون يف 
العامل النامي. وإذا استمرت االجتاهات احلالية، فلن يقتصر األمر على أن يكون معظمهم من الفقراء الذين يفتقرون 

إىل األمان بل سوف يكونون أكثر تعرضًا لألخطار املرتبطة باملناخ بسبب درجات احلرارة املرتفعة.
على أن جانبًا ضروريًا من احلل إمنا يكمن يف ختفيض مستوى االنبعاثات اليت تنطلق يف الغالف اجلوي وهو 
أمر ممكن التنفيذ بقدر وجود املعارف التقنية اليت ميكن أن تساعد على رسم مسارات لالنبعاثات املنخفضة أو إمكانية 
أن توجد هذه املسارات يف وقت قريب. مع ذلك فهذا التحول ال هو حتمي وال هو َعَرضي، ففي البلدان املتقدمة، 
ينبغي لتخفيض االنبعاثات أن يصاحبه عودة إىل العمالة الكاملة والتماس أمن الطاقة. أما يف البلدان النامية فإن متابعة 
مسار االنبعاثات املنخفضة ال بد أن يواكبه منو لّلحاق باملسرية وحتوالت يف جمال التصنيع وتوسع يف رقعة احلضر.

ومبا أن حمور تركيز هذا املنشور ينّصب إىل حٍد كبري على التحّديات املترابطة يف جمايل املناخ والتنمية، وهي 
حتّديات تواجه واضعي السياسات يف العامل النامي، فهذا املنشور يويل بالتايل اهتمامًا خاصًا لتحّدي التخفيف الذي 
يرتبـــط باســـتخدام الطاقة )الفصل الثاين(. ولكن بقدر ما يتم بـــه بناء حالة من صالبة الصمود اليت تقاوم هتديدات 

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1771، رقم 30822.  1

تقاعس البلدان املتقدمة 

عىل أن تساوي بني أقوالها 

وأفعالها فيما يتعلق بتحدّي 

املناخ جعل من الصعب إقناع 

البلدان النامية بأن تتحّول 

اآلن إىل مصادر الطاقة البديلة 

)والغالية(.

عىل البلدان النامية وهي 

تتابع مسرية اللحاق بالنمو 

والتصنيع أن تلتمس بدائل 

لنموذج املايض املفرط يف 

استخدام الطاقة.



3 تغيرُّـر املناخ وتحدّي التنمية

املناخ، فإن الدراســـة اهلامة بالنســـبة للكثري من البلدان الفقرية )الفصل الثالث( تسعى إىل جتنب تبين الفكرة اخلاطئة 
اليت تقول بأن على البلدان أن ختتار بني التخفيف والتكـيُّف. وهلذه الغاية، فالدراسة تعرض صراحة للفرص املشتركة 
وحلاالت التآزر اليت يتعيَّن استقاؤها من واقع االستجابات اليت يقودها جانب االستثمار إزاء النوعني من التحّدي 

وهي تتراوح بني صياغة استراتيجيات متكاملة حبق وبني إحياء دور فّعال لدولة التنمية )الفصل الرابع(.
أما تدابري التكيُّف اليت يطلب من البلدان النامية اختاذها فهي غري مســـبوقة، وســـوف تنطوي على تكاليف 
استثمارية باهظة وال سيما يف املراحل األّولية من التحول. وهذه التكاليف تشّكل العقبة الرئيسية إزاء رسم مسارات 
لالنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفـع. ولكــن إذا ُأحسنت إدارهتا فإن االستثمارات ذات الصلة ميكن أن تزود البلدان 
الناميـــة بقاعـــدة إنتاجية من أجل تعبئة مواردها ملجاهبة حتّدي املناخ. ومع ذلك فإذا ُقّيض لتحّول من هذا القبيل أن 
حيـــدث، فلســـوف يتطلب )من أجل ضمان عمليات النقل الفعَّال والـــوايف للتكنولوجيا )الفصل اخلامس( ويف ظل 
إتاحة املوارد املالية الكافية )الفصل الســـادس( - مســـتوى من الدعم والتضامن على الصعيد الدويل قّلما يتواجد يف 

غري ظروف زمن احلرب.

التنمية يف عالم يتزايد احرتاره

تحّدي التنمية

شّكلت الثورة الصناعية اليت بدأت يف أواخر القرن الثامن عشر استهالاًل لعمليتني جنمت عنهما نتائج طويلة املدى. 
فمن خالل العملية األوىل، متّكنت جمموعة منتقاة من البلدان من أن تنطلق عر مســـرية منو اقتصادي حديث ومن 
مثَّ حطمت العوائق اليت كانت تواجه التنمية بســـبب اإليقاعات غري املتغيُّرة للبيئة الطبيعية والطابع املحلي للنشـــاط 
االقتصادي. ومن مثَّ فإن اإلمكانات اجلديدة الناجتة عن خلق الثروة نشأت حول ختصص األسواق وملكة االبتكار 
ووفورات احلجم. ويف سياق التحول حنو التصنيع جتلت ظاهرة التحول احلضري مع اتساع التواصل بني املجتمعات 
املحلية. وغداة هذا التحول اتسعت بسرعة هوة الدخل الفاصلة بني جمموعة من بدأوا مبكرًا وبقية العامل مث ظلت 
تتســـع لدرجة أن اســـتغالل املوارد واألسواق من جانب قوى االســـتعمار قمعت إتاحة الفرص االقتصادية يف كثري 

من البلدان واملجتمعات عر العامل على مدار قرن أو أكثر.
ومن خالل العملية الثانية، حتّولت العالقة بني املجتمع البشـــري والبيئة الطبيعية: فبداًل من جمرد التكيُّف مع 
البيئة أصبح البشر يسيطرون على البيئة، وكانت النتيجة هي طلبات متصلة حتملتها خلدمة الناتج املتزايد. وبشكل 
خـــاص فـــإن املصادر التقليدية للطاقـــة )الكتلة األحيائية واملياه والرياح( املســـتخدمة لتكميل العمل اليدوي والنقل 
احليواين مت االستعاضة عنها أساسًا باستخدام الفحم ومن مثَّ استخدام النفط )ابتداًء من أوائل القرن العشرين( لغرض 
تشـــغيل آالت ووســـائل للنقل متزايدة التعقيد. وقد ظل الوصول إىل هذه املحروقات األحفورية األرخص منطلقًا 
حموريًا بالنسبة جلميع مسارات التنمية احلديثة. ومع ذلك فلم يتسّن يف كثري من األحيان تسجيل التكاليف الكاملة 

الستخدام أنواع الوقود ذات األساس الكربوين وما يف حكمها من األصول الطبيعية األخرى.
وعلى مدار الســـنوات اخلمســـني األخرية ظلت البلدان النامية حمصورة ضمن عملية حتاول من خالهلا ردم 
الثغرات االقتصادية املفتوحة على مدار القرنني الســـابقني. ومل تكن العملية ميســـورة حبال من األحوال، وال كان 
النجاح أمرًا تلقائيًا. فالعقبات والصدمات اخلارجية ظلت تعوق باستمرار اجلهود املبذولة يف بلدان عديدة ومن مث 
كانت حتبط تقدمها حنو آفاق النمو اخلاصة هبا. وفيما استطاعت بعض البلدان النامية، وال سيما بلدان شرق آسيا، 
أن حترز النجاح )على حنو ما يشهد به اقتراهبا يف بعض احلاالت بل جتاوزها لبلدان جمموعة السبعة فيما يتصل بدخل 
الفرد( إاّل أهنا كانت حاالت غري منطية يف هذا الصدد )انظر الشكل أواًل - 1(. ويف واقع األمر وعلى حنو ما هو 

مطلوب مستوى من الدعم 

والتضامن عىل الصعيد الدويل 

قلّما يتواجد يف غري ظروف 

زمن الحرب.
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موثَّق يف دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل، 2006 )األمم املتحدة، 2006( فمنذ بداية أزمة الديون 
يف أواخر عقد السبعينات، تفاقمت العقبات وتكاثفت الصدمات مما أفضى إىل منط مشتت ومتباين من النمو على 
ر منوها على طول اخلط  مستوى العامل. أما أبرز قصص النجاح املرموقة من خالل هذا كله فكانت الصني اليت يفسِّ
عر الســـنوات الثالثني األخرية كثريًا من االجتاهات اإلجيابيـــة املتجمعة يف األداء االجتماعي واالقتصادي يف العامل 
النامي على مدار تلك الفترة. وبني عام 2002 ومنتصف عام 2008، ُسجل منو قوي غري مسبوق يف كل مكان 
تقريبًا مبا يف ذلك يف أقل البلدان منوًا مما يعكس جزئيًا التفاعالت االقتصادية املتزايدة فيما بني البلدان النامية ذاهتا. 
ومع ذلك فقد صادفت هذه الظاهرة هناية مباغتة انطلقت معها أقسى أزمة اقتصادية منذ عقد الثالثينات، كما أن 
االعتماد الشديد على الديون الذي غّذى جانبًا كبريًا من هذا النمو ثبت أنه بديل ال ميكن التعويل عليه من أجل 

تنفيذ استراتيجية إمنائية سليمة )انظر األمم املتحدة، 2009(.
ويســـاور القلق قادة احلكم يف كثري من البلدان النامية إزاء اســـتخدام تغيُّر املناخ من جانب الذين يتربعون 
على قمة الســـّلم اإلمنائي والذين ضيقوا بشـــدة على ميزانية الكربون العاملي لالنطالق إىل هناك، خشـــية أن يعوقوا 
من جديد جهود بلداهنم يف االرتفاع صعدًا على مدار هذا السّلم. ومع ذلك فإن أسلوب البلدان النامية يف حتقيق 
منو يلحق باملســـرية ويكفل التجانس االقتصادي وســـط عامل يعوقه عنصر الكربون، وما إذا كانت البلدان املتقدمة 
يتعني عليها أن ختفف من هذه الشـــواغل، كل هذا أصبح يف مقدمة التســـاؤالت بالنسبة لصانعي السياسات سواء 

على الصعيد الوطين أم الدويل.

الشكل أوالً - 1

هوة الدخل بني بلدان مجموعة الـ 7 ومناطق مختارة، 1980 - 2007
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املصدر: حسابات إدارة 
الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية/شعبة 
وضع وتحليل السياسات 
اإلنمائية/شعبة التنمية 
املستدامة، استناداً إىل قاعدة 
البيانات اإللكرتونية للبنك الدويل 
ومعهد التنمية العاملي.
أ منطقة هونغ كونغ اإلدارية 

الخاصة التابعة للصني، 
جمهورية كوريا، سنغافورة، 
مقاطعة تايوان الصينية.
ب إندونيسيا، وماليزيا، 

والفلبني، وتايلند.
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تحّدي املناخ

 القرينة العلمية اليت ينطلق على أساســـها التأكيد بأن مناخنا يتغيَّر إىل األســـوأ، بســـبب النشـــاط االقتصادي، قرينة 
ال تقبل اجلدل. فتحّدي املناخ ينطلق من التدخل يف أثر االحترار الطبيعي للكوكب: من خالل التســـبب يف زيادة 
 تدّفق غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي. وقد أدى النشـــاط البشـــري إىل املزيد من تركيز هذه الغازات من مستوى 
 مـــا قبـــل الصناعـــة البالغ 250 جـــزًءا من املليون من معـــادل ثاين أكســـيد الكربون إىل 430 جـــزًءا من املليون، 
فيما يسّبب إعاقة رئيسية يف العملية املناخية الطبيعية للكوكب. وهذه الغازات هلا دورة محل طويلة خالل تواجدها 

يف الغالف اجلوي، ومبعىن آخر فإهنا بعد إطالقها تظل هناك على مدار عقود من الزمن.
والكربون هو العنصر الرئيســـي يف غازات الدفيئة اليت متثل العوامل األساســـية املساِهمة يف ظاهرة االحترار 
العاملي. وقد وصلت االنبعاثات إىل مستويات أصبحت حمل انشغال الدوائر العلمية وذلك أساسًا كنتيجة استخدام 
الطاقة من جانب البلدان الغنية. واليوم توفر املصادر من الطاقة األحفورية حنو 80 يف املائة من االحتياجات اإلمجالية 
من الطاقة، ومع ذلك فهي ليســـت املصدر الوحيد للمشـــكلة )اجلدول أواًل - 1(. فعلى املســـتوى العاملي احتوت 
الُنُظم البيئية للغابات على 638 بليون طن من الكربون يف عام 2005 حيث إن نصف هذه الكمية )321 غيغاطن( 
موجود يف الكتلة األحيائية ويف األحطاب امليتة يف الغابات. ويبلغ متوســـط املعدَّل العاملي لنضوب كربون الغابات 
سنويًا 1.6 غيغاطن أو حنو 0.25 يف املائة من جمموع كربون الغابات. وُيعد إزالة الغابات وتدهورها مبثابة املصادر 
ل قطاع الغابات السبب يف إطالق حنو  األّولية النبعاثات الكربون مـن بعض البلـدان النامية. ويف عام 2004 شكَّ
8.5 غيغاطن من معادل ثاين أكســـيد الكربون 2 ويرجع ذلك يف معظمه إىل اجتثاث أشـــجار الغابات الذي يسهم 

بنسبة 17.4 يف املائة من مجيع االنبعاثات من ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن النشاط البشري.

الجدول أوالً - 1

انبعاثات غازات الدفيئة )ثاني أكسيد الكربون، امليثان، الربفلوروكربون، 
والهيدروفلوروكربون، وسدايس فلوريد الكربيت( حسب القطاع، 2000 أ

النصيب )نسبة مئوية(ميغاطن من ثاني أكسيد الكربونالقطاع

731.259.4 24الطاقة

296.024.7 10الكهرباء والتسخني

426.510.6 4الصناعة التحويلية والتشييد

848.111.6 4النقل

563.38.6 3أغراض احرتاق الوقود األخرى

597.43.8 1االنبعاثات الهاربة

369.43.3 1العمليات الصناعية

729.313.8 5الزراعة

618.618.3 7تغريرُّ استخدام األرايض والغابات

360.53.3 1النفايات

829.42.0وقود السفن والطائرات الدويل

638.4100.0 41املجموع

الغيغاطن يساوي بليون طن متري.  2

وصلت االنبعاثات إىل مستويات 

أصبحت محل انشغال الدوائر 

العلمية وذلك أساساً كنتيجة 

الستخدام الطاقة من جانب 

البلدان الغنية.

املصدر: أداة مؤرشات تحليل 

املناخ، الصيغة 6 )واشنطن، 

العاصمة، معهد املوارد العاملي، 

.)2009

مالحظة: لم تتوفر بيانات 

بشأن ثاني أكسيد النيرتوجني.

أ بما يف ذلك تغريرُّ استخدام 

األرايض ووقود السفن 

والطائرات الدويل.
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هذا وتشري أحدث النتائج اليت توّصل إليها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ إىل ما يلي:
بالنسبة لكثري من املحددات الرئيسية، فإن املناخ يتحول بالفعل يف الوقت الراهن فيما يتجاوز أمناط 
التبايـــن الطبيعية اليت أتاحت ملجتمعنا واقتصادنا ُســـبل التطور واالزدهار. وهذه املحددات تشـــمل 
املعدل العاملي الوســـيط لدرجة حرارة سطح الكوكب، وارتفاع سطح البحر وديناميات املحيطات 

وقد أصبحت النتائج النامجة عن مســـتويات ارتفاع االنبعاثات واضحة يف الوقت احلايل فيما زاد املتوســـط 
العاملي لدرجات احلرارة السطحية مبا يصل إىل درجة مئوية واحدة بني عامي 1850 و2000 مع تسارع ملحوظ 
يف العقود األخرية )انظر الشكل أواًل - 2(. كما ارتفع متوسط املستوى العاملي لسطح البحر بدرجة يبلغ متوسطها 
1.8 مليمترات ســـنويًا على مدار الفترة 1961 - 2003. ويف الفترة األحدث عهدًا، وهي 1993 - 2003 
ارتفع معدَّل هذه الزيادة إىل 3.1 مليمتر ســـنويًا وإن طرأت تغيُّرات واســـعة على منط التســـاقط يف ضوء زيادات 
ملموســـة يف أمريكا الشـــمالية واجلنوبية ومشايل أوروبا ومشايل ووسط آســـيا مع حاالت تناقص يف منطقة الساحل 
األفريقية والبحر األبيض املتوســـط واجلنوب األفريقي وأجزاء من جنوب آســـيا. كما اتسعت املناطق املتضّررة من 
جّراء اجلفاف وزادت الظواهر اجلوية البالغة الشدة من حيث العدد والنطاق والكثافة لدرجة أصبح معها تغيُّر املناخ 
يؤثر بصورة ملموســـة على الغابات حيث اســـتجّدت تغيُّرات على تركيبتهـــا الفزيولوجية وهيكلها وعلى تكوين 
وصحة األنواع اليت تضّمها. ويرجع ذلك إىل حٍد كبري إىل التغيُّرات يف درجة احلرارة ومعدَّالت هطول األمطار. 
وقد عانت كثري من الغابات املدارية يف أمريكا الالتينية من خسائر يف تنوعها البيولوجي. كما أن درجات احلرارة 
وحـــاالت اجلفـــاف أفضت إىل تواتر اإلصابة باآلفات فضاًل عن زيادة التحوالت اليت طرأت على جمتمعات النبات 

واألنواع احليوانية مما أثر بصورة قاسية على صحة الغابات وإنتاجيتها.

الشكل أوالً - 2

زيادة متوسط درجات الحرارة يف العالم منذ عام 1850
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والصفائح الثلجية وحتّمض املحيطات والظواهر اجلوية البالغة الشـــدة. ومثَّة خطر ملموس بأن كثريًا 
من هذه االجتاهات سوف تتسارع خطاه مبا يؤّدي إىل تفاقم خطر ينذر بوقوع حتوالت مناخية تأيت 

بغتة وال سبيل إىل دفعها 3.
مل يعد هناك أدىن شـــك يف أن احلالة تؤول إىل األســـوأ، فيما يظل السؤال الوحيد هو: بأّي قدر حيدث هذا 
الســـوء. ويعرض اجلدول أواًل - 2 فيما يلي ســـيناريوهات االنبعاثات اليت حددها الفريق احلكومي الدويل املعين 
ح بالنســـبة إىل درجات احلرارة ومســـتوى سطح البحر مع هناية هذا القرن 4. وبصفة عامة  بتغيُّر املناخ وأثرها املرجَّ
فإن السيناريو ألف - 1 ينطوي على أكر كميات االنبعاثات ومن مثَّ يشكل أوسع تغيري يف املناخ بينما السيناريو 

باء - 1 ينطوي على أقل كم من االنبعاثات ومن مثَّ على أقل تغيري يف املناخ.

الجدول أوالً - 2

سيناريوهات االنبعاثات وأثرها

الحالة

استمرار تركيز عام 2000

تركيز غازات الدفيئة 
 يف عام 2100

)جزء من املليون من 
معادل ثاني أكسيد 

الكربون(

تغيرُّ درجات الحرارة 
 )املئوية( يف الفرتة 

2090 - 2099 بالنسبة إىل 
الفرتة 1980 - 1999

ارتفاع سطح البحر 
)باألمتار( للفرتة 2090 - 
2099 بالنسبة إىل الفرتة 

1999 - 1980

 أفضل
تقدير 

 املدى
ح املرجرّ

النطاق استناداً إىل النموذج 
ات  )باستثناء التغيرُّ
الدينامية الرسيعة 

مستقبالً يف تدفق الثلوج(

0.60.9 - 0.3..

0.18 - 1.10.38 - 6001.82.9السيناريو باء - 1

0.20 - 1.40.45 - 7002.43.8السيناريو ألف - 1 - راء

0.20 - 1.40.43 - 8002.43.8السيناريو باء - 2

0.21 - 1.70.48 - 8502.84.4السيناريو ألف - 1 - باء

0.23 - 2.00.51 - 12503.45.4السيناريو ألف - 2

السيناريو ألف - 1 واو - 1 
0.26 - 2.40.59 - 15504.06.4باء - 1

وفضاًل عن ذلك، فكما الحظ الفريق احلكومي الدويل، فإن السيناريوهات املعروضة يف تقريره اخلاص بشأن 
س���يناريوهات االنبعاث )ناكيسينوفيتش وآخرون، 2000( )ســـيناريوهات التقارير اخلاصة املتعلقة باالنبعاثات(، 

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، الرسالة الرئيسية، “االجتاهات املناخية” من املؤمتر العلمي الدويل املعين بتغيُّر املناخ:   3
املخاطر والتحّديات والقرارات العاملية يف كوبنهاغن، 10 - 12 آذار/مارس 2009.

حــــّدد الفريــــق احلكومي الدويل بشــــكل عام أربعة مســــارات )أو تطورات( اقتصادية ممكنة، ُيشــــار إليها على أهنا الســــيناريو   4 
ألــــف - 1 )عــــامل متقارب حيقق منوًا اقتصاديًا ســــريعًا(؛ ألف - 2 )عامل غــــري متقارب وحيقق منوًا اقتصاديًا بطيئًا(؛ باء - 1 
)عامل متقارب وأكثر اســــتجابة لعوامل البيئة(؛ باء - 2 )عامل غري متقارب ولكنه مســــتجيب لعوامل البيئة مع معدَّل متوســــط 
للنمــــو االقتصــــادي(. وباإلضافة إىل الصور األربع العريضــــة املذكورة أعاله، فإن املتغّيرات الفرعيــــة الثالثة التالية املنبثقة عن 
ألف - 1 مت حتديدها اعتمادًا على عنصر الطاقة الداخل يف تكوين النمو االقتصادي: ألف - 1 واو - 1 )اعتماد أكر نسبيًا 
علــــى الوقــــود األحفوري(؛ ألف - 1 - بــــاء )اعتماد أكثر توازنًا على مصادر خمتلفة للطاقة(؛ ألف - 1 - راء )اعتماد أكر 

على مصادر الطاقة غري األحفورية(.

املصدر: الفريق الحكومي 

الدويل املعني بتغريرُّ املناخ 

)2007أ(، الجدول ثالثاً - 1.
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فضـــاًل عن معظم ســـيناريوهات ما بعد التقرير اخلاص، ال تأخذ يف االعتبار عوامـــل الاّليقني فيما يتعلق باجلوانب 
املختلفة من “العمليات املناخية وردود أفعاهلا”. وهذا يشمل )أ( انتقال احلرارة إىل األغوار األعمق من املحيطات 
مبا يســـبب توســـعًا حراريًا، )ب( انكماش الغطـــاء اجلليدي يف غرينالند، )ج( تقّلـــص الصفائح اجلليدية يف غريب 
املنطقة القطبية، )د( اخنفاض مقدار ما تستوعبه اليابسة واملحيط من ثاين أكسيد كربون الغالف اجلوي مع ارتفاع 
 مســـتويات ثاين أكســـيد الكربون وهي ظاهرة ُيشـــار إليها بوصفهـــا “التغذية املرتدة اإلجيابيـــة لدورة الكربون”، 
)هـ( تغذية مرتدة للسحاب، )و( إبطاء بل وارتداد دورة االنقالب الزوايل إخل. وهذه االستجابات تضيف مستوى 
أخر من مستويات التعقيد )والاّليقني( إىل إسقاطات املستقبل. ومع ذلك يشري الفريق احلكومي الدويل إىل أن أثر 

تغيُّر املناخ سوف يكون على األرجح أقسى بل وكارثيًا.
هلا احلايل، فإن خمزون انبعاثات  وما يبدو مؤكدًا هو أنه حىت إذا استقرت تدفقات االنبعاثات السنوية عند معدَّ
غـــازات الدفيئـــة يف الغالف اجلوي جدير بأن يصل إىل ضعف مســـتوى عصر ما قبل الصناعة حبلول عام 2050، 
ممـــا يفضـــي إىل احتمال كبري يؤذن بارتفاعات خطرية يف درجات احلرارة، ومما ميكن أن ينطوي على نتائج تزعزع 
االستقرار من الناحيتني االقتصادية والسياسية. وتشري أحدث عمليات النمذجة اليت استخدمت منوذج الُنُظم العاملية 
املتكامل ملعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، وهو حماكاة تفصيلية باحلاسوب للنشاط االقتصادي العاملي والعمليات 
املناخية، إىل أنه بغري اختاذ إجراءات واسعة النطاق يف جمال السياسات فسوف يسود وسيط حمتمل بارتفاع درجات 
احلرارة الســـطحية مبعدل 5.2 درجة مئوية حبلول عام 2100 مع احتمال مرّجح بنســـبة 90 يف املائة يؤذن مبدى 
يتراوح بني 3.5 و7.4 درجة مئوية. وميكن مقارنة ذلك بزيادة وســـيطة مســـقطة ال تتعّدى 2.4 درجة مئوية يف 

ممارسة سبقت )يف عام 2003( 5.

التحّديات املرتابطة

حتّديات املناخ والتنمية مترابطة بصورة وثيقة للغاية. وعندما يكون النمو االقتصادي على رأس أولويات السياســـة 
املعمول هبا، فإن توسيع نطاق الطاقة وهياكل النقل األساسية وجعلها متاحة بالنسبة لعدد متزايد من سكان احلضر 
وقـــوة العمـــل الصناعية يصبح أمرًا ال ميكن جتنبه. وكذلك احلال بالنســـبة للتغيُّرات الكرى يف اســـتخدام األرض. 
وإذا عمدت البلدان النامية ببســـاطة إىل حماكاة املســـار الذي تتبعه حاليًا البلدان الغنية فإن األثر على مناخ كوكب 

األرض سيكون مدمرًا.
ويف الوقت نفســـه، رمبا تتبدد إمكانية تنفيذ تنمية أكثر اســـتدامة بفعل اآلثار املباشـــرة وغري املباشرة النامجة 
عـــن تغيُّـــر املناخ على النمو االقتصادي؛ وما يفضي إليه ذلك من تضاؤل املـــوارد املتاحة الختاذ اإلجراءات الرامية 
إىل حتقيـــق تنويـــع فعَّال وقدرات ناجعة للصمود، من شـــأنه أن يزيد من الضعف إزاء اجتاهات وصدمات املناخ يف 
املستقبل. وهذه الدائرة املفرغة أصبحت بالفعل واضحة يف كثري من البلدان القاحلة وشبه القاحلة يف أفريقيا، كما 
ح أن تزيد من  أن اآلثـــار الســـلبية اليت تعرضت هلا إمدادات األغذية واملياه، فضاًل عن الظـــروف الصحية من املرجَّ

عقبات النمو يف كثري من أحناء العامل.
ومثَّة فهم يتطور حاليًا للطرق املعقَّدة اليت تتفاعل هبا متغّيرات التنمية االقتصادية واملناخ. ومع ذلك فالطابع 
املتزايد وغري املستقر هلذا التفاعل ما زال يشكل حتّديات واضحة أمام رامسي السياسات. وتسعى هذه الدراسة إىل 
بناء تقييمها هلذا التحّدي بشـــأن الدور املحوري لالســـتثمارات مع تدارس بعض الروابط واالستجابات اليت ميكن 

من هذا املنطلق أن تساعد على تعريف االستراتيجيات اإلمنائية يف عامل ترتفع فيه درجات احلرارة.

.Journal of climate, American Meteorological Society, vol.22 No. 10 (May 2009) :انظر  5

حتى إذا استقرت تدفقات 

االنبعاثات السنوية عند معّدلها 

الحايل، فإن مخزون انبعاثات 

غازات الدفيئة من شأنه أن 

يصل إىل ضعف مستوى عرص 

ما قبل الصناعة بحلول عام 

.2050

إذا عمدت البلدان النامية 

ببساطة إىل محاكاة املسار 

الذي تتبعه حالياً البلدان 

الغنية فإن األثر عىل مناخ 

كوكب األرض سيكون مدمراً.
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من تجنرُّب املسؤوليات إىل تقاسم األعباء 
جاء استعراض سترين بشأن اقتصاديات تغيُّر املناخ )سترين، 2007( الذي أطلقته حكومة اململكة املتحدة لريطانيا 
العظمى وآيرلندا الشـــمالية يف تشـــرين األول/أكتوبر 2006 ليحّدد تغيُّر املناخ بوصفه “أفدح فشل للسوق شهده 
العـــامل” وليطـــرح أيضًا أول حماولة جادة لنمذجة التكاليف النامجة عن عدم اختاذ أّي إجراء مقابل تكاليف اعتماد 
اســـتراتيجية بديلة ميكنها أن تنـزل باالنبعاثات إىل عتبة ميكن إدارهتا. ومن هذا املنظور، نشـــأ شـــكل من أشـــكال 
“أخالقيـــات املنـــاخ” وترّكز حول حتّدي تقدمي “مصلحة عاملية عامـــة” وعلى احلاجة إىل إعادة مواءمة التكاليف 
بوا فيها بالفعل  االجتماعية واخلاصة من خالل محل املتســـببني يف التلوث على أن يتحّملوا تكلفة األضرار اليت تســـبّ
أو سيتســـّببون يف حدوثها، إذا مل يطرأ تغيُّر على املســـار املتبع حاليًا. وخلص تقرير ســـترين إىل أن أجيال املستقبل 

ميكن حتقيق مصاحلها بتكلفة حمدودة نسبيًا على أن تتحملها أجيال احلاضر.
إن رسم صورة ملناخ مستقر انطالقًا من اعتبار ذلك عماًل حيقق الصاحل العام للعامل بأسره يتيح رفع شعار بليغ 
وهام فيما يتعلق بشـــأن الطابع املنظومي للتحّدي املطروح واحلاجة إىل اختاذ إجراءات مشتركة للتغلب عليه. ومن 
الناحية األخرى فإن املكافئ هلذا الصاحل العام أبعد ما يكون عن الكمال فال تنطبق أواًل صفات التواؤم والشمول 
بسهولة على التحّديات املترابطة النامجة عن تغيُّر املناخ والتنمية، فمشاكل العوامل اخلارجية واملصاحل الفئوية وقوى 
السوق فضاًل عن جانب الاّليقني تعمل بالتأكيد على إعاقة هذا اجلانب من الترابط بل جتعل السوق ذاهتا أداة غري 
ة قضايا تتعلق جبانـــب التوزيع، وهي قضايا متجذرة يف منط  فعَّالـــة يف إدارة هـــذه التحّديات. وفضاًل عن ذلك فثمَّ

تارخيي متباين للغاية من التطور االقتصادي وحتجبها مصطلحات املنفعة العاملية العامة.
ومن الناحية التارخيية فإن االنبعاثات اليت تنتجها حاليًا البلدان الصناعية املتقدمة تسببت يف االرتفاع اخلطري 
يف تركيـــزات غـــازات الدفيئة. ويعرض اجلدول أواًل - 3 أنصبة البلـــدان املختلفة من ذلك املخزون التراكمي من 
انبعاثـــات غـــازات الدفيئة منذ عام 1840. ويقدر أن نصيب الكم اإلمجايل املتراكم املتولد عن بلدان املرفق األول 
بلغ ثالثة أرباع املجموع )روباش وآخرون، 2007( بل إن الصورة تزداد سوًءا إذا مت حساب االنبعاثات حسب 

الفرد )انظر الشكل أواًل - 3(.
ومبا أن مفهوم تقاســـم األعباء كثريًا ما يطرح للمناقشـــة على أســـاس حجم االنبعاثات الكلية الراهنة، فإن 
حقيقة اجلرم التارخيي على النحو الذي ينعكس يف الفروقات الواسعة من حيث االنبعاثات للفرد، تتعرض للتجاهل 
أحيانًا. وقد توجه كثري من االهتمام إىل العديد من البلدان النامية الكبرية اليت تنتج انبعاثات كبرية باألرقام املطلقة 
يف الســـنوات األخرية حيث أثري الكثري مثاًل بشـــأن حقيقة أن الصني جتاوزت الواليات املتحدة بوصفها أكر بلد 
يتسبب يف انبعاثات غازات الدفيئة. ومع ذلك فإن مستويات انبعاثاهتا للفرد ما زال أدىن بكثري من مستوى البلدان 
املتقدمـــة )ويف واقـــع األمر فهو يدنو عن مســـتوى كثري من بلدان نامية أخرى(؛ واحلق أن املســـتوى احلايل للصني 

من االنبعاثات للفرد ال يكافئ سوى املستوى الذي بلغته الواليات املتحدة وقت اندالع احلرب العاملية األوىل.
وفضاًل عن ذلك، ففي ضوء التأثري االقتصادي والسياســـي الغالب للبلدان األكثر ثراًء، ينشـــأ احتمال لقيام 
دورة أخـــرى من اآلثار الســـلبية املمتدة النامجة عن اإلجراءات والسياســـات اليت تتخذهـــا تلك البلدان يف معرض 
االستجابة لألزمة املناخية. إن اعتماد السياسات يف البلدان املتقدمة ميكن أن تترتب عليه آثار سلبية بالنسبة للتجارة 
الدولية والتدفقات املالية والعمليات السلعية ومن مثَّ على منو البلدان النامية يف هناية املطاف. أما السياسات القطاعية 
فيمـــا يتعلـــق مثاًل بأنواع الوقـــود األحيائي فيمكن أن تنجم عنها نتائج خطرية بالنســـبة للحوافز اليت تواجه البلدان 
النامية. أما السياســـات املتعلقة بنقل التكنولوجيا ومنها تلك اليت تنطوي على حقوق امللكية الفردية فمن شـــأهنا أن 

تؤثر بشكل ملموس غالبًا على البلدان النامية )انظر الفصل اخلامس(.

ال يتضح من واقع مفردات 

املصلحة العامة العاملية 

مدى صعوبة قضايا التوزيع 

املتأصلة يف صميم نمط 

تاريخي غري متكافئ عىل حٍد 

كبري للتطور االقتصادي.

مستوى الصني الراهن من 

االنبعاثات للفرد ال يكافئ 

سوى املستوى الذي بلغته 

الواليات املتحدة وقت اندالع 

الحرب العاملية األوىل.
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الجدول أوالً - 3

االنبعاثات حسب الفرد يف عام 2005 والحصة يف االنبعاثات املرتاكمة خالل الفرتة 1840 - 

2005، بلدان مختارة متقدمة ونامية واقتصادات يف مرحلة انتقالية

الحصة من األطنان املرتية العاملية 
املرتاكمة من انبعاثات الكربون، 

1840 - 2005 )نسبة مئوية(

 االنبعاثات للفرد
 يف عام 2005

)باألطنان املرتية من الكربون(

البلدان املتقدمة

27.85.3الواليات املتحدة

2.71.7فرنسا

6.72.6أملانيا

5.92.5اململكة املتحدة

3.62.6اليابان

2.04.5كندا

االقتصادات املارة بمرحلة انتقالية

1.92.2بولندا

8.02.9االتحاد الرويس

البلدان النامية

8.11.2الصني

2.40.3الهند

الشكل أوالً - 3

االنبعاثات السنوية للفرد، مناطق مختارة، 1950 - 2005

املصدر: حسابات األمم 

املتحدة/إدارة الشؤون 

االقتصادية واالجتماعية/

شعبة وضع وتحليل السياسات 

اإلنمائية استناداً إىل مارالند 

وبودين وأندريس )2008(، 

وقاعدة بيانات مركز تحليل 

معلومات ثاني أكسيد الكربون 

وقاعدة بيانات إحصاءات 

السكان لألمم املتحدة، 

إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية.

مالحظة: نصيب االتحاد 

الرويس تمت حوسبته من واقع 

بيانات اتحاد الجمهوريات 

االشرتاكية السوفياتية السابق 

استناداً إىل الحصة الراهنة 

لالتحاد الرويس يف انبعاثات 

رابطة الدول املستقلة.
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٥,٠
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طن مرتي من الكربون

أمريكا الالتينية

الصني

أفريقيا

الهند

البلدان النامية (٩٦ بلداً)

الواليات املتحدة األمريكية

منظمة التعاون والتنمية يف

امليدان االقتصادي (٢٤ بلداً)

غربي أوروبا

اليابان
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علـــى أن وصـــف البلدان الناميـــة بأهنا قد “تتوّخى التهّرب من املســـؤولية” من حيـــث مقاومة االلتزامات 
املفروضـــة على هذا الشـــأن هو أمر غـــري ذي موضوع، بل إنه يف الواقع حيث على ضـــرورة إجياد إطار عمل أكثر 
تفهمًا يكفل تدبر عبء محاية املناخ على أســـاس من اإلنصاف. وفيما يلي عدة مقترحات إلغناء املناقشـــة )انظر 

اإلطار أواًل - 1(.

تغيرُّـر املناخ وتحدّي التنمية

اإلطار أوالً - 1

مقرتحات لتقاسم األعباء

طرحت آليات عديدة بشـأن تقاسم األعباء، سواء يف الكتابات الصادرة عن قضايا املناخ والتنمية أو ضمن 

ة عدد قليل من أكثر هذه املقرتحات شيوعاً: عملية التفاوض بشأن املناخ العاملي. وثمَّ

حقوق متساوية يف االنبعاثات للفرد. لكل شخص حق متساو يف الحوض العاملي لغازات الدفيئة.  •
ة حد موضوع لتقييد االنبعاثات السنوية للعالم، وهذا الحد مقسم حسب سكان العالم وصوالً  وثمَّ

إىل حق متساو لالنبعاثات بالنسبة للفرد. وُيخّصص لكل بلد مستوى من االنبعاثات تم حسابه من 

خالل حاصل رضب حق االنبعاثات للفرد يف عدد سكان البلد، كما أن حد االنبعاثات العاملية سوف 

يتناقص عىل مّر الزمن كي يصل إىل مسار منشود من حيث التثبيت )أغاروال، ونارين، 1991؛ 

ونارين وريدل، 2007(.

األهداف الفردية. هذا النهج يخّصص حقوقاً متساوية يف االنبعاثات )أو “سقف عاملي”( لألفراد  •
من أجل التوّصل إىل مسار منشود من التثبيت. وكل كمية مخّصصة من االنبعاثات ألّي دولة هي 

حاصل جمع انبعاثاتها الفردية الفعلية بالنسبة لجميع السكان الذين يتسبّبون يف انبعاثات تدنو 

عن هذا السقف وانبعاثاتها الفردية املستهدفة عن جميع السكان ذوي االنبعاثات املساوية للسقف 

أو الزائدة عنه. وبهذه الطريقة فأكرب املتسببني يف االنبعاثات يف بلد ذي انبعاثات منخفضة ال سبيل 

إىل إعفائهم من املسؤولية بدعوى االستيعاب بحكم األمر الواقع لحقوق ذوي االنبعاثات املنخفضة 

ولكنهم ال يستخدمونها )شكرفارتي وآخرون، 2008(.

االنكماش والتقارب. هذه الخطة تجمع بني الحقوق املتساوية يف إطالق االنبعاثات ضمن إطار  •
التوارث )بمعنى تخصيص حقوق استناداً إىل االنبعاثات السابقة: مع ارتفاع انبعاثات املايض تزيد 

حقوق االنبعاثات املتوارثة( وكل بلد يخّصص له حقوق انبعاثات استناداً إىل انبعاثاته املاضية، 

والبلدان التي تتجاوز االنبعاثات العاملية املستهدفة للفرد يتم تخفيض ما يخّصص لها يف كل سنة 

الحقة، بينما البلدان التي تطلق انبعاثات أقل من هذا الهدف تتلقى مخّصصاً أعىل كل سنة. وعىل 

مر الزمن تتقلص االنبعاثات العاملية بينما تتقارب بلدان االنبعاثات املرتفعة واملنخفضة من نفس 

هدف االنبعاثات للفرد )معهد املشاعات العاملية، 2008(.

معيار واحد وحالتا تقارب. كل بلد يخّصص له الحق يف مساهمة كاملة يف تركيزات غازات الدفيئة  •
عىل أساس مسموحات تراكمية متساوية للفرد تستهدف الوصول إىل مسار منشود للتثبيت. ويتم 

تعديل أسقف االنبعاثات السنوية املتباينة بالنسبة إىل البلدان الصناعية والنامية كل سنة من أجل 

تحقيق التقارب. ومن شأن سقف مرتفع نسبياً )باملقارنة مع االنبعاثات الراهنة( يف حالة انبعاثات 

البلدان النامية أن يتيح لتلك البلدان زيادة انبعاثاتها السنوية بحيث تحقق النمو االقتصادي قبل 

الرتاكمي. ومبادلة حقوق  أن تظل ضمن سقفها  أجل  االنبعاثات من  عليها تخفيض  يتعني  أن 

االنبعاثات تتيح لجميع البلدان النامية أن تستخدم مسموحاتها بأكملها )غاو، 2007(. وهناك 
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قلّة من خطط تقاسم األعباء ترفض االفرتاض برضورة أن يدفع كل بلد لقاء التجاوز عن حالته 

وتشمل مناقشة أكثر رصاحة حول من يدفع عن التجاوز وأين.

حقوق االحتباس الحراري اإلنمائية. العبء الناجم عن تخفيضات االنبعاثات يتم تقاسمه فيما بني  •
البلدان طبقاً لقدرتها عىل أن تدفع مقابل التخفيضات فضالً عن مسؤوليتها عن انبعاثات املايض 

والحارض. وكل من هذه املعايري يتم تعريفه عىل أساس عتبة إنمائية بحيث يضمن رصاحة حق 

الذين يتمتعون بدخل  النمو االقتصادي. ويقترص األمر عىل األفراد  البلدان املنخفضة الدخل يف 

أعىل من هذه العتبة فُتعهد إليهم بمسؤولية أن يدفعوا لقاء تقليل االنبعاثات وُيخّصص لكل بلد 

حد لالنبعاثات عىل أساس حقوق الفرد. وباإلضافة إىل ذلك يطالب كل فرد بااللتزام بالدفع مقابل 

التقليل سواء يف الداخل أم الخارج استناداً إىل نصيبه من االنبعاثات الرتاكمية ابتداًء من سنة أساس 

)كأن تكون 1990 مثالً( وكذلك إىل الدخل الرتاكمي لسكانه الذين يتمتعون بإيرادات تزيد عن 

عتبة التنمية )باير، وأثنسيون، وكارثا، 2007(.

الحقوق اإلنمائية املنقَّحة لالحتباس الحراري. الحقوق اإلنمائية املنقَّحة لالحتباس الحراري عىل  •
نحو ما صاغها فريق من الباحثني يف جامعة تسنغوا، يف تقرير تم إعداده بواسطة منتدى الخمسني 

لالقتصاديني الصينيني، تبني عىل أساس العمل الذي قام به باير وأثنسيون وكارتا )2007( من 

خالل إدراج االحتباسات الرتاكمية مع العودة بها إىل عام 1850 واإلفادة عن االنبعاثات استناداً 

إىل االستهالك )بدالً من اإلنتاج ضمن كل بلد(. والنتيجة هي مزيد من املسؤولية من جانب البلدان 

الصناعية عن الدفع مقابل عمليات تخفيض االنبعاثات حول العالم )فان وآخرون، 2008(.

ومع ذلك فمن الناحية الواقعية ال يزال مســـتقبل العامل متوقفًا على اجلهود اليت تبذهلا أطراف العامل النامي. 
ويف واقع األمر فإن ســـكان البلدان الغنية يشـــّكلون بني جمموع سكان العامل أقل من السدس أما سائر البشر البالغ 
عددهم 3 باليني نســـمة املنتظر أن يضافوا مجيعًا إىل هؤالء الســـكان على مدار الســـنوات األربعني املقبلة فلسوف 
يقيمون يف العامل النامي ومن مثَّ تصبح البلدان النامية حمورًا ألّي عمل دويل يرمي إىل محاية “مستقبلها” )سترين، 
2009، الصفحة 13(. ويف الوقت نفســـه ســـوف يتعيَّن على البلدان املتقدمة أن تتحّمل جانبًا أكر بصورة غري 
متناسبة من التكاليف األّولية لتأمني هذا املستقبل، سواء اتساقًا مع التاريخ التراكمي لالنبعاثات، أم مع االختالفات 
يف املوارد االقتصادية. وبنفس املقياس، ســـوف يتعيَّن على البلدان النامية نفســـها أن تتخذ خطوات ميكن قياســـها 

والتحقق منها من أجل تأمني املستقبل.
وفيما يستحيل التهّرب من حكم التاريخ، فمن ناحية املسؤولية عن املسامهات يف تغيُّر املناخ، من احلصافة أن 
يظل التركيز منصبًا على أوجه التآزر املمكنة على مدار العقود الزمنية القادمة بني اجلهود اليت تبذهلا البلدان املتقدمة 
لتخفيض خمزون االنبعاثات املوجودة، وبني تلك الرامية إىل ختفيف االنبعاثات األكر ومن مثَّ عكس مسارها يف هناية 

املطاف وهي االنبعاثات اليت سوف تواكب ارتفاع النمو والتنمية الصناعية والتوسع احلضري يف البلدان النامية.
وينجم الكثري من حاالت التشكك اليت تساور البلدان النامية فيما يتصل باملشاركة يف اجلهود الدولية الرامية 
إىل التخفيف إىل حٍد كبري من واقع أداء البلدان املتقدمة مؤخرًا فيما يتصل باالســـتجابات املتعّددة األطراف إزاء 
تغيُّر املناخ فضاًل عن سجلها اإلمنائي يف املاضي. وعلى سبيل املثال فإن آلية التنمية النظيفة، اليت مت إنشاؤها مبوجب 
بروتوكول كيوتو، امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ 6، واملفترض أهنا متثل مهزة وصل هامة 

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2303، رقم 30822.  6

املصدر: أكرمان وستانتون 

)2009(

مستوى الدعم املقدَّم ملختلف 

صناديق التكيرُّف ما زال حتى 

اآلن ضعيفاً ولم يساير حجم 

املشكلة.
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بـــني جهـــود البلدان املتقدمة يف تقليل االنبعاثات وجهود البلدان النامية، فشـــلت يف حتقيق التوّقعات املعقودة عليها 
م إىل الصناديق املختلفة اليت مت إنشاؤها ملساعدة  ســـواء من ناحية الكم أم الكيف. وباملثل فإن مســـتوى الدعم املقدَّ
البلدان النامية فيما يتعلق بالتكيُّف ظل حىت اآلن غاية يف االخنفاض ومل يساير حجم املشكلة )انظر الفصلني الثالث 
والســـادس(. من هنا فإن االفتقار إىل قيادة جســـورة وســـخية أفضى إىل انعدام يف الثقة مما أصبح ميثل حاليًا عقبة 

خطرية تعوق املضي على طريق التعاون الدويل الالزم للتعامل الفعَّال مع تغيُّر املناخ.
وقد الحظ تشـــارلز كندلرغر )1986، الصفحة 10( أنه يف عامل من الدول القومية املتكافلة حيث ُيتاح 
على نطاق واسع بأساليب شىت ُسبل احلصول على املوارد االقتصادية وإقرار السلطة السياسية، فإن التعاون الفعَّال 
املتعّدد األطراف يتوقف على وجود “قيادة إجيابية تســـتند إىل املوارد وحيدوها االســـتعداد لتقدمي قدر من التضحية 
يف ســـبيل املصلحة الدولية”. وقد أدرك كذلك أن دور القيادة كثريًا ما ميضي بغري تشـــجيع وخاصة على مستوى 
الداخـــل ويتســـم باجتـــاه إىل التراجع أو التعثر ولكن فإن أكثر ما مييز القيادة خاصة يف وقت األزمة هو االســـتعداد 
لتحمَّل املســـؤولية، ومن مثَّ فإن الطابع العاجل ألزمة املناخ يدعو بالتأكيد إىل دور متجّدد للقيادة من جانب أكثر 

البلدان مسؤولية عنها.
مـــع ذلـــك، فالتعاون الدويل ال يتوّقف على عنصر القيادة وحـــده إذ حيتاج األمر أيضًا إىل قدرات قوية من 
جانب الدول بكل مســـتويات التنمية على صعيدها من أجل املســـاعدة على تشـــكيل رؤية مشتركة وشاملة تكفل 
ضمان التنازل عن السيادة الوطنية يف بعض املجاالت، مبا يتوازى مع الفرص املتاحة يف جماالت أخرى، مع ضمان 
فعالية املشاركة يف عمليات التفاوض ومن مثَّ تنفيذ القواعد واللوائح وآليات الدعم على الصعيد الدويل. ويف هذا 
ل عقبة حتول دون  الصدد، فإن تآكل قدرة الدول الذي شهدته السنوات األخرية، وال سيما يف البلدان النامية، يشكَّ
التعاون الدويل بل إهنا أسهمت يف غياب الشفافية واملساءلة الدميقراطية يف كثري من املؤسسات املتعّددة األطراف، 
وخاصـــة تلـــك اليت تتعامل مع حتـــّدي التنمية. وعليه فإن إصالح هذا املجال ميثِّل أولوية عاجلة إذا كان اهلدف هو 

إحراز تقدم حقيقي بشأن قضية املناخ وبالسرعة املطلوبة )ملزيد من املناقشة، انظر الفصل الرابع(.

استجابة السياسات

العلماء والحاملون واالقتصاديون املتعثّرون

يكتنف التعقيد اســـتجابة السياســـات إزاء تغيُّر املناخ من واقع أهنا حىت اآلن ما برحت عملية بطيئة اخُلطى وينجم 
عنهـــا أثـــر ما زال إدراكه بالتأكيد أقل من إدراك اآلثار النامجة عن ســـائر الصدمـــات واألزمات اليت تواجه رامسي 
السياســـات يف إطار الدورة السياســـية “العادية”. وفضاًل عن ذلك، فإن النتائج اليت يفضي إليها كان من األيســـر 

جتاهلها لدرجة أن عبء حتّمل وطأهتا تنوء به أفقر البلدان واملجتمعات.
ولقـــد بـــدأ علماء املناخ يف ســـّد هذه الثغرات مســـتخدمني يف ذلك تشـــكيلة واســـعة النطاق مـــن القرائن 
والتحليالت اليت ترهن على النطاق التارخيي والســـرعة غري املســـبوقة لزيادات غازات الدفيئة، فضاًل عن اإلشارات 
اليت تنبئ بتسارع خطاها والضرر الذي تسّببت فيه حلالة املناخ إضافة إىل املخاطر اليت جعلت العامل سجني مسارات 
ال ميكن الرجوع عنها إذا قدر هلذه االجتاهات أن تواصل خطاها. وقد أدى ذلك إىل أن عمدت بعض البلدان إىل 
 اعتماد أهداف طموحة من أجل تقليل االنبعاثات، وإن كانت اســـتقصاءات اآلراء تشـــري إىل أن املجتمع العلمي 
مـــا زال أمامه أشـــواط يقطعها حنو إقناع السياســـيني واجلمهور العام بالطابع الداهم ملثل هـــذا التحّدي )مشيدت، 
2009( وعلى هذه األسس فإن وزير الطاقة بالواليات املتحدة، ستيفن شو، اعترف مؤخرًا بأن تغيُّر املناخ ينطوي 

الطابع العاجل ألزمة املناخ 

يدعو بالتأكيد إىل دور متجّدد 

للقيادة من جانب أكثر البلدان 

مسؤولية عن ذلك.

النتائج املرتتبة عىل تغريرُّ املناخ 

كان من األيرس تجاهلها لدرجة 

أن عبء تحّمل وطأتها تنوء به 

أفقر البلدان واملجتمعات.

ُيحتاج إىل قدرات قوية من 

جانب الدول من أجل املساعدة 

عىل تشكيل رؤية مشرتكة 

وشاملة.
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على صعوبة التوفيق بني احلقائق العلمية والسياســـية - وهذا اعتراف يشـــري ضمنًا إىل درجة من درجات الشـــعور 
باهللع 7.

وتستند حركة أنصار البيئة إىل سجّل طويل يفوق نظريهتا يف املجموعات األخرى، ال فيما يتصل مبا أطلقته 
من حتذيرات بشـــأن أخطار التلوث الذي مل جيد من يتصّدى له، وال االســـتغالل األرعن لألصول الطبيعية، ولكن 
أيضًا ألهنا شـــنت محالت ناجحة منظمة بشـــأن قضايا البيئة املحلية. وقد ظلت األحزاب السياســـية واإلصالحات 
التنظيمية ووزارات البيئة اليت كثريًا ما نشأت نتيجة تلك احلمالت، مسؤولة عن التركيز الوطين األوسع نطاقًا على 
التحـــّدي البيئـــي، ومشل ذلك بالذات البلدان املتقدمة دون أن يقتصـــر عليها. وفضاًل عن ذلك فهذه الدوائر ظلت 
تتصدر املســـرية يف املعركة اإليديولوجية ضد املتشـــككني يف مسألة املناخ. ومن الناحية األخرى فقد ناضلت لكي 
تصوغ منظورها املتكامل بشأن األبعاد االقتصادية والسياسية والعلمية لتحّدي املناخ وخاصة فيما يتصل بالتحرك 
صوب الســـاحة الدولية. وحىت عندما بدأ منظور من هذا القبيل يف النشـــوء على صعيد البلدان األغىن فإن النتائج 
املترتبة بالنســـبة للعامل النامي، حيث ما زالت ســـرعة النمو والتصنيع والتحول احلضري أهدافًا أساسية، مل جتد من 

يعرضها بوضوح وال بصورة مقنعة.
 االقتصاديون من جانبهم جاؤوا متأخرين إىل حوار املناخ، وبصورة أعم دخلوا احللبة فيما يســــبقهم ســــجّل 
ال يشرف مبا يكفي بشأن القضايا البيئية )داسغوبتا، 2008( 8. ومع ذلك فقد سارعوا إىل صياغة خيارات يف جمال 
السياسات. واعتمدوا لغة تنطوي على تقييم للمخاطر واملفاضالت الدقيقة بني التكاليف واملنافع والتغيُّرات اهلامشية 
يف األســــعار والتهويــــن من النتائج يف املســــتقبل وما إىل ذلك. وتأيت مناذج التقييــــم املتكاملة كما أمسوها لتضفي هالة 
من احليوية الكمية والدقة على مناقشــــاهتم اليت يؤيدون فيها باســــتمرار اتباع هنج مبالغ يف حتّوطه بالنســــبة للسياسات 
ســــواء من خالل تبيان مزايا إبطاء اخلطى فيما يتعلق بإجراءات املناخ أم من خالل طرح حلول ســــريعة بالنســــبة إىل 
“العوامل اخلارجية” اليت تتيح للســــوق أن تســــتعيد دورها املركزي )انظر اإلطار أواًل - 2(. ويف ســــياق تغيُّر املناخ 
زت املشورة السياسية العملية على آليات ضرائب الكربون أو على خمططات التبادل، وعلى أخطار اختاذ مبادرات  ركَّ
طموحة يف جمال املناخ مبا يؤّدي إىل تقييد النمو يف املستقبل. وهكذا أصبح الشعار املطروح هو التنظيم الذايت وعندما 

يطرح اقتراح بإجراءات يف جمال السياسات جينح إطار العمل املقترح حنو التدرج بل والتأخري )أكرمان، 2009(.
واحلاصـــل أنـــه فيمـــا تعىن مناذج التقييـــم املتكامل بأمر التكاليف واملنافع الشـــاملة فهي عـــادة ال تكاد تعىن 
 بأمـــر الالمســـاواة اهليكلية وال التطور التارخيي. وكان هذا اجلانب هدفـــًا لنقد دائم من جانب النماذج االقتصادية 
التقليديـــة 9. ومـــع ذلك فرمبا يثري العجب أكثر ذلك املوقف غري املبايل من جانب كثري من االقتصاديني إزاء خماطر 
املناخ. فقد قال هيلم )2008( بأن سياسات وأهداف املناخ احلالية يتم تصميمها على أساس اهلياكل االقتصادية 
الراهنـــة املتعلقـــة بإمكانية التوصل إىل ختفيضات هامشـــية يف االنبعاثات اعتبارًا من نقطة البداية املذكورة ولكن يف 
ظل اهتمام حمدود للغاية يوىل لالجتاهات اهليكلية الطويلة األجل. ويرجح ملثل هذا النهج أن يؤّدي إىل هتوين خطري 
من حجم وتكلفة التحّدي املطروح. من جانبه يعترف ســـترين )2009( هبذا التحيز ولكن، وعلى حنو ما أشـــار 
فايتزمـــان )2009، الصفحـــة 22( يبدو أن االقتصاديني ما زالوا مرَمجني ســـلفًا حبيث ال يســـتجيبون إزاء كارثة

.“America’s new green guru sparks anger over climate change U-turns”, The Observer, Sunday, 24 May, 2009 :انظر  7
أكرمان )2009، الصفحة 12( يالحظ أن الباحثني يف ميدان “االقتصاديات البيئية” تدارسوا أمر االقتصاد بوصفه كامنًا يف   8
النظام البيئي لألرض ومقيدًا به دون أن يطرحوا نظرية كاملة بشـــأن االقتصاد والبيئة ومل ميارســـوا تأثريًا كبريًا على زمالئهم 

ضمن النطاق األوسع لعلم االقتصاد.
من املفارقات أن النماذج االقتصادية التقليدية تستند إىل جذور فكرية يف العلوم الطبيعية للقرن التاسع عشر. ومع ذلك ففيما وصل   9
االختصاصيون يف العلوم الطبيعية إىل استكشاف ُنُظم منها ما يتسم مبزيد من التعقيد بل وبالفوضوية ومنها ما يفتقر إىل االستقرار، 

مبا يف ذلك خطر تغيُّر املناخ، فإن االقتصاديني ظلوا متمسكني بصورة ثابتة بفكرة نظام متناغم يتسم بالتوازن أو يقترب منه.

جاء االقتصاديون متأخرين 

إىل حوار املناخ ودخلوا الحلبة 

يسبقهم سجّل غري مرّشف 

كثرياً بشأن القضايا البيئية.
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اإلطار أوالً - 2

حدود النماذج االقتصادية التقليدية

تتطلب السياسة الرشيدة يف مجال املناخ توافر أفضل فهم ممكن لكيفية تأثري تغريرُّ املناخ عىل حياة البرش 

ومعايشهم يف البلدان الصناعية والبلدان النامية عىل السواء. ومن املؤسف أن كثرياً من نماذج االقتصاديات 

املناخية يشوبه االفتقار إىل الشفافية، سواء من ناحية صلته بالسياسة أم من ناحية مصداقيته نفسها. وبناء 

نموذج للمناخ واالقتصاد ينطوي بالحتم عىل عدد من دعوات األحكام العديدة يف حني أن األحكام الخالفية 

واالفرتاضـات غري املجرَّبة ال تلبث تتَّضح أهميتها الكبرية لدى تقييم توصيات السياسـات التي تنبثق عن 

نماذج املناخ - االقتصاد وينبغي أن تطرح علناً ألغراض مناقشتها.

ومن شـأن نموذج جيد يف مجال املناخ - االقتصاد أن يتسـم بالشـفافية الكافية لكي يصبح هاماً 

للسياسـات، وبالدقة الكافية التي تجعله ملماً بأهم خصائص املناخ واالقتصاد. ولألسـف فإن كثرياً من 

النمـاذج القائمـة ال يلبي الهدف األول أو الهدف الثاني أو يقرص عن تلبيـة الهدفني معاً؛ فبعضها معقد 

للغاية وكثرياً ما يصل التعقيد إىل حيث يبعد تماماً عن متناول غري االختصايص بينما تمثل نماذج أخرى 

املناخ واالقتصاد بصورة غري صحيحة عىل نحو ما سريد مناقشته أدناه. 

إن النوعيـات املختلفة للهياكل النموذجية تقدم النتائج التي تسـتنري بها سياسـة املناخ والتنمية 

بطرق مختلفة للغاية، وجميعها تضّم نقاطاً من القوة والضعف، وكثري من أشهر نماذج التقييم املتكامل 

يحـاول أن يتوّصـل إىل سياسـة املناخ “املثىل” أّي السياسـة التي تؤّدي إىل تعظيم رفـاه البرش يف األجل 

الطويـل. ويعتمد الحسـاب يف هذا الصدد عـىل كميات عديدة منها املتعارف عليـه ومنها ما يزال موضع 

اختالف بما يف ذلك القياس العددي للرفاه البرشي والحجم املادي والقيمة النقدية لجميع األرضار املناخية 

الراهنة واملتوقَّعة فضالً عن القيمة النسبية ملنافع املستقبل مقابل منافع الحارض.

لة للغاية  ويمكـن أن يكون نمـاذج التوازن العام غايـة يف التعقيد إذ أنها تجمع بني نمـاذج مفصَّ

للمناخ ونماذج معقَّدة لالقتصاد. ومع ذلك، وبرغم تفاصيل نماذج التوازن العام، فإن االفرتاض الشـائع 

االستخدام والقائل بتقليل العوائد يحّد بدرجة خطرية من جدواها لدى نمذجة التغريرُّ التكنولوجي األصيل. 

أما نماذج التوازن الجزئي فهي تواجه مشكلة زيادة العوائد عىل حساب ضياع عنرص التعميم. ويف بعض 

الحاالت يبدو أن ثمة مشكلة من حيث الدقة يف النماذج املسهبة من االقتصاد إذ أنها تحوي مثالً إسقاطات 

بشأن مسارات النمو يف األجل الطويل بالنسبة لعرشات من قطاعات االقتصاد الفرعية.

دات غري الثابتة ولوضع نتائج نماذج التقييم  أما نماذج املحاكاة فهي مناسـبة تماماً لتمثيل املحـدِّ

املتكامل استناداً إىل سيناريوهات معروفة جيداً النبعاثات املستقبل. ولكن جدواها بالنسبة إىل السياسات 

محدود بحكم االفتقار إىل استجابة مرتدة بني دينامياتها املناخية واالقتصادية. وأخرياً فإن نماذج تقليل 

التكاليف تعالج قضايا السياسـة دون أن تتطلب حسـابات بشأن الرفاه البرشي عىل أسس نقدية، ولكن 
نماذج تقليل التكاليف القائمة حالياً ربما يعوقها االفتقار الشـديد إىل الدقة وهذه سـمة يمكن أن تشرتك 

فيها مع بعض نماذج التوازن العامة والجزئية.

املصدر: أكرمان وستانتون 

.)2009(
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مناخيـــة حمدقة من خالل تعديل مســـار أدواهتم من أجل الســـيطرة على تراكم خمزونـــات االنبعاثات اليت تنتج هذه 
الكارثة وهو موقف يراه “أشـــبه مبن يســـتخدم حمركًا صغريًا من أجل املناورة اليت حياول أن يبعد هبا ســـفينة عابرة 

للمحيطات عن اصطدام حمدق جببل جليد”.
وتـــرد االحتمـــاالت اليت يراها العلماء مرتبطة حبدوث ارتفاعـــات يف درجات احلرارة يف اجلدول أواًل - 4 
مرتبة يف نســـق يرتفع كثريًا عما ميكن أن يدفع األفراد الختاذ االحتياطات اليت تضمن عدم مواجهة ســـيناريوهات 
االحتماالت األســـوأ. على هذا األســـاس أشـــار أكرمان )2009( إىل أن خماطر حالة احترار عاملية كارثية تستحق 

سياسة تأمني عاملية فعَّالة.
ويف ضوء هذه السلبيات املتعّددة تسود حالة من الشك بني صفوف كثري من صانعي السياسات يف البلدان 
النامية بأن ليس من بني أنصار صياغة سياســـة مناخية من يويل االهتمام الكايف لنوعية التعديالت اليت يطلب منهم 
إجراؤهـــا فيمـــا يتعلق بالتصدي لتحّدي املناخ. ويشـــّكل جانبا التصنيع والتحّول احلضـــري جمالني يف غاية األمهية 
ضمن عملية التنمية مما جيعل تقييد هذه العمليات مع ما يصاحبها من توسع تقتضيه يف مصادر الطاقة ال ميثل خيارًا 
مطروحًا. ومن شأن اندفاع حنو ختفيض االنبعاثات يف البلدان النامية أن ال يقتضي فقط عملية حقن واسعة النطاق 
مبصادر الطاقة املتجّددة ضمن خليط الطاقة جنبًا إىل جنب مع التكنولوجيات اليت تساعد على حتسني كفاءة الطاقة 
ومنع اجتثاث أشجار الغابات )يف البلدان املتضررة(، ولكنه يغري أيضًا ختطيط استخدام األراضي وتنظيم ُسبل النقل 
وإدارة املياه. وهذه املقتضيات من املؤكد أن ينجم عنها تكاليف فادحة بالنسبة للبلدان النامية، وهي التكاليف اليت 
تفّســـر معارضـــة تلك البلدان فرض أّي التزامات إجبارية فيمـــا يتعلق باالنبعاثات، فيما يتطلب املضي ُقدمًا جبدول 
أعمال املناخ اتباع هنج متكامل مبعىن هنج شامل إزاء املناخ والتنمية، ومن مثَّ فإن التعامل على حنو منفصل مع املناخ 
والتنمية، وهو ما ظل عليه احلال يف العقد املاضي بل وفيما سبقه من فترات، مل يعد باإلمكان اعتباره األساس الذي 

يقوم عليه جدول أعمال ميكن الركون إليه يف هذا املضمار.

الجدول أوالً - 4

 احتمال الزيادة البالغة يف درجات الحرارة )بالنسبة إىل مستوى عرص ما قبل الصناعة(

عند مستويات مختلفة من تثبيت تركيز غازات الدفيئة )النسبة املئوية(

 مستوى التثبيت )الجزء يف املليون
من  معادل ثاني أكسيد الكربون(

الزيادة يف درجة الحرارة )بالنسبة إىل مستوى ما قبل الصناعة 
)درجات مئوية(( 

234567

صفرصفر450781831

صفر50096441131

550996924721

65010094582494

750100998247229 سترين

التهديدات املرتابطة
مثة ترابط وثيق بني تغيُّر املناخ والتنمية. كما تتسم بالتراكم حاالت ردود الفعل واالستجابات وخاصة من خالل 
إنتاج الطاقة واســـتخدامها. وعلى حنو ما ســـبقت اإلشـــارة إليه فإن لالقتصاديني سجاًل حمدودًا فيما يتعلق بتحليل 
هذه األنواع من االستجابات ومن الروابط التراكمية. ويبدو أن صانعي السياسات جينحون إىل التهوين من حجم 

التهديدات اليت تتجلى يف هذا اخلصوص والتكاليف النامجة عن القضاء على هذه األخطار.

املصدر: سترين )2009، 

الصفحة 26(.

مالحظة: االحتماالت تستند 

إىل تجميعات مركز هاديل 

وهي متاحة من مرييف وآخرين 

.)2004(

امليض ُقُدماً بجدول أعمال 

املناخ يقتيض اتباع نهج 

متكامل بمعنى نهج شامل إزاء 

املناخ والتنمية.

مخاطر حالة االحرتار العاملية 

الكارثية تستحق سياسة تأمني 

الة. عاملية فعَّ
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ومع ذلك ففي اآلونة الزمنية األحدث، بدأ صانعو السياســـات يبدون إشـــارات تفيد بإدراك مدى خطورة 
احلالة مما يبدو وكأنه يعكس وعيًا متزايدًا بأن املجتمع الدويل بات يواجه سلســـلة من التهديدات املترابطة اليت مل 
يعـــد جمديـــًا التصدي هلـــا مبعزل عن بعضها البعض. إن هناك أزمة يف املناخ وأزمـــة يف الطاقة وأزمة يف الغذاء ورمبا 
تلـــوح، وهـــذا هو األهم، أزمة يف االئتمان. وكلها أدت إىل الكشـــف عن خطر أن تظل إدارة األزمة رهينة بقوى 

االنضباط الذايت يف السوق.
ومنذ صيف عام 2008 ظل صانعو السياسات يف البلدان األكثر تقدمًا يناضلون يف التعامل مع الصدمات 
املتراكمة واملترابطة النامجة عن أزمة حدثت يف اإلسكان وأزمة جنمت عن اإلفراط يف استهالك الطاقة وعن االهنيار 
املايل الذي انطلقت شرارته وتكاثفت أخطاره على صعيد اقتصاد عاملي يزداد هشاشة )كلري، 2008(. ويف بعض 
املجتمعـــات تفاقمت هذه الصدمات أكثر وأكثر من جّراء الكـــوارث املرتبطة بالطقس. ومع ذلك فإن التحّديات 
اليت جتّســـدها حقيقة الترابط الذي يزداد تعمقًا بني تغيُّر املناخ وحالة انعدام األمن االقتصادي والنـزاع السياســـي 
بالنســـبة إىل البلدان النامية، يرجح أن تتفاقم نتائجها لكي تتجاوز حدود تلك البلدان على حنو ما أصبح واضحًا 

من خالل الشهادة اليت أدىل هبا دينيس بلري املدير املعيَّن مؤخرًا هليئة األمن القومي بالواليات املتحدة )2009(.
بيد أن تفعيل التكيُّف بغري العمل على التخفيف سيثبت أنه استجابة عقيمة بالنسبة لكثري من البلدان النامية. 
كما أن الفشـــل يف التعامل مع هذه التهديدات املترابطة ســـوف يفضي بصورة تكاد مؤكدة إىل الكثري من النتائج 
الشاســـعة واملدمـــرة أيضًا. وهناك قلق حقيقي بأنه ال ُيتاح الوقت وال املـــوارد مبا يتطلبه التعامل مع متوالية متعّددة 

األطراف حتفل بصدمات وأزمات متكاثفة ومترابطة.

صفقة جديدة؟

كثريًا ما رمست خطوط متوازية بني حتّدي املناخ وبني جتربة ما قبل احلربني اليت شهدت ختطي أزمة اقتصادية وهزمية 
الفاشية وإعادة بناء االقتصادات املدمرة. ومن مثَّ فإن من االعتبارات املنطقية طرح مشروع مارشال ملعاجلة ظاهرة 
االحترار العاملي )غور، 2007، والفصل السادس(. مع ذلك فإن الدعوة املطروحة وخاصة منذ وقوع األزمة احلادة 
اليت أملت باالقتصاد العاملي مع بداية صيف عام 2008 كانت من أجل صفقة عاملية جديدة قادرة على االستجابة 
إزاء التهديدات االقتصادية واالجتماعية يف آن واحد )مؤسســـة نيو إيكونوميكس، 2008؛ برنامج األمم املتحدة 

للبيئة، 2009؛ إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، 2009(.
وحتتاج املقارنات التارخيية باستمرار إىل معاجلتها بدرجة من احلذر. ومع ذلك فإن سياسة الصفقة اجلديدة 
األصلية، اســـتطاعت على النحو املشـــار إليه يف الفصل الرابع أن تتعامل بالفعل مع سلسلة من التهديدات املترابطة 
مبا يف ذلك التهديدات املحدقة بالبيئة من خالل جدول أعمال سياســـايت متوســـع وحتويلي ومن النمط الذي حيتاج 

األمر إىل إحيائه يف ضوء التهديدات والتحّديات املطروحة اليوم.
إن حجم االستجابة وقتها جيدر استعادته اليوم. فالصفقة اجلديدة اعتمدت نسبة 3 يف املائة من الناتج املحلي 
اإلمجـــايل ســـنويًا بني عامـــي 1933 و1939 مث اعتمدت قدرًا أكر بكثري أضافته من أجل جماهبة هتديد الفاشـــية. 
وفضاًل عن ذلك، فما أن توقف القتال، حىت عمدت الواليات املتحدة، عن طريق مشـــروع مارشـــال، إىل اعتماد 
 ما يصل إىل نســـبة 1 يف املائة من ناجتها املحلي اإلمجايل ســـنويًا، وعلى مدار مخس ســـنوات، إلعادة بناء أوروبا 

ل التزامًا باعتماد موارد طائلة للغاية على مدار فترة قوامها 20 عامًا. فيما كان هذا يشكِّ
وقـــد أشـــار اقتصاديون إىل أن األمر حباجة إىل جهد أقل ملجاهبـــة التهديدات النامجة عن حتّدي املناخ ولكن 
هذا يبدو موقفًا متفائاًل. وكما يشري سترين )2009، الصفحتان 12 و13( فإن منط استراتيجية السنوات الثالثني 
الالزمة جلعل خطر املناخ أمرًا ميكن التعامل معه، سوف يقتضي ختطيطًا طويل األجل وبرناجمًا الستثمارات كثيفة 

ة قلق حقيقي بأن ال ُيتاح  ثمَّ

الوقت وال املوارد بما يتطلبه 

التعامل مع متوالية متعّددة 

األطراف تحفل بصدمات 

وأزمات متكاثفة ومرتابطة.

كانت الدعوة املطروحة من 

أجل صفقة عاملية جديدة 

قادرة عىل االستجابة إزاء 

التهديدات االقتصادية 

واالجتماعية يف آن واحد.

إذا كان الهدف هو التحول 

إىل مسارات تنمية منخفضة 

يف مستوى الكربون وبطريقة 

مناسبة زمنياً ومنظمة إجرائياً 

ال بد من اعتماد االلتزامات 

عاجالً وليس آجالً.
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كمـــا يتطلب نوعية القيادة والتعاون اللذين ســـاعدا على هزمية الفاشـــية وإعادة بنـــاء االقتصادات املدمرة. وفضاًل 
عن ذلك، فإذا كان اهلدف هو التحول إىل مســـارات إمنائية تنطوي على انبعاثات منخفضة وبطريقة مناســـبة زمنيًا 

وإجرائيًا، فإن االلتزامات املطلوبة ينبغي املبادرة هبا عاجاًل وليس آجاًل.

حتى ال يتخّلف أّي بلد عن املسرية

ميثل التوصل إىل تقدير دقيق للتكاليف االقتصادية لتغيُّر املناخ ممارسة صعبة تعتمد إىل حٍد كبري على نوعية االفتراضات 
والســـيناريوهات املســـتخدمة يف وضع مناذج هلذه املمارسات. ومن الصعب حتديد العالمات الدالة على األضرار، كما 
أن مـــن الصعـــب تقدير تكلفة العوامـــل اخلارجية يف هذا الصدد. وفضاًل عن ذلك تتباين التكاليف حســـب طموحات 
األهداف املنشـــودة. وقد طرح الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ بعض التقديرات لألضرار احلاصلة باســـتخدام 
منوذج اقتصادي معياري. وطبقًا لتقرير التقييم الرابع الصادر عن الفريق فإن األضرار اليت تقع من جّراء تغيُّر املناخ سوف 
تنطوي على خسارة مقدارها يف املتوسط 1 - 5 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل. ومع ذلك يالحظ الفريق احلكومي 
ـــح يف مشوهلا أن هتّون من تقدير تكاليف األضرار ألهنا ال ميكن أن تشـــمل  الـــدويل أيضـــًا أن األرقام املتجمعة من املرجَّ
الكثري من “اآلثار غري القابلة للتحديد الكمي” )الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، 2007أ، الصفحة 69( 10.

ولســـوف يكـــون من األمور املضّللة اإلشـــارة إىل أن البلدان املتقدمة لن تواجه حتّديـــات يف جمال التكيُّف؛ 
فحقيقة أهنا وظفت بالفعل استثمارات بباليني الدوالرات يف تدابري التكيُّف املتصلة باملناخ، كما عمدت إىل تنويع 
اقتصاداهتـــا ممـــا جعلها أكثر صالبة بوجه الصدمات املناخية، فضاًل عن حقيقـــة أن كثريًا منها رمبا تكون قد نالت 
مكتســـبات يف األجل القصري من واقع ارتفاعات درجة احلرارة، كل ذلك ميكن أن يعّوض عن تزايد االنقســـامات 

اليت يأيت على قمتها تلك اليت خلقها بالفعل ما حّققته يف املاضي من جناح كان وقوده الكربون. 
لكن األضرار اليت حلقت بالبلدان النامية من جّراء تغيُّر املناخ أصبحت ماثلة للعيان بالفعل. ويف واقع األمر 
ر أنه مع كل ارتفاع بدرجة مئوية واحدة يف متوســـط درجات حرارة العامل، ينخفض متوســـط النمو الســـنوي  قدِّ
يف البلـــدان الفقـــرية مبا يتراوح بني نقطتني وثالث نقاط مئويـــة دون أن حيدث تغيري يف أداء منو البلدان الغنية )دل، 
وجونز، وأولكني، 2008(. ويعرض ســـترين )2009( األثر الســـليب الناجم عن تغيُّر املناخ بالنسبة للبلدان النامية 
بوصفه “إجحافًا مضاعفًا” على أساس أن هذه البلدان ال تتحّمل سوى مسؤولية حمدودة عن التسبب يف املشكلة. 
ويعرض اجلدول أواًل - 5 تقديرات الضرر يف إطار سيناريو “ترك األمور جتري على نفس املنوال” وعلى أساس 
ح  افتراضات تتعلق جبهود التكيُّف واحتمال حدوث خطر كارثي ومدى احلساسية إزاء تغيُّر املناخ. أما اخلطر املرجَّ
حدوثه بالنسبة إىل املناطق النامية )مقيسًا بدرجة مئوية من واقع الناتج املحلي اإلمجايل ذي الصلة يف عام 2100( 
فهـــو أكثـــر من ضعف نظريه يف بلـــدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــادي فيما عدا الواليات املتحدة، 
وأكثر من مخســـة أضعاف نظريه من الضرر بالنســـبة إىل الواليات املتحدة. وعلى أســـاس مســـتوى تفصيلي أكثر، 
فالضرر الذي يلحق أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي وأفريقيا والشرق األوسط واهلند وجنوب شرقي آسيا 

سوف يتضاعف مبقادير 7 و7.6 مث 9.6 على التوايل بأكثر مما تتعرض له الواليات املتحدة )إيفانز، 2009(.

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ يشري أيضًا إىل أن:  10

تقديرات النظراء اليت مت استعراضها للتكاليف االجتماعية للكربون )التكاليف االقتصادية الصافية النامجة عن األضرار اليت يتسبب 
فيها تغيُّر املناخ جمموعة على مســـتوى الكرة األرضية وخمصومة حىت الوقت احلاضر( لعام 2005 تتســـم بقيمة تبلغ يف املتوسط 
12 دوالرًا لكل طن من ثاين أكســـيد الكربون. ولكن نطاق 100 تقدير يعد كبريًا )من 3 دوالرات/لكل طن ثاين أكســـيد 
الكربون إىل 95 دوالرًا لكل طن ثاين أكسيد الكربون( ويشري نطاق القرائن املنشور إىل أن صايف التكاليف النامجة عن أضرار 

تغيُّر املناخ سوف يكون مرتفعًا ويزداد مبضي األيام.
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الجدول أوالً - 5

أرضار ترك األمور تجري عىل نفس املنوال يف عام 2100

ألف - األرضار الوسيطة لرتك األمور تجري عىل نفس املنوال يف 2100: سيناريو “عدم التكيرُّف”

األرضار السنوية كنسبة من الناتج املحيل اإلجمايل يف عام 2100

املجموعكارثيةغري اقتصاديةاقتصاديةاملنطقة

0.30.40.10.8الواليات املتحدة

أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
0.71.00.21.9االقتصادي اآلخرون

1.62.30.44.3بقية العالم

1.21.80.33.4املجموع العاملي

 باء - األرضار الوسيطة الناجمة عن ترك األمور تجري عىل نفس املنوال يف عام 2100:
ال تكيرُّف وزيادة األخطار الكارثية ومضاعف زيادة الرضر

األرضار السنوية كنسبة من الناتج املحيل اإلجمايل يف عام 2100

املجموعكارثيةغري اقتصاديةاقتصاديةاملنطقة

0.40.50.61.5الواليات املتحدة

أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
0.91.31.63.8االقتصادي اآلخرون

2.02.93.28.2بقية العالم

1.62.32.66.4املجموع العاملي

جيم - األرضار الناجمة عن ترك األمور تجري عىل نفس املنوال يف عام 2100: تقديرات الرقم املئوي 
الثالث والثمانني )ال تكيرُّف مع زيادة الخطر الكارثي وزيادة تعاظم الرضر(

األرضار السنوية كنسبة من الناتج املحيل اإلجمايل يف عام 2100

املجموعكارثيةغري اقتصاديةاقتصاديةاملنطقة

0.60.91.22.6الواليات املتحدة

أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي اآلخرون

1.42.03.16.2

3.24.56.313.5بقية العالم

2.53.64.810.8املجموع العاملي

مــــن ناحيــــة أخرى فتغّير املناخ يضاعف مــــن قابلية التأثر يف البلدان النامية من خــــالل زيادة احتمال تعّرضها 
للمخاطر فضاًل عن زيادة ضعف قدراهتا على التكيُّف. إن ارتفاع مســــتويات ســــطح البحر ُيعّد خطرًا يهّدد البشــــر 
الذين يعيشــــون يف حدود 60 مياًل من ســــاحل ما، وهم يشّكلون ثلث ســــكان العامل كما يعيش عدد كبري منهم يف 
املناطق املنخفضة. واخلطر الذي يهّدد السكان الذين يعيشون يف اجلزر الصغرية ويف األقاليم املنخفضة خطر ال منجاة 
منه، بينما تولدت فترات مطولة من اجلفاف الذي أصاب مناطق أخرى مما جنم عنه تدفق لاّلجئني البيئيني إضافة إىل 
نشوب نزاعات مع البلدان وجمتمعات السكان املجاورة. وباملثل فإن تفّشي أمراض املناطق احلارة متوّقع أن يزيد يف 
ح  املناطق اليت تشــــهد زيادة يف حدوث املوجات احلرارية ومن مثَّ يتســــع مداها إىل املناطق املعرَّضة للجفاف بينما يرجِّ
زيادة انتشار األمراض املتصلة باملياه يف املناطق اليت تشهد بدورها تزايدًا يف حدوث الفيضانات )انظر الفصل الثالث(.

املصدر: أكرمان وآخرون 

)2008(، الجداول 2 و3 و4.

مالحظة: تسند النتائج إىل 

000 5 من دورات نموذج 

الصفحة 2002. وبما أن 

اآلثار ترتبط بصورة وثيقة 

إن لم تكن كاملة فإن رقم 83 

املئوي من مجموع األرضار 

يقّل بصورة طفيفة عن مجمل 

أرقام 83 املئوية لألرضار يف 

فئات األثر الفردية.
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من هنا، فالتهديدات املتنامية النامجة عن تغيُّر املناخ سوف تؤثر أساسًا على السكان الذين يواجهون بالفعل 
حتّدي قابلية تأثر متزايد مرتبط مبستويات منخفضة من التنمية االقتصادية والبشرية. وال يقتصر األمر على أن البلدان 
واملجتمعات األفقر اليت تعاين من سوء الرعاية الصحية وتفتقر إىل البىن األساسية وتكابد من ضعف تنوع اقتصاداهتا 
وال تضم مؤسســـات أو هياكل للحوكمة الناعمة قد تتعرض ألمراض كارثية ميكن أن تكون واســـعة النطاق، بل 
ستتعرض أيضًا إىل حالة دائمة من التوتر االقتصادي نتيجة ارتفاع متوسطات درجة احلرارة إضافة إىل قلة املتوافر 

من املوارد املائية مع تواتر حاالت الفيضانات وزيادة التعرض لألعاصري العاتية.

ومن خالل زيادة ضعف البلدان النامية، ســـيؤّدي تغيُّر املناخ إىل تعميق حاالت عدم املســـاواة حيث يتضّرر 
مـــن ذلك بالدرجـــة األوىل أقل البلدان منوًا والدول اجلزرية الصغرية. وعلى حنو مـــا يقول دودمان، وآيرز، واحلق 
)2009، الصفحـــة 152( فـــإن “التوزيع غري املتكافئ خلطر تغيُّر املناخ يصـــور التوزيع غري املتكافئ حاليًا خلطر 
الكوارث الطبيعية، ففي عام 2007 كانت آسيا هي أكثر املناطق اليت دامهتها الكوارث الطبيعية وأكثرها تضررًا 
لت 37 يف املائة من الكوارث املفاد عنها و90 يف املائة من مجيع الضحايا املفاد عنهم”  من جرائها حيث إهنا شكَّ
ومبعىن آخر فإن البشـــر الذين ال ميلكون ســـوى أصول وموارد حمدودة والذين تقّل إمكانية حصوهلم على وظائف 

الئقة سوف يظلون أكثر تضررًا من سواهم من جّراء اآلثار السلبية النامجة عن تغيُّر املناخ.

من هنا فإن حتّدي التكيُّف ميثل حتّديًا إمنائيًا بالضرورة. ولســـوف يقتضي استثمارات كبرية، ليس فقط من 
أجل حتصني املشـــاريع القائمة إزاء املناخ وضمان اســـتجابات فعَّالة يف مواجهة الكوارث الطبيعية، ولكن أيضًا من 
أجل تنويع النشاط االقتصادي ومعاجلة نطاق واسع من حاالت الضعف املترابطة اليت أصبحت تعّرض املجتمعات 
حاليًا لتهديدات نامجة عن التبدالت البالغة الصغر يف متغيُّرات املناخ. وهناك بعض اخللط بشـــأن ما إذا كنا حباجة 
إىل ختفيـــف أو تكيّـــف. ويف واقع األمر حنن حباجة إىل األمرين معًا. وبالنســـبة لعدد من البلدان فإن حتّدي التكيُّف 
يلـــوح كبـــريًا للغاية. ومع ذلك ففـــي كثري من احلاالت ال ميكن التمييز بوضوح بني ما هو تكّيف وما هو ختفيف. 
وعلى سبيل، املثال، ميكن تصنيف تدابري حفظ الطاقة حتت عنوان التخفيف والتكيُّف على السواء. ويتوىل الفصل 

الثالث تطوير هذه املقوالت.

تحّديات التخفيف مشرتكة ولكن متباينة

يف ضوء القرائن العلمية املتراكمة تنظر هذه الدراسة إىل هدف يتمثل يف الرقم 2˚ من أجل تثبيت تركيزات الكربون 
مبعىن وضع حد أقصى لزيادة درجات احلرارة النهائية عند درجتني فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة بوصفه 
حدًا مالئمًا ملنع حاالت التدّخل البشري اخلطري يف املنظومة املناخية. كذلك فإن ختفيضات االنبعاثات العاملية يف 
حدود ما بني 50 و80 يف املائة حبلول عام 2050 ُتعّد أساسية يف هذا الصدد. وحىت تركيزات االنبعاثات املقدَّرة 
 على هذا النحو شـــّكل خطرًا للمناخ على حنو ما أفاد به الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، وعلى حنو 
 مـــا يتجلـــى بوضوح من خالل النتائج األخرى الـــيت خلصت إليها الكتابات األكادميية. ومن مثَّ فإن التســـويف 

فيما يتعلق بضرورة اختاذ إجراءات جريئة يف جمال املناخ ال بد أن يتوّقف على الفور.

وكما يقول ســـترين )2009( فإن حتقيق التحول إىل اقتصاد منخفض االنبعاثات يتوقف على املوعد الذي 
نبدأ فيه كما يعتمد  على الوقت املتاح لنا من أجل استغالل دورات حياة االستثمارات املوّظفة يف التكنولوجيات 
اجلديـــدة فضـــاًل عن تطويرها. ونقطة البدء احلالية هي 430 من اجلزء يف املليون من معادل ثاين أكســـيد الكربون 
علمًا بأنه كلما تأخرت اإلجراءات زادت التكاليف مع اقتراب نقطة الوصول إىل املســـتويات اخلطرية. وســـتكون 
البلدان املتقدمة حباجة إىل أن تفعل املزيد وبســـرعة )انظر الفصل الثاين( ســـواء يف الداخل لتقليل خمزون االنبعاثات 

تغريرُّ املناخ سوف يعمِّق حاالت 

الالمساواة حيث إن أقل البلدان 

نمواً والدول الجزرية الصغرية 

ستكون األكثر ترضراً.

تحدّي التكيّف هو بالرضورة 

تحّد للتنمية.

التسويف فيما يتعلق برضورة 

اتخاذ إجراءات جريئة يف مجال 

املناخ ال بد وأن يتوّقف عىل 

الفور.
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ومؤازة جهود البلدان النامية من أجل إبطاء تدفق االنبعاثات، أم لشـــق طريق عملي للتنمية ميكنها على أساســـه أن 
تبدأ يف هناية األمر حترير اقتصاداهتا كربونيًا. )انظر اإلطار أواًل - 3(.

وقـــد اســـتخدم الباحثون قرائن من دراســـات احلالة اإلفراديـــة، واتبعوا ممارســـات يف النمذجة للتوصل إىل 
فهم أفضل لتكاليف التخفيف ذات الصلة. وباســـتخدام النهج األول اســـتطاعت مؤسســـة ماكينـزي وشركائه أن 
تتوّصل إىل ترتيب للخطى املتخذة يف جمال التخفيف طبقًا لتكاليفها )ملزيد من املناقشـــة انظر الفصل الثاين(. وقد 

اإلطار أوالً - 3

مديونية الكربون

أّدى توافق اآلراء العلمي إىل إقرار عتبة ال تنطوي عىل أَبعاد كارثية لالحرتار العاملي عند درجتني مئويتني 

فوق مسـتويات عرص ما قبل الصناعة. وفيما يتصل بتقييم أُجـري مؤخراً )مينهوزن وآخرون، 2009( 

فـإن هذا يرتجم إىل 440 1 غيغاطن )بما يعـادل 393 غيغاطن كربون( حداً لكمية الكربون التي يمكن 

إطالقها يف الغالف الجوي بني سنتي 2000 و2050، بمعنى أننا إذا أردنا أن ُتتاح لنا فرصة 50 إىل 50 

من حيث البقاء ضمن هذه العتبة، ولتحويل هذه النسبة لكي تصبح فرصة متاحة بنسبة 75 يف املائة من 

البقاء عىل املسار املطلوب، علينا أن ننتج انبعاثات ال يزيد مجموعها عىل تريليون طن واحد من ثاني أكسيد 

 الكربون )273 غيغاطن كربون(. وحتى سنة 2000، كان قد تم إطالق 271 غيغاطن كربون إىل الغالف 

الجـوي أ منهـا 209 غيغاطن كربـون )77 يف املائة من املجموع( جاءت من بلـدان املرفق األول التفاقية 

كيوتو.

وهناك سـيناريو يرتبط بفرصة الـ: 50 إىل 50 من البقـاء ضمـن عتبة الدرجتني املئويتني، وهو 

ينطوي عىل تخفيض شـامل بنسـبة 50 يف املائة عن مسـتويات عام 1990. ولكن يظل السـؤال الكبري 

املطروح هو كيف يحدث ذلك. ويف إطار السـيناريو املذكور يتم تقييد االنبعاثات للفرتة 1850 - 2050 

لتظـل يف حدود 650 غيغاطن. أما قاعدة التقاسـم املقرتحة من جانب كثري مـن البلدان األوروبية إلقناع 

 البلـدان الناميـة الكربى غري املتحمسـة عـىل أن تتعاون بصورة نشـطة يف نظام ما بعـد كيوتو يف إطار 

ما ُيعرف بأنه “الرؤية املشرتكة” فمن شأنها أن تجعل بلدان املرفق األول من االتفاقية مسؤولة عن 85 يف 

املائة من العبء الشامل لتخفيض االنبعاثات وبما يشري إىل انبعاث إضايف بواقع 85 غيغاطن من الكربون 

لهـذه املجموعـة من البلـدان يف الفـرتة 2000 - 2050 وانبعاثات إجمالية تبلـغ 314 غيغاطن كربون. 

وبمعنى آخر فإن هذه البلدان سوف يسمح لها بأن تستهلك 48 يف املائة من ميزانية الكربون املتاحة.

وُيعّد هذا الرقم أكرب بكثري من نصيبها ضمن سكان الكوكب. وعىل هذه األسس فينبغي عىل بلدان 

املرفق األول أالّ تستهلك سوى 21 يف املائة من ميزانية الكربون العاملية عن الفرتة 1850 - 2050 فترتك 

نسبة 79 يف املائة لسواها من غري بلدان املرفق األول. وهذا يعني تخصيص 137 غيغاطن كربون لبلدان 

املرفـق األول. وبمـا أنها قد اسـتخدمت بالفعل ما يبلـغ 209 غيغاطن كربون وتتوقع أن تسـتهلك 85 

غيغاطن كربون أخرى حتى عام 2050 فهذا يعني أنها ستكون قد استهلكت 177 غيغاطن كربون أكثر 

مـن نصيبها “العادل”. ومن الناحية األخـرى تكون البلدان غري الواردة يف املرفق األول قد تعنّي عليها أن 

تقيّد انبعاثاتها إىل 336 غيغاطن كربون عرب الفرتة بأكملها. وفضالً عن ذلك فإن تسعري هذا الدْين يمكن 

أن يدل عىل قدر التعويض املسـتحق للبلدان النامية ضمن هذا السـيناريو من أجل املسـاعدة عىل تمويل 

تحولها إىل مسار االنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع.

 Climate Analysis Indicators أ
Tool (CAIT), version 6.0. (Wash-
 ington, D.C.: World Resources

.(Institute, 2009
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حّددت أطراف أخرى “وصالت” على مســــتوى التكنولوجيات البديلة 11 حبيث إن كاًل منها ميكن أن تزيح قدرًا 
بعينه من االنبعاثات كل ســــنة وبالتايل يتم تثبيت االنبعاثات يف عام 2005 مبا يفضي إىل ختفيضات عاملية بعد ذلك 
)بــــاكاال وســــوكولو، 2004 والشــــكل أواًل - 4( وكان البديل متمثاًل يف اســــتخدام مناذج نوعيــــة التقييم املتكامل 
لتحديد تكاليف التخفيف. ومع ذلك فالنهجان ليسا حامسني، ويرد النظر يف تقديرات متنوعة يف الفصول الالحقة.

وفيما قد تبدو القيم املطلقة لالســـتثمارات املطلوبة مرتفعة للغاية فإن تكاليف عدم اختاذ إجراءات أكر من 
ذلك بكثري. كما يتضح أيضًا أنه كلما اخنفض مســـتوى التثبيت املختار، ارتفع أمن املســـتقبل ولكن ترتفع أيضًا 
تكاليف االســـتثمارات األّولية. وكما لوحظ ســـلفًا وبصورة أوســـع نطاقًا، فحىت عندما تصل التكلفة السنوية إىل 
2 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل فهي تظل صغرية باملقارنة مع احتماالت الضرر الناجم عن اتباع مســـار ترك 
األمـــور جتـــري يف منواهلا كاملعتاد. وعليه فإن نســـبة العائد إىل التكلفة تظل إىل حٍد بالـــغ الضخامة يف صاحل اختاذ 

إجراءات عاجلة لتخفيف تغيُّر املناخ.
الشكل أوالً - 4

وصالت تثبيت االنبعاثات، 2000 - 2060

تعريف مسارات االنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع
مـــن املؤكد أن تتباين حتّديات السياســـات عر هذا املســـار علـــى صعيد البلدان اليت حّققت مســـتويات خمتلفة من 
التنمية. فبالنســـبة للبلدان املتقدمة ســـوف يتعيَّن أن يواكب التحول املطلوب يف النشاط االقتصادي إىل حيث حيقق 
ختفيضـــات كبرية يف خمزونـــات االنبعاثات احلالية، عودة إىل العمالة الكاملة مع حتســـني أمن الطاقة. وهذا املطلب 

الوصالت املمكنة تتخذ أشـــكااًل خمتلفة فتتراوح بني إدخال حتســـينات على كفاءة الســـيارات واألجهزة وحمطات توليد الطاقة   11

وختصيص أنصبة أكر من إمدادات الطاقة لصاحل الطاقة النووية والطاقة املتجّددة وعمليات اقتناص الكربون وختزينه وبني زيادة 
خمزونات الكربون األحيائي من خالل اإلدارة احلرجية ونوعيات التربة.
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مثلث التثبيت

استمرار انبعاثات الوقود األحفوري

فيما يبدو أن القيم املطلقة 

لالستثمارات املطلوبة مرتفعة 

للغاية فإن تكاليف عدم اتخاذ 

إجراءات أكرب من ذلك بكثري.

املصدر: غروب )2004(.

مالحظات: باملقارنة مع 

مستقبل “ترك األمور تجري 

عىل نفس املنوال” بحيث 

تتضاعف يف ظله انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون من 7 

غيغاطن كربون سنوياً إىل 

14 غيغاطن كربون سنوياً 

عند حلول منتصف القرن، 

فإن تثبيت االنبعاثات يتطلب 

“مثلث تثبيت” يزيد لكي يوفر 

7 غيغاطن كربون سنوياً 

بحلول منتصف القرن. وكل 

وصلة تنمو خطياً من كمية 

الصفر اليوم إىل 1 غيغاطن 

كربون سنوياً يف عام 2054.



23تغيرُّـر املناخ وتحدّي التنمية

مة مؤخرًا ومت  يتمثـــل يف جوهـــر جدول أعمال “الوظائف اخلضراء” الذي تلّقى دعمًا من واقع حزم التحفيز املقدَّ
العمل هبا من أجل التصدي للمشـــكلة االقتصادية الراهنة )انظر اإلطار أواًل - 4(. وبالنســـبة إىل كثري من البلدان 
النامية فمن األهداف األساســـية للسياســـات املتبعة ما يتمثل يف تنويع النشـــاط االقتصادي بعيدًا عن قطاع املواد 
األوَّلية واملصنوعات ذات القيمة املضافة املنخفضة، مقترنًا ببذل جهود من أجل القضاء على الفقر وكفالة اندماج 

أكثر توازنًا ضمن االقتصاد العاملي.

اإلطار أوالً - 4

الوظائف الخرضاء

مبادرة الوظائف الخرضاء التي انطلقت يف حزيران/يونيه 2007 بوصفها رشاكة بني برنامج األمم 

املتحـدة للبيئة واالتحاد الدويل لنقابات العمال، واملنظمـة الدولية ألصحاب األعمال، ومنظمة العمل 

الدولية يتمثل هدفها يف تعزيز الصالت التي تربط بني االسـتدامة البيئية وأوضاع التشـغيل وأسواق 

العمل.

ويتم تعريف الوظائف الخرضاء بأنها تلك التي تكفل تخفيف األثر البيئي للرشكات والقطاعات 

االقتصادية ومن ثمَّ تفيض يف نهاية املطاف إىل مستويات يمكن تحّملها. ومثل هذه الوظائف توجد يف 

قطاعات كثرية من االقتصاد ما بني عرض الطاقة إىل إعادة التدوير ومن الزراعة والتشـييد إىل النقل، 

وهي تساعد عىل تخفيض استهالك الطاقة  واستخدام املواد األّولية واملياه من خالل اسرتاتيجيات رفع 

الكفاءة، وعىل تخليص االقتصاد من الكربون وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتخفيض، أو حتى إزالة، 

جميع أشـكــال النـفايات والتــلوث وحـمـايــة وإصالح الُنُظم البيئية والتنوع البيولوجي. لهذا 

تسـتطيع الوظائف الخرضاء أن تضطلع بدور محوري يف تخفيض األثر البيئي الذي يطبع النشـاط 

 االقتصـادي. وهنـاك قرائن تشـهد إما برسعة تزايـد الوظائف الخـرضاء أو الوظائف األكثر خرضة 

وإما باالنتشار الواسع أو اآلثار غري املبارشة الناجمة عنها يف مجال التشغيل حيث زادت الوظائف يف 

قطاع الطاقة املتجّددة يف أملانيا عىل سبيل املثال من ثالثة إىل أربعة أضعاف بني عامي 1998 و2006.

ويتسم عدد من املالحظات بأهمية خاصة لدى مناقشة الوظائف الخرضاء، فأوالً ُيتاح الكثري منها 

يف طـول العالم وعرضه )الجـدول 1( ويف واقع األمر فإن نصف جميع الوظائف موجود يف مجال الطاقة 

املتجـّددة بالبلـدان النامية. ثانياً بعض الوظائف الخرضاء؛ يرتبـط بالصناعات الجديدة الخرضاء )مثل 

الطاقـة املتجـّددة( ومن الواضح أن بعض هذه الوظائف جديدة بدورها ومنها عىل سـبيل املثال وظائف 

مهندس الخلية الفولطاضوئية )الجدول 2( ومن الناحية األخرى ففي السنوات القادمة من املتوقع اتساع 

ظاهرة “تخضري” الوظائف الحالية فيما كان يعرف بأنه املهن التقليدية.

ويف الحقيقة فإن املهن الجديدة الخرضاء، فضالً عن تخضري املهن القائمة سـوف تشــّكل تحّدياً 

واسع النطاق أمام ُنُظم التعليم والتدريب املهني حتى مع وجود الغالبية العظمى من الوظائف الخرضاء 

يف نفـس مجاالت االسـتخدام التي يعمل يف سـلكها األفراد اليوم عىل النحو الـذي يتبني يف الجدول الوارد 

أدناه. ولنأخذ عىل سبيل املثال مهنة ميكانيكي السيارات فيما يتعلق بإدخال سيارات الوقود الهجني، وهي 

مهنة تقليدية، ولكن سيحتاج األمر إىل تعلم مهارات جديدة عىل صعيدها. ويف الواقع فإن غياب اإلجراءات 

الكافية أو الرسيعة بشأن جانب العرض يف سوق العمل من خالل “إعادة تهيئة” املهارات وترقية مستواها 

ل عقبة إزاء مواجهة جانب االستدامة البيئية. أمور ما زالت تشكِّ

املصدر: منظمة العمل 

الدولية: إدارة اسرتاتيجية 

االستخدام.
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الجدول 1

تقديرات االستخدام يف مجال الطاقة املتجدرّدة يف بلدان مختارة ويف العالم، 2006

بلدان مختارةالعالم أمصدر الطاقة املتجدرّدة

100 82أملانيا000 300الرياح

800 36الواليات املتحدة

000 35إسبانيا

200 22الصني

000 21الدانمرك

000 10الهند

000 55الصني000 170الفولطاضوئية الشمسية

000 35أملانيا

449 26إسبانيا

700 15الواليات املتحدة

000 600الصني000 624الطاقة الحرارية الشمسية

300 13أملانيا

142 9إسبانيا

900 1الواليات املتحدة

000 500الربازيل000 174 1الكتلة األحيائية

200 312الواليات املتحدة

000 266الصني

400 95أملانيا

349 10إسبانيا

000 20أوروبا000 39الكهرمائية

000 19الواليات املتحدة

000 21الواليات املتحدة000 25الطاقة الحرارية األرضية

200 4أملانيا

200 332 2مصادر الطاقة املتجّددة: املجموع

املصدر: األمم املتحدة، برنامج 

األمم املتحدة اإلنمائي ومنظمة 

العمل الدولية ومصادر أخرى 

.)2008(

أ بما يف ذلك بلدان توفرت 

عنها معلومات.
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تغريرُّ تراكمي أم انطالقة كربى؟

تبدو السوابق التارخيية قليلة بالنسبة لنوع التحول املنشود من خالل إقرار مسار للتنمية منخفض االنبعاثات. وبنفس 
القدر فإن النهج الصحيح يتمثل يف إجياد احلوافز لصاحل األعمال التجارية اخلاصة بغرض التحول تدرجييًا من أنشطة 
مرتفعة االنبعاثات، مع توظيف اســـتثمارات يف التكنولوجيات العالية اخلطورة واملرتفعة العوائد والصديقة للمناخ. 
ومن شـــأن جدول أعمال للحوكمة الرشـــيدة يقر ســـعرًا للكربون ويضمن بقوة حقوقًا للملكية الفكرية وحيول 
دون تقدمي اإلعانات التشوهية لدعم األنشطة ذات االنبعاثات املرتفعة، أن يؤّدي كما هو متصور، إىل هتيئة املناخ 

الصحيح لالستثمار )صندوق النقد الدويل، 2008 أ(.
على أن طبيعة التحّدي املاثل يف هذا التحول ميكن أن تنطوي من ناحية أخرى على سلسلة من االستثمارت 
الكبرية والدائمة فيما يتعلق بتوليد واستهالك الطاقة واستخدام األراضي يف السياقني احلضري والريفي وتنظيم النقل 
وما إىل ذلك، مبا من شـــأنه أن يتطلب العمل يف وقت واحد وصواًل إىل حتقيق أثر ملموس على تغيُّر املناخ. وهذا 
هو النهج املتبع يف الدراسة احلالية. ومن املستبعد أن تؤّدي احلوافز السعرية يف حد ذاهتا إىل إطالق العنان لتوظيف 

الجدول 2

اقتصاد أشد خرضة يضم مهناً مألوفة

اسرتاتيجيات من أجل 

استثمارات االقتصاد 

أمثلة عن مهناألخرض

كهربائي، أخصائي تركيب تسخني/تكييف الهواء، نجارون، مشغلو معدات البناء وإعادة الرتكيب
التشييد، عمال تمهيد األسطح وعمال العزل، سائقو الشاحنات الصناعية، مديرو 

التشييد، مفتشو املباني.

مهندسون مدنيون، أخصائيو تركيب القضبان، كهربائي، اختصايص لحام، النقل الجماعي
صانع معادن، أخصائي تجميع اآلالت، مساعدو إنتاج، سائقو حافالت، مرشفو 

نقل عند الخط األول، ومالحظو محطات الحافالت.

املركبات ذات االستخدام 
الكفء للطاقة

مهندسو برامجيات الحاسوب، مهندسون كهربائيون، فنيو هندسة، أخصائيو 
لحام، رسامو معدات النقل، منتجو معادن، مشغلو اآلالت املدارة بالحاسوب، 
أخصائيو تجميع اآلالت، مساعدو إنتاج، مديرو العمليات وميكانيكي سيارات.

مهندسو بيئة، العاملون يف مجال الحديد الخام وصناعات الصلب، عمال املصانع طاقة الرياح
املستخدمون يف مجال ألواح املعدن، مشغلو آالت، مجمعو املعدات الكهربائية، 
مشغلو معدات التشييد، سائقو الشاحنات الصناعية، مديرو اإلنتاج الصناعي 

ومرشفو الخط األول لإلنتاج.

مهندس كهربائي، فني كهرباء، ميكانيكي اآلالت الصناعية، أخصائي لحام، الطاقة الشمسية
صانعو معادن، مجمعو املعدات الكهربائية، مشغلو معدات التشييد، مساعدو 

تركيب، عمال، مديرو تشييد.

أنواع الوقود الحيوي 
السليولوزية

مهندس كيميائي، أخصائي كيميائي، مشغلو معدات كيميائية، فني كيمياء، 
مشغلو آالت املزج والخلط، عمال الزراعة، سائقو الشاحنات الصناعية، أخصائيو 

مشرتيات املنتجات الزراعية، مرشفو الزراعة والغابات واملفتشون الزراعيون.
املصدر: بوللن ويكس - لم 

.)2008(
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االستثمارات املطلوبة أو اإلبقاء عليها. وبداًل من ذلك فاألمر حيتاج إىل “انطالقة كبرية” من أجل استهالل طريق 
يفضي إىل تنمية ناجحة ومنخفضة االنبعاثات، وهذا يعيد التساؤالت املطروحة منذ أجل طويل واملألوفة يف سياق 
أدبيات التنمية وهي تتعلق بالتحّديات اليت تواجه البلدان الفقرية يف تعبئة موارد االستثمار وكذلك باألدوار النسبية 
لكل من القطاعني العام واخلاص يف قيادة جهد من هذا القبيل. كما أنه يلفت االنتباه إىل جســـامة حتّدي التمويل 
الذي سوف تواجهه البلدان النامية وهي تتوّخى هدف انبعاثات منخفضة ومنو مرتفع. تلك هي القضايا اليت سترد 

مناقشتها مبزيد من التعمق يف الفصول الثاين والرابع والسادس.

هل التكنولوجيا هي الحل؟

من شـــأن التحّدي املزدوج، املتمثل يف الوفاء باألهداف اإلمنائية، مبا يف ذلك ما يتم من خالل التصنيع، مع العمل 
يف الوقـــت نفســـه على ضبط االنبعاثـــات وتقليل االعتماد على الكربون، أن يتطلب تكنولوجيات جديدة ســـريعة 
االنتشـــار وقوية األثر على مدار الســـنوات العشر إىل العشرين املقبلة، مبعىن تكنولوجيات لن يقتصر أمرها على أن 
تتحول بطريقة إنتاج الطاقة أو توزيعها أو استخدامها، ولكن تتحّول أيضًا بالُنهج املتبعة ملساعدة البلدان الضعيفة 
على التكيُّف إزاء زيادة ال فكاك منها يف درجات حرارة كوكب األرض. ووفقًا ملا أشار إليه البعض فإن قصارى 

ما تنعقد عليه اآلمال هو إصالح تكنولوجي يتم يف هذا اخلصوص.
مع ذلك يســـود اتفاق واســـع النطاق بشـــأن الدور املحوري الذي ســـوف تضطلع به التكنولوجيا من 
أجـــل التصـــدي هلذا التحّدي املزدوج، فيما يتوافر قدر أقل من توافق اآلراء بشـــأن الســـبيل لبناء املعرفة التقنية 
والقـــدرات التكنولوجيـــة وخاصة مع وجود الثغرات الواســـعة الفاصلة بني البلدان الغنية والفقرية. وبالنســـبة 
للبعـــض، فإن احلماية األقوى حلقوق امللكية الفكرية، ســـواء لتشـــجيع املبتكريـــن املحليني، أم الجتذاب رأس 
املال األجنيب املباشـــر، متثل املفتاح الذي يفضي إىل قفزة تتم لتتجاوز التكنولوجيات القدمية وصواًل إىل مســـار 
رئيســـي لتكنولوجيا أنظف. وهناك من ال يقتصر فقط على التشـــكك يف مدى كفاءة هذه اآلليات يف التوّصل 
إىل املســـتوى املطلـــوب من اجلهود االبتكارية بل ُينظر إليهـــا باعتبارها مصدرًا لعقبات كبرية ميكن أن تعترض 

البلدان النامية )انظر الفصل اخلامس(.
وتشري التجربة التارخيية إىل أنه يف املجاالت اهلامة من تطور التكنولوجيا فإن دعم احلكومات َتَجاوز مرحلة 
البحث والتطوير ليشـــمل تقدمي الدعم للتســـويق التجاري على أن يتم ذلك مثاًل من خالل قيام احلكومة بالشـــراء 
ومن خالل اختاذ تدابري منها ضمانات القروض من أجل تشييد املباين واالستثمار يف املعدات. ويندرج هذا ضمن 
اإلطار الواســـع للسياســـات الصناعية. وفضاًل عن ذلك فالتقدم التكنولوجي ليس مســـتقاًل عن االستثمار سواء يف 
حًا لدفعة قوية يف جمال االستثمار أن توّلد التكنولوجيات اجلديدة فإن  رأس املال املادي أم البشري. وإذا كان مرجَّ

هذه احلقيقة تظل مبثابة تذكرة على مدى التداخل احلاصل بني حتّديات السياسات.
وهناك من جيادل يف مدى حكمة هذا النهج، مع اإلشارة إىل الثمن الباهظ ملعاودة التفكري يف أحوال السوق 
و“انتقاء الطرف الرابح” مبعىن اتباع سياسات من قبيل االئتمان املدعوم ومحاية الصناعات الوليدة من أجل مساندة 
صناعة بعينها أو تكنولوجيا بذاهتا على حســـاب صناعة أو تكنولوجيا أخرى. وبالنســـبة لآلخرين فإن التجريب، 
ســـواء مع التكنولوجيات اجلديدة أم مع تكنولوجيات أســـبق منها ولكن مل ختضع للتجربة، إمنا ينطوي على جمرد 
ل أساسًا  التعلم أو على نتائج غري مؤكدة. ومثل هذه املبادرات، سواء اختذها القطاع اخلاص أم القطاع العام تشكِّ
إلضفـــاء الطابـــع االجتماعي على املخاطر ذات الصلة. وهذه القضايا ترد مناقشـــتها مبزيد من التفصيل يف الفصلني 

الرابع واخلامس.

يف املجاالت الهامة من تطّور 

التكنولوجيا تجاوز الدعم 

املقدَّم من الحكومات مرحلة 

البحث والتطوير ليشمل يف هذا 

الصدد تقديم الدعم للتسويق 

التجاري.

سيحتاج األمر إىل “انطالقة 

كبرية” من أجل امليض عىل 

طريق تنمية ناجحة ذات 

مستوى كربوني منخفض 

وإقرار نمط مختلف من 

االندماج فيما يتعلق باالقتصاد 

العاملي.
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ع للسياسة العامة جدول أعمال موسَّ

إذا كان املناخ يتســـم حقًا خبصائص مكســـب عاملي عمومي، فإن الكف عن أسلوب جتنب املسؤولية والعمل على 
تدعيم حقوق امللكية وضمان حوكمة مشـــتركة رشـــيدة، أمور تبدو مبثابة التحّديات الرئيسية يف جمال السياسات 
النابعة من تلك احلقيقة. مع ذلك، فكما ســـبقت مناقشـــته، فإن هنجًا من هذا القبيل سيبدو وكأنه يطرح التحّدي 
ضمن إطار بالغ الضيق. ويرجع ذلك جزئيًا إىل أنه يف حالة املناخ ينطوي األمر على تنافس األطراف وكذلك على 
قضايا تتعلق جبانب التوزيع. أما التوصل إىل منو سريع يف البلدان النامية وعمالة كاملة يف البلدان املتقدمة، جنبًا إىل 
جنب مع اتباع مسارات االنبعاثات املنخفضة، فلسوف يفضي بصورة تكاد تكون مؤكدة إىل اختاذ قرارات معقدة 
تتعلق بأمناط االســـتهالك واالستيطان والنقل والتحول احلضري، مع ما يرتبط بذلك من خيارات صعبة ومبادالت 
 تنشـــأ من االســـتخدام التنافســـي للموارد. وفضاًل عن ذلك، يصعب فصل حتّدي املناخ عن التحّديات األخرى، 

أال وهي تلك املتصلة باألغذية وأمن الطاقة وقضايا الصحة على مستوى العامل.
والكثري من اخلالفات بشـــأن مســـائل السياسة تنبثق من واقع تباين اآلراء بشـــأن أفضل الُسبل ملجاهبة تلك 
التحّديات: هل ينبغي أن يكون مثَّة حتول تدرجيي بعيدًا عن ســـيناريوهات ترك األمور تســـري يف أعّنتها أم ال بد من 
تغيُّر حتويلي؟ ومثَّة سؤال مركزي يتعلق باألدوار النسبية للقطاعني اخلاص والعام من حيث االضطالع باالستثمارات 
 الالزمـــة ملســـار االنبعاثـــات املنخفضة والنمو املرتفع. ومن الُســـبل اليت ميكن أن تتبعهـــا احلكومات يف هذا الصدد 
ما يتصل بإقرار ســـعر للكربون، ســـواء بواســـطة ضريبة كربون أم باتباع سياسة سقف وتبادل أم بنوع من اجلمع 
بني اجلانبني فضاًل عن لوائح تنظيمية قوية معمول هبا. وكثري من املناقشـــة اليت تدور بشـــأن حتّدي املناخ يف البلدان 
املتقدمة يتركز على الكفاءة النسبية للُسبل البديلة بشأن إقرار سعر للكربون. أما اتباع خليط من الُسبل يف البلدان 
النامية فريجح أن يكون خمتلفًا حيث ُيسند دور أكر لالستثمارات احلكومية وللسياسات الصناعية اهلادفة. وعلى 
أية حال فعند مجيع مستويات التنمية، ال بد من االستخدام الكامل جلميع أدوات السياسة اليت تتراوح بني احلوافز 
الســـعرية والضرائب والدعم وبني التنظيم، على أن تضم التدابري الضريبية والنقدية واملالية أيضًا بوصفها جزًءا من 
جمموعـــة الوســـائل اليت يلـــزم توفرها ملواجهة تلك التحّديات. وفضاًل عن ذلك فما أن يتم القبول جبســـامة وتعقيد 
التحّدي وطابعه العاجل حىت يبدو أن حيز السياسات املطلوب الستخدام املجموعة الكاملة من األدوات والتدابري 

أمر ضروري حلسم النجاح يف هذا امليدان.

ل إىل انبعاثات منخفضة ونمو مرتفع؟ هل يمكن التوصرّ

سيناريو انبعاثات منخفضة ونمو مرتفع

لتقييم الســـيناريوهات املختلفة املتعلقة باآلثار املترتبة على انطالقة اســـتثمارية تكفل جماهبة التحّديات اليت جتمع بني 
اللحاق مبســـرية النمو وتغيري املناخ، مت جتهيز حماكاة جتريبية ضمن منوذج السياســـات العاملي الذي جرى وضعه يف 
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة. وهذا النموذج مت تطويره لتدارس اآلثار 
املمتدة النامجة عن سيناريوهات سياسات االقتصاد الكلي ضمن إطار اقتصاد عاملي متكافل. ويتركز النموذج حول 
العالقـــات املعياريـــة يف جمال االقتصاد الكلي مبا يف ذلك اخلصائص الكاملة وتقديرات االقتصاد القياســـي لعمليات 
تعديـــل املخزون - التدفـــق من األصول واخلصوم احلقيقية واملالية. ومثة خصيصـــة طويلة األمد وتتمثل يف افتراض 
منو حقيقي يف اإلنتاجية يتولد عن وفورات احلجم. ويف إطار هذا االفتراض فإن السياســـات احلكومية املؤثرة على 
الطلب املتجمع وحجم الســـوق ســـوف تنجم عنها آثـــار على النمو يف األجل الطويـــل. وعندما يتطرق النموذج 
إىل عوائق العرض فهو يتوّلى تعديل األســـعار وأســـعار الصرف فضاًل عن االستجابات السياساتية األصيلة يف جمال 
االقتصاد الكلي )استنادًا إىل سلوك السياسات يف املاضي( والتعديالت اليت تطرأ على األسواق املالية. وهناك أيضًا 

يصعب فصل تحدّي املناخ عن 

التحّديات األخرى، أال وهي تلك 

املتصلة باألغذية وأمن الطاقة 

وقضايا الصحة عىل مستوى 

العالم.

ة سؤال مركزي يتعلق  ثمَّ

باألدوار النسبية للقطاعني 

الخاص والعام من حيث 

االضطالع باالستثمارات 

الالزمة ملسار االنبعاثات 

املنخفضة والنمو املرتفع.
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ما تشهده األسواق املالية من تعديالت وعوائق العرض نتيجة الضغوط اليت تتعرض هلا املوارد الطبيعية والطاقة وهو 
ما يدفع إىل ارتفاع األســـعار يف األســـواق العاملية بالنســـبة للســـلع وأنواع الوقود مبا يؤثر على اإلنتاج واالستهالك 
على صعيد املنظومة بأكملها. وتعمد الصيغة األساسية للنموذج إىل متييز 16 من البلدان وجمموعات البلدان 12.

وفيما يتسم النموذج بطابع االقتصاد الكلي أساسًا، إاّل أنه يفصح يف الوقت نفسه عن إنتاج الطاقة والطلب 
ر الطلب على الطاقة على  عليها بالنســـبة ملجموعة البلدان، ولســـوق دولية )جتّمع( يتوىل وضع سعر التوازن. ويقدَّ
أســـاس مالحظات تارخيية تتقّصى مســـار التغيُّرات اليت طرأت بالنســـبة للناتج )الدخل( وحجم الســـكان وحالة 
التكنولوجيا اليت ُتقاس على شـــكل الدخل النســـيب للفرد إضافة إىل السعر الدويل. ويفترض أن يتحدد إنتاج الطاقة 
مـــن خـــالل املتاح من موارد الطاقة املحلية والتكنولوجيا وديناميات الطلب مع ربط ذلك بالتغيُّر يف هيكل اإلنتاج 
وأمناط االســـتهالك واألســـعار النســـبية للطاقة. على أن النموذج ال يتطرق صراحة النبعاثات الكربون من حيث 
اتصاهلا بالنشاط االقتصادي، ومن مثَّ فإن االستنتاجات املتعلقة بسيناريوهات تغيُّر املناخ مستقاة من واقع االجتاهات 

السائدة يف جمال كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة.
ويذهب سيناريو ترك األمور جتري على نفس املنوال، وقد اسُتخدم بوصفه األساس للتحليل الراهن، إىل أن 
االقتصاد العاملي سوف يتعاىف من األزمة املالية يف عام 2010. وفضاًل عن ذلك فإن العودة إىل أمناط النمو السابقة 
ســـوف تفضي إىل استمرار لالجتاهات احلالية يف كثافة الطاقة )املرتفعة االنبعاثات( وحالة عدم املساواة االقتصادية 
اليت شـــهدهتا العقود املاضية. وآية ذلك أنه يف إطار الســـيناريو املذكور فإن العامل سوف يواصل النمو ضمن مسار 

ُيعّد غري مستدام من ناحية التنمية ومن ناحية البيئة على السواء.
أما البديل، وهو ســـيناريو االنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع، وقد وضع بوصفه ســـيناريو ينطلق من واقع 
السياسات وخيتلف عن سيناريو ترك األمور على منواهلا، فيتطلب تنسيقًا دوليًا على صعيد السياسات. ومثَّة أنواع 

ثالثة من تعديل السياسات يتم النظر فيها على النحو التايل:
يفترض يف البلدان على مستوى العامل كله أن ترفع مستويات إنفاقها العام مبا يتراوح بني 1 و5 يف املائة  •

من الناتج املحلي اإلمجايل حيث البلدان املتقدمة توجد يف أدىن مستويات النطاق بينما توجد البلدان النامية 
عند أعلى مستوياته. وانطالقة االستثمار يتوّقع هلا أن تفضي إىل منو اقتصادي أسرع وأن تشهد جهودًا 
رامية إىل حتقيق كفاءة الطاقة فضاًل عن املساعدة على زيادة عرض السلع األّولية واألغذية بأسعار تتسق 

مع منو الدخل العاملي؛
ال بد أن تسهم انطالقة االستثمار واالتفاقات الدولية يف ختفيض الطلب على الطاقة املرتفعة االنبعاثات  •

)فتعكس مثاًل آلية سقف ومبادالت( مبا يسفر عن ختفيض يف االنبعاثات ومزيد من كفاءة الطاقة. ومثل 
هذه التحسينات يف كفاءة الطاقة تتسق مع أمناط االسثتمار الوارد مناقشتها أدناه؛

حالة الصمود االقتصادي بالنسبة للبلدان النامية تتعزز من خالل تزويد تلك البلدان، وال سيما األفقر بني  •
صفوفها، بإمكانات الوصول الكامل واملعفى من الرسوم إىل أسواق البلدان املتقدمة مبا يفضي إىل املزيد 

من التنويع االقتصادي.

تشمل الواليات املتحدة األمريكية وغريب وشرقي أوروبا واليابان وبلدانًا متقدمة أخرى واقتصادات شرق آسيا احلديثة التصنيع   12

ورابطة الدول املســـتقلة )وهي تضّم هنا مجيع بلدان احتاد اجلمهوريات االشـــتراكية السوفياتية السابق ألسباب تتعلق باالتساق 
التارخيي للبيانات( إضافة إىل الصني وغريب آسيا )باستثناء إسرائيل اليت تصّنف ضمن البلدان “املتقدمة األخرى”( واهلند وسائر 
مناطق جنوب آسيا )أفغانستان وباكستان وبنغالديش وسري النكا ونيبال( وبلدان شرق آسيا املتوسطة الدخل )باستثناء البلدان 
حديثة التصنيع( وبلدان شـــرق آســـيا املنخفضة الدخل وبلدان أمريكا الوسطى )مبا يف ذلك املكسيك ومنطقة البحر الكاريبـي( 

وبلدان أمريكا الالتينية والبلدان األفريقية املتوسطة الدخل والبلدان األفريقية املنخفضة الدخل.



29تغيرُّـر املناخ وتحدّي التنمية

كفاءة الطاقة وتنويع الطاقة

يتطلب تقييم اآلثار املترتبة على تغيري املســـار زيادة االســـتثمارات العامة يف جمال اهلياكل األساســـية وتنويع النشاط 
االقتصادي وإتاحة موارد الطاقة من جانب احلكومات ضمن جمموعات البلدان كافة. وكما ســـيناَقش يف الفصل 
الرابع فبعد ترير “اســـتبعاد” اآلليات املالية املحتملة فإن هذا اإلنفاق العام ســـيتضح يف هناية املطاف أنه “يفســـح 
املجـــال” لالســـتثمار اخلاص. واالفتـــراض بأن هذا احَلقن باســـتثمارات القطاع العام ينطوي علـــى إمكانية تعزيز 
كفاءة الطاقة جاء مستندًا إىل قرائن جتريبية واردة يف عدد من البلدان اليت أجنزت حتّوالت هامة يف املاضي القريب 
)انظـــر اجلـــدول أواًل - 6(. وُتقاس كفـــاءة الطاقة هنا على أهنا معدَّل التزايـــد يف كيلوغرامات ُمعادل النفط لكل 
 وحدة دوالرية من الناتج باألســـعار احلقيقية. وتعكس األعداد املطروحة متوســـطات زمنية قوامها 20 عامًا للفترة 
1970 - 1990 وهي فترة انطلقت فيها تلك البلدان لتحقيق املزيد من كفاءة الطاقة اســـتجابة لصدمات خمتلفة 
انتابت أســـعار النفط. وقد أدت االســـتثمارات يف جمال توفري الطاقة إىل ختفيضات يف اســـتخدام الطاقة لكل وحدة 

من وحدات الناتج مبا يتراوح بني 50 و200 يف املائة.
إن العنصر الرئيســـي األول من اســـتراتيجية االنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع، وقد حاكاه منوذج السياسة 
العاملية، ميثل بالتايل عمليات حقن باالســـتثمارات العامة اليت ســـتكون بالنسبة للبلدان النامية على األقل أمرًا حامسًا 
فيمـــا يتصـــل باحلاالت املعروضة يف اجلدول أواًل - 7. ومثل هذه الصدمات اإلجيابية تفضي إىل نتائج خمتلفة طبقًا 
للهيكل االقتصادي املوروث واألمناط املؤسســـية اليت تتجســـد يف خصائص االقتصاد القياســـي. ويلخص اجلدول 

النتائج بوصفها متوسطات األعوام العشرين يف هناية فترة املحاكاة يف عام 2030.
ل حتّديًا للوهلة األوىل، إاّل أهنا نتائج معقولة يف سياق قصص النجاح  ومثل هذه النتائج، حىت لو كانت تشكِّ
املعترف هبا. ومن شـــأن البلدان املتقدمة أن حتقق حتســـينات مرتفعة للغاية يف جمال الكفاءة بل تصل يف مستواها إىل 
ما تشـــهده أفضل احلاالت املعروضة آنفًا برغم وجود دعم أكر بكثري يف جمال االســـتثمار. ويف الوقت نفســـه فإن 
التحســـينات املتوقعَّة بالنســـبة إىل البلدان النامية ستكون أعلى بصورة ملموسة باملقارنة مع أدائها يف املاضي، ولكن 
التعزيز من جانب االستثمار سيكون بدوره أعلى بكثري بل يتعزز أيضًا يف األجل الطويل. وعليه فإن عوامل املرونة 
)نسبة التغيُّر يف االستثمار إىل كفاءة الطاقة( سوف تكون يف هذه احلاالت نصف نظريهتا يف العامل املتقدم، وهذا منط 
معقول حيث ال ميكن التوقع لعملية اللحاق يف جمال حتســـينات التكنولوجيا أن تفضي إىل نتائج فورية. وباإلضافة 
إىل ذلك فليس من املفترض ختصيص مجيع االســـتثمارات لقطاع الطاقة بل قد يتطلب األمر مزيدًا من اســـتخدام 

الطاقة من أجل حتقيق قدر من تعزيز النمو.
وال ميكن من خالل النموذج الذي جيتاز مرحلته الراهنة من التطور أن يتم بدقة متناهية حتديد املدى الذي 
تؤّدي فيه هذه التحســـينات يف كفاءة الطاقة إىل ختفيض فعَّال يف إنتاج الوقود األحفوري ومن مثَّ يف انبعاثات ثاين 
أكسيد الكربون. وانطالقًا من افتراضات النموذج فإن سيناريو السياسات املتناسقة سيؤّدي إىل ختفيض االستخدام 
 العاملـــي للطاقـــة مقاســـًا مباليني األطنـــان من معادل النفط ومبعدَّل ســـنوي يبلغ حنو 1 يف املائـــة بني عامي 2010 
و2030 13. وكما يالحظ يف الشكل أواًل - 5 أدناه، ففي ضوء منو االقتصاد العاملي بنحو 5 يف املائة خالل هذه 
الفترة، فإن التخفيض الفعَّال بالوحدة من الناتج العاملي ســـوف يصل إىل حنو 6 يف املائة مبا يتســـق بصورة عامة مع 

األعداد املستقاة من الطلب على الطاقة الواردة أعاله )انظر اجلدول أواًل - 7(.

التجميع إىل أطنان من معادل النفط يفترض أن يتطور مبرور الزمن التشكيل احلايل إلنتاج الطاقة.  13

يف ظل نمو االقتصاد العاملي 

بنحو 5 يف املائة خالل الفرتة 

2010 - 2030 سوف يصل 

ال يف االستخدام  التخفيض الفعَّ

العاملي للطاقة بالوحدة من 

الناتج العاملي إىل نحو 6 يف 

املائة.
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الجدول أوالً - 6

استخدام الطاقة واالستثمار اإلجمايل، يف حاالت بلدان مختارة: متوسطات 20 عاماً 

محسوبة يف عام 1990

كفاءة التغيي يف استخدام 
الطاقة لكل وحدة من الناتج 

)نسبة مئوية(

الحافز: معدَّل النمو يف االستثمارات 
 اإلجمالية باألسعار الحقيقة

)نسبة مئوية(

املرونة: نسبة 
أثر االستثمار إىل 

الكفاءة

2.100.6- 1.18سويرسا

4.310.5- 2.03فنلندا

3.301.0- 3.21فرنسا

2.592.2- 5.79السويد

4.150.5- 1.98اليابان

3.021.0- 2.94الواليات املتحدة

ولسوف يفضي السيناريو املعروض هنا إىل ختفيض تراكمي يف استخدام النفط والفحم بنحو 50 بليون طن 
من معادل النفط بني عامي 2010 و2030. وهذا االخنفاض يعادل حنو ثالثة أضعاف مستوى االستهالك العاملي 
مـــن أنـــواع الوقود األحفوري يف عام 2008. ومن الواضح أنه ليـــس بكاف للوصول إىل االخنفاض املطلوب بني 
50 و80 يف املائة حبلول عام 2050، وال مع الطلب الذي يتســـق معه بتحقيق ختفيض يتراوح بني 25 و40 يف 
املائة حبلول عام 2030. وبعبارة أخرى فإن حتّسن كفاءة الطاقة ال يكفي: سوف ُيحتاج إىل تكميل باستثمارات 
طائلـــة يف مصـــادر الطاقة املتجّددة املنخفضة االنبعاثات وفق املفترض يف عمليات املحاكاة النموذجية مبا يفضي مع 

مرور الوقت إىل تغيري جذري يف تشكيل مصادر الطاقة.

الجدول أوالً - 7

 استخدام الطاقة ومجموع االستثمارات )الناتج النموذجي: متوسطات 20 عاماً 

محسوبة يف عام 2030(

تغيرُّ الكفاءة يف استخدام 
الطاقة لكل وحدة من الناتج 

)نسبة مئوية(

الحافز: معدَّل نمو إجمايل 
االستثمارات باألسعار 

الحقيقية )نسبة مئوية(

املرونة: نسبة أثر 
االستثمار عىل 

الكفاءة

2.901.80- 5.20بلدان متقدمة

3.751.30- 5.00اليابان

2.921.60- 4.80أوروبا

2.542.10- 5.40الواليات املتحدة

6.800.90- 5.80بلدان نامية

6.451.00- 6.40الصني

9.900.70- 6.65أقل البلدان نمواً

املصادر: األمم املتحدة، حولية 

إحصاءات الطاقة، سنوات 
مختلفة، وإحصاءات الحسابات 

القومية، سنوات مختلفة.

املصدر: األمم املتحدة، 
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الطاقة املتجّددة املنخفضة 

االنبعاثات، بما يفيض مع 

مرور الوقت إىل تغيري جذري 

يف تشكيل مصادر الطاقة.
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 واحلـــق أن هذا ســـيناريو متفائل، وقد ال يكون أثر انطالقة االســـتثمار على كفـــاءة الطاقة ناجحًا على حنو 
ما قد تشـــري إليه عالمات نتائج النموذج. ولنفترض مثاًل أن التحســـينات يف استخدام الطاقة لكل وحدة من الناتج 
تتم ضمن إطار 4 يف املائة سنويًا بداًل من 6 يف املائة. ومع ذلك سيكون ممكنًا التوصل إىل نفس اهلدف من ختفيض 
إنتاج الوقود األحفوري )ومن مثَّ التلوث البيئي( إذا مت بداًل من ذلك توجيه استراتيجيات االستثمار حنو إنتاج أنواع 
الوقود غري األحفوري. وهذه احلالة ســـوف تقتضي زيادات ســـنوية يف الطاقة املنخفضة االنبعاثات يف حدود نسبة 
2 يف املائة بشـــكل متواصل على املدى الطويل وهو مطلب مســـتحيل حتقيقه. ويف دراســـة لتجارب بلدان خمتلفة، 
تالحظ كل من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 )2007( أنـــه بني عامـــي 1980 و2000، زادت الرازيل من إنتاج أنواع الوقـــود األحيائي والطاقة الكهرمائية 
)مبا يغطي حنو 40 يف املائة من جمموع الطلب على الطاقة( مبعدَّل يبلغ 2.25 يف املائة ســـنويًا. وهناك ســـجاّلت 
 أفضـــل بكثـــري مت حتقيقها يف فرنســـا بفضل حتوهلا إىل الطاقـــة النووية 14 وبطبيعة احلال فـــإن بدائل الوقود األحيائي 
ة مصادر أخرى مثل الرياح والطاقة الشمسية والكهرمائية  أو النووي ليست بعيدة عن شواغل القلق. ومع ذلك فثمَّ

متثل خيارات سليمة ومن املرجح أن تصبح أكفأ بكثري مع تقدم التكنولوجيات.

األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤشرات الطاقة للتنمية املستدامة: دراسات   14

قطرية عن االحتاد الروسي والرازيل وتايلند واملكسيك وكوبا وليتوانيا )نيويورك، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة 
العامة لألمم املتحدة، 2007(.

الشكل أوالً - 5

زيادة الدخل واستخدام الطاقة يف العالم
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الزيادة السنوية يف إنتاج٧,٠٠
الطاقة حيث تشكيلها املايل 

معدل نمو الناتج اإلجمايل
العاملي

املصدر: األمم املتحدة، 
إدارة الشؤون االقتصادية

واالجتماعية، نموذج 
السياسات العاملي.
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تقديم التمويل أم إتاحة الوصول إىل األسواق؟

ال شك أن استراتيجية االنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع سوف تنطوي على تكاليف أّولية مرتفعة للبلدان املتقدمة 
والناميـــة على الســـواء. علـــى ان املجموعة األوىل من البلدان ما زالت يف وضع أفضـــل لكي تتقدم على طول هذا 
الطريق حبكم ما لديها من موارد مالية وتكنولوجية. ولكن حىت لو قدِّر هلا أن تصل إىل هذه النوعية من األهداف 

املقترحة أعاله فلن يكون ذلك كافيًا بالتأكيد فيما يتصل ببلوغ األهداف العاملية للمناخ.
وعليـــه، ســـيكون من الضروري التوصـــل إىل خمططات للتمويل يتم من خالهلا توفـــري املوارد الالزمة للعامل 
النامي لكي يبدأ مســـريته على هذا الطريق وهو ما ال بد أن يقدمه العامل املتقدم. ويبدو أن من املســـتبعد أن تواصل 
البلـــدان املتقدمـــة متويـــل مثل هذه االنطالقة يف جمال االســـتثمار ألجل طويـــل للغاية. ولتســـليط الضوء على هذه 
الصعوبة فإن منوذج السياسة العاملية أنتج حماكاة بديلة تتميز باخنفاض االنبعاثات وارتفاع النمو، وتعتمد متامًا على 
االقتراض اخلارجي أو املعونة اخلارجية على حنو ما يرد مناقشـــته مبزيد من التفصيل يف الفصل الســـادس. ومع ذلك 
جتدر مالحظة أن مثل هذه النتيجة قد تترك البلدان النامية وهي معتمدة إىل حٍد كبري على الصادرات الســـلعية بل 
ومعرَّضة للتذبذب احلاد يف األســـعار فضاًل عن وقوعها يف ربقة مشـــاكل تراكم الديون اخلارجية. ويرز السيناريو 
أيضًا األمهية املحورية لنجاح اســـتراتيجية إمنائية مســـتدامة حبق حبيث تقتضي من البلدان النامية أن تتخذ خطوات 

ملموسة حنو حتقيق التنوع يف صناعاهتا وخدماهتا.
والســـيناريو املعـــروض هنـــا يفترض اختاذ إجراءات متناســـقة من جانب صانعي السياســـات وال ســـيما يف 
االقتصادات املتحولة صناعيًا، ومبا من شـــأنه تشـــجيع حتســـني فرص البلدان النامية يف الوصول إىل أســـواق تلك 
االقتصادات يف جمايل املصنوعات التحويلية واخلدمات. وإذا واكب ذلك اتفاق دويل يشّجع حالة مطردة من زيادة 
إنتاج األغذية واملواد األّولية، ومن مثَّ حيّض على استقرار الشروط التجارية )على حنو ما هو احلال بالنسبة لألسعار 
الزراعية يف االحتاد األورويب ومواقع أخرى( فإن توّســـعها الســـريع لن يقتصر على مصلحة البلدان النامية وحدها 

ولكن سوف يشمل البلدان املتقدمة كذلك.
مع ذلك، وكما يشـــار إليه يف الفصل الســـادس، فإن االنطالقة املبدئية لالســـتثمارات سوف تقتضي باحلتم 
دعمـــًا ماليـــًا ُيتاح من البلدان املتقدمـــة إىل البلدان النامية وبالذات إىل أقل هذه البلـــدان منوًا. وما أن توجد خطة 
لزيادة نصيب البلدان النامية من الســـوق يف جمايل املصنوعات التحويلية واخلدمات حىت تنكمش احلاجة إىل املوارد 
اخلارجية انكماشـــًا حادًا. وفضاًل عن ذلك ففي غياب عبء ديون خارجي، ســـتتواصل حالة جتمع بني اســـتقرار 
أســـعار الســـلع وبني زيادة مستدامة يف الدخل يف العاملني النامي واملتقدم لكي تسهم يف جمموعة أقل حدة بكثري من 
التقلبات يف األســـعار املحلية ويف معدَّالت الفائدة وأســـعار الصرف وما إىل ذلك، ومبا يســـاعد على جتنب النتائج 
النامجـــة عـــن عمليات التكيُّف - التثبيت اليت ُتراوح بني احلركة واجلمود فيما ظلت تلحق آثارًا ضارة على التنمية 

الطويلة األجل على مدار العقود األخرية.

تقييم نتائج التحفيز

هذه املمارسة العملية الرامية إىل تقييم ما إذا كانت ُسبل االنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع املطروحة متثل طريقة 
عمليـــة مـــن وجهة نظـــر اقتصادية، ومن الواضح أهنا كذلك، فهي تنجح يف حتقيق حتســـينات ملموســـة من حيث 
ختفيض االستهالك املطلق للطاقة رغم املعدَّالت املتواصلة من النمو االقتصادي العاملي على حنو ما سبقت مناقشته. 
كما أهنا تؤّدي بدرجة كبرية إىل معدَّالت مرتفعة من النمو يف العامل النامي، فضاًل عن أهنا تسمح للبلدان املتقدمة 
بالنمو بإيقاع أســـرع مما هو حاصل يف إطار ســـيناريو ترك األمور جتري على نفس املنوال السابق. على أن العامل 

نجاح اسرتاتيجية إنمائية 

مستدامة بحق يتطلب أن 

تتخذ البلدان النامية خطوات 

ملموسة نحو تحقيق التنوع يف 

الصناعة والخدمات.

ما أن توجد خطة لزيادة 

نصيب البلدان النامية من 

السوق يف مجايل املصنوعات 

التحويلية والخدمات حتى 

تنكمش الحاجة إىل املوارد 

الخارجية انكماشاً حاداً.
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اجلوهري الذي يدفع هذه األمناط هو التوّســـع الذي يقوده االســـتثمار العام وهو أمر يتم على نطاق ملموس برغم 
أنه ليس اســـتثنائيًا لدى مقارنته مع بعض األمثلة ومع جتربة بعض البلدان يف املاضي. ومن ناحية دخل الفرد فهذا 
السيناريو يفضي إىل حتسني يف مجيع املجاالت فيما يؤّدي بالذات إىل هنوض ملموس حبالة البلدان األفقر إىل مستوى 
تســـتطيع هذه البلدان أن تنطلق منه باجتاه جتانس ســـلس مع األطراف األخرى دون عوائق. وأخريًا فهو يســـهم يف 
تنويع الصادرات واســـتقرار الشـــروط التجارية وإىل ختفيض ميسور لالختالالت اخلارجية اليت ثبت أن ال سبيل إىل 
حتمَّل وطأهتا. وتلخص املخططات الواردة يف مرفق هذا الفصل تلك النتائج بالنسبة إىل املتغيِّرات املذكورة أعاله.

بيد أنه من اجلوهري التأكيد على أن الســـلبيات اليت ميكن أن تشـــوب هذا الســـيناريو ال ترجع إىل املبادئ 
االقتصادية الكامنة وراءه واليت تتسم هبا املحاكاة النموذجية بقدر ما ترجع إىل العمليات السياسية املطلوبة من أجل 
هتيئة مثل هذه االنطالقة. فبغري تنسيق دويل جاد بني السياسات ال ميكن هلذا السيناريو أن يتحقق عمليًا. ويؤمل أن 
تؤّدي جسامة األزمة اليت خيوض االقتصاد العاملي يف غمارها حاليًا بالفعل بسبب غياب التدخل االستباقي يف جمال 
السياســـات فضاًل عن مدى خطورة التحّدي البيئي إىل طرح عناصر هلا من القوة حبيث تدفع صانعي السياســـات 
إىل االلتزام ببلوغ هدف مشترك من هذا القبيل على حنو ما جتسده استراتيجية االنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع.

الخالصة: إدارة األزمات
مثَّة مالحظة شهرية أدىل هبا جون ماينارد كينـز بأنه “يف األجل الطويل فنحن مجيعًا مآلنا املوت”. وقد انطلق كينـز 
يف سورته الوجودية هذه من موقف صانعي السياسات يف أوائل عقد العشرينات من القرن املاضي ممن دأبوا على 
تأجيـــل اإلجـــراءات اليت كان يلزم اختاذها بصورة عاجلة ملواجهة الصعوبـــات االقتصادية الفورية اعتقادًا منهم أن 
قوى الســـوق من شـــأهنا )يف هناية املطاف( أن جتلب التعايف املرغوب. واحلاصل أن تفكريًا مماثاًل هو الذي انطلقت 
منه الكثري من عمليات صنع السياســـات االقتصادية خالل العقود الثالثة املاضية. ورغم ذلك فما زالت مالحظته 

تتخذ معىن أكثر تشاؤمًا يف ضوء التهديدات املتجمعة اليت باتت تواجه أمننا االقتصادي والبيئي.
وقد جاءت صدمات األســـعار خالل عام 2008 يف جماالت األغذية والوقود وأســـواق اإلسكان لتكشف 
عن اهتزاز ركائز االقتصاد العاملي ما بني اإلفراط يف الديون وعشوائية تدفقات رأس املال ومجوح املضاربات. كما 
أن التكلفة من حيث قيم األصول املتدهورة وما قدمته احلكومات من مبالغ إلنقاذ املؤسسات املالية املنهارة كانت 
تكلفة صاعقة بينما يسود حاليًا الشعور مبا حلق من أضرار على نطاق أوسع يف االقتصادات احلقيقية سواء للبلدان 

املتقدمة أم الصاعدة أم األقل منوًا.
وفيما يســـعى واضعو السياســـة إىل إصالح اقتصاداهتم فقد ُأويل مزيد من االهتمام الستخدام حزم التحفيز 
االقتصادي ليس فقط للمساعدة على بلوغ األهداف القصرية األجل املتمثلة يف إجياد فرص العمل وتأمني املساكن 
ولكـــن أيضـــًا لتحقيق أهداف األمن يف األجل الطويل مبا يف ذلك شـــيوع مناخ مســـتقر. وهذا تطور إجيايب. ومع 
ذلك فإن طي الصفحة على “رأمسالية الكازينو” وإقرار بدائل مستدامة حبق، وتتعلق باالنبعاثات املنخفضة سوف 

يستخلص صانعو السياسات الدروس الصعبة من واقع التجربة األخرية.
وعلى حنو ما ُأشري إليه يف دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل، 2008 )األمم املتحدة، 2008( 
 فإن ثروة من اخلرة التارخيية والفكر العميق أوضحت أن األســـواق بعامة - وليس فقط األســـواق املالية وحدها - 
ال تنّظم نفسها بنفسها ولكنها تعتمد على مصفوفة من املؤسسات والقواعد واللوائح واملعايري لتصحيح حاالت فشل 
التنســـيق وإضفاء االعتدال على الدوافع األكثر تدمريًا، وإدارة حاالت التوتر اليت ميكن أن تولدها تلك النـزوات. 
ويســـود حاليًا اتفاق بأن من شـــأن العودة إىل صحة اقتصادية قوية أن تعين التخلي عن جدول أعمال السياســـات 

السلبيات التي يمكن أن تشوب 

السيناريو املعروض هنا ال 

ترجع إىل املبادئ االقتصادية 

الكامنة ولكن إىل العمليات 

السياسية الالزمة لتحقيق 

انطالقة كبرية.

طّي الصفحة عىل “رأسمالية 

الكازينو” وإقرار بدائل 

مستدامة بحق لالنبعاثات 

املنخفضة يتطلب أن يستخلص 

صانعو السياسات الدروس 

الصعبة من التجربة األخرية.
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الذي شهدته العقود الثالثة األخرية وإن كان األمر حباجة إىل أن ينشأ توافق جديد بني اآلراء حيث تشهد الساحة 
وال شك عودة احلكومة الفعَّالة )رود، 2009(.

إن التحّول حنو مســـار إمنائي منخفض االنبعاثات ومرتفع النمو ميثل حتّديًا حتوليًا يقتضي مثل هذه املفارقة 
بعيدًا عن هنج السياســـات املتبعة مؤخرًا، فضاًل عن التزام طويل األجل إزاء مســـار إمنائي جديد قادر على توليد 
العمالة الكاملة يف البلدان املتقدمة والنمو ومبا يكفل اللحاق باملسرية يف البلدان األفقر،كما سوف ينطوي على وجود 
حوافز أفضل ولوائح أقوى، وفوق كل شيء على استثمارات ُيعتّد هبا مبا يف ذلك ما يتم توظيفه يف القطاع العام.

إن األزمة الراهنة ختدم بوصفها تذِكرًة بأن املؤسسات املالية حباجة إىل أن تعود إىل حيث متارس عملها يف 
تأمني مدخرات الناس ويف بناء شـــبكات مســـتقرة وإقرار مستويات راســـخة من الثقة بني قطاع الصناعة والقطاع 
املصريف ومبا من شأنه دعم املزيد من فرص االستثمار املثمرة اجتماعيًا. وهذه التحّديات السياساتية هلا تاريخ طويل 
يف كثري من البلدان النامية حيث ظلت األسواق املالية متىَن مرارًا وتكرارًا بالفشل يف بناء التزامات يف األجل الطويل. 
وإذا أضيف حتّدي املناخ فلن يســـفر هذا ســـوى عن تأكيد طابع اإلحلاح الذي يقتضي املبادرة إىل إعادة تشـــكيل 
النظام املايل يف ضوء حجم املوارد اليت ســـوف يتعني حشـــدها على مدار العقود القادمة واملبادالت اليت ســـيقتضي 

األمر إجراءها إذا كان اهلدف هو أن تضمن االقتصادات مستقباًل من االنبعاثات املنخفضة.
ولقوى الســـوق دور هام تقوم به، ولكن القيادة احلقيقية ســـيتعّين عليها أن تبين على أســـاس جدول أعمال 
قوي يف جمال السياســـة العامة وعقد اجتماعي معاد تنشـــيطه سواء على املســـتوى الوطين أم الدويل. وإن األسواق 
معرضة خللق معلومات خاطئة )خطر سوء التسعري( ومبا يفضي إىل سلوك معيب )يتراوح ما بني املخاطرة املعنوية 
واستســـهال التدابري املجانية ليصل إىل الغش الصريح( فضاًل عن نتائج غري مرغوب هبا )ضغوط شـــديدة وانتشـــار 
املنتجات الســـمية واملمارســـات املحاسبية املخفّية(. ويف عامل يشـــهد تركيزًا للقوة االقتصادية واملعلومات املشوهة 
والنتائج غري املضمونة، تظل زعزعة االســـتقرار املنظومي خطرًا متواصاًل )ســـوروس، 2008( كما أن أوجه القوة 
والضعف يف احلوافز الســـعرية حباجة إىل وضعها بعمق يف احلســـبان عندما يتم طرح حلول تســـتند إىل السوق من 
أجل التصدي لتحّدي املناخ. وعلى ســـبيل املثال حيتاج اإلجراء احلكومي الرامي إىل إنشـــاء سوق للكربون، سواء 
من خالل فرض الضرائب أم وضع ســـقف أم رســـم ممارسة جتارية، إىل أن يهتدي بفهم حلدود اإلشارات السعرية 
فيما يتعلق مبواجهة أّي حتٍد كبري ومعقَّد، سواء كان اهلدف هو حتقيق العمالة الكاملة أم هتيئة ُسبل اللحاق مبسرية 

النمو، أم ضمان االستقرار املايل أم معاجلة أزمة املناخ أم تدّبر خطر التهديد بوقوع خماطر كارثية.
وأعـــادت األزمة املالية الراهنـــة إىل األذهان حقيقة أن احلكومات هي العناصـــر الوحيدة القادرة على تعبئة 
املوارد املالية والسياســـية الكثيفة الالزمة ملواجهة التهديدات الشـــاملة الواسعة النطاق. كما أن األزمة عملت على 
تبيان أن صانعي السياســـات يســـتطيعون التصرف على وجه من االســـتعجال احلقيقي عندما يواجهون مثل هذه 
التهديدات. وهذا أمر مشجع سواء من ناحية التنمية أم من ناحية املناخ يف ضوء حقيقة أن كال التحّديني ينطويان 
علـــى التزامـــات كبرية من املوارد على املدى الطويل مث على املســـتوى الوطين والعاملي على الســـواء. وجماهبة هذه 
التحّديات لن تشـــمل فقط ختطي حاالت فشـــل األسواق التقليدية الذي حيدث كنتيجة العوامل اخلارجية أو جتنب 
حتّمل التكاليف، ولكن يشـــمل أيضًا التعامل مع التهديدات الشـــاملة وإدارة حاالت التكيُّف الواســـعة النطاق يف 
النشـــاط االقتصادي. أما االســـتجابة املعقولة الوحيدة فهي اجلمع بني حلول الســـوق وبني اآلليات األخرى مبا يف 

ذلك تفعيل اللوائح التنظيمية وتعبئة االستثمار العام.

لقوى السوق دور هام تقوم 

به ولكن القيادة الحقيقة 

سيتعني عليها أن تبني عىل 

أساس جدول أعمال قوي يف 

مجال السياسة العامة وعقد 

اجتماعي معاد تنشيطه.

أعادت األزمة املالية الراهنة إىل 

األذهان حقيقة أن الحكومات 

هي العنارص الوحيدة القادرة 

عىل تعبئة املوارد املالية 

والسياسية الكثيفة الالزمة 

ملواجهة التهديدات الشاملة 

الواسعة النطاق.
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املرفق
الشكل م 1 - 1

 السيناريو العاملي لالنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع: 

 اتجاهات يف دخل الفرد حسب مجموعات البلدان، 1970 - 2030 

)تعادل القوة الرشائية بدوالر الواليات املتحدة، 2005(
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البلدان املتقدمة والبلدان الحديثة التصنيع رابطة الدول املستقلة غربي آسيا

الصني بلدان رشق آسيا املتوسطة الدخل الهند

أمريكا النامية شمال أفريقيا وجنوبها أقل البلدان نمواً

السيناريو العاملي لالنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع

سيناريو ترك األمور عىل نفس املنوال

املصدر: األمم املتحدة/إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، أنساق محاكاة مع نموذج األمم املتحدة للسياسة العاملية )انظر النص لالطالع عىل 
افرتاضات النموذج(.
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الشكل م 1 - 2

 السيناريو العاملي لالنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع، 

 نمو الناتج املحيل اإلجمايل حسب مجموعات البلدان، 1970 - 2030

)نمو الدخل يف األجل الطويل، 20 عاماً للمتوسط املتحرك) )نسبة مئوية(

املصدر: األمم املتحدة/إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، أنساق محاكاة مع نموذج األمم املتحدة للسياسة العاملية )انظر النص لالطالع عىل 
افرتاضات النموذج(.
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البلدان املتقدمة والبلدان الحديثة التصنيع
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أمريكا النامية
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رابطة الدول املستقلة

بلدان رشق آسيا املتوسطة الدخل

 شمال أفريقيا وجنوبها
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ً أقل البلدان نموا

السيناريو العاملي لالنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع

سيناريو ترك األمور عىل نفس املنوال
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الشكل م 1 - 3

 السيناريو العاملي لالنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع: نمو اإلنفاق الحقيقي العام، 1970 - 2030

)نمو الدخل يف األجل الطويل، 20 عاماً للمتوسط املتحرك) )نسبة مئوية(

املصدر: األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، أنساق محاكاة مع نموذج األمم املتحدة للسياسة العاملية )انظر النص لالطالع عىل 
افرتاضات النموذج(.
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السيناريو العاملي لالنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع

سيناريو ترك األمور عىل نفس املنوال

الصنيالهند
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املصدر: األمم املتحدة/إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، أنساق املحاكاة مع نموذج األمم املتحدة للسياسة العاملية )انظر النص لالطالع عىل 
افرتاضات النموذج(.

مالحظة: ُعولجت مؤرشات أسعار السلع باستخدام معامل خصم التضخم السعري الضمني للناتج العاملي اإلجمايل.

الشكل م 1 - 4

 السيناريو العاملي لالنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع:

 أسعار السوق العاملية للنفط والسلع األورّلية واملصنوعات، 1970 - 2030

)مؤرشات األسعار النسبية، 200 = 100(
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السلع األّولية النفط املصنوعات
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الفصل الثاني

 تخفيف املناخ وتحدرّي الطاقة:
ل يف النموذج تحورّ

مقدمة

متثـــل زيـــادة قصوى يف درجة احلرارة مبقدار درجتني مئويتني عن مســـتويات ما قبل الصناعة اهلدف التوافقي الذي 
أقّرته الدوائر العلمية من أجل تثبيت تركيزات الكربون عند مســـتوى حيول دون التدخل اخلطري للعناصر البشـــرية 
اًل مطـــردًا للنمو من أجل  األصـــل يف نظـــام املنـــاخ. ويف الوقت نفســـه فإن البلدان النامية حباجـــة إىل أن حتقق معدَّ
اللحـــاق باملســـرية يتراوح بني 6 و8 يف املائة ســـنويًا لكي تردم هوة الدخل الفاصلة بينهـــا وبني البلدان اليت تتربع 
على قمة الســـلم اإلمنائي. وهذان اهلدفان العريضان يشّكالن إطار حتّدي التخفيف الذي يواجه صانعي السياسات 
على املســـتويني الوطين والدويل. وحياول هذا الفصل أن يعرض بالتفصيل خليارات التخفيف اليت تتســـق مع النمو 

االقتصادي املتقارب يف البلدان النامية.

إن هدف التخفيف السابق الذكر يترجم نفسه عامليًا )على أساس االنبعاثات الفعلية اليت يتم ختفيضها( إىل 
ختفيض من حنو 40 غيغاطن من ثاين أكسيد الكربون سنويًا يف الوقت احلايل إىل ما يتراوح بني 8 و20 غيغاطن 
من ثاين أكسيد الكربون حبلول عام 2050. وليس هذا باجلهد املحدود، بل أنه يتطلب تعديالت اقتصادية واسعة 
النطـــاق ســـواء يف البلدان املتقدمة أم البلدان النامية. وهنـــاك بالتأكيد خيارات ناجحة على طول اخلط وهي تتصل 
بالذات بكفاءة الطاقة؛ ولكن، كما نوقش يف الفصل األول، فهذا إجراء ضروري، ولكنه ال يكفي لبلوغ أهداف 
التثبيت. ولسوف حيتاج األمر إىل املبادرة يف البداية لتوظيف استثمارات واسعة النطاق يف وسائل إنتاج الطاقة ويف 

املصادر اجلديدة من الطاقة املتجّددة فضاًل عما يرتبط بذلك من استثمارات يف النقل والتشييد.

إن مـــا هو مطلوب يتمثل يف انطالقة من “التدمري اخلاّلق” تندفع بفعل اســـتثمارات كثيفة وتكنولوجيات 
مبتكرة. وليس هذا باألمر املحتوم ولكنه سيتطلب اختاذ إجراءت سياسية مكرسة واستراتيجية على مجيع األصعدة. 
ويتمثـــل اخلطر يف أنه بتأخري هذه اإلجراءات فإن املشـــاريع االســـتثمارية القائمة ســـوف تظـــل حمصورة يف نطاق 
التكنولوجيـــات القدمية على مدار عقود مبا يؤّدي إىل ارتفاع خمزون االنبعاثات إىل مســـتويات خطرية ومبا يتطلب 

املزيد من التعديالت االقتصادية واالجتماعية األكثر تكلفة يف املستقبل )سترين، 2009(.

وبرغـــم مجيـــع املعارف العلمية املتراكمة والوعي اجلماهريي املتزايد بتحّدي املناخ، فما زال األمر يفتقر إىل 
إجراءات ختفيف فعَّالة يتم اختاذها يف البلدان املتقدمة. ومن األســـباب األساســـية هلذه احلالة ما يتمثل يف االنفصام 
املستمر بني األهداف البيئية والغايات االقتصادية، وإن كان ذلك قد بدأ يف التغيُّر يف ظل االعتراف بأن التهديدات 
املترابطـــة مـــن األزمات املالية وأزمات الطاقة واملناخ ســـوف حتتاج إىل معاجلتها معًا على صعيد واحد )مؤسســـة 

االقتصاديات اجلديدة، 2008(.

عىل البلدان النامية أن تحقق 

معدالً مطرداً للنمو من أجل 

اللحاق باملسرية يرتاوح بني 6 

و8 يف املائة سنوياً.

املطلوب هو انطالقة من 

“التدمري الخالّق” تندفع 

بفعل استثمارات كثيفة 

وتكنولوجيات مبتكرة.

يفتقر األمر يف البلدان املتقدمة 

إىل اتخاذ إجراءات تخفيف 

الة. فعَّ
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إن التصـــّدي لتحـــّدي ختفيف تغيُّر املناخ يف البلدان النامية ال يتطلب فقط تغيريًا يف التركيز العاملي والوطين 
على املناخ وسياسة التنمية، ولكنه يقتضي أيضًا تفكريًا استراتيجيًا فيما يتعلق بأهم خيارات التخفيف ذات الصلة 
مع اســـتخدام التنمية بوصفها الدافع األساســـي: ختفيف حّدة الفقر، والتنمية الريفية واحلصول على الطاقة والتوسع 

الصناعي وهتيئة اهلياكل األساسية وهذا كله حيتاج إىل أن يتكامل مع استراتيجيات التخفيف. 
إن قطاع الطاقة، إذا مت تعريفه بشـــكل واســـع، ميثِّل 60 يف املائة من االنبعاثات العاملية )اجلدول أواًل - 1( 
وما مل تتحقق ختفيضات ملموســـة يف االنبعاثات املنطلقة من عمليات أســـلوب إنتاج واستهالك الطاقة، فلن يتسىن 
بلوغ أهداف التثبيت. وفضاًل عن ذلك فالطاقة هي املســـألة املحورية يف التفاعل بني حتّديات املناخ والتنمية وهلذا 

السبب فهي متثل حمور تركيز هذا الفصل.
ل  وميثل إزالة الغابات وتدهورها املصدر الرئيســـي اآلخر النبعاثات غازات الدفيئة. ويف عام 2004 شـــكَّ
قطاع الغابات الســـبب يف إطالق ما يقرب من 8.5 غيغاطن من ثاين أكســـيد الكربون وقد جاء معظمه من جّراء 
إزالة الغابات الذي يســـهم بنســـبة 17.4 يف املائة من مجيع االنبعاثات اليت يتســـّبب فيها النشـــاط البشري من ثاين 
أكسيد الكربون. وميثل إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية املصدران األساسيان النبعاثات الكربون يف تلك 
ل إزالة الغابات ما يصل إىل نســـبة 35 يف املائة من انبعاثات الكربون يف البلدان النامية و65 يف  البلـدان. وتشـــكِّ
املائـــة يف أقـــل البلدان منوًا. وطبقًا لتقديرات منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( فقد ضاع ما متوســـطه 
13 مليون هكتار من الغابات كل سنة بني عامي 2000 و2005. وعلى مدار الفترة نفسها أضيف ما يبلغ 5.7 
ماليني هكتار إىل مســـاحات الغابات ســـنويًا مبا وصل بالصايف من خســـائر الغابات إىل 7.3 ماليني هكتار سنويًا 

وميثل ذلك وترية أبطأ من معدَّل إزالة الغابات الذي شهدته الفترة بني عامي 1990 و2000.
ز على قطاع الطاقة فنحن ال نرغب يف الوقت نفسه يف اإلحياء بأن الوقوف على خيارات التخفيف  وفيما نركِّ
يف قطاعات أخرى مثل تغيري أساليب استخدام األراضي والغابات والزراعة والنقل ومعاجلة النفايات ونوعية العمليات 
الصناعية قطاعات غري هامة أو ال صلة هلا بالقضية: إن هذه اخليارات ما زالت تتســــم بأمهية متســــاوية بل إهنا بالنســــبة 
لبعض البلدان النامية، متثل حمورًا رئيسيًا يف هذا اخلصوص. ولكن ما مل يتم التصّدي لتحّدي الطاقة، على حنو ما ترد 
مناقشته يف هذا الفصل فلن نشهد التخفيف املطلوب يف البلدان النامية وال اللحاق بـمسرية النمو على حنو ما يقتضيه 

التغيُّر التحويلي يف اقتصادات تلك البلدان وهو أمر جوهري بالنسبة لنجاحها فيما يتعلق جبانيب املناخ والتنمية.
وينظر الفرع التايل من الفصل يف بعض سيناريوهات التثبيت ويف اخليارات التكنولوجية اليت ستدعو احلاجة 
إىل اتباعهـــا. وتشـــمل هذه اخليارات كفاءة اســـتخدام الطاقـــة واتباع ُنهج جديدة يف التعامل مـــع املصادر القائمة 
بالفعـــل فضـــاًل عن االنتفـــاع من مصادر جديدة للطاقة. ويتبع ذلك مناقشـــة للصالت اليت تربـــط فيما بني الطاقة 
والنمو والتنمية وما الذي ينطوي عليه ضمان التوافق بني الدخل والطاقة مع العمل يف الوقت نفسه على التصّدي 
لتحّدي املناخ. مث ينظر الفرع يف أمر االنطالقة الكرى املطلوبة يف جمال االســـتثمار بالنســـبة ملســـار النمو املنخفض 
االنبعاثات. وأخريًا ُتطرح مقترحات بشأن عناصر استراتيجية متكاملة جتمع بني أمن الطاقة وإتاحة الطاقة وزيادة 

القدرات وجمال البحث والتطوير. 

سيناريوهات التثبيت وخيارات التخفيف
أّدت الزيادة اليت فاقت عشرين ضعفًا يف االنبعاثات العاملية من معادل ثاين أكسيد الكربون بني عام 1750 والوقت 
احلاضـــر إىل زيـــادة مثرية يف تركيزات هذه املادة يف الغالف اجلوي من حجم بلغ حنو 310 أجزاء لكل مليون إىل 
حجم يصل إىل ما يقارب 430 جزًءا يف املليون. وقد رافقت هذه الزيادة يف ثاين أكســـيد الكربون انبعاثات من 

الطاقة هي املسألة املحورية 

يف التفاعل بني تحّديات املناخ 

والتنمية.

إزالة الغابات وتدهورها يف 

البلدان النامية هما املصدران 

األساسيان النبعاثات غازات 

الدفيئة يف تلك البلدان.

أّدت الزيادة التي فاقت عرشين 

ضعفاً يف االنبعاثات العاملية من 

معادل ثاني أكسيد الكربون 

إىل زيادة مثرية يف تركيزات 

هذه املادة يف الغالف الجوي
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غازات أخرى ذات نشـــاط مشـــّع يف الغالف اجلوي. فتركيزات امليثان تضاعفت على مدار الفترة نفسها كما أن 
مواد الكلوروفلوروكربون هي يف األساس إضافات جديدة يتسبب فيها النشاط البشري بالنسبة إىل الغالف اجلوي. 
ــة دليـــل آخر على مدى التعقيدات ذات الصلة ويتمثـــل يف حقيقة أن انبعاثات هباء الكريت وجزيئاته تزيد مع  ومثَـّ

زيادة استهالك الطاقة وارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة 1.
وتســـتطيع ســـيناريوهات ختفيف االنبعاثات املتعّددة الغازات أن تليب أهداف املناخ بتكاليف أقل بكثري يف 
ظل استراتيجيات االقتصار على ثاين أكسيد الكربون )فيشر وآخرون، 2007( وهي هتّيىء هنجًا أكثر تنوعًا يتيح 
مزيدًا من املرونة يف حتديد التوقيت لرامج التقليل. كما أن إضافة خيارات التخفيف املتصلة باســـتخدام األراضي 
بوصفها اســـتراتيجيات لتقليل اخلطر تكفل بدورها مزيدًا من املرونة وفعالية التكاليف وصواًل إىل حتقيق التثبيت. 
وإن مل يتم معاجلة أنشطة األراضي مباشرة ضمن سياسات التخفيف، فإن عنصر استخدام األرض ونوعية املواد اليت 
تغطيها أمر جوهري فيما يتصل باستقرار املناخ على أساس أمهية مدخالهتا اجلوية امللموسة وعمليات سحب هذه 
املدخالت )من خالل آثار االحتجاز وانعكاس الضوء الفلكي( وتدل دراســـات التثبيت احلديثة على أن خيارات 
ختفيف استخدام األراضي ميكن أن هتّيئ ما يتراوح بني 15 و40 يف املائة من جمموع حاالت التخفيف التراكمي 

على مدار القرن )املرجع السابق(.
ويعتمد توقيت إجراءات تقليل االنبعاثات على مدى دقة هدف التثبيت. وكلما اخنفض هدف التثبيت زادت 
سرعة وصول انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ومعادل ثاين أكسيد الكربون إىل الذروة 2. ويف غالبية السيناريوهات 
اليت تتوخى أهدافًا دقيقة للتثبيت )على حنو ما هو احلال بالنسبة للفئة األوىل حيث يدنو مستوى التثبيت عن 490 
جزًءا يف املليون من معادل ثاين أكسيد الكربون( )الشكل ثانيًا - 1(، فإن املطلوب هو ختفيض االنبعاثات من عام 
2015 تقريبًا )على األقل حبلول عام 2020( كي تنخفض إىل أقل من 50 يف املائة من انبعاثات اليوم حبلول عام 
2050. وبالنســـبة إىل مســـتويات تثبيت أكثر دقة إىل حد ما )على سبيل املثال أقل من 450 أو حىت 350 جزًءا 
يف املليون من معادل ثاين أكســـيد الكربون( فإن االنبعاثات العاملية يف الســـيناريوهات تصل عادة إىل ذروة حبلول 
املوعد نفســـه، مث يعقب ذلك اخنفاض بنســـبة 80 يف املائة أو أكثر عن مستويات عام 1990 حبلول عام 2050. 
وهذه النوعية من التخفيضات اجلذرية يف االنبعاثات ختالف أساســـًا االجتاهات الراهنة وســـوف تقتضي حتواًل يف 

منظور التغيري بالنسبة لنظام الطاقة العاملي صوب هدف التخلص الكامل من الكربون.
ويعرض اجلدول ثانيًا - 1 انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية بني عامي 1940 و2000، ويقّدم ست 
فئات من سيناريوهات التثبيت من عام 2000 إىل عام 2100 )العرض البياين يف اجلانب األيسر( إضافة إىل العالقة 
حة يف معادلة درجات حرارة كوكب األرض تفوق عصر  املناظرة بني أهداف التثبيت وبني متوســـط الزيادة املرجَّ
ما قبل الصناعة )العرض البياين يف اجلانب األمين(. وتوّضح التظليالت امللوَّنة ســـيناريوهات التثبيت جممعة حســـب 
األهداف املختلفة )فئات التثبيت األوىل إىل السادسة(. ويبيِّن العرض األمين نطاقات تغيُّر متوسط درجات احلرارة 
العاملية زيادة على ما كان ســـائدًا قبل عصر الصناعة باســـتخدام )أ( احلساسية املناخية حسب “أفضل التقديرات” 
ح للحساسية املناخية  وتبلغ 3 درجات مئوية )اخلط األسود وسط منطقة الظالل(، )ب( احلّد األعلى للنطاق املرجَّ
ح حلساسية املناخ  ويبلغ 4.5 درجات مئوية )اخلط األمحر عند قمة منطقة الظالل(، )ج( احلّد األدىن للنطاق املرجَّ
ويبلغ 2 درجتني مئويتني )اخلط األزرق عند أســـفل منطقة الظالل(. واخلطوط الســـوداء املتقطعة يف العرض البياين 

انبعاثات اهلباء خاضعة للتنظيم حاليًا يف معظم البلدان الصناعية وهي يف حال من االخنفاض. وقد أفضت هذه االنبعاثات فعاًل   1
إىل حالة تريد على املستوى اإلقليمي وهي تعّوض عن بعض حاالت احترار املناخ النامجة عن تزايد تركيزات غازات الدفيئة.

تركيز مكافئ ثاين أكســـيد الكربون يأخذ يف اعتباره القوة اإلشـــعاعية لغازات الدفيئة األخرى إضافة إىل ثاين أكسيد الكربون   2
ويراعي يف غالب األحيان املواد الفعَّالة ذات األثر اإلشعاعي األخرى ومنها هباء الكريت وسواد الكربون.
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ويوّضح الشـــكل ثانيًا - 1 مدى احلاجة املاســـة إلجراء تغيريات أساســـية يف نظام الطاقة العاملي ويف أمناط 
اســـتخدام األراضي وكذلك يف الســـلوك البشري. على إن إدارة تلك التغيريات سوف تقتضي إطار عمل متكامل 
يف جمال السياســـات من أجل تنفيذ حتّول أساســـي يف املنظور املتبع من األمناط الراهنة الكثيفة االنبعاثات اليت ترتبط 
خبلق الثروة إىل أمناط املستقبل املنخفضة االنبعاثات وإىل اقتصاد عاملي خال من الكربون. ومن أجل بلوغ أهداف 
 التثبيت وختفيض كلفتها يظل من األمهية مبكان تعميم حتســـينات التكنولوجيا املعتمدة على أســـاس مناســـب زمنيًا 

مبا يف ذلك نشر التكنولوجيات اجلديدة وتفعيل التغيريات يف التكنولوجيات القائمة بالفعل.
وما يبدو واضحًا هو أن األهداف الرامية إىل حتقيق ختفيض جذري يف ثاين أكسيد الكربون مبا يتراوح بني 
50 و80 يف املائة حبلول عام 2050 )باملقارنة مع مستويات االنبعاثات يف عام 1990( سوف يتطلب ختفيضًا يف 
معدل كثافة الطاقة وإضفاء حتسينات على كثافة الكربون مبعامل يتراوح بني 2 و3 فيما يتعلق مبستوياته التارخيية. 
وتشري مجيع سيناريوهات التثبيت إىل أن مثَّة جانبًا هائاًل من ختفيضات االنبعاثات مبا يتراوح بني 60 و80 يف املائة 
ســـوف يتأّتى من واقع التغيريات يف ُنُظم الطاقة. وقد اتضح أن هذا ســـوف يقتضي جمموعات خمتلفة من خيارات 
التخفيـــف عر املناطق يف ضوء تبايـــن أنصبة الطاقة املتجّددة والطاقة النووية واقتنـــاص واحتجاز الكربون والكتلة 

األحيائية واهليدروجني وغري ذلك من حامالت الطاقة املتقدمة.
وميكن أن تؤّدي كفاءة الطاقة دورًا تفاعليًا حافزًا يف التوّصل إىل ختفيضات جذرية يف االنبعاثات. وبصورة 
ما فهي عنصر ال غىن عنه من أجل زيادة احلصص يف ُنُظم الطاقة اخلالية من الكربون ومع ذلك سيكون من اخلطأ 

املبالغة يف تقدير مسامهتها حىت يف االقتصادات املتقدمة )بيكر، وداغوماس، وروبن، 2009(.

األيســـر تصور نطاق االنبعاثات لســـيناريوهات خط األساس األحدث املنشـــورة منذ التقرير اخلاص الصادر بشأن 
ســـيناريوهات االنبعاثات )ناكيسينوفيتش وآخرون، 2000(. وتضّم نطاقات االنبعاثات يف سيناريوهات التثبيت 
ســـيناريوهات االقتصار على ثاين أكســـيد الكربون وســـيناريوهات الغازات املتعّددة )مجيع غازات الدفيئة واملواد 
الفعَّالة األخرى ذات األثر اإلشـــعاعي( وهي تعادل الدرجة املئوية من العاشـــرة إىل التســـعني من التوزيع املحتمل 

الكامل لكل منها.
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السنة مستوى تثبيت تركيز غازات الدفيئة 
(جزء يف املليون من معادل ثاني أكسيد الكربون)

سادساً: ٨٥٥ - ١١٣٠ م ث أ ك
خامساً: ٧١٠ - ٨٥٥ م ث أ ك

رابعاً: ٥٩٠ - ٧١٠ م ث أ ك
ثالثاً: ٥٣٥ - ٥٩٠ م ث أ ك
ثانياً: ٤٩٠ - ٥٣٥ م ث أ ك
أوالً: ٤٤٥ - ٤٩٠ م ث أ ك

ما بعد نطاق التقرير بسيناريوهات
االنبعاث

ً سادسا

خامساً
رابعاً

ً ثالثا
ً ثانيا

أوالً

مستوى التثبيت
 

املصدر: الفريق الحكومي 

الدويل املعني بتغريرُّ املناخ 

)2007 ج(.

أ م ث أ ك = معادل ثاني 

أكسيد الكربون

الشكل ثانياً - 1

السيناريوهات البديلة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومعادلة زيادات درجات الحرارة 

ضمن نطاق من مستويات التثبيت، 1940 - 2100
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وحىت زيادة الكفاءة تتطلب بدورها قدرًا من االســـتثمارات وإن مل تكن يف النطاق املطلوب لتطوير ونشـــر 
التكنولوجيات اجلديدة أو لتغيري التكنولوجيات القائمة بالفعل. إن الوصول مبستويات التثبيت عند نقطة منخفضة 
سوف يتطلب التوظيف املبكر الستثمارات )أّولية( واسعة النطاق إضافة إىل وترية أسرع بكثري يف توزيع وتسويق 
التكنولوجيات املتقدمة ذات االنبعاثات املنخفضة. ومثل هذه االستثمارات سيحتاج األمر إىل توظيفها على مستوى 
العـــامل كلـــه ضمن النطاق املطلوب مبا يعين أن التكنولوجيا الفعَّالة وحتويالت املوارد ســـيحتاج األمر إليها يف حالة 

البلدان اليت تفتقر إىل تلك الُسبل )انظر الفصلني اخلامس والسادس ملزيد من املناقشة(.
ويوجـــد يف الوقـــت احلايل خيارات عديدة مطروحة بالنســـبة للحّد من االنبعاثـــات دون إحلاق خطر يهدد 
النمو االقتصادي وال ســـيما يف البلدان النامية، وهي تشـــمل حتواًل إىل تكنولوجيات الطاقة املتجّددة )ويف مقدمتها 
الطاقة الشمســـية( إضافة إىل اعتماد تكنولوجيات اقتناص واحتجاز ثاين أكســـيد الكربـــون، للحّد من االنبعاثات 
املتأتية من حمطات الطاقة األحفورية وبصفة عامة لتخفيف االنبعاثات السلبية وتعزيز األحواض األرضية من خالل 
إعادة غرس الغابات مقترنًا باســـتخدام مســـتدام للكتلة األحيائية وتوظيف االســـتثمارات الالزمة من أجل التماس 

حلول لكفاءة الطاقة.
ويطـــرح منحـــىن تقليل تكاليف غـــازات الدفيئة الذي طّورته مؤسســـة ماكينـزي وشـــركائه تقديرًا كميًا 
مفيدًا، سواء للتكاليف أم لإلجراءات املطلوبة للتوّصل ملثل هذه التخفيضات )الشكل ثانيًا - 2(. ويرتب املنحىن 
التكنولوجيات والعمليات الصناعية حسب صايف التكاليف املتكبدة يف جتّنب طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 
آخذًا يف االعتبار التكاليف الرأمسالية وتكاليف تشـــغيل تكنولوجيات االنبعاثات املنخفضة على الســـواء. ويشـــري 
الشكل ثانيًا - 2 إىل فرص متاحة إلجراء ختفيضات لالنبعاثات بتكاليف سلبية )إجيابية من الناحيتني( حيث تعّوض 
عن التكاليف الرأمسالية األّولية وبأكثر من منط بفضل وفورات تتحقق يف الطاقة مســـتقباًل. ومعظم هذه الوفورات 
يتحقق من خالل حتســـني كفاءة الطاقة كما أن فرص التخفيف التقنية حبيث تبلغ كلفتها 60 يورو لكل طن من 
معادل ثاين أكســـيد الكربون تشمل: كفاءة الطاقة وعرض طاقة منخفضة االنبعاثات والكربون األرضي )الغابات 
والزراعة( وتغيري الســـلوكيات )الشـــكل ثانيًا - 3( ويتولد عن اخليارات الثالثة األوىل ختفيف مبقدار 38 غيغاطن 
من معادل ثاين أكسيد الكربون سنويًا حبلول عام 2030، باملقارنة مع ختفيضات سنوية إذا مل يتخذ إجراء يف هذا 
الصدد تبلغ 70 غيغاطن من معادل ثاين أكسيد الكربون. وتنتشر فرص التخفيف يف هذه الفئات الثالث عر كثري 
من قطاعات االقتصاد: بأرقام تقريبية  تبلغ 29 يف املائة لقطاعات التزويد بالطاقة )الكهرباء والنفط والغاز( و16 
يف املائة يف القطاع الصناعي و22 يف املائة يف قطاع النقل واملباين والنفايات و33 يف املائة يف قطاعات اســـتخدام 
األراضي )احلراجة والزراعة(. وبشكل عام فإن البلدان النامية ُيتاح هلا فرص للتخفيضات بنسبة 70 يف املائة بينما 

ُيتاح للبلدان املتقدمة فرصة 30 يف املائة.

الوصول بمستويات التثبيت 

عند نقطة منخفضة سوف 

يتطلب التوظيف املبكر 

الستثمارات )أّولية( واسعة 

النطاق إضافة إىل وترية أرسع 

بكثري يف توزيع وتسويق 

التكنولوجيات املتقدمة ذات 

االنبعاثات املنخفضة.
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الشكل ثانياً - 2

منحنى تكاليف تخفيف غازات الدفيئة عىل صعيد العالم فيما يتجاوز أسلوب ترك األمور 

عىل نفس املنوال، 2030
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املصدر: منحنى تقليل 

تكاليف غازات الدفيئة عىل 

صعيد العالم.

مالحظة: يعرض املنحنى 

تقديراً لإلمكانيات القصوى 

التي تنطوي عليها التدابري 

التقنية لتخفيف غازات 

الدفيئة إىل ما يقّل عن 60 

يورو لكل طن من معادل 

ثاني أكسيد الكربون إذا تم 

اتباع هذا املسار بال هوادة 

وهو ليس تنبؤاً بالدور الذي 

يمكن أن تؤّديه التدابري وال 

التكنولوجيات املختلفة فيما 

يتصل بالتخفيف.
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الشكل ثانياً - 3

الفئات الرئيسية لفرص التخفيض

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٢٠٣٠

٧٠

٢٥٢٠٢٠٠٥ ١٠ ١٥

 االنبعاثات العا�ية من غازات الدفيئة
ً غيغاطن من معادل ثاني أكسيد الكربون سنويا

١٢-

١٢-

٥-   

١٤-

تغي�ات سلوكية   -٤

التداب� التقنية ٦٠ - ١٠٠ يورو لكل طن من
معادل ثاني أكسيد الكربون

التداب� التقنية
أقل من
٦٠ يورو/طن
معادل ثاني
أكسيد الكربون
(محور الدراسة)

كفاءة الطاقة

الكربون األريض
(الغابات والزراعة)

إمدادات من الطاقة
ا�نخفضة الكربون

ترك األمور تجري عىل نفس ا�نوال

٢٣

ويتمثل امللمح األساســـي هلذه اخليارات يف أهنا تفترض عام 2010 موعدًا للبدء. ويف حالة تأخري ملدة 10 
سنوات فذلك من شأنه أن يعين بصورة تكاد تكون مؤكدة عدم حتقيق هدف درجيت احلرارة املنشود. وكثري من 
البلدان النامية باتت تتخذ بالفعل خطوات من أجل التخفيف. ومع ذلك ســـيحتاج األمر إىل مزيد من اإلجراءات 
حيـــث إن حتّدي السياســـات يتمثـــل يف ضمان أن تفضي هذه اإلجراءات إىل دعم بلـــوغ األهداف اإلمنائية وليس 

إعاقة بلوغها.

الطاقة والتنمية االقتصادية

تطّور نظام الطاقة

يف عام 1750 كان عدد ســـكان العامل يبلغ حنو 750 مليون نســـمة، وكان هذا ميثل زيادة أكثر بقليل من ثالثة 
أضعاف زيادة الســـكان يف القرن األول للميالد )ماديســـون، 2006(. ومع قيام الثورة الصناعية تغريت األوضاع 
بصـــورة جذريـــة. ويبـــني اجلدول ثانيًا - 1 أنه يف عام 1800 كان ســـكان العامل ال يزالون أقل من بليون نســـمة 
باملقارنة مع أكثر من 6.5 باليني اليوم. وهذا ميثل زيادة بأكثر من ســـتة أضعاف وهي تضاهي معدل منو ســـنوي 
يقرب من 1 يف املائة سنويًا وبالتايل مضاعفة سكان العامل يف كل 80 سنة. وهذا النمو االنفجاري للسكان جاء 

ساهم تحسني نوعية املياه 

والتغذية وأحوال املرافق 

الصحية والدواء يف زيادة 

السكان. وكل هذه العوامل 

املرتبطة بزيادة توفر موارد 

الطاقة.

املصدر: منحنى تقليل 

تكاليف غازات الدفيئة عىل 

صعيد العالم، 2، هوتون، 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

ووكالة البيئة يف الواليات 

املتحدة.

مالحظة: تقدير التغريرُّ 

السلوكي وما ينطوي عليه 

من إمكانات التخفيف تم بعد 

تنفيذ جميع املحركات التقنية 

وهذه اإلمكانيات ستكون أعىل 

إذا تمت نمذجتها قبل تنفيذ 

املحركات التقنية.
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نتيجة اخنفاضات جذرية يف الوفيات وزيادات يف طول العمر. كما أن حتسني نوعية املياه والتغذية وأحوال املرافق 
الصحية والدواء أسهمت مجيعًا يف زيادة السكان، وكل هذه العوامل مرتبطة بزيادة توفر مصادر الطاقة.

كمـــا زاد الناتـــج العاملـــي اإلمجايل بأكثر من ســـبعني ضعفًا خالل القرنني املاضيني مبا يوازي زيادة ســـنوية 
مقدارها 2 يف املائة ســـنويًا ومضاعفة يف كل 35 ســـنة. وقد أتيح هذا األمر إىل حد كبري بفضل إحالل اآلالت 
املدارة بالطاقة األحفورية حمل طاقة اإلنسان واحليوان مبا أّدى إليه ذلك من إطالق اليد العاملة إىل ممارسة األنشطة 

املرتفعة اإلنتاجية يف الصناعة.

الجدول ثانياً - 1

الزيادات يف حجم السكان والنشاط االقتصادي واستخدام الطاقة والحراك وانبعاثات غازات 

الدفيئة، 1800 - 2000 )الحجم املطلق والزيادات الرتاكمية(

املعامل000 8002 1

× 1.06.06السكان )بالباليني(

الناتج اإلجمايل العاملي )تريليونات 
دوالر الواليات املتحدة، 1990(

0.53672 ×

استخدام الطاقة األّولية )أكساجول 
حراري(

1344034 ×

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
)غيغاطن كربون(

0.36.421 ×

× 000 0.04401التنقل )كيلومرتات/شخص/يوم(

وينعكـــس هـــذا التحول التارخيي يف واقع الزيادة اهلائلة يف االحتياجـــات العاملية من الطاقة مبعامل 34 خالل 
ل الناتج العاملي اإلمجايل، مبعىن أن كثافة الطاقة يف االقتصاد  القرنـــني املاضيـــني. وقد زادت الطاقة األّولية بنصف معدَّ
العاملي اخنفضت عند معدَّل يبلغ حنو 1 يف املائة سنويًا، ولكن زادت انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون مبعدَّل أقل، 
مبا يوضح اجتاهًا مستمرًا من الناحية التارخيية حنو التخلص من الكربون يف االقتصاد العاملي بنسبة 1.3 يف املائة سنويًا.

ويف الواقع فإن كثافة الطاقة يف األنشـــطة االقتصادية اخنفضت يف واقع األمر مبقدار ضعفني، ولكن الزيادة 
البالغة 72 ضعفًا يف األنشطة االقتصادية ظلت تتطلب املزيد من الطاقة باستمرار. كما زاد نصيب مصادر الطاقة 
األحفوريـــة يف جمموعهـــا )مـــن 20 إىل 80 يف املائة( بني عـــام 1850 والفترة احلالية على حنو ما حدث بالنســـبة 
النبعاثات ثاين أكسيد الكربون )على أساس أن ذلك كان ناجتًا فرعيًا ال ميكن جتنبه عن اإلحراق( وبالتايل، زادت 
االنبعاثـــات املتصلـــة بالطاقة من ثاين أكســـيد الكربون مبقدار 21 ضعفًا إىل حنو ســـتة باليني طن من الكربون )6 
غيغاطـــن كربـــون يف عام 2000(، إاّل أن زيادهتا بقيت عند معدَّل أبطأ بكثري من معدَّل احتياجات الطاقة مبا يدل 

على اجتاه تارخيي قوي حنو حترير املجتمعات من عنصر الكربون.
ويوضح الشكل ثانيًا - 4 كيف أن تشكيل خدمات الطاقة قد حتوَّل جذريًا من خالل االستعاضة عن املصادر 
التقليدية )غري التجارية( من الطاقة باملحروقات األحفورية وكان يف مقدمتها الفحم مث النفط والغاز الطبيعي بعد ذلك.

ويف عـــام 1800، كان العـــامل ال يـــزال يعتمد علـــى الكتلة األحيائية التقليديـــة )يف معظمها حطب الوقود 
واملخلفـــات الزراعيـــة( بوصفها املصدر الرئيســـي للطاقة الالزمة ألغراض الطهي والتســـخني والصناعة التحويلية، 
وكان اجلهد اجلسماين من جانب اإلنسان واحليوان من املصادر الرئيسية للطاقة احلركية فيما شهد األمر مسامهات 
أكثـــر تواضعـــًا بكثري من جانب طاقـــة الرياح واملاء. وحبلول عام 1850 كان الفحم يتيح بالفعل حنو 20 يف املائة 

بحلول عرشينات القرن 

 العرشين أصبح الفحم 

يلبّي ما يصل إىل 70 يف املائة 

تقـريباً من االحتياجات 

العاملية من الطاقة األّولية...

املصدر: ناكيسينوفيتش 

.)2009(
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الشكل ثانياً - 4

احتياجات الطاقة األورّلية العاملية منذ عام 1850

مـــن االحتياجـــات من الطاقة األّولية العاملية، وما لبث هـــذا الرقم أن ارتفع فجأة ليصل إىل حنو 70 يف املائة حبلول 
عشـــرينات القرن املاضي. ورمبا جاءت هذه النقلة لتشـــّكل خصائص التحوَّل األول يف جمال الطاقة. ومن هنا جاء 
عصر الفحم خبطوط الســـكك احلديدية وطاقة البخار، والصلـــب والصناعة التحويلية والتلغراف إذا تعرضنا لذكر 

لت منظور الفحم التكنواقتصادي أو “عنقود الفحم”. بعض من تلك التكنولوجيات اليت شكَّ
وحوايل عام 1900، ظهرت العربات املزودة باملحّرك إضافة إىل تكنولوجيات البتروكيميائيات مث الكهرباء 
لت “عنقود النفط”. واســـتغرق األمر ســـبعني عامًا أخرى لكي  وأنواع كثرية أخرى من التكنولوجيات اليت شـــكَّ
حيـــل فيهـــا النفط حمل الفحم بوصفه املصدر املهيمن للطاقة يف العامل. واليوم يتســـم النظام العاملي للطاقة بقدر أكر 
بكثـــري مـــن التعقيد حيث إن هناك الكثري من املصادر املتنافســـة للطاقة واحلامالت الكثـــرية للطاقة املرتفعة النوعية 
واملالئمة، اليت تتراوح بني أشـــكال شـــبكية االجتاه وأشكال من السوائل اليت تستخدم يف معظمها يف جماالت النقل 
وأشـــكال من اجلوامد )الفحم والكتلة األحيائية( اليت ما زالت تســـتخدم يف األرجاء النامية من العامل )حيث يعيش 
ثلث سكان العامل دون أن يتوفر هلم أّي فرصة مأمونة للحصول على خدمات الطاقة احلديثة(. وإذا أخذنا مصادر 
الطاقة األحفورية يف جمموعها فهي توفر حنو 80 يف املائة من االحتياجات العاملية من الطاقة بينما يوفر الباقي حطب 

الوقود والطاقة الكهرمائية والطاقة النووية.

... بينما تقدم مصادر الطاقة 

األحفورية اليوم نحو 80 يف 

املائة من احتياجات الطاقة 

العاملية.
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الرقائق اإللكرتونية

ا�تجددة

النووية

آلة
البخار

ا�حرك
الكهربائي

آلة
البنزين

ا�كنسة
الكهربائية

الط�ان التجاري

التليفزيون

الغاز

النفط

الفحم

الكتلة األحيائية

الطاقة النووية

الطاقة والنمو

متثل الطاقة مهزة الوصل املحورية بني التنمية وختفيف حّدة املناخ. وتتوزع إمكانيات إتاحة خدمات الطاقة بصورة 
تكاد تكون غري متســـاوية بقدر توزيع الدخل مع ارتباط قوي نســـبيًا بني اجلانبني. وإىل حد ما يرتبط اســـتهالك 

الطاقة هي همزة الوصل 

املحورية بني التنمية وتخفيف 

حّدة املناخ.

املصدر: ناكيسينوفيتش، 

.2009
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الطاقة ارتباطًا قويًا مع التنمية البشـــرية )انظر الشـــكل ثانيًا - 5( وال عجب أن يوجد ارتباط قوي بني التجانس 
االقتصادي والتجانس يف جمال الطاقة.

ومن منظور سياسايت، طاملا دعا االقتصاديون العاملون يف جمال التنمية لتوظيف استثمارات كبرية يف “رأس 
املال االجتماعي اإلمجايل”، مثل تقدمي خدمات الطاقة. ويرجع ذلك جزئيًا إىل اآلثار اإلجيابية املباشـــرة اليت تنجم 
مة، فيما يرجـــع أيضًا إىل احتمال أن تعمل هذه اآلثار على جلب اســـتثمارات إنتاجية أخرى  عـــن اخلدمـــات املقدَّ

)هرمشان، 1958؛ وكاننغ، 1998؛ وكالديرون وسريفني، 2003(.
ح أن تظل عوائد هذه االستثمارات من أعلى ما يكون يف املراحل املبكرة من التنمية عندما تكون  ومن املرجَّ
الشبكات األساسية يف حال من عدم االكتمال. ويف البلدان املنخفضة الدخل تظل اخلدمات األساسية كاملياه والري 
والنقل مسؤولة عن معظم اإلنفاق يف جمال اهلياكل األساسية بينما تتسم مبزيد من األمهية يف البلدان املتوسطة الدخل 
االتصاالت الســـلكية والالســـلكية وخاصة الطاقة الكهربائية. وما أن يتم وضع رأس املال اإلمجايل االجتماعي يف 
 مكانه، حىت يكون بوســـع حوافز السياســـة األكثر حتديدًا للهدف أن تدعم املزيد من التنويع والتطور التكنولوجي 
مبـــا يســـاعد على ختطي العقبات املتبقية بوجـــه دورة منو حقيقية )بيتمان وروس وتيلـــور، 2008؛ األمم املتحدة، 
2006؛ رودرغيز، 2007(. واحلق أن من شأن دورة حقيقية من االستثمارات القوية ومن زيادة اإلنتاجية وختفيض 
التكاليف وزيادة املداخيل وتوســـيع األســـواق، أن تفضي إىل مزيد من االستثمارات وإىل زيادات يف اإلنتاجية وأن 
جتسد املزيج الذي يضم الومضات التراكمية يف جمايل العرض والطلب وهو أمر ال غىن عنه لتحقيق تنمية مستدامة. 
وميكن لالســـتثمارات العامة الواســـعة النطاق يف رأس املال االجتماعي، ومنها مثاًل خدمات الطاقة أن تؤّدي دورًا 

حفازًا يف هذا املضمار )إنغرام وفاي، 2008؛ وبندرا وهوكوما، 2009(.

الشكل ثانياً - 5

استهالك الطاقة للفرد والتنمية البرشية، بلدان مختارة

من منظور سياساتي، طاملا 

دعا االقتصاديون العاملون 

يف مجال التنمية لتوظيف 

استثمارات كبرية يف “رأس 

املال االجتماعي اإلجمايل”، مثل 

تقديم خدمات الطاقة.

بربادوس

الواليات اتحدة األمريكية

الربازيل

الص�

الهند
باكستان

أانيا

االتحاد الرويس

غيغاجول حراري، يف السنة للفرد

ية
رش

الب
ية 

نم
الت

رش 
مؤ

صفر

١٫٢

١٫٠

٠٫٨

٠٫٦

٠٫٤

٠٫٢

صفر

١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠

اليابان

املصدر: بانوري )2007(.
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ومن األهداف اليت تتوخاها أّي انطالقة قوية يف جمال االســـتثمار العام ما يتمثل يف زيادة اهلامش العائد من 
االستثمارات اخلاصة يف التكنولوجيات املستجدة واألحدث عهدًا من خالل خلق عوائد ريعية وفرص سوقية أمام 
القطـــاع اخلـــاص )انظر الفصل الرابع(. وقد حتقق ألرت هرمشـــان )1958( من أن املفتاح املفضي إىل اندفاعة من 
هذه القبيل مل يكن ليقتصر على عنصر الســـرعة اليت يتم هبا حتقيق مزايا التكاليف يف القطاعات املســـتهدفة ولكنه 
أيضًا يتمثل يف الصالت اخللفية اليت تكون قد أنشـــأهتا تلك القطاعات مع موردي املدخالت، والصالت األمامية 
مع األنشطة واألسواق اجلديدة اليت استخدمت السلع املنتجة بواسطة القطاع املستهدف واليت ميكن للتوسع فيها أن 
يطلق فرصًا جديدة لالستثمار. وقد ربط هرمشان هذه الصالت اخللفية واألمامية أساسًا مع االستثمارات الصناعية 
الواسعة النطاق، ولكنه أدرك كذلك أن قطاع الطاقة الكهربائية ينطوي على إمكانية إجياد روابط قوية للغاية ميكن 

أن ينبثق عنها احتماالت إمنائية متراكمة )انظر أيضًا تومان وجيمولكوفا، 2003(.
وطاملا جرى التسليم بأمهية عنصر الربط الكهربائي بالنسبة للتنمية الريفية. كما أن االستثمارات الضخمة يف 
مشاريع كهرباء الريف وخاصة توسيع الشبكات )كونغرس الواليات املتحدة، مكتب تقييم التكنولوجيا، 1992( 
ظلت جزًءا ال يتجزأ من جتارب النمو الناجحة. ويف املناطق الزراعية الســـريعة النمو تســـاعد الكهرباء على زيادة 
إنتاجية األنشـــطة الصناعية الزراعية واألنشـــطة التجارية املنفَّذة حمليًا من خالل التزويد بالطاقة املحركة وإمكانات 
التريـــد واإلنارة والتســـخني. كما أن العائدات املتزايدة من الزراعـــة والصناعة املحلية والتجارة تفضي بدورها إىل 
مزيد من الطلب العائلي على الكهرباء. وميكن إلتاحة الطاقة ألغراض اإلنارة األرخص واألفضل أن تزيد إنتاجية 
املدخالت التعليمية بشـــكل عام وتفضي إىل زيادة األثر يف جمال إتاحة رأس املال البشـــري فضاًل عن زيادة الناتج 

املتحقق بفضل زيادة طول يوم العمل.

 تحقيق التقارب يف نمو االقتصاد
واستهالك الطاقة

على صعيد عاملي، يتم يوميًا استهالك حنو 31 مليون طن من معادل النفط على شكل طاقة أّولية، ومبا يعادل 55 
كيلووات/ساعة لكل شخص كل يوم. ولكن هذا االستهالك موزع بصورة تفتقر جدًا إىل التكافؤ )انظر اجلدول 
ثانيًا - 2(. ففي البلدان أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يتراوح متوســـط اســـتهالك الفرد بني 
ـــم بشكل عام على حنو متساو بني االستهالك العائلي واالستهالك  100 و300 كيلووات ســـاعة يوميًا وهو مقسَّ
التجاري. أما يف الغالبية العظمى من البلدان النامية فيقّل متوسط االستهالك للفرد عن 35 كيلووات ساعة يوميًا. 
وُيستثىن من ذلك هو البلدان أعضاء منظمة األقطار املصدرة للنفط )أوبيك( وكذلك البلدان واملناطق حديثة العهد 
بالتصنيع )ســـنغافورة ومجهورية كوريا ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة التابعة للصني ومقاطعة تايوان الصينية 
وهي تقارب مســـتويات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي( إضافة إىل بعض االقتصادات الناشـــئة )مثل 
جنوب أفريقيا عند 85 كيلووات ساعة وماليزيا عند 72 كيلووات ساعة وشيلي عند 57 كيلووات ساعة(. لكن 
معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ومجيع بلـدان جنوب آســـيا تســـتهلك ما يقّل بكثري عن 20 كيلووات ساعة 
للفرد يوميًا، بل إن االختالفات أوســـع بكثري يف حالة اســـتهالك الكهرباء بوصفها الشـــكل الغالب خلدمة الطاقة 

احلديثة والرمز احلقيقي للحداثة والوفرة.

العائدات املتزايدة من الزراعة 

والصناعة املحلية والتجارة 

تفيض إىل مزيد من الطلب 

العائيل عىل الكهرباء.
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الجدول ثانياً - 2

استهالك الطاقة للفرد، بلدان مختارة، 2005

البلد أو املنطقة

 السكان 

)باملاليني(

 الطاقة األّولية 

)كيلووات ساعة للفرد/يوم(

 الكهرباء 

)كيلووات ساعة للفرد/يوم(

21.0183.2028.70أسرتاليا

32.09265.0344.13كندا

61.7142.6319.86فرنسا

82.3133.6818.28أملانيا

127.7131.8421.08اليابان

9.1182.7640.21السويد

61.0122.5015.65اململكة املتحدة 

302.2246.9234.60الواليات املتحدة

141.7145.4115.85االتحاد الرويس

189.335.275.53الربازيل

16.656.757.51شييل

106.552.855.04املكسيك

27.570.608.35فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

36.914.890.38كينيا

144.422.900.30نيجرييا

47.984.9011.55جنوب أفريقيا

73.426.613.59مرص

149.05.170.39بنغالديش

131.915.131.25 1الهند

318.041.515.26 1الصني

منطقة هونغ كونغ اإلدارية 
6.983.4815.10الخاصة التابعة للصني

231.624.701.31إندونيسيا

27.271.789.67ماليزيا

48.5139.6420.63جمهورية كوريا

88.716.051.45الفلبني

4.6208.4920.92سنغافورة

22.9147.1924.97مقاطعة تايوان الصينية

65.749.035.17تايلند

85.119.211.55فييت نام

املصادر: األمم املتحدة/إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية استناداً إىل البيانات األّولية املتعلقة بالطاقة من منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وبيانات الكهرباء من الوكالة الدولية للطاقة )بماليني الكيلووات سـاعة سـنوياً( 

وبيانات السكان من مكتب املراجع السكانية.
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وميكن استخدام عتبة الـ 100 كيلووات ساعة للفرد يوميًا بوصفها خط تقسيم مالئم بني فقر الطاقة وكفاية 
الطاقة. ويف الشكل ثانيًا - 5، يكافئ هذا املستوى من االستهالك 130 ميغاجول حراري للفرد كل سنة، وهو 
ما يتوازى مع مؤشر للتنمية البشرية مبقدار 0.9، ويأيت على يسار اليابان إىل حد ما. وحتقيق هذا اهلدف يف جمال 
التنمية البشرية ميكن أن يفضي إىل توسع ملموس يف البىن األساسية للطاقة وعندها يبدأ جدول أعمال املناخ والطاقة 

للبلدان النامية يف التباين عن نظريه للبلدان املتقدمة.
ة نطاق أوسع حلفظ الطاقة وتعزيز كفاءة الطاقة، وخاصة ألن معظم البلدان املتقدمة  ويف البلدان املتقدمة مثَّ
تستهلك ما يزيد كثريًا على 100 كيلووات ساعة من الطاقة للفرد كل يوم. وميكن لتخفيض يف استهالك الطاقة 
أن يأيت متســـقًا إىل حد كبري مع نفس مســـتويات الدخل والرفاه أو يكون أعلى منها. وعلى النقيض، ففي البلدان 
الناميـــة، ورغـــم أن جدول أعمال كفـــاءة الطاقة ال يزال هامًا، إاّل أنه ال يســـتبعد احلاجة إىل التوســـع يف اهلياكل 
األساسية للطاقة. وميكن لتعزيز كفاءة الطاقة أن يعين الفرق بني اهلدف املنشود املوضح هنا وهو 100 كيلووات 
ســـاعة للفرد يوميًا وهدف آخر قد يصبح 200 كيلووات ســـاعة للفرد يوميًا أو أكثر. ويف كل حال، فإن معظم 
البلدان ســـوف حتتاج إىل توســـيع خدمات الطاقة إىل مســـتوى عتبة 100 كيلووات ســـاعة يوميًا حىت تليب معظم 

أهدافها يف جمال التنمية البشرية.
والسبب الثاين للتباين يترّكز حول مسألة القدرة. ويف الوقت احلايل يعوق التوسع يف خدمات الطاقة بالبلدان 
النامية جزئيًا حقيقة أن الغالبية العظمى من الســـكان تعاين حالة من الفقر مبا جيعلها غري قادرة على حتّمل تكاليف 
هـــذه اخلدمات دون توفر شـــكل من أشـــكال الدعم. وحىت الســـكان الذين يبلغ دخلهـــم 10 دوالرات يوميًا لن 
يستطيعوا إنفاق أكثر من دوالر واحد إىل دوالرين كما هو متصّور يوميًا على املجاالت املتصلة بالطاقة )الكهرباء 
والطهي والتســـخني والنقل( وإذا مت تســـعري الطاقة مثاًل عند مستوى أعلى من 0.05 دوالر لكل كيلووات ساعة 

فلن يستطيعوا احلصول على الكميات الكافية من خدمات الطاقة.
وقد يبدو ذلك وكأنه دعوة الستحداث ثالثة جداول أعمال متكاملة. وعند املستوى الكلي سيصبح معقواًل 
وضع هدف عاملي يبلغ عند احلّد األدىن 100 كيلووات ساعة للفرد يوميًا من أجل ختطي فقر الطاقة. ثانيًا يصبح 
معقواًل إقرار تدابري لكفاءة الطاقة حبيث يتسىن هلذا اهلدف األمثل أن يتوازى مع حتقيق األهداف اإلمنائية االقتصادية 
والبشرية. وعلى املستوى األكثر إحلاحًا سوف تنجم احلاجة إىل التصدي ملسألة “عوز الطاقة” وهي االفتقار إىل 

ُسبل احلصول على خدمات الطاقة احلديثة. 
وقـــد متّكنت البلدان النامية األســـرع منوًا من اتباع هذا املســـار بقدر معقـــول من النجاح. ومع ذلك فحىت 
عندما حيقق املشروع جناحًا على حنو ما جتلى بامتياز يف منوذج الصني اليت ضاعفت استهالك الطاقة يف 5 سنوات، 
إاّل أنه جاء مســـتندًا إىل اســـتغالل أقل مصدر للطاقة من حيث التكاليف وهو الفحم الذي ميثل أيضًا أكر مصدر 
للطاقة من حيث التلوث يف سياق تغيُّر املناخ. ومع ذلك، ففيما يوجد بالفعل بدائل تكنولوجية للفحم وغريه من 
أنـــواع الوقـــود األحفوري فهـــي أعلى تكلفة من ذلك بكثري. وإذا جلأت البلـــدان النامية إىل تلك املوارد وبأحجام 
ختتلف عن املســـتويات التجريبية فســـوف ينتهي هبا األمر إىل جعل خدمات الطاقة احلديثة بعيدًا عن قدرة معظم 

سكاهنا على مدار جيل أو أكثر.
وال جدال يف أن هذا ميثل جدول أعمال شـــاقًا للغاية. وبافتراض اتباع معدَّالت لّلحاق مبســـرية النمو مع 
مواصلة إيقاع التحول احلضري والتصنيعي، فإن ردم اهلوة الفاصلة بني عرض الطاقة والطلب على الطاقة يف البلدان 
النامية ســـوف يتطلب استثمارات يف حدود تريليونات من الدوالرات حىت بالنسبة خليارات منخفضة التكلفة مثل 
الفحم، وبالتأكيد، هي استثمارات تفوق بكثري االستثمارات الراهنة يف جمال الطاقة على مستوى الكثري من البلدان 

النامية.

يف البلدان النامية ال تستبعد 

كفاءة الطاقة الحاجة إىل 

توسيع الهياكل األساسية يف 

مجال الطاقة.

الغالبية العظمى من السكان يف 

البلدان النامية تعاني حالة من 

الفقر بما يجعلها غري قادرة 

عىل تحّمل تكاليف خدمات 

الطاقة دون توفر شكل من 

أشكال الدعم.
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وما زال يتعني إنشاء معظم البىن األساسية يف جمال الطاقة بالبلدان النامية حيث ما برحت خدمات الطاقة 
تفتقـــر إىل اإلمكانـــات وترتفـــع تكاليفها يف أحناء عديدة مـــن بلدان العامل النامي اليت مـــا زال الكثري منها يعتمد 
أساسًا على أنواع الوقود التقليدية من الكتلة األحيائية وهي اخلشب والنفايات املحصولية وروث احليوان لتلبية 

احتياجاهتا من الطاقة.
ويف ظل هذه الظروف قد يكون من األرخص واأليسر التحّول إىل مسار متجدد أفضل من إعادة استخدام 
اهلياكل األساسية القائمة، ألن إضفاء حتسينات يف جمال التكاليف ويف امليدان التقين على صعيد جمموعة واسعة من 
التكنولوجيات الصغرية املدارة ال مركزيًا استنادًا إىل أشكال متجّددة من الطاقة، أصبح يتيح، يف كثري من احلاالت، 
هنجًا مســـتدامًا وفعَّااًل من حيث التكاليف إزاء كهربة الريف. ومع ذلك فأّي انطالقة كبرية إىل حيث اســـتخدام 
مصادر الطاقة املنخفضة االنبعاثات من شـــأهنا أن ترتبط بتوظيف اســـتثمارات كثيفة يف جمال تطوير مصادر الطاقة 
الرحيية والكهرمائية وغريها من املصادر املتجّددة مع ربط املناطق النائية بالشبكة الوطنية الرئيسية. وقد ميكن تلبية 
الطلب املتزايد على أنواع الوقود الســـوائلية والغازية وهو الناجم عن التنمية الريفية املتســـارعة، من خالل تطوير 
صناعة حديثة ألنواع الوقود من الكتلة األحيائية ومبا يتيح يف الوقت نفســـه زيادة العمالة والدخل يف جمال الزراعة 
والصناعة الريفية. وميكن ألنواع الطاقة املتجّددة أن تولَّد أيضًا صالت خلفية باعتبار أن التماس املدخالت اليت تنتج 
مســـتوى منخفضًا من االنبعاثات الكربونية ســـوف ينطوي على حوافز البتكار وارتياد أنشطة جديدة. أما حقيقة 
وجود استراتيجيات بديلة ممكنة بالنسبة للتنمية االقتصادية واالجتماعية مبا يترتب على ذلك من آثار يف جمال الطاقة 

فهي تؤكد على احلاجة إلدراج االعتبارات اخلاصة بالطاقة ضمن عمليات التخطيط اإلمنائي.

انطالقة االستثمار يف مجال الطاقة

يصّور الشكل ثانيًا - 6 التطور التارخيي لنظام الطاقة، كما يصور مسارًا ممكنًا للتطور يف املستقبل صوب التحرر 
من الكربون على حنو ما يتضح يف ســــيناريو التثبيت باء - 1 )انظر الفصل األول، احلاشــــية 4( وهو ميثل كذلك 
ل التكنولوجيات واملمارسات اجلديدة يف  تصويرًا للتغيُّر التحويلي الالزم إضفاؤه على نظام الطاقة العاملي. وتشـكِّ
جمال الطاقة، إضافة إىل التغيريات يف أساليب احلياة والسلوك متطلبات من أجل التحوَّل بنظام الطاقة من اعتماده 
احلايل على الطاقة األحفورية إىل حالة التخلص الكامل من الكربون مع هناية القرن. وهذا السيناريو يصف بالذات 
عاملًا يتمكن يف املســــتقبل من تثبيت تركيزات غازات الدفيئة عند مســــتوى يعلو فقط على املستويات الراهنة ومن 
مثَّ حيّد من التغيُّر يف متوســــط درجات احلرارة على صعيد العامل إىل حنو درجتني مئويتني حبلول هناية القرن. على 
أن تغيُّر املناخ املطروح من خالل ســــيناريو من هذا القبيل ســــوف يكون غري متوازن عر املناطق بل وقد يتجاوز 
إىل حد كبري يف مناطق كثرية املتوسط العاملي البالغ درجتني. وعليه، فحىت التوصل إىل زيادة يف درجات احلرارة 
على صعيد العامل يف حدود درجتني ميكن أن يفضي إىل حاالت ضعف حملية ملموسة بل وإىل إعاقات فيما يتصل 
بالُنُظم البيئية الطبيعية وتوفر املياه فضاًل عن املشــــاكل اليت تواجهها املجتمعات يف املناطق الســــاحلية )انظر الفصل 
الثالــــث(. ومــــع ذلك ســــوف يكفل هذا الوضع إعفاء عــــامل يواجه اثنتني من درجات احلــــرارة من معظم النتائج 
الفادحة )واليت قد يتعّذر عكس مسارها( ألهنا ترتبط بأعلى معدَّالت تغيُّر املناخ. وميكن أن يتسم سيناريو التثبيت 
بــــاء - 1 بأنــــه حتّول حنو االســــتدامة مبا يفضي إىل حالة تقارب اقتصــــادي وإىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف 
معظم أرجاء العامل، مع العمل يف الوقت نفســــه على جتنب التغيُّرات املناخية األعمق أثرًا وهو ما يتســــق إىل حد 

كبري مع السيناريو املعروض يف الفصل السابق.
وتتطلب طبيعة التغيُّر التكنولوجي مع ما يرتبط به من حاالت عميقة من عدم اليقني بالنسبة ألثره على تغيُّر 
املناخ، اعتماد االبتكارات ذات الصلة يف أقرب وقت ممكن مبا يضمن اخنفاض التكاليف والتوزيع األوسع يف العقود 

أّي انطالقة كبرية يف مجال 

مصادر الطاقة املنخفضة 

االنبعاثات من شأنها أن ترتبط 

بتوظيف استثمارات كثيفة يف 

مجال تطوير مصادر الطاقة 

الريحية والكهرمائية وغريها 

من املصادر املتجّددة.

يحتاج األمر إىل تغريرُّ تحوييل يف 

نظام الطاقة العاملي.
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املقبلة. وكلما طال أمد االنتظار ريثما يتم طرح هذه التكنولوجيات املتقدمة، زادت االنبعاثات املطلوب ختفيضها 
يف هناية املطاف. ويف الوقت نفســـه فإن اغتنام الفرصة الســـاحنة للتوصل إىل ختفيض كبري يف تكاليف االســـتيعاب 
ســـوف يتطلب جهودًا يف جمال البحث والتطوير والتوزيع، فضاًل عن اســـتثمارات كثيفة لتحقيق التسارع يف وترية 

نشر واعتماد التكنولوجيات املتقدمة يف جمال الطاقة.

الشكل ثانياً – 6

التطور التاريخي واملستقبل املحتمل لنظام عاملي للطاقة يف سياق األنصبة النسبية ألهم 

مصادر الطاقة، 1850 - 2100

كلما طال أمد االنتظار ريثما 

يتم طرح هذه التكنولوجيات 

املتقدمة، زادت االنبعاثات 

املطلوب تخفيضها.
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املصادر: غروبر، 
وناكيسينوفيتش، ورياحي 

)2007(؛ واملعهد الدويل 
لتحليل الُنُظم التطبيقية، 

)2007(

وقد أشري أعاله إىل أن هناك فرصًا كبرية للتخفيف على املستوى العاملي مبا يوازي أقل من 60 يورو لكل 
طن من معادل ثاين أكســــيد الكربون. بل إن هذه اإلمكانية املحتملة ميكن أن تزيد خاصة إذا زاد ســــعر الكربون 
)فيشــــر وآخرون، 2007(. ويف منتصف عام 2008، على ســــبيل املثال، وصل سعر النفط إىل ما يقارب 140 
ح أن السعر املكافئ للكربون يف هذا النطاق ليس بعيدًا عن جتربتنا القريبة لتذبذب أسعار  دوالرًا للرميل مبا يوضِّ
الطاقة. ومع ذلك فمن الواضح أن االرتفاع الشــــديد يف أســــعار النفط يف عام 2008 كان جزًءا من أزمة إمنائية 
متعّددة الوجوه خلقت حتّديات ملوازين املدفوعات بالنسبة للبلدان النامية املستوردة للطاقة ورتبت آثارًا سلبية على 
قدرهتا الضريبية وزيادات يف تكاليف نطاق واسع من االحتياجات األساسية مبا يف ذلك األغذية والنقل والطاقة. 
وبرغم أن هذا االرتفاع جاء لفترة قصرية إاّل أن أّي ارتفاع طويل األمد يف أســــعار الطاقة ميكن أن ينطوي على 
تكاليف فادحة من الناحية اإلمنائية بالنســــبة لبلدان كثرية. ويف هذا اخلصوص فإن اعتماد اســــتراتيجية حبتة تســــتند 
إىل سوق الكربون سوف يتطلب تقدمي إعانات دعم مباشرة للبلدان النامية حبيث تعوَّض عن اآلثار السلبية النامجة 
عن ارتفاع أســــعار الطاقة. ولكن هذه اإلعانات وحدها لن تكفي بل ســــوف تكون حباجة إىل إضافة عليها من 

اعتماد اسرتاتيجية بحتة تقوم 

عىل أساس سوق الكربون 

سوف يقتيض تقديم إعانات 

دعم مبارشة إىل البلدان 

النامية.
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واقــــع تدابــــري حملية تكفي لترمجة اإلعانات الدولية إىل إعانات مصممة األهــــداف ورامية إىل إفادة الفئات الفقرية 
واملستضعفة )انظر أيضًا الفصل السادس(.

والتعّلم التكنولوجي والتغيري الذي ينتج عنه عنصران أساسيان للحّد من تكاليف التخفيف وتعزيز إمكاناته 
)الفصل اخلامس(. واحلق أن زيادة ســــعر الكربون )وســــائر غازات الدفيئة( ميكن أن تنجم عنها بعض التغيريات 
التكنولوجية واملؤسسية والسلوكية الالزمة لتخفيض فّعال يف االنبعاثات. ويف ضوء تكاليف االنبعاثات املنخفضة 
يف البلدان النامية فإن أقل التكاليف الالزمة جلهود التخفيف سوف توجه االستثمارات إىل تلك البلدان بافتراض 
أن الترتيبات املؤسســــية املالئمة ســــيتاح اختاذها ومع ذلك سوف يستلزم األمر أن يقترن هبذه التدابري جمموعة من 

سياسات التعويض مبا يعوض عن التكاليف االجتماعية واالقتصادية النامجة عن زيادة األسعار.
ولتحقيق منافع التعّلم التكنولوجي ســــوف حيتاج األمر إىل املبادرة حبشــــد اســــتثمارات “أّولية” يف جمال 
التكنولوجيــــات اجلديــــدة واملتقدمة لتوفري الكربون، وهذا من شــــأنه أن خيفض، بعد الزيــــادة واالعتماد، تكاليف 
التخفيــــف ويزيــــد إمكانيــــات هذا التخفيف. ويشــــري الفصل األول إىل أهنا ال بد أساســــًا أن تكون على شــــكل 

استثمارات عامة.
ويوّضح الشكل ثانيًا - 7 االستثمارات يف ُنُظم الطاقة بالنسبة إىل اثنني من السيناريوهات، ومها السيناريو 
ألف 2 وباء 1. واألول مياثل ذلك الوارد عرضه يف سيناريوهات “ترك االمور جتري على نفس املنوال” مع زيادة 
كبرية يف انبعاثات غازات الدفيئة مبا يفضي إىل تغيُّر يف درجة احلرارة العاملية بنحو 4.5 درجات مئوية. أما السيناريو 
باء 1 فيتســـق مع مســـتقبل أكثر استدامة يشهد اســـتثمارات فّعالة يف التكنولوجيات اجلديدة وتغيُّرات يف أساليب 
احلياة مما يؤّدي إىل تغيري يف درجات احلرارة العاملية أقل من 3 درجات مئوية. واالســـتثمارات اإلمجالية ســـتكون 
يف حدود 20 تريليون دوالر حبلول عام 2030 وهو ما يزيد بصورة طفيفة بالنسبة للمستقبل األكثر استدامة يف 
السيناريو باء 1 بسبب بناء ُنظم للطاقة كثيفة االستخدام لرؤوس األموال. ولضمان إمكانية حتقيق هدف الدرجتني 
املئويتني فلسوف ينطوي األمر على مزيد من االستثمارات اليت تصل بصورة شبه مؤكدة إىل ما يتجاوز التريليون 
دوالر كهدف سنوي )انظر الفصل السادس(. ومع ذلك ففي األجل الطويل، وما بعد عام 2030، فإن التكاليف 
الرأمسالية بالنســـبة إىل ضمان مســـتقبل أكثر اســـتدامة ستكون أقل بصورة ملموســـة بسبب ما ميكن أن يتحقق من 
تغيُّر وتعّلم يف املجال التكنولوجي. وبعبارة أخرى فاالســـتثمارات األّولية املبكرة ســـيتعيَّن توظيفها مبا يتيح الفرصة 
لعمليات احتمال ختفيض املدفوعات على مدار منحنيات التعلم. وهذا يعين أن هذه االســـتثمارات األّولية الكبرية 
ســـيتطلب األمر توظيفها يف البلدان النامية حاليًا. واحلق أن االفتراض من جديد بأنه ســـتنجم عنها أقل التكاليف 
وأعلى اإلمكانيات من حيث التخفيف وأوســـع الفرص بالنســـبة لألســـواق اجلديدة، إمنا يؤكد أن االستثمارات يف 

قطاع الطاقة بالبلدان النامية ال بد أن تكون هلا اهليمنة يف العقود القادمة.

سيحتاج األمر إىل املبادرة 

بحشد استثمارات “أّولية” يف 

مجال التكنولوجيات الجديدة 

واملتقدمة لتوفري الكربون.
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نهج متكامل إزاء تحدرّي التخفيف
أمن الطاقة 3

بالنسبة لكثري من البلدان املتقدمة أصبح توفر النفط يف السنوات املقبلة مسألة تدعو لقدر من االنشغال واالختالف. 
فوزارة الطاقة بالواليات املتحدة، يف تقريرها الدويل ملســـتقبل الطاقة لعام 2008 4 تتنبأ بأن صناعة الطاقة العاملية 
ســـوف تكـــون قادرة على التزويد مبـــا يوازي 103 من ماليني الراميل يوميًا من النفـــط التقليدي يف عام 2030 
باإلضافة إىل عشـــرة ماليني برميل أخرى من الســـوائل غري التقليدية )أنواع الوقود األحيائي، والنفط السوبر ثقيل 
والرمـــال النفطية وما إىل ذلك( على أســـاس 113 مليون برميل يف املجمـــوع كل يوم. ومن الناحية األخرى فإن 
الوكالة الدولية للطاقة يف تقريرها الصادر يف متوز/يوليه 2008 عن منتصف املدة ألسواق النفط للفترة 2009 - 
2012 تشري إىل أن الصناعة ستكون قادرة على إنتاج 96 مليون برميل يوميًا حبلول عام 2013 ولكنها تعبِّر عن 
شـــكوك كبرية تســـاورها بشـــأن قدرهتا على زيادة اإلنتاج إىل مستوى أعلى بكثري من هذا املستوى بسبب تناقص 
الناتج يف احلقول القائمة فضاًل عن ســـجّل خمّيب لآلمال يف اكتشـــافات حقول نفط جديدة إضافة إىل الشـــواغل 

املتعلقة مبدى كفاءة االستثمارات يف املستقبل.

هذا الفرع يستند بتوّسع إىل كلري )2008(.  3
وزارة الطاقة/إدارة معلومات الطاقة - 0484 )2008( )واشنطن، العاصمة، إدارة معلومات الطاقة، مكتب التحليل املتكامل   4

والتنبؤ، وزارة الواليات املتحدة للطاقة، أيلول/سبتمر 2008(.
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استثمار نُُظم الطاقة، 2000 - 2030
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استثمارات ”أّولية“ 
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املصدر: غروبلر، 

وناكيسينوفيتش، ورياحي 
)2007(
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ويأمل كثري من خراء الطاقة يف أن ما تقدمه أنواع الوقود الرئيسية األخرى - الغاز الطبيعي والفحم والوقود 
النـــووي والطاقة الكهرمائية وما إليها - ميكن أن يتوســـع حـــىت مبا يتجاوز معدالت النمو احلالية حبيث يعوَّض عن 
النقص املتوّقع يف توفر النفط. ومع ذلك فبغري حتّول جذري يف اســـتراتيجية الطاقة ســـيكون من الصعب على هذه 
املصـــادر أن متـــأل الثغرة اليت خلقها تناقص توفر النفط. وهذا التحول يتيـــح الفرصة ملواجهة قضايا املناخ وأهداف 

أمن الطاقة يف البلدان املتقدمة.
وُيعّد الغاز الطبيعي العنصر األكثر جاذبية من بني هذه املحروقات األحفورية الثالثة إذ تنبعث منه أقل كمية 
مـــن غـــازات الدفيئة اليت تغيِّر املناخ. والغاز الطبيعي مت تطويره بـــدوره يف مرحلة الحقة على النفط بوصفه وقودًا 
جتاريًا ومن مث فإن خمزوناته الرئيســـية مل تنضب متامًا على حنو ما حدث للنفط. ومع ذلك فالغاز ســـلعة قابلة للنفاد 
مثل النفط. وكثري من أغىن احلقول وأيســـرها من حيث اإلتاحة يف أمريكا الشـــمالية وحبر الشـــمال وغريب ســـيريا 
أصبحت اآلن ناضبة إىل حد بعيد. ورغم أن كثريًا من احلقول اجلديدة يف شـــرقي ســـيريا ويف ســـواحل مجهورية 
إيران اإلسالمية ومشايل آالسكا وكندا واملحيط القطيب ما زالت بانتظار االستغالل، فإن تكاليف تطوير هذه احلقول 
ســـوف تكون أكر بكثري من تكاليف تلك املطروحة حاليًا قيد اإلنتاج، وليس من الواضح كيف ســـيتمكن كثري 
منها من جذب مســـتويات مرتفعة من االســـتثمارات الالزمة لوضعها على خط اإلنتاج. وقصارى القول إنه فيما 
كان من املعقول توّقع قدر من الزيادة يف توفر الغاز الطبيعي يف السنوات املقبلة إاّل أن من املستبعد أن يعوض ذلك 

عن النقص الذي ستؤول إليه إمدادات النفط يف هناية املطاف.
أما الفحم فهو أكثر أنواع الوقود األساســـية توفرًا. كما أن تكنولوجيا اســـتخدام الفحم إلنتاج الكهرباء 
متطورة إىل حد كبري. وكلفته املنخفضة نسبيًا جعلت الفحم ذا جاذبية خاصة بالنسبة لدول نامية كالصني واهلند 
بوصفه مصدرًا لتوليد الطاقة الكهربائية. ومع توقع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي يف السنوات املقبلة يف ظل 
جتاوز الطلب للعرض، يتوّقع أن يكون للفحم دور متزايد باستمرار يف مزيج الطاقة العاملي بوصفه مصدرًا للوقود 
الالزم لتوليد الكهرباء. وطبقًا لوزارة شؤون الطاقة بالواليات املتحدة فإن استخدام الفحم عامليًا سوف يزيد بنسبة 
65 يف املائة بني عامي 2005 و2030 وهي زيادة أكر بكثري من أّي زيادة يف أّي مصدر رئيســـي آخر للطاقة. 
ومع ذلك فعندما يستخدم الفحم بطريقة تقليدية فهو يطلق مزيدًا من ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي عن 
كل وحدة من الطاقة اليت ينتجها نوعا الوقود األحفوري اآلخران. ومن مث فمن شـــأن زيادة تطرأ على اســـتخدام 
الفحم هبذا احلجم، أن تؤّدي إىل زيادة ملموسة على نطاق العامل كله من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ومبا يقّوض 
م يف جهوده  اجلهـــود العامليـــة الرامية إىل إبطاء معدل تغيُّر املناخ. ومـــن مث فإن قدرة املجتمع الدويل على إحراز تقدَّ
الرامية لوقف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، سوف تعوقها زيادة االعتماد على تكنولوجيات االحتراق القائمة على 
اســـتخدام الفحم حاليًا. وهذا يكشـــف عن اشتداد احلاجة املاسة إىل تطوير أنواع من التكنولوجيات أنظف قائمة 
على أساس الفحم وبالذات تكنولوجيات اقتناص واحتجاز الكربون )أنسوالبريي وآخرون، 2007(؛ ومع ذلك 
فبغري اعتماد موارد أكر بكثري فإن االستخدام التجاري لتلك التكنولوجيات يبدو مستبعدًا إىل حد ليس بالقليل 5.

ومثَّة بديل ممكن عن النفط وهو الطاقة النووية. وألن الطاقة النووية ال تطلق أّي انبعاثات من ثاين أكســـيد 
الكربون فإن من خراء الطاقة من يروهنا بدياًل جذابًا عن أنواع الوقود األحفوري. ومع ذلك فالطاقة النووية تنطوي 
على كثري من املخاطر ومن مشـــاكل خزن النفايات املشـــعة مما جعل التكاليف باهظة للغاية باملقارنة مع تكاليف 

ر الرئيس التنفيذي لشـــركة ســـنتريكا، وهي واحدة من أكر جهات توريد الطاقة  يف اململكة املتحدة على ســـبيل املثال، حذَّ  5 
يف اململكة املتحدة من أن حمطات الفحم املزودة مبعدات القتناص وخزن الكربون من املســـتبعد أن تكون جاهزة لتخفيضات 
 “Carbon capture won’t work until 2030, says energy boss”, :كبيــــرة يف االنبعاثات مـن البالد على مــــدار عقدين )انظر

.)The Guardian, 26 February 2009

بغري تحّول جذري يف 

اسرتاتيجية الطاقة سيكون 

من الصعب عىل أنواع الوقود 

األساسية األخرى أن تمأل 

الثغرة التي يخلقها تناقص 

توفر النفط.

الغاز الطبيعي هو األكثر 

جاذبية من بني أنواع الوقود 

األحفوري ألنه يطلق أقل كمية 

من غازات الدفيئة التي تؤّدي 

إىل تغريرُّ املناخ.

يطلق الفحم مزيداً من غاز 

ثاني أكسيد الكربون إىل 

الغالف الجوي لكل وحدة من 

الطاقة التي ينتجها بأكثر مما 

يفعل النفط والغاز.
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مصـــادر الطاقة األخرى، ومبا مل يشـــجع احلكومات وال املرافـــق اخلاصة على بناء العدد الكبري من املفاعالت. وقد 
تتسارع خطى تشييد املفاعالت يف السنوات القادمة استجابة لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية اخلالية من ثاين 
أكســـيد الكربون، ولكن من الصعب ختّيل ســـيناريو ينطوي على عدد جديد من املحطات الكافية لزيادة نصيب 

الطاقة النووية من جمموع الطاقة العاملية بصورة كبرية فوق مستواها الراهن البالغ 6 يف املائة.
وعلى ذلك، فمن واقع ما ميكن التنبؤ به، سيظل النفط هو املصدر الرئيسي للطاقة يف العامل على مدار الربع 

القادم من القرن حىت لو طرأت اخنفاضات معتدلة على نصيبه من املستوى الراهن )37 يف املائة(.
واحلـــل العملـــي الوحيد إزاء عدم األمن يف جمال الطاقة والتهديدات اليت تتربص باملناخ يتمثل يف اإلســـراع 
بتطوير البدائل املستقاة من مصادر الطاقة املتجّددة الصديقة للمناخ ما بني الرياح والطاقة الشمسية والطاقة احلرارية 
األرضية وأنواع الوقود العضوي املتقدمة وما إىل ذلك. ويندرج هذا ضمن التحّديات الكبرية اليت ســـوف تواجه 
صانعي السياسات على مدار سنوات القرن. ومع ذلك فرغم أن جسامة هذه املهمة أصبحت موضع تسليم على 
نطاق واسع للغاية فلم يتم ختصيص الكم الكايف من املوارد لتطوير الطاقة البديلة ومبا يكفل أن تصبح هذه املصادر 

املتجّددة قادرة على أن حتل حمل مصادر الطاقة غري املتجّددة يف غضون أّي إطار زمين معقول.
ل سوى حنو 8.5 يف املائة من  وطبقًا لوزارة الطاقة بالواليات املتحدة فإن مصادر الطاقة املتجّددة لن تشكِّ
 االستخدام العاملي للطاقة يف عام 2030 وهي زيادة ال ُيعتّد هبا عالوة على نصيبها احلايل البالغ 7.7 يف عام 2005 6. 
وال شـــك أن هذه اإلســـقاطات سيتم تنقيحها صعدًا اســـتجابة للجهود اجلديدة اليت يبذهلا االحتاد األورويب وإدارة 
الرئيس اجلديد للواليات املتحدة باراك أوباما، ولكنها سوف تقتضي اندفاعة كرى يف جمال االستثمار مبا يتيح زيادة 
نصيب املصادر املتجّددة بأكثر من جمرد نقاط مئوية قليلة. وبعد االخنفاض احلاد يف أسعار النفط بني شهري أيلول/

سبتمر 2008 وكانون الثاين/يناير 2009 أشار عدد كبري من احلكومات واملؤسسات إىل أهنا لن تستطيع املضي 
ُقدمًا مع اخلطط الطموحة الرامية إىل تطوير مشاريع جديدة يف جمال الطاقة املتجّددة وذلك بسبب قصور التمويل 7.

إن اإلدراك الكامل لإلمكانات الكبرية اليت تنطوي عليها مصادر الطاقة املتجّددة إمنا يقتضي التغّلب على عدد 
من العقبات التكنولوجية قبل أن ُيتاح اســـتخدام طاقة الرياح والشـــمس بصورة أوسع. وعلى سبيل املثال سيكون 
ضروريـــًا التوّصل إىل ُســـبل أكفأ خلزن الطاقة الكهربائية مبعىن ُســـبل قادرة على خـــزن الطاقة عندما تكون الرياح 
والشـــمس قوية مث إطالقها لياًل أو عندما يكون الطقس جملاًل بالســـحب أو خاليًا من هبوب الرياح. وحيتاج األمر 
كذلك إىل ُنُظم أكفأ للتحويل من أجل نقل التيار الكهربائي من املناطق اليت تضم طاقة الرياح أكثر وأشعة مشسية 
ميكـــن التعويل عليها إىل مناطق تعاُظم الطلـــب. وباملثل حيتاج األمر إىل طرائق جديدة لتحويل النفايات النباتية إىل 
إيثانـــول مبا يدخر املحاصيل الغذائيـــة وغريها من األنواع النباتية ذات القيمة. وهناك مصادر من الطاقة مثل الطاقة 
احلرارية األرضية وطاقة املد واجلزر واهليدروجني واالنصهار النووي وما إليها وهي تتطلب هنجًا أكثر استنارة بل 
ومزيدًا من التقدم العلمي والتكنولوجي. وهذه األوجه من التقدم ستقتضي بدورها استثمارات طائلة ليست متاحة 

يف الوقت احلاضر ال باحلجم الكبري الكايف وال من املصادر العامة وال اخلاصة.
وكنتيجة جلميع هذه التحّديات فإن العامل يواجه حالة مزمنة من انعدام األمن الطاقة مما سيجعل من الصعوبة 
مبـــكان ختطـــي حالة انعدام األمن االقتصادي اليت ُتعاود حدوثهـــا، وال ميكن إاّل بإتاحة عرض موثوق وميكن حتّمل 
تكاليفه من الطاقة، هتيئة الســـبيل أمام رســـم مسار مستقر للتعايف االقتصادي والنمو. كما أن التصّدي حلالة انعدام 

نظرة على مستقبل الطاقة الدولية لعام 2008، اجلدول ألف - 2.  6
 Clifford Kraus, “Alternative energy suddenly faces headwinds”, The New York Times, 21 October 2008; and :انظر  7
 Stephen Castle, “European nations seek to revise agreement on emission cuts”, The New York Times, 17 October

.2008 

لم يتم تخصيص الكم الكايف 

من املوارد لضمان أن تحل 

مصادر الطاقة املتجّددة 

محل املصادر غري املتجّددة يف 

غضون أّي إطار زمني معقول.

اإلدراك الكامل لإلمكانات 

الكبرية التي تنطوي عليها 

مصادر الطاقة املتجّددة 

يقتيض التغلّب عىل عدد من 

العقبات التكنولوجية.
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أمن الطاقة فضاًل عن التحويل املطلوب يف نظام الطاقة العاملي ال بد بالتايل من أن يشــــّكال أولوية رئيســـية يف أّي 
برنامـــج طويل األجل للتثبيت االقتصادي واالســـتقرار املناخي يف البلدان املتقدمـــة. وبغري مزيد من التفصيل ميكن 
القول بأن اهلدف النهائي جلهد من هذا القبيل ال بد أن يتمثل يف تقليل اعتماد العامل على أنواع الوقود األحفوري 
وال ســـيما النفط والفحم، مع زيادة االعتماد على املصادر املتجّددة من الطاقة، وخاصة الرياح والطاقة الشمســـية 
وأنواع الوقود األحيائي املتقدمة )غري الغذائية(. ومثل هذا املسار كفيل بأن يتصدى يف وقت واحد لتحّدي املناخ. 

أما بالنسبة للبلدان املتقدمة فلسوف يتطلب هذا املسار بدوره اختاذ إجراءات يف:
احلفظ: مبعىن بذل اجلهود لتقليل اســـتهالك أنواع الوقود األحفوري وخاصة النفط. وهذا يعين أمورًا   •
شىت من بينها قيادة سيارات أقل وأبطأ وجتميع الركاب يف سيارة واحدة بصورة أكثر تواترًا وتسويق 
السيارات ذات الكفاءة يف استخدام الوقود بداًل من املركبات املفرطة يف استخدام البنـزين والتوسع يف 
النقل العام وحتسني كفاءة الطاقة يف البيوت واألعمال التجارية واألجهزة الكهربائية من مجيع األنواع.

االبتكار: التطوير من أجل التوصل إىل مركبات ومصانع وأجهزة وُنُظم تسخني وما يف حكمها تتمتع   •
باستمرار بكفاءة استخدام الوقود وتتحول من السيارات اليت تعمل بالبنـزين إىل السيارات اليت تستخدم 
مزجيًا هجينًا بني البنـزين والطاقة الكهربائية إضافة إىل السيارات اهلجينة القابلة للشحن بالكهرباء ومجيع 
السيارات الكهربائية، مع حتسني كفاءة واستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتطوير أنواع متقدمة 

من الوقود األحيائي مستخلصة من نباتات غري غذائية.
االستثمار: زيادة كبرية يف االستثمارات العامة واخلاصة يف جمال بدائل الطاقة والنقل العام وتقدمي حوافز   •
مالية مبتكرة من أجل تطوير واســـتخدام بدائل الطاقة مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، الســـندات اخلضراء 

ونظام السقف واملبادلة بالنسبة إىل انبعاثات الكربون.
وال بد للجهود املبذولة على صعيد هذه اجلبهات مجيعًا أن تبدأ فورًا إذا كان اهلدف هو حتقيق تقدم حقيقي 
)انظـــر اإلطـــار ثانيـــًا - 1 لالطالع على َمَثل يدل علـــى التدابري املمكن اختاذها على الصعيـــد اإلقليمي بالواليات 

املتحدة(.

إتاحة الطاقة

يف ضوء املســـتوى املنخفض بشـــكل عام الســـتهالك الطاقة يف البلـــدان النامية، من املتوّقـــع أن خيتلف مفهوم أمن 
الطاقة إىل حد ما يف تلك البلدان عنه يف البلدان ذات االقتصادات األكثر تقدمًا. وتتســـم خدمات الطاقة احلديثة 
بعدم التكافؤ من حيث إتاحتها وخاصة بني الفقراء من جهة واملوسرين من جهة أخرى وأيضًا بني املناطق الريفية 
واحلضرية. واحلق أن هناك حنو بليوين نســـمة يف العامل أي ثلث ســـكان هذا العامل حمرومون متامًا من فرص إتاحة 
الطاقة احلديثة وحنو 1.6 بليون نسمة حمرومون من احلصول على الكهرباء، بينما يوجد 2.4 بليونا نسمة يطهون 
طعامهم مستخدمني أشكال الكتلة األحيائية التقليدية. وُتعّد اإلتاحة املحدودة خلدمات الطاقة األنظف اليت توفرها 
حامالت الطاقة احلديثة عاماًل هامًا يسهم يف زيادة مستويات الفقر يف بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء )برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، 2007 أ وب(. وتقدر االستثمارات احلالية يف النظام العاملي للطاقة بنحو 500 بليون دوالر 
سنويًا )ناكيسينوفيتش، وأغانوفيتش، وكيمورا، 2005(. وسوف يقتضي السيناريو املستدام املعروض يف الشكل 
ثانيًا - 7 تعبئة ضعف هذا املبلغ على األقل خالل العقود القادمة. وعلى ســـبيل املقارنة فإن النصيب املطلوب من 

أجل ضمان ُسبل اإلتاحة صغري نسبيًا.

ُتعّد اإلتاحة املحدودة لخدمات 

الطاقة األنظف التي توفرها 

حامالت الطاقة الحديثة عامالً 

هاماً يسهم يف زيادة مستويات 

الفقر يف بعض بلدان أفريقيا 

جنوب الصحراء.
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اإلطار ثانياً - 1

 تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة يف شمال رشقي الواليات املتحدة األمريكية:

حل الـ 3 يف املائة

للتوّصـل إىل التخفيضـات الرضورية الالزمة لتثبيت الرتكيزات عند 450 جزًءا يف املليون أو أقل، يقتيض األمر 
وضع هدف طويل األجل من أجل تخفيض االنبعاثات بنسـبة 80 يف املائة ومن ثمَّ إقرار اسـرتاتيجية لتحقيق 
ذلك الهدف. وإذا بدأت التخفيضات بحلول عام 2010 فلسوف يتاح تلبية أهداف التخفيض من خالل تقليل 
االنبعاثات بنسبة 3 يف املائة سنوياً عىل مدار السنوات الخمسني القادمة. وإذا كان الهدف هو التوصل إىل هذه 
الغاية بحلول عام 2050 )يف أربعني عاماً( فلسـوف يقتيض األمر تخفيضاً بنسـبة 4 يف املائة سـنوياً. وفيما 
يتصل بنسـبة التخفيض السـنوي البالغة 3 يف املائة، فإن االنبعاثات سوف تقّل إىل النصف يف مدى 23 عاماً 
وبنسـبة 75 يف املائة يف مدى 46 عاماً ثم تقّل بنسـبة 80 يف املائة مع بداية السـنة الثامنة واألربعني. ولبلوغ 
نسـبة 4 يف املائة كمعدَّل تخفيض سنوي، سيحدث االنخفاض البالغ 80 يف املائة يف السنة السابعة والثالثني. 

أما تأجيل اتخاذ اإلجراءات فسوف يقتيض منا التخفيض بمقادير أكرب بكثري يف السنوات الالحقة.
وكثري من الرتكيز عىل تخفيضات االنبعاثات ما برح حتى اآلن ينصّب عىل املسـتوى الوطني. ومع ذلك 
فمن شـأن السياسـات املحلية واإلقليمية أن تؤّدي دوراً محورياً يف بلوغ النتيجة املنشـودة. ويف حالة الواليات 
املتحدة، فإن مزيجاً من السياسـات املحلية والوطنية التي تطرح الحوافز وتفيض إىل تحسني التكنولوجيا من 
خـالل إقرار معايري قويـة تفرض عىل كل يشء ما بني محطات الطاقة وصناعـات البناء إىل مجال النقل فإن 
كل هذه األمور سوف تتبلور خصائصها إىل حد كبري من واقع اإلجراءات املتخذة سواء عىل صعيد الواليات أم 

عىل الُصعد املحلية.
وسـوف تؤّدي مبادرات السياسـة يف القطاعات املحددة إىل تحواّلت صوب الهياكل األساسية املنخفضة 
ل جـزًءا من حياتنا اليومية. وعىل  الكربـون مع تقليل الطاقة واالنبعاثات الكامنة يف تكنولوجيات بعينها تشـكِّ
سبيل املثال فإن إقرار معايري لكفاءة البناء ومعايري لكفاءة األجهزة ومعايري النبعاثات املركبات يقيض بفرض 
الة املتاحة. ومن شأن  سقف عىل عدم الكفاءة أو عىل االنبعاثات ويدفع إىل التوسع يف اعتماد التكنولوجيات الفعَّ
السعي نحو الكفاءة املطلوبة والبالغة الفعالية، وكذلك تدابري تخفيض الطلب عىل البنـزين واملرافق الكهربائية، 
فضالً عن زيادة معايري حوافظ الطاقة املتجّددة عىل صعيد الواليات بحيث تطلب واليات الشـمال الرشقي عىل 
األقـل 20 يف املائـة من املوارد املتجّددة )عىل نحو ما هو الحال يف نيوجرييس( أن يدفع ُقدماً مسـرية التحول إىل 
مصادر الطاقة املنخفضة االنبعاثات. وهذه السياسات يمكن تنفيذها سواء من خالل أم بدون فرض سقف عىل 

غازات الدفيئة ولكنها ستكون من الفعالية بمكان يف إطار بيئة تشهد سقفاً وتبادالً يف االنبعاثات.
ة خيارات متعّددة متاحة أمام املؤسسـات والعمالء التجاريني الصغار والكبار عىل السواء من أجل  وثمَّ
تخفيـض انبعاثات غازات الدفيئة. فمن خالل مزيج من املعدات ذات الكفاءة يف اسـتخدام الطاقة واملشـرتاة 
)األجهزة واإلنارة( باستخدام املفاهيم الخرضاء يف تصميم األبنية وتركيب معدات الطاقة املتجّددة باستخدام 
الحرارة والطاقة الكهربائية ورشاء أساطيل نقل تتحىل بالكفاءة يف استخدام الوقود مع رشاء الطاقة الخرضاء، 
كل هـذا يتيـح لتلك الكيانات أن تخّفض بصورة ملموسـة انبعاثاتها من غـازات الدفيئة مع تحقيق وفورات 

اقتصادية ملموسة وتحسني نوعية مكان العمل الذي تمارس فيه نشاطها.
وبوسع العمالء الصناعيني أن يعتمدوا عىل إضاءة تنطوي عىل الكفاءة يف استخدام الطاقة ومعدات 
ومبادئ إلدارة الطاقة فضالً عن األجهزة التي تجمع بني الحرارة والطاقة. وكثري من الرشكات اسـتخدمت 
بفعاليـة مزيجاً مـن التكنولوجيات ذات الكفـاءة والتكنولوجيـات املتجّددة مع إعـادة تصميم العمليات 
وتحسـينات أسـاطيل النقـل من أجل تحقيق وفـورات يف تكاليـف الطاقة وتخفيض النفايات وتحسـني 

منتجاتها وخدماتها.
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أما حكومات الواليات واملحليات، فباإلضافة إىل اسـتخدامها أدوات السياسـة للتحرك بمنطقة الشمال 
الرشقي عىل مسـار االنبعاثات املنخفضة فإنها تستطيع متابعة عدد من الخيارات التي تشمل اتخاذ إجراءات 
مبـارشة لتخفيـض االنبعاثات من خالل وضـع وتنفيذ خطة عمل متعلقة بتغريرُّ املنـاخ ورشاء طاقة املصادر 
املتجّددة ورسـم وتحقيق األهداف التي تنشـد كفاءة الطاقة ورشاء املعدات ذات الكفاءة يف اسـتخدام الطاقة 
سواء الستخدام الوالية أو لالستخدامات املحلية مع رشاء املركبات ذات الكفاءة من أجل تلبية احتياجات النقل 
للواليات واملحليات واتباع سياسـات ترمي إىل تشجيع املستخدمني عىل تقليل األميال التي يقطعونها عىل متن 
املركبات )من ذلك مثالً تشـجيع االتصاالت السلكية والالسـلكية ودعم استخدام وسائل النقل العام( وتقديم 

الحوافز لرشاء سيارات منخفضة االنبعاثات.
وهناك أيضاً مسألة الطاقة الكامنة يف املنتجات. وعىل سبيل املثال، فإن الطاقة الكامنة يف صنع وطرح 
سـيارة ويف الترصف فيها، تقع يف نطاق ما بني 5 إىل 10 يف املائة من الطاقة التي سـوف تسـتخدم خالل 
دورة حياتها. وبصورة مثالية فإن االنبعاثات املرتبطة بعمليات التصنيع والترصف سوف تراعى من مصنع 
السيارات أو يف مصنع إعادة تدوير الصلب. ويف غياب رشط من هذا القبيل فقد يختار الفرد أن يعوض عن 
هذه االنبعاثات من خالل تخفيضات أكثر حزماً يف قطاع خاضع لسيطرته أو رشاء ُسبل موثوقة للتعويض 
بما يكفل إيجاد مصدر للطاقة املتجّددة صفري الكربون. وفيما ييل أدناه عرض لنوعية جدول الخمسني سنة 
بالنسبة إىل إنتاج الطاقة الكهربائية الذي من املتصور أن يكون قادراً عىل كفالة التوّصل إىل الهدف املنشود أ.

األجل القريب )1 - 5 سنوات(:

إدارة الطلب عىل الطاقة الكهربائية بواسطة املستخدمني النهائيني. ويمكن أن يؤّدي ذلك إىل تقليل  •
االنبعاثات بما يعادل 3 يف املائة سنوياً عىل مدار 5 سنوات - 20 سنة وقد انتهت الدراسات إىل أن 
األرُس املعيشية املتكافئة فعلياً يمكن أن ترتاوح أوضاعها بمعدل 2 من حيث الطاقة التي تستخدمها 

حسب أنماط االستهالك.

االستعاضة عن 12 من أصناف املصابيح الكهربائية التقليدية بمصابيح فلوروسنت مدمجة ومن ثم  •
تقليل فاتورة الكهرباء املنزلية العادية بنسبة 3 يف املائة.

االقرتاب من األجل املتوسط )1 - 15 سنة(

وضع سقف لالنبعاثات يف محطات الطاقة بموجب املبادرة اإلقليمية لغازات الدفيئة أو برنامج للسقف  •
واملبادلة واالقتصاد مع التشديد عىل تفعيل قيود االنبعاثات يف كل عقد من الزمن. ويالحظ أن االنخفاض 

بنسبة 10 يف املائة يعادل رسملة النسبة املئوية لالنخفاض البالغة 3 يف املائة لنحو 4 سنوات.

رشاء كهرباء مولَّدة من مصادر متجددة وصفرية االنبعاثات لتخفيض انبعاثات الفرد من الكهرباء  •
إىل الصفر )انظر أدناه(.

الهدف املتوسط )5 - 25 سنة(:

تغيري القوانني بحيث يمكن بناء محطات تكفل الجمع بني الحرارة والطاقة النظيفة املوزعة يف جميع املواقع  •
انبعاثات غاز  الحرارة والطاقة إىل تقليل  الجامعات. ويؤّدي بناء محطة تجمع بني  الصناعية ويف حرم 
ثاني أكسيد الكربون بأكثر من النصف وهو ما يعادل تخفيضاً بنسبة 3 يف املائة عىل مدار 25 - 30 سنة.

االستعاضة عن محطة توليد طاقة وحيدة بواسطة حرق الفحم بمحطة ُتدار بالغاز الطبيعي وبهذا  •
تنخفض االنبعاثات إىل النصف. وهذه الجهود تعادل 3 يف املائة سنوياً من التخفيضات ملدة تصل إىل 

نحو 25 سنة.

أ يطرح هذا أمثلة عن 

السياسات والتدابري الالزمة 

لتحقيق هذه التخفيضات 

من االنبعاثات وسيحتاج 

األمر إىل خيارات مماثلة 

يف صناعة البناء وقطاعات 

النقل من أجل تلبية 

األهداف.
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وميثل البشر جزًءا من أسواق املستقبل ذات اإلمكانيات الواسعة للطاقة ولكنهم يستبعدون من ُسبل احلصول 
عليها، إما حبكم غياب اخلدمة وإما ألن اخلدمات املقدمة ال سبيل إىل حتّمل تكلفتها. والرقم الفعلي هلؤالء املستبعدين 
ومن ضمنهم “معوزو الطاقة” يتباين بصورة واســـعة ما بني 1.6 بليون نســـمة )الوكالة الدولية للطاقة، 2005 
و2008 ب( وبليوين نسمة )ناكيسينوفيتش وآخرون، 2000؛ وغولدبرغ وآخرون 2000 و2004(. ويعيش 
معظم املستبعدين يف مناطق ريفية فيما ُيقّدر أن هناك حنو 260 مليون يعيشون يف احلضر )الوكالة الدولية للطاقة، 
2005(. وميكن أن يؤّدي توفري ُســـبل اإلتاحة على مدار العقدين القادمني إىل خلق ســـوق هائلة للطاقة مع زيادة 
املنافـــع اليت ميكن أن تنجم عـــن التعلم التكنولوجي بفضل املزيد من وفورات احلجم. وباإلضافة إىل ذلك فإن هذا 
األمر ســـيكون جتســـيدًا لروح اإلنصاف وُتنتج عنه آثار إجيابية إىل حد كبري سواء فيما يتعلق خبلق أنشطة اقتصادية 

جديدة أم فيما يتصل بالتنمية نفسها.
على أن حتّمل متوسط تكاليف الربط بالشبكة بالنسبة هلؤالء املستبعدين عند 000 1 دوالر لكل أسرة 
معيشية )ناكيسينوفيتش، 2009( ينجم عنه احتياجات من االستثمارات العاملية تبلغ حنو 25 بليون دوالر سنويًا 
على مدار السنوات العشرين القادمة. وهذا مبلغ هائل بالنسبة ألفقر البلدان النامية ولكنه مبلغ متواضع باملقارنة 
مـــع التدفقـــات املالية األخرى، بل إنه يتضاءل إىل جانـــب مئات الباليني اليت تعّهد بتقدميها كثري من حكومات 
البلدان أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إلنقاذ القطاع املايل وصناعة الســـيارات وكثري من 
القطاعات األخرى من االقتصاد. وعلى سبيل املقارنة فإن تكاليف األخذ بيد بليوين إنسان كي يشملهم نظام 
خدمات الطاقة احلديثة تبدو وكأهنا صفقة راسخة جمدية حقًا. ومع ذلك فإن املساعدة اإلمنائية الرمسية املنفقة على 
رة  الطاقة ال تزيد على حنو 4 باليني دوالر ســـنويًا أي حنو 4 يف املائة من جمموع املســـاعدة اإلمنائية الرمسية املقدَّ
حبـــوايل 100 بليـــون دوالر يف عام 2007 )ترباك وآدمز، 2007(. وعليه ســـتظل التكاليف املتكبدة لتوصيل 
هؤالء املســـتبعدين إىل الطاقة أكر بكثري من املبالغ اليت أصبحت املناطق املتقدمة على اســـتعداد الستثمارها من 

أجل تطوير الطاقة يف بقية العامل.

متوسط تكاليف الربط 

بالشبكة بالنسبة للمستبعدين 

من الوصول إىل الطاقة عند 

000 1 دوالر لكل أرسة 

معيشية ينجم عنه احتياجات 

من االستثمارات العاملية تبلغ 

نحو 25 بليون دوالر سنوياً.

زيادة استخدام الـطـاقة املتجّددة بما يف ذلك طــاقة الـرياح سواء عىل مستوى واسع أم عىل مستوى  •
محدود وكذلك الطاقة الشمسية يف املباني االنفرادية فضالً عن الجمع بني الحرارة والطاقة.

بدء إعادة تشكيل الشبكات الكهربائية لجعلها أكثر تواؤماً مع الطاقة التي يتم توزيعها. •

األجل املتوسط إىل الطويل )10 - 50 سنة(

االستعاضة عن محطات الطاقة الكهربائية بمحطات ذات انبعاثات منخفضة أو صفرية ومنها مثالً  •
مصدرا الريح والشمس وما يماثلهما. إن إحالل 18 من محطات التوليد بالفحم سنوياً عىل املستوى 
الوطني يعادل نحو 3 يف املائة تخفيضاً يف االنبعاثات. أما متوسط دورة حياة هذه املحطات فينبغي أن 
يكون 50 سنة أو أقل بحيث يمكن إحالل جميع محطات التوليد بالفحم يف النصف الثاني من القرن 

إذا اقتىض القانون إغالق املحطات األقدم واألقذر واألقل كفاءة.

اقتناص ثاني أكسيد الكربون وخزنه يف مناجم الفحم الناضبة ومن ثمَّ املساهمة أيضاً يف تخفيضات  •
االنبعاثات.

إقامة “شبكة ذكية ” ومتينة تتفرع إىل عقيدات إضافة إىل مصادر طاقة موزعة متعّددة بما يف ذلك إىل  •
حد كبري املصادر املتجّددة مع الجمع بني مصدري الحرارة والطاقة. ويلزم التخطيط لهياكل موارد 

املرافق واتباع سياسات اسرتداد التكاليف من أجل تحقيق هذا الهدف.
املصدر: استناداً إىل موماو، 

وجونسون )2008(.
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توسيع القدرات

إن جتاوز االحتياجات الفورية ملعوزي الطاقة يف سيناريوهات تطوير الطاقة يف املستقبل، يفترض أن تطرأ حتسينات 
ل جانبًا كبريًا من السكان يف العامل،  واسعة النطاق على خدمات الطاقة. وهذا جيعل من البلدان النامية، اليت تشكِّ
أكر أسواق الطاقة يف املستقبل. ويعرض الشكل ثانيًا - 8 - ألف القدرة القائمة التراكمية يف السيناريو ألف - 2 
ويصّور مجيع حمطات توليد الكهرباء يف البلدان الصناعية )الشمال( والبلدان النامية )اجلنوب( من عام 2010 إىل 

عام 2030 )غروبلر، وناكيسينوفيتش، ورياحي، 2007(.
ومـــن املتوّقع أن يبلغ توّســـع القدرات يف اجلنوب ضعف نظريه يف الشـــمال على مـــدار العقود املقبلة وهو 
ما يوضح كيف أن أســـواق الطاقة املتنامية عمليًا ســـتكون يف األجزاء النامية من العامل. على أن إحالل القدرات 
سيكون أوسع بكثري يف الشمال حبكم ما يضمه من رصيد هائل حاليًا من حمطات توليد الكهرباء فضاًل عن تقادمها 
امللموس. ويف ســـيناريوهات ترك األمور جتري على نفس املنوال، حيث يتواصل االعتماد على الطاقة األحفورية، 
وال سيما الفحم يف الواليات املتحدة والصني واهلند واالحتاد الروسي بني دول أخرى، فإن جمموع الطاقة اجلديدة 
اليت يتقّرر طرحها يكاد يصل إىل 50 ترياوات من الكهرباء أو ما يعادل 12 ضعفًا على األقل من القدرات العاملية 
املتاحة حاليًا. وحىت يف ظل هذه السيناريوهات، سوف تتوسع األجزاء النامية من العامل يف قدرات الطاقة املتجّددة 
القائمة حىت عام 2030 ومبا يعادل قدرات مجيع حمطات توليد الكهرباء يف العامل اليوم إىل جانب نصف احلجم يف 
حمطات الطاقة النووية اإلضافية. وُتعّد التحسينات املمكن إضفاؤها على هذه القدرات القائمة بالغة الضخامة حبق 
يف البلدان النامية وحدها مبا يوضح أن مثة فرصًا ال ُيستهان هبا ستكون متاحة لالستثمار من جانب القطاع اخلاص. 
ومع ذلك فإن أثرها، يف ظل هذا السيناريو بالنسبة لتخفيف املناخ سيتضاءل أمام توسع مصادر الوقود التقليدية.

ويوضـــح الشـــكل ثانيًا - 8 باء أن هذه الصورة تتغري جذريًا فيمـــا يتعلق مبحطات التوليد ذات االنبعاثات 
الصفرية يف عامل تثبيت االنبعاثات حىت لو قامت على أســـاس الســـيناريو ألف - 2 ذي االستخدام الكثيف للطاقة 
األحفورية. إن التثبيت، حىت مع توخي اهلدف املتواضع البالغ 670 جزء يف املليون من معادل ثاين أكسيد الكربون 
حبلـــول عـــام 2100، إمنا يفضي إىل إعادة هيكلة واســـعة النطاق وخاصة بالنســـبة للمحطات اجلديدة اليت تتحّول 
لتستند أساسًا إىل مصادر الطاقة املتجّددة وإىل املزيد من الطاقة النووية. وهنا )وكذلك يف صيغ التثبيت يف السيناريو 
باء - 1( نفترض جهدًا جيســـد ختفيفًا عامليًا شـــاماًل وميكن أن يقوم ذلك على أســـاس احلّد األدىن من التكاليف 
واملبادالت احلرة يف الكربون وغريه من السلع واخلدمات. وباملقابل، وعلى حنو ما ُنوقش يف الفصل السابق، ميكن 

حتقيق ذلك من خالل سياسة أكثر اتسامًا بطابع املبادرة االستباقية.
على أن اإلضافات اليت ستطرأ على القدرات اإلمجالية تقّل نوعًا ما بسبب التحسينات األخرى اليت ستطرأ 
على جمال الكفاءة فيما يتجاوز تلك اليت تقوم على خط األساس ألف - 2. ومع ذلك فهذه اإلضافات من القدرات 
ويف عمليات إحالهلا واسعة النطاق للغاية وخاصة بالنسبة ملحطات توليد الطاقة املتجّددة واملحطات النووية. وهناك 
حنو 4 ترياوات من حجم توسع القدرات ميكن حسب التنبؤات أن يتم يف األجزاء املتقدمة من العامل مع عمليات 
إحـــالل يف القـــدرة تبلغ 2 ترياوات. أما يف املناطق النامية فإن اإلنشـــاءات املوازية تبلغ حنو 6 ترياوات من توّســـع 
القدرات وحوايل 0.5 ترياوات من إحالل القدرات. ومع حســـاب هذه املقادير معًا فلســـوف يتم إنشاء أكثر من 
12 تـــرياوات مـــن الطاقة املتجّددة وحنـــو 10 ترياوات من حمطات الطاقة النووية أو ما يوازي إضافة 5.5 أضعاف 
القدرة اإلمجالية القائمة يف مجيع حمطات الطاقة يف العامل. ويتمثل امللمح اهلام يف هذا الصدد يف أن نصف مجيع هذه 
املحطات سيتم بناؤه يف األجزاء النامية حاليًا من العامل، كما أن معظمها سيأيت بوصفه توّسعًا جديدًا يف القدرات 

وليس عمليات إحالل ملحطات الطاقة اليت تقادم عليها العهد. 

من املتوّقع أن يبلغ توّسع 

القدرات يف الجنوب ضعف 

نظريه يف الشمال عىل مدار 

العقود املقبلة.
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ع القدرة الكهربائية وقدرة اإلحالل بحلول عام 2030، البلدان النامية والصناعية توسرّ

صفر
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البلدان الصناعية

البلدان النامية

ألف - السيناريو ألف - ٢

صفر
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باء - السيناريو ألف - ٢- ٦٧٠

أحفورية

املصدر: غروبالر، 

وناكيسينوفيتش، ورياحي 

.)2007(

مالحظات: الرقم يمثل 

توسع القدرة الكهربائية 

وإحالل القدرة بحلول عام 

2030 يف البلدان املتقدمة 

)الصناعية( ويف البلدان النامية 

يف السيناريو املرجعي ألف - 2 

)اإلطار ألف( ويف سيناريو 

التثبيت ألف - 2 - 670 

املتعلق بمعدَّل 670 جزًءا يف 

املليون من معادل ثاني أكسيد 

الكربون )اإلطار باء(. ويشري 

توسع القدرات إىل محطات 

الطاقة الجديدة فيما يشري 

إحالل الطاقة إىل محطات 

الطاقة التي سيتم بناؤها لكي 

تحل محل تلك التي سُتغلق من 

اآلن إىل عام 2030.
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وهـــذا يفضـــي إىل عدد مـــن االعتبارات، فأواًل هناك خماطـــرة ميكن أن حتدث متمثلـــة يف الدوران يف فلك 
التكنولوجيـــات التقليدية إذا مل يتم بناء القدرات اجلديدة الالزمة على أســـاس أفضل التكنولوجيات. ومبعىن آخر، 
هناك حافز هائل الجتذاب رأس املال إىل التعامل مع أحدث التكنولوجيات فضاًل عن اإلتاحة احلرة اليت تتوفر هلؤالء 
الذين يعيشـــون حاليـــًا يف األجزاء النامية من العامل )ملزيد من النقاش، انظر الفصـــل اخلامس(. ثانيًا، مثَّة إمكانيات 
حقيقية يف البلدان النامية بأن حتقق قفزة واسعة إىل حيث أكثر التكنولوجيات تقدمًا ألن السوق هائلة احلجم ومن 
شأهنا أن تفضي إىل ختفيضات كبرية يف التكاليف وحتسينات ملموسة يف األداء )انظر أيضًا الفصل الرابع(. ثالثًا مثَّة 
إمكانية واضحة املعامل بالنســـبة لدورة حقيقية من النمو )وهو أيضًا ما يتصدى لتحّدي املناخ( ويف إطارها تتحقق 
اندفاعة لالستثمارات العامة يف جمال إجراءات التخفيف مبا يفضي إىل حشد االستثمار اخلاص وترقية التكنولوجيا 

ومنو اإلنتاجية وهو ما يتطلب بالتايل تدخاًل قويًا من جانب السياسات املتبعة.
ويصّور الشكالن ثانيًا - 9 وثانيًا - 10 التحّول حنو التخلص من الكربون يف جمال توليد الكهرباء والطاقة 
األّولية يف ظل تزايد دقة أهداف استقرار املناخ. ويعرض الشكل ثانيًا - 9 هذا االجتاه بالنسبة إىل السيناريو ألف - 
2 وباء - 1 بالنسبة لتوليد الكهرباء. أما الشكل ثانيًا - 10 فيفعل الشيء نفسه بالنسبة إىل الطاقة األّولية اإلمجالية، 
ويف ظل تزايد أمهية التثبيت يوجد حتول ملموس حنو التخلص من الكربون وزيادة االســـتثمارات يف تكنولوجيات 
خالية من الكربون أو مقّللة للكربون. وكما رأينا أعاله فإن أكر األسواق الناشئة هلذه التكنولوجيات يوجد حاليًا 
يف األجـــزاء الناميـــة مـــن العامل )اجلنوب(. وال يعين هذا فقط أن االحتياجات املتزايدة يف جمال التمويل ســـوف يتم 
تأمينهـــا لتوظيف هذه االســـتثمارات اجلوهرية بل يعين أيضـــًا أن معظم جهود التعلم التكنولوجي املطلوبة، ومن مث 
ح أن تشـــهدها تلك املناطق بالذات. وبعبارة أخرى يوجد حافز قوي حمتمل يدفع  ختفيضات التكاليف، من املرجَّ

إىل االستثمار هناك مع افتراض وجود ترتيبات مؤسسية ومتويلية مالئمة.

تعريفات التزويد

تعريفة التزويد هي سياسة تفرض على شركات املنافع أن تقوم “بتزويد” الشبكة وأن متارس الشراء بسعر مفروض 
قانونـــًا )أو “تعريفـــة”(، للطاقة اليت يقوم بتوليدها أّي فرد أو منظمة من املصادر املتجّددة. والتعريفات هي املبالغ 
املدفوعـــة لـــكل كيلووات ســـاعة من الكهرباء. وعليه فـــإن تعريفات التزويد هي الرســـوم أو املبالغ املدفوعة لكل 

كيلووات ساعة من توليد الكهرباء اليت تغذي الشبكة أو تباع هلا.
وتشــــّكل هذه التعريفة واحدًا من ُســــبل خيارات السياسات املتاحة للحكومات من أجل احلث على توظيف 
استثمارات يف جمال الطاقة املتجّددة. أما اخليارات األخرى فهي )أ( معايري احلافظة املتجّددة اليت تتطلب من شركات 
املنافع أن متّد حبصة مقّننة من الكهرباء املستمّدة من مصادر متجّددة؛ )ب( اآلليات ذات األساس السعري اليت تزيد 
 ســــعر الطاقة ذات األســــاس الكربوين ومن ذلك مثاًل من خالل ضريبة كربون أو نظام لسقف ومبادالت بالنسبة له؛ 
)ج( دعم مباشــــر أو غري مباشــــر لقطاع الطاقة املتجّددة كأن يتم من خالل ختصيص األموال ملجال البحث والتطوير 
وتقدمي االئتمان املدعوم أو األرض أو حىت تقدمي اســــتثمار عام مباشــــر ضمن االســــتثمارات املوظفة يف جمال الطاقة 

املتجّددة.

من املرّجح أن ينجم عن 

نجاح البلدان النامية يف 

تحقق قفزة واسعة إىل حيث 

أكثر التكنولوجيات تقدماً 

تخفيضات كبرية يف التكاليف 

وتحسينات ملموسة يف األداء.

ة حافز قوي محتمل يدفع  ثمَّ

إىل االستثمار يف البلدان النامية 

مع افرتاض وجود ترتيبات 

مؤسسية وتمويلية مالئمة.
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 حصة توليد الكهرباء الخالية من الكربون يف السيناريو ألف - 2 )ألف(

والسيناريو باء - 1 )باء(

ألف - حصة خالية من الكربون يف توليد الكهرباء يف السيناريو ألف - ٢ (نسبة مئوية)
١٠٠
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٦٠

٥٠
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األجزاء با ليون حسب الحجم من ثاني أكسيد الكربون
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األجزاء با ليون حسب الحجم من ثاني أكسيد الكربون
٨٣٠ ٦٧٠ ٥٩٠ ٥٢٠ ٤٨٠ ٤٥٠

باء - حصة خالية من الكربون يف توليد الكهرباء يف السيناريو باء - ١ (نسبة مئوية)

املصدر: استناداً إىل املعهد 

الدويل لتحليل الُنُظم التطبيقية 

.)2007(

مالحظة: هذه أنصبة يف 

املناطق املتقدمة )الشمال( 

واملناطق النامية )الجنوب( 

حيث إن الباقي هو التوليد من 

واقع املصادر األحفورية عاملياً. 

أما محطات التوليد األحفورية 

ذات القدرة عىل اقتناص وخزن 

الكربون فهي واردة ضمن 

الحصص الخالية من الكربون 

إضافة إىل محطات التوليد 

النووية وجميع محطات 

الطاقة املتجّددة. وهذه األنصبة 

لألعوام 2030 و2050 

و2100 وتعكس األعمدة 

عند أقىص اليسار السيناريو 

املرجعي الذي يفيض إىل 

تركيز ملعادل ثاني أكسيد 

الكربون يف الغالف الجوي 

بمقدار 430 1 جزًءا يف املليون 

بحلول عام 2100 بما يزيد 

عىل السيناريو ألف - 2 )اإلطار 

ألف( و830 جزًءا يف املليون 

يف حالة السـيناريو املرجعي 

باء - 1 )اإلطار باء( بينما 

تعكس األعمدة عند أقىص اليمني 

سيناريو التثبيت املنخفض 

للغاية الذي يفيض إىل تركيزات 

بمعدل 450 جزًءا يف املليون 

وبما يضاهي نحو درجتني 

حراريتني فوق مستويات عرص 

ما قبل الصناعة وما بينهما هو 

مستويات التثبيت الوسيطة.
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الشكل ثانياً - 10

 حصة الخلورّ من الكربون يف خليط الطاقة األورّلية يف السيناريو ألف - 2 )ألف(

والسيناريو باء - 2 )باء(
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٦٠
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٢٠

١٠

صفر

األجزاء با ليون حسب الحجم من ثاني أكسيد الكربون
١٤٣٠ ١٠٩٠١٣٩٠ ٩٧٠ ٨٢٠ ٦٧٠ ٥٩٠ ٥٢٠ ٤٨٠ ٤٥٠
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الجنوب

٢١٠٠
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١٠٠
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١٠
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األجزاء با ليون حسب الحجم من ثاني أكسيد الكربون
٨٣٠ ٦٧٠ ٥٩٠ ٥٢٠ ٤٨٠ ٤٥٠

باء - حصة الخلّو من الكربون يف خليط الطاقة األّولية يف باء - ١ (نسبة مئوية)

ألف - حصة الخلّو من الكربون يف خليط الطاقة األّولية يف ألف - ٢ (نسبة مئوية)

املصدر: استناداً إىل املعهد 

الدويل لتحليل الُنُظم التطبيقية 

.)2007(

 مالحظة: انظر الشكل

ثانياً - 9.
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وهنـــاك تداخـــل ملموس فيما بني اخليارات املتنوعة يف جمال السياســـة. وعلى ســـبيل املثال فكثريًا ما تكون 
األشكال األخرى من الدعم املقدم للمصادر املتجّددة مواكبة لتعريفات التزويد. كذلك فإن ُنُظم السقف واملبادلة 
كثـــريًا مـــا يتم تنفيذها من خالل معايـــري احلوافظ املتجّددة. ويف بعض احلاالت، كما يف كاليفورنيا، اســـتخدمت 
تعريفات التزويد لتنفيذ خمّطط معايري احلوافظ املتجّددة. ويف جمال املمارسة أثبتت تعريفات التزويد أهنا أكثر جناحًا 

بكثري يف ضوء ما أسفرت عنه من نتائج أمكن التحقق منها )مندونسا 2007؛ غايب 2009(.
وقد استخدمت تعريفات التزويد على مدار عقدين من الزمن وهي اآلن مودعة يف السجاّلت يف 45 بلدًا 
أو دولة على األقل يف أحناء العامل وإن كانت الســـاحة قد شـــهدت تطورًا عر الزمن حيث إن املعيار الذي حظي 
بأكر اهتمام إجيايب هو تعرفة الطاقة املتجّددة املتقدمة اليت مت العمل هبا أساســـًا يف أملانيا مث أصبحت مســـتخدمة يف 

العديد من البلدان واملناطق األخرى. 
ومـــن الناحية التارخيية فـــإن تعريفات التزويد مت تطويرها أواًل يف الواليات املتحدة األمريكية يف إطار قانون 
السياسات العامة لتنظيم املنافع )بوربا( وكان ميثل جزًءا من قانون الطاقة الوطين لعام 1978 الذي أتاح الربط بني 
مولدات الطاقة املتجّددة وبني الشـــبكات ونّص على ضرورة أن تســـدد تكاليف التوليد بعد أن قد كانت حتاشتها. 
واستجابة لذلك قامت واليات كثرية بوضع ترتيبات تعاقدية محلت اسم “عقود العرض املعيارية” ومت تقدميها إىل 
جهات التوليد باســـتخدام الطاقة املتجّددة. ويف عام 1984 حتديدًا قضت جلنة املنافع العامة يف كاليفورنيا بطرح 
العرض املعياري رقم 4 الذي قام بتثبيت املبلغ املطلوب دفعه عن كل كيلووات ســـاعة لفترة طويلة )عادة ما تبلغ 
10 ســـنوات على مدار فترة تعاقدية قوامها 30 ســـنة(. وهذه التعرفة الثابتة قدِّرت على أســـاس التكلفة اليت طال 

أجل حتاشيها يف جمال توليد الطاقة التقليدية.
وهلـــذا الســـبب فإن العـــرض املعياري رقم 4 كثريًا ما ينظر إليه على أنه ميثـــل النموذج األول لتعريفة 
ناجحة يف جمال التزويد، وقد أدى إىل إنشـــاء حمطات جديدة لتوليد الطاقة الرحيية حبجم 200 1 ميغاوات 
بني منتصف الثمانينات إىل أواخرها وهو ما ظل يســـاهم باســـتمرار يف تقدمي حنو 1 يف املائة من اســـتهالك 
كاليفورنيا ألكثر من عقدين من الزمن. ومع ذلك فلم تقدم هذه النوعية من العقود إاّل يف حدود عام 1984 

قبل اهنيار أسعار النفط.
وقامت أملانيا يف عام 1991 بتنفيذ القانون Stromeinspeisungsgesetz ويعين حرفيًا القانون املتصل بتزويد 
الشـــبكة بالكهرباء. وحدَّدت أملانيا تعريفاهتا على أســـاس كسر من ســـعر التجزئة )مبعىن السعر الذي كانت ُتباع 
به الكهرباء للمســـتهلكني( وليس ســـعر اجلملة )أو التكلفة اليت كانت تتكّبدها املنافع العامة يف شراء الكهرباء من 
ل ضرائب االســـتهالك جانبًا كبريًا من ســـعر التجزئة النهائي للكهرباء.  جهات التوليد األخرى(. ويف أملانيا تشـــكِّ
وقد ُدفع للطاقة الرحيية والطاقة الشمســـية 90 يف املائة من ســـعر التجزئة يف حني ُدفع ملحطات الطاقة الكهرمائية 

80 يف املائة من سعر التجزئة.
ومع ذلك فإن هذه املعدَّالت مل تكن بدورها مستقرة مبا يضمن جذب التمويل الكايف. وقد مت تصحيح هذا 
الوضع يف أملانيا يف عام 2000 من خالل النص على أن ُيتاح ملصادر الطاقة املتجّددة يف الكهرباء أولوية الوصول 
إىل الشبكة على أساس جمموعة من األسباب البيئية واالجتماعية واالقتصادية. كما حدَّدت تعريفات خمتلفة بالنسبة 
للخيارات التكنولوجية املختلفة )على أســـاس التكلفة املتعلقة بعملية التوليد مع إضافة ربح معقول( وضمنت ذلك 
ملدة عشرين عامًا. وقد اتبع كثري من البلدان النامية هذا النموذج حيث ضمت ما ُيسّمى بتعريفات الطاقة املتجّددة 

املتقدمة باعتبارها تتفق مع املمارسة املعيارية فيما يتعلق بسائر حمطات الكهرباء اخلاصة.
ويف حالة الطاقة الفولطاضوئية الشمسية يف األسطح السكنية فإن قانون أملانيا لعام 2004 على سبيل املثال 
يقدِّم 0.57 من اليورو/كيلووات ساعة )0.75 من دوالرات الواليات املتحدة/كليووات/ساعة( وهو رقم أعلى 
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بكثري من نظريه بالنســـبة للمصادر األخرى. وقامت مقاطعة أونتاريو الكندية بتنقيح قوانينها من أجل تقدمي عقود 
معيارية تتباين حســـب التكنولوجيا واحلجم واالســـتخدام مبا يف ذلك على ســـبيل املثال تقدمي 0.80 من الدوالر 
الكندي/كيلووات ساعة )0.62 من دوالرات الواليات املتحدة/كيلووات ساعة( يف حالة اخلاليا الضوئية الشمسية 
 لألســـطح الســـكنية. ويف معظم احلاالت، وبرغم أن التعريفات يعبَّر عنها بوصفها نســـبة مئوية من ســـعر التجزئة، 

إاّل أهنا تقوم من الناحية الفعلية على أساس تكلفة التوليد مضافًا إليها الربح.
واخلالصة، فإن السياسات احلديثة للتعريفات املتقدمة يف جمال الطاقة املتجّددة تتطلب أن تعَطى األولوية يف 
الوصول للشبكة وأولوية الشراء لصاحل التوليد من املصادر املتجّددة، على أن حتدد التعريفات املختلفة على أساس 

تكلفة التوليد مضافًا إليها ربح معقول.
ويف البلدان النامية، تنبع مشكلة رئيسية من حقيقة أن تكاليف معظم اخليارات يف الطاقة املتجّددة أعلى 
بكثري من متوســـط ســـعر التجزئة للكهرباء الذي يتم ختفيضه بدوره حبكم أن هناك نســـبة من الفئات املنخفضة 
الدخل اليت ال تستطيع حتّمل سعر الكهرباء إاّل عند تكلفة تقّل عن 0.6 يف املائة من الدوالر/كيلووات ساعة. 
وهذا خيلق حافزًا مثّبطًا للمنتجني الذين خيشون من تغيريات تطرأ على السياسات يف املستقبل يف حالة حدوث 
توســـع كبري يف توليد الطاقة من املصادر املتجّددة. ويف هذا املضمار ميكن خليار تعريفات التزويد أن ينجح يف 
لة دوليًا لصاحل املســـتهلكني من ذوي الدخل  البلدان النامية ولكن إذا اســـتند إىل ضمان دويل ومعونات دعم مموَّ

املنخفض.

البحث والتطوير

إن نوعيـــة الفرصـــة اليت تنجم عـــن أّي أزمة وتفضي إىل تغيري جذري ميكن تبديدهـــا إذا أحجمت املجتمعات عن 
مواجهتهـــا واختـــارت بداًل من ذلك أن تقدم دعمها للُنُظم القدميـــة، وتبعًا لذلك أن تدمي األمناط القدمية مما يؤجل 
إمكانية تبّني اجلديد وهي يف الوقت نفســـه، ختلق الظروف اليت تؤّدي إىل املزيد من تعميق األزمة والركود. ورمبا 
تكون هذه املخاطر أكثر يف املناطق النامية من العامل حبكم حمدودية مواردها املالية وضعف قدرهتا املؤسسية بالنسبة 
إلقرار السياســـات واختاذ التدابري الفعَّالة اليت ميكن أن تفضي إىل مرحلة جديدة من النمو تتســـم بإمكانات فعَّالة يف 

جمال التخلص من الكربون.
وميثل البحث والتطوير والنشـــر معًا أمورًا حيوية لتحســـني األداء وختفيض التكاليف يف املراحل املبكرة من 
التطور التكنولوجي. وينطبق نفس الشـــيء بصفة أساســـية على نقل التكنولوجيا )الفصل اخلامس(. وعلى ســـبيل 
املثال فإن تكلفة اخلاليا الفولطاضوئية املنَتجة يف اليابان اخنفضت إىل النصف بني عامي 1973 و1976 ولكن مل 
يالحظ أثر هذا التحســـن يف الســـعر ألنه حدث قبل تركيب أّي من وحدات البيان العملي ومن مثَّ كانت املحصلة 
التراكميـــة للقـــدرات اليت مت تركيبها هي صفر. ومثل هذه النفقات يف جمال البحث والتطوير والنشـــر متثل عنصرًا 
صغريًا يف حتســـينات تكاليف التكنولوجيات اليت تكون قد قطعت شـــوطًا يف التقدم إىل املرحلة اليت جتد فيها موئاًل 
جتاريًا يف األســـواق وتصبح من مثَّ مرشـــحة لالنتشار على نطاق واســـع. ومع ذلك ففي املراحل األوىل ميثل جهد 

البحث والتطوير والنشر جزًءا أكر من حتسينات األداء ومن ختفيضات التكاليف.
وحنن نؤكد هنا على أن عمليات التخلص العاملي من الكربون وتعميم ُســـبل احلصول على خدمات الطاقة 
فرصتـــان هامتـــان خلقتهما األزمة املالية الراهنة مع ما جنم عنها من ركود اقتصادي. وفيما ميثل هذا الركود عاماًل 
معيقًا بل ومدمرًا بشكل عام بالنسبة للفقراء إاّل أنه ميكن على األقل أن ينثر بذور التجديد شريطة أن يكون العامل 

مستعدًا لتوفري االستثمارات املؤسسية واملالية الالزمة.

الفرصة التي تنجم عن أّي 

أزمة وتفيض إىل تغيري جذري 

يمكن تبديدها إذا أحجمت 

املجتمعات عن مواجهتها 

واختارت بدالً من ذلك أن تقدم 

دعمها للُنُظم القديمة، وتبعاً 

لذلك أن تديم األنماط القديمة.

البحث والتطوير والنرش 

أمور حيوية لتحسني األداء 

وتخفيض التكاليف يف 

املراحل املبكرة من التطور 

التكنولوجي.
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إن البحث والتطوير يف جمال االبتكارات اليت تفضي إىل نشر التكنولوجيات واملمارسات اجلديدة واملتقدمة 
جهـــود متثـــل حاًل ممكنًا للتحّدي املزدوج ومبا يتيـــح فرص التنمية لّلذين كانوا مســـتبعدين مث يتيح املزيد من نفس 
الفـــرص اإلمنائية بني صفوف األكثر وفـــرة. وهذا حيتاج إىل أن يتم دون املخاطرة مبواجهة تغيريات ال ميكن دفعها 
يف الُنُظـــم البيئيـــة والبيوفيزيائية والكيميائية احليوية، فيما ينطـــوي يف جمال الطاقة على التحّول عن املصادر التقليدية 
يف حالـــة الذين اســـتبعدوا من فرص اإلتاحة إىل أنواع الوقود األحفوري النظيفـــة وإىل الطاقة احلديثة املتجّددة، مث 
 يف األجـــزاء األكثـــر تقدمًا من العامل يعين حتواًل من مصادر الطاقة األحفورية إىل مصادر الطاقة اخلالية من الكربون 
أو املحايدة كربونيًا. ويف مجيع احلاالت، فهذا يعين حتسينًا ديناميًا يف كفاءات الطاقة من حالة العرض إىل االستخدام 
النهائي مع توســـيع أنصبة املصادر املتجّددة واســـتخدام املزيد من الغاز الطبيعي وكميات أقل من الفحم فضاًل عن 
التوزيع النشط إلمكانات اقتناص وخزن الكربون، مث ويف بعض احلاالت وحيث يكون ذلك مقبواًل اجتماعيًا وممكنًا 
اقتصاديـــًا، اســـتخدام الطاقة النووية أيضًا. ومجيع هذه التغّيرات التحويلية يف نظـــام الطاقة حتتاج إىل أن تندفع إىل 
األمام بفضل جهود تتم يف جماالت البحث والتطوير والنشر اجلادة إضافة إىل توظيف االستثمارات ورفع احلواجز 

وتقدمي املعلومات وبناء القدرات )مبا يف ذلك املعرفة التقنية والتعليل التقين(.
بيد أن االجتاهات احلالية للطاقة بالنسبة ملجال البحث والتطوير والنشر تتحرك لألسف يف االجتاه املعاكس، 
فالنفقـــات العامـــة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اخنفضت إىل حنو 8 باليني دوالر من حنو 
12 بليون دوالر منذ عقدين من الزمن، بينما اخنفضت كذلك النفقات اخلاصة إىل 4.5 باليني دوالر مقابل حنو 
8 باليني دوالر منذ عشـــر ســـنوات )الوكالة الدولية للطاقة، 2008 أ(. وهذا يعين أننا نســـتثمر اليوم ما ال يزيد 
على دوالرين لكل شـــخص يف العامل ســـنويًا يف أنشطة البحث والتطوير والنشـــر فيما يتصل بالطاقة. وتشري كثري 
من الدراســـات إىل أن هذا حيتاج إىل زيادة بعامل ال يقّل عن 2 إىل 3 من أجل متكني االنتقال حنو التكنولوجيات 
اجلديدة واملتقدمة يف ُنُظم الطاقة )بريبوم وآخرون، 2007(. ومع ذلك ينبغي مالحظة أن فنلندا واليابان وسويسرا 
باتت متثل اســـتثناءات هامة حيث تبذل جهودًا أوســـع نطاقًا بكثري يف جمال البحث والتطوير والنشـــر على صعيد 

الطاقة العامة واخلاصة على السواء.
ويف ضوء كل ما ســـبق حتتاج جهود البحث والتطوير والنشـــر إىل مضاعفة مبقدار ثالث مرات، كما حتتاج 
استثمارات الطاقة إىل املضاعفة مرة واحدة على األقل ومبا يكفل اإلحالل يف الوقت املناسب بالضبط لتكنولوجيات 

الطاقة وهياكلها األساسية )انظر الفصلني اخلامس والسادس(.

الخالصة
يتطلب وجود مستقبل أكثر استدامة حشد استثمارات “أّولية” كبرية، ويرّجح أن تزيد االستثمارات املطلوبة على 
تريليون دوالر ســـنويًا من اآلن إىل عام 2030 أو أن تكون على األقل ضعف املســـتوى احلايل من االســـتثمارات 
حيث تأيت معظم املتطلبات من جانب القسم النامي من العامل. كما أن تفعيل التحّول حنو املسارات اإلمنائية األكثر 

استدامة سوف يقتضي بدوره استثمارات طائلة وتكميلية يف جمال البحث والتطوير والنشر يف ميدان الطاقة.
أما املنفعة الكرى النامجة عن هذه االستثمارات اإلضافية ملستقبل يتسم بُنُظم للطاقة أنظف كربونيًا ومسار 
للتنمية أكثر استدامة فهي تتمثل يف األجل الطويل )حىت عام 2050 وما بعده( يف أن االستثمارات سوف تكون 
أقل بكثري باملقارنة مع بدائل ترك األمور جتري على نفس املنوال دون تغيري. والسبب هو أن الطابع التراكمي للتغيُّر 
التكنولوجي يترجم االســـتثمارات املبكرة إىل مســـتقبل أقل تعرضًا للكربون ومن مثَّ تكاليف أقل يف ُنُظم الطاقة يف 

األجل الطويل إضافة إىل ما يصاحب ذلك من فوائد التثبيت املشتركة.

جميع التغرّيات التحويلية 

يف نظام الطاقة تحتاج إىل 

أن تندفع إىل األمام بفضل 

جهود تتم يف مجاالت البحث 

والتطوير والنرش الجادة 

إضافة إىل توظيف االستثمارات 

ورفع الحواجز وتقديم 

املعلومات وبناء القدرات.
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وهـــذا يشـــري يف جمموعه إىل ضرورة إضفاء تغيُّر جذري على سياســـات الطاقة ومبـــا يكفل أن تظل جهود 
االســـتثمار كافية بالنســـبة ملســـتقبلنا املشـــترك ومن أجل تعزيز حدوث تغيُّر تكنولوجي متســـارع اخلطى يف نظام 
الطاقة ويف اســـتخدامها النهائي. وقد جاءت األزمة املالية واالقتصادية العاملية كي تتيح فرصة فريدة لالســـتثمار يف 
التكنولوجيات واملمارسات اجلديدة اليت من شأهنا أن توّلد فرص العمل إضافة إىل حالة من الوفرة، فضاًل عن أهنا 
ســـتمهد الطريق من أجل مســـتقبل أكثر استدامة يشـــهد معدالت منخفضة من تغيُّر املناخ. وهبذا ميكن القول بأن 

أزمة “القدمي” هتّيئ فرصة تارخيية للتبشري حبلول “اجلديد”.
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الفصل الثالث

ف تحدرّي التكيرُـّ

مقدمة
ناقشت الفصول السابقة قضية أن ارتفاع مستويات املعيشة يف البلدان النامية ينبغي أاّل يهدد باخلطر اجلهود الرامية 
إىل تثبيت انبعاثات الغازات على مســـتوى العامل، أو جتنب هتديد ظاهرة االحترار العاملي اخلطرية وال تاليف الضرر 
البيئي الكارثي. ومع ذلك فمن الواضح أن مسار التنمية املتبع اليوم من جانب البلدان الصناعية الغنية مل يعد مفيدًا 
ليكون منوذجًا ملسار اللحاق مبسرية النمو بل إن اندفاعة التوسع الصناعي وسرعة التحول احلضري وزيادة السكان 
يف العامل النامي سوف تتطلب انطالقة كبرية إىل حيث التكنولوجيات األكثر نظافة وكفاءة وبالذات يف جمال إنتاج 
واســـتهالك الطاقة، وهذا ســـوف يقتضي جدول أعمال للتحول يف جمال السياســـات العامة إضافة إىل إعادة توجيه 

تتم على نطاق واسع للغاية لالستثمارات سواء على الصعيد الوطين أم الصعيد الدويل.
ولكن حىت لو اســـتطاع صانعو السياســـات أن يتعهدوا بالتعجيل بالتحول إىل مســـار النمو ذي االنبعاثات 
املنخفضة فإن ارتفاع درجات حرارة العامل أصبح أمرًا ال سبيل إىل جتنبه، ومن شأنه أن ُيحدث ضررًا بيئيًا جسيمًا 
يف ضوء انتشـــار حاالت اجلفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وذوبان الصفائح الثلجية وانصهار الغطاء اجلليدي 
وحدوث تقّلبات جوية بالغة الشدة. وهذه الظواهر سوف هتدد يف العقود القادمة، بل تدمر، ُسبل املعيشة االقتصادية 
على صعيد العامل وخاصة بالنسبة للسكان املستضعفني حاليًا مبا يف ذلك ما سوف تشهده البلدان املتقدمة بدورها. 
وما برحت الدوائر العلمية تساورها خماوف متفاقمة بشأن النطاق الذي ميكن أن ينتشر فيه الضرر البيئي من جّراء 
ما كان ُيعّد يف السابق جمرد تغيريات ميكن إدارة وطأهتا من حيث درجات احلرارة )آدم، 2009 أ( بعد أن زادت 

األخطار اليت هتدد ُسبل املعيشة وأوضاع األمن.
وبالنســــبة إىل كثــــري من البلدان النامية فإن العقبات والصدمات البيئيــــة أصبحت بالفعل جزًءا من حلقة إمنائية 
مفرغة حصرت تلك البلدان ضمن مستوى منخفض من الدخل، كما أهنا تدمر قاعدهتا من املوارد وحتّد من قدرهتا على 
بناء إمكانات الصمود فيما يتعلق بصدمات املستقبل )األمم املتحدة، 2008(. ومن املؤكد أن العقبات والصدمات 
ســــتصبح أكثر حتّديًا مع ظاهرة االحترار العاملي. كما أن ســــوء ُنُظم الرعاية الصحية واالفتقار إىل اهلياكل األساســــية 
وضعف االقتصادات املتنوعة وغياب املؤسسات واهلياكل املتصلة باحلوكمة الناعمة تعّرض البلدان واملجتمعات األفقر، 
ال ملجرد احتمال مواجهة نوازل على نطاق كارثي واســــع بل إىل حالة أكثر دوامًا من التوتر االقتصادي الناجم عن 
ارتفاع متوســــط درجــــات احلرارة واخنفاض املتاح من املوارد املائية وزيادة حــــدوث حاالت الفيضانات والعواصف 
املتكّررة. وهذه التوترات من شأهنا أن تزيد يف أرجح األحوال من خماطر انعدام األمن فضاًل عن أهنا متيط اللثام بالتايل 

عن قصور مستويات الرعاية الصحية وتدين املرافق الصحية والسكن واهلياكل األساسية االجتماعية.
من هنا ينبغي أن يكون التكيُّف مع تغيُّر املناخ عنصرًا حموريًا يف أّي جدول أعمال شامل ومتكامل يف جمال 
املناخ. وقد أنشئ عدد كبري من الصناديق على املستوى الدويل لتمويل تدابري التكيُّف يف البلدان النامية ولكن هذه 
الصناديـــق ما زالت قاصرة إىل حد مؤســـف للغاية عن مواجهة التحّديـــات ذات الصلة. ومن مثَّ فما برحت زيادة 

االرتفاع العاملي يف درجات 

الحرارة سوف يهّدد يف 

العقود القادمة، بل ويدمر 

ُسبل املعيشة االقتصادية 

بالذات بالنسبة إىل السكان 

املستضعفني أصالً.

من شأن عالم يتزايد احرتاره 

أن يصبح عاملاً يتفاقم فيه عدم 

املساواة.
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هذه الصناديق املالية هي التحّدي األول يف جدول أعمال التكيُّف. ويزداد الوعي بني صفوف صانعي السياســـات 
املحليني إزاء تزايد التهديدات النامجة عن تغيُّر املناخ فضاًل عن إمعان التفكري بشـــأن اســـتراتيجيات التواؤم وبرامج 
التكيُّـــف يف هـــذا املضمـــار. ومع ذلك فال بد من معاملة التكيُّف بوصفه قضية إمنائية أساســـًا وذلك يف ضوء اجتاه 
ل التحّدي الثاين يف جدول أعمال  إىل حتجيم سياسات تغيُّر املناخ وحصرها يف الوزارات املعنية بالبيئة. وهذا يشكِّ
التكيُّـــف )أمحـــد، 2009( إاّل أن التكيُّف ال بد من فهمه ال باعتباره جمرَّد حتّد إمنائي ولكن باعتباره حتّديًا ال ميكن 

جماهبته إاّل مبساندة كاملة من جانب املجتمع الدويل.
مع ذلك، فعندما ارتبطت تدابري التكيُّف باســـتراتيجية للتنمية، فقد ظل االجتاه ســـائدًا حنو التركيز إما على 
ختفيف حدة الفقر )ومن مث النظر إىل حتّدي السياســـات بوصفه ينطوي على تعزيز شـــبكات أمان أكثر رســـوخًا 
ووضع آليات مبتكرة للتأمني على الفئات املســـتضعفة والقطاعات املعرضة لالنكشـــاف( وإما باعتباره أمرًا متصاًل 
بفرص األعمال التجارية )تعزيز األسواق املرتبطة باملناخ(. وهذه اإلجراءات هلا دور تؤّديه ضمن استراتيجية أكثر 
تكامـــاًل ولكنهـــا ال ميكـــن أن تؤّدي إىل وضع هذه االســـتراتيجية أصاًل. وبداًل من ذلك فـــإن هذا الفصل يرى أن 
زيادة االســـتثمارات وحتســـني فرص احلصول على التمويل وتعزيز اللوائح والقدرات املؤسسية متثل يف حالة حتّدي 
التخفيف جوهر مواجهة حتّدي التكيُّف يف معظم البلدان النامية. واحلق أن أوجه التآزر بني استراتيجيات التخفيف 
والتكيُّف حباجة إىل دراســـة أوىف بوصفها جزًءا ال يتجزأ من مســـارات التنمية اليت تنطوي على ختفيض االنبعاثات 

وزيادة النمو يف البلدان املستضعفة أمام تغيُّرات وصدمات املناخ.
ح أن تواكب عاملًا يتزايد احتراره،  وينظر الفرع التايل من الفصل إىل تزايد التهديدات املناخية اليت من املرجَّ
وكذلـــك إىل احلاجة ملواجهة هذه التهديـــدات من منظور إمنائي وإىل حدود الُنهج املتبعة حاليًا. ويتبع هذا تدارس 
تفصيلي لألخطار اليت هتّدد املجتمعات الريفية واحلضرية وللمخاطر األكثر اتســـامًا بالطابع املنهجي املرتبطة جبانيب 
الصحة واملرافق الصحية، والتحّدي الكبري الذي يواجهه صانعو السياســـات منبثقًا عن حقيقة أن هذه التهديدات 
كثـــريًا مـــا تكون مترابطة بل ويف الغالب األعم تـــؤّدي إىل تفاقم قابلية التأثر القائمة بالفعل يف البلدان واملجتمعات 
ل فيما بينها هنجًا أكثر دقة وتكامـــاًل إزاء حتّدي التكيُّف.   الفقـــرية. وهـــو يطرح كذلك بعض العناصر اليت تشـــكِّ
أما الفرع األخري فيؤكد على أن هذا التحّدي ســـوف يقتضي الدعم الكامل من جانب املجتمع الدويل وهو دعم 

مل يصبح حىت اآلن متاحًا على نطاق يقرب من الكفاية فضاًل عن الفعالية.

التكيرُّـف وقابلية التأثر
يتوّجه التخفيف إىل حماولة إبطاء خطى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة يف املســـتقبل ومن مث العمل يف هناية املطاف 
على تقليل خمزوهنا إىل مستوى يتسق مع درجات احلرارة املستقرة واملمكن إدارة أمرها. أما التكيُّف فيتعلق بتعبئة 
املوارد ووضع استراتيجيات السياسات من أجل بناء إمكانات الصمود فيما يتصل باآلثار السلبية اليت يصعب جتنبها 
بســـبب درجـــات احلرارة املرتفعة، فضاًل عن معاجلة نتائجها. وليس هذا بالتحـــّدي اجلديد متامًا، فعلى مر التاريخ 
أظهرت املجتمعات البشـــرية قدرة اســـتثنائية على التكيُّف إزاء التغيُّرات املناخية. ومع ذلك فالتهديدات اليت حتدق 
باألمن وُسبل املعيشة من جّراء احترار العامل بفعل أنشطة ناشئة عن البشر، ميكن يف األغلب أن تكون غري مسبوقة 

شأهنا شأن االستجابات املالئمة ملواجهتها 1.

لالطـــالع على مناقشـــة لألثر غري املتكافـــئ من الناحيتني االجتماعية واالقتصادية الناجم عن االحترار العاملي بني ســـنيت 800   1
و1300 والتهديدات املرتبطة باجلفاف الشـــديد على وجه اخلصوص، انظر فاغان )2008(. واســـتنادًا خلرات الفترة، خيلص 

فاغان إىل ما يلي:

زيادة االستثمارات وتحسني 

فرص الحصول عىل التمويل 

وتعزيز القدرة املؤسسية 

عنارص ُتعّد محوراً ملواجهة 

تحدّي التكيرُّف يف معظم 

البلدان النامية.
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تغريرُّ املناخ وقابلية التأثر

برغم التباين الواسع يف التقديرات العلمية بشأن األثار املمكن أن تترتب بالنسبة لالستقرار البيئي نتيجة تغيُّر املناخ 
فإن اإلنشـــغال ما برح يتزايد إزاء األخطار الكارثية اليت هتدد البيئة على ســـطح األرض واحلياة بشكل عام. وعلى 
ســـبيل املثال يقول هانســـن وآخـــرون )2008( بأن الزيادة املتوّقعة يف هناية املطـــاف يف درجات احلرارة من جّراء 
تضاعف ثاين أكســـيد الكربون يف الغالف اجلوي جديرة بأن تصل على األرجح إىل 6 درجات مئوية وليس إىل 
ثالث درجات مئوية على حنو ما يفترضه، سواء الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ )2007 ب( أم سترين 
)2007(. وكثري من العلماء يقدرون أن االحترار العاملي عند 4 درجات مئوية أو أكثر هو األرجح بصورة متزايدة 
يف هذا القرن مما يفرض على احلكومات أن تكون مستعدة ملواجهة اآلثار امللموسة النامجة عنه بالنسبة القتصاداهتا 

وسكاهنا )آدم، 2009 ب(.
دة عر البلدان واملجتمعات )انظر الفصل  أما الضرر الناشئ عن تغيُّر املناخ فلن يكون حمسوسًا بصورة موحَّ
األول( ومـــن بني الـــ 600 مليون نســـمة اإلضافيني الذين ميكـــن أن يكونوا، طبقًا لتقديرات برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي )2007 أ( ضحايا لسوء التغذية حبلول عام 2080 كنتيجة لتغيُّر املناخ، فاجلميع سوف يعيشون فيما يعّد 
بالفعل أفقر البلدان وأكثرها ضعفًا. وعلى النقيض، ســـيكون هناك بعض املناطق يف العامل اليت قد جتين منافع ومن 
ذلك مثاًل ما يتعلق مبعدَّالت الوفيات وغاّلت املحاصيل شـــريطة أاّل تزيد هذه االرتفعات يف حرارة األرض كثريًا 
عن درجتني مئويتني. ومع ذلك فحىت يف املناطق املتقدمة، ميكن النتشـــار األخطار اليت تنجم عن ارتفاع درجات 
احلرارة مبا يتجاوز درجتني أن تؤّدي بسرعة كبرية إىل تفاقم قابلية التأثر القائمة بالفعل وأن حيدث ذلك مبزيد من 
الشدة بأكثر مما كان متوّقعًا. ويوضح الشكل ثالثًا - 1 على سبيل املثال كيف أن قطاعات ومستوطنات خمتلفة يف 
منطقة أستراآلسيا أصبحت متضّررة من جّراء تغيُّر درجة احلرارة. أما أوجه الضعف املرتبطة بأمن املياه واملجتمعات 
الساحلية والُنُظم البيئية الطبيعية فلسوف تكون معرَّضة الرتفاعات أقل يف درجات احلرارة بأكثر من أوجه الضعف 

املرتبطة باهلياكل األساسية واألمن الغذائي.
وتشري البيانات اجلديدة املتعلقة بذوبان اجلبال اجلليدية والصفائح الثلجية يف القطب الشمايل والقارة املتجمدة 
اجلنوبية - أنتاركتيكا إىل زيادة يف احتمال ارتفاع ملموس يف مستويات سطح البحر مبا حيتمل معه أن تقع عدة مدن 
كرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو ودكا وشنغهاي وممباي وريو دي جانريو حتت طائلة هتديد خطري. وباملثل ففي 
منطقة كورديريا باألنديز فإن ذوبان املواقع الثلجية يهّدد إمدادات املياه وُســــبل املعيشــــة بالنسبة إىل 30 مليون نسمة 
على األقل )انظر اإلطار ثالثًا - 1(. ومن هنا فإن ُســــبل معيشــــة حنو 500 مليون نســــمة يعتمدون على مياه الثلوج 
وما يقرب من 600 مليون إنســــان يعيشــــون يف املناطق الساحلية املنخفضة املستوى أصبحت أمام خطر حمدق 2. بل 
إن ارتفاع ســــطح البحر الكبري يهّدد وجود بلدان بأكملها من أساســــه وخاصة الدول النامية اجلزرية الصغرية )انظر 

اإلطار ثالثًا - 2؛ واحلق وآخرون، 2007(.

 رمبا يكون اجلفاف واملياه مها أهم قضيتني غالبتني بالنســـبة لتلك القرون ولقرون املســـتقبل أيضًا. وهي فترات ســـوف يتعيَّن 
التعّود فيها على اختاذ قرارات إيثارية مبعىن أهنا لن تقتصر على مصلحتنا الذاتية بالضرورة فقط ولكنها متتد إىل مصلحة أجيال 
مل تولد بعد. وهذا يتطلب تفكريًا سياسيًا واجتماعيًا من النوع الذي قلما يوجد اليوم حيث إن نزعة اإلرضاء الفوري ومراعاة 
االنتخابـــات املقبلـــة تبدو أكثر أمهية من التصرف برؤية مســـتقبلية يف األجل الطويل. وســـوف يتعيَّـــن أن يكّرس قدر كبري من 
التفكـــري يف املنظور الطويل األجل يف اســـتثمارات طائلة يف العـــامل النامي لصاحل هؤالء الذين يتعّرضون أكثر من غريهم للخطر 

)الصفحتان 240 و241(.
املعلومات املستكملة بشأن ذوبان اجلليد والصفائح الثلجية ميكن احلصول عليها من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية - املجلس   2
.http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7935159.stm :الدويل لالحتادات العلمية )2009( وهي متاحة على املوقع

االحرتار العاملي عند درجة 4 

درجات مئوية أو أكثر أمر 

يزداد رجحاناً والحكومات 

بحاجة إىل أن تكون مستعدة 

لآلثار امللموسة التي ستنجم 

بالنسبة القتصاداتها وسكانها.

ُسبل معيشة مئات املاليني من 

البرش الذين يعتمدون عىل مياه 

الثلوج ويعيشون يف املناطق 

الساحلية املنخفضة يهّددها 

خطر محدق.



دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية يف العالم، 742009

الشكل ثالثاً - 1

تزايد درجات الحرارة وقابلية التأثر يف منطقة أسرتاآلسيا

صفر ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

Coping range

Temperature rise (o C)

Adaptive capacity Vulnerability

أمن ا�ياه

ا�جتمعات الساحلية

أمن الطاقة

البنى األساسية الرئيسية

الصحة: الوفيات ا�رتبطة بدرجة الحرارة

السياحة

الزراعة والغابات

األمن الغذائي

الُنظم البيئية الطبيعية

التنمية ا�ستدامة

ارتفاع درجات الحرارة (مئوية)

نطاق التواؤم قدرة التكيُّف قابلية التأثر

اإلطار ثالثاً - 1

التهديدات املتعدرّدة لُسبل املعيشة نتيجة تغيرُّ املناخ: الحالة اإلندية

آثار تغريرُّ املناخ تراكمية، وهي ترتبط وثيقاً بسائر حاالت قابلية التأثر، وكثرياً ما يكون ذلك بطريقة متزايدة 
الخطورة وهو ما يتضح بجالء من واقع تسارع ذوبان جليد الجبال الذي يمثل مصدراً جوهرياً لُسبل معيشة 
ل العوامل األساسية املساهمة يف التنوع البيولوجي اإلقليمي  نحو 500 مليون نسمة يف العالم بأرسه كما يشكِّ

والعاملي )الفريق الحكومي الدويل املعني بتغريرُّ املناخ، 2007 ج(.

ومعظم الصفائح الجليدية املدارية يف العالم تقع يف جبال اإلنديز يف بريو ويف دولة بوليفيا املتعّددة 

القوميات ويف إكوادور حيث يهدد الذوبان إمدادات املياه وُسبل املعيشة لعدد يبلغ عىل األقل 30 مليون 

نسمة. وأكثر من خمس مساحة السطح يف 18 من هذه الصفائح الجبلية الجليدية يف بريو تعرض بالفعل 

للذوبان عىل مدى السنوات الـ 35 املاضية بينما يتوّقع أن تنكمش معظم الصفائح الجليدية اإلندية عند 

املرتفعات املنخفضة انكماشـاً واسـع النطاق خالل السنوات العرش إىل العرشين املقبلة.

وثمَّـة شـعور باآلثار املبـارشة الناجمة عن هذا االتجـاه يف املدن الكربى باملنطقـة التي تعتمد عىل 

الدفق السـطحي الجليدي لتزويدها بإمدادات املياه؛ فمدينـة كيتو تتلّقى 50 يف املائة من إمداداتها املائية 

من الحوض الجليدي، ومدينة الباز تتلّقى 30 يف املائة. وهذه الخسـارة يف حجم السطح الجليدي يف بريو، 

املكافئ لـ 000 7 مليون مرت مكعب من املياه )نحو 10 سنوات من اإلمدادات املائية ملدينة ليما( أصبحت 

املصدر: األمم املتحدة/

إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية استناداً إىل الفريق 

الحكومي الدويل املعني بتغريرُّ 

املناخ )2007 ج(، الفصل 11، 

الشكل 11 - 4.
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نفس التغيُّرات والصدمات املناخية سوف ينجم عنها بطبيعة احلال آثار خمتلفة حسب مستوى وتعقيد قدرات 
التكيُّـــف الـــيت ميكن للبلدان واملجتمعات أن متتلكها 3. وعندما تتعّرض البلدان املتقدمة للصدمات البيئية، قد تعّول 
نها من امتصاص الصدمة واســـتجماع قدرات صمودها فيما  على توفر املوارد املالية والقدرات املؤسســـية اليت متكِّ
يتصل بآثار املســـتقبل )لريي وآخرون، 2008 أ(. لكن ليس هذا هو احلال يف معظم البلدان النامية. وعلى ســـبيل 
املثال فإن اخلســـائر يف مناطق األراضي القاحلة والرطبة يف البلدان النامية، النامجة عن نفس ارتفاع مســـتوى سطح 
البحر، ميكن أن تصل إىل ما يقارب 1.5 ضعف مثيلتها يف البلدان املتقدمة حبلول عام 2100، بينما ســـيبلغ عدد 
املشردين يف املجموعة األوىل من البلدان )4 ماليني( أضعاف عددهم يف املجموعة األخرى فضاًل عن أن تكاليف 

احلماية ستكون أعلى يف البلدان النامية )انظر الشكل ثالثًا - 2(.
ولن يتسّنى لكثري من البلدان والسكان األفقر امتالك القدرات الالزمة للتعامل مع الضرر الذي سينجم عن 
ارتفاع درجات احلرارة حىت دون الدرجتني املئويتني. وقد يثبت أن الزيادات الصغرية يف مســــتوى ســــطح البحر 
ل ذوبان الغطاء الثلجــــي وطول أمد حاالت اجلفاف وكثافة العواصف أمر كارثي بالنســــبة لبعض البلدان  ومعــــدَّ
واملجتمعات اليت ال متتلك سوى قدرة حمدودة على االستجابة، وستزداد هذه التهديدات وطأة حتمًا عندما تصبح 
حالة التغيُّرات املناخية هي القاعدة وتزداد وترية التقلبات اجلوية البالغة الشــــدة واليت يعســــر التنبؤ هبا. وبالنســــبة 
لبعض املجتمعات أصبح خطر املناخ يبدو بالفعل أقرب وأخطر ما يكون لدرجة تستعصي معها إتاحة استجابات 

مقّننة )انظر اإلطار ثالثًا - 3(.
وفضـــاًل عّمـــا يضيفه تغيُّر املناخ من هتديدات جديدة وما يعّمقه من أخطار قائمة، ميكن أن يتوّقع منه أيضًا 
أن يضاعـــف التحّديـــات اليت تواجه املجتمعات الضعيفة من خالل مفاقمة التهديـــدات املترابطة )الفريق احلكومي 

مصطلح “قدرات التكيُّف” يغطي نطاقًا واســـعًا من املمارســـات اليت تشـــمل أمورًا شىت منها االس���تعداد للتعامل مع تغيُّرات   3
وصدمـــات املناخ، وقدرة الصمود بوجه الصدمات، ومدى االس���تجابة إزاء األضـــرار اليت حتدث بالفعل مث التعايف بعد انقضاء 

األزمة.

عدد املرشدين يف البلدان النامية 

سوف يكون أكرب أضعافاً 

مضاعفة من عددهم يف البلدان 

املتقدمة.

تعني انخفاضاً بنسبة 12 يف املائة من السيل املائي املتدفق إىل املنطقة الساحلية من البالد التي تمثل موطن 

60 يف املائة من سكان بريو.

ومـع تراجع الصفائح الجليدية فقد تبدَّدت تماماً القدرة عىل تنظيم إمدادات املياه من خالل الدفق 

السطحي أثناء فرتات الجفاف والدفء، وكذلك إمكانية خزن املياه عىل شكل ثلجي خالل الفرتات املمطرة 

واألكثر برودة. وامللحوظ أنه مع زيادة شـحة إمدادات املياه فـإن الزراعة وتوليد الكهرباء يهّددهما خطر 

بدورهما، فبغري دفق سطحي كاف، لن تكفي أرايض املراعي التي يتم فيها تربية الثروة الحيوانية وكذلك 

املزارع الصغرية )بما يف ذلك مثالً رعي حيوان األلبكه واألغنام(. ومع احتمال االنكماش يف زراعة الدرنيات 

الوطنيـة وغريها من املحاصيل الرئيسـية ومنها مثالً البطاطس والكينوا فـإن املزارعني قد يضطرون إىل 

اللجوء لزراعة نوعيات أكثر تكلفة تحتاج إىل أسمدة كيميائية.

وفضـاًل عن ذلك، فمعظم بلدان منطقة اإلنديز تعتمـد كذلك عىل الصفائح الجليدية من أجل توليد 

ل 50 يف املائة من إمدادات الطاقة يف دولة بوليفيا املتعّددة القوميات و70 يف  الطاقة الكهرمائية التي تشكِّ

املائـة أو أكثر يف كولومبيا وإكوادور وبريو. ويف ظل ارتفاع درجات الحرارة سـوف يتقلص توليد الطاقة 

يف املناطق التي تعتمد فيها األحواض املائية عىل الصفائح الجليدية، بما من شأنه، يف جملة أمور، أن يزيد 

الحاجة إىل االستثمار يف قدرة التوليد اإلضافية، والعمل، كما يحدث يف بريو، عىل استكشاف خيارات لتوليد 

الكهرباء من الطاقة الحرارية األرضية.

املصدر: “اآلثار الناجمة عن 

تراجع الصفائح الجليدية، 

نظرة اقتصادية يف منطقة 

اإلنديز املدارية”، من عناوين 

تقرير البنك الدويل لعام 

2007 بشأن آثار تغريرُّ املناخ 

يف أمريكا الالتينية، متاح عىل 

http://go.worldbank. :املوقع

org/PVZHO48WT0 )تمت 

زيارته يف 20 نيسان/أبريل 

.)2009

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers
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اإلطار ثالثاً - 2

يف وجه العاصفة: قابلية التأثر الشديد بتغيرُّ املناخ

ل أكرب خطر عىل الدول الناميـة الجزرية الصغرية يف العالم وعىل كثري أ من أقل  قـد يأتي تغريرُّ املناخ ليشـكِّ

البلدان نمواً. وهذه البلدان هي التي أسهمت بأقل القليل يف االنبعاثات الكلية من غازات الدفيئة. ومع ذلك، 

ونظراً للمسـتويات املنخفضة للفرد مـن الدخل القومي اإلجمايل، فضالً عن انخفاض مسـتويات التنمية 

البرشية وأوجه الضعف الهيكلية الشـديدة وضيق قاعدة املوارد، فهي أيضاً سـتكون األكثر قابلية للتأثر 

. بتغريرُّ املناخ واألقل قدرة عىل التكيرُّف من أجل التعامل مع أثر هذا التغريرُّ

ويسـهم االحـرتار العاملي يف ارتفاع مطرد يف مسـتوى سـطح البحـر: فمع نهاية القـرن الحادي 

والعرشين من املتوّقع أن تكون مسـتويات سـطح البحر قد ارتفعت بمعدَّل يرتاوح بني 0.19 و0.58 من 

األمتار )الفريق الحكومي الدويل املعني بتغريرُّ املناخ، 2007 ج(، برغم أن عدداً من نماذج املناخ يشري إىل أن 

رة. والحق  ة تباينات جغرافية يف هذا املجال. ونتائج مثل هذا االرتفاع من املمكن أن تكون مدمِّ سيكون ثمَّ

ل ارتفاع سـطح البحر خطراً وجودياً حقيقياً لكثري من املدن بل لبلدان بأكملها، ربما تجد  أنه فيما يشـكِّ

أجزاء واسـعة من سطحها فريسـة دائمة الجتياح املياه والغرق وهو خطر حقيقي بالذات بالنسبة للدول 

النامية الجزرية الصغرية املنخفضة التي يمكن أن تغرق تماماً، وهو ما يمكن أن ينجم عنه هجرات واسعة 

النطاق )انظر أيضاً اإلطار ثالثاً - 3(.

وقـد يؤثـر تغريرُّ املناخ تأثرياً دراميـاً عىل أنماط الطقس يف كثري من املناطـق. وتدل القرائن عىل أن 

عـدد العواصف من الفئة 4 أو 5 قد زاد عىل املسـتوى العاملي منـذ عام 1970. وعىل صعيد الدول النامية 

الجزرية الصغرية كان هناك زيادة ملحوظة يف عدد الكوارث الطبيعية املفاد عنها عىل مدار العقود املاضية 

)انظر الشكل( ويف واقع األمر فإن هذه الدول ُتعّد من أكثر فئات البلدان تأثراً بتغريرُّ املناخ )هيغر، وجولكا، 

وباديسون، 2009(.

وثمَّـة قضية أخرى تتطلب اهتماماً عاجالً وتتمثل يف أثر االحرتار العاملي عىل املصادر املوجودة من 

املياه العذبة. ففي كثري من بالد الشـعاب املرجانية ُيتاح املاء العذب من واقع رقائق غاية يف الهشاشـة من 

املياه الجوفية التي تعتمد عىل سقوط األمطار حيث إن أقّل من نصف سكان كرييباس ال ُيتاح لهم الحصول 

عىل املياه املأمونة بينما أقل من 10 يف املائة من سـكان األرياف يف بابوا غينيا الجديدة ُيتاح لهم الحصول 

عىل املياه الصالحة للرشب )هوغ - غولدبرغ وآخرون، 2000(. ولسـوف تفيض العواصف األقوى هبوباً 

واألكثـر تواتـراً إىل تلوث هذه الرقائـق بمياه البحر مما يؤثر عىل نوعية امليـاه بينما تؤّدي حاالت الجفاف 

األكثر تواتراً واألطول دواماً إىل تقليل حجم املياه املتاحة.

ات املتوّقعة يف حجم  كما أن أقل البلدان نمواً معرّضة تعرّضاً شـديداً للغاية ألثر تغريرُّ املناخ وللتغريرُّ

تساقط األمطار. وسوف تتفاقم حالة متوترة بالفعل من خالل الفقر املدقع وغريه من التحّديات اإلنمائية 

الرئيسية األخرى. ومن شأن االحرتار العاملي أن يؤثر أساساً عىل موارد املياه وعىل الزراعة واألمن الغذائي 

وإدارة املـوارد الطبيعية وعىل التنوع البيولوجي وصحة البرش. وكثري من أقل البلدان نمواً تشـهد بالفعل 

عجـزاً فادحـاً يف إنتاج األغذيـة ألن رطوبة الرتبة ترتاجـع فضالً عن وجود مخاطر بالنسـبة لنقص املياه 

وانتشـار الجفاف. ولسـوف تزداد الحالة تفاقماً بسبب تناقص غالّت املحاصيل. ومن شأن هذه اآلثار أن 

ينجم عنها نتائج ملموسة بالنسبة للتجارة الزراعية والنمو االقتصادي وتحقيق األهداف اإلنمائية.

وفيما أصبح عدد البلدان املتقدمة يستثمر بالفعل يف مجال التكيرُّف. فإن البلدان النامية - وخاصة 

الـدول النامية الجزرية الصغرية وأقـل البلدان نمواً - ما زالت قدراتها محـدودة من حيث املوارد التقنية 

أ عىل سبيل املثال فإن 

مجموع املستوى السنوي 

من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون الذي تتسبّب فيه 

الدول الجزرية النامية 

الصغرية وأقل البلدان نمواً 

بلغ كمية أقل من 1.3 يف 

املائة من املجموع العاملي 

عن الفرتة 2000 - 2004 

وقد فاقت فرنسا بمفردها 

هذه البلدان جميعاً.
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واملالية ومن ثمَّ فهي تواجه تحّديات أكرب بكثري يف تنفيذ تدابري التكيرُّف. وُيعّد تخّطي هذه التحّديات أولوية 

جوهرية يف ضوء مسـتوى التعرّض وشـدة قابلية التأثر ضمن نطاق العالم النامي بما يمكن أن ينجم عن 

تغريرُّ املناخ من آثار سلبية. وتحتاج البلدان النامية بصورة ماّسة إىل تقوية قدراتها عىل تقييم أوجه قابلية 

تأثرها بمخاطر تغريرُّ املناخ والتعامل معه ووضع اسرتاتيجيات التكيرُّف التي ال بد أن تتكامل بصورة تامة 

ضمن التخطيط اإلنمائي عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

حدوث الكوارث الطبيعية يف البلدان النامية الجزرية الصغية، 1970 - 2006
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كوارث أخرى

املصدر: األمم املتحدة/

إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية عىل أساس 

إحصاءات مستقاة من قواعد 

بيانات أحداث حاالت الطوارئ. 

http:// www. :متاح من املوقع

.emdata.be

الدويل املعين بتغيُّر املناخ، 2007 ج(. وعلى سبيل املثال فحاالت تفّشي أمراض املناطق احلارة من املرجح أن تزيد 
يف املناطق اليت تشـــهد تزايدًا يف موجات احلرارة مما يؤّدي إىل اتســـاع املناطق املعرَّضة للجفاف بينما تزيد اإلصابة 
باألمـــراض املرتبطـــة باملياه على األرجح يف املناطق اليت تتعـــرض بدورها لزيادة يف حدوث الفيضانات. وتأيت أيضًا 
الزيادة يف أنشـــطة األعاصري لتفضي بدورها إىل زيادة يف أمراض اجلهاز التنفســـي )ومنها مثاًل األنفلونزا( وخاصة 
عندما تكون مواقع الطوارئ قاصرة ويف املناطق اليت تكون فيها املســـاعدة الطبية قليلة أو منعدمة. وســـتؤّدي حالة 
انعدام األمن الغذائي وقصور املأوى وتدهور األحوال الصحية برفاه الذين تفقدهم هذه التهديدات مصادر رزقهم 
الرئيسية إىل زيادة اخلطر املحدق، وخاصة البشر الذين ينتمون إىل الفئات املستضعفة كاألطفال واملسنني والنساء. 

http:// www.emdata.be
http:// www.emdata.be
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ل مثاًل على تشكيلة من التهديدات املباشرة  ويأيت ما حدث مؤخرًا من جفاف شتوي يف مشايل الصني ليشكِّ
وغري املباشـــرة اليت حلقت بُســـبل املعيشة، وعلى اآلثار املتفاقمة النامجة عن تلك التهديدات اليت ميكن أن تنطلق من 
عقاهلا بفعل الصدمات املناخية. وكنتيجة لغياب املطر واجلليد منذ تشرين الثاين/نوفمر 2008 فقد أفادت وزارة 
املوارد املائية للصني يف أوائل شـــباط/فراير 2009 بأن حنو 3.7 ماليني نســـمة و1.9 مليون من رؤوس املاشـــية 
الكبرية مل يكن لديهم سوى كميات حمدودة ، متاحة من مياه الشرب يف مشايل الصني، بينما أّدى اخنفاض رطوبة 
ر بنحو 9.7 ماليني هكتار من املحاصيل مما ميثل نســـبة 43 يف املائة من  التربـــة إىل تأثـــري غري مباشـــر على ما يقـــدَّ
ح أن تؤّدي شحة املوارد املائية واالخنفاض يف غالت املحاصيل إىل تفاقم حالة  مصادر القمح الشتوي 4. ومن املرجَّ
انعـــدام األمـــن الغذائي ومع زيادة املخاطر الصحية مبا يف ذلك تلك اليت ينطوي عليها زيادة إمكانية تعرض الطيور 

املحرومة من املياه ألنفلونزا الطيور 5.

التكيرُّف والتنمية

على حنو ما نوقش يف دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل، 2008 )األمم املتحدة، 2008( فإن تقليل 
قابلية التأثر باملخاطر الطبيعية يرتبط ارتباطًا وثيقًا مبســـتويات الدخل، وهو يعكس تغيُّرات يف اهلياكل االقتصادية 
واالجتماعية فيما ُتنوع البلدان خطاها بعيدًا عن االعتماد على األنشـــطة الزراعية وتقوم بإنشـــاء شبكات مؤسسية 
أقوى ومن مثَّ تبدأ يف بناء دول للرفاه أكثر فعالية. ومن شأن التكيُّف إزاء تغيُّر املناخ احلاصل أو املتوقع، والتكيُّف 
مع تباينات املناخ وآثارها، أن ينطوي باحلتم على توظيف اســـتثمارات كبرية حلماية األنشـــطة املعمول هبا حاليًا 
ووقاية ُسبل املعيشة وتيسري حاالت التكيُّف فيما يتعلق بُسبل املعيشة الرامية إىل احلد من الضرر املحتمل والتكيُّف 
مـــع النتائج بل وحىت اســـتغالل الفـــرص املحتملة )الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّـــر املناخ، 2007 ج(. وهذه 
 احلـــاالت مـــن التكيُّف ميكن أن تنشـــأ بصـــورة تلقائية عندما يســـتجيب األفراد واملجتمعـــات للصدمات املتكّررة 
أو التغيُّـــرات املتزايـــدة يف بيئتهـــم املحيطة. ومع ذلك، وباخلصوص عندما حتدث التغيُّرات على نطاق أوســـع، فإن 
قرارات السياســـة اهلادفة واإلجراءات العامة املتخذة اســـتنادًا إىل ما تقوم به الدوائر العلمية من حبوث، فضاًل عن 
تقييم مسار األزمات السابقة وإجراء املشاورات مع السكان املحليني ومع فئات القواعد الشعبية اليت أصاهبا اخلطر 

ل أساس احللول الدائمة. من جّراء تغيُّرات املناخ، هي اليت ستشكِّ
كمـــا أن عـــبء التكـيُّف إزاء التهديدات املتنامية من جّراء تغيُّر املناخ ســـوف يكون فادحًا بصورة خاصة 
بالنســـبة للسكان الذين يواجهون التحّدي أصاًل بفعل حاالت الضعف املتعّددة املرتبطة باخنفاض مستويات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية. إن البلدان واملجتمعات الفقرية اليت تشهد رعاية صحية سيئة، وتفتقر إىل البىن األساسية، 

.http://pandemicinformationnews.blogspot.com/2009/02/chinas-drought-may-make-birds-more.html :انظر  4
مـــرة أخـــرى فلن تقتصر التهديات املتفاقمة على البلدان الفقرية. إن االقتران مؤخرًا بني األخطار االقتصادية والبيئية يف الوادي   5
املركزي بكاليفورنيا أّدى إىل زيادة معدَّالت البطالة وارتفاع أسعار األغذية وإىل تبوير عدد من املناطق الواسعة. ويفيد ماكينلي 

)2009( مبا يلي: 
إن أكر قاطرة للزراعة يف الواليات املتحدة األمريكية وهي الوادي املركزي املتســـع يف كاليفورنيا أصيب بالكســـاد شـــأنه   
شـــأن األراضي الزراعية يف جّل األماكن. ولكن يف غمار ضربة مشـــؤومة من ضربات الطبيعة، تعمقت املشكلة من جّراء 
جفاف قاس يهّدد بأن يؤّدي إىل حالة من فقدان الوظائف وزيادة أســـعار األغذية وإحلاق الشـــلل باملزارع واملدن. وعر 
هذا الوادي باتت املدن تشهد بالفعل بعض مظاهر من أسوأ حاالت البطالة يف البالد حيث بلغت املعدَّالت ثالثة أو أربعة 
أضعاف املتوســـط القومي... ويف ظل تناقص الشـــيكات املنصرفة فقد أصاب الكساد حىت حمالت الصرافة بقدر ما أصاب 

حمالت بيع السلع الرخيصة وصاالت بيع املثلجات وحمالت السلع املعمِّرة.

البلدان األكثر تعرضاً لصدمات 

املناخ كثرياً ما تجد نفسها 

أسرية حلقة مفرغة.
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الشكل ثالثاً - 2

تباين قدرات التكيرُّف إزاء ارتفاع مستوى سطح البحر العاملي يف البلدان املتقدمة والنامية، 2000 - 2100
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سيناريو ارتفاع مستوى سطح البحر عاملياً 

البلدان النامية
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تكاليف الحماية

خسارة األرايض الجافة
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السكان املرشدون

اإلطار ثالثاً - 3

النقل: تدابي يائسة؟

يف كانون األول/ديسـمرب 2008، ذكر األمـني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـأن تغريرُّ املناخ 

يف مؤتمـر صحفي أن عملية النقل التي يضطلع بها سـكان الدول الجزرية النامية الصغرية تتسـم بأنها 

“كئيبة” وتوضح أنهم “يستسلمون”. ولكن هل النقل يمثل خياراً وحيداً بالنسبة للذين فقدوا األمل أو أنه 

حل واقعي ال بد من أخذه اآلن بعني االعتبار؟

املصدر: الفريق الحكومي 

الدويل املعني بتغريرُّ املناخ 

)2007 ج(
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يف الـدورة السـتني للجمعية العامة لألمـم املتحدة املعقودة عام 2005، أشـار رئيس كرييباس إىل 

رضورة أن تنظر الدول بجدية يف خيار النقل: “الشكل النهائي للتكيرُّف مع تغريرُّ املناخ” )لوري وماك آدم، 

2008(. ويف أواخر 2008، اقرتح رئيس جزر امللديف رشاء أراض عرب البحار إلعادة توطني السكان. وهذه 

الجزر الصغرية عىل وعي بمدى قابلية تأثرها بارتفاع مسـتوى سطح البحر ومن ثمَّ فهي تأخذ مستقبلها 

عىل محمل الجد وقد ال تدرك املناطق األخرى مدى الخطر عىل هذا النحو املبارش ولكنها سـتكون معرَّضة 

له سواء بسواء.

فهل سـيكون ممكناً عىل سبيل املثال مجرَّد تحريك مدينة سـاحلية إىل داخل اليابسة؟ وما عساها 

تكون عليه اآلثار بالنسبة للمجتمعات املحلية املحيطة واألرايض والُنُظم البيئية شبه الحرضية ؟ وإذا نظر 

سـكان الجزيرة يف مسألة هجر أراضيهم فإن مفهوم نقل مدينة بأكملها لن يكون صارخاً بصورة كاملة. 

ومـع ذلك فإن البحـوث التي جرت عىل عمليات التعـايف يف أعقاب الكوارث توضح أنـه حتى حينما تبنى 

مستوطنات سكنية جديدة يف املواقع الجديدة يجنح الناس للعودة إىل ديارهم السابقة حتى إذا انطوى ذلك 

عىل “مخاطرة جسـيمة”. وهناك عدد من العوامل التي تربر ذلك ولكنها ترتبط عادة برضورات املعيشـة 

وبالحراك وبالروابط االجتماعية.

والسؤال هو إىل أّي حّد يرتبط هذا الحراك بالهجرة، وكيف يمكن لهذه العمليات أن تؤّدي إىل نشوب 

نزاع ؟ إن الهجرة تتطلب اتخاذ قرارات تنطوي عىل مخاطرة، ألن البرش يتخلون بذلك عن ُسبل معيشتهم 

حيـث يتطلعون إىل فرص أفضل. ويتنبأ بعض االختصاصيني بـأن حجم تدفق الجئي البيئة نتيجة لتغريرُّ 

املناخ سـوف يتضاعف يف العقود املقبلة إىل حيث يصل إىل 75 مليون نسـمة بحلول عام 2030 )املنتدى 

اإلنسـاني العاملـي، 2009(، وبالتايل فهم يحثون الدول عىل اتخاذ تدابـري وقائية مع دعم أوارص التعاون 

الدويل من أجل تحسني إدارة تدفقات الهجرة. ويف واقع األمر فإن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

)2008( الحظت أنه لم يول سوى القليل من االهتمام لآلثار اإلنسانية الناجمة عن تغريرُّ املناخ وحذَّرت من 

احتماالت الهجرة وخاصة إذا جاء نتيجة ملا ييل:

كوارث هيدروجوية )الفيضانات والعواصف واالنزالقات األرضية وما إليها(؛ •

املناطق التي تحددها الحكومات عىل أنها شديدة الخطورة وغري مأمونة لسكنى البرش؛ •

التدهور البيئي والكوارث البطيئة الحراك )ومنها مثالً تضاؤل إتاحة املياه وظاهرة التصحر وتواتر  •

حدوث الفيضانات وملوحة املناطق الساحلية وما إىل ذلك(؛

حالة “غرق” الدول الجزرية الصغرية يف مياه البحر؛ •

الرصاع املسلح الذي يندلع من جرّاء تناقص يف املوارد األساسية )ومنها مثالً املياه واألغذية( بسبب  •

تغريرُّ املناخ.

إن املبادئ التوجيهية املتعلقة بالترشد الداخيل التي يمكن أن تسـاعد عىل تيسـري الحركة موجودة، 

فضالً عن أُطر عمل أخرى لدعم املعاملة املنصفة للمرشدين. ومع ذلك، وكما الحظت مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني )2008(، فإن تغريرُّ املناخ يمكن أن يصيب هذه األُطر بالتوتر. وقد يكون رضورياً من ثم 

إعادة النظر بصورة أكثر انتظاماً فيما يمكن أن تعامل به فئات املرشدين بما يف ذلك مرشدو املدن وخاصة 

إذا لجأوا إىل الهجرة بوصفها اسرتاتيجية احرتازية وليس اسرتاتيجية رد فعل )شيرب، 2009(.
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وتضـــّم اقتصادات قليلة التنوع، وال يوجد هبا مؤسســـات وال هياكل للحوكمـــة الناعمة، ميكن أن تكون معّرضة 
ليـــس فقـــط للكوارث الضخمة الـــيت تنطوي على عواقب فادحة ولكـــن أيضًا حلالة دائمة مـــن التوتر االقتصادي 
نتيجة الرتفاع متوســـطات درجات احلرارة وشحة املتاح من املوارد املائية وزيادة تواتر حدوث الفيضانات وشدة 
وطـــأة العواصـــف. وهذه الضغوطات من شـــأهنا أن تزيد من خماطـــر حالة انعدام األمن يف الغـــذاء والدخل وتزيد 
أيضـــًا من انكشـــاف القصور يف مســـتويات الرعاية الصحية واملرافق الصحية وُســـبل املأوى واهلياكل األساســـية 
 االجتماعيـــة )أكســـفام الدولية، 2007(. وعلى ذلك فالبلدان اليت تتســـم بقابلية التأثـــر بالصدمات املناخية كثريًا 
ما جتد نفســـها أســـرية حلقة جهنمية مفرغة من انعدام األمن االقتصادي والفقر املزمن وقابلية التأثر بالصدمات مع 

قصور قدرهتا على التصّدي لتلك الصدمات )األمم املتحدة، 2008(.
ف. إن حجم  وبالنســـبة إىل الكثري من البلدان النامية، فإن كســـر هذه احللقة املفرغة ميثل حمور حتّدي التكيُّ
التحّدي أصبح بالفعل مألوفًا من واقع جتربة الكوارث املرتبطة باملناخ على حنو ما اتضح أيضًا من صعوبة احلكم على 
حجم اآلثار النامجة وإمكانية إرجاعها إىل العوامل االقتصادية “املعتادة” يف مقابل العوامل املناخية “غري املعتادة” 
)دات وهوجيفن، 2003(. وإدراك هذه الصعوبة هو يف الوقت نفسه تأكيد للطابع املترابط بني الضغوط املناخية 
والضغوطـــات املرتبطـــة بالتنمية يف حتّدي التكيُّف. باإلضافة إىل حقيقة أن حجم الضرر ميكن يف غالب األحيان أن 
يكـــون أكـــر بكثري من املوارد املتاحة لتوفري احلماية املناســـبة، فاألمر الواضح أيضًا مـــن واقع اخلرة إزاء الكوارث 
املرتبطة باملناخ هو أن العقبات املتصلة بتعبئة املوارد الالزمة تبقى عقبات كأداء بالنسبة للبلدان الفقرية حبيث حتول 

بينها وبني االستثمار يف هتيئة استجابات التكيُّف الفعَّالة.
ولكن حىت عندما تتمّكن البلدان النامية من كسر احللقة املفرغة وتتحول إىل فترة من النمو األكثر استدامة، 
فإن االنكشاف أمام الصدمات الداخلية واخلارجية سيظل شاغاًل دائمًا بالنسبة لصانعي السياسات؛ فاألحياء الفقرية 
يف االقتصادات اآلخذة يف النمو مبا يف ذلك ما تضمه البلدان املتقدمة نفسها أكثر تعّرضًا للخطر من جّراء الصدمات 
مبا يف ذلك الصدمات املناخية ألهنا تضم موارد للتكيُّف أقل وهي تعاين من قصور اخلدمات املقدمة هلا يف حياهتا اليومية 

رغم أن هذه اخلدمات تؤخذ مأخذ التسليم يف املناطق األكثر يسرًا )دودمان، وآيرز، واحلق، 2009( 6.
ويف معرض االستجابة إزاء حتّدي التكيُّف يستطيع واضعو السياسات أن يستندوا بصورة مفيدة إىل التجارب 
الـــيت ُنّفـــذت يف جمال التكيُّف إزاء الصدمات االقتصادية اخلارجية يف البلـــدان النامية. ورمبا تكون النتيجة الوحيدة 
ذات األمهيـــة القصـــوى اليت تنجم عن فحص دقيق لتلك التجـــارب هي أن للظروف والقدرات املحلية تأثري عميق 
على النتائج، وال بد من تكييف اســـتجابات السياســـات طبقًا لذلك. ومع ذلك ميكن أيضًا استقاء بعض الدروس 

العامة ومنها ثالثة دروس بارزة بصورة خاصة:
ح أن تضطر إىل ضغط دخلها مبا يؤّدي  • إذا تركت البلدان لكي تقوم بعملية التكيُّف بنفسها فمن املرجَّ

إىل عملية تكيُّف طويلة ورمبا إىل زعزعة االستقرار وتفاقم الفقر وتدمري آفاق النمو يف األجل الطويل بل 
وإضافة املزيد إىل قابلية التأثر.

االقتصادات األكثر تنوعًا، )من ناحية اهلياكل واملواقع على السواء( جتنح إىل أن تبدي مزيدًا من إمكانات  •
الصمود فيما يتعلق بالصدمات اخلارجية مث تتعاىف على حنو أسرع بقدر ما تفعل ذلك االقتصادات القوية 

التكامل سواء داخليًا أم خارجيًا.

مع ذلك فقابلية التأثر بســـبب حاالت عدم املســـاواة مشـــكلة ال تقتصر على البلدان النامية على حنو ما اتضح من التجربة مع   6
إعصار كاترينا يف عام 2005 )انظر غيدري ومارغولس، 2005(.

العقبات املتصلة بتعبئة املوارد 

الالزمة تبقى عقبات كأداء 

بالنسبة للبلدان الفقرية بحيث 

تحول بينها وبني االستثمار 

يف تهيئة استجابات التكيرُّف 

الة. الفعَّ

للظروف والقدرات املحلية 

تأثري عميق عىل النتائج 

املتحققة وال بد من تكييف 

استجابات السياسات طبقاً 

لذلك.
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املجتمعات اليت تنعم مبزيد من املساواة ميكنها أكثر من غريها أن تتدبر أمر الصدمات من خالل توزيع عبء  •
التكيُّف وجتّنب ما قد ينجم من صراعات خطرية حيتمل أن تندلع بسبب هذه العملية.

ميثـــل التكيُّـــف إزاء تغيُّـــر املناخ إىل حد كبري للغايـــة حتّديًا حمليًا يتطلب اســـتراتيجيات وآليات يتم وضعها 
خصيصـــًا لكـــي تتالءم مع الظـــروف املختلفة ومع القـــدرة التكيُّفية األّولية )يوهي ومـــوس، 2000(. وال توجد 
استراتيجية ُتوافق كل األحجام من أجل التعامل مع حتّدي التكيُّف. ومع ذلك فالتنمية االقتصادية بعامة هي أكثر 
الضمانات املوثوقة ضد األثر السليب الناجم عن تغيُّر املناخ )األمم املتحدة، 2008( وبشكل عام فجموع السكان 
اليت ُيتاح هلا إمكانية احلصول على ما يكفي من الغذاء واملياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم ُتعّد األفضل استعدادًا 
للتعامـــل مع تشـــكيلة متنوعة من الصدمات مبا يف ذلك تلك النامجة عـــن تغيُّر املناخ. كما أن إتاحة املوارد الكافية 
اليت ميكن بواسطتها االستثمار يف قدرة التكيُّف، مبا يف ذلك رأس املال البشري واالجتماعي، حتدد إمكانية صمود 
البلدان واملجتمعات بوجه تغيُّر املناخ وتباين أحواله. وباإلضافة إىل ذلك فاحلصول على التكنولوجيات واملعارف 
التقنيـــة ســـوف يـــؤّدي دورًا هامًا يف تعزيز القـــدرة التكيُّفية. وفيما يتصل جبميع هذه العوامـــل، فإن قدرة صانعي 
ل  القرارات على تعبئة وإدارة املوارد وعلى تنفيذ عمليات املعاوضة الصعبة اليت تنطوي على اســـتخدامها ستشـــكِّ

عنصرًا أساسيًا من عناصر االستجابة إزاء حتّدي التكيُّف.
مع ذلك فهناك الكثري من البلدان النامية اليت ما زالت تعتمد بشـــدة على األنشـــطة املرتبطة باملوارد الطبيعية 
ـــح أن يواجهها هتديد خطري من جّراء التغيُّـــرات املناخية املتوّقعة )لـــريي وآخرون، 2008 ب(.  وهـــي مـــن املرجَّ
واملجتمعات والبلدان اليت تنتج وتصّدر أساسًا مصنوعات زراعية وسلعًا أّولية ذات قيمة مضافة منخفضة هي اليت 
تتواجد عادة عند أدىن طرف من سلم التنمية وتواجه بعضًا من أخطر التهديدات املتصلة بالتنمية مبا يف ذلك صغر 
حجم الســـوق وشـــدة االعتماد على الواردات واخنفاض القدرة التكنولوجية وما إىل ذلك 7. ويظل األمن الغذائي 
حتّديًا أساسيًا وخاصة عندما هتيمن على الزراعة عملية اإلنتاج لصغار احلائزين، وتكون اإلنتاجية منخفضة وتتطور 
خدمات الدعم ببطء. من هنا الفشل يف هتيئة ُسبل معيشة أكثر استقرارًا يف ظل هذه الظروف ال يزال يشّكل حتّديًا 

أساسيًا يف جمال السياسات ومن املؤكد أن يتفاقم بفعل التغيُّرات املناخية.
مع ذلك فالكثري من البلدان النامية جتتاز حتواًل إىل اقتصادات أكثر اتســـامًا بالطابع احلضري وأشـــد تنوعًا، 
وعليهـــا أن تتصّدى للمخاطـــر اجلديدة والصدمات املترابطة على حنو ما يتجلى يف واقع األزمة االقتصادية الراهنة. 
ر أن 60 يف املائة من ســـكان العامل ســـيكونون مقيمني يف املناطق احلضرية مقابل 47 يف  وحبلول عام 2030، ُيقدَّ
املائة يف عام 2000 )برنامج األمم املتحدة للمســـتوطنات البشـــرية )األمم املتحدة - املوئل(، 2008( 8. وفضاًل 
عن ذلك فإن املدن أصبحت اآلن أهم من ذي قبل باعتبار أنه حىت الدول اليت يغلب عليها الطابع الريفي تســـتمد 
بشـــكل عـــام أكثر من نصف ناجتها املحلي اإلمجايل من مشـــاريع الصناعة واخلدمـــات ومعظمها تتخذ مقارها يف 
املناطق احلضرية )ســـتروايت، 2007(. كما ختدم املدن بوصفها حمورًا لتحفيز النمو الوطين واإلقليمي وبوصفها 
“املرتكزات الرئيســـية لعملية العوملة” )سانشـــيز - رودريغيز، وفراكياس، وسوليكي، 2008(. على أن حتّديات 
السياســـة اليت تصاحب هذا التحول كثريًا ما تتفاقم بفعل املســـتويات املتفاقمة من انعدام األمن وفقدان املســـاواة 
باعتبار أن سكان احلضر اجلدد كثريًا ما جيدون أنفسهم وقد فقدوا احلدود األدىن من احلماية اليت كانت متاحة يف 

املجتمعات الريفية بغري دعم حكومي كاٍف )أو غائب يف كثري من األحيان(.

ر بعدد 3 باليني نســـمة يعيشـــون يف املناطق الريفية بالبلدان النامية وحدها، فإن 2.5 بليوين نســـمة يشـــتغلون  من بني ما يقدَّ  7
بالزراعة.

رغم أن البلدان النامية ترتبط باألراضي الريفية فكثري منها يتباهى مبعدالت التحّضر املرتفعة. وعلى سبيل املثال ففي أفريقيا فإن   8
ُخمسي سكان القارة هم بالفعل حضريون )األمم املتحدة، 2006(.

التنمية االقتصادية هي أكثر 

الضمانات املوثوقة ضد األثر 

السلبي الناجم عن تغريرُّ املناخ.

يظل األمن الغذائي تحدياً 

أساسياً وخاصة عندما تهيمن 

عىل الزراعة عملية اإلنتاج 

لصغار الحائزين، وتكون 

اإلنتاجية منخفضة وتتطور 

خدمات الدعم ببطء.
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وبشـــكل عام ففي غياب اســـتراتيجيات تكّيف أكثر فعالية، يرّجح لقابلية التأثر اليت تتخذ صورًا متباينة يف 
البلـــدان الغنيـــة والفقرية ويف املجتمعات املحلية الغنية والفقرية ضمن البلدان ذاهتا أن تتعمق يف ظل درجات حرارة 
عاملية متزايدة وهذا موضع لالنشـــغال بالنســـبة للمجتع الدويل ال يف حد ذاته بل أيضًا بســـبب حقيقة أنه يف إطار 
عامل منقســـم ومفتقر إىل املســـاواة بصورة متزايدة، ســـيظل االتفاق على إطار دويل ملعاجلة تغيُّر املناخ أمرًا غاية يف 

الصعوبة يف أرجح االحتماالت.

حدود أُطر السياسات القائمة

فيما تبدأ املجتمعات يف السعي إىل اتباع مناهج عملية من أجل التكـيُّف فلسوف يكون ضروريًا اعتماد منطلق 
أكثر جســـارة إزاء املخاطر النامجة عن تغيُّر املناخ حبكم اتصاهلا بسياســـة التنمية. ويف الوقت نفسه سليزم اعتماد 
نظـــرة أعمق لتحّدي سياســـات التنمية ذاهتا وبالـــذات للصالت اليت تربط فيما بني االســـتثمار والتنّوع والنمو. 
كذلك فإن نطاق بناء وتعزيز هذه الصالت هو الذي سيحدد كيف يتسىن لكثري من البلدان الفقرية التكيُّف مع 

درجات احلرارة املرتفعة.
إن برامج التثبيت االقتصادي والتكيُّف اهليكلي اليت مت تنفيذها يف كثري من البلدان النامية على مدار العقود 
الثالثة األخرية مل حترز سوى القليل فيما يتصل بتخفيض قابلية التأثر. وهذه الرامج اعتمدت استجابة لسلسلة من 
الصدمات الكبرية اليت وقعت يف أواخر الســـبعينات وأوائل الثمانينات مث أعقبها ما حدث من أزمة الديون وكان 
هدفها هو إزالة العقبات اهليكلية واملؤسســـية بوجه النمو وخلق اقتصادات أكثر اســـتقرارًا وصمودًا. كما أن هذه 
السياسات عمدت على طول اخلط إىل إسناد دور أوسع بكثري إىل قوى السوق يف عملية التكيُّف مع حتجيم دور 
الدولـــة مبـــا يف ذلك قدرهتا على تقـــدمي اخلدمات العامة. ومن اجلوانب البارزة يف هـــذا التأكيد على التحول الذي 
مت، ما َتمثَّل يف ختفيض الضرائب وما واكبه من اخنفاض يف االســـتثمارات العامة عر كثري من أجزاء العامل النامي. 
وأدى ذلك حىت يف ظل مزيد من االســـتقرار يف جمال االقتصاد الكلي، إىل أن االســـتثمارات اخلاصة مل تنل الدعم 
الكايف من خالل حتســـني اهلياكل األساســـية واخلدمات الرئيسية وهو ما أفضى بالتايل إىل تقييد منو اإلنتاجية واحلّد 
من التنويع االقتصادي. ويف كثري من احلاالت مل يطرأ حتّســـن على قدرات اكتســـاب الدخل بل اخنفض الدخل يف 
بعض األحيان بســـبب عملية الكف عن التصنيع يف فترة مبكرة وضغط األجور ونزع الطابع النظامي عن النشـــاط 

االقتصادي )األمم املتحدة، 2006(.
وقرب هناية التسعينات، جاء جيل ثان من برامج التكيُّف ليضيف مبادئ احلوكمة الرشيدة واحلد من الفقر 
إىل برنامج اإلصالح، ويقصد ذلك جزئيًا إىل التعامل مع األخطاء اليت مت إدراكها يف جمال السياســــات وإن جاء 
اســــتجابة لألثر الســــليب الناجم عن التدابري السابق اختاذها. وهذه اجلهود أكدت مبزيد من التشديد على املشاركة 
واملِلكيــــة يف تصميــــم الرامج مث ُتّوج ذلك بإعداد أوراق اســــتراتيجية احلد من الفقر اليت أصبحت األداة الرئيســــية 
للسياســــات من أجل ختصيص املنح الثنائية والقروض التســــاهلية وإتاحة اإلعفاء من الديون. ومع ذلك فإن أوراق 
اســــتراتيجية احلد من الفقر تركت إىل حد كبري بدون مســــاس اإلصالحات االقتصادية لرامج التكيُّف من اجليل 
األول ومل تفعل سوى القليل يف طرح تقييم جاد ألثر التدابري الرئيسية يف جمال االقتصاد الكلي والتكيُّف اهليكلي 
بالنســــبة للفقراء، بل ومل توفق يف إقرار هنج أكثر تكاماًل إزاء التحّديات االقتصادية واالجتماعية. وبصفة خاصة 
فقد واصلت ترويج سياسات تقييدية بغري مسوَّغ يف جمال االقتصاد الكلي، وجاء ذلك على حساب استراتيجيات 
النمو من خالل االســــتثمار والتنويع، كما اســــتبعدت مســــامهة السياســــات الصناعية والتكنولوجية يف دعم تلك 
االســــتراتيجات فيما اعتمدت هنجًا يناســــب كل األحوال إزاء التكامل مع املجتمع الدويل )مؤمتر األمم املتحدة 

للتجارة والتنمية، 2002(.

سيلزم اعتماد نظرة أعمق 

لتحدّي سياسات التنمية 

والصالت التي تربط فيما بني 

االستثمار والتنّوع والنمو.
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ومن املستبعد لورقات استراتيجية احلد من الفقر أن تقدم اإلطار الالزم ملواجهة حتّديات التكيُّف اليت تصادفها 
معظم البلدان النامية يف إطار عامل تتزايد درجة حرارته. وبداًل من ذلك يتعيَّن على البلدان النامية أن تضع سياسات 
جديـــدة تبين صالت وطيدة فيما بني االســـتثمارات والنمـــو والتنوع وتتيح هلا أن تنّفذ عمليات تكيُّف متواصلة يف 

مواجهة تغيُّرات املناخ مع دعم قدرات الصمود الوطين فيما يتعلق بالصدمات املناخية.

آثار تغيرُّ املناخ
الضرر الناجم عن تغيُّر املناخ لن يسود الشعور به يف كل مكان. فبعض أشكال الضرر اليت ترجع مثاًل إىل ارتفاع 
ســـطح البحر وإىل انتشـــار اجلفاف ســـتحدث تدرجييًا، لكن مثَّة أشـــكال أخرى من الضرر سوف تقع دون سابق 
إنذار بســـبب زيادة حدوث وكثافة املخاطر املناخية اليت تنجم عن ظاهرة االحترار العاملي. وســـوف تقتصر بعض 
التهديـــدات علـــى قطاعات حمّددة فيما ســـيكون لبعضهـــا اآلخر أثر أكثر انتظامًا إىل حـــد كبري. وفضاًل عن ذلك 
ففيما سينجم عن اآلثار عواقب عر مجيع البلدان واملناطق فإن كثافتها سوف تكون حملية بدرجة كبرية يف معظم 
األحيان فتكون هناك جمتمعات وبلدان أكثر تعرضًا من غريها. ويوّضح الشكل ثالثًا - 3 بعضًا من اآلثار اإلقليمية 
املتباينة سواء على التنوع البيولوجي أم على اهلياكل األساسية أم ُسبل املعيشة بدرجات متفاوتة من الوسيط العاملي 
السنوي لتغيُّر درجات احلرارة )بالنسبة إىل الفترة 1980 - 1999(. وبصفة عامة فمعظم األضرار الدامهة واآلثار 
السلبية اليت تلحق ُسبل املعيشة من املتوّقع أن يسود الشعور هبا يف املناطق النامية حيث إن ظواهر اجلفاف )أفريقيا( 
والفيضانات )أجزاء من آســـيا( أصبحت بالفعل خطرًا يف هذا املضمار، مبا يف ذلك عند درجات حرارة تدنو عن 
درجتني مئويتني فيما قد متثل نوبات احلرارة حتّديات إزاء أمن املياه يف بعض املناطق املتقدمة ومنها مثاًل يف أستراليا 

ونيوزيلندا وبالذات يف ظل درجات حرارة تزيد على درجتني مئويتني.

الزراعة والغابات

على املستوى العاملي يعتمد أكثر من ثلث اأُلسر املعيشية على الزراعة لتلبية احتياجات معيشتها. ويف أفريقيا جنوب 
الصحراء تزيد هذه النسبة على 60 يف املائة. وفضاًل عن ذلك ففي كثري من البلدان الفقرية، متثل املنتجات األّولية 
ل مدخالت هامة يف األنشـــطة الوليدة املنفذة يف جمال الصناعة  مصدرًا رئيســـيًا للعائدات من النقد األجنيب وتشـــكِّ
التحويلية. وفيما يتوّقع للوزن االقتصادي هلذا القطاع أن ينخفض أكثر على مدار العقود القادمة فإن حتسني األداء 
الزراعي جانب ال غىن عنه من جوانب النمو االقتصادي املســـتدام وخباصة عند املســـتويات األدىن من التنمية فضاًل 

عن كونه مصدرًا لتوسيع قاعدة الرخاء من خالل حتقيق املزيد من األمن الغذائي.
وما زال األثر الصايف لتغيُّر املناخ على اإلنتاج الزراعي العاملي غري مؤكد 9. وهناك تباينات إقليمية لالحترار 
العاملـــي ولكـــن قطاعي الزراعة واحلراجة يف البلدان النامية يف مجيـــع املناطق معّرضان بالذات لتحوالت املناخ حىت 

هناك “ثقة قليلة إىل متوسطة” بأن اإلنتاج الزراعي العاملي سوف يزيد مع زيادات درجات احلرارة بني درجة واحدة وثالث   9
درجات مئوية )الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، 2007 ج(. وبصورة أكثر حتديدًا، فإن التساقط السنوي قد يزيد 
يف شرق أفريقيا ومعظم مشايل أوروبا وكندا ومشال شرقي الواليات املتحدة األمريكية بينما سيزيد التساقط املومسي على سبيل 
املثال يف اجلنوب الشرقي من أمريكا اجلنوبية ويف مشايل آسيا وشرق آسيا وجنوب آسيا ومعظم جنوب شرق أسيا يف الصيف 
ويف وســـط أوروبا يف الشـــتاء. ولسوف يقل التســـاقط املومسي يف اجلنوب األفريقي ويف جنوب غريب أستراليا يف الصيف بينما 
ســـوف يتناقص على مدار الســـنة يف كثري من أحناء البحر األبيض املتوســـط ومشايل الصحراء الكرى ومعظم أمريكا الوســـطى 

)ملزيد من التفاصيل انظر الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، 2007 ج(.

بعض أشكال الرضر الناجم 

عن تغريرُّ املناخ ستحدث 

تدريجياً بينما تحدث آثار 

أخرى فجأة؛ ومعظم األرضار 

الداهمة واآلثار السلبية التي 

تلحق ُسبل املعيشة من املتوقع 

أن يشعر بها أهل املناطق 

النامية.
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عندما حتدث تغيُّرات حمدودة يف درجات احلرارة ومســـتويات التســـاقط إضافة إىل الصدمات املناخية اليت ميكن أن 
تعوق دورات النمو وغالت املحاصيل.

وليســـت التخفيضـــات الكبـــرية اليت طرأت على متوســـط غالت املحاصيل الرئيســـية وعلـــى مصادر املياه 
والروتني، فضاًل عن خماطر الفيضانات املتزايدة وما جنم عنها من دمار لألصول الثابتة، سوى أمثلة قليلة عن أفدح 
اآلثار النامجة عن تغيُّر املناخ فيما يتصل باملناطق النامية وُســـبل املعيشـــة على صعيدها. وعلى النقيض، فإن زيادة 
ح أن يفضيا إىل زيادة يف إنتاجية املحاصيل يف  درجات احلرارة وحدوث زيادة عامة يف ســـقوط األمطار من املرجَّ
أوروبا، خاصة ألن بعض املحاصيل اليت تنمو عادة يف جنويب أوروبا ستصبح ممكنة النمو كلما توغلنا مشااًل. وفضاًل 
عن ذلك فاملنطقة املناســـبة إلنتاج احلبوب ميكن أن تزيد يف أوروبا بنســـبة تتراوح بني 30 و50 يف املائة مع هناية 
القرن 21، فضاًل عن أن الغالت املتجمعة من الزراعة البعلية ميكن أن تزيد بدورها مبا يصل إىل نسبة 20 يف املائة 
يف أمريكا الشمالية )الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، 2007 ج( 10. ومع ذلك ففيما ميكن للزراعة يف 
البلدان الغنية أن تفيد من تغيُّر املناخ، فليس من الواضح أن املكتسبات الفعلية ستكون كبرية باعتبار أن القطاعات 
الزراعية على صعيدها سوف تواصل انكماشها فيما يوضع املزيد من مساحات األرض لالستخدام غري الزراعي.

وبشكل عام ففي البلدان النامية سيكون األثر أشد وطأة بغري استثناء. وباإلضافة إىل ذلك فإن زيادة االعتماد 
على الزراعة وحالة الضعف اليت يعانيها خباصة صغار املنتجني وهم الذين عادة ما يشغلون أراض هامشية حتّد من 
قدرهتـــم على التعامل مـــع التغيُّرات والتقلبات حىت لو كانت حمدودة النطاق. ويف كثري من املناطق النامية ســـوف 
يقصر أمد مواســـم االســـتزراع، كما تنكمش املناطق املناســـبة للزراعة وتتكاثف حالة تدهور األراضي. وسيكون 
هذا هو احلال وخاصة على طول هوامش املناطق شبه القاحلة والقاحلة مبا يؤّدي إىل عقبات قاسية يواجهها الناتج 
الزراعي )الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، 2007 ج(. وفضاًل عن ذلك فإن التوترات اليت تصيب النبات 
بسبب ارتباطها باحلرارة سوف تسهم يف تقليل الغالت يف املحاصيل الرئيسية مثل القمح واألرز والذرة والبطاطس. 
ر أن تنخفض إمكانات منو املحاصيل األساســـية مبا يتراوح بني 10 و20 يف املائة حبلول عام 2080 يف أفقر  ويقدَّ
البلدان األربعني )الواقع أغلبها يف أفريقيا املدارية( بســـبب اجلفاف وحده )كوتشـــي، 2007( بينما ميكن لغالت 
املحاصيل يف كثري من البلدان األفريقية أن تنخفض إىل ما يصل 50 يف املائة حبلول عام 2020 حيث يكون صغار 
 املزارعـــني هم األكثر تضررًا. وباملثل فإن شـــدة الرياح وتقلبها ميكن على ســـبيل املثـــال أن خيّفضا إنتاجية األمساك 
مبا يتراوح بني 50 و60 يف املائة يف بلدان مثل أنغوال والكونغو وكوت ديفوار ومايل وموريتانيا والنيجر والسنغال 

وسرياليون )ألكدي، وماثور، ورميي، 2009(.
ومثَّة عالقة وثيقة تربط بني األمن الغذائي وُسبل املعيشة الريفية وبني مدى توفر املياه واستخدامها )لودي، 
ر بنحو 40 يف  2009(. إن شحة املياه العذبة باتت هتّدد بالفعل ُسبل املعيشة املرتبطة بالزراعة واحلراجة فيما يقدَّ
املائة من املناطق الريفية على مســـتوى العامل بأســـره، كما يتزايد التهديد من جّراء تغيُّر املناخ مبا ينطوي على خطر 
حدوث دمار أوســـع نطاقًا بكثري ويزيد من احتمال نشـــوب صراع اجتماعي ويطلق عقال هجرة واسعة النطاق. 
كما يتوفر االحتمال بإصابة األهنار بامللوحة بســـبب ارتفاع مســـتويات سطح البحر ومبا يزيد كذلك من التوتر من 

حيث إتاحة املياه العذبة )انظر املرفق لالطالع على اآلثار التقديرية لتغيُّر املناخ على أفريقيا(.
وفضـــاًل عـــن ذلك، وحيـــث ال يتوفر إىل حد كبـــري ري األراضي ويكون االعتماد علـــى املحاصيل البعلية 
ل عاماًل  شـــديدًا ويتسع االفتقار إىل املدخالت الزراعية مثل األمسدة واملبيدات وقاتالت احلشرات وهي أمور تشكِّ
يســـهم يف اخنفـــاض غالت املحاصيل على حنو ما هو احلال يف كثري من االقتصـــادات النامية، ميكن لتغيُّر املناخ أن 
ينطوي أيضًا على نتائج وخيمة فيما يتعلق باألمن الغذائي. ففي مايل، على سبيل املثال، ميكن لنسبة السكان الذين 

شريطة أاّل تصل تغيُّرات درجات احلرارة إىل معدَّل “بالغ” االرتفاع “انظر احلاشية 9 أعاله”.  10

 الزراعة يف البلدان الغنية 

ما زالت تستفيد من تغريرُّ 

املناخ ...

... بينما سيكون األثر يف 

البلدان النامية سلبياً بصورة 

غالبة ويف كثري من البلدان 

األفريقية يمكن أن تنخفض 

غالت املحاصيل بما يصل إىل 

50 يف املائة.

شحة املياه العذبة باتت تهّدد 

بالفعل ُسبل املعيشة املرتبطة 

بالزراعة والحراجة فيما يقدَّر 

بنحو 40 يف املائة من املناطق 

الريفية عىل مستوى العالم 

بأرسه.
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أفريقيا

أمريكا
الالتينية

أمريكا
الشمالية

املنطقتان
القطبيتان

التبييض السنوي للحاجز املرجاني الكبري

 زيادة يف املناطق شبه القاحلة والقاحلة بنسبة ٨ يف املائة

٢٥-٤٠ يف املائة

٥ - ١٢ يف املائة نقصاً يف أرز الصني٢-٥ يف املائة نقصاً يف القمح والذرة بالهند

آسيا

أسرتاليا/
نيوزيلندا

أوروبا

الجزر
الصغرية

٧٥ مليون - ٢٥٠ مليون

١٢٣٤٥صفر

١٠ - ١٥ يف املائة

املزيد من البرش ممن يعانون شحة املياه ٣٥٠ - ٦٠٠ مليون

أنواع جنوبي الصحراء املهددة
باالنقراض

٠٫٢ بليون - ١ بليون٠٫١ بليون - ١٫٢ بليون

حتى ٢ مليونني

إمكانيات غلة املحاصيل

حتى ٧ ماليني

املزيد من البرش ممن يعانون شحة املياه

املزيد مّمن يواجهون مخاطر 
الفيضان الساحيل كل سنة 

٠٠٠ ٣ - ٠٠٠ ٥ زيادة الوفيات سنوياً

تدفق نهر موري - دارلنغ- ١٠ يف املائة

تناقص األمن املائي يف جنوبي ورشقي أسرتاليا وأجزاء من رشقي نيوزيلندا

- ٥٠ يف املائة

+ ٥ إىل + ١٥ يف املائة يف شمايل أوروبا

صفر - ٢٥ يف املائة يف جنوبي أوروبا

+ ٢ إىل + ١٠ يف املائة يف شمايل أوروبا

+ ٣ إىل + ٤ يف املائة جنوبي أوروبا

توفر املياه

- ٥ إىل - ٣٥ يف املائة

+١٠ إىل + ٢٥ يف املائة

- ١٠ إىل + ٢٠ يف املائة

+ ١٠ إىل ٣٠ يف املائة
إمكانية غالت القمح

إمكانية انقراض نحو ٢٥ يف املائة
من أنواع أشجار السافانا بوسط الربازيل

اختفاء الكثري من صفائح الجليد املدارية

٨٠ مليون إىل ١٠٠ مليون١٠ ماليني - ٨٠ مليون

إمكانية انقراض نحو ٤٥ يف املائة
من أنواع األشجار األمازونية 

اختفاء الكثري من صفائح الجليد يف وسط الكوكب

املزيد ممن يعانون شحة املياه

٥ - ٢٠ يف املائة زيادة يف غلة املحاصيل

نحو ٧٠ يف املائة زيادة يف أيام األوزون الخطرة

٧٠ - ١٢٠ يف املائة زيادة احرتاق مناطق الغابات يف كندا

تناقص مساحات االحرتار وزيادة مساحات التربيد

١٠ - ٥٠ يف املائة من أرايض
التندرا تحل محلها الغابات

١٥ - ٢٥ يف املائة من الصحراء القطبية
تحل محلها التندرا

تناقص بنسبة ٢٠ - ٢٥ يف املائة
يف املتوسط السنوي 

من ثلج البحر القطبي

 زيادة الغمر الساحيل ودمار الهياكل األساسية بسبب ارتفاع سطح البحر

األنواع الغريبة تستوطن جزر املناطق الوسطى واملرتفعة

خسائر يف الزراعة تصل إىل ٥٠ يف املائة
من الناتج املحيل اإلجمايل يف الجزر املرتفعة التضاريس

وإىل ٢٥ يف املائة من الناتج املحيل  اإلجمايل يف الجزر املنخفضة التضاريس

 زيادة ٣ إىل ٨ أضعاف يف أيام املوجات الحرارية يف بعض البلدان

زيادات عمق الذوبان املوسمي
يف املناطق القطبية

الدائمة التجمد

٣٠ - ٥٠ يف املائة١٥ - ٢٥ يف املائة١٠ - ١٥ يف املائة 

٢٥ - ٣٥ يف املائة وانكماش
يف املناطق القطبية

الدائمة التجمد

+١٠ إىل + ٢٠ يف املائة

- ١٥ إىل + ٣٠ يف املائة

املتوسط العاملي السنوي لتغرّيات درجة الحرارة بالنسبة للفرتة ١٩٨٠ - ١٩٩٩ (درجة مئوية)

الشكل ثالثاً - 3

اآلثار اإلقليمية املتباينة عند درجات مختلفة من ارتفاع درجات حرارة األرض

املصدر: الفريق الحكومي الدويل املعني بتغريرُّ املناخ )2007 ج(
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يواجهون خطر املجاعة أن تزيد من 34 إىل أكثر من 70 يف املائة حبلول مخسينات القرن احلادي والعشرين )بوت 
وآخرون، 2005(.

وتغطي الغابات حنو 30 يف املائة من سطح األرض وهي متثل مصدرًا للمعايش بالنسبة إىل 1.6 بليون نسمة 
)ما يقرب من 25 يف املائة من سكان العامل( حيث توفر الطعام والوقود الالزم للطهي والتسخني واألدوية واملأوى 
والكســـاء )منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، 2004(. ومع ذلك فما يقدر بنســـبة 5 يف املائة فقط - وهي 
م أكثر من ثلث األخشاب التجارية يف العامل  إىل حد كبري أشجار الغابات - من واقع املساحة الكلية للغابات تقدِّ
)الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، 2007 ج(، برغم أن هذه احلصة تبدو وكأهنا ســـوف تتســـارع على 
مـــدار العقـــود املقبلة. ويف كثري من املجتمعات الريفية يف أفريقيا جنـــويب الصحراء، هتيئ منتجات الغابات من غري 
األخشاب أكثر من 50 يف املائة من الدخل النقدي ألّي مزارع كما توفر االحتياجات الصحية ألكثر من 80 يف 

املائة من السكان )منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، 2004(.
ح أن ينجم عن ارتفاع درجات احلرارة وحتّول أمناط تساقط املطر وزيادة االنبعاثات أثر ملموس  ومن املرجَّ
بـــل وإجيـــايب إىل حد كبـــري على منو الغابات. ومع ذلك فاآلثار غري املباشـــرة مثل كثافة حرائـــق الغابات وغارات 
احلشرات واجلراثيم وتقّلبات الطقس بالغة الشدة مثل الرياح العاصفة ميكن أن تنطوي على مزايا أقل. وبشكل عام 
من املتوّقع لتغيُّر املناخ أن يزيد من إنتاج األخشـــاب عامليًا فيما حيوِّل مواقع التزويد من املناطق املعتدلة إىل املناطق 
املدارية وكذلك من نصف الكرة الشـــمايل إىل نصف الكرة اجلنويب. وبينما ســـيؤّدي ذلك إىل زيادة يف التجارة يف 
ح أن تكون املنافع موزَّعـــة بصورة غري متكافئة. ومن ناحية اآلثار  منتجـــات الغابـــات )هاغلر، 1998( فمن املرجَّ
االقتصاديـــة فإن التغيُّرات املفروضة على هيكل الغابات ســـوف ينجم عنها أثر ســـليب بالذات بالنســـبة للكثري من 
ر أهنم يعيشون يف  األشـــخاص الذين يعتمدون على الغابات يف ُســـبل معايشـــهم خاصة وأن 90 يف املائة منهم يقدَّ

حال من الفقر املدقع )منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، 2004(.

البيئات الحرضية

ر األمم املتحدة أن أكثر من نصف سكان العامل باتوا يعيشون حاليًا يف املناطق احلضرية. ومن املتوقع أن ترتفع  تقدِّ
نسبة سكان املدن من بني سكان العامل إىل ثالثة األرباع حبلول عام 2050 فيما يكاد يتحقق إمجايل هذا االرتفاع 
يف العامل النامي. والتحوَّل احلضري ميثل ســـببًا رئيســـيًا لتغيُّر املناخ كما أن تغيُّر املناخ سيفضي بدوره إىل أثر كبري 

على البيئات احلضرية فيضيف رد فعل خطري إىل التوترات احلضرية املتنامية حاليًا.
ل حتّديات  وما زال الكثري من حاالت التحول احلضري يف البلدان النامية يفتقر إىل التخطيط ومن مثَّ فهي تشكِّ
واسعة النطاق حىت بغري أن يؤخذ يف االعتبار األخطار املناخية املتفاقمة. وهذه التحّديات تشمل املشاكل الصحية 
املرتبطة بتلوث اهلواء وارتفاع كثافة السكان، فضاًل عن املشاكل املرتبطة بالنقل وقصور اهلياكل األساسية، ومشاكل 
الســـالمة الشـــخصية املرتبطة بدورها بارتفاع مستويات النشـــاط اإلجرامي وقصور اإلتاحة بصفة عامة للخدمات 
االجتماعية فضاًل عن ســـوء تقدميها. ومن املحتمل أن يؤّدي تغيُّر املناخ إىل مضاعفة هذه املشـــاكل مجيعًا. وكما 
لوحظ يف السابق فإن أوضح التهديدات اإلضافية النامجة عن تغيُّر املناخ، وخاصة بالنسبة إىل املدن الساحلية يتمثل 
يف ارتفاعات مســـتوى ســـطح البحر )نيكولز وآخرون، 2007(. وهناك بالفعل 13 يف املائة من سكان احلضر يف 
العامل يعيشـــون يف مناطق ســـاحلية منخفضة )يتم تعريفها على أهنا تقّل مبقدار 10 أمتار عن مستوى سطح البحر( 
وثلثـــا املدن اليت تضم أكثر من مخســـة ماليني من الســـكان تقع يف هذه املناطق. كمـــا أن 21 مدينة من بني املدن 
الثالث والثالثني اليت يتوّقع هلا سكان حبجم 8 ماليني أو أكثر حبلول عام 2015 سوف يكون سكاهنا مقيمني يف 
املناطق الساحلية املعرَّضة هلذه اآلثار )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة(، 2007(.

أوضح التهديدات اإلضافية 

من جراء تغريرُّ املناخ بالنسبة 

للمدن الساحلية يتمثل يف 

ارتفاعات مستوى سطح 

البحر.
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وفيما ميثل التحّدي الطويل األجل الرتفاع مســـتوى ســـطح البحر خطرًا خاصًا بالنســـبة ملناطق معيَّنة فإن 
التصـــدي لتزايـــد حدوث خماطر طبيعية ميثل بدوره هتديدًا أكثر إحلاحـــًا. ومع ذلك فمواجهة هذا التحّدي يتطلب 
مزيـــدًا من فهم ما يعنيه التباين الواســـع يف املناخ بالنســـبة إىل اهلياكل األساســـية القائمـــة بالفعل، إضافة إىل نوعية 
املخاطر اجلديدة واإلضافية اليت ســـوف تتهدد ســـكان احلضر. وعلى ســـبيل املثال فإن املســـتوطنات احلضرية غري 
املخططة وبالذات املساكن العشوائية كثريًا ما تتواجد يف املناطق اليت تواجه خماطر مرتفعة ومنها مثاًل ضفاف األهنار 
واملنحدرات اجلبلية غري املستقرة. وبينما قد يواجه سكان هذه العشوائيات الصدمات اليت حتدث بني وقت وآخر، 
فإن حدوث فيضانات أكثر تواترًا وحبجم أكر، من شـــأنه أن يســـّبب دمارًا ويدفعهم إىل االســـتيطان يف مناطق 
ح أن تزيد احتماالت أن ُيدفعوا إىل مزيد من  أخرى. ومبا أهنم يعيشون بالفعل يف موقع غري مرغوب به فمن املرجَّ

االحندار إىل أدىن درجات سلَّم الفقر ومن مثَّ تعريضهم خلطر تغيُّر املناخ )شير، 2009(.
ويف غياب أّي اســـتراتيجية للتخطيط االســـتباقي فإن ما ُيقّدر بنحو بليون من الســـكان باتوا حاليًا مهّددين 
باألخطار املائية واملناخية، ومن املتوّقع أن يزداد الرقم ليصبح 1.4 بليون نســـمة حبلول عام 2020 )برنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة، 2007(. كما أن هطول األمطار باستمرار وبكثافة على سبيل 
املثال يزيد من خطر حدوث االنزالقات األرضية وخطر الغمر باملياه. ويف واقع األمر فبينما ميثل سوء الصرف املائي 
مســـألة خطرية يف كثري من املدن وخاصة يف البلدان النامية )ســـتروايت، 2007( فإن تغيُّر املناخ يزيد من احتمال 

الفيضانات كما يفاقم من خطر تفّشي األمراض.
وعليه، فهذه التهديدات املترابطة من شـــأهنا أن تتكاثف مع ســـرعة التحول احلضري، حيث ينعكس جزء 
من هذا التكاثف على شـــكل زيادة يف اهلجرة من املناطق الريفية فيما تتأثر ســـلبًا ُســـبل املعيشـــة الزراعية من جّراء 
تغيُّـــر املناخ. وهذه التدفقات ســـوف تزيـــد من الضغط على اخلدمات احلضرية واملوارد املائية واهلياكل األساســـية 
والُنُظم البيئية يف املدن، وهو ما سيؤّدي يف الوقت نفسه إىل تفاقم قابلية تأّثر املستوطنات احلضرية باآلثار املباشرة 
النامجة عن تغيُّر املناخ. وكثريًا ما تتســـم جمتمعات احلضر مبســـتويات أكر من الالمساواة، وهذه املجتمعات تضم 
يف غالب األحيان شـــبكات اجتماعية أضعف وخمططات غري نظامية للدعم مما جيعلها أكثر تعّرضًا للصدمات من 
املجتمعات يف املناطق الريفية )موســـر وغوهورتس وغنهان، 1994؛ وبلينغ، 2003(. وهكذا يقوم ترابط وثيق 
للغاية بني تغيُّر املناخ والبيئات احلضرية وهو ما يؤكد جبالء أمهية التصدي لتغيُّر املناخ من خالل هنج متكامل يّتبع 

إزاء عمليات التكيُّف. 

الصحة وأمن املياه

أصبحت ضرورة التكـيُّف مع الظروف البيئية الصعبة ُتمثل حتّديًا غاية يف الشمول بالنسبة للمجتمع البشري الذي 
تواجهـــه التهديدات املتفاعلة للمرض وشـــحة املياه وانعدام األمن الغذائي. واآلن، وقـــد بات االحترار يتبع اجتاهًا 

متسارعًا فإن التصّدي لآلثار العميقة النامجة عن تغيُّر املناخ بالنسبة للصحة وأمن املياه يستحق اهتمامًا خاصًا.
ومـــن املحتمـــل لنطاق املخاطر الصحية النامجة عن تغيُّر املناخ أن يكون حافاًل حيث إن مجيع بقاع األرض 
سوف تتأثر على حنو ما برهن عليه العدد غري املسبوق من الوفيات اليت حدثت يف أوروبا من جّراء موجات احلرارة 
الـــيت وقعـــت مؤخرًا. ومع ذلك فحالة الضعف الصحي ترتبط بصورة وثيقة للغاية حباالت الضعف األخرى حيث 
إن عبء األمراض النامجة من جّراء احلّساسية إزاء الظروف املناخية يقع بصورة غالبة على عاتق أفقر السكان الذين 
ال ينالون أيضًا ســـوى أدىن مســـتوى من التغطية باخلدمات الصحية. ويف واقع األمر فإن أكثر البشـــر انكشافًا أمام 
تأثري تغيُّر املناخ هم الذين ال يزالون مفتقرين إىل احلماية اليت كانت تكفلها تدّخالت القطاع الصحي يف املاضي، 

من املقدر أن يكون هناك 

بليون نسمة من سكان الحرض 

مهّددين باألخطار املائية 

واملناخية وأن يرتفع هذا الرقم 

ليصل إىل 1.4 بليون نسمة 

بحلول عام 2020.

التصدّي لآلثار العميقة 

الناجمة عن تغريرُّ املناخ 

بالنسبة للصحة وأمن املياه 

يستحق اهتماماً خاصاً.
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بينما يتمثل أكر أثر بالنســـبة للعواقب النامجة عر املناطق املختلفة، ال يف التباين من حيث نطاق تغيُّر املناخ ولكن 
يف التباين من حيث حجم املشاكل الصحية السابقة على هذا التغيُّر.

ة تقييم صادر مؤخرًا عن منظمة الصحة العاملية )2005 أ( يقدِّر أن عبء املرض الذي جنم عن االحترار  ومثَّ
املتواضع الذي حدث منذ عقد الســـبعينات بات يتســـّبب يف حنو 150 ألف من حاالت الوفاة اإلضافية ســـنويًا يف 
البلدان املنخفضة الدخل وذلك من جّراء أربع نتائج صحية حّساســـة لتغيُّرات املناخ وهي ســـوء التغذية، وأمراض 
اإلســـهال، واملالريا، والفيضانات. وهذه الوفيات اإلضافية مرتبطة بالفعل بفئات السكان املستضعفة. وعلى سبيل 
املثـــال فـــإن 90 يف املائة من إصابات املالريا واإلســـهال، وما يكاد يكون مجيـــع إصابات األمراض املرتبطة بنقص 
التغذية حتدث بني صفوف األطفال من ســـن اخلامســـة وما دونه )كامبل - لندروم، 2009(. وعلى مدى الفترة 
األطول، فإن زيادات درجات احلرارة ســـترفع من مستويات األوزون وغريه من ملوثات اهلواء اليت تسبب أمراض 
القلب والشـــرايني واجلهاز التنفســـي، كما أن حبوب اللقاح وغريها من مسببات احلّساسية يف اهلواء سوف تؤّدي 

إىل اإلصابة بالربو حيث تقع أسوأ احلاالت بني صفوف الفقراء واملسّنني )بغز، 2004(.
ومبا أن الكثري من أهم األمراض املُعدية حّساســـة للغاية ســـواء لدرجة احلرارة أو لظروف تســـاقط األمطار، 
فلســـوف تؤّدي ارتفاعات درجة احلرارة إىل زيادة معدَّالت بقاء وتكاثر امللوثات البكتريية لألغذية ومصادر املياه 
مبا يسهم يف نسبة كبرية من حدوث أمراض اإلسهال وال سيما يف البلدان الفقرية. وبالفعل فإن معدَّالت الوفيات 
للفرد من جّراء األمراض اليت حتملها اجلراثيم تبلغ يف البلدان النامية 300 ضعف نظريهتا يف البلدان املتقدمة )منظمة 

الصحة العاملية، 2006(.
كذلك فإن درجات احلرارة األعلى ســـتؤثر على األمراض املنقولة بواســـطة احلشرات وغريها من حامالت 
اجلراثيم باعتبار أن درجة احلرارة تؤثر على معدَّالت بقائها ووخزاهتا وحتدد معدَّالت تناسل الطفيليات يف داخلها. 
والدرجات املرتفعة للحرارة تؤّدي بالفعل إىل زيادة أخطار نقل أقســـى أشـــكال املالريا بني صفوف سكان املناطق 
املرتفعـــة الذين يفتقرون إىل التحصـــني من هذه األمراض )بوما، داي وفندركي، 1996؛ وباســـكوال وآخرون، 

.)2006
ح أن يكون دالة على مدى توفر  وأســـرع اآلثار حدوثًا بالنســـبة لتغيُّر املناخ على الصحة والرفاه من املرجَّ
ر أن ربع ســـكان أفريقيا )حنو 200 مليون نســـمة( يعانون من شحة املياه )لودي، 2009(. كما  املياه. ومن املقدَّ
أن ارتفاع درجات احلرارة واتســـاع التباين يف تســـاقط األمطار من املتوّقع هلما أن يقّلال من مدى توفر املياه العذبة 
مبا يزيد من صعوبة تلبية االحتياجات األساســـية للشـــرب والطهي والغسيل. ويف الوقت نفسه فإن اتساع حدوث 
الفيضانات اليت ترجع إىل عوامل شـــىت من بينها زيادة كثافة التســـاقط املطري، وارتفاع مســـتوى سطح البحر يف 
املناطق الساحلية األكثر اخنفاضًا سوف يسبب املزيد من تلوث إمدادات املياه العذبة مبا يزيد من شحة املياه إضافة 
إىل خلق الفرص لتوالد البعوض وغريه من حامالت األمراض باعتبار أن البشر سيكونون على سبيل املثال مضطرين 
ل واحدًا من أفدح األخطار  إىل خـــزن املياه لفتـــرات أطول )ناغاو وآخرون، 2003( واحلق أن ندرة املياه تشـــكِّ
الطويلة األجل املرتبطة بتغيُّر املناخ بينما يوجد بالفعل أكثر من بليوين نســـمة يعيشـــون يف املناطق اجلافة من العامل 
ويعانـــون بصورة غري متناســـبة مـــن األمراض املرتبطة بتلوث املياه أو نقصها )منظمـــة الصحة العاملية، 2005 ب( 
ر أن ما يصل إىل 7 باليني نســـمة ســـيواجهون خطر املزيد من صعوبة احلصول على املياه حبلول عام 2050  ويقدَّ
)ألكامو، فلورك، وماركر، 2007(. وفضاًل عن ذلك ففي ظل حاالت ســـحب املياه الالزمة للري اليت ُتمثل ما 
يصل إىل 70 يف املائة من مســـحوبات املياه يف الكوكب )شـــكلومانوف، ورودا، 2003( ســـيزيد توتر توفر املياه 

وينتج عنه أثر كبري على الصحة من خالل زيادة حالة انعدام األمن الغذائي.

يحدث 150 ألف من الوفيات 

اإلضافية كل سنة يف البلدان 

املنخفضة الدخل من جراء 4 

نتائج صحية حّساسة إزاء 

املناخ.

ارتفاعات درجات الحرارة 

تزيد مخاطر املالريا بني 

سكان املناطق املرتفعة الذين 

يفتقرون إىل التحصني ضد 

هذه األمراض.
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كذلك فسوف تؤّدي ارتفاعات درجة احلرارة وحدوث موجات حرارية قصوى إىل زيادة معدَّالت الوفاة. 
وعلى سبيل املثال، فاآلثار النامجة عن زيادة )يف املتوسط( بدرجة مئوية واحدة على مستويات األوزون واجلزيئات 
قـــد تفضـــي إىل زيادة يف الوفيات على املســـتوى العاملي من جّراء تلوث املياه مبا يصل إىل 000 20 حالة ســـنويًا 
)جاكبسون، 2008(. أما الزيادات القصرية األجل يف درجة احلرارة خالل مواسم الصيف واملواسم احلارة فلسوف 
تصبح أكثر تواترًا وأشـــد كثافة. وهذه التقّلبات القصرية األجل ســـوف تؤثر بالذات على املناطق احلضرية بسبب 
“أثر احلرارة اجلزرية” الناجم عن زيادة امتصاص أشـــعة الشـــمس يف البيئات احلضرية مقابل انعكاس احلرارة من 
الغطـــاء النبـــايت. وهذا األثر الذي ميكن أن يرفع درجـــات احلرارة مبقدار 5 - 12 درجة مئوية يف املناطق احلضرية 
بالنسبة للمناطق املحيطة سوف يزيد من التهديد بوقوع أخطار من قبيل املوجات احلرارية )أنيالو وآخرون 1995؛ 
باتـــز وآخـــرون، 2005(. وقد جاءت درجات احلرارة القصوى لصيـــف عام 2003 مبثابة تذكرة حادة مبا ميكن 
أن ينطوي عليه األمر من آثار مدمرة نامجة عن موجات احلرارة: درجات حرارة وصلت إىل ارتفاع بنسبة 30 يف 
ر بأهنا تســـببت يف إضافة حاالت وفاة  املائة بأكثر من املتوســـط املومسي عر أجزاء كبرية من القارة األوروبية، وقدِّ

بلغت 000 70 حالة )روبن وآخرون، 2008( وجّد معظمها يف املناطق احلضرية.
وعليه، فبصفة عامة ســـوف يؤّدي مناخ أكثر دفئًا وأشـــد تباينًا إىل ارتفاع مستويات بعض ملوثات اهلواء، 
كما يزيد نقل األمراض من جّراء ســـوء إتاحة املياه وســـوء املرافق الصحية وســـوء النظافة الشخصية كما يزيد من 
أخطار تقّلبات الطقس بالغة الشـــدة ويتلف اإلنتاج الصناعي ويفضي إىل شـــحة قاســـية يف املياه. وفيما لن تكون 
مجيع هذه اآلثار النامجة عن تغيُّر املناخ ضارة على طول اخلط، فإن اآلثار الســـلبية الشـــاملة النامجة عن تغيُّر املناخ 
بالنسبة للصحة ستكون أكر، فضاًل عن أهنا مدعومة أكثر بالقرائن اليت تثبتها بأكثر مما يثبت معه إمكانية احلصول 
علـــى منافع )منظمـــة الصحة العاملية، 2002، والفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، 2007 أ(. وفضاًل عن 
ذلك فاآلثار الصحية لتغيُّر املناخ على أفقر الســـكان باملقارنة مع ســـكان الدول األغىن من املتوقع أن تكون ســـلبية 
بصورة غالبة. ومن املرجح أن تؤثر بالذات على البلدان النامية بصورة أقسى وأسرع من نظريهتا املتقدمة. ومبا أن 
كثريًا من البلدان النامية تتحمل عبء كثافات ســـكانية مرتفعة ومعدالت كبرية يف تلوث اهلواء وما زالت تكافح 
لتوفري ُســـبل الصرف الصحي الكايف واملياه اجلارية يف جمال املرافق الصحية إضافة إىل متطلبات الصحة الشـــخصية 
ح  واإلســـكان فإن قابلية تأّثرها باألمراض املُعدية النامجة عن املناخ واآلثار الصحية املترتبة يف هذا الصدد من املرجَّ
أن يســـتمر يف االرتفاع. واألهم هو أن تباين حاالت املناخ يؤّدي إىل تفاقم الوقوع يف براثن الفقر حاليًا على حنو 
ما هو سائد يف االقتصادات الزراعية املعتِمدة على مياه األمطار يف جنوب الصحراء الكرى كما سيزيد من تفشي 

أمراض سوء التغذية واألمراض املُعدية.

مواجهة تحدرّي التكيرُّف
ف إزاء تغيُّر املناخ يف البلدان املتقدمة والنامية على الســـواء مل يتم حىت اآلن تعميمه  رغـــم اخلطـــر الداهم فإن التكيُّ
ضمن مســـار العمليات املتصلة بصنع القرار )أدغر وآخرون، 2003؛ احلق، وريد، 2004(. وجينح التحّدي إىل 
مواجهته من خالل زيادة طبقة “إضافية” إىل التصاميم القائمة يف جمال السياسات وآليات التنفيذ بداًل من تكييف 
اخُلطط األصلية حبيث تتصدى لتغيُّر املناخ بطريقة أكثر فاعلية )أوبرين وآخرون، 2008(. إن املساواة بني تدابري 
التكيُّـــف وبني تدابـــري اإلغاثة يف حاالت الطوارئ وطرح التحّدي ضمن إطار مقتضيات دعم املاحنني وهو ما ميثل 
هنجـــًا متكـــررًا مل يكن مفيدًا يف هذا الصدد. وقـــد أفضى ذلك إىل هنج كثريًا ما كان مزدوجًا إزاء التكيُّف حيث 
ز اجلهود إما على االستجابات إزاء آثار تغيُّر املناخ )تدابري االستجابة( وإما تسعى إىل ختفيف التعّرض من خالل  تركِّ
املشاريع واألنشطة املنفَّذة حاليًا للحماية من غوائل املناخ وخاصة يف سياق إدارة خطر الكوارث. وبصرف النظر 

ارتفاعات درجة الحرارة 

وموجات الحرارة القصوى 

سوف تزيد من معدَّالت الوفاة.

اآلثار الصحية الناجمة عن 

تغريرُّ املناخ بالنسبة ألفقر 

السكان من املتوقع أن تكون 

سلبية بصورة غالبة.

التكيرُّف إزاء تغرّي املناخ لم يتم 

تعميمه ضمن املسار الرئييس 

لعمليات صنع القرار.
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عن حقيقة أن هذين املسارين حياوالن بصدق أن يلتمسا هدفًا مشتركًا، إاّل أن مثة خطرًا حقيقيًا بأن الفلسفات اليت 
ينطلقان منها، ســـواء من حيث املواجهة أو احلماية إمنا تتحركان يف اجتاهني خمتلفني للسياسات. وهذه اإلجراءات 
املشتتة سوف ينتهي هبا األمر يف أفضل األحوال إىل إجياد حل جزئي للمشاكل ويف أسوئها سوف تسّبب مشاكل 
جديدة أو تؤّدي إىل تفاقم املشـــاكل القائمة بالفعل )سانشـــيز - رودريغز، فرغياس وســـوليكي، 2008(. وكما 
نوقـــش يف دراس���ة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل، 2008 )األمم املتحـــدة، 2008( فهناك بالفعل خطر 
حقيقي، وهو ظاهر للعيان حيدق باالستجابة إزاء الكوارث الطبيعية حيث إن األسباب اهليكلية الكامنة وراء قابلية 
التأثر وسوء التكيُّف سوف تغيب عن الذهن مبا يف ذلك عدد من التهديدات املتفاقمة واملترابطة بصورة وثيقة مع 

أحوال األمن االجتماعي واالقتصادي.
ف لتؤكد على الدور  وقد جاءت اجلهود املبذولة أخريًا من أجل صياغة هنج أكثر اتســـاقًا إزاء حتّدي التكيُّ
املحوري حلوافز األسواق )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2008(. وقد أحسنت هذه اجلهود صنعًا 
عندما سلطت األضواء على التحّدي األساسي الكامن يف عملية تقييم تكاليف وفوائد التكيُّف، وهي تشري إىل دور 
تؤّديه احلوافز اإلجيابية وتساعد على توسيع النطاق من أجل مواجهة أكفأ، واستراتيجيات ترمي إىل ختفيف املخاطر. 
ومع ذلك فهذا النهج جينح إىل النظر إىل املخاطر ضمن إطار سلسلة من التهديدات الكامنة وغري املترابطة اليت ميكن 
مواجهتها من خالل إضفاء حتسينات متتالية على الترتيبات القائمة بالفعل، وهو هنج تفوته أمهية االستثمارات الكبرية 
ح الطلب عليها كي تتم االســـتجابة إزاء التهديدات املتصلة باملناخ. وفضاًل  وجهود السياســـات املتكاملة اليت يرجَّ
عن ذلك فإن املوازنة بني التكاليف واملردود ُتعّرض خلطر جتاهل أن قابلية التأثر كثريًا ما تكون متجذرة يف صميم 
ل الوعي هبا عنصرًا حموريًا يف استراتيجيات التكيُّف الفعَّالة.  الظروف واألحوال التارخيية املحلية اليت ال بد أن يشكِّ
علـــى أن النهـــج البديل ينظر إىل التكيُّف على أســـاس بناء إمكانات الصمـــود ملواجهة الصدمات واملخاطر 
املناخيـــة من خالل حتقيق مســـتويات مرتفعة من التنمية االجتماعية - االقتصاديـــة، ومبا يزود البلدان واملجتمعات 
املهددة بُســـبل املواجهة املطلوبة يف الناحيتني االجتماعية واالقتصادية. ومثل هذا النهج ســـوف يســـهم يف مواجهة 
التحّدي اإلمنائي األكر املتمثل يف ختطي سلسلة من حاالت الضعف املترابطة يف امليدانني االجتماعي واالقتصادي، 
وهو ما ميكن بدوره أن يؤّدي إىل تعثر آفاق النمو ويعّرض املجتمعات إىل صدمات ال سبيل إىل مواجهتها، وتشمل 
أمورًا شىت من بينها قاعدة اقتصادية ضيقة وُسبل حمدودة للحصول على املوارد املالية وحالة مزمنة من انعدام األمن 

الغذائي وأحوال صحية سيئة وهو ما ال سبيل إىل مواجهته سوى بتعبئة واستثمار موارد كبرية.
ومـــن هـــذا املنظور، فإن تدابري التكيُّف اجليدة التصميم، اليت يقتضيها التصدي لتهديدات املناخ، ال بد وأن 
تليب يف نفس الوقت االحتياجات األخرى وال تتعارض مع األهداف اإلمنائية وال تنجم عنها ظروف تؤّدي إىل زيادة 
االنكشاف أمام تغيُّر املناخ )احلق، 2002(. وعلى سبيل املثال فالتكّيف مع تغيُّر املناخ يف جمال الزراعة ينبغي أن 
يكون جزًءا من جهود أوسع نطاقًا يتم بذهلا يف جمال السياسات الزراعية وترمي إىل زيادة اإلنتاجية وختفيض قابلية 
التأثر يف هذا القطاع بالصدمات اخلارجية. وباملثل فإن سياســـات حفظ الغابات وإعادة تشـــجريها ينبغي أن تكون 
جزًءا ال يتجزأ من اســـتراتيجيات واســـعة يف جمال التنمية واحلد من الفقر حبيث تشـــمل االســـتثمار يف جمال التنويع 
االقتصادي ورأس املال البشـــري وإجياد فرص العمل فضاًل عن حتســـني نوعيات األراضي والتربة وإدارة املياه. على 
أن املجال املتاح من أجل حلول “ناجحة على طول اخلط” أو “غري داعية للندم” ينبغي عدم املبالغة فيه، فتكلفة 
التكيُّف من شأهنا أن تكون مرتفعة، كما تنطوي أغلبية احللول على خيارات صعبة وعمليات مفاضلة بني العوامل 
املختلفة، وهو أمر من الصعب تدبريه من خالل إدارة أفضل للمشـــاريع أو اعتماد اســـتجابات تكنوقراطية حمسوبة 
بل يقتضي وجود ســـلطة وطنية تنظيمية معزَّزة وعمليات ختطيط اســـتراتيجي تشـــمل إجراء حوارات مفتوحة بني 

ح أن يقتيض األمر  من املرجَّ

استثمارات واسعة النطاق 

وجهوداً يف مجال السياسات 

املتكاملة من أجل االستجابة إىل 

التهديدات املتعلقة باملناخ.

تدابري التكيرُّف الالزمة للتصدي 

لتهديدات املناخ ال بد أن تلبّي 

يف الوقت نفسه االحتياجات 

األخرى دون أن تتعارض مع 

األهداف اإلنمائية.
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صفوف املجتمع املحلي بأكمله فضاًل عن قبول حلقيقة أن التفاوض واملســـاومة ســـوف يشّكالن جزًءا أساسيًا من 
صياغة النتيجة النهائية )صمشوار، 2008؛ بريتون، 2008(.

مع ذلك فمثل هذا النهج من املستبعد أن حيقق الكثري من التقدم يف غياب استجابات مؤسسية أوسع وأجنع 
فعالية إزاء حتّدي التكيُّف، وهذا سوف يشمل مزيدًا من تفاعل صانعي السياسة مع املجتمعات املحلية حيث األثر 
ســـيكون حمسوســـًا للغاية كما يقتضي األمر توظيف االستثمارات الفعَّالة. ومع ذلك فحجم االستثمارات الالزمة 
لتعزيز إمكانات الصمود فيما يتعلق بتغيُّر املناخ ســـيدعو يف معظم احلاالت إىل تعبئة املوارد الطبيعية وحيّض الدول 
النامية على اتباع هنج متكامل واستراتيجي يف هذا الصدد. إن إدراج تدابري التكيُّف ضمن خططها الشاملة يف جمال 
التخطيط وامليزنة ينبغي أن يبدأ بتقييم أوجه قابلية التأثر املحلية بالتهديدات املناخية القائمة مبا يف ذلك حاالت تباينها 
وتطرفها، وكذلك املدى الذي ميكن أن تصلح فيه السياســـة واملمارســـات اإلمنائية القائمة يف تقليل أو زيادة قابلية 
التأثر. ويف كثري من األحوال، فمثل هذا النهج سيكون حباجة إىل أن يستقي الدروس من جتارب الفشل احلكومي 
السابقة لكي يبين هنجًا أكثر تكاماًل إزاء حتّدي املناخ بعد إيضاح قصور احلوار والتعاون فيما بني الوزرات املختلفة 
فضاًل عن االســـتثمار يف الطاقات اجلديدة اليت تتعامل مع اخلصائص املحّددة اليت يتســـم هبا حتّدي التكيُّف. وعلى 
سبيل املثال، فإن خدمات األرصاد اجلوية يف كثري من البلدان النامية، وخباصة أقل االقتصادات تقدمًا اليت ال تضّم 
إىل حد كبري أّي خدمات أرصادية زراعية حقيقية )الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، 2007 ج( ستكون 

حباجة إىل حتسني حبيث تستطيع أن تزود الزراعة بتنبؤات أكثر موثوقية يف جمال األرصاد.
ــة خطـــوة أّولية حنو حتقيـــق هنج أكثر تكاماًل، وقد مت اختاذها من جانب بعـــض البلدان من خالل برامج  ومثَـّ
العمل الوطنية للتكيُّف اليت جرى التفكري فيها بوصفها ُسباًل تستطيع من خالهلا أقل البلدان منوًا، أن تضمن الدعم 
املايل للتكيُّف إزاء اآلثار السلبية النامجة عن تغيُّر املناخ. ومت التفاوض على هذه الفكرة خالل الدورة السابعة ملؤمتر 
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ 11 املعقودة يف مراكش، املغرب، من 29 تشرين األول/

أكتوبر إىل 10 تشرين الثاين/نوفمر 2001. أما برامج العمل اليت مت تصميمها من خالل هنج من القاعدة إىل القمة 
دة وهي تقوم على مشاريع االستثمار  هة حنو اختاذ إجراءات، ومكيفة حسب الظروف الوطنية املحدَّ فهي برامج موجَّ
“العاجلة والفورية” اليت ميكن أن تقدم إســـهامًا ملموســـًا يف عملية التكيُّف ويف ختفيف حدة الفقر )انظر اإلطار 
ثالثًا - 4(. وبشـــكل عام فإن مشـــاركة الوكاالت احلكومية واملجتمع املدين، واستمرارية اخلطط اإلمنائية الوطنية 
وجهود التركيز على تقييم قابلية التأثر، كانت من بني عوامل القوة الرئيسية يف برامج العمل الوطنية للتكيُّف. ومع 
ذلك فما زالت احلاجة تدعو إىل ختطي الصعوبات سواء يف جمال النهوض باملشاريع أم التمويل أم تاليف السلبيات 

املؤسسية )احلق، وعثمان - إيالشا، 2009( فضاًل عن عدم اعتماد هنج إمنائي أكثر اتساعًا.

التنمية الذكية مناخياً
كمـــا لوحظ أعاله فإن إجراءات التخطيط واستشـــراف اآليت يف األجـــل الطويل الزمة ملنع تفاقم حالة قابلية التأثر 
بتغيُّر املناخ يف ســـياق عملية التنمية. ومن شـــأن االقتصار على معاجلة اآلثار وحدها أن تغيب عنه إمكانية التصدي 
للعواقب الطويلة األجل النامجة عن تغيُّر املناخ: فاإلجراءات املشتتة ال تفيد يف أفضل الظروف إاّل يف احللول اجلزئية 

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1771، رقم 30822.  11
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فقط. وفضاًل عن ذلك فلدى معاجلة تغيُّر املناخ من املهم تفادي النظر يف آثاره مبعزل عن العمليات األخرى للتغيُّر 
ومنها مثاًل التحول احلضري والتنمية االقتصادية والتحوالت يف استخدام األراضي واملتطلبات من املوارد.

وال بـــد للسياســـة اإلمنائيـــة أن تكون ذكيـــة إزاء تعاملها مع املناخ بفضل ما يتوفر هلـــا من الوعي مبجموعة 
املخاطر اإلمنائية اليت ســـوف تنشـــأ على مدار العقود املقبلة. وال بد أن يكون اعتماد املوارد الالزمة ملواجهة هذه 
املخاطر أمرًا إجيابيًا إذا كان هلذه املوارد أن حتمي مســـار النمو من الصدمات اليت حتدث بغري ســـابق إنذار وعلى 
نطاق واسع. إاّل أن هذا االلتزام باملوارد ميكن أن ينطوي على تكاليف لدرجة أن باإلمكان استخدام املوارد مباشرة 
لتمويل استثمارات إنتاجية أخرى. وعلى واضعي السياسات أن خيططوا جلهود التكيُّف على هذا األساس واضعني 
يف احلســـبان تعزيز اجلهود اإلمنائية األوســـع نطاقًا. ومن بني هذه اجلهود املبذولة يف جمال التكيُّف ميكن اإلفادة من 

إيالء االهتمام اخلاص ملا يلي:

ال بد للسياسة اإلنمائية أن 

تكون ذكية إزاء تعاملها مع 

املناخ بفضل ما يتوفر لها 

من الوعي بمجموعة املخاطر 

اإلنمائية.

اإلطار ثالثاً - 4
ً برامج العمل الوطنية للتكيرُّف: اسرتاتيجيات وآليات التكيرُّف يف أقل البلدان نموا

يف عام 2001، سلَّم مؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريرُّ املناخ، يف دورته السابعة، 

 بأن أقل البلدان نمواً تفتقر إىل الوسـائل الالزمة للتعامل مع املشـاكل املرتبطـة بالتكيرُّف إزاء تغريرُّ املناخ، 

بما يف ذلك استثمارات التمويل ونقل التكنولوجيا. وجاء االعرتاف بالحاجة إىل اتخاذ إجراءات للتكيرُّف )عىل 

مسـار رسيع( يف تلك البلدان ليفيض إىل إنشـاء برنامج عمل معني بأقل البلدان نمواً وشامل إلعداد برامج 

عمـل وطنية للتكيرُّف من أجل تحديـد “االحتياجات العاجلة والفورية” الالزمة للتكيرُّف أ. وقد منح كل من 

أقل البلدان نمواً مبلغ 000 200 من دوالرات الواليات املتحدة إلعداد برنامج العمل الوطني الخاص به من 

أجل التكيرُّف. وتم تحديد أنشطة األولوية يف اقرتاحات املشاريع التي قدِّمت بعد ذلك إىل مرفق البيئة العاملية.

ورغـم أن مشـاريع برامج العمل الوطنيـة املتعلقة بالتكيرُّف تجنح إىل أن تتشـابه إىل حد بعيد مع 

املشـاريع اإلنمائية “العادية” فكل بلد يقرتح يف واقع األمر نشـاطاً أو اثنني ال يلبث أن يكشف النقاب عن 

أن هذه األنشطة تتصل مبارشة بتغريرُّ املناخ وتباينه، كما أن القطاعات ذات الصلة تشمل الهياكل األساسية 

واألمن الغذائي واملناطق الساحلية والُنُظم البيئية البحرية والتأمني واإلنذار املبكر وإدارة الكوارث والُنُظم 

البيئية األرضية والتعليم وبناء القدرات والسـياحة والطاقة والصحة واملوارد املائية. وبصفة عامة فهناك 

تأكيد قوي عىل الحد من الفقر واألمن الغذائي. 

ويف الوقـت الحـارض، تم إنجاز 39 من برامج العمل الوطنية للتكيرُّف ويتم إعداد 10 برامج أخرى. 

واعتباراً من نيسان/أبريل عام 2009 كان 28 بلداً قد قدمت مشاريع للتنفيذ إىل مرفق البيئة العاملية ومنها 

23 مرشوعـاً حظيـت باملوافقة. ويالحظ كثري من البلدان أن الحواجز التي تحول دون تنفيذ برامج العمل 

الوطنية للتكيرُّف ترتبط بالكثري من املشاكل التي يواجهها كل بلد بصفة عامة: قصور املؤسسات واالفتقار 

إىل القدرات وثغرات السياسة ونقص التمويل. ومن الناحية األخرى فإن الحاالت التالية تسلط األضواء عىل 

كيفية اعتماد برامج العمل الوطنية للتكيرُّف عىل الخصائص والتحّديات املحلية.

ففي كمبوديا عىل سبيل املثال تتعلق أولويات هذه الربامج باملجاري املائية التي ُتعّد أساسية بالنسبة 

لتخفيف حدة الفيضانات وتوليد الرتبة الخصبة. وبصورة محّددة فإن املنطقة السـاحلية يف كمبوديا تقع 

يف الجنوب الغربي عىل طول خليج تايلند بينما دواخل البالد تضّم بحرية كبرية هي تونيل ساب التي تتصل 

أساساً بنهر امليكونغ وُتعّد من األهمية بمكان بالنسبة لتقديم خدمات من قبيل إنتاج األغذية والحماية من 

الفيضانات. وكما يمكن توّقعه فمن املشاريع الهامة التي اقرتحتها كمبوديا ما يتمثل يف إعادة تأهيل منطقة 

أعـايل امليكونغ واملجاري املائية اإلقليمية من أجل مواجهـة حاالت الفيضانات املتواترة الحدوث، باإلضافة 

FCCC/ أ انظر: الوثيقة

 CP/2001/13/Add.1 

 وCorr. 1, Sect. II القرار

S/CP.7، الفقرتان 11 و15.
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إىل أهميـة هـذه املجاري املائية بالنسـبة إىل تخفيف حـدة الفيضانات فضالً عن أنها توفـر املياه الالزمة 

للري ولالسـتهالك العائيل وللنقل. وعليه يهدف املرشوع إىل تطهري املجاري املائية التي أصبحت رواسـب 

الطني تغطيها وبما يخفف من خطر الفيضانات ويوفر تحسـيناً للموارد املائية ويتيح املياه الالزمة للري 

واالستخدامات املنزلية مع تحسني النقل املائي عىل الصعيد املحيل.

باإلضافـة إىل ذلـك فأكرب مرشوع يف كمبوديا ينطوي عىل تطوير وتحسـني ُنُظم الـرّي املحلية لكي 

تواجه خطر الجفاف الذي يرتبط بمواجهة فصل طويل من غياب األمطار وبما أنه ال يتم سوى ري مساحة 

صغرية للغاية يف كمبوديا، فإن هذا املرشوع يهدف إىل توفري املياه الكافية لزراعة األرز وتخفيف خطر فشل 

املحاصيل بسبب نقص املياه وتعزيز األمن الغذائي والحد من الفقر يف املناطق الريفية. كما ينطوي املرشوع 

عىل إصالح 15 من ُنُظم الرّي املحلية القائمة فضالً عن إنشاء 15 نظاماً جديداً بما يف ذلك إنشاء الخزانات، 

ومن املتوّقع له أن يضم إنشاء رابطات ملستعميل املياه وإجراء التدريب عىل صيانة وتشغيل ُنُظم الري.

ويف إريرتيا ُيعّد ارتفاع مسـتوى سـطح البحر واحداً من الشواغل الرئيسية املرتبطة بتغريرُّ املناخ يف 

ظل حقيقة أن هذا البلد له منطقة سـاحلية شاسـعة عىل طول البحر األحمـر. وتأتي الفيضانات املباغتة 

فتصاحبهـا حاالت جفاف متكّررة مع زيادة يف أحوال التباين املناخية مّما يمثل شـواغل أخرى. وقد عمد 

برنامـج العمل الوطنـي يف إريرتيا املعني بالتكيرُّف إىل تحديد 102 من املشـاريع املمكن تنفيذها ومنها 5 

مشاريع تم بالفعل إعطاؤها األولوية. وأكربها ُيقرتح تنفيذه بالنسبة لألرايض املنخفضة يف الشمال الغربي 

التي تتسـم بسقوط األمطار عند مستوى منخفض وبالغ التباين وبزيادة تواتر حاالت الجفاف التي تؤثر 

عىل تربية الثروة الحيوانية وأسـاليب الزراعة يف األرايض البعلية باملناطق املتدهورة والقاحلة. والرتكيز يف 

هذا املجال ينصّب عىل البرش الذين كانوا رعاة ولكن اضطروا للتحّول إىل انتهاج ُسبل أخرى للبقاء عندما 

تدهورت أحوال الرعي. واآلن أصبحت املحاصيل ُتمنى بالفشل أيضاً. ويهدف املرشوع إىل تخفيف قابلية 

التأثـر بتباين املنـاخ والجفاف، وإىل التكيرُّـف إزاء تغريرُّ املناخ يف األجل الطويل من خـالل تكثيف النظام 

الزراعي - الرعوي. وستؤّدي إضافات رطوبة الرتبة إىل زيادة إنتاجية املحاصيل وتوفري األعالف للماشية. 

وعليه يهدف املرشوع إىل إنشاء ُنُظم إلنتاج محاصيل الحبوب من خالل الرّي بالرش وتحسني إنتاج الثروة 

الحيوانية عن طريق تحسني أرايض املراعي وإعادة تزويد السكان برؤوس املاشية الصغرية وتقديم اآلالت 

الة عىل أساس املجتمع املحيل. واملدخالت الزراعية األّولية وإنشاء مؤسسات فعَّ

ويف سـاموا حيث ما يقرب من ثالثة أرباع السكان يعيشـون يف املناطق الساحلية املنخفضة، يمثل 

ارتفاع سطح البحر مصدراً لالنشغال بدوره. ومن املتوّقع أن يؤّدي تغريرُّ املناخ إىل تخفيض املعدَّل السنوي 

اإلجمايل لسـقوط األمطار، فضالً عن زيـادة حاالت هطول أمطار عالية الكثافة وزيادة متوسـط درجات 

الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة تواتر حدوث األعاصري املدارية وكثافتها. وُيعّد تركيب ُنُظم 

ل  اإلنذار املبكر من األحوال املناخية يف مقدمة مشـاريع األولوية يف سـامـوا من ناحيـة التمويل. كما يشكِّ

أكثر من نصف تكاليف امليزانية بالنسـبة إىل جميع املشـاريع ذات األولوية التسعة املقرتحة. ويسعى هذا 

املـرشوع إىل ترقية ُنُظم اإلنذار املبكر التقنية ويربط القـدرات الفنية بعملية الرصد واإلنذار من الحوادث 

املناخيـة وتقلّبـات الطقس بالغة الشـدة ويبنـي القدرات القطاعيـة والعامة التي ُتتيح فهم واسـتخدام 

معلومات اإلنذار املبكر بشـأن األخطار. ويؤمل أن يتيح هذا املرشوع تحسـني القدرات واإلمكانات املحلية 

يف مجال التنبؤ باألحوال الجوية، مع تحسني إبالغ اإلنذار إىل املجتمعات املحلية النائية، وتحرّي املزيد من 

الدقة يف الوقت الحقيقي لالستجابات مع ما يتصل بذلك من نرشات التنبؤ املحلية وتحسني حاالت التوقع 

بالنسـبة الحتماالت وقوع الجفاف عىل مدار ثالثة أشـهر، وتحسـني املدخالت الالزمة لُنُظم إدارة املوارد 

)امليـاه والحراجة والزراعة والطاقة( فضالً عن تحسـني الدقة الزمنية لإلنـذارات وعمليات رصد وتحديد 

املناطق املعرَّضة للفيضانات.
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السكان املستضعفون وهم حمدودو القدرات من حيث “إمكانية التكيُّف” فيما يتعلق بصدمات املناخ.  •
وعلى سبيل املثال فلننظر إىل الفئات الفقرية غذائيًا يف فييت نام وهي فئات معرَّضة لشح األغذية وتنتشر يف 
كل أحناء البلد وتضم حرفًا خمتلفة وأفرادًا من أصول إثنية متباينة وفئات عمرية متنوعة )منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة، 2004(. ويف عام 2002، كان هناك 40 يف املائة من السكان ينتمون إىل أقليات إثنية 
)يتواجدون أساسًا يف مناطق املرتفعات املعزولة من فييت نام( ويعيشون حتت خط الفقر الغذائي. وهذا 
اخلطر الذي جعلهم متضررين من جّراء ظروف العوز كان أعلى مبقدار ثالثة أضعاف بالنسبة هلذه األقليات 
مما يعانيه يف املتوسط سكان األرياف يف البالد. ويف مثال آخر فهناك حنو 28 يف املائة من سكان دلتا 
امليكونغ ودلتا النهر األمحر )حنو 8.7 ماليني نسمة( ينتمون إىل ُأسر من صغار املزارعني ومنهم الكثري من 
النساء الالئي يرأسن اأُلسر املعيشية. ويقدر حاليًا أهنم يعانون من انعدام األمن الغذائي أو ميكن أن يعانوا 
ح ألفراد هاتني “الفئتني” أن يتضّرروا من جّراء النتائج السلبية النامجة عن  من هذه األحوال. ومن املرجَّ
تغيُّر املناخ. كما أن التحّوالت يف أمناط سقوط األمطار وكثافات تقّلبات الطقس بالغة الشدة يف املناطق 
العالية سوف تؤثر على سبيل املثال على ُسبل املعايش الزراعية لألقليات اإلثنية. بل أن هذه الُسبل بالنسبة 
للفالحني املعدمني أو صغار املزارعني املستضعفني يف مناطق الدلتا املذكورة أعاله ميكن أن تتعّرض للمزيد 
من التوتر الناجم عن مناخ متغيُّر مبا يف ذلك حاالت امللوحة يف فصول الصيف واحتمال وقوع فيضانات 
أعلى من املعتاد يف موسم األعاصري اإلستوائية. ويف ضوء حاالت االرتفاع امللحوظ حاليًا من فقر الغذاء 
 واخنفاض مستويات الصمود فإن اآلثار النامجة عن مناخ متغيُّر بالنسبة هلذه الفئات ميكن أن تكون مدمرة 
مما يقتضي مراعاة اعتبارات األولوية يف خطط التكيُّف. وميكن اإلفادة من تركيز خاص على “أفقر الفقراء” 
من خالل برامج التحويالت النقدية والتأمني وغري ذلك من شبكات الضمان يف األجل القصري )انظر برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، 2007 أ، الفصل 4( ولكن يف غالب األحيان، وألغراض اإلغاثة، فإن هذا النهج 
من املستبعد أن يكون مستدامًا إاّل إذا مت تعزيزه كي يشمل فئات ريفية أوسع ومبا يتيح يف غالب األحيان 

مواجهة حاالت انعدام األمن االقتصادي والفقر.
أوجه التآزر يف االستجابة إزاء املخاطر اإلمنائية املتعّددة األبعاد. ال ُتمىن بالفشل ُنُظم اهلياكل األساسية  •

الرئيسية عادة من واقع عامل واحد ولكن بسبب تشكيلة متنوعة من املخاطر. فعلى سبيل املثال، ميكن 
ملجموعة من العوامل أن تشمل اخنفاضات يف كم ومساحة الرّي بسبب مظاهر مناخ متغّير )مثل ارتفاع 
مستويات التبخر النامجة عن زيادة يف درجة احلرارة اليومية( وعن تعّدد فشل القوى االجتماعية السياسية 
يف توفري فرص العمل وحتقيق األمن الغذائي، ويف هناية املطاف توفري مستوى معيشي الئق للسكان املتحولني 
إىل الطبقة الوسطى. وهاتان العمليتان منفصلتان فيما يبدو ولكن عندما تتواجدان مع بعضهما البعض )على 
سبيل املثال بسبب اجتياح عاصفة قوية من طراز إعصار النينيو( فإن آثارها املتجمعة تؤّدي إىل تدمري الُنُظم 
االجتماعية - االقتصادية والبيئية. إن الترابط بني عنصري التكيُّف والتخفيف يتيح كذلك فرصًا إلطالق 
قوى التآزر بني االستثمارات ومن ذلك مثاًل يف احلاالت اليت ميكن فيها استخدام ُنُظم الرّي اليت جرى 
توسيعها ملواجهة حتّديات التكيُّف واستخدامها لفتح أسواق جديدة أمام تكنولوجيات املنخفضة االنبعاثات 

من قبيل تلك اليت مت تطويرها لتوفري الطاقة املتجّددة.
وفورات احلجم وهي تتأّتى من واقع الفرص غري االعتيادية اليت من قبيل تطوير حوض هنري كامل أو منطقة  •

ساحلية بأكملها وكذلك من واقع القرارات اإلمنائية الطويلة األجل مثل االستثمارات الكرى، املوظفة 
على صعيد البىن األساسية يف الطرق الساحلية وُنُظم توليد الطاقة الكهرمائية وُنُظم الرّي. ويف هذا املضمار 
فإن الساحل البحري ملوزامبيق وهو واحد من أطول السواحل يف أفريقيا ميتد عر مسافة 2400 كيلومتر 
وُيعّد موطنًا لنحو 60 يف املائة من السكان. وتتسم األنشطة االقتصادية الرئيسية املبذولة اليت جتمع ما بني 



دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية يف العالم، 962009

الثروة السمكية والسياحة واملوانئ فضاًل عن التعدين والنفط والغاز بقيمة اقتصادية هائلة يف الوقت احلايل. 
ولسوف تظل كذلك مستقباًل سواء بالنسبة للسكان املحليني أم على املستوى الوطين. ومع ذلك فإن 
املتطلبات املتنافسة )من الزراعة والصناعة التحويلية( على موارد من قبيل املياه واألرض وُسبل تصريف املياه 
العادمة تفضي إىل اخنفاض ملموس يف نوعية وكمية املياه يف املنطقة الساحلية وإىل آثار ملموسة بالنسبة 
ملناطق دلتا األهنار وغابات أشجار املنغروف. وباإلضافة إىل ذلك فالديناميات الساحلية املكثفة )ومنها مثاًل 
حركة األمواج وانتشار الرواسب وقوة الرياح وحاالت املد واجلزر( مقترنة باألعاصري املدارية واألمطار 
الكثيفة تؤّدي إىل تفاقم حاالت التآكل للسواحل 12. ولن يقتصر األمر على األرجح يف أن التوترات البيئية 
واالقتصادية احلالية من شأهنا أن تتفاقم مستقباًل بسبب الزيادات يف حجم السكان وتكاثف عملية التنمية. 
إن تغيُّر املناخ من املتوّقع أيضًا أن يفضي إىل زيادة يف حدوث األعاصري املدمرة وخاصة يف مراحل النينيا. 
وقد وضعت حكومة موزامبيق ُخططًا طموحة من أجل التنمية املستدامة للمنطقة الساحلية مبا يف ذلك البىن 
األساسية )النقل والصرف الصحي وإمدادات املياه( والتغيُّرات يف استخدام األراضي فضاًل عن اخليارات 
الناعمة الالزمة إلدارة تآكل السواحل. ومثل هذه اخُلطط اليت تتيح فرصًا فريدة من أجل تنفيذ تنمية واسعة 
النطاق حتتاج إىل أن تتعامل مع خماطر املناخ بطريقة متكاملة أي على أساس مومسي وسنوي بل وعلى 

أساس عقود متعّددة من الزمن.
أوجه التكامل وهي تتحقق من خالل حتقيق الترابط بني اجلهود املبذولة بالفعل، ومن ذلك مثاًل توسيع شبكة  •

يف مدينة كرى للتزويد باملياه وبُسبل الصرف الصحي. وقد أدت احلاجة إىل تدارس املخاطر النامجة عن 
مناخ متغّير والتعامل معها يف إطار مشروع الطاقة الكهرمائية يف ريو أمويا بكولومبيا، إىل تدارس مشروع 
للتكيُّف يف سلسلة الس هريموساس ماسيف مبنطقة املراعي املركزية من جبال اإلنديز. وجاء تصميم املرفق 
اخلاص بالتمويل من مياه النهر بطاقة 80 ميغاوات على هنر ريو أمويا ليفترض )على حنو ما كان احلال 
يف كثري من أجزاء أخرى من العامل( استقرارًا مناخيًا فيما يتعلق بتدفقات املياه وهو ما زال يشّكل أوسع 
االفتراضات شيوعًا يف هذا املوقع وغريه من املواقع. ومع ذلك فإن تزايد االعتراف باآلثار السلبية اليت ميكن 
أن تنجم عن تغيُّر املناخ بالنسبة للحياة البيولوجية يف جماري األهنار املحيطة باملرتفعات أّدى إىل النظر يف أمر 
املخاطر اليت ميكن أن حتدق بالتنوع البيولوجي يف خطط املشاريع. وهكذا فقد أصبح مشروع التكيُّف يف 
منطقة الس هريموساس يتيح فرصة إلعادة النظر يف تدفقات جمرى املياه يف العقود املقبلة مع وضع اخلطط 

الالزمة ملواجهة املفاجآت املتعلقة باملناخ.

كيف يتم تطبيق النهج املتكامل

ملعاجلـــة أوجـــه قابلية التأثـــر الكامنة اليت تضع املجتمعات املحلية أمام اخلطر يف مواجهـــة التهديدات املتصلة باملناخ 
بسبب ظاهرة االحترار العاملي، ال بد أن تعمل الدول على دمج خماطر املناخ ضمن اخُلطط الوطنية واملحلية الرامية 
إىل التقليـــل مـــن خطر الكوارث. ومن أجل فعاليتها، فإن أوجه التآزر يف جمال التكيُّف ال بد أن تتباين على صعيد 
األبعاد املختلفة للتكيُّف عند املستويات املحلية واإلقليمية والوطنية والدولية، وكذلك يف نطاق القطاعات االقتصادية 

أّدت التوّســـعات يف املدن واملواىنء، إضافة إىل ما مت مؤخرًا من تنمية ترتبط بالســـياحة، إىل زيادة معدَّالت التحات الســـاحلي   12
مبقدار سبعة أضعاف. ويف ساحل بونتا دورو جنويب موزامبيق على سبيل املثال يتراوح معدَّل التآكل احلايل بني 0.95 و1.75 
مترًا من األمطار سنويًا بينما يتراوح املعدَّل يف املناطق األخرى جنويب موزامبيق بالنسبة للخط الساحلي بني الفترة 1971 - 
1975 والفترة 1999 - 2004 بني 0.11 و1.10 مترًا من األمطار ســـنويًا يف الســـواحل املحمية واملكشـــوفة على التوايل 

)حكومة موزامبيق، 2007(.

يتعنيَّ أن تكون اسرتاتيجيات 

التكيرُّف متباينة عىل صعيد 

األبعاد املختلفة للتكيف سواء 

عىل املستوى املحيل أم اإلقليمي 

أو الوطني أو الدويل أم ضمن 

القطاعات االقتصادية املختلفة.
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املختلفـــة. ويـــورد اجلدول ثالثـــًا - 1 أمثلة على تدابري التكيُّف املمكنة بالنســـبة إىل القطاعات املختلفة وفق النهج 
اإلمنائي املتكامل املقترح أعاله.

الحراجة والزراعة

تستند ممارسات التكيُّف يف قطاع الغابات بشكل عام إىل الدروس املستفادة من إجراءات التكيُّف املتخذة يف املاضي 
إزاء حاالت تباين املناخ. وال تقتصر العناصر اهلامة من محاية الغابات على اتباع ُنُظم أفضل للتنبؤ باملناخ أو ملراقبة 
تفشـــي األمراض ولكنها تضم أيضًا اســـتراتيجيات من أجل الوقاية من اندالع حرائق الغابات ومكافحتها، مبا يف 
ذلك إنشاء خطوط نريان وُنُظم للسيطرة على احلرائق واستخدام أنواع األشجار املقاومة للجفاف واحلريق ومنها 
مثاًل أشـــجار التيك يف مزروعات الغابات املدارية. وفضاًل عن ذلك فالتدابري املختلفة الرامية إىل مســـاعدة الغابات 
على التكيُّف إزاء تغيُّر املناخ الزمة إلتاحة ُســـبل اإلدارة املســـتدامة للغابات. وهذه الُســـبل تشمل على سبيل املثال 
تيســـري القدرة التكيُّفية ألنواع األشـــجار من خالل تعظيم التباين اجليين للنباتات احلرجية ولكنه يضم كذلك ُنهج 
اإلدارة من قبيل تقليل حاالت إزالة الغابات إىل احلد األدىن وختفيض أثر قطع األشجار وتوسيع مساحات احلماية 
وزيادة حواجز النريان. ويف هذا السياق سيقتضي األمر أن تنطوي تدابري التكيُّف الرامية إىل ختفيض إزالة الغابات 
على تطوير أنشطة اقتصادية بديلة ومستدامة لصاحل املجتمعات املحلية املتضّررة يف هذا الصدد )فيلبس، 2009(. 
وعلى ســـبيل املثال، ففي منطقة األمازون الرازيلية، فإن ُســـبل معيشة ما يقرب من 27 مليون نسمة، وكثري منهم 
من الفقراء، تعتمد بصفة أساسية على األنشطة املرتبطة بإزالة الغابات ومن ذلك مثاًل قطع األشجار. وهذه العملية 
املتواصلة من قطع األشجار مسؤولة عن حنو 8 يف املائة من االنبعاثات الكربونية السنوية يف العامل. أما اإلجراءات 
الالزم اختاذها للتكيُّف إزاء تغيُّر املناخ، ســـواء يف الغابات الطبيعية أم املغروســـة، فال بد وأن تعّزز صمود الغابات 
فضاًل عن توفري نطاق واسع من الفوائد املوازية لذلك، مبا يف ذلك حفظ التنوع البيولوجي ومزيد من تعزيز الدورة 

املائية وتثبيت عناصر التربة وإتاحة جمموعة واسعة من خيارات كسب الرزق.

الجدول ثالثاً - 1

تدابي التكيرُّف املمكن اتخاذها إزاء تغيرُّ املناخ لقطاعات مختلفة

تدابي التكيرُّفالقطاع

 بناء املساكن أقرب ما تكون إىل مواقع العمل من أجل اختصار وقت النقل وتكاليفهتخطيط املدن
وبالتايل تعزيز اإلنتاجية يف اقتصاد خدمي.

توسيع تجميع مياه األمطار.املياه

تقنيات تخزين وحفظ املياه.

إزالة امللوحة.

زيادة كفاءة الري.

تعديل مواعيد الزراعة وتنويع املحاصيل.الزراعة

نقل املحاصيل.

تحسني إدارة األرايض ويتم ذلك مثالً من خالل السيطرة عىل التآكل وحماية الرتبة من 
خالل غرس األشجار.

تحسني األسوار البحرية وحواجز العواصف املوجية.الهياكل األساسية

إيجاد األرايض الرطبة كمناطق حاجزة ضد ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات.
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تدابي التكيرُّفالقطاع

النقل من مكان إىل مكان.االستيطان

تحسني مراقبة ومكافحة األمراض الحّساسة ألحوال املناخ.صحة البرش

تحسني خدمات اإلمدادات باملياه واملرافق الصحية.

تنويع الجواذب والعوائد السياحة.السياحة

إعادة رسم وتحديد طرق النقل.النقل

تحسني معايري وتخطيط الهياكل األساسية من أجل مواجهة االحرتار واألرضار.

تعزيز مرافق التوليد والشبكات ملقاومة الفيضانات والعواصف وكثافة هطول األمطار.الطاقة

يف كثري من البلدان الفقرية، متثل زيادة اإلنتاجية بالقطاع الزراعي وختفيض قابلية تأثره بصدمات املناخ أمرين 
أساســـيني تقتضيهما عناصر االســـتدامة يف األجل الطويل. إن تعظيم الغالت على مدار ســـنوات الرخاء وسنوات 
الشـــدة وخاصة عندما يتعلق األمر بالزراعة الكفافية، وهو ما يتم من خالل تقليل فرص فشـــل املحاصيل، ســـيمثل 
وسيلة هامة يف التكيُّف إزاء تغيُّر املناخ وهو ما ينطوي على ختفيض قابلية التأثر ككل بداًل من العمل على تعظيم 
الغلة الناجتة يف إحدى سنوات الرخاء )ألتريي، 1990(. وسوف تشمل استراتيجيات تقليل فشل املحاصيل عملية 
تنويع الزراعة اليت ميكن أن متثل إحدى أهم االســـتراتيجيات الرامية لتحقيق األمن الغذائي يف ظل مناخ متغّير، مع 
االنتفـــاع من نوعيات جديدة من املحاصيـــل، وهي نوعيات تتصف بأهنا أكثر مقاومة ألحوال الطقس، فضاًل عن 
أهنا تّدر مزيدًا من الغلة. وعلى سبيل املثال ففي منطقة جنورو يف كينيا ما برح املزارعون جيربون التحّول من زراعة 
القمح والبطاطس إىل زراعة حماصيل سريعة النضوج مثل الفاصوليا والذرة حيث يزرعوهنا يف كل مرة تشهد هطواًل 
لألمطار باعتبار أنه مل يعد مثَّة موســـم حمدد الوضوح للزراعة )دودمان، وآيرز، واحلق، 2009(. ومع ذلك فليس 
من الواضح مدى ما ميكن أن تتســـم به هذه االســـتراتيجية من االستدامة، وخاصة يف ضوء أوجه الضعف املتعّددة 
 الـــيت ميكـــن يف غالب األحيان أن تواجهها هذه النوعيات من املجتمعـــات املحلية. إن الُنُظم البيئية اخلاضعة للتوتر، 
ومـــا قـــد يؤّدي إليه ذلك من تقليل التنوع البيولوجي، ميكن أن تضعف أكثر ُســـبل املعيشـــة بل تضاعف حتّديات 

التكيُّف بالنسبة إىل أكثر الفئات ضعفًا ومن بينها النساء واألطفال واملرضى واملسنون. 
ويف بنغالديـــش، حيـــث درج األهايل تقليديًا على زراعة األرز الذي يدر حمصواًل منخفضًا يف املياه العميقة 
خالل موســـم العواصف املدارية، فقد باتوا اآلن يزرعون يف املناطق اليت تغطيها مشـــاريع إدارة الفيضانات ولصاحل 
حمصول من األرز مرتفع الغلة )أمان(، وهو يزرع خالل املوسم العواصف ذاهتا يف حني أن مثَّة نوعية أخرى من األرز 
)بورو( ُيزرع يف فصل اجلفاف على مياه الرّي مع حمصول ثالث )أوس( يزرع يف موســـم ما قبل هبوب األعاصري 
اإلســـتوائية بوصفه املحصول الســـائد )بانرجي، 2007(. كذلك فإن الُنهج املبتكرة حلماية الزراعة يف بنغالديش، 
اليت ُتعّد بالذات عرضة للمخاطر الطبيعية وحلاالت الفيضانات املتواترة، تشمل رعاية داب شاس )احلدائق الطافية( 

حيث تزرع املحاصيل على طوافات من أجل محايتها من الفيضانات.
وتتجّلى أوجه الترابط بني املخاطر النامجة عن التنمية واملناخ باخلصوص عند النظر يف مسألة األمن الغذائي. 
ح حلاالت اجلفاف املتواصلة والواســـعة النطاق أن تتفاقم بســـبب تغيُّر املناخ. ومن الناحية  ففي الســـودان من املرجَّ
األخرى فقد أدى هنج أكثر تكاماًل إزاء خماطر املناخ وُسبل املعيشة إىل زيادة إمكانات الصمود يف بعض املجتمعات 
املحلية. إن جتميع املياه وزراعة حماصيل جديدة وتربية سالالت جديدة من املاشية وإصالح أراضي املراعي، جنبًا 
إىل جنب مع تيسري احلصول على التمويل وحتسني املهارات الزراعية أدى يف جمموعه إىل تعزيز القدرة على التكيُّف 

وحتسني األمن الغذائي )عثمان - إيالشا وآخرون، 2008(.

يف كثري من البلدان الفقرية، 

تمثل زيادة اإلنتاجية بالقطاع 

الزراعي وتخفيض قابلية 

تأثره بصدمات املناخ أمرين 

أساسيني تقتضيهما عنارص 

االستدامة يف األجل الطويل.

أوجه الرتابط بني املخاطر 

الناجمة عن التنمية واملناخ 

بالخصوص عند النظر يف 

مسألة األمن الغذائي.

الجدول  املصدر: مقتبس من 
وآيـرز،  دودمـان،  يف   1  -  5

والحق )2009(.
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وبصفة أعم فالسياسات االقتصادية املصّممة لتعزيز التنمية الزراعية ال بد أن تركز على تقدمي خدمات الدعم 
ال سيما لصغار احلائزين وعلى حتسني اهلياكل األساسية )من قبيل الطرق ومرافق التخزين فضاًل عن شبكات الري(. 
وهذه السياسات ال بد وأن تتصدى ملسألة إصالح األراضي وبناء القدرات البحثية والتقنية. كما أن إنشاء احتياطيات 
اســــتراتيجية من األغذية، مبا يف ذلك ما يتم على املســــتوى الدويل ميكن أن يتيح للحكومات أن ختفف من تذبذب 
األســــعار من خالل طرح األغذية يف أوقات الطوارئ واألزمات. وهذه اخلدمات ســــوف تنطوي على إمكانية إفادة 
البلدان الفقرية اليت قد ال متتلك القدرة على االستجابة السريعة إزاء حاالت الشحة املفاجئة مع إثبات زيادة فعاليتها 
مقابل الُنهج األخرى يف السيطرة على تقّلب األسعار على املستوى الدويل. وميكن للحاجة إىل التكيُّف إزاء تغيُّر املناخ 
أن تعزز االســــتراتيجيات الرامية إىل تعزيز البحث والتطوير يف جمال الزراعة لصاحل التكيُّف وال ســــيما يف حالة أفريقيا 
حيث توجد هوة واسعة فاصلة بني الغاّلت احلالية وبني اإلمكانيات الزراعية )مسيث، كالنني، وعبد احلق، 2003(. 
وعلى سبيل املثال، فقد مت بنجاح تطوير تشكيلة جديدة من األرز بواسطة حمطة حبوث األرز احلكومية يف سرياليون 
مع التزويد بالتكنولوجيا اليت مت بالفعل نقلها لالستخدام بني صفوف املزارعني. وهذه النوعية اجلديدة من األرز تتمتع 
بغلة أكر وهي أكثر تكيُّفًا إزاء احلاالت املناخية األشد جفافًا )الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، 1999(. 

البيئات الحرضية

يتطلب التكيُّف احلضري اعتماد منظور طويل األجل، مبعىن منظور يعاجل العوامل الكامنة يف أوجه الضعف املرتبطة 
بسرعة التحّول احلضري. إن الضغوط اليت تتعّرض هلا املدن يف البلدان النامية أصبحت بالفعل هائلة مث أضيف إليها 
تغيُّر املناخ حبيث أصبحت الصورة تتطلب حتّواًل يف النموذج املتبع يف ختطيط املدن. وغالبًا ما تنشأ املستوطنات يف 
املناطق الشديدة اخلطورة ومنها مثاًل ضفاف األهنار أو املنحدرات اجلبلية غري املستقرة وذلك يف غياب أّي ختطيط 
استراتيجي ودون إيالء أّي اعتبار للنتائج اليت ميكن أن حتدث يف املستقبل. وال يستغين األمر عن السياسات الوطنية 
اليت تكفل حتديد التطورات النظامية وغري النظامية وأثرها يف هذه املجاالت، إضافة إىل اعتماد جماالت بديلة للتنمية 
حبيث يتســـىن اســـتباق وتشكيل الرؤية بالنسبة للمدينة وهتيئة ُسبل توســـيع األرض بشكل مستدام لصاحل اإلسكان 
املعقول التكاليف. كذلك فإن احليلولة دون قيام املستوطنات غري النظامية يف املناطق اليت ال جيوز تطويرها يتطلب 
هياكل للحوكمة وأساســـًا مؤسســـيًا وطيدًا حيث تتوفر الرؤى واخُلطط الرئيســـية املتصلة باملدن مدعومة هبيكل 
مؤسسي وهو اهليكل الذي ال يزال ضعيفًا بل وغائبًا يف كثري من األحيان على مستوى العديد من البلدان النامية.

وميثل احلد من خماطر الكوارث عنصرًا هامًا بدوره يف جمال التكيُّف إزاء تغيُّر املناخ بالقطاع احلضري. لكن 
املؤسسات اليت مت إنشاؤها للتصّدي للكوارث تتصف بضعف مستفحل وحتتاج إىل تعزيز، كما أن التركيز التقليدي 
ينصـــّب علـــى جانب اإلغاثة يف حاالت الكوارث. ومن الناحية األخرى فإن التكيُّف االســـتباقي ميكن أن يشـــمل 
التأهب الذي يضم ُخطط الغوث وأنشـــطة زيادة الوعي. وعليه فإن ما يبقي من أبعاد طوارئ االســـتجابة فيما بعد 
الكوارث، وهو ما يتألف إىل حد كبري من عمليات البحث عن املفقودين وتقدمي املأوى واألغذية يف األجل القصري 
فضاًل عن التكيُّف االســـتباقي يف هذا السياق، ســـوف حيتاج إىل التركيز على اهلياكل األساسية وختطيط استخدام 
األراضـــي واختـــاذ التدابري التنظيمية. ويظل األمر حباجة إىل تأكيد خاص على اإلســـكان املؤقت مثل العشـــوائيات 
واألحياء الفقرية فضاًل عن املناطق اليت مت بناؤها يف املواقع املنكشفة واملعرضة للخطر مثل ضفاف األهنار واملنحدرات 
اجلبلية غري املســـتقرة بينما ســـتحتاج ُنُظم الصرف الصحي واملجاري يف كثري من البلدان النامية إىل بنائها مبا يكفل 
ختفيف اخلطر الناجم عن هطول األمطار الكثيف. على أن هناك بعض الُنهج مثل إنشـــاء مســـارات مرتفعة تكفل 
التصّدي للفيضانات ومنها ما مت اتباعه على سبيل املثال يف بانكوك ويتمثل يف جمرد تدابري مرحلية لوقف التدفق ترمي 
لزيادة حركة املشاة يف املناطق ذات الكثافة املرورية بداًل من محاية األهايل من التعرض للمياه السطحية الراكدة.

مة  السياسات االقتصادية املصمَّ

لتعزيز التنمية الزراعية ال بد 

أن تركز عىل تقديم خدمات 

الدعم وال سيما لصغار 

الحائزين وعىل تحسني الهياكل 

األساسية.

يمثل الحد من مخاطر الكوارث 

عنرصاً هاماً يف التكيرُّف إزاء 

تغريرُّ املناخ بالقطاع الحرضي.
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وينبغي أن يتمثل اهلدف املنشود يف ختفيض قابلية التأثر باآلثار النامجة عن تغيُّرات املناخ الناجتة عن حدوث 
تقّلبات جوية بالغة الشـــدة مع التأكيد على أمهية احلد من احلّساســـية والتعّرض للمخاطر. وتدعو احلاجة املاسة إىل 
اختاذ اإلجراءات العاجلة يف هذا الصدد بشكل خاص باعتبار أن ما بني 30 و50 يف املائة من سكان املدن يعيشون 
غالبًا يف مستوطنات مت إنشاؤها بصورة غري قانونية )ستروايت، 2007( وكثري منها يقع يف مناطق معرَّضة للخطر.

كمـــا أن اتبـــاع منظور طويل األجل يعين ضـــرورة أن تتوجه التدابري املتخذة إىل التصّدي لقابلية التأثر بتغيُّر 
املناخ يف سياق التحّول احلضري السريع. وسوف يشمل هذا على سبيل املثال التعامل مع التشريعات احلضرية اليت 
متنع احليازة ومن مثَّ تعوق تدعيم املباين وتسهم بالتايل يف توسيع مناطق املستوطنات العشوائية )سندرسون، 2000( 
أما اخلطط والسياســـات ذات الصلة فهي تؤّدي يف أفضل أحواهلا إىل تيســـري عملية التحّول احلضري وتكفل عملية 
عت على البناء يف املناطق الشديدة اخلطورة  من التكيُّف ولكنها يف أســـوأ أحواهلا ختلق دوافع ســـلبية هي اليت شـــجَّ
)ســـتروايت، 2007( أو إهنا تدعو إىل أنشـــطة تؤّدي إىل شدة قابلية التأثر بتغيُّر املناخ. وبشكل خاص فإن تكيُّف 
املناطـــق احلضريـــة إزاء تغيُّر املناخ يتطلب حوكمة حازمة مبعىن أهنا تركز على التنمية املســـتدامة وتدعمها ترتيبات 
مؤسســـية مالئمـــة )انظر اإلطار ثالثًا - 5 لالطالع على حالة ديربـــان، جنوب أفريقيا(. ويف ظل الظروف احلالية 
يرتبـــط معظـــم اخلطر املحدق باملناطق احلضرية يف واقع األمر بعجز احلكومات املحلية عن القيام بأمور شـــىت منها 

كفالة اهلياكل األساسية الالزمة لتخفيف حدة خماطر الكوارث فضاًل عن التأهب لوقوعها.

الصحة وأمن املياه

ل احلماية من خماطر تغيُّر املناخ والتكيُّف معها جزًءا من هنج وقائي إزاء الصحة العامة بوصفه هدفًا أساســـيًا  تشـــكِّ
وليس هدفًا منفصاًل أو منافسًا. ومع ذلك، ففيما تتمتع دوائر الصحة يف العامل بثروة من اخلرة يف محاية البشر من 
ة سلبيات فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات األساسية يف جمال الصحة العامة مما أّدى إىل ترك  املخاطر املرتبطة باملناخ، فثمَّ
الكثري من ســـكان العامل معّرضني لألخطار الصحية املرتبطة باملناخ ومما يصعب معه للخدمات الصحية أن تتجاوز 
ة حاجة للعمل على توفري اســـتثمارات إضافية يســـتلزمها  يف نظرهتا أفق الثغرات الصحية احلالية العاجلة. وعليه فثمَّ
دعم املهام الرئيسية فضاًل عن اتباع ختطيط استباقي يتم من خالله البناء على تلك الُنُظم حبيث تتوافق مع تغّير منط 

التحّديات الذي جيسده تغيُّر املناخ.
ويف ضوء ما سبق، ينبغي مالحظة أن التكيُّف إزاء اآلثار الصحية اليت ميكن أن تنجم عن تغيُّر املناخ يتطلب 
كذلك هنجًا أوسع متعّدد القطاعات باعتبار أن خماطر تغيُّر املناخ بالنسبة للصحة تكمن إىل حد كبري ضمن نطاق 
التحّدي األوسع املتمثل يف حتقيق تنمية مستدامة حبق. وبصفة خاصة، فالصالت اليت تربط بني الفقر وقابلية التأثر 
بتغيُّر املناخ رمبا ال تتضح بأكثر مما تتضح يف قطاع الصحة، إذ أهنا تؤكد على احلاجة ملواصلة مسرية التنمية باعتبارها 
االســـتراتيجية األبعد طموحًا للتكيُّف أمام تغيُّر املناخ. ويف واقع األمر فرمبا يكون الفقر هو أكر العوامل املحّددة 

لقابلية التأثر باملخاطر الصحية املرتبطة باملناخ.
ة حاجة شـــاملة ملزيد من العمل االســـتباقي يف القطاع الصحي من حيث ارتباطه بالقطاعات  ومن هنا فثمَّ
األخرى فيما يتصل بالتكيُّف إزاء تغيُّر املناخ، وباعتبار الصحة قضية تغطي قطاعات شىت. وعلى سبيل املثال، فسوء 
التغذية ُيعّد بالفعل أكر عامل يساهم مبفرده يف اإلصابة باألمراض )عّزيت وآخرون، 2004( حيث يتوّقع أن تتفاقم 
املخاطـــر يف هـــذا املضمار يف أفريقيا )باري، روزنفيغ، وليفرمور، 2005(. كما أن التكيُّف إزاء املخاطر الصحية 

املرتبطة باملناخ سوف ينطوي على معاجلة اآلثار النامجة عن تغيُّر املناخ بالنسبة للغالت الزراعية.

تكيّف املناطق الحرضية إزاء 

تغريرُّ املناخ يتطلب حوكمة 

تركز عىل التنمية املستدامة 

وتدعمها املؤسسات املالئمة.

الصالت التي تربط بني الفقر 

وقابلية التأثر بتغريرُّ املناخ ربما 

ال تتضح بأكثر مما تتضح يف 

قطاع الصحة.
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اإلطار ثالثاً - 5

إدراج تغيرُّ املناخ ضمن جدول األعمال: حالة ديربان

عشـية تغريرُّ االسـرتاتيجية الحكومية يف جنوب أفريقيا يف أعقاب سـقوط نظام الفصـل العنرصي يف عام 

1994، كان من مسـؤولية الحكومة االضطالع باملهمة الضخمة املتمثلة يف شمول جميع قطاعات املجتمع 

يف ُخططها اإلنمائية. وقد رئي أن الحكم املحيل عامل رئيس يف هذا الخصوص “يف ضوء تفاعله املبارش مع 

املجتمعات املحلية ودوره املحوري يف تقديم الخدمات” )روبرتس، 2008، الصفحة 523(. 

ولكن بسـبب التوترات النابعة عن االختالفات بني جـدول األعمال اإلنمائي وجدول األعمال البيئي، 

فضـاًل عن االختالفات بني االحتياجـات واألولويات القصرية األجل والطويلـة األجل، فقد حورصت قضية 

تغريرُّ املناخ بني مقتضيات متضاربة. ولهذا لم يتم سـوى تهيئة النزر اليسـري من الزخم املؤسـيس الداخيل 

واملعارف املطلوبة بشـأن قضية تغريرُّ املناخ، ويرجع ذلك جزئياً إىل أن البلديات لم يكن قد توفر لها الفهم 

لعلم تغريرُّ املناخ وال أهميته املحلية وبغري تطوير فهم معقول للعلم، من املسـتبعد لتغريرُّ املناخ وأهميته أن 

ال عىل مستوى الحكومات املحلية )املرجع السابق، الصفحة 525(. يتوفر بشأنهما فهم فعَّ

ويصّور نموذج ديربان كيف أن األمر يستوجب توفر ظروف معيّنة تكفل وعي املؤسسات واألفراد 

بقضيـة تغريرُّ املناخ بوصفها قضية لها أهميتها. ويف هذا الصدد فقد طرحت مقرتحات بشـأن “املؤرشات 

املؤسسية” التالية:

قيام داعية أو دعاة من الشخصيات البارزة يف املجالني السيايس واإلداري بتبني قضايا تغريرُّ املناخ. •

أن تتجىل قضية املناخ بوصفها مسألة ذات أهمية ضمن املسار الرئييس للُخطط البلدية. •

اعتماد املوارد املخّصصة )البرشية واملالية( لقضايا تغريرُّ املناخ. •

دمج اعتبارات تغريرُّ املناخ ضمن عمليات صنع القرار عىل الصعيدين السيايس واإلداري. •

واسـتناداً إىل األسـلوب الذي تمت به تلبية هذه الرشوط يف ديربان يمكن أن نخلص إىل القول بأن 

“األمر قد شـهد تقدماً معقوالً” من حيث تعميم شـواغل تغريرُّ املناخ ضمن مسـار األنشـطة الرئيسية عىل 

مستوى الحكم املحيل. وقد كان بناء القدرات بني صفوف العاملني يف سلك الحكومات املحلية )أمراً أساسياً 

بالنسبة إلطالق هذه العملية( مّما يوحي بأن هذا األمر يمكن أيضاً “أن يطلق املوارد واالهتمامات األصيلة 

املتعلقة بقضية املناخ”، ويف نهاية املطاف يتيح إمكانية زيادة التدخالت الكفيلة بإسـباغ حماية مستدامة 

من املناخ. )املرجع السابق، الصفحة 536(.
املصدر: روبرتس، 

.)2008(

وميكن أن ينجم عن حتسني إدارة املياه أثر مباشر على فرص التنمية ألن اإلدارة السيئة للمياه وحاالت االفتقار 
إىل استحقاقات املياه متثل الندرة الفعلية للمياه والسبب األساسي يف نشوء التوترات وحاالت الفقر املائية. )كاستيو 
وآخرون، 2007( وعلى هذه اأُلســـس بدأت بنغالديش مشـــروعًا منوذجيًا مصممًا من أجل دفع جبال الرواسب 
 الطينيـــة الـــيت تنقلها األهنار من مناطق بعيـــدة عند املنبع لكي متأل األراضي املنخفضـــة الضحلة املعرَّضة للفيضانات 
أو لتخلق أرضًا جديدة مبا يكفل محاية ساحلها الطويل املعرَّض خلطر ارتفاع مستوى سطح البحر. وهذه التجربة 
من احتجاز الرواسب أفضت إىل مكتسبات واضحة يف مناطق صغرية مثل بيل هباينا، وهو سهل منخفض مساحته 
243 هكتارًا )600 فدان( يتخذ شـــكل وعاء للحســـاء قائم على ضفاف هنر هاري، ويقع على مســـافة 55 مياًل 
من أعايل النهر إىل خليج البنغال. وقد أوصى علماء الواليات املتحدة برنامج مماثل لتحويل الرواســـب عند بداية 
لة بالطني لكي تتدفق على مســـتوى مســـتنقعات  حواجز هنر املسيســـيبـي جنوب نيو أورلينـز للســـماح باملياه املحمَّ
املنطقة اليت كانت قد حرمت من مادة الغرين، منذ بدأت عملية بناء السدود يف املنطقة من مائة سنة مضت. ومثَّة 
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ميزة إضافية من هذه النوعية من مشـــاريع إدارة مياه األهنار وتتمثل يف اخنفاض كلفتها نســـبيًا )ســـنغوبتا، 2009( 
وختدم هذه املشـــاريع بوصفها مناذج على كيفية مواصلة حتســـني إدارة املياه واألهنار يف املناطق املعرَّضة للفيضانات 

فيما تقتضي املناطق املعرَّضة للجفاف نوعيات موازية من التدابري.
وهنـــاك هتديد لُنُظم إدارة املياه القائمة حاليًا وغري املســـتقرة، ويتمثل يف زيـــادة التباين يف إتاحة املياه وتلك 
نتيجة نامجة، سواء عن زيادات حجم السكان أم عن مناخ متغيُّر، وهي تتطلب مزيدًا من حشد قدرات الصمود 
يف ُنُظـــم إدارة امليـــاه. وبرغم مـــا يبذل حاليًا من جهود لتعزيز هذه الُنُظم يف عدد مـــن البلدان النامية )انظر اإلطار 

ثالثًا - 6( فسوف حيتاج األمر إىل استثمارات عامة كبرية لتحقيق نتائج مستدامة.

زيادة التباين يف إتاحة املياه 

تمثل بدورها تهديداً لُنُظم 

إدارة املياه غري املستقرة بأكثر 

مّما يمثله سوء إدارة املياه 

وغياب االستحقاقات املائية.

اإلطار ثالثاً - 6

إدارة املياه واألنهار يف سياق تغيرُّ املناخ

من املتوّقع أن ينجم عن تغريرُّ املناخ تشـكيلة متنوعة من املؤثرات املتعّددة عىل املوارد املائية، فهذه املوارد 

ـح أن تصبح الفيضانات وحـاالت الجفاف أكثر مدعـاة للمزيد من املخاطر  تتعـرض للتـآكل، ومن املرجَّ

امللموسـة يف كثري من املناطق املعتدلة والرطبة. وهذا من شـأنه أن يؤثر عىل الهياكل األساسية وعىل توفر 

السـالمة، فما يقرب من 2.3 بليوني نسـمة يعيشون يف أحواض األنهار تحت حالة من التوتر املائي حيث 

النصيب السنوي من املياه للفرد يدنو عن 700 1 مرت مكعب. وإذا استمرت أنماط االستهالك الحالية فإن 

3.5 باليني نسـمة عىل األقل أو نحو 48 يف املائة من سـكان العالم املتوقَّعني سـوف يعيشـون يف أحواض 

أنهار متوترة مائياً يف عام 2025.

ومن أمثلة أساليب بناء القدرات املحلية، وتطبيق التكنولوجيات املتاحة محلياً واتخاذ تدابري عىل نطاق 

ال والتكيرُّف املالئم، وهو ما يكفله مرشوع نموذجي تم االضطالع  محدود، ما يمكن أن يضيف إىل النطاق الفعَّ

به السـتعادة صالحية ُنُظم لخزانات قروية للمياه يبلغ عمرها 200 1 سـنة )سـدود ترابية متواضعة( يف 

حوض نهر غودافاري بالهند. ومن خالل ترميم 12 من الخزانات التي تخدم قرى يقطنها 000 42 نسمة يف 

حوض نهر مانر )مانر هو رافد من روافد غودافاري( مقابل 103 ألف دوالر نقداً وعيناً، زاد اإلنتاج الزراعي 

والربحية نتيجة املزيد من اإلتاحة اآلمنة للمياه فضالً عن إثراء أنواع الرتبة بالغرين من الخزانات وتخفيض 

تكاليـف املدخالت. ويف واقع األمر فإن حسـابات مرفق املياه العاملـي )2008( أفادت بأن الزيادة يف قدرات 

خزن املياه التي تحققت من خالل إزالة الرواسـب من جميع خزانات القرى يف مسـتجمع نهر مانر، بتكلفة 

بلغت 635 مليون دوالر سوف تكون مماثلة لقرينتها املمكن تحّققها من خالل تشييد سد بوالفارام املقرتح 

عىل نهر غودافاري. وفيما يمكن إعادة ملء السد ألكثر من مرة سنوياً فسوف تبلغ تكاليف إنشائه 4 باليني 

دوالر ويؤّدي إىل ترشيد 250 ألف نسـمة وإغراق موائل رئيسـية بما يف ذلك 000 60 هكتار من الغابات.

وباملثل فإن اسـتعادة 236 2 كيلومرتاً مربعاً من سـهول الفيضانات يف رشقي أوروبا وهي تماثل 

مـن حيـث الحجم املنطقة التي تعرضت لإلغراق يف فيضانات عامـي 2005 و2006 ما زالت تتيح مجاالً 

للحفظ واإلطالق اآلمن ملياه الفيضانات عىل طول نهر الدانوب األدنى. وكانت االتفاقات الدولية املوقَّعة بني 

الحكومات لتأمني تحسني إدارة املياه واألنهار حافزاً قوياً عىل التغيري يف هذا املرشوع. وتقدَّر تكلفة ترميم 

37 موقعـاً بمبلغ 183 مليون يورو مقابل األرضار البالـغ تكلفتها 396 مليون يورو من جرّاء فيضانات 

عام 2005. ولسـوف يأتي هذا املبلغ بنحو 112 مليون يورو سنوياً من خدمات الُنُظم البيئية بما يساعد 

عىل تنويع ُسـبل معيشـة السكان املحليني. وهذا املرشوع الذي يجسـد تكيرُّفاً عىل نطاق واسع يكشف عن 

حقيقة اسـتعادة االنتعاش الطبيعي للبيئة فيما يتعلق باألحـوال املناخية من خالل حفظ وإطالق حاالت 

الذروة للفيضانات وبصورة أكثر أماناً. وسـوف يحل محل الزراعات املتهافتة الوحيدة املحصول أساليب 



103تحدّي التكيرُّـف

معيشية متنوعة تستند إىل الُنُظم البيئية الطبيعية ومن ذلك مثالً السياحة وصيد األسماك والرعي وإنتاج 

األلياف بما من شأنه أن يدعم االقتصادات املحلية.

ويف أعقـاب اآلثار الفادحة التي تعرّض لها البرش والتنـوع البيولوجي يف جمهورية تنزانيا املتحدة 

نتيجـة جفـاف املجاري املائيـة يف أعايل نهر رواها الكبـري ابتداًء من أوائل التسـعينات تدخل مرفق املياه 

العاملي إلنشاء روابط محلية ملستعميل املياه ومساعدتهم عىل استعادة الغطاء النباتي املحيل يف املستجمعات 

املائية وحماية ضفاف األنهار وتحسـني إدارة عمليات اسـتخراج املياه وإنفاذ قواعد املياه. ونتيجة لذلك، 

أدى تحسني جدولة عمليات تحويل املياه إىل استعادة التدفقات يف كثري من الجداول ومن أجزاء نهر رواها 

ال للتدفق البيئي. كذلك فقد أدى إنشـاء 20 من مصارف الحفظ  الكبري نفسـه بينما يتم حاليـاً تقييم فعَّ

املحلية إىل تقليل اعتماد الكثري من السكان املحليني عىل الصناعات األّولية املتصلة باملياه من خالل تيسري 

تنويع االقتصاد املحيل وزيادة مداخيلهم.

ويف البلـدان النامية، يتم رصف ما ُيقّدر بنسـبة 90 يف املائة من مياه الرصف إىل األنهار والجداول 

مبـارشة ودون معالجـة. ومـن املتوّقع أن يؤّدي تغريرُّ املناخ إىل تفاقم أثر امللوثات عىل ُسـبل املعيشـة كما 

يزيد من تناقص األرصدة السـمكية وغريها من كائنات الحياة الربية املائية. وقد حدث هذا بالنسـبة للربك 

الساحلية يف منطقة ساو جواو بالربازيل التي أصبحت ملوثة بمياه الرصف الصحي غري املعالجة مما سبّب 

انهياراً يف صناعة صيد األسـماك وأّثر عىل السـياحة. ومع ذلك فإن مؤسسـات إدارة أحواض األنهار التي 

تضّم عدداً من أصحاب املصلحة - مجموعة الغوس ساو جواو املحلية املشرتكة واللجنة املنبثقة عنها عمدوا 

بصورة مطردة إىل معالجة املشاكل البيئية يف املنطقة مما يرّس معاودة للنشاط االقتصادي. وكان من شأن 

منهج اتبعته عدة مؤسسات محلية تعّددت فيها األطراف صاحبة املصلحة ومارست يف ظله أسلوب الدعم 

أن أّدى إىل اشـرتاك نطاق واسـع من أعضاء املجتمع املحيل مما أتاح لهم إمكانية اتخاذ إجراءات الستعادة 

الة الخاصة باملياه عىل املسـتوى الوطني ومسـتوى  صحة بيئتهم، وأتيح ذلك جزئياً بفضل القوانني الفعَّ

الواليات وهي تقيض بتكليفات ملؤسسات أحواض األنهار وبإمكانية الحصول عىل مصادر التمويل الكايف. 

وقد اتخذت مؤسسات أحواض األنهار نهجاً تكيرُّفياً متكرراً إزاء التصدّي للمشاكل البيئية وبفضل إحرازها 

نجاحات مبكرة ملموسـة فقد زادت من ثقة املجتمـع املحيل مع زيادة الدعم من جانب تدّخالت جديدة يف 

هذا املضمار. وتم تخفيض ترصيف مياه الرصف بنسبة 75 يف املائة مما خّفض احتمال أن تؤّدي درجات 

الحرارة املرتفعة إىل تفاقم آثار التلوث. ويف الوقت نفسه فإن األرايض الرطبة يتم استعادة عافيتها بما يزيد 

من احتمال أن تستطيع األنواع والُنُظم البيئية البقاء بوجه األحوال املناخية القاسية.

ومن خالل الربط بني أصحاب املصلحة املحليني والوطنيني والدوليني يف التعامل مع مشـاكل إدارة 

امليـاه املحددة، فقد أدت آليات التكيرُّف املسـتخدمة إىل تعزيز قدرات السـكان املحليني واملنظمات املحلية 

عىل تحسـني ممارسة الحوكمة وتنويع االقتصاد املحيل وزيادة إمكانات الصمود وإقرار ممارسات اإلدارة 

التكيرُّفية. وكما سـبق ذكره تجنح هذه املشـاريع إىل أن تكون غري باهظة التكلفة نسبياً عىل نقيض بعض 

الهياكل األساسية التي تتسم بالضخامة وتفتقر إىل املرونة ويمكن أن تكون باهظة التكلفة وأن تؤّدي إىل 

ترشيد البرش وتحّد من إمكانية تقرير املصري عىل مسـتوى القرى وتفرض عقبات عىل توسـيع التنفيذ بل 

وتخلق آثاراً بيئية سلبية.

املصدر: استناداً إىل 

معلومات قدمها الصندوق 

العاملي للطبيعة وإىل 

املشاريع التي يدعمها هذا 

الصندوق وهي متاحة عىل 

http://www.wwf. :املوقع

.org.uk/

http://www.wwf.org.uk/
http://www.wwf.org.uk/
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التعاون الدويل بشأن التكيرُّف
ال غىن عن التعاون الدويل يف جمال التكيُّف لعدد من األسباب أوهلا أن أفدح آثار تغيُّر املناخ بالنسبة للبشر سوف 
يكـــون علـــى صعيد الدول النامية اجلزرية الصغرية ويف أفقر البلدان يف العامل مبا فيها كثري من الدول األفريقية، رغم 
أن هذه هي البلدان اليت شـــاركت بأقل قدر يف خلق مشـــكلة االحترار العاملي. ثانيًا، إن قابلية هذه البلدن وغريها 
مـــن البلدان النامية للتأثر بتغيُّـــرات املناخ ينعكس يف مدى الصعوبة اليت يواجهها كثري منها يف تعبئة املوارد الالزمة 
لتخفيض تعّرضها للمشـــكلة وبناء أســـباب صمودها وحتقيق تعاف مبكر بعد وقوع الكوارث. وذلك حتّد إمنائي 
ميكن بصورة مناسبة جماهبته ولكن فقط من خالل توفري االستثمارات الضخمة ووضع السياسات االستراتيجية اليت 
تدعم القدرات االقتصادية واالجتماعية على املستويني املحلي والدويل، ومع التعويل على مساعدة املجتمع الدويل 
حبيث يتســـىن هلذه البلدان أن تواجه الكوارث وتتعاىف من وطأهتا )انظر اإلطار ثالثًا - 7 بشـــأن التعاون الدويل(. 
ثالثًا، إن التماس االستجابة الصحيحة إزاء التكيُّف ميكن أن حتدد الطريق أمام تطوير استجابات أكثر تكاماًل إزاء 

الصدمات اليت هتدد السلم واألمن والرفاه.
وفضاًل عن مسؤوليتها عن األخطار املتصاعدة النامجة عن تغيُّر املناخ، تبقى حقيقة أن البلدان املتقدمة تستفيد 
هي نفسها من مساعدة البلدان النامية على التكيُّف. إن النتائج األوسع النامجة عن اآلثار املناخية، ومنها مثاًل زيادة 
زعزعة االســـتقرار والعنف نتيجة الصراع الناجم عن املناخ، تنطوي على اخلطر الذي يهدد األمن الوطين والدويل 
)املجلس االستشاري األملاين املعين بتغيُّر املناخ، 2008؛ شوارتس ورندول، 2003(. وفضاًل عن ذلك فإن تفاقم 
حالـــة عدم املســـاواة على الصعيد العاملي الذي ميكن أن ينجم عـــن الصدمات املناخية ال حيقق املصلحة االقتصادية 
للبلدان الغنية اليت تسعى إىل صياغة إطار عمل عاملي لتحسني إدارة تغيُّر املناخ )يف ضوء ما يضيع عليها من فرص 
التصدير واالســـتثمار( وال مصلحتها السياســـية )يف ضـــوء التهديد باخلطر الذي قد يلحـــق التعاون العاملي(. ومن 
ناحيتهـــا فإن البلدان النامية ينبغي أن تعطـــي األولوية لصياغة ُخطط من أجل التكيُّف واإلفادة من اخلرات املتاحة 
بواسطة متويل التكيُّف وصواًل إىل إقرار استراتيجيات أكثر تكاماًل وشفافية حبيث تشمل توثيق التشاور والتشارك 

مع مواطنيها املعّرضني بشكل داهم ألثر ارتفاع درجات احلرارة ووطأة الصدمات املناخية.
ويؤكد العلماء أن اإلطار الزمين للعمل من أجل احلّد من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العامل وتقليل 
احتمـــال وقـــوع احلوادث الكارثية ال يزيد عمره عن عقود من الزمن بل وســـنوات يف بعض األحيان )باشـــوري، 
2008(، كما أن تقديرات تكاليف التكيُّف ما برحت تتسم بطابع مرحلي وقصور كبريين. إاّل أن اخلطر يكمن 
يف التهوين من جسامة التحّدي الذي من شأنه أن يتسع مداه يف ضوء بطء اخلطى حىت من حيث اجلهود املضطلع 

هبا للتخفيف من االحترار العاملي.
ويف الوقت احلايل يوجد ثالثة تدفقات رئيســـية ألموال التكيُّف )انظر اإلطار ثالثًا - 8(: تدفقات الشـــمال 
هة من خالل صناديق التكيُّف املتعّددة األطراف واملســـاعدة اإلمنائية الرمسية؛ والتدفقات املحلية  إىل اجلنـــوب املوجَّ
اليت تعمل البلدان النامية من خالهلا على توليد واستخدام أموال التكيُّف؛ وتدفقات تتم بني بلدان اجلنوب نفسها. 
وقـــد عهـــد إىل مرفق البيئة العاملية وهو منظمة حكومية دولية بدأت أعماهلا يف عام 1991 بإدارة صناديق التكيُّف 
املتعـــّددة األطراف اليت ترعاها اتفاقية األمم املتحدة بشـــأن تغيُّر املناخ )انظر أيضًا الفصل الســـادس(. كذلك فقد 
 أنشـــأ البنك الدويل صناديق االســـتثمار يف جمال املناخ لنشـــر الُنهج املبتكرة يف تســـيري عمليات التخفيف والتكيُّف 
مبا يف ذلك زيادة إمكانات الصمود على صعيد أشد املجتمعات ضعفًا. وحىت مع ذلك فإن الفرق بني أحجام املوارد 
الالزمة للتكيُّف وهي يف حدود 50 بليون إىل 100 بليون دوالر سنويًا واملبلغ الذي مت بالفعل تعبئته وتوفريه )حنو 

154 مليون دوالر( فرق هائل.

ال يمكن مواجهة تحدّي التنمية 

عىل النحو املالئم إالّ من خالل 

استثمارات كبرية وسياسات 

اسرتاتيجية تعوِّل عىل مساعدة 

املجتمع الدويل.

زيادة زعزعة االستقرار 

والعنف الناجمني عن 

الرصاعات التي يتسبب فيها 

املناخ تنطوي عىل احتمال 

تهديد األمن الوطني والدويل.

الهوة الفاصلة من ناحية 

الحجم فقط بني املوارد الالزمة 

للتكيف واملوارد التي تم 

بالفعل تعبئتها وتوفريها هوة 

هائلة.
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التعاون الدويل واسرتاتيجية التكيرُّف الوطني يف بنغالديش

ال يف بنغالديش أن ينقذ بالفعل عرشات اآلالف من األرواح عندما أصيبت  استطاع نظام اإلنذار املبكر الفعَّ

بنغالديش يف ترشين الثاني/نوفمرب 2007 بإعصار سدر وهو أحد أعتى األعاصري التي شهدها عىل اإلطالق 

خليج البنغال. كما أن النظام أدى إىل تحسـني تكنولوجيا اإلنذار املبكر مما أفاد بالفعل عن اتجاه وكثافة 

اإلعصار قبل اجتياحه بمدة 72 ساعة. وأتيح ذلك من خالل شبكة ترأّسها مرصد األعاصري العاملي التابع 

للمنظمـة العاملية لألرصاد الجوية الذي زود بالبيانات الرئيسـية مركزه اإلقليمـي املتقدم يف مكتب الهند 

لألرصاد الجوية يف نيودلهي.

بعدها تم إبالغ الرسالة إىل السلطات يف دكا التي أحالتها إىل مكتب الهالل األحمر املحيل وتم تدريب 

ح ترضرها قبل  000 40 من املتطوّعني الذين قاموا بنرش املعلومات عىل 15 مقاطعة من املقاطعات املرجَّ

غريها وقاموا بجوالت بالدراجات يف كل أنحاء البالد باستخدام مكربات الصوت لكي يأمروا السكان املحليني 

باللجوء إىل مالجئ األعاصري وعددها 800 1 وإىل 440 من مالجئ الفيضانات املتاحة. وعندما هب إعصار 

سدر كان هناك مليونا نسمة قد أصبحوا يف املأوى.

وكان إعصار مماثل يف الحجم قد أزهق أرواح أكثر من 000 190 نسـمة يف عام 1991 يف حني أن 

عدد الوفيات املقدَّر من جرّاء إعصار سدر جاء يف حدود 000 5 - 000 10 نسمة.

ويعمل النظام املذكور باالقرتان مع برنامج عمل أوسـع نطاقاً يدعمه املانحون بمن فيهم الواليات 

املتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي، واسـتطاع منذ عام 1991 أن يقدم دعم التأهب للكوارث وتحسـني 

الغـوث وإعادة البناء بعد الكوارث. ويف إطار هذا الربنامج يتحقق التكامل بني ُنُظم اإلنذار املبكر واإلجالء 

وبني الهياكل األساسية مثل الجدران الواقية من األعاصري التي تحمي بنغالديش من هبوب العواصف.

كذلك فإن مركز بنغالديش للدراسات املتقدمة كان رائداً يف إعداد تقييمات لقابلية التأثر بتغريرُّ املناخ 

بينما قامت جامعة بنغالديش للهندسة والتكنولوجيا بتحليل انبعاثات غازات الدفيئة من قطاعات مختلفة، 

ووضعت السياسات والتدابري الرامية إىل كفالة حسن التكيرُّف إزاء تغريرُّ املناخ يف املستقبل.

ومع ذلك فإن بنغالديش ال تملك سـوى أقل القليل من املوارد املالية لدعم البحوث العلمية املطلوبة 

حيـث يتم إنفاق مـا يكاد يكون كل امليزانية املخصصة للجامعات ومعاهـد البحوث عىل املرتبات ونفقات 

التسيري وبذلك يرتك القليل، إذا كان موجوداً أصالً، من أعمال البحوث لكي يدعمه املانحون الدوليون.

ومثَّة مســـألة تتعلق بتمويل التكيُّف، وهي عالقته باملســـاعدة اإلمنائية الرمسية. وُتعّد الصعوبة يف زيادة املعونة 
سببًا حقيقيًا لالنشغال يف ضوء الطابع العاجل للغاية لتحّدي التكيُّف يف كثري من البلدان. ومن املستبعد أن تكون 
الترتيبات الثنائية احلالية على مســـتوى حتّدي التكيُّف ومن مثَّ فاألمر حيتاج إىل مصادر أكثر ابتكارًا )وأيســـر تنبؤًا( 
للتمويل )موالر، 2008(. أما املبادئ اليت وضعتها اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، وهي متيز بني 
متويـــل التنميـــة ومتويل التكيُّف، فتؤكد على احلاجة للمزيد من األموال مبـــا يتجاوز االلتزامات املتعهد هبا من أجل 
مالقاة حتّديات التنمية التقليدية. وقد جاء هذا ليســـّلط حبق األضواء على مســـؤولية البلدان الغنية يف متويل حتّديات 
التكيُّـــف. ومـــع ذلك فهو، خياطر بتجاهل الطابع املترابط بـــني هاتني املجموعتني من التحّديات مبعىن جتاوز احلوار 
الطويل األمد بشـــأن األثر الســـليب على فعالية املعونة، الناجم عن املشروطيات املفرطة واملتقاطعة مع ما يفضي إليه 
ذلك من انتشـــار آليات ومرافق التمويل اليت من شـــأهنا، إذا استرشـــدنا بالتاريخ، أن تنال من فعالية الدعم الدويل 

)ملزيد من املناقشة انظر الفصل السادس(.

املصدر: استناداً إىل الحق، 

وآيرز )2008(؛ والحق 

.)2001(
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صناديق التكيرُّف

تم حتى اآلن إنشاء عدد من الصناديق لتقديم الدعم الالزم ملواجهة تحدّي التكيرُّف. وفيما ييل أدناه وصف 

مبارش لها:

مرفق البيئة العاملية، يدير عدداً من الصناديق: األولوية االسرتاتيجية املعنية بالتكيرُّف - الصندوق  •

االستئماني ملرفق البيئة العاملية، صندوق أقل البلدان نمواً - اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغريرُّ املناخ. والصندوق الخاص بشأن تغريرُّ املناخ - اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريرُّ املناخ. 

ويبلغ مجموع التعهدات املعلنة نحو 320 مليون دوالر وتم منها رصف 249 مليون دوالر.

يف اآلونة األخرية، مجموعة البنك الدويل يف رشاكة مع املصارف اإلنمائية اإلقليمية الثالثة )مرصف  •

التنمية اآلسيوي ومرصف التنمية األفريقي واملرصف اإلنمائي لألمريكتني( وقد تلّقت تربعات معلنة 

بمبلغ 6.1 باليني دوالر من أجل صناديق االستثمار يف مجال املناخ. ومن هذا املبلغ تم تخصيص 

أقل من بليون دوالر لغرض التكيرُّف.

رشاكة األرض الباردة لحكومة اليابان، التزمت بمبلغ 10 باليني دوالر تقريباً عىل مدار السنوات  •

الخمس القادمة ملعالجة تغريرُّ املناخ. ورغم أن القدر األكرب من املساعدة )8 باليني دوالر( مخّصص 

ألغراض التخفيف إالّ أنه ُخّصص بليونا دوالر للتكيرُّف وتحسني إتاحة الطاقة النظيفة.

صندوق التحول البيئي - النافذة الدولية للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية التي  •

سوف تصل إىل نحو 800 مليون جنيه عىل مدار الفرتة 2008 - 2011 وقد أُنشئ ملساعدة البلدان 

صت نسبة كبرية من التمويل املقرتح يف هذا املضمار  النامية عىل التعامل مع تغريرُّ املناخ. وقد خصِّ

إىل صناديق االستثمار املتعلقة باملناخ التي يديرها البنك الدويل.

املبادرة العاملية املعنية بالغابات وباملناخ يف أسرتاليا، وهي مبادرة خمسية بمبلغ 200 مليون دوالر  •

غازات  انبعاثات  التكاليف يف  الة من حيث  إىل تخفيضات كبرية وفعَّ التوصل  تيسري  إىل  وتهدف 

الدفيئة بالبلدان النامية.

أهداف التحالف بشأن تغريرُّ املناخ العاملي يف االتحاد األوروبي، تتمثل يف مساعدة البلدان النامية عىل  •

تحقيق التكامل بني اسرتاتيجيات التنمية مع تغريرُّ املناخ ومساعدة البلدان عىل املشاركة يف أنشطة 

تغريرُّ املناخ العاملي التي تسهم يف الحد من الفقر وتقدم الدعم التقني واملايل الذي يستهدف مناطق 

االنبعاثات  تقليل  املناخ )ب(  إزاء تغريرُّ  التكيرُّف  )أ(  التالية:  باإلجراءات  الخمس ويرتبط  األولوية 

الناجمة عن إزالة الغابات، )ج( تعزيز مشاركة البلدان الفقرية يف آلية التنمية النظيفة، )د( تعزيز 

املبالغ  الفقر. أما  الحد من خطر الكوارث )هـ( إدراج مسألة تغريرُّ املناخ ضمن جهود الحد من 

املتعهد بها فتشمل 60 مليون يورو )من املفوضية األوروبية( للفرتة 2008 - 2010، و40 مليون 

الكاريبي  البحر  أفريقيا ومنطقة  العارش )مجموعة دول  األوروبي  اإلنمائي  الصندوق  يورو من 

واملحيط الهادئ( ألغراض العمل اإلقليمي بمبلغ إضايف قوامه 180 مليون يورو من أجل تخفيف 

مخاطر الكوارث. وقد تعّهدت السويد بالتربع بمبلغ إضايف هو 5.5 ماليني يورو يف عام 2008.

صندوق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي - النافذة املواضيعية  •

للبيئة وتغريرُّ املناخ )2007 ج( ويتمثل الهدف يف املساعدة عىل الحد من الفقر وقابلية التأثر يف 

البلدان املستحقة من خالل دعم التدّخالت التي ترمي إىل تحسني اإلدارة البيئية، وتقديم الخدمات 

عىل املستويني الوطني واملحيل، وزيادة إتاحة آليات التمويل الجديدة وتعزيز القدرة عىل التكيرُّف 
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إزاء تغريرُّ املناخ. وقد تعّهدت إسبانيا بتقديم مبلغ 90 مليون دوالر وما يكاد يصل إىل 86 مليون 

دوالر تم بالفعل االلتزام بها حتى اآلن يف 17 برنامجاً تستغرق ثالث سنوات.

صندوق التكيرُّف، تم إنشاؤه يف إطار بروتوكول كيوتو أ امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن  •

تغريرُّ املناخ ب لكي يتم تمويله أساساً من خالل حصة من العوائد الناجمة عن أنشطة مشاريع آلية 

التنمية النظيفة. وتقدِّر االتفاقية إمكانيات التمويل املتاح للفرتة 2008 - 2012 يف حدود 80 مليون 

دوالر - 300 مليون دوالر سنوياً. هذا وقد انتهى مؤتمر األطراف الذي كان يعمل بوصفه اجتماع 

األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة املعقودة يف بايل، إندونيسيا يف الفرتة 3 - 15 كانون 

األول/ديسمرب 2007 إىل أن الكيان التشغييل لصندوق التكيرُّف ينبغي أن يكون هو مجلس صندوق 

التكيرُّف الذي يضم 16 عضواً و16 عضواً مناوباً تخدمهم أمانة ومجلس أمناء ج ودعا البنك الدويل 

للعمل بوصفه مجلس أمناء صندوق التكيرُّف عىل أساس مرحيل د.

الخالصة
حتّدي التكيُّف إزاء درجات احلرارة املتصاعدة أمر يتعّين على مجيع البلدان مواجهته يف العقود املقبلة إذا كان اهلدف 
هو ســـرعة التقدم حنو اقتصاد عاملي منخفض االنبعاثات. ومع ذلك فبالنســـبة إىل البعض، فإن هتديد ُســـبل املعيشة 

أصبح بالفعل خطرًا أكثر من ملموس بل ويف بعض احلاالت القصوى وصل إىل ما يقارب مستويات كارثية. 
وال ســـبيل إىل تقييـــم التعديالت املطلوبـــة للتكيُّف إزاء تغيُّر املناخ مبعزل عـــن العوامل األخرى وال أن يتم 
إجراؤها بصورة تراكمية. وبداًل من ذلك فهي مترابطة على حنو وثيق مع ســـائر املخاطر وأوجه الضعف األخرى 
اليت تصاحب عملية التنمية، ولســـوف تعوقها بصورة حادة األحوال املؤسســـية والتكنولوجية املحلية. أما التكيُّف 

الناجح فريتكز أساسًا على منو أسرع خطى وأكثر إنصافًا حىت لو كان الفشل يف التكيُّف يهّدد هذه األهداف.
وقد ناقش هذا الفصل يف مواضع كثرية االســـتجابة اليت ســـوف تنطوي على استثمارات واسعة النطاق من 
املـــوارد الالزمـــة من أجل تزويد البلـــدان واملجتمعات املحلية بإمكانات أقوى للصمـــود ومواجهة قابلية التأثر اليت 
ميكن أن حتوِّل حىت الصدمات املناخية الصغرية إىل كوارث إمنائية طويلة األجل. وهذا يســـتبعد اســـتجابة سياساتية 
من النوع الذي يناسب كل األحوال. أما النهج الصحيح فهو استراتيجية وطنية متكاملة من شأهنا أن تقتضي تعبئة 

املوارد املحلية والتوجيه من جانب دولة إمنائية فعَّالة.
كذلك ســـوف يقتضي التصّدي هلذه التحّديات التخلي عن ُنهج السياســـة املتبعة مؤخرًا واليت أولت انتباهًا 
بغري لزوم لقوى الســـوق واملنافســـة السوقية. إن التكّيف، شأنه شأن التخفيف، هو حتّد للسياسات العامة، وسوف 

يتطلب تعقيده استخدام مصفوفة واسعة من االستراتيجيات الالزمة من أجل بناء الصمود. 
وقد أشار الفصل إىل أن من شأن هنج أكثر ذكاًء أن يتبىن استجابات للتكيُّف تتوجه إىل صميم التحّديات 
اإلمنائية القائمة من خالل إيالء اهتمام خاص للســـكان املســـتضعفني واستثمار مشروعات األشغال العامة الكرى 
واإلفادة من وفورات احلجم والتعامل مع مسألة العتبات اليت يؤّدي النـزول عنها إىل فشل الُنُظم احلالية على طول 

اخلط فضاًل عن االستغالل ألوجه التكامل يف جمال االستثمار.
ومع ذلك فكثري من البلدان اليت يشـــّكل التحّدي بالنســـبة هلا أمرًا جسيمًا ال ميكن أن نتوّقع هلا أن تتصّدى 
له بنفسها، ومن مثَّ كان االتفاق يف بايل على إتاحة التمويل واملساعدة التقنية ملساعدة البلدان النامية على مواجهة 
حتّدي التكيُّف. وإىل اآلن فهذه املســـاعدة ما زالت لألســـف تتســـم بالقصور وســـوء التنظيم. ومن هنا قد تكون 

التحسينات يف هذا الصدد مطلوبة مبا يكفل انطالقة حقيقية تضع هذه البلدان على طرق إمنائية أكثر استدامة.

أ األمم املتحدة، مجموعة 

املعاهدات، املجلد 1771، 
رقم 30822.

ب املرجع نفسه، املجلد 

2303، رقم 30822.

FCCC/KP/ :ج انظر

CMP/2007/9/Add.1، القرار 

CMP.3/1، الفقرات 3 و6 

و7.

د املرجع نفسه، الفقرة 
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يف 

يف املائة و30 
حقول األرز )17 

ب 
سب

حقول األرز( ب
حة 

سا
املائة من م

حلول 2050.
ت الدائمة ب

ضانا
الفي

سائر 
خ

حلول 2100 قد تمثل 
ب

يف 
ي أفريقيا 2 - 4 

يف غرب
الزراعة 

يل.
يل اإلجما

ح
املائة من الناتج امل

سنوية 
حرارة ال

جة ال
يف در

مع ارتفاع 
جتان 

جة – در
الً 1.5 در

للعالم )مث
صائد 

سلباً امل
ف تتأثر 

سو
مئويتان( 

ي أفريقيا.
شمال غرب

يف 
سمكية 

ال

سبة 
ريون يمكن لزيادة بن

يف الكام
حلول 

طار ب
ط األم

سقو
يف 

يف املائة 
 15

ىل 
جح إ

ىل األر
ي ع

2100 أن تؤّد
طقة 

يف من
حة 

ض نفاد املياه املال
خفي

ت
سبة 

ي ن
ي، بينما تؤّد

ب نهر أور
ص

بم
ط 

سقو
يف 

ضاً 
خفي

يف املائة ت
 11

حة 
ق املياه املال

طا
سيع ن

ىل تو
طار إ

األم
يف 

رتاً 
ىل 70 كيلوم

صل إ
ي ما ي

ط
لتغ

صائد
ىل م

يل األنهار )وبهذا تؤثر ع
أعا

جانية 
ق املر

ب األعما
شعا

ختفاء 
يتوّقع ا

ي 
يف التنوع البيولوج

سائر 
خ

مع 
ي(.

جيبوت
(

شار 
ي انت

ي أفريقيا قد يؤّد
رشق

يف 
ىل زيادة 

ب والعوالق املائية إ
حال

ط
ال

عدد األفراد املتأثرين من املواد 
ب 

سب
سامة( ب

ف ال
سمية )مثل اللفائ

ال
ي 

حر
صادر الغذاء الب

ك م
ال

سته
ا

جزر القمر(.
(

حمار 
حيوان النيالة وال

يف 
سائر 

خ
ي(.

الو
يش )م

الوح

ط/
شا

يف ن
ث زيادة 

حد
حلول 2099 ت

ب
يل 

شما
ك الكثبان الرملية )زامبيا و

حرا
ب أفريقيا(

جنو

حرية 
سائر ب

خ
ي أفريقيا 

رشق
يف 

ضافة 
يف املائة تقريباً إ

سبة 20 
بن

يف 
يف املائة 

سبة 30 
ص بن

لنق
جانيقا. 

رية تن
ح

يف ب
سمكية 

صيل ال
حا

امل
ستمرار 

ىل ا
خ إ

ي تغريرُّ املنا
وقد يؤّد

ي، 
رية )بوروند

ح
جية الب

ض إنتا
خفا

ان
حدة وزامبيا(.

جمهورية تنزانيا املت

ّي 
ي نوعية مياه الر

الد. ويؤثر تدن
للب

رتبة 
ىل أنواع ال

ضاراً ع
رياً 

بدوره تأث
صيل.

حا
املروية وامل

طح 
س

ى 
ستو

رص يمكن الرتفاع م
يف م

ىل 
ىل دلتا النيل وع

حر أن يؤثر ع
الب

ريها 
يف الدلتا وغ

شون 
رش الذين يعي

الب
جح 

ىل األر
حلية. وع

سا
طق ال

من املنا
حرارة 

جة ال
ت در

ي ارتفاعا
ف تؤّد

سو
صيل 

حا
جية امل

ض إنتا
خفي

ىل ت
إ

ت من املياه 
جا

سية وزيادة االحتيا
الرئي

خدام 
ست

ص كفاءة ا
ىل نق

ي إ
بما يؤّد

صيل. ومن املتوّقع أن 
حا

املياه للم
ىل 

ب ع
طل

ىل ال
شكل عام ع

طرأ زيادة ب
ت

يف 
ض متوقع 

خفا
ضوء ان

ّي. ويف 
الر

سكان 
صول ال

طار وتوّقع و
ط األم

ساق
ت

ني 115 مليون و179 
ح ب

رتاو
ىل ما ي

إ
شح 

حلول 2050، يتفاقم 
مليون ب

ت بينما تتفاقم 
طاعا

جميع الق
يف 

املياه 
شأن تدفق مياه النيل.

ني ب
اليق

حالة ال

ي 
حاد

ت القرن ال
سينا

خم
حلول 

ب
ف 

ظرو
صبح ال

ث ت
حي

رشين 
والع

حلول 
ى ب

الءمة لهذه العدو
أكثر م

ت من القرن املذكور. ويف هذه 
الثمانينا

حالياً 
شهد 

ي ت
طق الت

رتة فإن املنا
الف

الريا 
ضة من نقل امل

خف
ت من

ال معدَّ
صبح 

صومال يمكن أن ت
ط ال

س
يف و

ري.
حد كب

ىل 
الئمة لهذا النقل إ

م

ري االحتمال 
ش

ي أفريقيا ي
رشق

يف 
طح 

س
ى 

ستو
ىل أن ارتفاع م

ح إ
َّ املرج

ت 
ضانا

حر يمكن أن يزيد الفي
الب

ي أفريقيا 
رشق

حل 
سوا

ىل 
صة ع

وخا
سبة 

رتتبة بالن
جم عنه آثار م

بما قد ين
حة.

ص
لل

صدع 
ي املت

ى الواد
حم

ت أوبئة 
كان

رتة 1997 - 1998 
الل الف

خ
ظاهرة 

يف 
ف النينيو 

ص
ىل وقوع عوا

ضافة إ
إ

ت 
ضانا

طة بالفي
ي أفريقيا مرتب

رشق
حالة 

يف 
رب 

ف يزيد بتواتر أك
سو

وكله 
ف النينيو.

ص
ب عوا

هبو

صابة 
الً عن إ

ض
حلية( ف

سا
طق ال

)املنا
ض.

جانية بآفة التبيي
ب املر

شعا
ال

صبح مهددة 
ي قد ت

ط الهند
حي

جزر امل
حتملة 

ت امل
ريا

ب التغي
سب

ض ب
باالنقرا

ري 
ص

يف مواقع وتواتر وكثافة األعا
ستوائية.

اإل

ي أفريقيا يمكن أن 
رشق

حل 
سوا

يف 
حتملة 

ت امل
ا رضر من واقع التغريرُّ

تت
ب 

يف هبو
ت التواتر 

حاال
تواتر وكثافة 

ض 
جنوبية وتبيي

ف النينيو ال
ص

عوا
جانية.

ب املر
شعا

ال

طح 
س

رتيا، يمكن الرتفاع 
يف إري

ب 
سب

حد أن ي
رت وا

حر بمقدار م
الب

رضراً بأكثر من 250 مليون دوالر 
ت 

شآ
سية واملن

سا
ق الهياكل األ

مع غر
حد 

صّوع وهو أ
يف مدينة م

صادية 
االقت

ي البلد.
ميناء
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سمكية وتربية الثروة 
صائد ال

الزراعة وامل
حيوانية والزراعة املائية

ال
ُظم البيئية

الُن
موارد املياه

رش
حة الب

ص
صناعة

سية وال
سا

ت والهياكل األ
طنا

ستو
امل

ىل الزراعة 
ت وع

ريا
ح

يف الب
ك 

سما
األ

املائية(.

صل تكلفة 
يف كينيا يمكن أن ت

جو 
جو والكا

يف ثمار املان
سائر 

خ
ال

ىل ما يبلغ 
ث التكلفة إ

حي
والكاكاو من 

طح 
س

500 مليون دوالر مقابل ارتفاع 
حد.

رت وا
حر بم

الب

ت 
ستنبا

سم الزراعة واال
طول موا

قد ت
يف 

ت اإلثيوبية 
جزاء من املرتفعا

يف أ
جمع 

ب عوامل ت
سب

خ ب
ظل تغريرُّ املنا

ت 
ا حرارة وتغريرُّ

ت ال
جا

ني ارتفاع در
ب

طار.
ط األم

سقو

شهد 
شأنه أن ي

ي من 
ب اإلفريق

جنو
ال

ج الذرة 
يف إنتا

ظة 
حو

ت مل
ضا

خفي
ت

ب 
ف هبو

ظرو
يف 

ظل زيادة ممكنة 
يف 

جنوبية.
ف النينيو ال

ص
عوا

جح أن 
ب أفريقيا من األر

جنو
يف 

صيل 
حا

يف العوائد من امل
صا

ض 
خف

ين
حلول 

يف املائة ب
ىل 90 

صل إ
بما ي

رضراً هم 
ث يكون األكثر ت

حي
 2100

ني.
صغار املزارع

يف 
ت متوقعة 

ريا
ب أفريقيا تغي

جنو
يف 

يف 
ت 

ضا
خفي

جة الت
ت األنهار نتي

صبا
م

حية 
ح األهوار املل

سيا
ي وان

الدفق النهر
حر. 

طح الب
س

ب ارتفاع 
يف أعقا

ح 
رتاو

سائر ت
خ

ب أفريقيا 
جنو

يف 
جار 

ش
يف املائة من أ

ني 51 و61 
ب

حلول 2050.
س والريان ب

الفينبو

يف 
سة كروغر بارك أن 66 

ر درا تقدِّ
يش 

حمار الوح
املائة من أنواع النياال وال

ب أفريقيا(.
جنو

ض )
يمكن أن تنقر

سائر 
خ

ي، تزيد ال
ب األفريق

جنو
يف ال

ض 
يف املائة من بع

ىل 50 
املتوّقعة ع

حلول عام2050. كما 
طيور ب

أنواع ال
طيور 

ستة أنواع من ال
ر أن تفقد  يقدَّ

ب 
جنو

يف ال
رسابها. 

رية من أ
أعداداً كب

ك آثار معقدة 
سيكون هنا

ي 
األفريق

يف ذلك 
ي بما 

يض املراع
حق بأرا

تل
جال.

يف هذا امل
حرائق 

اندالع ال

ح 
َّ ي أفريقيا من املرج

ي وغرب
رشق

يف 
ضاً 

خفا
رش ان

رب من الب
شهد عدد أك

أن ي
حة املياه.

ش
حالة 

يف 
أكثر من ارتفاع 

يف 
طار 

ط األم
سقو

ح أن يزيد 
َّ من املرج

جم عن 
ي أفريقيا نا

رشق
جزاء 

ض أ
بع

ختلفة.
نتائج هيدرولوجية م

ستة 
ضح 

ي، تو
ب األفريق

جنو
يف ال

حاً بزيادة 
َّ حتماالً مرج

خية ا
نماذج منا

شهدون توتراً 
ف ي

سو
عدد الذين 

حلول 2055.
شح املياه ب

ب 
سب

ب

جل البلدان 
ي، 

ب اإلفريق
جنو

يف ال
ب أفريقيا، يمكن أن 

جنو
فيما عدا 

يف تدفق 
ساً 

ضاً ملمو
خفا

شهد ان
ت

ب 
جنو

ىل 
سبة إ

ي املائية. وبالن
جار

امل
صورة 

ي ب
سيزيد التدفق املائ

أفريقيا، 
ت 

سيناريوها
ظل 

يف 
ضعة 

متوا
سبة 10 

ت ن
ح

ت املرتفعة وت
االنبعاثا
يف املائة.

خ 
سيناريو لتغريرُّ املنا

خدام 16 
ست

با
ت 

ا حلول عام 2100، يمكن للتغريرُّ
وب

طار 
ط األم

ساق
حرارة وت

ت ال
جا

يف در
يف 

الريا 
يف للم

جغرا
ري التوزيع ال

أن تغ
طق الكثيفة 

ت املنا
ث كان

حي
ي 

زمبابو
سابق لنقل 

يف ال
سبة 

ري منا
سكان غ

ال
سبة لذلك. 

ت منا
ح

صب
ض، فأ

املر
طقة 

جنوباً ملن
ي 

سع قو
ضاً تو

ك أي
وهنا

ستمرار 
حتمال ا

ض مع ا
نقل املر

ب أفريقيا.
جنو

ىل 
ّسع إ

التو

صبح 
ح أن ت

َّ شكل عام من املرج
ب

سبة لنقل 
ي منا

ب األفريق
جنو

طق ال
منا

الريا.
امل

طر الغذاء 
خا

ي أفريقيا يمكن مل
رشق

يف 
يف 

ث املياه 
طة بتلو

ض املرتب
واألمرا

حلية( 
سا

طق ال
ضة )املنا

خف
طق املن

املنا
جانية 

ب املر
شعا

ض ال
الً عن تبيي

ض
ف

حة. 
سيا

ىل ال
سلبياً ع

أن تؤثر 

حتملة 
ت امل

ضانا
طر الفي

خا
قد تزيد م

جموعة من 
رب م

حلول 2080 ع
ب

ضة 
خف

ت املن
ت االنبعاثا

سيناريوها
خ.

ت تغريرُّ املنا
طا

سقا
وإ
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صائد ال
الزراعة وامل

حيوانية والزراعة املائية
ال

ُظم البيئية
الُن

موارد املياه
رش

حة الب
ص

صناعة
سية وال

سا
ت والهياكل األ

طنا
ستو

امل

يف 
ت 

ستنبا
سم الزراعة واال

مو
ي، ومنها 

ب األفريق
جنو

جزاء من ال
أ

ظل 
يف 

طول 
الً موزامبيق، قد ي

مث
ت 

جا
ب ارتفاع در

سب
خ ب

تغريرُّ املنا
ط 

سقو
ت 

ا رتناً بتغريرُّ
حرارة مق

ال
طار أ 

األم

طار فإن 
ط األم

ساق
حية ت

من نا
ستة نماذج للدورة املائية العامة 

جموعة متكاملة من نماذج 
وم

رتة 2070-
ط األفريقية للف

ساق
الت

سبيل املثال 
ىل 

حدد ع
2099 ت

ي 
ب األفريق

جنو
جزاًء من ال

أن أ
يف 

سة 
سائر ملمو

خ
شهد 

ف ت
سو

ث 
حي

ي من املياه 
ح

ط
س

الدفق ال
طق ومنها 

ض املنا
ت بع

تتأثر بالذا
ب 

جنو
جزاء من 

سبيل املثال أ
ىل 

ع
أفريقيا.

ي بتغريرُّ املناخ )2007 ج(.
ي الدويل املعن

حكوم
ت مقدمة من الفريق ال

ىل معلوما
ت إ

ستند
ي تم توليفها ا

ت الت
صدر: البيانا

امل

منافع متوّقعة.
أ 

سـيناريو 
ف ال

ص
ث وأكفأ بينما ي

حد
ت أ

رسعة األخذ بتكنولوجيا
ىل 

ضافة إ
ف القرن، إ

ص
يف منت

صل ذروتهم 
يف العالم ت

سـكاناً 
رسعة، و

صادياً بالغ ال
شـهد نمواً اقت

ض عاملاً ي
رت

ف - 1 يف
سـيناريو أل

 ب 

ت.
ت واملعلوما

خدما
صاد لل

حو اقت
صادية ن

يف الهياكل االقت
رسع 

ت أ
ريا

ف - 1 ولكن مع تغي
سيناريو أل

يف ال
ث العدد كما 

حي
سكان من 

س ال
ضّم نف

ساً ي
جان

باء - 1 عاملاً مت
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الفصل الرابع

: سياسة التنمية  حالة تغيرُّ
وتحدرّي املناخ

أشـــارت  الفصول الســـابقة إىل أن هناك مســـارات إمنائية بديلة صديقة للبيئة ال تســـتخدم التكنولوجيات الكثيفة 
الكربون اليت كانت تدفع عملية التنمية احلديثة. وينظر الفصل احلايل يف أمر السياسات اليت ميكن أن تكون ضرورية 

على الصعيد الوطين لدعم ما ُيعتر ثورة صناعية جديدة يف البلدان النامية.
لقد حدثت الثورتان االقتصادية والتكنولوجية عر مســـار القرنني املاضيني، وكان أن أتاحت كل منهما 
فرصًا أمام “الالحقني” من أجل انطالقة يف عملية تنطوي على سرعة النمو والتنمية. ومع ذلك فكثري من البلدان 
واملجتمعات املحلية كانت عاجزة عن االنتفاع بتلك الفرص أو حيل بينها وبني االنتفاع هبا. ويف الوقت نفســـه 
فاملكتســـبات االقتصادية اليت ناهلا “الســـابقون” كثريًا ما كانت تراكمية وأدت إىل منط خمتلف متامًا من أمناط 

التنمية االقتصادية الذي اتسم بتفاقم التفاوت يف الدخل والقدرة التكنولوجية واستخدام الطاقة.
إن هذه الســـوابق ما برحت شـــاغاًل يســـاور البلدان النامية اليت ختشـــى أن ُيحال بينها وبني أحدث مراحل 
التنمية االقتصادية فيما يطلب منها يف الوقت نفســـه أن تتخّلى عن اخليارات التكنولوجية األرخص املتاحة أمامها 
يف الوقت احلايل. وباإلضافة إىل ذلك فأحدث الثورات التكنولوجية تتكشـــف أبعادها حاليًا يف وقت يشـــهد توترًا 
عميقًا من الناحيتني االقتصادية واملالية على صعيد االقتصاد العاملي، وهو أمر من املؤكد أنه ســـيلحق الضرر بأفقر 
البلدان واملجتمعات وأشـــدها ضعفًا وبأقصى درجة حبيث يصبح من الصعوبة مبكان أمامها أن تتكيف مع منظور 

اقتصادي وتكنولوجي جديد.
ويف اآلونـــة األخرية ذكـــرت اللجنة املعنية بالنمو والتنمية )البنك الـــدويل، 2008( أن قد أصبح مّثة طريق 
ز حول مسألة “كيف خنفض انبعاثات الكربون إىل مستويات مأمونة مع منتصف  مفهومي مسدود أمام احلوار املركَّ
القرن فيما نســـتوعب أيضًا منو البلدان النامية ؟ ” واخلروج من هذا الطريق املســـدود أمر أساســـي وعاجل للغاية. 
ويذكر هذا الفصل أن من شأن حدوث انطالقة كبرية ينظر إليها على أهنا متثل مزجيًا من السياسات االقتصادية الكلية 
عة لالستثمار، وُتبىن من حول مسار حتويل للنمو يتسم بانبعاثات منخفضة، أن متثل اجلسر الواصل  والصناعية املشجِّ
بـــني التنمية االقتصادية واالنبعاثات املنخفضة. كما أن إدارة االســـتراتيجية اإلمنائية املتكاملة اليت يســـتلزمها بلوغ 
 هذا اهلدف ســـوف تقتضي مع ذلك وجود دولة قوية ودينامية تأخذ بالتنمية إضافة إىل حيز كاف من السياســـات 

مبا يتيح للدولة أن تكّيف تدابريها املناخية مع االحتياجات واحلساسيات املحلية.
وينظر الفرع التايل من الفصل يف أمر بعض املهام التقليدية لدولة التنمية ويف مدى عالقتها بتحّديات املناخ. 
ويعقب ذلك مناقشـــة للسياســـة الصناعية ودورها يف استراتيجية يقودها االستثمار، وهتدف إىل التصدي لتحّديات 
املنـــاخ والتنميـــة. أما الفرع األخري فينظر يف أمر بعض التدابري املحـــددة فيما يتصل بكفاءة الطاقة والفحم األنظف 
واملصادر املتجّددة اليت ميكن بفضل تنفيذها أن يبدأ صانعو السياسات يف البلدان النامية يف التحول إىل استراتيجية 

منخفضة االنبعاثات ومرتفعة النمو.

تخىش البلدان النامية أن ُيحال 

بينها وبني أحدث مراحل 

التنمية االقتصادية فيما يطلب 

منها يف الوقت نفسه أن تتخىّل 

عن الخيارات التكنولوجية 

األرخص املتاحة أمامها.

يمكن النطالقة قوية أن تمثل 

الجرس الواصل بني التنمية 

االقتصادية واالنبعاثات 

املنخفضة ولكنها تتطلب وجود 

دولة قوية ودينامية تأخذ 

بأسباب التنمية إضافة إىل حيز 

كاف من السياسات.
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دور دولة التنمية يف عالم يتزايد احرتاره

اسرتاتيجية يقودها االستثمار

مجيع قصص النجاح االقتصادي نعمت بانطالقة مســـتدامة من النمو مبا أتاح هلا رفع مســـتويات املعيشة وردم هوة 
الدخـــل القائمـــة بينها وبني البلدان األكثر تقدمًا. وفضـــاًل عن ذلك فإن هذا النمو يف غالب األحيان )وإن مل يكن 
باستمرار( كان يرتبط مبجموعة واسعة من املؤشرات االجتماعية من بينها احلّد من الفقر. وهذه املؤشرات تصف 
يف جمموعها مســـارًا إمنائيًا أكثر مشواًل. على أن هذا املســـار ال يتجلى من تلقاء نفســـه بل ميكن للبلدان أن ُتصاب 

بالصدمات أو تتراجع إىل الوراء بعد فترة من النمو السريع.
ومن شأن مسرية سريعة من التراكم الرأمسايل، يصاحبها حتوالت يف هيكل النشاط االقتصادي حنو القطاعات 
املرتفعة اإلنتاجية، أن متثل عادة عاماًل حموريًا يكمن خلف تســـارع مســـتدام للنمو )األمم املتحدة، 2006(. ومثَّة 
جزء هام من احلوار املبكر بشأن سياسات التنمية يتركز على كيفية العمل بسرعة على زيادة نصيب االستثمار يف 
الدخل القومي إىل مستوى يتيح انطالق دورة حقيقية من زيادة اإلنتاجية وارتفاع األجور والنهوض التكنولوجي 
والتحســـينات االجتماعية. وكثريًا ما تكون االستثمارات املطلوبة مترابطة على حنو وثيق وتعتمد على التوصل إىل 
حـــد أدىن يكـــون كافيًا وال ميكن أن يصبـــح مرحبًا إاّل على مدار فترة طويلة من الزمـــن. على أن وفورات احلجم 
وأوجه التكامل وآثار عتبات البداية إضافة إىل “العوامل اخلارجية األخرى” فضاًل عن زيادة الاليقني الذي تبثه هذه 
العوامل يف أّي قرار لالستثمار، إمنا حتّد من الدور الذي ميكن لقوى السوق حبد ذاهتا أن تؤّديه يف حتقيق االنطالقة 
املرغوبة يف االســـتثمار )ديلونغ، 2005(. وبصفة عامة فإن تطوير اهلياكل األساســـية وبصفة خاصة عرض الطاقة، 
كانا دائمًا عنصرين أساســـيني من عناصر هذه القصة )انظر الفصل الثاين( وكما ســـبقت مناقشته يف فصول سابقة 

فإن أمهية العنصر األخري زادت ضمن سياق جماهبة حتّدي املناخ.
كذلك فإن الصيغ الناجحة من هذه “االنطالقة الكرى” ركزت على قطاعات قائدة خمتارة كان من شأن 
تنميتهـــا أن جتتذب املزيد من جوالت االســـتثمار من خالل األثـــر الدينامي التراكمي الناجم عن ختفيض التكاليف 
وتوســـع الروابط اخللفية واألمامية )هريمشان، 1958(. ويف هذا املضمار كانت اســـتراتيجية التنمية تتعلق بصورة 
أقل بالتخطيط التفصيلي فيما تتصل أكثر بالدعم والتنسيق االستراتيجيني، مبا يف ذلك دور ملموس يؤديه االستثمار 
 العام يف دفع عجلة النمو وتعبئة االســـتثمارات اخلاصة على طول مســـار إمنائي جديد. وبطبيعة احلال ميكن ملعدَّل 
ما من معدالت التراكم الرأمسايل، حسب طابعه وتكوينه، فضاًل عن الكفاءة اليت يتم هبا استخدام قدرات اإلنتاج، 
أن يوّلد معدَّالت خمتلفة من منو الناتج. أما السياسات املتبعة فلسوف يكون هلا أثرها امللموس على املحصلة الناجتة 
فيمـــا تـــؤدي الزيادة املطردة يف احلّد األدىن من حجم االســـتثمارات الالزمة إىل حتقيق واســـتمرار انطالقة يف جمال 

التصنيع وإىل اشتداد هذا التحّدي على مدار السنوات.
ويف معظم احلاالت، ســــاعدت دولة التنمية على تعزيز أهداف النمو يف األجل الطويل وعلى حتقيق التغيُّر 
اهليكلي من خالل زيادة املتاح من املوارد االستثمارية وإضفاء الطابع االجتماعي على املخاطر االستثمارية الطويلة 
ــــق الذي يقضي بتحويل املوارد إىل  األجل. من هنا فإن التراكم الذي تبنته الدولة مشل بصورة متباينة اجلهد املنسَّ
األنشطة املرتفعة اإلنتاجية وتقدمي االئتمان الذي ميكن التنبؤ به وميكن حتّمل تكاليفه عر نظام مايل كفء وسياسات 
مشجعة لالستثمار يف جمال االقتصاد الكلي فضاًل عن توظيف استثمارات عامة مباشرة يف بعض القطاعات الرئيسية 

االسرتاتيجيات اإلنمائية 

الناجحة كانت تتعلق أقل 

بالتخطيط التفصييل فيما 

تتصل أكثر بالدعم والتنسيق 

يف املجال االسرتاتيجي بما 

يف ذلك دور ملموس يؤّديه 

االستثمار العام يف دفع عجلة 

النمو وتعبئة االستثمارات 

الخاصة.

يمكن لدولة التنمية أن تعّزز 

أهداف النمو والتغريرُّ الهيكيل 

يف األجل الطويل من خالل 

زيادة املتاح من املوارد القابلة 

لالستثمار وإضفاء الطابع 

االجتماعي عىل املخاطر 

االستثمارية الطويلة األجل.
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اإلطار رابعاً - 1
سلطة وادي تينييس: انطالقة كربى ناجحة

جاءت االنتعاشـة االقتصادية فيما بعد الحرب يف الجنوب األمريكي عقب مرحلة اسـتثمارات رأسمالية كبرية 
عامة خالل تطبيق سياسـة الصفقـة الجديدة وأثناء الحرب العاملية الثانية لتشـكِّل مثالً ناجحاً عىل انطالقة 
كربى. ومن خالل تهيئة املجال إلطالق زيادة طرأت عىل معدَّالت عوائد االستثمار الخاص، فإن ما تم ضخه من 
رؤوس األموال العامة بواسـطة سلطة وادي تينييس أتاح اندفاعة كربى نحو عملية تصنيع رسيعة الخطى يف 
فرتة ما بعد الحرب يف اقتصاد الجنوب. وجاءت تحليالت االقتصاد القيايس وبيانات االستقصاءات من املصانع 
التي تحركت جنوباً يف السنوات التي أعقبت الحرب مبارشة لكي تكفل دعماً قوياً لفكرة أن ديناميات االنطالقة 

الكربى كانت تؤدي دورها )بتمان، روس، وتايلور، 2008(.

وقد تم إنشاء سلطة وادي تينييس يف 18 أيار/مايو 1933 بموجب قانون صادر عن كونغرس الواليات 
املتحدة بوصفه جزًءا من سياسة الصفقة الجديدة التي قصد بها الرئيس فرانكلني روزفلت رئيس الواليات 
املتحدة األمريكية أن ينتشل الواليات املتحدة من وهدة الركود الكبري. وهكذا جاء تصورها سواء كوكالة إنمائية 
وتشغيل  ببناء  مكلَّفة  وإدارة  تشييد  كوكالة  وكذلك  تينييس،  نهر  وادي  يف  املعيشة  برفع مستويات  مكلَّفة 
السدود والهياكل عىل طول نهر تينييس الذي يغطي حوض ترصيفه سبع واليات، بعضها مساحته 900 40 
ميل مربع )أو 930 105 كيلو مرتاً مربعاً(. وكان القصد هو أن تعمل سلطة وادي تينييس بعبارات روزفلت 
نفسه “بوصفها رشكة تتجسد فيها سلطة الحكومة ولكنها تمتلك املرونة واملبادرة اللتني تتمتع بهما الرشكة 

الخاصة”.
وعىل امتداد فرتة السنوات االثنتي عرشة التي أعقبت بداية عملها يف عام 1933 إىل نهاية الحرب العاملية 
الثانية يف عام 1945، أنشأت سلطة وادي تينييس إطارها املؤسيس وشيدت دعماً محلياً واسع القاعدة بالنسبة 
لربامجها وأقامت هيكالً أساسياً مادياً يمكن أن يخدم بوصفه العمود الفقري للمنجزات التي حّققتها. وهذا 
الهيكل األسايس شمل نظاماً واسع النطاق من السدود والخزانات املتعددة األغراض واملصّممة لحشد إمكانيات 
نهر تينييس وتشغيل نظام واسع للتحويل تم إنشاؤه لكي يزود بالكهرباء الرخيصة كل أنحاء املنطقة. وقد 
إصالح  فساعدت عىل  الحراجة  وأساليب  األرايض  واستخدام  الزراعة  لتحسني  ومكثفة  مبكرة  بذلت جهود 
التقنية لتزود مواطني  وصيانة قاعدة بيئية صحية، بينما جاءت إتاحة االئتمان الصغري وبرامج املساعدة 
الوادي باألدوات التي كانوا يحتاجونها لتحسني حياتهم. وشهدت تلك السنوات املبكرة التي رافقت إنشاء 
سلطة وادي تينييس ما أصبح ُيعرف بأنه أعظم تركة خلّفها: التكامل بني قاعدة موارد طبيعية صحية وهيكل 

أسايس قوى وقدرة برشية عىل تنفيذ التنمية االجتماعية واالقتصادية يف منطقة ما.
لقد نجمت الحاجة إىل سـلطة وادي تينييس من واقع الظروف االجتماعية واالقتصادية القاسـية التي 
عانـى منهـا الوادي املذكور يف الثالثينات. وبرغـم أن املنطقة غنية يف مواردها الطبيعيـة إالّ أنها كانت ريفية 
ومتخلفـة إىل حد كبري وكانت واقعة يف براثن الفقر كما اتسـمت بظـروف بيئية متدهورة. كذلك كان مدخول 

)كوهلي، 2004(. وكثريًا ما طرحت اقتصادات شــــرق آســــيا بوصفها جتسيدًا منوذجيًا لدولة التنمية )برغم أهنا 
أظهرت قدرًا كبريًا من التباين( وإن كان هناك أمثلة كثرية أخرى من هذا القبيل )انظر اإلطار رابعًا - 1(. 1

ال يوجد تعريف بسيط لدولة التنمية. ولالطالع على مناقشة مفيدة بشأن األدوار املتعارضة للدولة يف عملية التنمية، انظر سيفر   1
وديتز )2004(، الفصل 7. ومها يالحظان )املرجع نفســـه، الصفحة 228( أن “دول التنمية ... تتمتع بإمكانية التقدير لتبين 
العديد من األدوار حسب االحتياجات والطلبات املتعلقة باملجتمع بشكل عام وباالحتياجات املحددة لقطاعات االقتصاد. ويتيح 
التســـيري الذايت لدولة التنمية أن تغيُّر األدوار يف قطاعات حمددة على حنو ما تقضي به الظروف” )انظر أيضًا شـــانغ وروثورن، 

1995؛ وكوزول - رايت ورامينت، 2007، الصفحات 243 - 252؛ والبنك الدويل، 1993(.
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ومثَّة هنج يقوده االستثمار إزاء حتّدي املناخ يتشكل حاليًا يف عدد من البلدان املتقدمة بل ويف بعض البلدان 
النامية مع إدراج االستثمارات اخلضراء ضمن حزم التحفيز اليت تستهدف خلق فرص العمل يف وجه أزمة اقتصادية 

فضاًل عن حتويل املوارد إىل “الوظائف اخلضراء” )انظر اإلطار أواًل - 4(.
ح أن تتســـم التعديالت املواكبة للتحول إىل طريق إمنائي منخفض  ومـــع ذلـــك، ففي العامل النامي، من املرجَّ
االنبعاثات بقدر أكر من األمهية حبيث متثِّل بالفعل ثورة صناعية جديدة. وما ميكن، بل وما ينبغي، أو ما ســـوف 
حيدث مبا يشـــبه التأكيد بالنســـبة لوقوع هذه الثورة يف القرن احلادي والعشرين كي تكون خمتلفة عن سابقاهتا، أن 
هذه الثورة سوف تضم يف جوهرها أسلوهبا يف االستخدام األكفأ ملصادر الطاقة املنخفضة االنبعاثات وللطاقة اخلالية 
من الكربون يف الوقت املناسب. ومن املهم النظر إىل هذه االستثمارات يف جمال ختفيف األثر بوصفها حتواًل أوسع 
نطاقًا إىل مســـار اســـتثماري يشـــمل عددًا كبريًا من القطاعات واملناطق ويهدف إىل ختفيف وطأة القيود املناخية 
وأثرها على النمو العاملي. ولســـوف تدعو احلاجة إىل حشـــد ما يتصل هبذا األمر من اســـتثمارات من أجل زيادة 
اإلنتاجية الزراعية وحتسني إدارة الغابات وكفالة تزويد أكثر موثوقية مبوارد املياه وإجياد نظام أكفأ للنقل فضاًل عن 

توسع مطرد يف الوظائف اخلضراء.

ح  يف العالم النامي، من املرجَّ

ل التعديالت املصاحبة  أن تشكِّ

لتحّول يحدث إىل مسار إنمائي 

منخفض االنبعاثات ثورة 

صناعية أخرى.

الفـرد واحداً من أدنـى املداخيل يف الواليات املتحدة، وكانت القلة هي التي تتمتـع باملياه الجارية أو الكهرباء 
فضالً عن شيوع األحوال السيئة يف مجال املرافق الصحية مّما أّدى إىل عدد من أعىل معدالت اإلصابة باألمراض 
ووفيـات الرضـع يف البالد. ويف بعض املناطق قرب نهر تينييس كانت املالريا تصيب واحداً من كل ثالثة أفراد 
من السكان. كذلك كانت معدالت األمية مرتفعة فيما كانت نوعية التعليم سيئة. كان هناك كذلك التفتّت الشديد 
يف األرايض وسـيادة حركـة اجتثات أشـجار الغابات وإجهاد املناجم، وكل ذلك كان مـؤرشاً عىل بيئة آخذة يف 
التدهور. وإضافة إىل ذلك فاإلمكانيات املالحية لنهر تينييس ظلت بعيدة عن أن ُيسـتفاد بها بسـبب خطورة 
األماكـن الضحلة املياه بينما أّدت األمطار الغزيرة واملرتفعات شـديدة االنحـدار يف املنطقة إىل تعرّض الكثري 
من مسـاحاتها لفيضانات متكّررة وخطرية. هكذا كان سكان وادي تينييس يعيشون يف ربقة دائرة من الفقر 
وكانـت قاعـدة املوارد الطبيعية يف االقتصاد يف حال من التدهور مّما أّدى إىل تفيش الفاقة وانتشـار املزيد من 
سـوء اسـتخدام موارد املنطقة. ولم يكن من سبيل للتصدّي للمشاكل االجتماعية للوادي إالّ من خالل تحسني 

االقتصاد الذي كان سيعتمد عىل قاعدة صحية من املوارد بما يف ذلك األرض واملياه والغابات. 
وعندما حلَّت كارثة الكسـاد الكبري يف ثالثينات القرن العرشين وتعمقت ومن ثمَّ زادت األحوال سـوًءا 
يف وادي تينييس، سـعى روزفلت الستحداث برنامج مبتكر من شأنه إعادة تنشيط االقتصاد ورفع املعنويات. 
دة لحوض نهري.  وهكذا جاء إنشاء سلطة وادي تينييس ليمثل “تجربة جسورة” رامية إىل تحقيق التنمية املوحَّ
ولم تكن مكافحة الفيضانات واملالحة وتوليد الطاقة الكهربائية أهدافاً بحد ذاتها بل كانت الوسـائل من أجل 

دفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية إىل األمام.
والحاصل أن حيوية سـلطة وادي تينييس بوصفها مؤسسـة، تم تعزيزها بفضل ما تحقق لها من أثر 
مبكر وملموس وإيجابي إىل حد كبري عىل حياة سـكان الوادي. وقد بدأ مرشوعان لتشـييد سـدين رئيسيني يف 
أوىل سـنوات عمل هذه الوكالة. وعىل مدار السـنوات االثنتي عرشة التالية، واستناداً إىل الحاجة لدعم املجهود 
الحربـي، كان التقـدم مرموقاً. فقد تم إنجاز القناة املالحية عىل نهر تينييس، وتم دمج 26 سـداً ضمن نظام 
السـيطرة املائي للسـلطة املذكورة التي أصبحت أكرب منتج للطاقة الكهربائية يف الواليات املتحدة. وباإلضافة 
إىل ذلـك فـإن اإلنتاج الزراعي تضاعفت مسـتوياته بفضل الجهود الناجحة الراميـة إىل الحّد من تآكل الرتبة 
مع تحسـني املمارسات املزرعية واستخدام األسمدة. وبرغم ارتفاع الجدل بشأن عمليات نقل السكان الالزمة 
خالل بناء السـدود فإن سكان الوادي أعيدوا للعمل مع تحسن املستوى العام ملعيشتهم. وقد حظيت السلطة 
بتأييد املواطنني والحكومات املحلية واكتسبت سمعة وطنية عن أعمالها يف مجال املوارد املائية وإدارة األرايض 

والحراجة والزراعة وإنتاج الطاقة.

املصدر: بتمان، وروس، 

وتايلور )2008(؛ وميلر، 

وريدنغر )1998(.
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من التعلّم التكنولوجي إىل القفز التكنولوجي

بينما يعتمد النمو االقتصادي على تراكم االســـتثمارات بوترية ســـريعة فإمنا تســـنده تغيُّرات متواصلة من الناحيتني 
اهليكليـــة والتكنولوجيـــة، وهي الـــيت ينطلق منها منو اإلنتاجية وزيادة الدخل. وبغـــري مواصلة التجديد والتعّلم يظل 
االقتصاد حبيس طرائق يف اإلنتاج تستخدم تكنولوجيا أقل تقدمًا وال تنجح يف التنوع لتمارس أنشطة أكثر دينامية. 
ومبا أن املعرفة التكنولوجية األفضل كثريًا ما تتجسد يف السلع اإلنتاجية، فمن شأن سرعة إيقاع تكوين رأس املال 
وتقدم التكنولوجيا أن يتكامال تكاماًل شديدًا )سولتر، 1969( 2. وعليه، يستلزم األمر األخذ بسياسة على صعيد 
ع االستثمار من أجل تعزيز التنمية التكنولوجية )األمم املتحدة، 2006(. ومع ذلك فإن اجتاه  االقتصاد الكلي تشجِّ
الشـــركات اخلاصة إىل احلّد من االســـتثمار يف جمال املعارف واالبتكار التكنولوجي حقيقة راسخة للغاية وتنطوي 
على خطر حصر البلدان ضمن مســـار أضعف للنمو. وبالنســـبة للبلدان اليت مل تصل بعد إىل ختوم التكنولوجيا فإن 
اللحاق باملســـرية ينطوي على قدر كبري من الدعم الفعَّال من جانب السياســـات من أجل بناء القدرة التكنولوجية 

مبا يف ذلك استرياد التكنولوجيات من اخلارج مث تعّلم كيفية استخدامها بأكر قدر من الفعالية 3.
ة  وألن االبتكارات الرئيســـية تنطوي على التطور املشـــترك للتكنولوجيات وللمؤسســـات اليت تدعمها فثمَّ
 اجتـــاه حنـــو تفضيل القائم منها )االحنصار( مبا جيعل من الصعب دخول التكنولوجيات اجلديدة )االنطالق(. إن رفع 
أو إصالح احلواجز التنظيمية واملؤسسية اليت عادة ما تكون يف صف التكنولوجيات املعمول هبا بالفعل يهدفان إىل 
متهيد الساحة الستقبال القادمني اجلدد. وبوسع دولة التنمية أن تضطلع بدور داعم مباشر يف هذا الصدد من خالل 
رفع احلواجز وتيسري ُسبل الدخول أمام تكنولوجيا جديدة من خالل سياساهتا يف االقتناء واستخدامها مبالغ الدعم 

املايل، كما ميكنها أن تؤازر مرحليًا اجلهات اليت تتأثر سلبًا من جّراء التحوالت الناجتة يف هذا النشاط.
م ملستوى التعليم العايل والبحوث املموَّلة من مصادر عامة وجهود البحث والتطوير  إن الدعم احلكومي املقدَّ
والنشر العملي وكذلك البحوث املدعومة اليت تتم يف القطاع اخلاص، فضاًل عن التدريب على مستوى الصناعات 
زة على إنشاء  متثل مجيعًا أدوات ميكن استخدامها على نطاق واسع. ويف السنوات األخرية كانت هذه اجلهود مركَّ
نظام وطين لالبتكار مبا يف ذلك قيام شراكة أقوى بني املؤسسات العامة واخلاصة من أجل تعزيز التنمية التكنولوجية. 
ومع ذلك فما زالت العقبات املالية واملؤسسية الكأداء اليت حتول دون بناء نظام من هذا القبيل أكثر من واضحة يف 

كثري من البلدان النامية )نيلسون، 2007؛ ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 2007(.
ومبا أن التكنولوجيات األنظف والتنوع التكنولوجي سيصبحان جزًءا أساسيًا من عملية إقرار مسار جديد 
للنمـــو املنخفـــض االنبعاثات، فاألمر حيتاج إىل عملية ابتكار وتعلَّم تنطلق مـــع اجلهود الرامية لزيادة وترية التكوين 
الرأمسايل. ويف ضوء نطاق التحّدي فإن هذه العملية ســـوف تضم القطاعات التقليدية كالزراعة واحلراجة )اإلطار 
رابعًا - 2( إضافة إىل القطاعات األكثر تقدمًا املرتبطة بتحّديات التخفيف. وهذا التحول ســـوف ُيبين بعد ذلك 
على تكنولوجيات الثورة الســـابقة وهي تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اليت ما برحت إمكانياهتا من حيث 

أوجه التكامل بني التقدم التكنولوجي والتراكم الرأمسايل يف حالة النمو القوي يف اإلنتاجية بالواليات املتحدة أوضحها بومول   2
وبايت بالك مان وولف )1991(، الصفحة 164:

حىت لو كان التجديد التكنولوجي هو النجم بغري منازع يف الســـيناريو )وهو أمر ال جيادل فيه أحد( يظل التراكم الرأمسايل 
الكبري هو العامل املطلوب لوضع االختراعات موضع االســـتخدام ولتفعيل اســـتخدامها على نطاق واسع. وفضاًل عن ذلك 
فإذا كان االدخار واالســـتثمار هلما دور أّويل حبد ذاهتما، يصبح من األمهية مبكان استكشـــاف هذا الدور وإدراك أنه حبكم 
التفاعالت احلتمية بني معدالت التجديد واالستثمار، فأّي حماولة للفصل بني اجلانبني قد يثبت أهنا مصطنعة إن مل يثبت أهنا 

غري عملية من األساس.
التعّلم من خالل العمل واالستخدام سلطت عليه األضواء من جانب االقتصاديني )روزنرغ، 1982(.  3

بما أن التكنولوجيات 

األنظف والتنوع التكنولوجي 

سيصبحان جزًءا أساسياً من 

عملية إقرار مسار جديد للنمو 

املنخفض االنبعاثات، فاألمر 

يحتاج إىل عملية ابتكار وتعلّم 

تنطلق مع الجهود الرامية 

لزيادة وترية التكوين الرأسمايل.
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اإلطار رابعاً - 2

بناء القدرات من أجل إدارة حرجية مستدامة

خالل السـنوات العديدة املاضية بذلت جهود إلدراج تجنب إزالة الغابات واإلدارة الحرجية املسـتدامة يف متن 

االتفاقـات الدوليـة املتعلقة بتخفيف حدة تغريرُّ املناخ )إزالة الغابات يسـهم بمفـرده يف نحو 17 يف املائة من 

االنبعاثات العاملية من ثاني أكسـيد الكربون(. مع ذلك فإن إدراج هذه األنشـطة ضمن حسـابات االنبعاثات 

يتطلب وضع املنهجيات الالزمة لرصد وتقييم تجنب االنبعاثات والتحقق من ذلك. كما أن بناء القدرات يحتاج 

إىل أن يشمل القدرة عىل صياغة السياسات وإدارة ورصد املشاريع ذات الصلة.

وإقـرار اإلجراءات الالزمة لتصميم مشـاريع الحراجـة واإلفادة عنها ورصدها فيمـا يتعلق باقتناص 

ل وسيلة  ثاني أكسيد الكربون، وهي املشاريع التي غالباً ما تتسم بالتعقيد وتتطلب معرفة متعمقة، إنما يشكِّ

لتخفيف مخاطر الترسب وتجنب دوام األثر أو سـيادة حالة من الاليقني. ويحتاج األمر إىل بناء القدرات عىل 

نطاق واسع إذا كان الهدف هو أن تقوم البلدان النامية بتصميم وتنفيذ هذه املشاريع بنجاح. وقد يؤدي النهج 

الوظيفي املعتاد بدفع أموال مقابل تنفيذ ائتمانات الكربون، إىل الحيلولة دون اتخاذ التدابري الرضورية للميض 

ُقدماً يف بناء القـدرات دون أن يتـم تنفيذها، وهـو يشّكل تهديداً ملشاريع بقاء الغابات وجودتها مّما يقتيض 

بصفة عامة توظيف استثمارات طائلة يف مرحلة التخطيط والتنفيذ.

ح أن يتطلب التنفيذ الواسـع النطاق لعمليـات تخفيض االنبعاثات من  وعـىل أسـاس محّدد، من املرجَّ

مشـاريع إزالة الغابات وتدهورها، تهيئة ُسبل التدريب عىل املهارات التقنية، ومنها مثالً عملية رسم الخرائط 

يف إطار نظام املعلومات الجغرافية واسـتخدام تكنولوجيا نظام تحديد املواقع العاملي ونظام االستشـعار عن 

بعد. أما مبادرات البحث والتطوير والنرش الرامية إىل تحقيق منافع متزامنة من واقع التنمية املستدامة فسوف 

دعم إنتاج وتوزيع واســـتخدام الطاقة بصورة ذكية وفعَّالة يف مجيع أشـــكاهلا إمكانيات شاسعة، وما زالت أبعد عن 
هة  االستنفاد. وفضاًل عن ذلك، فتلك التكنولوجيات تتيح الكثري من القدرات التنظيمية واإلدارية والتسويقية واملوجَّ
حبثيًا، وهي اليت ستفيد بالذات يف تبّني مسار لإلنتاجية وإجياد أسواق جديدة. وإذا كان املرشد يف هذا الصدد هو 

التاريخ فإن قوى السوق حبد ذاهتا من املستبعد أن تتيح التحوالت املطلوبة.
ـــة مفهوم جذاب يف ميدان تطوير الطاقة املســـتدامة ويتمثل يف قفـــزات يتم إجنازها يف جمال الطاقة )انظر  ومثَّ
غالغـــار، 2006(. وتتمثل انطالقة هذا اجلهد يف أن البلدان النامية تســـتطيع أن تتجنب منط االســـتخدام املكّثف 
للموارد يف جمال التنمية االقتصادية وتنمية الطاقة من خالل “القفز مرة واحدة” إىل أحدث التكنولوجيات املتقدمة 
املتاحة بداًل من اتباع طريق تنمية الطاقة التقليدية على حنو ما سارت فيه من قبل البلدان الصناعية. واالفتراض يف 
هذا الصدد يقضي بأن التكنولوجيات األكثر تقدمًا ونظافة موجودة، وأن بوسع هذه البلدان التحول إليها، كما أهنا 
ميكن أن تنتشر على نطاق واسع فيها. ومفهوم هذا القفز اكتسب تأييدًا بني صفوف صانعي السياسات والعلماء 
والدارسني بل إىل حد ما يف القطاع اخلاص )انظر مثاًل غولدمرغ، 1998؛ وأنرو، 2000؛ ومرييف، 2001(.

أما إمكانية القيام هبذه القفزات فهي كامنة يف عمليات اإلنتاج اجلديدة ويف املنتجات اجلديدة على السواء. 
ــة حالة من التآزر بني اجلانبني على حنو ما هو قائم بني اســـتخدام مصـــادر الطاقة املتجّددة  ويف غالـــب األحيـــان مثَـّ
واملنتجـــات ذات الكفـــاءة مـــن حيث الطاقة. وعلى ســـبيل املثال فالتحـــّول إىل مصابيح اإلضـــاءة املدجمة من نوع 
الفلوروسنت يوفر يف التزويد بالطاقة الكهربائية املستمدة من لوح فولطاضوئي مشسي. ومن هنا جيوز نظام اإلنارة 
الناتج مزيدًا من الرضا بأكثر من بدائله القاصرة: الشموع والكريوسني أو اجلمع بني املصابيح التقليدية وبني شبكة 

للكهرباء قائمة بالفعل ولكن غري موثوق هبا )غولدمرغ، 1998(.

تستطيع البلدان النامية أن 

تتجنّب اتباع نمط االستخدام 

املكثّف للموارد يف مجال 

التنمية االقتصادية وتنمية 

الطاقة من خالل “القفز 

مرة واحدة” إىل أحدث 

التكنولوجيات املتقدمة املتاحة.
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مع ذلك فإن القفز مباشرة إىل مثل هذه التكنولوجيات اجلديدة يف جمال الطاقة اليت تنطوي على وفورات هامة 
على املدى الطويل إمنا يواجه من ناحية أخرى عقبات ملموسة. وقد تكون هذه العقبات عند جانب العرض، ومن 
ذلك مثاًل ما يتأّتى من وجود عقبات يف إتاحة التكنولوجيا الالزمة، سواء بسبب حواجز يف استرياد التكنولوجيا من 
اخلارج كما هو احلال بالنسبة ملعظم البلدان النامية )انظر الفصل اخلامس( أم لوجود لنقص يف اخلرة التكنولوجية 
الالزمة للربط بني التكنولوجيا وبني الظروف املحلية. كذلك قد توجد عقبات على جانب الطلب إذا حال حجم 
الســـوق املحدود دون اإلفادة من وفورات احلجم أو من ختفيض ســـريع للتكاليف من أجل جعل التكنولوجيات 
اجلديدة منافسة حمليًا ضمن إطار زمين مقبول. وعليه، فثّمة دور تقوم به احلكومات مبا يف ذلك تلك العاملة  على 
صعيد حملي لكي تنشئ األسواق من أجل التكنولوجيات اجلديدة كأن تتيح مثاًل القروض املنخفضة التكاليف لأُلسر 

املعيشية واألعمال التجارية أو أن تقدم املعلومات بشأن التكنولوجيات اجلديدة وما إىل ذلك. 
مع ذلك، وكما لوحظ يف الفصل الثاين، فإن احلاجة إىل زيادة ملموســـة يف قدرة التكّيف يف معظم البلدان 
ال ميكن التهوين من شأهنا، ولكي تتم االستفادة من هذه الفرص سيكون من الضروري االستثمار يف إنشاء معاهد 
ومدارس التدريب والتوسع يف إتاحة التعليم األساسي بوصفه الركيزة اليت تكفل مواصلة التدريب فضاًل عن ُسبل 

التدريب املهين والتقين )برنامج األمم املتحدة للبيئة، منظمة العمل الدولية وأطراف أخرى، 2008(.
والتدريب “العملي” أو التدريب على املهارات األساســـية ميكن أن يتســـم مبزيد من األمهية بالنســـبة ألقل 
البلدان منوًا اليت حتتاج إىل توفر قوة عمل أساســـية ماهرة حبيث ُيتاح هلا اســـتيعاب التكنولوجيا بينما ميكن للبلدان 
النامية األعلى دخاًل أن تكون حباجة إىل “مهارات الراجميات” مبا يف ذلك ما يتم يف جمال تشجيع األعمال التجارية 
وإقامة الشبكات ذات الصلة. )األمم املتحدة، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، 2003(. وبالنسبة 
لالقتصادات الصغرية، ومنها مثاًل الدول النامية اجلزرية الصغرية ميكن أن تكون ُسبل التعاون اإلقليمي أمرًا جوهريًا 
كوســـيلة لتحقيق وفورات احلجم يف بناء القدرات. كما أن تكنولوجيات املعلومات تفتح بدورها ُســـباًل جديدة 

تتيح إمكانية التدريب عن ُبعد.

القفز مبارشة إىل تكنولوجيات 

الطاقة الجديدة ينطوي عىل 

إمكانية إتاحة وفورات هامة 

عىل املدى الطويل ولكنه يواجه 

عقبات ملموسة.

الحاجة إىل زيادة ملموسة يف 

قدرة التكيّف يف معظم البلدان 

ال يمكن التهوين من شأنها.

تتطلب أن يتم بناء القدرات عىل نطاق واسع وعىل صعيد محيل فيما يتعلق باإلدارة الحرجية املستدامة وبمجال 
الزراعة الحرجية مع مراعاة عنرص استدامة الغابات عند قطع األشجار فضالً عن توليد الدخل البديل.

ة حاجة لتقديم املساعدة يف اعتماد السيناريوهات األساسية يف مجال عمليات إزالة  وعىل صعيد وطني ثمَّ
الغابـات ووضع الُنُظم الوطنية الالزمة لرصد وتقييم االنبعاثات والتحقق منها )منظمة األمم املتحدة لألغذية 
والزراعة، 2008( وكثري من البلدان النامية سوف تحتاج كذلك إىل املساعدة من أجل تدعيم قدرتها املؤسسية 
يف مجال التخطيط ورسم أُطر العمل السياساتية وإنفاذ السياسات والقوانني. وتحتاج البلدان إىل إيجاد إطار 
تنظيمي ال يكفل فقط منافع مناخية بل يضمن كذلك تنفيذاً سـليماً ملمارسـات تخفيض االنبعاثات الناجمة 
عن إزالة الغابات وتدهور نوعيتها وكذلك اإلدارة الحرجية املستدامة التي ال تنال من ُسبل معيشة املجتمعات 

املحلية والشعوب األصلية.
الة يف تخطيط الربامج  ويحتاج األمر كذلك إىل اآلليات والقدرة املؤسسـية الالزمة لكفالة املشـاركة الفعَّ
فضـاًل عـن تنفيذها. وعىل عكس ما يطرح يف كثري من األحيان، فإن تخفيض عمليات إزالة الغابات وتدهورها 
ال يفيض تلقائياً إىل التنمية املسـتدامة بمعنى واسـع، بل ال بد من أن تؤخذ يف االعتبار منافع التنمية املستدامة 
يف مرحلة التخطيط للمشـاريع وتطويرها، فضالً عن مرحلة وضع أُطر عمل السياسـات وآلياتها، وإالّ تنشـأ 
املخاطـرة باحتمـال أن تفيض مبادرات تخفيـض انبعاثات إزالة الغابات وتدهورهـا إىل إيجابيات من ناحية 

الكربون فيما يكون ذلك عىل حساب املجتمعات املحلية والشعوب األصلية.



دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية يف العالم، 1202009

إدارة التدمري الخالّق

التنميـــة عمليـــة متواصلة من التكيّـــف والتحوَّل. والتغيريات يف النظام االقتصادي وهـــي تتطلب ابتكارات يف إطار 
احلوافز واللوائح التنظيمية مبا يكفل سالسة عملية التكّيف، كما تقتضي إنشاء املؤسسات اليت تتيح التشاور واحلوار 
واملشـــاركة ومبا يكفل لّلذين خيســـرون من جّراء تلك التغيريات أاّل يعوقوا مســـري العملية ذاهتا. وقدرة دولة التنمية 
على توفري رؤية متجانســـة للمســـتقبل وإدارة التحّديات املتولدة عن التغيري مبا يف ذلك ختّطي املصاحل الفئوية ودعم 

اخلاسرين يف هذا املجال، متثل ملمحًا أساسيًا من مالمح التجارب اإلمنائية الناجحة )إيفانز، 1995(.
وتنطـــوي مواجهة حتّدي املناخ على إجراء تعديالت ملموســـة مبا يف ذلـــك اإلهناء التدرجيي للتكنولوجيات 
“القذرة”. وبصفة خاصة فلسوف تنطوي على احلاجة ليس فقط إلجياد البدائل يف عملية التخلي عن ُنُظم الطاقة 
القدمية، مبا يف ذلك االستعاضة عنها مبصادر متجددة للطاقة يف كثري من البلدان، ولكن أيضًا لتجنب إنشاء مرافق 
جديـــدة حتصـــر الصناعات والبلدان يف نطاق تكنولوجيات مرتفعة االنبعاثات على مدار ســـنوات قادمة فضاًل عن 
التكاليـــف املتكبدة 4. ولســـوف تكـــون إدارة هذه التعديالت أمرًا جوهريًا من أجل التوّصل إىل حتّول ســـلس إىل 

مسار للتنمية املنخفضة االنبعاثات والنمو املرتفع.
ل تغيريًا ملموســــًا ومن املستبعد أن ينشــــأ من واقع تفاعل قوى السوق  على أن جســــامة التكّيف الالزم تشــــكِّ
وحدها. واحلق أن التكنولوجيات القدمية ما زالت أرخص، وبوســــعنا أن نتوّقع أن يظل ســــعرها منخفضًا يف املستقبل 
املنظور حىت لو نفِّذت االتفاقات الدولية املصّممة حلل هذه املســــألة بأســــرع ما ميكن من الناحية السياسية. واألهم من 
ذلك فإن التكنولوجيات القدمية متاحة بالفعل ملحاكاهتا وتركيبها. وبينما أصبحت بعض التكنولوجيات اخلضراء بالفعل 

مناِفسة من حيث التكاليف فإن بعضها اآلخر ما زال باهظ التكاليف فيما ال يزال بعضها أيضًا حباجة إىل تطوير.
وتستطيع احلكومات أن تعمل أساسًا على تشكيل الطلب على الطاقة من خالل أساليب استخدام األراضي 
والتخطيـــط احلضري واإلقليمـــي أّي من خالل ختطيط مكاين دقيق ملختلف أنواع األنشـــطة االقتصادية ومبا يقلل 
إىل أدىن حد من الطلب على الطاقة مع تعظيم فرص التوليد املشـــترك وإتاحة الســـبيل لكفاءة ُنُظم النقل اجلماعي 

وأشكال النقل األخرى بغري السيارات. 
وعليه فالتعامل مع تغيُّر املناخ يتطلب جمموعة قوية من احلوافز التشريعية/التنظيمية للحيلولة دون أن تصبح 
األطـــراف ذات الصلـــة، بصورة مباشـــرة أو غري مباشـــرة، موضعًا للتجاهل أو لالحنصار ضمـــن اخليارات الكثيفة 
الكربـــون. ويتطلـــب هـــذا بالضرورة درجة كبرية من التنســـيق فيما بني خمتلف دوائر احلكـــم، كما يعين أن األمر 
ســـيقتضي اســـتراتيجة إمنائية متكاملة تشمل منظورًا بشـــأن الطاقة وكثافة الطاقة يف هيكل اإلنتاج إضافة إىل رؤية 
للتنمية احلضرية والنقل ومنظور بشأن استخدام املوارد الطبيعية وكثافة املوارد الطبيعية لإلنتاج. وميكن لالستراتيجية 
املتكاملـــة أن تنطلـــق من خالل جهد تعاوين تبذله دولة التنمية ومعهـــا القطاع اخلاص من أجل هتيئة انطالقة كبرية 
تزيد من حجم النشاط االقتصادي وتقضي على فخ الفقر الذي يؤثر على الكثري من البلدان النامية فضاًل عن كثري 

من املناطق يف بلدان نامية أخرى تتخذ طريقها حنو الرخاء.

تحّديات التنويع
على حنو ما ُنوقش يف الفصل الســـابق، فبالنســـبة للكثري من البلدان النامية ميثل التكـيُّف إزاء الصدمات اليت ال ميكن 
جتّنبها، النامجة عن ظاهرة االحترار العاملي، التحّدي املركزي يف جمال السياســـات. ومن اخليارات األذكى يف جمال 
السياســـة اليت تقصد إىل جماهبة هذا التحّدي ما نوقش يف الفصل الســـابق، مبا يف ذلك هنج أكثر تكاماًل إزاء قضايا 

التكّيف والتخفيف. 

رة ذات كثافة كربونية عالية. ميكن أيضًا أن حياصر األفراد يف دائرة استهالك سلع معمِّ  4

دولة التنمية قادرة عىل توفري 

رؤية متجانسة للمستقبل 

وإدارة التحّديات املتولّدة عن 

التغيري.

التعامل مع تغريرُّ املناخ يتطلّب 

بالرضورة درجة كبرية من 

التنسيق فيما بني مختلف 

دوائر الحكم.

بالنسبة لكثري من البلدان 

النامية يمثل التكيّف إزاء 

الصدمات التي ال يمكن تجنّبها 

الناجمة عن االحرتار العاملي، 

التحدّي املركزي يف مجال 

السياسات.



: سياسة التنمية وتحدّي املناخ يف أفريقيا 121حالة تغريرُّ

ومتثل الزراعة، أحد أكثر القطاعات حساســـية إزاء املناخ يف كثري من البلدان النامية، وأشـــّدها احتياجًا ملثل 
هذه السياســـات ممّا ســـوف يتطلب معارف تضّم التكنولوجيات اجلديدة ومنها مثاًل طرائق الرّي املســـتدام وانتقاء 
املحاصيل وتنويعها. ومن املهم اتباع هنج استباقي من أجل احليلولة دون وقوع خسائر يف اإلنتاج أو مزيد من تفاقم 

أزمة األغذية أو حالة الفقر يف املناطق الريفية وال سيما يف أفريقيا 5.
مع ذلك فالزراعة يف الوقت احلاضر هي املســـّبب الرئيســـي يف انبعاثات األكاســـيد من النتروجني وامليثان 
)وكالمهـــا ينطـــوي على إمكانيات مرتفعة لالحترار العاملي( وهي تســـاهم بنحو 14 يف املائة من انبعاثات غازات 
الدفيئة على مســـتوى العامل )وهو نصيب يقارن بشـــكل عام مع ذلك الذي يســـهم به قطاعا النقل الري واحلراجة 
)ماكينـزي وشـــركاؤه، 2009(. ويف الوقت نفســـه فالزراعة جمال ميكن التوصل فيه إىل ختفيضات يف االنبعاثات 
بتكاليف رخيصة نســـبيًا )إنكتســـت، ونوكليه، وروزندر، 2007(. كما أن إمكانية التخفيف يف الزراعة كبرية 
حيـــث يفيـــد أحد التقديرات أنه حبلول عام 2030 ميكن لالنبعاثات الزراعية، يف حالة عدم اختاذ أّي إجراءات أن 
يتم التوصل إىل ختفيضها بأكثر من النصف من خالل تشكيلة من تدابري التخفيف اليت تؤدي إىل ختفيضات بأقل من 
10 دوالرات لكل طن من معادل ثاين أكسيد الكربون، فيما تنطوي كثري من التدابري على تكاليف سلبية بسبب 
عوائد اإلنتاجية )املرجع نفسه( وتشمل التدابري املنخفضة التكاليف حتسني نوعية التربة )وعلى سبيل املثال إصالح 
األراضي املتدهورة( وإدارة أراضي املحاصيل واملراعي )على ســـبيل املثال تقليل اســـتخدام األمسدة وتقليل عمليات 
احلرث والكّف عن حرق خملفات املحاصيل يف احلقل( )بالريب وآخرون، 2008(. وعليه فالزراعة املستدامة ميكنها 
أن تليب أهداف التخفيف بالنســـبة لتغيُّر املناخ فضاًل عن بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية. ومع ذلك فاالســـتفادة من 
هذه اإلمكانية يف جمال التخفيف وأحواض الكربون سوف تقتضي إنشاء برامج لبناء القدرات مزودة باالستثمارات 

يف التدريب التقين وإتاحة خدمات اإلرشاد وتنفيذ الرامج الرامية إىل تقاسم املمارسات اجليدة.
وعلى غرار التحسني يف إدارة األراضي واملمارسات الزراعية فإن اإلنتاج املستدام ألنواع الوقود األحيائي من 
الكتلة األحيائية ميكن أن ميثل وسيلة هامة أخرى من وسائل ختفيف تغيُّر املناخ وتوليد الدخل يف القطاع الزراعي. 
ومـــع ذلك فســـوف يقتضي هذا مواصلة البحوث بشـــأن طرائق اإلنتاج املســـتدام واآلثار النامجـــة عن إنتاج الوقود 
األحيائي بالنسبة إلنتاج األغذية فضاًل عن التدريب الواسع النطاق للُمزارع والعامل الزراعي. وإذا منت صناعة الوقود 
األحيائي فلن يقتصر األمر على أهنا تتطلب قوة عاملة غري ماهرة وكبرية فقط بل سوف تقتضي عمالة ماهرة أيضًا 
)بســـكت وآخرون، 2007( ومن مثَّ يصبح هامًا إتاحة التدريب على املهارات التقنية واإلدارية الالزمة لصناعات 

جتهيز الوقود األحيائي الوليدة مبا يف ذلك املهارات املطلوبة من أجل تشغيل وصيانة مصانع الوقود األحيائي. 
وقد اضطلعت بلدان وجمتمعات حملية يف العامل املتقدم حبزمة جتمع بني االستثمارات الكبرية وإدارة املعلومات 
واإلجراءات اجلماعية حلماية نفسها من الصدمات املناخية. وبالنسبة للكثري من البلدان النامية من ناحية أخرى فإن 
اجلوهـــر احلقيقـــي لتحّدي التكيف ما زال مرتبطًا إىل حـــد وثيق بضرورة تنويع  اقتصاداهتا مبا يزودها بالقدرة على 
أن تتحول بعيدًا عن االعتماد على عدد صغري من األنشـــطة وال ســـيما تلك املبذولة يف القطاع األّويل الذي يتميز 
باحلساسية إزاء صدمات وتغريات املناخ ومن مثَّ تتحول إىل املصادر اجلديدة من الطاقة وإىل القطاعات األقل كثافة 

يف استخدام الطاقة )انظر اإلطار رابعًا - 3(.
إن االســـتراتيجية املالئمة تتصف بالضرورة بأهنا حمددة الســـياق حيث تعتمد على عوامل شىت منها مستوى 
التطور والقدرات التكنولوجية وحجم االقتصاد وقاعدة املوارد الطبيعية والقدرات احلكومية والعالقات املستقرة بني 
الدولة وقطاع األعمال التجارية. وهي لن تنطوي فقط على إنتاج الصناعات التحويلية ولكن أيضًا على استغالل 
عملي للفرص املتاحة من واقع ما حيوزه بلد بعينه من موارد طبيعية وعلى مدى تطور اخلدمات احلديثة على صعيده.

عن احلاجة إىل ثورة خضراء يف أفريقيا تتصل بتحّدي املناخ، انظر ساكس )2008(.  5

الزراعة مجال يمكن التوّصل 

فيه إىل تخفيضات يف 

االنبعاثات بتكاليف رخيصة 

نسبياً.

اإلنتاج املستدام ألنواع الوقود 

األحيائي من الكتلة األحيائية 

يمكن أن يمثل وسيلة هامة 

لتخفيف تغريرُّ املناخ وتوليد 

الدخل يف القطاع الزراعي.
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اإلطار رابعاً - 3
تنويع النظام اإلنتاجي يف جنوب أفريقيا

من الناحية التاريخية كان يُنظر إىل أسعار الكهرباء املنخفضة بوصفها أمراً أساسياً بالنسبة لعنرص التنافسية 

يف جنـوب أفريقيا وقد أتاح اسـتخدام الفحم الرخيص واملتوافر يف خليـط الطاقة األّويل الحصول عىل كهرباء 

منخفضـة التكلفة نسـبياً فيما قدَّم حافزاً محدوداً مـن أجل تحقيق املزيد من كفـاءة الطاقة. وقد تم إىل حد 

ملموس بناء التنمية الصناعية حول قطاعات كثيفة االستخدام للطاقة، وهذه القطاعات حّساسة إزاء التغريات 

يف أسعار الطاقة بحيث تحتاج إىل إيالئها اهتماماً خاصاً لدى التحول نحو اقتصاد منخفض االنبعاثات. وفيما 

توّخت السياسة الحكومية الراهنة أهدافاً إنمائية مستدامة فما زال البلد يقدم حوافز كبرية من أجل االستثمار 

يف صناعات كثيفة االستخدام للطاقة وهذه الصناعات ما برحت مصدراً هاماً للعمالة واالستثمار والدخل.

من هنا فمواصلة هذا النهج تحمل يف طياتها مخاطرة شديدة بأن “ينحرص” االقتصاد ضمن صناعات 

كثيفة الطاقة بينما يمكن للضغوط البيئية واالقتصادية واالجتماعية أن تدفع بجنوب أفريقيا يف االتجاه املضاد. 

وينجم نفس األثر عن االسـتثمارات الكبرية يف القطاعات الكثيفة االسـتخدام للطاقة يف التسعينات. ويف واقع 

األمر فإن مشاريع ضخمة جديدة وعديدة )بما يف ذلك مصهر أملونيوم جديد ( هي اآلن تجتاز مرحلة التخطيط.

الة تستهدف القطاعات األقل كثافة يف استخدام الطاقة وتتيح  ويقتيض األمر اتباع سياسة صناعية فعَّ

القتصاد جنوب أفريقيا ُسبل التنوع والتخيل عن مجمع الطاقة - املعدني يف البالد والتحول إىل السلع اإلنتاجية 

والوسـيطة. وسـوف يأتي هذا ليشّكل تحوالً رئيسياً، وقد يسـتغرق عقوداً من الزمن إلنجازه. ومع ذلك ففي 

ضـوء أثـر االنحصار فإن القرارات املتخذة اليوم سـتكون جوهرية يف تشـكيل اتجاه مسـار تنمية الطاقة يف 

جنوب أفريقيا. “إن تغيري املنحنى” يتطلب منظوراً طويل األجل ولكنه ينطوي عىل تغيريات يف السياسـات يف 

املستقبل املنظور. 

وهناك اتفاق عىل املستوى السيايس بأنه يف ظل سياسة املناخ بجنوب أفريقيا سوف يتعنّي لالنبعاثات أن 

ترتفع إىل ذروة ثم تستقّر كهضبة ثم تتجه إىل االنخفاض. وأنجع االسرتاتيجيات القصرية األجل لتخفيض انبعاثات 

غازات الدفيئة وأيرسها تحّمالً تتمثل يف تنفيذ برنامج لكفاءة الطاقة. وتوضح الدراسات املتعّددة أنه باإلمكان 

تحقيق وفورات ملموسة دون تكلفة إجمالية يتحّملها االقتصاد ويمكن يف كثري من األحيان تحقيق مردودات 

كبرية. وتتمثّل االسرتاتيجية القادمة يف تغيري خليط الوقود والعمل بالذات عىل تخفيض نصيب الفحم الذي يبلغ 

ثالثة األرباع ضمن مجموع عرض الطاقة األّولية. ويف األجل املتوسط فإن إمدادات الطاقة املنخفضة الكربون 

والالكربونية مثل الغاز الطبيعي والطاقة الكهرمائية )املستوردة من املنطقة( وتكنولوجيات الحرارة الشمسية 

يمكن إدخالها ضمن نظام الطاقة. وهذه التدابري يمكن يف مجموعها أن تحقق تخفيضات ملموسة يف انبعاثات 

غازات الدفيئة فيما يتصل بالتنمية عىل أساس عدم التغيري، ولكن سيتطلب األمر مزيداً من اإلجراءات لتخفيض 

االنبعاثات من خالل متابعة أكثر حزماً للربامج املذكورة أعاله وربما يتم ذلك بمساعدة من جانب التمويل الدويل.

إن خيارات الطاقة البديلة يف جنوب أفريقيا تم النظر فيها، سواء عىل أساس تكنولوجيات توليد الكهرباء 

مـن مصادر متجّددة )تركيبـة تجمع بني الطاقة األحيائيـة وتكنولوجيات الحرارة الشمسـية وطاقة الرياح( 

أم عـىل أسـاس صناعة ألنواع الوقـود األحيائي. ويتفق هـدف الكهرباء مع هدف الدولـة يف تحقيق 10 آالف 

غيغـاوات سـاعة من الكهرباء املولَّدة بحلـول عام 2014 ولكن الفكر الراهن السـائد يف الحكومة هو أن ثالثة 

أرباع هذا  الهدف سـوف يتم تلبيتها يف نهاية املطاف من خالل أنواع الوقود األحيائي واالسـتثمار يف املزيد من 

التكنولوجيات الكثيفة االسـتخدام للعمالة ومنها املصادر املتجّددة بما يخلق املزيد من “الوظائف الخرضاء”. 

وهناك تدّخالت أخرى أكثر طموحاً يف مجال الطاقة املتجّددة يمكن األخذ بها وخاصة ذلك التدّخل الذي ينطوي 

عىل جهد واسع النطاق من أجل تطوير تكنولوجيات الطاقة الشمسية باعتبار أن جنوب أفريقيا تحظى بموارد 

شمسية ممتازة، ولكن هذا سوف يتوّقف مرة أخرى عىل سعر الكهرباء. وتدّل القرائن الراهنة عىل أن التسخني 

الشـميس للمياه )لالسـتخدامات املنزلية والتجارية وربما الصناعية( ممكن اقتصادياً حتى يف ضوء األسـعار 
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الحالية املنخفضة. عىل أن تطوير إمكانيات الطاقة الشمسية يف جنوب أفريقيا قد يتطلّب مرشوعاً بحثياً واسع 
النطاق وتتبناه الدولة بقدر ما تتبنى برنامجاً لالستثمار مماثالً لربنامج أنواع الوقود االصطناعية الذي شهده 
ة خيارات أخرى يف جانب العرض تتطلب املزيد من البحث  عقدا السـتينات والسبعينات من القرن املايض. وثمَّ
وتشـمل تكنولوجيات الفحم الجديدة وتكنولوجيات الفحم غري التقليدية ومنها مثالً التسييل باإلحراق وغريها 
فضالً عن اقتناص الكربون وخزنه مقرتناً بتغويز الفحم. وال يوجد حالياً أّي تقديرات موثوقة بالنسبة لتكلفة 
هذه الربامج وخاصة يف ضوء االفتقار إىل آبار للنفط أو الغاز يف جنوب أفريقيا وهو عامل ينطوي عىل تعقيدات 
تقنية كبرية فيما يتصل بخزن ثاني أكسيد الكربون. وكما ُذكر أعاله فهناك كذلك ُخطط لتطوير صناعة ألنواع 
الوقود األحيائي يف جنوب أفريقيا ولكن عىل نطاق صغري نسـبياً بما يفيض إىل االستعاضة عن نسبة 8 يف املائة 
فقط من أنواع الوقود التقليدية السائلة بحلول عام 2025 وهو قيد يستند إىل عوامل السعر وإىل املوارد املتاحة 

من األرايض القابلة للزراعة ومن املياه.
وللتوّصـل إىل التحـول املرغوب به فإن هناك خمسـة عنارص ممكنة تحتاج إىل النظـر فيها: األول، هو 
تكييف حوافز الدولة )بما يف ذلك برامج الحوافز الصناعية واالعتمادات الخاصة التي يتم إنفاقها عىل أسـعار 
الكهرباء املنخفضة( بحيث ال تجذب املزيد من الطاقة الكثيفة االسـتثمار عىل أسـاس أنها سـوف تقيّد بشـدة 
ز جنوب  خيارات التخفيف مسـتقبالً وتحويل هذه الحوافز إىل الصناعـات املنخفضة االنبعاثات. ثانياً، قد تركِّ
أفريقيـا جهودهـا يف مجال التخفيف عىل الفروع غري الكثيفة يف اسـتخدام الطاقة مـن االقتصاد بافرتاض أن 
تنافسـيتها الدولية سـوف تعاني بصورة أقل. ثالثاً هناك حاجة ماسـة ملواجهة التحدّي الذي تمثله القطاعات 
الكثيفة االسـتخدام للطاقة من خالل الجمع بني اسـتعراض إطار السياسـة القائم وتعزيـز األهداف املحددة 
املتعلقة بكثافة الطاقة وإجراء املفاوضات الدولية بشأن أفضل موقع ملثل هذه الصناعات وتنفيذ عملية التنويع 
ضمن نطاق هذه القطاعات. أما العنرص الرابع فيتمثل يف استخدام األدوات االقتصادية مثل رضائب الكربون أو 
مبادلة االنبعاثات املحلية التي يتوقع لها أن تؤثر عىل القطاعات الكثيفة االستخدام للطاقة بقوة فائقة. وخامساً 
فإن تركيز السياسـة الصناعية واسرتاتيجية االستثمار يمكن أن يتحول إىل القطاعات التي تستخدم طاقة أقل 
أو طاقة أخف كثافة من حيث االنبعاثات عىل مسـتوى االقتصاد. ويتمثل هدف هذه االسـرتاتيجيات يف حماية 

امليزة التنافسية لجنوب أفريقيا يف األجلني القصري واملتوسط مع بناء مزايا تنافسية أخرى يف األجل الطويل.

املصدر: ونكلر، وماركاند، 

.)2009(

إحياء السياسة الصناعية

يف أعقاب فترة شـــهدت خيارات يف السياســـة يف كثري من البلدان النامية اقتصرت فيها هذه اخليارات على جمموعة 
ضيقة من التدابري العاملية الصديقة للسوق، بات هناك إدراك متنام بأنه ال يوجد حل “يناسب مجيع األحوال” يف 
جمال السياســـات املتبعة إزاء حتّدي التنمية. ويتســـع نطاق هذا األمر عندما يرتبط التحّدي بتغّير املناخ. وقد أدت 
اجلهود اليت استهدفت هتميش الدولة يف السنوات األخرية إىل إضعاف خطري لقدرة القطاع العام يف بعض البلدان ممّا 
ترك فراغًا مؤسسيًا حيتاج إىل أن يتم شغله بقدر من السرعة. ومع ذلك فقد بولغ كثريًا يف حتديد حجم املستوى 

األّويل للقدرة املؤسسية الالزم لبدء زيادة االستثمار يف البلدان الفقرية )ساكس وآخرون، 2004(.
وللحكومات تاريخ طويل يف حتسني كفاءة نظام السوق من خالل تصحيح فشل السوق وخاصة يف األسواق 
غري املتنافسة، مع التعجيل مبسرية النمو من خالل تقدمي املدخالت الغائبة وتعزيز التعاون فيما بني الشركات اخلاصة 
والقطاع العام يف جماالت االستثمار الطويل األجل وجمال البحث والتطوير والتعليم والتدريب وما إليها. ومع ذلك 
فاحلكومات ال تقّل ضعفًا عن األســـواق، كما أن اتســـام اإلجراءات احلكومية بطابع االســـتعصاء على التنبؤ ميكن 
أن يكون بدوره عقبة بوجه االســـتثمار الطويل األجل بأكثر ممّا يكون فشـــل األسواق. ومتثل حقوق املِلكية األكثر 
تأمينًا جزًءا من ضمان مثل هذه اخلاصية التنبؤية. ومع ذلك سيحتاج األمر إىل توفر قدرات يف جمال اخلدمة املدنية 
واملؤسســـات العامـــة تتصف مبزيد من القـــوة واملوثوقية فضاًل عن احلاجة إىل اســـتثمارات عامة حبيث ميكن وضع 

دة املعامل )أمحد، 2009(. استراتيجيات أكثر تكاماًل يف جمال املناخ والتنمية وتنفيذ سياسات حمدَّ

ال يوجد حل “يناسب جميع 

األحوال” يف مجال السياسات 

املتبعة إزاء تحدّي التنمية. 

ويتسع نطاق هذا األمر عندما 

يرتبط التحدّي بتغرّي املناخ.

سيحتاج األمر إىل توفر قدرات 

يف مجال الخدمة املدنية 

واملؤسسات العامة تتصف 

بمزيد من القوة واملوثوقية 

فضالً عن الحاجة إىل 

اسـتثمارات عامة بحيث يمكن 

وضع اسرتاتيجيات أكثر تكامالً 

يف مجال املناخ والتنمية وتنفيذ 

سياسات محدَّدة املعالم.
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وبقدر احلاجة إىل استثمارات أّولية يف جمايل التخفيف والتكيُّف، فإن التراكم الذي تتوّلى الدولة أمره سوف 
يقتضي جهودًا متناســـقة لتعبئة املوارد املطلوبة من املصادر الداخلية واخلارجية على الســـواء، مع توجيهها إىل جمال 
اإلنتاجية املرتفعة واألنشطة ذات الكفاءة العالية يف استخدام الطاقة. ومن الالزم تقليل استقاللية األسواق املالية إىل 
احلّد الذي يتيح اســـتخدام أدوات سياسات االقتصاد الكلي لدعم مهمة إمنائية مكرسة لصاحل االستثمارات املنتجة 

والتغري اهليكلي والنمو السريع.
وينبغـــي أن حتظى باألولوية السياســـات الضريبية والنقدية مـــن أجل زيادة اإلنفاق العام مبا يف ذلك توظيف 
االستثمارات يف جمال الطاقة املتجّددة ويف عمليات الطاقة األنظف ويف التعليم والصحة واهلياكل األساسية. وسوف 
ينطوي هذا على استخدام االئتمانات املدعومة وضمانات القروض واإلعفاءات الضريبية والتعويضات عن تدهور 
العملة املتسارع وما إىل ذلك لزيادة مكاسب الشركات اخلاصة على صعيد القطاعات املطلوبة. وسوف يزيد آثار 
هذه السياسات إذا قدمت املصارف التجارية القروض بشكل أيسر إلتاحتها لصاحل هذه االستثمارات. ومع ذلك، 

فكما نوقش يف الفصل السادس، فإن مثَّة دورًا أكر تقوم به املصارف اإلمنائية يف بعض البلدان.
هة إىل جمموعة  ح أن تتحقق انطالقة استثمار كبرية موجَّ وعلى حنو ما نوقش يف الفصول السابقة، فمن املرجَّ
حمدودة من الصناعات والقطاعات مع بدء القيام بدور بارز لالستثمارات العامة. وقد ساد حتذير واسع النطاق إزاء 
خطر أن تؤّدي االســـتثمارات العامة إىل إزاحة االســـتثمار اخلاص، لكن اإلزاحة تشري حرفيًا إىل تشكيلة متنوعة من 
القنوات اليت قد خيلف فيها اإلنفاق احلكومي اإلضايف أثرًا ضئياًل أو حىت أثر حمدود على الناتج اإلمجايل حبكم آثاره 
املعاكسة على عناصر اإلنفاق اخلاص احلّساسة إزاء سعر الفائدة. فال الشواهد النظرية وال القرائن االختبارية تشّكل 
أساسًا الستنتاجات قاطعة يف هذا املضمار )إفرهارد ومسلنسكي، 2001، اجلدول 2 - 2(. ويتيح سيناريو االنطالقة 

الكرى الذي طرحناه إمكانية تعبئة واسعة يف هذا الصدد )انظر اإلطار رابعًا - 4 والفصل 1(.
على أن السياسات الداعمة لالستثمار يف جمال االقتصاد الكلي ليست بكافية يف حد ذاهتا لكي ينطلق منها 
التحول إىل مســـار االنبعاثات املنخفضة والتنمية املرتفعة النمو، وخاصة عندما تكون سياســـة االستثمار متجهة إىل 
صناعـــات بعينهـــا تنطوي على أكر إمكانيـــات التقّدم حنو االقتصاد األخضر. وعلى النقيض من التصّور الشـــائع، 
فـــإن كثـــريًا من البلـــدان، وبالذات البلـــدان األكثر تقّدمًا احتفظت بسياســـات صناعية من نوع ما يف الســـنوات 
 األخرية، فالسياســـات الصناعية الناجحة تضّم بعض العناصر الرئيسية املشتركة: )أ( احلوافز اهلادفة؛ )ب( التنظيم؛ 
)ج( تنســـيق قرارات االســـتثمار؛ )د( آليات الســـيطرة. وميكن تفعيل هذه العناصر من خالل أدوات خمتلفة طبقًا 
للخصائـــص اليت يتســـم هبا القطاع والبلـــد املعين. ويف كثري من البلدان النامية ُقصد هبـــذه التدابري أن تعمل بصورة 

حمدودة على جذب االستثمار األجنيب املباشر.
وهذا يشري إىل أن كثريًا من البلدان النامية لديها اخلرة والوسائل الاّلزمة الستهداف وتكييف السياسات 
الصناعية/املنتجـــة حنـــو انطالقة كبـــرية يف جمال الطاقة النظيفـــة وحنو التنويع دعمًا للمزيد من أســـباب الصمود 
االقتصادي. ومثَّة عوامل متنوعة تفســـر الســـبب يف أن بعض البلدان حققت جناحًا أكثر من سواها يف استخدام 
هذه السياســـات. وبصورة خاصة فإن اإلعانات والعوائد الريعية اليت ختلقها هذه التدابري باحلتم متاحة شـــريطة 
تعزيز األداء وربطه على سبيل املثال بترقية التكنولوجيا، مع وضع احلدود على املدى الزمين الذي ميكن خالله 
استخدامها. إن هذه الدروس وغريها سوف حيتاج األمر بالتأكيد إىل استيعاهبا فيما يتم تنفيذ السياسات الصناعية 

من أجل مواجهة حتّدي املناخ 6.

شـــرع واضعو السياســـة يف البلدان األكثر تقدمًا يف إعادة التفكري يف هذه اخليارات السياساتية ويتم ذلك مثاًل يف سياق احلاجة   6
إىل حتويل قطاع السيارات يف ضوء حتّدي املناخ )انظر روتشيلد، 2009(.

عىل النقيض من التصّور 

الشائع فإن كثرياً من البلدان، 

وبالذات البلدان األكثر تقدماً 

احتفظت بسياسات صناعية 

من نوع ما يف السنوات األخرية.

كثري من البلدان النامية لديها 

الخربة والوسائل الالّزمة 

الستهداف وتكييف السياسات 

الصناعية/املنتجة نحو 

انطالقة كبرية يف مجال الطاقة 

النظيفة ونحو التنويع دعماً 

للمزيد من أسباب الصمود 

االقتصادي.
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اإلطار رابعاً - 4
تجميع االستثمارات الخاصة يف مسار إنمائي منخفض االنبعاثات ومرتفع النمو

عىل نحو ما تم التدليل عليه من واقع التحليل الوارد يف الفصل األول، فإن مجرَّد االقتصار عىل مواصلة أنماط النمو 
املاضية من شأنه أن يُمنى بالفشل يف توليد نمو مرتفع ومستدام للبلدان النامية، بل يفشل أيضاً يف توليد وفورات يف 
الطاقة وانخفاض يف االنبعاثات عىل نحو ما يتطلبه تجنّب حدوث نتائج يمكن أن تكون كارثية بالنسبة للعالم ككل. 
ولتحقيق تغيري يف املسـار نحو انبعاثات منخفضة ومسار إنمائي لّلحاق باملسرية يحتاج األمر إىل استثمارات كبرية 
وأّولية وعامة. كما أن تحقيق انطالقة كربى يف مجال االستثمارات العامة، فضالً عن اتخاذ تدابري أخرى يتوقع منه 
أن “يكفل تجميع” االستثمارات الخاصة الالزمة بدورها لتحقيق التغريرُّ الهيكيل املنشود. ومع ذلك، وفيما سيقتيض 
األمر تعبئة مبالغ كبرية من املوارد العامة، يمكن أيضاً أن يحتاج األمر إىل تدابري من شـأنها حث بعض مسـتثمري 
القطـاع الخـاص عىل توجيه إنفاقهم نحو تخضـري االقتصاد مع رصف اآلخرين عن االسـتثمار بقدر ما يفيض إىل 
احتمال ارتفاع أسـعار الفائدة وتعّرض املدخرات املتاحة يف األسـواق املالية إىل “حشد” طلب القطاع العام عىل تلك 
املـوارد. ذلـك ألن احتمال حدوث زيادات كبـرية يف الديون العامة يمكن أن يفيض إىل املزيد من تآكل ثقة املسـتثمر 

الخاص فيما يتعلق بتوظيف استثمارات يف األجل الطويل.

وقد درجت النماذج العاملية القائمة املستخدمة من أجل التحليل االقتصادي لتغريرُّ املناخ عىل أالّ تقف ملياً عند 
هذه األبعاد املالية. وتكمن أكرب الصعوبات يف نمذجة السـلوك االسـتثماري واملايل بصورة كافية ضمن سـياق حالة 
واسعة من الاليقني وعىل مدى فرتات طويلة من الزمن عىل نحو ما يقتضيه تحليل تغريرُّ املناخ. وقد تم تصميم نموذج 
السياسـات العاملية لألمم املتحدة لتحليل التفاعالت العامليـة يف مجال االقتصاد الكيل. ولكن فيما يضّم هذا النموذج 
اإلنتاج العاملي واستخدام مصادر الطاقة املختلفة فهو يحتوي عىل العنارص الالزمة لتحليل اآلثار املالية املرتتبة عاملياً 
عـىل انطالقة الطاقة والتكنولوجيا الكربى الرامية إىل معالجة تغريرُّ املنـاخ. وينظر النموذج املذكور يف القنوات التي 
يمكن من خاللها أن يعمل االستثمار العام عىل تجميع االستثمار الخاص )وهي النمو والحوافز الهادفة( أو يزاحم 
ات الثقة بالسوق والتوّقعات املرتبطة بالتحوالت التي تطرأ عىل مستويات  املوارد الخاصة )وهي أسعار الفائدة وتغريرُّ

الدين العام والتضخم وقيمة األصول الخاصة وغريها من املتغرّيات املالية(.
ويوّضـح الرقم نتائج املحاكاة التي تمت يف إطار نموذج السياسـات العاملي يف سـيناريو يضّم ثالثة أنماط 
من تكييف السياسـات )أ( األول يفرتض فيه أن البلدان عىل مسـتوى العالم سوف تزيد من مستويات إنفاقها العام 
بمـا يـرتاوح بني 1 و5 يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل أ، )ب( ونمط آخـر يتصور طلباً عالياً عىل الطاقة املرتفعة 
االنبعاثات ولكن هذا الطلب يواجه عقبات )حيث يعكس عىل سـبيل املثال آلية سـقف ومبادلة( من أجل أن يسـفر 
عـن انبعاثات أقل وكفاءة أعىل يف الطاقة ب و)ج( ونمط يرسـم حالة صمود اقتصـادي للبلدان النامية وهذه الحالة 
تتعزز من خالل تزويد تلك البلدان، وخاصة أفقرها، بُسـبل الدخول إىل أسواق البلدان املتقدمة مجاناً وبغري رسوم 

بما يفيض إىل املزيد من التنوع االقتصادي ج.
ات السياسات أن تفيض إىل نمو أرسع )2.5 يف املائة سنوياً يف البلدان املتقدمة و6 يف املائة سنوياً  ويمكن لتغريرُّ
يف البلدان النامية( بما يتيح زيادة يف الدخل الخاص واإلنفاق االسـتهالكي مع تشـجيع االسـتثمارات الخاصة. وعىل 
هة استثمارياً نحو التوّصل  أسـاس تقديرات محدِّدات النموذج فإن هذه اآلثار اإليجابية الناجمة عن اسـرتاتيجية موجَّ
إىل اقتصادات منخفضة االنبعاثات تفوق آثار االسـتبعاد من خالل القنوات املالية. وبحلول عام 2030، فإن مسـتوى 
االستثمار الخاص سيكون أعىل بنسبة 1 - 4 يف املائة من سيناريو ترك األمور تجري عىل نفس املنوال. ولسوف يكون 
أثر التجميع أقوى يف أقل البلدان نمواً حيث يزيد الحوافز الرضيبية. أما ارتفاع الدخل الخاص فمن شأنه أن يساعد عىل 
اتسـاع القاعدة الرضيبية ولكن ليس بالصورة التي تحول بني نسـب الدين العام وبني الوصول إىل مستويات مرتفعة 
نسبياً. وعىل مدار الفرتة األطول فإن املديونية العامة يمكن أن تستقر عىل صعيد البلدان املتقدمة ولكن عند مستويات 
تزيد عىل 100 يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل )انظر العروض البيانية إىل اليمني(، ويمكن لكثري من الحكومات أن 
تعدهـا مرتفعـة لدرجة باعثة عىل القلق. وبحلول عام 2030، فإن املديونية العامة يف البلدان النامية سـوف تكون قد 
ارتفعت بدورها ارتفاعاً ملموساً )بنسبة 26 يف املائة نقطة مئوية من الناتج املحيل اإلجمايل عىل سيناريو خط األساس(. 
وبفضل ما يفرتض من التنسيق الدويل لهذه االسرتاتيجيات يشري النموذج إىل أنه حتى عند هذه املستويات من املديونية 
العامة، فلسـوف يواصل النمو االقتصادي املسـتمر وتوفري الطاقة ومحفزات التجارة تجميع االستثمار الخاص. وعىل 

أ يف النموذج تم تعديل 

النفقات العامة املتجمعة ولكن 

باالقرتان مع العنرص الثاني 

للسياسات - ويمكن النظر إىل 

أنه تم اعتمادها من أجل تحقيق 

املزيد من كفاءة الطاقة وإلنتاج 

الطاقة املنخفض االنبعاثات 

يف البلدان املتقدمة ومن أجل 

مجموعة متنوعة من مشاريع 

االستثمار العام لصالح الطاقة 

املنخفضة االنبعاثات والتكيرُّف 

والهياكل األساسية اإلنمائية 

العامة يف البلدان النامية. وحجم 

الحافز الرضيبي يتباين حسب 

االحتياجات يف ظل الزيادات 

األكرب يف اإلنفاق بالنسبة للبلدان 

األفقر وخاصة البلدان األقل نمواً 

وهو ما ينطوي عىل املزيد من 

حاالت عجز الهياكل األساسية 

واحتياجات التكيرُّف.

ب يتمثل القيد يف الحث عىل 

إجراء باستخدام طاقة الوقود 

األحفوري بنسبة 4 يف املائة 

سنوياً عىل األقل.

ج عنرص السياسات األول 

)االستثمارات العامة يف الهياكل 

األساسية والطاقة ورأس املال 

البرشي( يتوّقع منه أيضاً أن 

يدعم قدرات التبادل التجاري 

والتنويع االقتصادي. وباإلضافة 

إىل ذلك فإن املزيد من استقرار 

أسعار السلع سوف يدعم 

االستثمارات الطويلة األجل نحو 

تحقيق التنويع. ويف النموذج 

املذكور يتم هذا من خالل 

إطالق العنان لتعديالت العرض 

والطلب يف إطار اتفاقات 

التجارة الدولية.

د ُيرجى مالحظة أن جميع 

العالقات السلوكية للنموذج 

تم تقديرها باستخدام وسائل 

االقتصاد القيايس بما أسفر 

عن قيم متماسكة ومعقولة 

للمحّددات ذات الصلة )انظر 

كريبس، إيزوريتا وفوس )قيد 

الصدور(.



دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية يف العالم، 1262009

أّية حال فالديون العامة ال يمكن أن تواصل االرتفاع إىل ما ال نهاية. وسـتدعو الحاجة إىل النظر يف تدابري تكميلية عىل 
شـكل رضائب جديـدة )كرضيبة الكربون مثالً( بينما قد تفيد البلدان النامية مـن التدابري الرضيبية ومن الدعم املايل 
البديل الذي ال يفيض إىل تحّمل الديون )عىل سبيل املثال من خالل حوافز لالستثمار األجنبي املبارش يف بعض الحاالت 

أو املعونة األجنبية يف حالة أفقر البلدان(. وترد أيضاً يف الفصل الخامس مناقشة خيارات التمويل املختلفة.

املصدر: األمم املتحدة/إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية استناداً إىل محاكاة لنموذج األمم املتحدة للسياسات العاملية.

أ وهي الصني وكبار مصّدري النفط يف غربي آسيا والبلدان الحديثة التصنيع يف رشق آسيا.

 اإلنفاق العام واالستثمار الخاص واملديونية العامة يف سيناريو لالنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع، 

البلدان املتقدمة النمو والنامية، 2010 - 2030
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اإلنفاق العام واالستثمار الخاص ألف - 
(باليني من دوالرات تعادل القوى الرشائية الثابتة لعام ٢٠٠٠)

نسب الدين العام باء - 
(نسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجمايل)
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ز على قطاعات حمّددة مثل الطاقة والنقل  ويعرض اجلدول رابعًا - 1 جمموعة خمتارة من السياسات اليت تركِّ
والصناعات االستخراجية. وال يزال عدد كبري من البلدان يتبع حاليًا سياسات حتّبذ القطاعات املرتفعة االنبعاثات 
مثل قطاعات اهليدروكربونات. ومثَّة خطوة منطقية أخرى وإن كانت عســـرية وتتمثل يف إعادة توجيه الدعم من 

هذه القطاعات ليصّب يف املصادر املتجّددة و/أو األنظف من الطاقة.
وتعمل البلدان النامية اليوم يف إطار بيئة من السياسات العاملية ختتلف متامًا عن نظريهتا اليت كانت سائدة منذ 
عقدين أو ثالثة عقود من الزمن 7. وقد ســـاد بصورة خاصة اجتاه لضبط السياســـات االقتصادية الوطنية من خالل 
اتفاقـــات متعـــّددة األطراف ســـواء كانت إقليمية أم ثنائية. وهذه الضوابط تفرض قيـــودًا على قدرة البلدان النامية 
على ممارســـة أنواع معينة من السياســـات الصناعية. ويعرض رودريك )2007( ملخصًا شـــاماًل للقواعد املحّددة 
اليت تضبط االتفاقات الدولية املختلفة 8. وقد أصبحت إعانات التصدير املباشـــرة غري مشـــروعة )بالنســـبة للجميع 
باستثناء أقل البلدان منوًا( 9 أسوة باملتطلبات املحلية للمحتوى املتعلقة بالشركات املرتبطة بالقيود التجارية والكمية 
املفروضـــة علـــى الواردات وقوانني براءات االختراع اليت تقصر عـــن بلوغ املعايري الدولية. ومع ذلك يظل مثَّة جمال 
واسع لسياسات صناعية متجانسة وخاصة إذا مل تتنازل البلدان عن سياساهتا االستقاللية بقدر أكر من خالل توقيع 

اتفاقات ثنائية أو االنضمام إىل مدونات دولية تتسم بالتقييد )انظر اإلطار رابعًا - 5(.
ويوضـــح مثـــال صناعة اإليثانول يف الرازيل مدى األمهية اجلوهرية اليت ميكن أن يتســـم هبا دعم احلكومات 
وخاصة خالل املرحلة املبكرة من تطوير ونشر تكنولوجيا جديدة، وكيف أن األمر قد حيتاج إىل االستمرار يف هذا 
الصدد إىل أن تتجذر التكنولوجيا ذات الصلة على مستوى السوق )اإلطار رابعًا - 6(. وتضطلع حكومة الرازيل 
بدور أساســـي ســـواء على املستوى االحتادي أم مســـتوى الواليات يف تقدمي احلوافز من أجل زيادة اإلنتاج وإنشاء 
إطار مؤسســـي واضح، وهذا الدور مشل إقرار املعايري التقنية ودعم التكنولوجيات املشـــاِركة يف إنتاج واســـتخدام 

اإليثانول وتوفري املزايا املالية وكفالة الظروف املالئمة على مستوى السوق.
االســــتعاضة عن التكنولوجيات القدمية ومنها مثاًل البنـزين يف حالة الرازيل باملصادر املتجّددة تنطوي على 
حتّدي إتاحة اســــتثمارات تكميلية على طول سلســــلة العرض. ويف حالة البنـزين بالذات ال يتحّمس املســــتهلكون 
لشــــراء الســــيارات اليت تســــتخدم وقودًا جديدًا قد يصعب العثور عليه. وال يهتّم أصحاب حمطات اخلدمة أيضًا 
باالســــتثمار يف نظام مواز لتوزيع الوقود باعتبار أن عدد املســــتعملني املحتملني عادة ما يكون صغريًا للغاية. ومن 
هنا تأيت أمهية السياســــات احلكومية من أجل تشــــجيع االســــتثمار وتشــــجيع الطلب على التكنولوجيات املختارة 

)غولدمرغ، 1998(.

عن رودريك بتصرف )2007(، الصفحة 122. ويوسع الفصل 7 نطاق حتليل القواعد التجارية املتصلة بتغيُّر املناخ.   7
اجلدول 4 - 3 عند رودريك )2007( يوضح كيفية تعريف القيود يف إطار كل مؤسسة أو اتفاق أو حتت أّي شروط تنطبق.  8

أقل البلدان منوًا والبلدان النامية حيث يقّل نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل عن 000 1 دوالر معفاة من القواعد املتعلقة   9
بإعانات الدعم مبوجب اتفاقية مبالغ الدعم وتدابري التعويض.

ة مجال واسع  يظل ثمَّ

لسياسات صناعية متجانسة 

وخاصة إذا لم تتنازل البلدان 

عن سياساتها االستقاللية 

بقدر أكرب من خالل توقيع 

اتفاقات ثنائية أو االنضمام إىل 

مدونات دولية تتسم بالتقييد.

إدخال مصادر متجّددة 

ينطوي عىل تحدّي إتاحة 

االستثمارات التكميلية عىل 

طول سلسلة العرض.
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الجدول رابعاً - 1
 قائمة توضيحية للسياسات الصناعية الداعمة لإلنتاج واالستثمار مع تركيز خاص عىل قطاعات الطاقة 

والنقل والصناعات االستخراجية

قروض 
لرأس املال 

املتداول

قروض لألصول 
 الثابتة 

و/أو للمشاريع 
االستثمارية

االستثمار 
غي املبارش

قروض 
لقطاعات 

محدرّدة

برامج 
االئتمان 

لربامج معيرّنة

الحوافز 
الرضيبية 

األفقية

 الحوافز
 الرضيبية

لقطاعات محدرّدة

الحوافز 
الرضيبية 

ملناطق معينة

التعدين والحراجةXXXXاألرجنتني

النفط، والغاز XXXالربازيل
والقوة، والنقل 

البحري

XX

الحراجة، والنفط، XXXXشييل
والطاقة النووية

X

XXXXXXالصني

XXXXXXكولومبيا

التعدينXXXإكوادور

التعدينXXالسلفادور

XXXXXغانا

النقلXXهندوراس

الهياكل األساسية، XXXXXالهند
والطاقة الكهربائية، 

والنقل

X

XXالنقل البحريXXماليزيا

الحراجة، والنقلXXXXXXاملكسيك

XXنيكاراغوا

Xالنفط، والغاز، والطاقةXXXXنيجرييا

الحراجةXXبنما

XXXXباراغواي

Xالتعدين، والنفطXXبريو

املرافق، والهياكل XXXتايلند
األساسية، والبيئة

X

XXالحراجةXXأوغندا

الهيدروكربونات، والنقل XXXأوروغواي
البحري، والحراجة

فنزويال 
)جمهورية - 
البوليفارية(

XXXالهيدروكربونات

املصدر: رودريك )2007(، الجدول 4 - 2.
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اإلطار رابعاً - 5
انطالقة كربى يف مجال الطاقة بالهند: دور املصادر املتجدرّدة

استمرار النمو الذي يستهدف اللحاق بالركب يف الهند سوف يعتمد إىل حد ما عىل توظيف استثمارات واسعة 
النطاق يف قطاع الطاقة يف البالد. ويف ضوء استهداف نمو اقتصادي بنسبة 7 - 8 يف املائة من املتوّقع أن تزيد 
احتياجات الطاقة بنسـبة سـنوية ترتاوح بني 5.6 و6.4 يف املائة بما يمثل زيادة بمقدار أربعة أضعاف عىل 
مدار السنوات الـ 25 املقبلة. ولسوف يكون توليد الكهرباء الذي يعتمد اعتماداً شديداً عىل الفحم هو املصدر 

األسايس لزيادة االنبعاثات.

ويف إطـار جهودهـا لتلبية زيادة الطلـب عىل الطاقة واآلثار املحتمل أن تكون سـلبية من ناحية البيئة 
بسبب كثافة استخدام الطاقة، سنَّت الهند ترشيعات واتبعت سياسات من أجل تحسني توفر املصادر البديلة 

من الطاقة. وتشمل القوانني والسياسات الرامية إىل تشجيع الطاقة املتجّددة يف قطاعات الكهرباء ما ييل:

املعتاد  • والتوليد  املشرتك  التوليد  بتعزيز  تكليف  عىل  ينطوي  الذي   2003 لعام  الكهرباء  قانون 

املناسبة  التدابري  إتاحة  املتجّددة للطاقة. وقد تحقق ذلك من خالل  للكهرباء من خالل املصادر 

للتواصل بني الشبكات وبيع الكهرباء ورشاء الكهرباء من هذه املصادر وتحديد نسبة مئوية من 

االستهالك اإلجمايل للكهرباء يف منطقة ترخيص بالتوزيع. ويعهد القانون إىل اللجان املنشأة حديثاً 

الطاقة  من  الكهرباء  لرشاء  دنيا  مئوية  نسبة  تثبيت  بمهمة  الكهرباء  لتنظيم  الحكومة  ِقبَل  من 

املتجّددة. وبالفعل وضعت نصف واليات الهند، أو هي بسبيل وضع التزامات بالطاقة املتجّددة كما 

أن لجان الواليات املكلَّفة بتنظيم توليد الكهرباء قدَّمت تعريفات تفضيلية وطرحت لوائح لتنظيم 

نقل الطاقة بالنسبة إىل مولدات الطاقة املتجّددة.

ثم استجّدت السياسة الوطنية للكهرباء يف عام 2005 التي أعطت السلطة لكل مجلس ترشيعي يف  •

الواليات إلقرار معيار لحوافظ الطاقة املتجّددة من أجل رشكات النقل والتوزيع التي تخدم مناطق 

كل من هذه املجالس.

أما خطة الطاقة املتجّددة لعام 2012 التي تستهدف التوّصل إىل حصة قوامها 10 يف املائة من  •

الطاقة املتجّددة ضمن القدرة املرتاكمة من الكهرباء فمن شأنها أن تفيض إىل املزيد من الشبكات 

املضافة بواقع 000 10 ميغاوات من الطاقة املتجّددة.

ة مبادرات أخرى تشـمل إنشـاء مليون من ُنُظم تسخني املياه املسـتخدمة أرُسياً بواسطة الشمس  وثمَّ
رة من الطاقة املتجّددة لصالح 000 24 من القرى املحرومة حالياً  وتوصيل الكهرباء باستخدام شبكات مصغَّ
من الكهرباء وتوزيع خمسة ماليني من املصابيح الشمسية ومليونني من ُنُظم اإلضاءة الشمسية البيتية وإنشاء 

ثالثة ماليني أخرى من مصانع الغاز األحيائي الصغرية.
كذلـك تعمل الحكومة املركزية عىل طرح حوافز ماليـة ورضيبية بما يتيح ملصادر الطاقة املتجّددة أن 
تصبح متنافسـة مع سـائر مصادر الطاقة التقليدية يف الهند. وهذه السياسـات تضم أموراً شـتى من بينها 
إعفاءات من رضيبة الدخل والتعجيل باسـتهالك االسـتثمارات يف تكنولوجيـات الطاقة املتجّددة واإلعفاء من 
الرسـوم لواردات معـدات الطاقة املتجّددة وإتاحة تقايض معدالت تيسـريية من رسـوم الجمارك والواردات 
بالنسبة السترياد املعدات اإلنتاجية، وتقديم إعانات رأسمالية وتقديم تمويل تساهيل من الوكالة الهندية لتنمية 
الطاقة املتجّددة. كما تتعلق الحوافز برشوط حاالت رشاء الطاقة بواسطة رشكات التوزيع وباإلعفاءات املتاحة 

من رضائب الكهرباء ورضائب املبيعات.
هذه املبادرات ساعدت عىل أن تصبح الهند هي البلد الذي يضم أفضل سوق متطورة ومنوعة يف مجال 
الطاقة املتجّددة عىل مسـتوى جنوب آسـيا. وإجمايل الناتج من صناعة الطاقة املتجّددة السنوي يف الهند بات 
يقرتب من 500 مليون دوالر بما يف ذلك استثمار إجمايل يف مجال الطاقة املتجّددة بنحو بليون دوالر. وتستخدم 
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الهند ما يصل إىل 500 3 ميغاوات من مجموع الطاقة التي تم تحصيلها من واقع املصادر املتجّددة وال يشّكل 
هذا سوى جانب محدود من اإلمكانيات االقتصادية اإلجمالية املقدَّرة بحجم 000 100 ميغاوات.

مع ذلك فال تزال املصادر املتجّددة تمثل نسـبة تقّل عن 1 يف املائة من مجموع الكهرباء املنتجة حالياً 
يف البالد. ويرجع هذا إىل أن كثرياً من التكنولوجيات املتجّددة من قبيل التوربينات الريحية تعمل بصورة غري 
متواصلة وال تستطيع أن تمارس مهمتها بطاقة 100 يف املائة. وما برحت صناعة طاقة الرياح تسجل ازدهاراً 
يف الهند عىل مدار السـنوات القليلة املاضية. وطبقاً ألحدث تقرير يف عام 2006 عن السـوق العاملية فإن الهند 
 كانـت تضـم أكرب ثالث زيادة يف القدرة السـنوية يف العالم يف هذا املضمار، وبحجم مـن الطاقة الجديدة يبلغ 
840 1 ميغاوات. ومن املتوّقع للقدرة التي تم تركيبها لكي تكون قدرة تراكمية من الطاقة الريحية يف الهند أن 
باً للنمو  تزيد من 228 6 ميغاوات يف عام 2006 إىل 028 18 ميغاوات يف عام 2011 وهو ما يعكس معدالً مركَّ
السنوي يقارب 25 يف املائة. ومن أجل دعم نمو صناعة الرياح املحلية، عمدت وزارة الطاقة الجديدة واملتجّددة 
يف حكومة الهند إىل تشـجيع حكومات الواليات عىل تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة بالسياسـات الوطنية من 
أجل تنمية طاقة الرياح. وباإلضافة إىل ذلك تتخذ مبادرات من جانب الوزارة املذكورة إلعادة تقييم إمكانيات 

الهند من ناحية طاقة الرياح التي تقدَّر حالياً بحجم 000 45 ميغاوات أو ثلث مجموع استهالك الطاقة. 
وفيما أحرزت الهند قدراً كبرياً من التقدم يف تطوير إنتاجها من الطاقة املتجّددة فإن هناك العديد من 
دواعي االنشـغال فيما يتعلق بالعوامل التي يمكن أن تحّد من االسـتخدام الكامل إلمكانيات البلد من الطاقة 
املتجّددة. ويف مقدمة الشـواغل ما يتعلق بما إذا كان نمو القطاع سـيكون متواصالً ضمن إطار السياسـات 
الراهن. إن املعونات السخية التي تقدمها الحكومة حالياً تمثل ثروة كبرية بالنسبة للمنتجني، ولكن قد يكون 
من الصعب مواصلة دفع هذه املبالغ من الدعم عرب الزمن مع توسع سوق املصادر املتجّددة. ثانياً هناك قيود 
عىل التكنولوجيات التي يتم تطبيقها، فإنتاج طاقة الرياح بدأ بالفعل يصادف عقبات يف مجال القدرة باعتبار 
أن التوربينات القائمة حالياً إمكاناتها محدودة. ويف بعض الحاالت ال توجد حوافز لالستعاضة عنها بتوربينات 
أكفأ باعتبار أن املنتجني ضمنوا عائداً محدداً سلفاً وبما يتطلب من دافعي الرضائب أن يسدوا الفرق إذا قرص 
العائد الفعيل عن بلوغ املطلوب. ثالثاً إن املزادات التي ترشف عليها الواليات حدَّت من حراك تطوير إمكانيات 
البالد يف مجال توليد الطاقة الكهرمائية إذ أنها أفضت إىل عمليات مضاربة من جانب املقاولني يف رشاء حقوق 
ة خلط واسـع النطاق  موقع ما بدالً من عمليات الرشاء بهدف االسـتثمار يف األجل الطويل. وأخرياً فما زال ثمَّ
عىل مسـتوى الواليات فيما يتعلق بأسـلوب تنفيذ معايري حوافظ الطاقة املتجّددة عىل نحو ما يقتضيه قانون 
الكهربـاء. ونتيجـة لذلك فإن ما يطبّق عرب الواليات هو معايري مختلفـة، ويف بعضها أصبحت معايري حوافظ 
الطاقة املتجّددة أعىل نسـبياً، فيما يوجد يف الواليات األخرى اسـتقطاعات محددة بالنسبة لنوعيات بعينها من 
الطاقـة املتجّددة. ويف معظم الواليات هناك تباينات سـعرية فيما يتعلق بتعريفـات رشاء الطاقة الكهربائية 
ويتوّجـب عـىل كل حائز لرتخيص التوزيـع أن يلتزم بها من أجل الوفاء بمعيـار حوافظ الطاقة املتجّددة ذي 

الصلة.
جميع هذه العوامل تؤّدي إىل اضطراب يف الوضع وأحياناً إىل رفع دعاوى قضائية باعتبار أن بعض 
املوزعني ال يلبّون رشوط تعريفات رشاء الطاقة الكهربائية وال مسـتويات األسـعار. وبرغم هذه االختالفات 
بني والية وأخرى من حيث سياسـة الطاقة وإمكانات الطاقة املتجّددة فقد يفيد يف هذا األمر األخذ بقدر من 
التوحيد عىل األقل فيما يتعلق بتحديد سعر رشاء الكهرباء )وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، 2007(.

املصادر: جيبس )2008( 

وجامعة تافتس، كلية 

فليترش )2008(.
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اإلطار رابعاً - 6
صناعة اإليثانول القائمة عىل قصب السكر يف الربازيل

تأّسست صناعة اإليثانول بالربازيل يف ثالثينات القرن العرشين عندما وجدت الحكومة أن لديها قدراً من السكر 
بأكرب مّما تسـتطيع اسـتخدامه فقررت استخدام قصب السكر إلنتاج اإليثانول وصنعت اإليثانول لتضيفه إىل 
البنزيـن وفرضته وقوداً إلزامياً يف السـيارات. ويف أعقاب أزمة النفـط الدولية يف عام 1973 أحرزت الصناعة 
تقدماً ملموسـاً. ثم أطلقت الحكومة برنامج الكحول الوطنـي )بروألكول( يف عام 1975 لزيادة غالت الناتج 
وتحديث وتوسـيع مصانع التقطري وإنشاء مصانع جديدة لإلنتاج. وبرغم أن إنتاج اإليثانول قد حظي يف أول 
األمر بمبالغ من الدعم السخي أ إالّ أنه عرب الزمن شهد إلغاء لجميع مبالغ الدعم. ويف عام 2008، بيع اإليثانول 
بشـكل عام بسـعر يرتاوح بني 50 و60 يف املائة من سـعر البنزين عند املضخة بسـبب انخفاضات حادة يف 

تكاليف اإلنتاج.

أما السياسـات التي كانت أساسـية يف نجاح الربازيل يف االسـتعاضة عن اسـتهالك الوقود األحفوري 
باسـتخدام اإليثانول تشـمل التايل: )أ( إلزام رشكة نفط رتروبراس اململوكة للدولة برشاء كمية مضمونة من 
اإليثانول؛ )ب( تقديم الحوافز االقتصادية للمشـاريع الزراعيـة الصناعية من أجل إنتاج اإليثانول بما يف ذلك 
القروض بأسـعار فائدة مدعومة ومنخفضة )تم تطبيق هذه السياسـة من عام 1980 إىل 1985؛ )ج( تقديم 
 حوافز للمسـتهلكني من خالل ضمان لسـعر اإليثانول عند املضخة بنسـبة 59 يف املائة من سـعر البنزين ب 
)د( اشـرتاط أن تنتـج صناعة السـيارات عربات قادرة عىل التشـغيل جزئياً أو كلياً بأنـواع الوقود األحيائي؛ 

 

)هـ( السماح للمنتجني املستقلني للطاقة الكهربائية القائمة عىل أساس أنواع الطاقة املتجّددة أن يتنافسوا مع 
رشكات املنافع العامة التقليدية يف سـوق الكهرباء بشكل عام؛ )و( حفز ودعم امللكية الخاصة ملصانع السكر 
وبما سـاعد عىل زيادة التنافس والكفاءة )و( حفز األنشـطة الريفية القائمة عىل أساس طاقة الكتلة األحيائية 

لزيادة فرص العمل باملناطق الريفية.
وُيعـّد مركـز تكنولوجيا قصب السـكر، وهو معهد بحـوث مموَّل من القطاع الخاص يف سـاو باولو، 
مرفقاً أساسـياً يف تحسني تكنولوجيا إنتاج اإليثانول إذ استثمر نحو 20 مليون دوالر سنوياً يف مجال البحوث 
عند ذروة الربنامج. ووجد الباحثون يف املركز املذكور ويف املؤسسـات األخرى الطرق التي يتم بها اسـتخدام 
بقايا خيوط قصب السـكر املعروفة باسـم الباغاز إلنتاج الطاقة والبناء عىل الطرائق القائمة لحرق هذه املادة 
لتشغيل توربينات البخار من أجل توليد الكهرباء واستخدام الحرارة املتبقية من التوربينات لعملية التقطري. 
وقـد طـوروا مراجل تعمل بقدر أكرب من الضغـط بحيث يمكن إنتاج الطاقة مع السـماح لكثري من محطات 
اإليثانول بأن تصبح ذاتية التشغيل. وقد أسهم هذا إىل حد كبري يف إبقاء إنتاج اإليثانول عند تكاليف منخفضة.

وبفضل اطراد التحسينات يف اإلنتاجية هبطت تكاليف إنتاج اإليثانول بمتوسط سنوي يبلغ 3.8 يف املائة 
من عام 1980 إىل عام 1985 وبنسبة 5.7 يف املائة من عام 1985 إىل عام 2005. ومع زيادة الخربة املرتاكمة 

فإن تكلفة الوحدة من الطاقة انخفضت  إىل أن أصبحت اآلن ثلث قيمتها األّولية )انظر الشكل(.
ويف عام 2009 كانت الربازيل ثاني أكرب منتج لإليثانول يف العالم )20 بليون لرت( بعد الواليات املتحدة 
)24 بليـون لـرت( ج وما يقرب من نسـبة 80 يف املائة مـن هذه الكمية مخّصص للسـوق املحلية حيث الوقود 
املسـتخدم يف 45 يف املائة من العربات يف الربازيل هـو اإليثانول. ويرجع جزء من هذا الطلب إىل نجاح عربات 
مرونة الوقود التي طرحت يف السـوق عام 2003 ويمكن أن تعمل بالبنزين واإليثانول أو بخليط منهما. وقد 
جاءت سـيارات مرونة الوقود لتجدد  اهتمام املسـتهلكني يف اإليثانول وتزيد من كثافة الطلب عىل هذا الوقود 
ل 26 يف املائة من أسطول السيارات الخفيفة يف عام 2008،  األحيائي. وأصبحت هذه النوعية من العربات تشكِّ
ويقدَّر أن يبلغ هذا الرقم 50 يف املائة بحلول عام 2012. وطبقاً للرابطة الوطنية لصانعي السيارات يف الربازيل 
فإن نسبة 85 يف املائة من السيارات، وتبلغ نحو أربعة ماليني عربة ُتباع يف الربازيل اليوم هي من نوع سيارات 
مرونة الوقود. وقد استطاع الباحثون يف مركز تكنولوجيا دلفي يف ساو باولو أن يطوروا نظاماً للوقود بالنسبة 

أ الثمن املدفوع للمنتجني 

يف عام 1980 كان 700 

دوالر عن ألف لرت وبحلول 

عام 2004 وصل 200 

دوالر لكل 000 1 لرت 

وأصبح من ثمَّ منافساً 

اقتصادياً للبنزين املستند 

إىل األسعار الدولية للنفط 

)ما يعادل 40 دوالراً من 

دوالرات الواليات املتحدة 

لكل برميل(.

ب أُتيح هذا ألن الحكومة 

كانت مسؤولة عن تحديد 

سعر البنزين يف ذلك الوقت.

 - 20082 ج

2009 شهدت محصوالً 

قياسياً يقدر بـ 562 مليون 

 طن من قصب السكر 

وما يقرب من 27 بليون 

لرت من اإليثانول التي تم 

تجهيزها يف 400 مصنع 

عىل املستوى الوطني 

)الرابطة الربازيلية لصناعة 

قصب السكر ومعهد 

مفاوضات التجارة الدولية 

يف الربازيل، 2009(.
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للدّراجات البخارية يمكن بدوره أن يستخدم أخالطاً من اإليثانول والبنزين بأّي نسبة. أما أول حافلة تشتغل 
باإليثانول، وقد تم تطويرها يف جامعة ساو باولو، فما برحت خاضعة الختبارات الطرق منذ عام 2007 لتقييم 
جدواها االقتصادية. كذلك فإن رشكة إمرباير الربازيلية للطريان اقتنت طائرة ذات محرك واحد للزراعة وتعمل 

باإليثانول وهي مستخدمة منذ عام 2004. 
وقد توّسـعت األسباب التي تسـوقها الحكومة لدعم أنواع الوقود األحيائي كي تشمل الشواغل املتصلة 
بانبعاثـات غـازات الدفيئة وتغريرُّ املناخ والعمالـة الريفية وقضايا اإلنصاف وتلوث الهـواء محلياً. وقد أفىض 
اسـتخدام اإليثانـول بـدالً من البنزين إىل انخفاض شـامل بمقـدار 9.2 ماليني طن من الكربون سـنوياً من 
انبعاثات الكربون بالربازيل )10 يف املائة من املجموع(. كما أن تقييمات أثر اإليثانول عىل نوعية الهواء وجدت 
أن مـادة أ - 10 )الغازوهـول وهي خليط من الوقود يتألف من 10 يف املائة إيثانول و90 يف املائة من البنزين 
الخايل من الرصاص( تخّفض أول أكسـيد الكربون وهو مادة من سـالئف تكويـن األوزون بأكثر من 25 يف 
مية املرتفعة من البنزين  املائة. وعند اسـتخدام اإليثانول كمادة مضافة فهو يزيح العنارص املتطايرة ذات السرُّ

الخايل من الرصاص )مثل الرصاص والبنزين والتولوين والزيلني(. 
وتقّدم الربازيل حالياً خربتها إىل بلدان أخرى وال سيما البلدان النامية التي يمكن أن تنتج أنواع الوقود 
األحيائي ولكنها ما زالت تعتمد عىل النفط. ويف عام 2008 وقَّعت الربازيل اتفاقات مع بلدان يف أفريقيا ومنطقة 
البحر الكاريبي وأجزاء أخرى من أمريكا الالتينية. وتنطوي معظم هذه االتفاقات عىل نقل تكنولوجيا الربازيل 

يف إنتاج اإليثانول.
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اإلنتاج الرتاكمي من اإليثانول (ماليني براميل معادل النفط)

سعر اإليثانول يف الربازيل

السعر العادي للبنزين يف 
روتردام

االتجاه الطويل األجل 
(أسعار اإليثانول)

املصدر: ناكيسينوفيتش 
.(٢٠٠٩)

سعر املنتجني لإليثانول مقارنة بأسعار البنزين يف الربازيل

املصادر: غولدمربغ )2008؛ 

غولدمربغ وآخرون )2004(؛ 

موريرا )2006(؛ أمليدا 

)2007(؛ منظمة األمم املتحدة 

لألغذية والزراعة )2008(؛ 

ناكيسينوفيتش )2009(؛ 

األمم املتحدة، إدارة الشؤون 

االقتصادية واالجتماعية 

)2008(؛ الرابطة الربازيلية 

لصناعة قصب السكر ومعهد 

مفاوضات التجارة الدولية يف 

الربازيل )2009(.



: سياسة التنمية وتحدّي املناخ يف أفريقيا 133حالة تغريرُّ

وباإلضافة إىل ذلك ففي معظم البلدان ُتعّد احلكومة هي أكر مستهلك فرد وحيد )انظر بندركار وألفاريز - 
رفريو )2008(، الصفحة 391(. وهكذا فإن سياسات الشراء احلكومية مبا يف ذلك طرائق من قبيل طرح العطاءات 
ل أداة هامة يف هذا اخلصوص. واحلكومات بوصفها املشتري الرئيسي للكهرباء  وعقد املزادات العكسية ميكن أن تشكِّ
واملركبات ميكن أن تقدم تشـــجيعًا ملموســـًا خليارات االنبعاثات املنخفضة من خالل مواصفات العطاءات املالئمة 
للمشـــتريات. ومثل هذا الشـــراء األخضر ميكن أن يتوّسع أيضًا ليشمل التشييد اجلديد للمباين احلكومية اليت تتراوح 

بني املكاتب واملدارس واملستشفيات.
دة حســـب كل بلـــد بعينه حيـــث يعتمد بعضها إىل حـــد أكر على  وختتلـــف السياســـات الصناعيـــة املحدَّ
التكنولوجيات املقتناه من اخلارج من خالل التجارة واالستثمار األجنيب فيما يبذل البعض اآلخر مزيدًا من اجلهود 
لصاحل تطوير التكنولوجيا املحلية. على أن التوازن بني هذين النوعني من السياســـات قد يتحّول كثريًا عر الزمن 
عندما يصبح بلد من البلدان ملمًا بالتكنولوجيات املستوردة مث يكتسب القدرة على حماكاهتا وتكييفها بل وحتسينها. 
وبالنسبة إىل بعض البلدان النامية اليت تتمتع بقدرات تكنولوجية قوية ميكن أن ُيتاح جمال حىت لدفع حدود 
التكنولوجيا إىل اخلارج. وعليه، فهناك أمثلة قليلة نسبيًا حىت اآلن من البلدان النامية اليت استطاعت أن تتصدر بقوة 
املسرية يف تكنولوجيات ذات أمهية عاملية وحتافظ على ُخطاها يف هذا الصدد حيث أُتيحت هلا أسواق واسعة حىت 
يف بلدان متقدمة. على أن هذا يتغري مع اكتساب عدد من البلدان النامية املتوسطة الدخل قدرات تكنولوجية أقوى 

وقيامها باستحداث ُنُظم لالبتكار.

 خطوات يف مجال السياسات نحو مستقبل 
النبعاثات منخفضة

تدعو احلاجة يف البلدان النامية إىل سياســـات تتبىن “النشـــر االســـتراتيجي” للتكنولوجيات اجلديدة يف ضوء املزايا 
اليت ميكن جنيها من خالل بناء صناعات جديدة واإلسراع بالتحرك نزواًل مع منحنيات التعلم )ومن مثَّ التكاليف( 
)غروب، 2004(. على أن النشر االستراتيجي يقتضي عادة توفر جمموعة واسعة من احلوافز واللوائح واالستثمار 

العام املباشر.
ويعرض الشكل رابعًا - 1 بعضًا من التكنولوجيات الرئيسية ذات الصلة ومىت ميكن التعجيل هبا كي تكون 

جاهزة للنشر على نطاق واسع. وهذه التكنولوجيات تشمل:
تكنولوجيات متقدمة )مثل التغويز( من أجل توليد الكهرباء من الفحم والكتلة األحيائية: سلسلة متتابعة  •

من التكنولوجيات اليت سيؤّدي التعجيل بنشرها إىل رفع الكفاءة وختفيض االنبعاثات وحتقيق التواؤم مع 
تكنولوجيات اقتناص وخزن ثاين أكسيد الكربون.

تكنولوجيات متقدمة للبناء على أساس طاقة منخفضة تطرح لألسواق اليت تعيقها احلواجز املتعددة املرتبطة  •
بصناعة التشييد وأسواق اإلجيار.

مصادر أّولية متجّددة وأكثر تقدمًا وال سيما اخلاليا الشمسية الفولطاضوئية اليت ما زالت إمكانية وفورات  •
احلجم بالنسبة هلا كبرية وكذلك طاقة الرياح اليت تعّد مسامهًا كبريًا يف ختفيضات االنبعاثات ويتطلب نشرها 

يف السواحل أساليب التعلم املحلي مع ما تقتضيه من ابتكار صناعي يرتبط هبا.
وميكن تصميم جمموعة واســـعة من إعانات الدعم احلكومية املقدَّمة إىل املنتجني أو مســـتخدمي التكنولوجيا 
اجلديدة من أجل التعجيل بنشر التكنولوجيا من خالل تقدمي مكافآت مالية على نقيض اجلزاءات التنظيمية املرتبطة 
عادة بإنفاذ املعايري )انظر الفصل الثاين(. كما ميكن هلذه اإلعانات أن تتخذ أشكااًل شىت. وبصورة أكثر حتديدًا:

التوازن بني التكنولوجيات 

املقتناة من الخارج وبني 

تطوير تكنولوجيا محلية قد 

يتغرّي مع الزمن.

يمكن تصميم مجموعة 

واسعة من إعانات الدعم 

الحكومية املقدَّمة إىل منتجي 

أو مستخدمي التكنولوجيا 

الجديدة من أجل التعجيل 

بنرش التكنولوجيا من خالل 

تقديم مكافآت مالية عىل 

نقيض الجزاءات التنظيمية 

املرتبطة عادة بإنفاذ املعايري.
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الشكل رابعاً - 1
تطور التكنولوجيا وتخفيف أثر ثاني أكسيد الكربون من أجل توليد الطاقة الكهربائية

م للمصانع اليت جتلب تكنولوجيا جديدة إىل السوق ومن شأهنا أن ختّفض  • ائتمانات ضريبية استثمارية تقدَّ
بالتكاليف وإما  تكاليف االستثمار االستهاليل الالزم إلنتاج نوع جديد من املعدات وميكن ربطها إما 

مبستوى اإلنتاج. وهذه السياسات تؤّدي إىل زيادة عرض تكنولوجيا جديدة يف السوق.
إنتاج وهي عبارة عن إعانات دعم ممنوحة لنوع بعينه من توليد الكهرباء على أساس  • ائتمانات ضريبة 

اإلنتاج للوحدة، مّما جيعل مصادر متجّددة كالرياح مثالًَ أكثر تنافسية مع طرائق اإلنتاج املرتفعة االنبعاثات.
لزيادة الطلب على التكنولوجيا اجلديدة ميكن منح ائتمانات ضريبية أو تنـزيالت مالية للمشترين وللمنتجني  •

على السواء مبا يقلل فروقات التكاليف بني التكنولوجيات القدمية واجلديدة وجيعل املنتجات األقل من حيث 
االنبعاثات أو األعلى من حيث الكفاءة أكثر جاذبية نسبيًا. وعلى سبيل املثال فإن كثريًا من الدول متنح 

خمّصصات ضريبية للمستهلكني الذين يشترون أجهزة عالية الكفاءة.
ضمانات للقروض تكفل أيضًا دعم الصناعة من خالل حتويل خطر الفشل أو األعطال إىل عاتق احلكومة  •

وختّفض تكاليف رأس املال بالنسبة للشركات اخلاصة دون ما ميكن أن ُيتاح على السوق املفتوحة بالنسبة 
لتكنولوجيا غري جمرَّبة ولكنها واعدة.

احلّد من مدى املسؤولية القانونية اليت يتحّملها مستخدمو التكنولوجيا اجلديدة ممّا ميثل دعمًا آخر مستترًا  •
من جانب احلكومة وحيمي األطراف من حتّمل األضرار االقتصادية املحتملة. وميكن أن يتسم هذا النهج 
باألمهية بالنسبة لتكنولوجيا اقتناص واحتجاز الكربون حيث ميكن إلطالق كمية من ثاين أكسيد الكربون 
املحتجز جيولوجيًا أن تبدد املنافع املناخية وتسبب مزيدًا من الضرر وينجم عنها رفع دعاوى قانونية ضد 

الطرف الذي طوَّر التكنولوجيا.

٣

٢

١

صفر

طاقة الفحم القتناص واحتجاز الكربون

الدورة املتكاملة لتغويز الكتلة األحيائية املتكاملة
واالحرتاق املصاحب للكتلة األحيائية

الفحم الفائق النوعية
والدورة اإلجمالية للتغويز املتكامل

الطاقة الغازية القتناص واحتجاز الكربون

الطاقة النووية الرابعة الرياح الشاطئية

الفولطاضوئيات

زة طاقة الرياح البحريةالطاقة الشمسية املركَّ

الُنُظم املعّززة للطاقة
الحرارية األرضية املحيطالطاقة الحرارية األرضية التقليدية

طاقة الكتلة األحيائية
القتناص واحتجاز الكربون

خاليا الوقود

تحويل الوقود إىل غاز

الطاقة النووية الثالثة

تخفيف أثر ثاني أكسيد الكربون (غيغا طن)

العلوم األساسية البحث والتطوير
التطبيقيان

البيان العميل النرش الطرح التجاري
املصدر: الوكالة الدولية 

للطاقة )2008 أ(.



: سياسة التنمية وتحدّي املناخ يف أفريقيا 135حالة تغريرُّ

كفاءة الطاقة

على حنو ما نوقش يف موقع آخر من هذه الدراسة هناك احتمال ألن يتم جين فوائد يف جمال االنبعاثات بفضل حتسني 
كفاءة الطاقة ســـواء على مســـتوى الصناعة أم األسرة املعيشية. فقطاعات البناء والنقل والصناعة تبدو وكأهنا ُتتيح 
فرصـــًا كبرية لتحقيق املزيد مـــن ختفيض التكاليف، ولكن هناك إمكانيات آخرى مل تتعّرض هلا مبا يكفي البحوث 
العلمية فيما تنطوي على مكتسبات ميكن حصدها يف جمال الزراعة )أرج - فورساتز وميتز، 2009(. وهناك أيضًا 

منافع ممكنة ميكن احلصول عليها من واقع إجياد وظائف يف األنشطة التجارية اجلديدة ذات الصلة.
ويف جنوب أفريقيا على سبيل املثال تتألف التدّخالت أساسًا من التوّصل إىل تصميم أفضل للمباين وتطوير 
العمليات املنفذة يف جمال كفاءة التســـخني والتهوئة وتكييف اهلواء )ونكالر، 2006، الصفحات 161 - 163 
و176(. ويتضّمن “أّي سيناريو لطاقة سكنية أنظف وأكفأ” استخدام صهاريج سكنية ذات كفاءة يف استخدام 
الطاقة إضافة إىل تدخالت يف جمال الكفاءة من قبيل نشر مصابيح الفلوروسنت املدجمة ومالءات عزل املدافئ وعدد 
من خيارات حتويل الوقود مبا يف ذلك تركيب سخانات املياه الشمسية واستخدام غاز النفط املسال ألغراض الطهي 
بداًل من أنواع الوقود األخرى واســـتخدام الكهرباء ألغراض اإلنارة بداًل من زيت الرافني وكلها ترتبط بزيادات 
ملموسة يف معدل تزويد املساكن بالكهرباء. وبرغم انتشار املكاسب على طول اخلط يف هذا الصدد فإن تنفيذها 
على نطاق واســـع يتطلب قدرًا من االســـتثمارات األّولية إضافة إىل اجلهود املبذولة لتخّطي العقبات الرئيسية سواء 
يف جمال التوعية أم النواحي املؤسســـية أم االجتماعية أم املالية أم التقنية وهو ما يتم من خالل “تدخل ملموس من 

جانب السياسات” )ونكلر، 2006، الصفحة 160(.
وهناك جمموعة واسعة من تدابري احلوافز اليت هتدف إىل ختفيض التكاليف األّولية املرتبطة بزيادة كفاءة الطاقة 
مبا يف ذلك اإلعانات واملنح املقدمة يف جمال استثمارات كفاءة الطاقة، واإلعفاء الضريبـي لشراء املعدات ذات الكفاءة 
من حيث الطاقة وتقدمي إعانات للدعم إىل تقارير حســـابات الطاقة والقروض أو مبالغ الضمانات للمشـــاريع ذات 
الكفاءة يف اســـتخدام الطاقة )بيك، وشيبمان، 2008(. كذلك فاحلوافز الضريبية والضمانات وغريها من التدابري 
املتخذة يف جمال التمويل ميكن أن تساعد املستثمرين على ختطي العقبات اليت ميكن أن تعوق سداد التكاليف األّولية 

لتدابري التحسني يف جمال الكفاءة )جامعة تافتس، كلية فليتشر، 2008(.

الفحم األنظف 10

الفحـــم مصـــدر غزير ومنخفض التكاليف للطاقة ولكنه كثيف الكربون ومســـبب للتلـــوث. ويليب الفحم ما يزيد 
مباشـــرة على ربع الطلب العاملي من الطاقة األّولية. ومن ناحية اســـتهالك الفحم، فبداًل من االستعاضة عنه باملوارد 
األخرى من املتوّقع أن يشهد استهالكه توّسعًا سريعًا يف السنوات القادمة. وتشري اإلسقاطات أيضًا إىل أن انبعاثات 

الفحم ستزيد على مستوى العامل كله مبعدَّل 65 يف املائة من عام 2005 إىل عام 2030 )انظر الفصل الثاين(.
وعلى املستوى العاملي، مّثة ناحيتان سلبيتان يف جمال السوق تؤديان حاليًا للحد من استخدام تكنولوجيات 
الفحـــم األنظـــف: فهو يكلف مبالـــغ أقل حني يلوث باملقارنة مع تكلفة مكافحة هـــذا التلوث، كما تؤّدي عوائق 
من قبيل ارتفاع تكاليف التطوير إىل إبطاء ُخطى التغيُّر التكنولوجي. ولســـوف يقتضي زيادة التعجيل هبذه اخلطى 
حـــدوث تغيـــريات على كل من الصعيد الوطين والدويل، كما أن النشـــر التجـــاري لتكنولوجيات الفحم األنظف 
يتطلب ضمان االستثمارات اليت تكفلها سياسات مستقرة تسلِّم بالتكاليف واملخاطر اليت ينطوي عليها االستثمار 

هذا الفرع يستند إىل الوكالة الدولية للطاقة )2009(.  10

يمكن جني فوائد كبرية يف 

مجال االنبعاثات بفضل 

تحسني كفاءة الطاقة سواء 

عىل مستوى الصناعة أم األرسة 

املعيشية.

عىل املستوى العاملي ُيعّد 

التلوث من الفحم أقل تكلفة 

من مكافحة التلوث؛ فضالً 

عن وجود عوائق مثل تكاليف 

التطوير املرتفعة مّما يبطئ 

من ُخطى التغريرُّ التكنولوجي.
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الرأمسايل الطويل األجل يف جمال مكافحة التلوث مع استخدام التكنولوجيات الفائقة األمهية لدورة التغويز املتكامل 
املشتركة وتكنولوجيات اقتناص واحتجاز الكربون.

وتوّضح التجارب على مستوى العامل أن نشر تكنولوجيات الفحم النظيف ال بد وأن يضم سلسلة التزويد 
بالفحـــم كاملة. وحيتاج األمر إىل مواصلـــة التقّدم املوازي لذلك يف املجاالت التقنية وغري التقنية لكي يبقى الفحم 
عنصرًا مقبواًل يف ســـلة الطاقة على مســـتوى البلد. وال ميكن ملحطة توليد حديثة ُتدار بالفحم كوقود أن يتم النظر 
إليها مبعزل عن مناجم الفحم وعن هياكل نقله األساســـية وعن أســـواق الفحم اليت تزودها، ممّا يؤكد من جديد 

أمهية األخذ باستجابات متكاملة يف جمال السياسات.
ومن التحّديات الرئيسية ما سوف يتمثل يف وضع ونشر الُنُظم الكفيلة باقتناص ثاين أكسيد الكربون وخزنه 
وهذه تكنولوجيا أساسية بالنسبة ملستقبل الفحم يف األجل الطويل، ولكنها مل ترهن بعد على جدواها على نطاق 
جتـــاري يف أّي حمطـــة توليد ُتدار بوقـــود الفحم. ومثل هذه الراهني ما زالت بعيـــدة التحقيق مبقدار ما يتراوح من 
 5 إىل 10 ســـنوات يف االقتصادات املتقدمة. ومع ذلك فقد يكون يف ذلك فرصة بالنســـبة لبعض البلدان النامية. 
وها هي الصني وقد باتت تشارك بالفعل يف مبادرات البحث والتطوير اليت هتدف إىل حتقيق تقدم متسارع اخُلطى 

يف هذا املجال.
وعلى نطاق أوسع تلوح أمام الصني فرصة غري مسبوقة لتصبح العبًا رئيسيًا يف السوق العاملية لتكنولوجيات 
الفحـــم األنظف واألكفأ. وقـــد قامت بالفعل بتطوير بعض التكنولوجيات الفريدة يف ذاهتا مبا جيعل من املعقول أن 
تتبناها بلدان أخرى، كما أهنا ســـوف تســـتحدث بالتأكيد املزيد منها وإن كان ال بد هلا من العمل مع احلكومات 
األخرى، خللق سوق عاملية لتكنولوجيات الطاقة النظيفة، مع إتاحة الفرصة لصناعاهتا التحويلية كي تستجيب من 

خالل منتجات هامة جتاريًا بالنسبة لألسواق املحلية مث للتصدير على السواء.
 ولســـوف حتتاج الصني إىل أن تقرر لنفســـها مســـار التقـــدم يف هذا املجال. ولكـــن إجراءاهتا، وهي تفوق 
ل النهج العاملي إزاء االستخدام األنظف للفحم الذي متّس احلاجة إليه من  ما تتخذه أّي بلدان أخرى، سوف تشكِّ

أجل جتنب أسوأ آثار تغيُّر املناخ. ومن مثَّ فاألولويات الثالث بالنسبة للتعاطي الدويل مع الصني هي:
شراكة بني احلكومة والصناعة لتطوير تكنولوجيات الفحم املنخفضة االنبعاثات واألكثر نظافة وإثبات  •

جدواها.
نقل ونشر تكنولوجيات الفحم األنظف من خالل ترتيبات جتارية تستجيب للطلب يف السوق اليت تنشأ  •

يف الصني ومواقع أخرى.
نظيفة  • لتكنولوجيات  وعاملية  وإقليمية  وطنية  أسواقًا  ختلق  ناجحة  دولية  اتفاقات  إىل  تؤدي  مفاوضات 

ومنخفضة االنبعاثات.
ومن شأن التكنولوجيات اجلديدة، ومنها مثاًل تغويز الفحم املباشر اليت باتت الصني بالفعل رائدًا يف تطويرها 
وكذلـــك التكنولوجيات القائمة على أســـاس الطحالب لتخفيض االنبعاثـــات أن تتطلب بذل املزيد من اجلهود يف 

جمال البحث العلمي.
وحيتاج األمر إىل بذل املزيد من اجلهود يف جمال البحث العلمي والتطوير على املســـتوى العاملي. ومع ذلك 
فال متثل زيادة اإلنفاق وحدها ببســـاطة اســـتجابة كافية إزاء التحّدي الذي يواجه صناعة الطاقة ككل. وقد أثبتت 
الصني استعدادًا للمشاركة يف شراكات دولية والدخول يف مشاريع مشتركة يف ميادين شىت رامية إىل إجراء البحوث 
وعمليات التطوير والبيان العملي للتكنولوجيات اجلديدة. ويف حالة الفحم األنظف فإن مثل هذه املشاركة الفعَّالة 

نرش تكنولوجيات الفحم 

النظيف ال بد وأن يشمل 

سلسلة التزويد بالفحم كاملة.

أمام الصني فرصة غري 

مسبوقة لتصبح العباً رئيسياً 

يف السوق العاملية لتكنولوجيات 

الفحم األنظف واألكفأ.



: سياسة التنمية وتحدّي املناخ يف أفريقيا 137حالة تغريرُّ

ميكنها أن تعّجل خُبطى التقدم حنو تلك التكنولوجيات اليت متثل األنسب من نوعها بالنسبة لألسواق التجارية سواء 
داخل الصني أم يف مواقع أخرى.

املصادر املتجّددة

ينطوي النشـــر االستراتيجي للتكنولوجيات اجلديدة على مزايا بالنسبة لبناء الصناعات اجلديدة وللتعجيل بعمليات 
النـزول مبنحنيات التجربة. أما سياســـات النشـــر االســـتراتيجي فتبين نطاقًا ســـوقيًا واســـعًا ومن مثَّ ختّفض تكلفة 
التكنولوجيات )غروب، 2004(. ويف الوقت نفسه فهذه النوعية من النشر تتطلب بشكل عام تنظيمًا يتبىن اعتماد 
التكنولوجيات اليت بغري ذلك ستصبح غري اقتصادية، وهبذه الطريقة تتأكد منافع التعّلم من خالل العمل إضافة إىل 

وفورات احلجم األخرى.

وحىت مع توّســـع اســـتهالك الفحم يف الصني واهلند، فإن زيادة هذا التوّســـع ال تضاهي ما حيدث يف جمال 
املصادر املتجّددة اليت تتضاعف كل ســـنتني إىل مخس ســـنوات. وعلى سبيل املثال، فاهلند، حيث تبلغ قدرة الرياح 
ضعف القدرة النووية، أصبحت اآلن رابع أكر منشئ ملحطات الرياح يف العامل. وعليه فرمبا يكون الفحم هو وقود 

املاضي واحلاضر بينما البدائل والكفاءة هي أنواع وقود املستقبل.

مة يتوقف على التكنولوجيا اجلاري نشرها. كما أن السوق بالنسبة  ل الصيغة األمثل للحوافز املقدَّ وما يشكِّ
زات طاقة الشمس  ملنتجات الطاقة الشمســـية ومنها مثاًل األلواح الفولطاضوئية والتســـخني الشمســـي للمياه ومركِّ
تضم نطاقًا واســـعًا من األحجام اليت تتراوح بني التوليد الصناعي للطاقة الكهربائية إىل التركيبات األصغر ســـواء 
التجاريـــة مـــن حيث احلجم أم األجهزة املنـزلية. أمـــا طاقة الرياح فيتم إنتاجها من الناحيـــة األخرى بصورة تكاد 
تكون كاملة على املســـتوى الصناعي بواســـطة شـــركات كرى. وألن مزارع الرياح يتم متويلها بواسطة شركات 
لت العائد الطويـــل األجل الناجم عن  كبـــرية تتمتـــع بإمكانية الدخول إىل األســـواق املالية فإن صناعـــة الرياح فضَّ
م عائدًا عن كل كيلووات يتم إنتاجها كوســـيلة جلعل هذه الطاقة أكثر تنافســـية  ائتمانات ضرائب اإلنتاج اليت تقدِّ
يف الســـوق. على أن أكر الشـــواغل بالنسبة للمنشآت الشمســـية األصغر حجمًا ال يتمثل يف العائد الطويل األجل 
من الطاقة املتولدة )كثري من هذا العائد يأيت على شكل فواتري خمفضة لصغار املنتجني وليس على شكل أرباح من 
بيع الطاقة املنتجة( ولكن التكلفة األّولية املرتفعة إلنشاء نظام ما. ويف هذه احلالة متثل ائتمانات ضرائب االستثمار 
وسيلة أفضل بالنسبة للصناعة ألهنا ُتتيح ختفيضًا يف السعر الذي يتعّين على منتجي النواتج الشمسية أن يقتضوه من 
عمالئهم نظري املعّدات. وجلعل برامج الدعم فعَّالة من حيث التكاليف، ال بد من إيالء العناية الســـتبعاد األطراف 
اليت تتهّرب من حتّمل التكاليف )الشـــركات اليت كان بوســـعها ترقية مســـتوى معداهتا حىت بغري دعم( إضافة إىل 

ختفيض تكاليف الصفقات.

أما السياسات األخرى اليت مت اتباعها لتشجيع املصادر املتجّددة فتشمل:

تعريفات التزويد كما هي متبعة على حنو خاص يف القارة األوروبية ولكن أيضًا يف أجزاء من أمريكا الشمالية  •
والصني )انظر اإلطار رابعًا - 7 والفصل الثاين( وهي حتدد سعرًا )أّوليًا( معيَّنًا يتم دفعه لقاء الكهرباء 

املولَّدة من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

االلتزامات باملصادر املتجّددة املعروفة يف أمريكا الشمالية بوصفها معايري احلافظة اليت تتطّلب أن تستمد  •
املرافق ذات الصلة نسبة مئوية معينة من طاقتها الكهربائية من املصادر املتجّددة ويتم ذلك بعامة عن طريق 

ُنُظم شهادات ميكن تداوهلا )انظر اإلطار ثانيًا - 1(.

لجعل برامج الدعم فّعالة من 

حيث التكاليف تلزم مراعاة 

استبعاد األطراف التي تتهرّب 

من تحّمل التكاليف.
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اإلطار رابعاً - 7
الطاقة املتجدرّدة يف الصني

لم تستطع إمكانات عرض الطاقة يف الصني أن تتماىش مع الطلب عىل الطاقة برغم معدل للنمو السنوي بلغ 8 

يف املائة يف القدرة املتاحة عىل مدار العقدين األخريين. وعندما بلغت أوجه النقص يف الطاقة يف عام 1986 نسبة 

17 يف املائة من االسـتهالك السـنوي من الطاقة بدأت الصني بإجراء إصالحات يف قطاع الطاقة عىل صعيدها 

فركَّـزت عىل تخفيض كثافـة الطاقة وتطوير الطاقة املتجّددة. ومنذ صياغة نسـخة الصني من جدول أعمال 

القـرن 21 يف عام 1994 حظيت تكنولوجيات الطاقة املتجّددة باهتمـام متزايد. وأدرجت املبادئ التوجيهية 

املتعلقة بتطوير الطاقة املتجّددة يف الخطة الخمسـية الحادية عرشة )2006 - 2010(. كما أُنشـئت الرابطة 

الصينية لصناعات الطاقة املتجّددة يف الصني من خالل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومرفق البيئة العاملية لكي 

تجمع عىل صعيد واحد املستثمرين الوطنيني والدوليني يف هذا امليدان. وبرغم اإلصالحات القانونية والهيكلية 

ر أن يظل التلـوث البيئي يكلف الصني   يف مجـال صناعـة الطاقة املضطلع بها عىل مـدار العقدين، فمن املقدَّ

ما يصل إىل 64 بليون دوالر أو 3 يف املائة من الناتج املحيل اإلجمايل يف عام 2004 طبقاً ملرشوع بحوث حسابات 

الناتج املحيل اإلجمايل الخرضاء )شانغ، 2007(.

وقـد أصبح قانون تعزيز الطاقة املتجّددة الجديد )قانون املصـادر املتجّددة( نافذاً اعتباراً من كانون 

الثاني/يناير 2006 وهو ينطوي عىل أوىل السياسـات الشـاملة لتعزيز الطاقة املتجّددة يف الصني فضالً عن 

توفري األساس القانوني لجميع األنشطة املتصلة بالطاقة املتجّددة. ويستهدف القانون تحقيق زيادة كبرية يف 

نصيب املصادر املتجّددة ضمن االستهالك اإلجمايل من الطاقة.

أما األحكام ذات الصلة من قانون املصادر املتجّددة فهي )أ( حصة إجبارية يف السـوق: الهدف يتمثل 

يف زيادة حصة أهداف الطاقة املتجّددة ضمن االستهالك اإلجمايل من الطاقة إىل 5 يف املائة بحلول عام 2010 

 ثـم 10 يف املائة بحلول عام 2020؛ )ب( طرح عطاءات تنافسـية عىل أسـاس التيسـريات املعتمدة حكومياً؛ 

)ج( النـص عـىل رضورة أن تقوم شـبكات الكهرباء برشاء الطاقـة الكهربائية من مرافـق املصادر املتجّددة 

املرتبطة بالغاز املسـال؛ )د( تطبيق أسـلوب تعريفات التغذية الذي ينطوي عىل تسعري طويل األجل ومتغاير 

ولكنه إيجابي بالنسـبة للطاقة املتجّددة املرتبطة بالشـبكات )هـ( تحديد األسـعار يف قطاع الطاقة املتجّددة 

استناداً إىل ما هو مطلوب سواء يف تطوير واستخدام التكنولوجيات الالزمة أم تقديم خدمة معقولة واقتصادية 

من حيث التكاليف.

وقد قامت حكومة الصني بتنفيذ مبادرات إضافية يف مجال السياسات لدعم تنفيذ القانون، وهي تشمل 

أموراً شـتى من بينها تقديم إعانات ملساعدة جهود البحث والتطوير يف مجال الطاقة املتجّددة واألخذ بقواعد 

إيجابية يف مجال املحاسبة عن رسملة تكاليف البحث والتطوير ضمن مؤسسات التكنولوجيا الرفيعة واستخدام 

عائـدات رضيبة الدخل لدعم التطوير املحيل لعمليات تطوير الطاقة املتجّددة وتقديم منح وقروض تفضيلية 

التكنولوجيا األخرى أو مقتضيات الوقود ومن ذلك مثاًل التكليف الطويل األجل يف الرازيل بأن ُتدار  •
السيارات بشكل كامل أو جزئي بواسطة اإليثانول )انظر اإلطار رابعًا - 6( وهو تكليف مت إقراره كذلك 

يف الصني )انظر اإلطار رابعًا - 7(.
ويـــأيت ترتيـــب الصني حاليًا بـــني بلدان القمة فيمـــا يتصل بعدد بـــراءات االختراع علـــى صعيدها املتعلقة 
بتكنولوجيـــات الطاقـــة املتجّددة. وقـــد تعيَّن على حكومة الصني أن تنفذ سياســـات متنوعة لتخطي حواجز بوجه 
 تطوير الطاقة املتجّددة ومنها: )أ( ارتفاع تكلفة تطوير الطاقة املتجّددة؛ )ب( صعوبة ربط الطاقة املتجّددة بالشبكة؛ 
)ج( العقبات املؤسســـية؛ )د( االفتقار إىل االســـتثمار الدويل؛ )هـ( ضعف اإلطار القانوين والتنظيمي؛ )و( مستوى 

غري مؤكد من مستقبل الطلب ومن مثَّ مستقبل األسعار بالنسبة إىل الطاقة املتجّددة.



: سياسة التنمية وتحدّي املناخ يف أفريقيا 139حالة تغريرُّ

الخالصة
معظم البلدان النامية ليست متحّمسة للقبول بأهداف ملِزمة من حيث االنبعاثات. وتنبع شواغلها من واقع حتّديات 
إمنائية أساسية وتنعكس يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ 11. ومبوجب االتفاقية، من املسلَّم به أن 
البلدان “تتحّمل مسؤوليات مشتركة وإن كانت متباينة” )الفقرة السادسة من الديباجة( فيما أن البلدان املتقدمة 
النمو ينبغي هلا “أن تأخذ مكان الصدارة يف مكافحة تغيُّر املناخ” )املادة 3، الفقرة 1(، وبالنسبة إىل البلدان النامية 
“متثـــل التنميـــة االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقر أوىل األولويات وأغلبها” )املادة 4، الفقرة 7(. وترى 
البلـــدان الناميـــة أن البلدان املتقدمة النمو مـــا زال عليها أن ترهن على ريادهتا يف التعامل مع حتّدي املناخ وأن إلزام 
البلدان النامية مبستويات حمددة لالنبعاثات، بصرف النظر عن النتائج االقتصادية، أمر مرادف لوضع سقف حيّد من 

منوها ويتبىن استمرارية مستويات غري مقبولة من الفقر والالمساواة.
وسوف ميثِّل إنشاء مسارات إمنائية لالنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع مفتاح مواجهة حتّدي املناخ وتضييق 
شـــقة الالمســـاواة على املســـتوى العاملي والتصّدي حلالة الفقر املدقع. ويف ضوء االسترشاد بالتاريخ فمن املستبعد 
ه خالل فترة التحول.  أن تكون قوى الســـوق حبد ذاهتا قادرة على إنشـــاء هذه املســـارات أو أن تؤّدي دور املوجِّ
وقـــد ذكـــر هذا الفصل بأن البلدان النامية حتتـــاج إىل وجود الدول القوية والدينامية مـــن الناحية اإلمنائية، ومن مثَّ 
القادرة على طرح رؤية متجانسة للمستقبل وإدارة الصراعات اليت تنشأ من واقع التغيري وإقرار نوعية االستراتيجية 
املتكاملـــة اليت ســـتدعو احلاجة إليها. مثل هذه الدول حّققت بنجـــاح التحوالت يف املاضي من خالل تعبئة املوارد 
وتقدمي املدخالت املطلوبة من أجل األنشـــطة اإلنتاجية وإضفاء الطابع االجتماعي على خماطر االســـتثمار، وإزالة 
احلواجز وإتاحة الدعم املرحلي لّلذين تأثروا سلبًا من جّراء التحوالت اليت طرأت على األنشطة. وقد انطوى هذا 
على تشـــكيلة متنوعة من السياســـات املشجعة لالستثمار سواء كانت سياسات توضع على صعيد االقتصاد الكلي 
أم سياســـات صناعية. كما عمدت السياســـات الضريبيـــة والنقدية إىل إعطاء األولوية لزيـــادة اإلنفاق العام مبا يف 
ذلك إتاحة االستثمارات يف جماالت الطاقة والتعليم والصحة واهلياكل األساسية، واستخدمت االئتمانات املدعومة 
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تحتاج البلدان النامية إىل 

وجود الدول القوية والدينامية 

من الناحية اإلنمائية، ومن 

ثمَّ القادرة عىل طرح رؤية 

متجانسة للمستقبل وإدارة 

الرصاعات التي تنشأ من 

واقع التغيري وإقرار نوعية 

االسرتاتيجية املتكاملة التي 

ستدعو الحاجة إليها.

للـرشكات التقنية الصغرية واملتوسـطة الحجم التـي تدعم كفاءة الطاقة والطاقة املتجـّددة. وفضالً عن ذلك 
فمن خالل الربنامج الوطني لكهربة املدن، تم تركيب محطات بحجم 20 ميغاوات من الطاقة الفولطاضوئية 
الشمسية و840 كيلووات من املصادر الريحية و200 ميغاوات من محطات صغرية لتوليد الطاقة الكهرمائية 
لكي تزود 000 1 قرية بالطاقة املتجّددة. كما أن برنامج الضوء الشميس املقّرر االنتهاء منه يف عام 2010 ينفذ 
مشـاريع مرتبطة بالطاقة الشمسية يف شبكة واسعة النطاق، إضافة إىل ُنُظم بيان عميل لتزويد القرى بطاقة 
الفولطاضوئيات ومزيج من أنواع الطاقة األخرى، ومشـاريع لطاقة الفولطاضوئيات املنزلية لصالح املناطق 
النائيـة. وقد تم إنشـاء برنامج الضوء الالمع بدعم من مسـاعدة متعّددة األطراف مـن أجل تركيب عدة ُنُظم 
تعمل بطاقة الشمس والرياح يف شمال غربي الصني. وباإلضافة إىل ذلك فهناك برنامج “امتطاء الريح” وهو 
برنامج ثنائي تعاوني أنشئ لرتكيب التوربينات الريحية يف أجزاء مختلفة من الصني ويضّم مشاريع مشرتكة 
يقوم عليها صانعو التكنولوجيا املتجّددة من صينيني ودوليني، ويهدف للمساعدة عىل تطوير الطاقة املتجّددة 
الستخدامها من جانب الصناعات التحويلية الدولية. وأخرياً فقد أصدرت الحكومة تكليفات تقيض باملزج بني 
أنواع الوقود األحيائي وأنواع وقود السيارات، كما أن الخطة الخمسية الحادية عرشة للصني تستهدف تخفيض 

كثافة الطاقة بنسبة 20 يف املائة يف الفرتة بني عامي 2006 و2010.
املصدر: جامعة تافتس، 

كلية فليترش )2008(.
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وضمانات االئتمان واإلعفاءات الضريبية وعالوات االهتالك املتســـارع وما إليها لزيادة أرباح الشـــركات اخلاصة 
يف القطاعات املستهدفة.

كل هذه العناصر ســـتدعو احلاجة إليها بالتأكيد إذا كان اهلدف هو جناح اجليل اجلديد من االســـتراتيجيات 
اإلمنائية الرامية إىل حتقيق انبعاثات منخفضة ومنو مرتفع. وســـوف يقتضي األمر أن تطور هذه االســـتراتيجات رؤية 
واضحـــة إلنتـــاج الطاقة وجلانب كثافة الطاقة يف إطار هيكل اإلنتاج وللتنمية احلضرية والنقل والســـتخدام املوارد 

الطبيعية ولكثافة املوارد الطبيعية يف عملية اإلنتاج.
ومن شأن استراتيجية متكاملة أن تنطوي على بذل جهد مشترك بني دولة التنمية والقطاع اخلاص، ممّا يتسم 
بالضرورة بالعمل ضمن سياق حمدد حبيث يعتمد على عوامل شىت من بينها مستوى التنمية والقدرات التكنولوجية 
وحجم االقتصاد وقاعدة املوارد األساسية وقدرات احلكومة والعالقات القائمة بني الدولة ودوائر األعمال التجارية. 
وميكن اختاذ خطوات أّولية يف هذا اخلصوص من خالل تبين كفاءة الطاقة وتنفيذ عمليات الفحم األنظف وتطوير 
مصادر الطاقة املتجّددة. ومع ذلك فإن جهود التخفيف، بصرف النظر عن مدى ضرورهتا، لن تكون كافية حلماية 
البلدان النامية من األخطار اليت تتهّددها بفعل تغيُّر املناخ. وأفضل دفاع ضد هذه التهديدات يظل متمثاًل يف تنويع 
اهليـــاكل االقتصاديـــة مبا يتيح هلا التحول من اعتماد على عدد صغري من األنشـــطة وخباصة تلك املبذولة يف القطاع 

األّويل السريع التأّثر بالصدمات والتغّيرات املناخية.

من شأن جيل جديد من 

االسرتاتيجيات اإلنمائية أن 

يتطلب رؤية واضحة إلنتاج 

الطاقة ولجانب كثافة الطاقة 

يف إطار هيكل اإلنتاج وللتنمية 

الحرضية والنقل واستخدام 

املوارد الطبيعية وكثافة املوارد 

الطبيعية يف عملية اإلنتاج.
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مقدمة
َذَكـــرت الفصول الســـابقة أن األســـاس الســـتجابة متكاملة إزاء تغيُّرات املنـــاخ والتنمية يتمثـــل يف حتقيق انطالقة 
كبرية يف االســـتثمار لتحويل إنتاج واســـتخدام الطاقة ويف التنوع حنو أنشـــطة أقل قابلية للتأثر بالصدمات املناخية. 
وهذه االنطالقة ال بد أن تتصّدرها االســـتثمارات العامة وإن كان اســـتمرارها يقتضي بالذات جتميع االستثمارات 
اخلاصة إىل حيث يتهيأ اقتصاد أخضر متوسع، على أن تواكبها أوجه التقدم التكنولوجية الالزمة ملواجهة حتّديات 
التخفيف والتكّيف. وهذا التقدم سوف ينطوي على نشر تكنولوجيات ختفيض االنبعاث املتوفرة حاليًا مع تطوير 
تكنولوجيات جديدة تكون جاهزة لالســـتخدام التجاري مث التقدم على مسار تكنولوجيات جديدة متثل فتوحات 

يف هذا املجال.
وكثريًا ما يصاحب أّي خطوة سريعة يف تكوين رؤوس األموال تسارع مواز يف النهوض بالتكنولوجيا والتعلم 
التكنولوجي. ومع ذلك ففي ضوء مالحظة أوجه الفشل املألوفة يف السوق اليت جتنح إىل إبطاء أو حىت إيقاف التقدم 
التكنولوجي، فقد أشـــار الفصل الرابع إىل أن األمر ســـيحتاج كذلك إىل جدول أعمال قوي من السياســـات العامة 
حبيث ميزج بني حوافز األســـعار واللوائح وتدابري التدخل وال ســـيما يف حدود سياسة الصناعة ويكفل بالتايل عملية 
مستمرة من التعلم والنهوض التكنولوجي. وأشري كذلك إىل أن األمر سيحتاج إىل دولة التنمية من أجل تعزيز جدول 
أعمال من هذا القبيل يف معظم البلدان النامية. وعندما ال تتوفر التكنولوجيات املطلوبة حمليًا وإمنا يتعّين استريادها من 
اخلارج مث تكييفها حســـب الظروف واألحوال املحلية، يصبح جدول األعمال املذكور أكثر تعقيدًا. ويرجع ذلك 

جزئيًا إىل أن كفة امليزان بني املالكني واملستخدمني للتكنولوجيا سترجح أكثر فأكثر لصاحل الفئة األوىل.
وتتدفـــق التكنولوجيـــا من خالل العديد من القنـــوات املعروفة وأمهها التجارة ورأس املال األجنيب املباشـــر 
وتراخيـــص التكنولوجيا عر احلدود. كما تتدفق املعارف العلمية والتقنية كذلك على املســـتوى الدويل من خالل 
منشـــورات البحوث والتعاون البحثي وحراك املهارات العاملة. أما تســـريع خطى تدفقـــات التكنولوجيا الصديقة 
للمنـــاخ فيثـــري الكثري من نفـــس القضايا والتحّديات اليت تواجه أّي نوع من أنـــواع التكنولوجيا. وما مييز بني تلك 
التكنولوجيات عن كثري من التكنولوجيات وإن مل تكن كلها، هو صفة االســـتعجال، والنطاق الذي من املحتمل 
أن تقتضيه عمليات نقلها لكي تواجه حتّدي املناخ. ولكن هناك أيضًا حتّديًا أخالقيًا أساسيًا تطرحه التكنولوجيات 
الصديقة للمناخ باعتبار أن البلدان األكثر مســـؤولية عن تغيُّر املناخ، أو على األقل شـــركاهتا، ينظر إليها على أهنا 
تفيد من خالل نقل التكنولوجيات إىل البلدان اليت تتحّمل مســـؤولية أقل عن املشـــكلة أو ليس عليها أّي مسؤولية 

من األساس.
على إن تنفيذ التدابري املالئمة لتيسري نقل التكنولوجيات النظيفة وبناء القدرة املحلية على استخدامها بصورة 
فعَّالـــة يف البلدان النامية ســـوف يقتضي قدرًا كبـــريًا من التعاون فيما بني البلدان. وميكن هلذا التعاون أن يســـاعد 
على جلب التكنولوجيات بإيقاع أســـرع إىل حيث تصل ملرحلة تســـويقها جتاريًا، وتشـــجع على متابعة املزيد من 

البلدان األكثر مسؤولية عن 

تغريرُّ املناخ، أو عىل األقل 

رشكاتها، ينظر إليها عىل 

أنها تفيد من خالل نقل 

التكنولوجيات إىل البلدان 

التي تتحّمل مسؤولية أقل 

عن املشكلة أو ليس عليها أّي 

مسؤولية من األساس.

نقل التكنولوجيات النظيفة 

وبناء القدرة املحلية عىل 

استخدامها بصورة فّعالة يف 

البلدان النامية سوف يقتيض 

قدراً كبرياً من التعاون فيما 

بني البلدان.
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االختراقات العلمية يف جمال التوصل لتكنولوجيات حامسة فيما يتصل بتخفيض االنبعاثات. ومع ذلك ففي كثري من 
البلدان النامية، حيث التحّدي الرئيسي هو نشر التكنولوجيات القائمة املنخفضة االنبعاثات، حيتاج األمر إىل دعم 
دويل من أجل البحث والتطوير والنشـــر وإىل رفع احلواجز التجارية وإتاحة التمويل بشـــروط ميكن حتّملها والبناء 
الفعَّال للقدرات. وأّي جهد دويل متناسق لتعزيز إتاحة تكنولوجيات االنبعاثات املنخفضة ال ينبغي عالوة على ذلك 
أن حيّد من قدرة البلدان النامية ذاهتا على إنتاج مثل هذه التكنولوجيات ومن مثَّ تصبح متنافسة يف األسواق الدولية.

ويتعّلـــق الفصل احلايل بنقل ونشـــر التكنولوجيات الالزمة لتخفيف تغيُّر املنـــاخ والتكّيف معه على الصعيد 
الدويل 1. وينّصب التركيز على نقل التكنولوجيات )من الشمال إىل اجلنوب( مبا من شأنه أن يتيح للبلدان النامية 
أن تتخذ إجراءات فعَّالة من حيث التكاليف ومتســـقة مع تعزيز تنميتها االقتصادية واالجتماعية األوســـع نطاقًا بل 
وقادرة من الناحية املثالية على حتقيق هذا التعزيز. وهو حيّدد بعض احلواجز الرئيســـية اليت تعوق هذا النقل والنشـــر 
ويقترح تدابري إلزالتها أو ختطيها. ويف معرض االستجابة إىل ما مت حىت اآلن من تدفقات تكنولوجية حمدودة، وهو 
ما جنم جزئيًا عن بطء خطى السري على املسارات الساطعة لتنمية منخفضة االنبعاثات كما أفضى إليه جزئيًا عدم 
الوفاء بالوعود اليت قطعت يف االتفاقات الدولية، فإن الفصل معين إىل حد كبري بكيفية التنبؤ بالتحّديات اليت ميكن 
أن تتمثـــل يف املســـتقبل. وهو يشـــري، يف ضوء احلجم والطابع العاجل لتحّدي املنـــاخ إىل ضرورة أن يويل املجتمع 
 الدويل اهتمامًا جادًا أكر بكثري إىل ذلك النوع من اهليكل الالزم لكفالة عمليات نقل أوســـع نطاقًا للتكنولوجيا 
مبا يعجل من التحول إىل مسارات التنمية املنخفضة االنبعاثات. وميكن كذلك لتدفقات تكنولوجيا املناخ بني بلدان 
اجلنـــوب أن يكـــون هلا دور ملموس يف ذلك التحّول يف ضوء أوجـــه التقدم الذي أحرز يف بعض البلدان النامية يف 
جمـــاالت مـــن قبيل أنواع الوقود األحيائي والطاقة املتجّددة. أما كيفية تيســـري هذه التدّفقات فيقتضي بدوره مزيدًا 

من النظر يف املناقشات الالحقة لتحّدي نقل التكنولوجيا.

نقل التكنولوجيا من أجل تغيرُّ املناخ: تحدٍّ عاملي 
للسياسة العامة

ل أمرًا أساسيًا إلتاحة تنفيذ فعَّال التفاقية األمم املتحدة اإلطارية  يسود االتفاق على أن نقل التكنولوجيا سوف يشكِّ
بشـــأن تغيُّر املناخ 2 بعد عام 2012. ويف فترة مبكرة ترجع إىل عام 1972 ُعقد مؤمتر األمم املتحدة بشـــأن البيئة 
البشـــرية يف عام 1972 )األمم املتحدة، 1972( وشـــهد فيما شهد لغة صرحية تؤكد على أمهية نقل التكنولوجيا 
من أجل بلوغ األهداف البيئية واإلمنائية. ومثَّة صياغة أشارت إىل نقل التكنولوجيا وظهرت يف بروتوكول مونتريال 
لعام 1987 بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون 3 )انظر اإلطار خامسًا - 1( وبروتوكول بازل بشأن مكافحة 

نقل النفايات اخلطرة عر احلدود والتخلص منها 4.
أمـــا مؤمتـــر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، املعقود يف ريو دي جانريو يف عام 1992 فقد أضفى طابعًا 
جديدًا عاجاًل على نقل التكنولوجيات الســـليمة بيئيًا من أجل ختفيف تغيُّر املناخ. وجاءت التطورات اليت حلقت 
اعتماد اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ واملرتبطة بنقل التكنولوجيا لتشمل اعتماد خطة عمل بوينس 
آيرس من جانب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغيُّر املناخ يف دورته الرابعة، املعقودة يف 

هذه جمموعة فرعية من التكنولوجيات السليمة بيئيًا املتصلة باملناخ.  1
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1771، رقم 30822.  2

املرجع نفسه، املجلد 1552، رقم 26369.  3

املرجع نفسه، املجلد 1673، رقم 28911.  4

تدّفقات تكنولوجيا املناخ 

بني بلدان الجنوب يمكن أن 

يكون لها دور ملموس يف ذلك 

التحّول يف ضوء أوجه التقدم 

التي تمت يف بعض البلدان 

النامية يف مجاالت من قبيل 

أنواع الوقود األحيائي والطاقة 

املتجّددة.
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بوينـــس آيـــرس يف الفترة 2 - 14 تشـــرين الثاين/نوفمر 1998 5. وطلب مؤمتر األطـــراف من البلدان النامية أن 
“تتخذ مجيع اخلطوات العملية من أجل تعزيز وتيسري ومتويل” نقل التكنولوجيات السليمة بيئيًا إىل البلدان النامية 
وإتاحتها هلا 6. وبشكل خاص فإن خطة العمل تتوخى إجياد “بيئة متكني ... حلفز االستثمار من القطاع اخلاص” 

يف جمال نقل التكنولوجيات السليمة بيئيًا 7.
ومـــن أجـــل تفعيل األحكام ذات الصلة من االتفاقية اإلطارية فيما يتعلـــق بالتكنولوجيا فقد وافقت العملية 
احلكومية الدولية، من خالل مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ يف دورته السابعة، 
املعقودة يف مراكش، املغرب، من 29 تشـــرين األول/أكتوبر إىل 10 تشـــرين الثاين/نوفمر 2001 على إطار لنقل 
التكنولوجيا 8 يضم املجموعة التالية من املواضيع واملجاالت الرئيسية من أجل اختاذ إجراءات ملموسة وفعَّالة بشأهنا:

 CP4/1 الفرع 1، القرار ،FCCC/CP/1998/Add.1 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغيُّر املناخ/مؤمتر الدول األطراف  5
.2/CP.4-8/CP.4 وقد مت اعتماد خطة العمل على النحو املحدد يف القرارات

املرجع نفسه، القرار CP.4/4، الفقرة 3 )أ(.  6
املرجع نفسه، الفقرة 7 )د(.  7

FCCC/CP/2001/13/Add.1 and Corr.1، القرار CP.7/4، املرفق.  8

اإلطار خامساً - 1
الدروس املستفادة من تنفيذ بروتوكول مونرتيال

بروتوكول مونرتيال بشـأن املواد املسـتنفدة لطبقة األوزون أ تم االتفاق عليه يف عام 1987 ودخل حيِّز النفاذ يف 1 

كانون الثاني/يناير 1989. وقد جاء الربوتوكول استجابة لحقيقة أن العلماء أوضحوا أن بعض املواد التي هي من 

صنع اإلنسان تساهم يف نفاد طبقة األوزون املحيطة بكوكب األرض، التي تحمي الحياة من األشعة فوق البنفسجية 

رة. وقد ظل الربوتوكول يعّد واحداً من أنجح االتفاقات البيئية العاملية بفضل ما أدى إليه من حفز عىل تطوير  املدمِّ

ونقل التكنولوجيات الرامية إىل حماية طبقة األوزون يف أعايل الغالف الجوي عىل مستوى العالم كله.

ويتطلب الربوتوكول من األطراف أن تقيض عىل انبعاثات املواد التي ُتعّد األخطر من حيث نفاد األوزون، كما 
تم استخدام بدائل آمنة بيئياً مع يتعلق بها من تكنولوجيات للتوصل إىل هذا الهدف. وبما أن كثرياً من التكنولوجيات 
ال تتاح عىل نطاق واسع إالّ يف بلدان قليلة نسبياً، فضالً عن أن السوق العاملية كانت بطيئة يف طرح هذه التكنولوجيات 
الة كانت الزمة للقضاء عىل انبعاثات  لتصل إىل بعض أجزاء من العالم، فإن برامج التكنولوجيا الدولية الهادفة والفعَّ

املواد التي تؤدي إىل نفاد األوزون )سرتلنيك ولنكيتي، 1995(.

وقد تم إنشاء الصندوق املتعّدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال بواسطة تعديل لندن لربوتوكول مونرتيال 
يف عام 1990 من أجل مسـاعدة البلدان النامية األطراف يف الربوتوكول، التي يقّل استهالكها السنوي وإنتاجها من 
املـواد التي تـؤدي إىل نفاد األوزون عن 0.3 كيلوغـرام، عىل االمتثال لتدابري املكافحة التـي يقيض بها الربوتوكول. 
ويغطي الصندوق التكاليف الرتاكمية املرتبطة بنقل التكنولوجيا بما يف ذلك تكاليف هندسـة املواقع ورشاء املعدات 
والرتكيب والتدريب وبدء العمليات. كذلك فهناك مشاريع لبناء القدرات مثل إنشاء مكاتب األوزون الوطنية ومكاتب 
شـبكات األوزون اإلقليمية وهي أيضاً تستحق التمويل. )أندرسون، مدهافا سارما، وتادونيو، 2007(. واعتباراً من 
نيسان/أبريل 2008 بلغ مجموع املساهمات املقدمة إىل الصندوق املتعّدد األطراف من جانب نحو 49 بلداً متقدماً 

)بما يف ذلك بلدان االقتصادات املارة بمرحلة انتقالية( أكثر من 2.3 بليوني دوالر.

وقد تم استخالص دروس من تنفيذ بروتوكول مونرتيال وهي دروس قد تّهم الذين يشاركون يف عملية تغريرُّ 
املناخ )أندرسـون، مدهافا سـارما، وتادنيو، 2007(. والدروس املتصلة بنقل التكنولوجيا تشمل: حاجة البلدان إىل 
تقييمات مسـتنرية للتكنولوجيا، وتمكني اآللية املالية بأن تقوم بدور الوسـيلة االستباقية من أجل نقل التكنولوجيا 

ووضع وتنفيذ برامج التدريب واستخدام اللوائح والسياسات بغرض تعزيز نقل التكنولوجيا.

أ األمم املتحدة، مجموعة 

املعاهدات، املجلد 1552، رقم 
.26369



دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية يف العالم، 2009 144

االحتياجات من التكنولوجيا وتقييم االحتياجات: جمموعة من األنشطة اليت ترعاها البلدان ومن شأهنا تعريف  •
وحتديد أولويات تكنولوجيا التخفيف والتكيُّف وال سيما بالنسبة إىل البلدان النامية.

معلومات التكنولوجيا: ويعّرف هذا العنصر الوسائل الالزمة، مبا يف ذلك املعدات والراجميات وُسبل الربط  •
الشبكي لتيسري تدفق املعلومات بني خمتلف األطراف املعنية تعزيزًا لتطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيًا.

ز على اإلجراءات احلكومية بكل أشكاهلا مبا يف ذلك السياسات التجارية  • بيئات التمكني: هذا العنصر يركِّ
املنصفة ورفع احلواجز التقنية والقانونية واإلدارية عن نقل التكنولوجيا، وسالمة السياسات االقتصادية، 
وإقرار اأُلُطر واألخذ بالشفافية، وكلها أمور ال غىن عنها يف خلق بيئة متكني تفضي إىل نقل التكنولوجيا 

على مستوى القطاع العام والقطاع اخلاص.
بناء القدرات: وهي عملية تسعى إىل بناء وتطوير وتقوية وتعزيز وحتسني املهارات العلمية والتقنية القائمة،  •

إضافة إىل اإلمكانات واملؤسسات وخاصة يف البلدان النامية لتمكينها من إتاحة وتكييف وإدارة وتطوير 
التكنولوجيات السليمة بيئيًا.

اآلليات الالزمة لنقل التكنولوجيا: عناصر تيسري الدعم لألنشطة املالية واملؤسسية واملنهجية: )أ( لتعزيز  •
التنسيق بني املجموعة الكاملة من األطراف صاحبة املصلحة يف خمتلف البلدان واملناطق؛ )ب( إلشراكها 
يف اجلهود التعاونية من خالل التعاون والشراكات يف جمال التكنولوجيا )عام/خاص وخاص/عام وخاص/

خاص(؛ )ج( لتيسري وضع املشاريع والرامج اليت تدعم هذه األهداف.
وقد مت بعد ذلك إنشـــاء فريق من اخلراء معين بنقل التكنولوجيا بوصفه ترتيبًا مؤسســـيًا لتيســـري تنفيذ إطار 
نقل التكنولوجيا 9، وأُقّر إجراء معّزز بشأن تطوير ونقل التكنولوجيا لدعم اإلجراءات املتصلة بالتخفيف والتكّيف 

يف إطار خطة عمل بايل 10.
وقد نشـــأت املناقشـــات املتعلقة بتعزيز نقل التكنولوجيا من أجل التصدي لتحّدي املناخ بالتوازي يف إطار 
املناقشة اليت جرت مؤخرًا بشأن أفضل الطرق لنقل التكنولوجيا املوّصلة إىل أهداف التنمية وإن مل يكن مبعزل عنها. 
ز اجلانب األول على مدى السرعة يف توفري املعارف التكنولوجية املطلوبة للتصدي لتغيُّر املناخ  وبصورة أساسية ركَّ
من حيث إمكانية اإلفادة منها على نطاق واسع يف جمال االقتصاد، وما إذا كانت ستتم يف بلدان متقدمة أم نامية، 
وما إذا كان سيتم ذلك عن طريق التعلم أم التكّيف. أما جدول األعمال الناتج عن ذلك فهو يسّلم ضمنًا باحلاجة 
إىل معاجلة حاالت الفشل املختلفة يف السوق مما ميكن أن يعوق انتشار املعرفة التكنولوجية. ويف السنوات األخرية 
ز بصورة غري متناسبة على محاية الوضع الدويل ملن ابتكروا وامتلكوا التكنولوجيا من  كان التحّدي اإلمنائي قد ركَّ
خـــالل الربط بني حقوق امللكية الفكريـــة وبني قواعد التجارة املتعّددة األطراف من قبيل االتفاق املتعلِّق باجلوانب 
املتصلـــة بالتجـــارة من حقوق امللكية الفكرية )تريبس( )منظمة التجـــارة العاملية، 1994(، واالتفاق املتعلِّق بتدابري 
االســـتثمارات املتصلة بالتجارة )املرجع الســـابق( ومن خالل املفاوضات الثنائيـــة 11. وهذا يؤكد أكثر على أمهية 
االبتكار. كما أن محاية مالكي املعارف كثريًا ما تعد أيضًا مقياسًا ملدى التزام البلدان باحلوكمة الرشيدة ومؤشرًا 
عن شيوع أو عدم شيوع مناخ استثماري من شأنه أن جيتذب الشركات األجنبية اليت ينظر إىل وجودها على أنه 

أضمن الُسبل إلتاحة التكنولوجيات األكثر تقدمًا )ماسكوس، 2000(.

املرجع نفسه، القرار CP.7/4، الفقرة 2.  9
FCCC/CP/2007/6/Add.1، والقرار CP.13/1، الفقرة 1 )د(.  10

لالطالع على استعراض واٍف، انظر لتلتون )2008(.  11
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ومع ذلك ال يبدو أن أيًّا من املنظورين يتفهم الطابع العاجل للتغيُّر التكنولوجي، وال ارتباطاته بفكرة حتقيق 
انطالقة كبرية على املســـار اجلديد لنمو منخفض االنبعاثات، وخاصة على صعيد البلدان النامية. ويف واقع األمر، 
فكما جرت مناقشـــته يف الفصل الثاين، فإن اإلنفاق يف جمال البحث والتطوير والنشـــر على بعض التكنولوجيات 
األساســـية الالزمة لدعم هذا التحول يبدو وكأنه يتحرك يف االجتاه اخلطأ. وســـوف يكون الزمًا العودة عن هذا 
االجتاه من أجل بناء قوة الدفع حنو مســـتقبل منخفض االنبعاثات. وســـوف يتعني على هذه اإلجراءات يف غالب 
األحيان أن تنطلق من واقع تشـــكيلة متنوعة من اآلليات على املســـتوى الدويل كما ستقتضي يف هناية املطاف قيادة 

حازمة تضع األمن املشترك قبل املصلحة التجارية الضيقة.

حقوق امللكية الفكرية

حوافز أم عقبات

االلتزام باحترام حقوق امللكية الفكرية يرفع تكاليف احلصول على التكنولوجيا. وســـواء يشـــّكل هذا حاجزًا هامًا 
إزاء نقل التكنولوجيا، فذلك أمر يتوقف على عوامل شىت من بينها ما إذا كانت التكنولوجيا املعنية واملحمية براءة 
اختـــراع هلـــا عناصر مغايرة أم بديلـــة فعَّالة من حيث التكاليف، وكذلك على درجـــة التنافس يف مضمار الصناعة 
ذات الصلة مما ميكن أن يؤثر على السعر وعلى شروط الترخيص. وفضاًل عن ذلك فالتكنولوجيا اليت تغطيها براءة 
اختراع فردية قد ال تتيح سوى قدرة جزئية الستغالل ابتكار ما، فيما ميكن يف واقع األمر أن تعتمد القدرة الكلية 
على تكنولوجيات حممية بواســـطة براءات متعددة أو جمموعة من التكنولوجيات املحمية بالراءات وغري ذلك من 
 أشـــكال املعرفة. كما أن أشـــكال احلماية القانونية حلقوق امللكية، ومنها مثاًل براءات االختراع وحقوق النشـــر، 
ل سوى وسيلة من وسائل محاية امليزة التكنولوجية وميكن أن تتسم باألمهية أيضًا األسرار التجارية واملعارف  ال تشكِّ

التقنية املتعلقة حتديدًا هبذه الشركة أو تلك مبا يف ذلك املعارف اليت تتمثل يف العاملني املهرة ذاهتم.
ويثــــور حــــوار بالغ النشــــاط عما إذا كانت حقوق امللكيــــة الفكرية يف التحليل األخري تســــاعد أو تعوق نقل 
التكنولوجيا. على أن القرائن هنا غري حامسة. وهناك كذلك تباين حســــب الصناعة وحيثما يكون مثَّة دور خلصائص 
من قبيل دينامية األســــواق، ومدى تعقيد التكنولوجيا، وأمهية عمليات البحث والتطوير وســــهولة التقليد والنفاذ إىل 
األســــواق. وهناك اختالف أيضًا حســــب مســــتوى التطور االقتصادي؛ ففي البلدان املرتفعة الدخل ارتبطت حقوق 
الراءات األقوى بارتفاع مستويات اإلنتاجية ونفقات البحث والتطوير والنشر والتدّفقات التجارية ورأس املال األجنيب 
املباشــــر ومــــدى تعقيد التكنولوجيات املنقولة. ومع ذلك، وحىت فيما بني هــــذه البلدان، يوجد تباين ملموس. وليس 
مــــن الواضــــح ما إذا كانت حقوق امللكية الفكرية ســــببًا أم نتيجة هلذه املحّصالت. ومن الناحية األخرى فإن حقوق 
امللكية الفكرية الضعيفة يف أقل البلدان منوًا جتنح إىل أن ترتبط باخنفاض مستويات البحث والتطوير والنشر والتدّفقات 
الوافدة من رأس املال األجنيب وما إىل ذلك )باليد وآســــيا، 2003؛ مسيث، 2001( 12. ومع ذلك فاألمر يصعب 
معه التمييز بني الســــبب والنتيجة. وحىت عندما تنقل التكنولوجيا إىل أقل البلدان منوًا فإن العقبة الرئيســــية اليت حتول 
دون توسيع استخدامها ميكن أن ترتبط بقدرة االستيعاب وحدها )مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 2007(.

ويف ضـــوء احلمايـــة األقـــوى حلقوق امللكية الفكرية، مع مـــا يرتبط بذلك من زيـــادة تكاليف احلصول على 
التكنولوجيات، فقد ساد قبول عام بأن البلدان النامية املنخفضة الدخل جيب إعفاؤها من حقوق امللكية الفكرية القوية 

ومع ذلك فهناك جهد حبثي واحد على األقل جيد أن مثَّة حاالت ارتباط إجيابية بني احلماية القوية حلقوق امللكية الفكرية وبني   12
النمـــو االقتصـــادي على صعيد البلدان املنخفضة الدخل ولكن ليس بني صفوف البلدان املتوســـطة الدخل )فالفي، وفوســـتر، 

وغرينواي، 2006(.

ال يمكن لنظام أكثر تدرجاً 
أن يدعم نقل التكنولوجيا عىل 

نطاق واسع إالّ إذا صاحبته 
تدابري تكميلية تتصل بالتمويل 

والبحث والتطوير والنرش 
وبالتعاون التقني.
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املرتبطة بااللتزامات، وأن قوة هذه االلتزامات ينبغي أاّل تزيد إاّل مع ارتفاع مستويات التنمية )هوكمان، وماسكوس، 
وســـاجي، 2004(. ومع ذلك فبما أن النظام الراهن متحيز بصورة غري واجبة حنو املالكني وليس حنو مســـتخدمي 
التكنولوجيا، فليس من شأن نظام أكثر تدّرجًا أن يدعم نقل التكنولوجيا على نطاق واسع إاّل إذا جاء مقترنًا بتدابري 

تكميلية تتصل بالتمويل والبحث والتطوير والنشر وبالتعاون التقين وهو ما مل حيدث يف السنوات األخرية.
ومتثِّل إمكانية املبادلة فيما بني محاية حقوق امللكية الفكرية وتطوير ونقل التكنولوجيا قضية بالغة األمهية يف 
سياق تغيُّر املناخ. وكما يتضح من الشكل خامسًا - 1 فإن توزيع ملكية براءات االختراع للتكنولوجيات املتعلقة 
باملناخ يتميز بتحيزات شديدة لصاحل االقتصادات املتقدمة. ومع ذلك فحىت اآلن جيد بريتون )2007( قرائن خمتلطة 
بشـــأن أمهية حقوق امللكية الفكرية يف نقل التكنولوجيا. واســـتنادًا إىل تدارس ثالثة قطاعات )الطاقة الفولطاضوئية 
والطاقـــة الرحييـــة وأنواع الوقود األحيائي( فإنه خيلص من جانبه إىل أن ما تغطيه الراءات عادة ليس التكنولوجيات 
دة هلا. وما يهم أكثر هو التشوهات األخرى اليت تصيب السوق.  األساسية بقدر ما أهنا التحسينات أو املالمح املحدِّ
ويف قطاع الفولطاضوئيات، تواجه الدول النامية عملية احتكار فضفاض لصاحل أقلية تضّم عددًا من الالعبني 
اجلدد. وعليه فهناك بلدان نامية كاهلند والصني على سبيل املثال أصبحت قادرة على الدخول يف جمال هذه الصناعة 
واملنافسة فيها. وفيما يتعلق بتكنولوجيات الوقود األحيائي ال تبدو حقوق امللكية الفكرية وكأهنا حتول بني البلدان 
 الناميـــة وبـــني الوصول إىل تكنولوجيات التوليد الراهنة علـــى حنو ما يتبدى من واقع التطورات يف كثري من البلدان 

مبا فيها الرازيل وتايلند وجنوب أفريقيا وماليزيا.
ومّثة ســـؤال أصعب يف إجابته بشـــأن ما عساه حيدث يف املســـتقبل. وبقدر ما ُتحقق البلدان النامية انطالقة 
استثمار كبرية لشق مسار لتنمية منخفضة االنبعاثات، بقدر ما يتوقع من سوق التكنولوجيات اجلديدة أن تتوسع 
خبطى سريعة. وميكن لعقبات غري متوّقعة إزاء نقل التكنولوجيا أن تبطئ هذا التحول، وخاصة مع نشوء قطاعات 
جديدة ترتبط بتلك التكنولوجيات أو تفرض حتّوالت واسعة النطاق يف املوارد لكي تتجه إىل االقتصادات املتقدمة 

بالفعل من خالل سداد تكاليف التكنولوجيا.
وأبرز احلواجز والتشوهات ميكن أن يرتبط بقوة السوق اليت يتمتع هبا عدد صغري من املنتجني العاملني على 
صعيـــد االقتصـــادات املتقدمة. ويبدو قطاع طاقة الرياح هو األكثر تركيزًا من بني قطاعات الطاقة املتجّددة الثالثة 
ل حاجزًا  اليت خضعت لدراســـة بارتون. ومن شـــأن التحكم الشـــديد يف امللكية الفكرية يف هذا القطاع أن يشـــكِّ
حيـــول دون نقـــل التكنولوجيا. وحىت مع ذلك، فبعض الـــدول النامية كانت قادرة على إقامة مزارع للرياح مزوَّدة 
مبعـــدات من الســـوق العاملية دون تكّبد تكاليف عالية لقاء امللكية الفكرية. أمـــا التحّدي الذي يواجه هذه البلدان 
الناميـــة فيتمثل يف دخول الســـوق العاملية للحصول على توربينات الرياح. ذلـــك ألن قادة الصناعة حاليًا يتمتعون 
بالنفوذ ويفتقرون إىل احلماس لتقاســـم التكنولوجيا احلامسة يف هذا الشـــأن انطالقًا من خشـــية خلق منافسني جدد 
)انظر اإلطار خامســـًا - 2(. وتوجد دولتان ناميتان تتمتعان مبزايا للمســـاومة ملحوظة يف هذا الصدد ومها الصني 
واهلند بعد جناحهما يف إقامة شـــركات هلا أمهيتها على مدار ســـنوات العقد املاضي. ولكن ما إذا كان هناك بلدان 

نامية أخرى سوف تستطيع حماكاة هذا النجاح فذلك أمر غري مؤكد حىت اآلن.
أما اإلجراءات املتعّددة األطراف الالزمة من أجل تسريع نقل التكنولوجيا فيما بني البلدان فيمكن أن تكون 
من نوعيات شـــىت: تلك اليت تســـتغل عناصر املرونة القائمة يف االتفاق بشـــأن اجلوانب املتعلقة بالتجارة من حقوق 
امللكيـــة الفكريـــة، وتلك اليت تتطلب تعدياًل يف ذلـــك االتفاق وغريه من جماالت التخصص يف إطار منظمة التجارة 
العاملية، وتلك اليت ال ترتبط بالضرورة باتفاق جتاري متعدد األطراف مبا يف ذلك املبادرات الرامية إىل تشكيل قدرة 

استيعابية ترتبط بالتكنولوجيا وتشجيع االبتكار يف البلدان النامية من خالل التعاون الدويل.
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الطاقة املتجّددة (نسبة مئوية)

التخفيف من أثر السيارات (نسبة مئوية)

الشكل خامساً - 1
نصيب امللكية املشمولة بالرباءات يف مجاالت الطاقة املتجدرّدة وتخفيف أثر املركبات فيما بني 

بلدان مختارة، 2000 - 2004

املصدر: منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي 

.)2007(
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اإلطار خامساً - 2
االستثمار األجنبي املبارش ونقل التكنولوجيا يف قطاع الرياح

تعّرضت دراسـة حديثة عن طاقة الرياح يف الصني للرشكات األجنبية واملحلية املشاركة يف صناعة توربينات الرياح 

يف الصـني وقارنـت حجم نقل التكنولوجيا يف أربع دراسـات إفرادية. وهذه الحاالت األربـع أظهرت ثالثة أنواع من 

نماذج املِلكية التي نجم عنها تأثري كبري عىل مدى نقل التكنولوجيا: )أ( املشاريع املشرتكة املحدودة حيث يتم تطوير 

وامتالك جميع املواد والتكنولوجيا من جانب الرشكة األجنبية ولكن يتم تصنيعها بواسـطة العمالة واملواد الصينية 

)عىل سـبيل املثال رشكة نيكونفسـتاس ورشكة جنرال إلكرتيك للرياح(؛ )ب( املشـاريع املشرتكة حيث تقوم رشكة 

أجنبية بتطوير التكنولوجيا التي تمتلكها بعد ذلك رشكة صينية وتصنع املكونات بواسـطة العمالة واملواد الصينية 

)عىل سبيل املثال أكسيان - نورديكس( )ج( ممتلكات الصني حيث تقوم رشكة صينية بتطوير وامتالك التكنولوجيا 

وترشف عىل إنتاج املواد )عىل سبيل املثال غولدوند - الصني(.

وقـد خلصت الدراسـة إىل أنه برصف النظر عن نموذج امللكية فإن عـدداً قليالً للغاية من الرشكات األجنبية 
قامت بنقل تكنولوجيا الطاقة الريحية. ولم تعارض الرشكات اململوكة لألجانب الرشط املتعلق باملحتوى املحيل ألنها 

كانت قادرة عىل أن تزدهر يف السوق وتحتفظ بالسيطرة عىل ما لها من حقوق امللكية.

ويف إطـار رد الفعـل تنظر حكومة الصني يف تنفيذ املقتضيات املحلية للملكية الفكرية يف مجال طاقة الرياح 
يف محاولـة لحـث الرشكات الدولية عىل نقل املزيد من التكنولوجيا. ومثل هـذه النصوص املتعلقة بمتطلبات امللكية 
الفكرية يمكن أن تتحداها الرشكات الدولية بموجب قواعد منظمة التجارة العاملية أو بالعمل ببسـاطة عىل تحجيم 

رأس املال األجنبي الجديد الوافد إىل هذا القطاع. 

ومـا برحت الحكومة تسـعى، بقدر من النجاح، إىل تعزيـز الرشكات الصينية القوية واملسـتقلة العاملة يف 
مجال طاقة الرياح. وعىل صعيد هذه املشـاريع الصينية الناشـطة يف مجال تلك الطاقة، ينتج العديد من الصانعني 
املعدات األرخص بما يصل إىل نسـبة 30 يف املائة من تلك املنتجة عىل يد النظراء األجانب ولكن هذه املعدات ليسـت 
يف العـادة متقدمة كنظريتها من حيث التصميم. وعىل سـبيل املثال تعتمد الـرشكات الصينية عىل توربينات ترتاوح 
طاقتهـا مـا بني 600 و750 كيلووات بينما تعرض جنرال إلكرتيك 1.5 ميغاوات وتقدم فيسـتاس 2 ميغاوات من 
طاقة التوربينات. عىل أن قدرات التصنيع يف الصني تتغريرُّ برسعة ومن ثمَّ فالدولة عىل الطريق بحيث تتجاوز بحلول 

عام 2020 هدف إنتاج 30 غيغاوات.

 اإلفادة من عوامل مرونة االتفاق املتعلق بجوانب حقوق 
امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة

عوامل املرونة املتعّددة اليت يضمها االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة “تريبس” ميكن 
استغالهلا مبا يتراوح بني تقييد منح الراءات إىل استخدام عمليات الترخيص اإلجبارية بل وحىت توسيع استخدامها 

خلدمة األسواق اإلقليمية.

تقييد منح الرباءات

تشري عملية براءات االختراع إىل احلدود اليت مت إقرارها لتحديد االختراعات اليت ميكن أن تغطيها الراءات. واملادة 
27 مـــن االتفاق بشـــأن اجلوانب املتعلقـــة بالتجارة من حقوق امللكية الفردية تنص علـــى “أن ُتتاح الراءات ألّي 
اختراعات ... يف كل ميادين التكنولوجيا شـــريطة أن تكون جديدة وأن تشـــمل خطوة ابتكارية وأن تتيح التطبيق 
الصناعـــي”. وهذه املعايري الفضفاضة نســـبيًا فيمـــا يتعلق مبنح الراءات تترك حيزًا ألن تصـــوغ البلدان على حدة 
سياستها اخلاصة هبا مبا يف ذلك تقييد منح الراءات. وفضاًل عن ذلك فتعريف املعايري، ومن مثَّ تقييد منح الراءات، 

املصدر: لويس، 2006.
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ميكن أن يفضي إىل أثر إجيايب على نقل التكنولوجيا واالبتكار من خالل حتجيم التضارب الذي ميكن أن ينشأ مع 
الراءات القائمة بالفعل )أوليفا، 2008(.

واســـتنادًا إىل األهـــداف واملبادئ التوجيهية املنصـــوص عليها يف االتفاق املذكور أعـــاله، فيما يتعلق بنقل 
التكنولوجيا، ميكن استثناء تكنولوجيات معيّنة من منح براءات االختراع، وخاصة تلك اليت ُتعّد ضرورية ملواجهة 
تغيُّر املناخ و/أو تكون خاضعة لتدابري حماربة املنافسة مع بقائها متسقة مع مبادئ االتفاق )لتلتون، 2008(. ومن 
أمثلة هذا االســـتثناء ما يوجد حاليًا يف نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي 13، واالتفاقية الدولية بشـــأن املوارد اجلينية 
للعامل بالنسبة لألغذية والزراعة 14 )لتلتون، 2008(. ومبا أن املفاوضات اجلارية ضمن نطاق املنظمة العاملية للملكية 
الفكرية )الويبو( حول معاهدة تتعلق بقانون موضوعي بشأن الراءات ميكن أن تنهي هذه الفرصة )املنظمة العاملية 
للملكية الفكرية، 2008( فإن أثرها على نقل التكنولوجيا املتصلة باملناخ ال بد من تفحصه بدقة قبل االنتهاء من 

تلك املفاوضات.
إن استثناء التكنولوجيات الصديقة للبيئة من براءات االختراع ميثل سبياًل لتخفيض التكاليف. ويكمن املرر 
له وخاصة بالنسبة  الذي يســـتند إليه اقتراح من هذه القبيل يف مدى خطورة مســـألة تغيُّر املناخ والتهديد الذي تشكِّ
إىل البلـــدان الناميـــة. ومن اخليارات اليت يطرحها هذا االقتراح ما يلي: اســـتثناء التكنولوجيات واملنتجات الصديقة 
للبيئة من براءات االختراع، واالستثناء من براءات االختراع يف البلدان النامية فقط، والسماح للبلدان النامية باستثناء 
الراءات املتعلقة بالتكنولوجيات واملنتجات الصديقة للبيئة إذا اختارت ذلك، ومنح تراخيص طوعية بناًء على الطلب 

معفاة من رسم االمتياز ومنح تراخيص طوعية تلقائيًا مع تقدمي تعويض ملالك التكنولوجيا 15.
ورمبا أمكن تطبيق هذه اخليارات على أساس تدرجيي يف البلدان ذات املستويات املختلفة من التطور حيث 
ميكن تطبيق اخليارات من األول إىل الثالث على البلدان النامية ذات الدخل املنخفض واالثنني األخريين على البلدان 
النامية ذات الدخل املتوســـط والدخل املرتفع. كذلك ميكن أن يكون حجم البلد املعين معيارًا آخر الختيار النوع 
املالئـــم من املرونة 16. وبالنســـبة إىل بلد صغري فإن احلصول على ترخيـــص لتكنولوجيا متصلة باملناخ قد ال يكون 
مرحبـــًا حـــىت إذا كان بلدًا ناميًا ذا دخل متوســـط أو مرتفع إاّل إذا كان باإلمكان اســـتخدام الترخيص لإلفادة من 
أسواق التصدير. ويف هذه احلالة ميكن ختفيض رسم االمتياز أو إلغاؤه و/أو ميكن توسيع استنفاد حقوق االختراع 

من املستوى املحلي يف منطقة ما كي يغطي تلك املنطقة بأكملها.

الرتخيص اإللزامي

حـــىت عندما تكون تكنولوجيا ما حممية بـــراءة اختراع، فإن املادتني 30 و31 من اتفاق اجلوانب املتعلقة بالتجارة 
يتيح فرصًا تسمح باستخدام غري مأذون به وتلقائي للتكنولوجيا املشمولة بالراءة بغري موافقة حائز الراءة من خالل 
الترخيص اإللزامي يف ظل ظروف معينة. والســـتخدام املادة 30 للحصول على الترخيص اإللزامي ســـيتعني على 
الـــدول الدفـــع بأن مثَّة عملية منفذة للتخفيف أو التكّيف إزاء تغيُّر املناخ وترَّر وجود “مصاحل مشـــروعة ألطراف 
ثالثة” على النحو الذي تقتضيه املادة. وهناك اســـتثناء ثان يســـمح باالســـتخدام غري املأذون به من جانب بلد ما 

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1760، رقم 30619.  13
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، تقرير مؤمتر املنظمة، الدورة احلادية والثالثون، روما، 2 - 13 تش���رين الثاين/نوفمرب   14

C2001/REP( 2001(، التذييل دال.
ينطوي اخلياران األخريان على إعفاءات من حقوق الراءات بداًل من تقييد منح براءات االختراع.  15

مع ذلك توضح مجيع البلدان النامية حبق أن األمر حباجة إىل تكنولوجيات جديدة ملواجهة التهديد العاملي الذي خلقته البلدان   16
املتقدمة يف الوقت احلاضر.

يمكن استثناء تكنولوجيات 
معيّنة من منح براءات 

االخرتاع، وخاصة تلك التي ُتعّد 
رضورية ملواجهة تغريرُّ املناخ 
و/أو تكون خاضعة لتدابري 

محاربة املنافسة.



دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية يف العالم، 2009 150

عندما “يكون ذلك ضروريًا حلماية مصاحله األمنية األساسية” )املادة 73 )ب(( أو “احلفاظ على السلم واألمن 
الدوليني” )املادة 73 )ج(( وسواء كان باإلمكان الدفع هبذا الشرط، فذلك أمر يتوّقف على وجود هتديد بكارثة 

مناخية.
وتطرح املادة 31 من االتفاق الشروط األخرى بالسماح بالترخيص اإللزامي ملنتج مشمول براءة االختراع. 
وهناك معياران رئيســـيان ينبغي تلبيتهما من جانب عضو يف منظمة التجارة العاملية حبيث يكون مســـتحقًا إلعفاء 
مبوجـــب املـــادة 31. أواًل ال بد من بذل جهود معقولة للحصول على الترخيص املالئم من جانب صاحب حقوق 
امللكية الفكرية ذات الصلة )املادة 31 )ب(( وميكن التجاوز عن هذا الشـــرط التفاوضي عندما يقرر العضو )على 
أساس من حكم توصل إليه( بأن هناك “حالة طوارئ وطنية” أو “ظروف أخرى تتسم بطابع شديد االستعجال” 
تتطلب استخدامًا غري مأذون به بغري توان. وال بد يف هذه احلالة من إبالغ صاحب حقوق امللكية الفكرية )بأسرع 

سبيل عملي معقول(. 
وقد جاءت املناقشات املفضية إىل االعتراف باالستثناءات املتصلة بالصحة العامة لتبدي قدرًا من املرونة يف 
ل “ظروفًا طارئة” 17، وفتحت الباب إىل إمكانية استخدام هذه االستثناءات يف سياق تغيُّر  تفســـري ما الذي يشـــكِّ
املناخ 18، باعتبار أن تغيُّر املناخ يزداد النظر إليه بوصفه “حالة طوارئ” متّس الصحة العامة، ومبا يرر اســـتثناءات 
الترخيص اإللزامي مبوجب املادة 31 )شبكة العامل الثالث، 2008(. ويف واقع األمر فإن وكالة الواليات املتحدة 
حلماية البيئة صدرت إليها األوامر من جانب املحكمة العليا كي تّبت فيما إذا كان ثاين أكسيد الكربون هو عامل 
ملـــوث يلحـــق الضرر بالصحة العامة وبالرفاه، ويف هذه احلالة تصبح ملزمـــة بتنظيمه مبوجب قانون اهلواء النظيف 
لعام 1990. ويف 20 آذار/مارس 2009 أصدرت الوكالة تقريرًا بشأن “وجود خطر” يف هذا اخلصوص 19.

ثانيًا، ال بد أن يتم بيع األصول املحمية بصورة غالبة يف السوق املحلية فيما يتعلق بالكيان الذي مينح اإلعفاء 
)املادة 31 )و((. وهكذا، فاالســـتثناءات املتصلة بتغيُّر املناخ ســـيتعني أن تســـعى إليها الشركات يف البلدان النامية 
املختلفة مبا يكفل نشـــرًا فعَّااًل وســـريعًا للتكنولوجيا. أما َقْصر التكنولوجيا على بلد واحد )صغريًا كان أم فقريًا( 
فقد حيول دون اإلفادة من وفورات احلجم اليت ميكن أن جتعل التكنولوجيا فعَّالة من حيث التكاليف. وإدراك هذه 
احلقيقة يف حالة استثناءات الصحة العامة ينعكس فيما حيدث من جتاوز مؤقت عن شرط السوق املحلية يف البلدان 

اليت تشهد قصورًا يف اإلنتاج املحلي 20.
وقد اعتمد املجلس العام ملنظمة التجارة العاملية تعدياًل التفاق تريبس، 21 ومبقتضاه يتم التجاوز عن التقييد 
املذكور أعاله بشأن السوق املحلية بالنسبة للبلدان النامية فيما يتعلق ببعض املواد الصيدالنية ومبا يتيح تصدير تلك 
املنتجات إىل األسواق اإلقليمية 22 )ومبا أن التعديل مل يتم بعد التصديق عليه من ثلثي األعضاء فإنه مل يدخل حيِّز 
النفاذ(. على أن هذا التجاوز ميكن توسيعه ليشمل التكنولوجيات الصديقة للبيئة وخاصة يف ضوء ما ذكر يف الفقرة 
5 )ب( من اإلعالن املتعلق باتفاق تريبس والصحة العامة وهو أن “)هـ( كل عضو له حق منح التراخيص اإللزامية 
واحلرية لتحديد األســـباب اليت يتم مبقتضاها منح تلك التراخيص”. ومثل هذا التعديل من شـــأنه بالتأكيد أن جيَابه 

يتم تعريفها بوصفها حالة طوارئ تتطلب اختاذ إجراءات بالغة السرعة ملنع حدوث خطر داهم للحياة أو ضرر خطري للممتلكات   17
أو الستباق هروب وشيك لعنصر مشبوه أو تدمري القرائن.

انظر على سبيل املثال اإلعالن الصادر بشأن اتفاق “تريبس” والصحة العامة )منظمة التجارة العاملية، 2001( الفقرة 5 )ج(.  18
.Bryan Walsh, ˝EPA calls CO2 a danger—at last˝, Time, 23 March 2009  19

انظر قرار املجلس العام للمنظمة العاملية للتجارة املؤرخ 30 آب/أغســـطس 2003 بشـــأن تنفيذ الفقرة 5 من إعالن الدوحة   20
املتعلق باتفاق تريبس والصحة العامة )املنظمة العاملية للتجارة، 2003( الفقرة 2 )أ( )2(.

.)WT/L/641( انظر قرار املجلس العام املؤرخ 6 كانون األول/ديسمر 2005 بشأن تعديل اتفاق تريبس  21
املرجع نفسه، الضميمة، املرفق، الفقرة 3.  22
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مبقاومـــة قويـــة من جانب مالكي التكنولوجيات يف البلدان األعضاء مبنظمـــة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
الذين ميكن أن يفقدوا عوائدهم الريعية املمكن احلصول عليها. ومع ذلك، وحىت مع جتاهل الشرط الصحي املوازي، 
ميكن القول بأنه إذا مل تصل هذه التكنولوجيات حاليًا إىل البلدان النامية فحينئذ ميكن حتجيم خسارة تلك العوائد، 

النامجة عن اإللزام بإتاحتها )هوكمان، وماسكوس، وساجي، 2004(.
ومثَّة هنج إقليمي ميكن بدوره أن يكون مفيدًا فيما يتعلق بقواعد االســـتنفاد ويشـــري إىل انتهاء ســـريان محاية 
بـــراءة االختـــراع لصنف بعينه ما أن يطرح للبيع )لتلتون، 2008(. واملادة 6 من االتفاق املتعلق بالتجارة يف جمال 
حقوق امللكية الفردية تترك حتديد هذه القواعد لكل عضو على حدة. وبشكل عام ميكن أن يكون االستنفاد عامليًا 
أو إقليميًا. وطبقًا لقاعدة االســـتنفاد العاملي ال ميكن ملالك براءة اختراع أن يقّيد توزيع الصنف املذكور ما أن يتم 
بيعه. وهذا يفتح الســـبيل أمام عملية اســـترياد موازية مع إمكانية أن يتنافس آخرون مع مالك االختراع يف بلدان 
أخرى. أما قاعدة االستنفاذ اإلقليمي، وهي عادة ما يفضلها أصحاب براءات االختراع، فتقّيد حق بيع الصنف بغري 
إذن من مالك براءته، ومن مثَّ ال ميكن أن تتم عملية استرياد موازية بغري موافقة من جانب املالك املذكور. وهذان 
النظامان املختلفان يكفالن حوافز خمتلفة لنقل وابتكار التكنولوجيا. وفيما يزيد عنصر االسترياد من إمكانية املنافسة 
وميكن أن يفضي إىل اخنفاض يف األسعار وزيادة يف فرص احلصول على التكنولوجيا، إاّل أنه ميكن أاّل يشجع على 
ل حاًل توافقيًا جذابًا. وهنا  التجديد من خالل تقييد أرباح مالكي الراءات. أما االستنفاد اإلقليمي فيمكن أن يشكِّ
ال يســـمح بإجراء االســـترياد إاّل عندما ُيباع املنتج ضمن حدود املنطقة ذات الصلة. وخبلق مناطق جغرافية فاصلة 
بالنسبة حلماية االختراع، مع العمل يف الوقت نفسه على إتاحة استرياد مواز، فقد يكفل االستنفاد اإلقليمي توازنًا 

سليمًا بني نقل التكنولوجيا وبني احلوافز الدافعة إىل االبتكار )لتلتون، 2008(.

 تعديل االتفاق بشأن الجوانب املتعلقة بالتجارة
من حقوق امللكية الفكرية 23

ميكن التماس اســـتثناءات بالنســـبة للتكنولوجيا املتصلة باملناخ على طول اخلطوط اليت مت إقرارها لكفالة استثناءات 
لصاحل األدوية األساســـية على حنو ما ســـبق وصفه أعاله. وقد جاء صدور وثيقة جديدة عن “إعالن بشأن تريبس 
وتغيُّـــر املناخ” ليوّضح املرونـــات القائمة ويقدم حوافز جديدة لنقل التكنولوجيات الســـليمة بيئيًا. وبصفة خاصة 
فاإلعفـــاءات املقدمـــة لصاحل أقل البلدان منوًا والدول النامية اجلزرية الصغرية ميكن متابعتها على أســـاس أن تشـــهد 
هـــذه البلدان تدفقات من التجارة واالســـتثمار تبدو وكأهنا ال تســـتجيب حلماية حقـــوق امللكية الفكرية. كما أن 
األخطار اليت متثلها تغيُّرات املناخ تتسم باحلدة على حنو خاص 24. وكما أشري إليه سابقًا فمثل هذا التعديل سوف 
يتعيَّن أن يراعي الطابع املتقلب بل واملتغيُّر باســـتمرار ملشـــكلة تغيُّر املناخ ومن مث يعاجل أمر تكنولوجيات التكّيف 

وتكنولوجيات التخفيف.
عة للمنافسة إىل تشــــجيع نقل التكنولوجيا، كما أن  ولســــوف تؤّدي األحكام احلازمة واملتكاملة واملشــــجِّ
فئــــة الظــــروف التقييدية لألعمال التجارية اليت نظرت فيها املادة 40 من االتفاق بشــــأن اجلوانب التجارية املتعلقة 
حبقــــوق امللكية الفكرية ميكن توســــيعها فضاًل عن إمكانية تيســــري الترخيص اإللزامــــي مبوجب املادة 31 يف حالة 
التكنولوجيات الســــليمة بيئيًا. وكما الحظ متسوشيتا، وشونبوم، ومافروديس )2006( “فإن كثريًا من البلدان 

هذا الفرع يستند إىل لتلتون )2008(.  23
مـــع ذلـــك يصـــّر كثري من البلدان النامية على أن القضية مرة أخرى ال تتمثل يف قدرهتـــا على الدفع ولكن يف كفالة أن يتحمل   24

العبء هؤالء املسؤولون عن مشكلة املناخ.

يمكن التماس استثناءات 

بالنسبة للتكنولوجيا املتصلة 

باملناخ عىل طول الخطوط التي 

تم إقرارها لكفالة استثناءات 

لصالح األدوية األساسية.
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النامية ترى ضرورة الترخيص اإللزامي إذا كان يف األمر ضرر يلحق باملصلحة العامة نتيجة سوء استخدام احتكار 
براءات االختراع”. ومع زيادة النفوذ يف إطار منظمة التجارة العاملية فإن هؤالء األعضاء ميكن أن يعيدوا تعريف 
وتوســــيع مفهوم “ســــوء االســــتغالل” يف هذا الســــياق مبا يتجاوز قيود الترخيص كي ميتد ليشمل حقوق امللكية 
الفكرية األخرى املتصلة باملمارسات اليت تقيم حواجز حتول بني نقل التكنولوجيا الصديقة للمناخ )هتشيسون، قيد 
الصدور( 25. وميكن للبلدان املتقدمة أن تتصدر املســــرية يف هذا األمر من خالل إصدار األمر بالترخيص اإللزامي 
بالنســــبة حلقوق امللكية الفكرية املتصلة باملناخ اليت تغطيها امللكية املحلية، وهي اســــتراتيجية ما زالت قيد االختبار 
جتربتها 26. إاّل أن األحكام املتصلة بتشجيع املنافسة سوف تلقى مقاومة قوية من جانب أصحاب حقوق امللكية 

الفكرية الذين يتمتعون بنفوذ واسع النطاق لدى العديد من أعضاء منظمة التجارة العاملية.
وميكن أن تقّل الصعوبات بالنسبة إلجراءات معارضة الراءات وصواًل إىل ختفيض التكاليف بالنسبة للبلدان 
النامية )ســـتغليتز، 2008( كما أن اســـتحداث عملية تكفل معارضة مباشـــرة للراءات ميكن أن يؤّدي للمزيد من 

ختفيض التكاليف ومنع حاالت إساءة االستغالل.
كذلك ميكن نشـــر مبادئ توجيهية تتعلق حباالت الترخيص، ومبا من شـــأنه أن ينطوي على مصاريف ثابتة 
ومعتدلـــة لتراخيـــص براءات التكنولوجيات الســـليمة بيئيًا. ويف احلاالت اليت ينجم فيها منافـــع بيئية بالفعل نتيجة 
األصـــول املحمية، يتحّمل صاحب حق امللكية الفكريـــة عبء اإلثبات للرهنة على أن الترخيص اإللزامي ال يقوم 
على أســـاس )شرير، 1984؛ وستغليتز، 2008(. وميكن كذلك لتطبيق متعدد املستويات لنظام الرسوم املدفوعة 
لقاء حقوق امللكية الفكرية أن يتجاوز عن ســـداد مبالغ ألصحاب االختراعات الذين يأذنون بنقل التكنولوجيات 

الصديقة للبيئة إىل البلدان النامية )بارتون وماسكوس، 2006؛ ماسكوس، 2004(. 
وإذا كان منح التراخيص الكاملة خيارًا غري واقعي فحينئذ ميكن منح تراخيص مؤقتة وفق اأُلسس اليت أُقّرت 
يف حالـــة اإلعفـــاءات املمنوحة للقائمـــني على تربية النباتات وكذلك امليزات اليت حصـــل عليها املزارعون يف إطار 
االتفاقية املتعلقة باملوارد اجلينية النباتية الالزمة لألغذية والزراعة 27. وعلى ســـبيل املثال فإن مالكي حقوق امللكية 
الفكريـــة ميكن أن يقدموا التكنولوجيات إىل املســـتعملني يف البلدان الناميـــة لفترة حمدودة ويف ظل توقع مدفوعات 
تسدد فور أن يتم “توطني” التكنولوجيا مبعىن تكييفها حسب االحتياجات املحلية. ويصلح هذا االقتراح يف حالة 

تكنولوجيات التكّيف مع تغيُّر املناخ فضاًل عن تكنولوجيات التخفيف.
وميكن أن تفيد اآلليات اليت يتم بواسطتها تقييم التقّدم بشأن نقل التكنولوجيا إذا وجدت من يعزِّزها، ومثل 
هذه اآلليات ميكن أن تقوم على أساس اتفاق تريبس أو أن تشمل االتفاقات املتعّددة اليت تنبثق عن منظمة التجارة 
العاملية )ماســـكوس، 2004(. أما املشـــاكل املرتبطة بالتقييم احلايل فهي نتيجة عاملني: عدم الشفافية واالفتقار إىل 
آلية عملية لإلنفاذ. ويف غياب اإلنفاذ املنظم “فإن تبادل االهتامات والسباب” من شأنه على األقل أن يكفل قدرًا 

من املساءلة.
وبطبيعـــة احلال فثمة صعوبات سياســـية كبرية يصادفها تعديـــل أّي اتفاق ملنظمة التجارة العاملية. وكثريًا ما 
ميكن لتدابري نقل التكنولوجيا أن متّس أصحاب حقوق امللكية الفكرية الذين يتمتعون بقدر كبري من النفوذ السياسي 

من الناحية األخرى ميكن أن يعوق اخلوف املفرط من زيادة التنافس، يف التحليل األخري، نقل التكنولوجيا.  25
على ســـبيل املثال تســـتطيع الواليات املتحدة األمريكية أن تأمر أصحاب براءات التكنولوجيات الصديقة للمناخ بأن يرّخصوا   26
دة. وال مراء يف أن التوصل إىل اتفاق على هذا االقتراح ما زال أمرًا  التكنولوجيات اليت ميتلكوهنا إىل اخلارج يف ظل شروط حمدَّ

من الصعوبة مبكان وألسباب سياسية.
إعفاءات املرّبني تتيح هلؤالء املرّبني استخدام التشكيالت النباتية املحمية إلجياد تشكيالت جديدة من خالل عمليات التجريب.   27

أما مزايا املزارعني فتسمح هلم بأن يوفروا ويعيدوا استخدام تشكيالت البذور املحمية للمحاصيل الالحقة.

يمكن أن تفيد اآلليات التي يتم 
بواسطتها تقييم التقّدم بشأن 
نقل التكنولوجيا إذا وجدت من 
يعزِّزها.
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يف البلـــدان املتقدمـــة. وفضاًل عن ذلك، فرغم االعتراف باألهداف اإلمنائية فإن املعاملة املتســـاوية للدول هي اليت 
ل حمور اتفاق تريبس. ومع ذلك فاملعاملة املتساوية للتكنولوجيات قد ال تكون جوهرية بنفس القدر على حنو  تشكِّ
ما يشـــهد به التقدم فيما يتعلق باألدوية األساســـية. وهكذا سيحتاج األمر إىل اختاذ إجراءات على املستوى العاملي 
ملواجهـــة تغيُّـــر املناخ دون أن تكـــون هذه بالتأكيد عملية ناجحة على طول اخلـــط. وأّي عضو يف منظمة التجارة 
العاملية يأمل يف تعديل اتفاق تريبس يف هذا املجال ســـوف حيتاج إىل تأكيد املصاحل املشـــتركة توخيًا للصاحل العاملي 
العـــام الذي يتمثل يف مناخ مســـتقر. ولكن ســـوف حيتاج األمر أيضًا إىل معاجلة قضايـــا العدالة  يف إطار أّي جهد 

يبذل من أجل اإلصالح. 

 الخيارات األخرى يف معالجة القضايا املتصلة
بحقوق امللكية الفكرية وحوافز االبتكار

إن الدور املؤسسي ملنظمة التجارة العاملية يف جمال تغيُّر املناخ “مل يكد يبدأ التفكري فيه” )إيفانز وستيفن، 2009، 
الصفحة 32(. ومع ذلك فمن شأن اخللط بني التخّصصات التجارية وشواغل املناخ أن يثري قضايا خطرية وبالذات 
بالنســـبة للبلدان النامية. وفيما يلي ترد مصطلحات قليلة أخرى لتيســـري إتاحة ونشر التكنولوجيا مما ميكن إدراجه، 

أو عدم إدراجه، ضمن إطار ملنظمة التجارة العاملية:

 الوصول إىل املعلومات املتاحة وزيادة تقاسم النتائج العامة
يف مجال البحث والتطوير والنرش

متثـــل صعوبة الوصول إىل املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيات املتاحة عائقًا حيول دون نقل وتبّني التكنولوجيا. ومن 
احللول املقترحة ما يتمثل يف إقرار اتفاق للحصول على املعلومات. وإذا رجعنا إىل الوراء، فقد شـــهد عام 1992 
دعوات تتعلق مبركز املعلومات بشأن التكنولوجيات الصديقة للبيئة )انظر على سبيل املثال الفصل 34 من جدول 
أعمال القرن احلادي والعشرين )األمم املتحدة، 1992((. وقد بذلت جهود بواسطة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشـــأن تغيُّر املناخ لدعم إطارها لنقل التكنولوجيا واالضطالع بتقييمات تتعلق باالحتياجات من التكنولوجيا. أما 

اآلن فهذه اجلهود حتتاج إىل مزيد من التوسع والتكامل مع حتّديات إمنائية أوسع.
وميكن أن يكون النظام املتعّدد األطراف بشأن اإلتاحة وتقاسم املنافع يف املعاهدة الدولية املعنية باملوارد اجلينية 
النباتية من أجل األغذية والزراعة منوذجًا التفاق يتعلق بإتاحة التكنولوجيات الصديقة للبيئة )هيلوود ونينادوزي، 
2008(. وعلى هذه األســـس فقد اقترح بارتون وماســـكوس )2006( اتفاقًا رمسيًا بشأن إتاحة العلوم األساسية 
والتكنولوجيا “مبا يكفل احلصول ضمن نطاق واسع على النتائج العلمية الالزمة وتعزيز نقل املعلومات التكنولوجية 
األساسية للعامل النامي وبتكلفة معقولة”. وبوصفه اتفاقًا ملنظمة التجارة العاملية فهذا الصك ميكن أن يفيد من آليات 

تسوية املنازعات وغريها من اهلياكل املؤسسية.
على أن إقرار اتفاق من هذا القبيل سوف يواجه بعض الصعوبات؛ فمن ناحية سوف يكون رسم خط مقبول 
بني البحث “األساسي” والبحث “التطبيقي” واحدًا من التحّديات. ومن أجل دعم التكنولوجيات الصديقة للبيئة 
ميكن تصميم فكرة ما هو “أساسي” بصورة أوسع يف سياق املنافع العامة العاملية )بارتون وماسكوس، 2006(. 
ويف احلاالت امللتبسة سيحتاج األمر إىل وضع املبادئ التوجيهية اليت حتدد نتائج البحوث اليت ُتعّد سرية وتلك اليت 

ميكن نشره منها.
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آليات التمويل املكرَّسة

تستطيع احلكومات تقدمي إعانات لدعم تطوير ونقل التكنولوجيا إما بصورة فردية وإما على حنو متناسق؛ فإعانات 
الدعم واإلعفاءات الضريبية وغريها من احلوافز الضريبية يف فرادى البلدان متثل أكثر طرق التمويل استقامة، وهي 
تستطيع أن توجه حمور اهتمام الشركات اخلاصة حنو قطاعات بعينها، ومنها تلك اليت تضم التكنولوجيات املرتبطة 
بتغيُّر املناخ من خالل تقليل مســـتوى املخاطرة الناجم عن مشـــاريع البحث والتطوير والنشر )ستغليتز، 2008(. 
ومع ذلك فاألثر املايل الذي حتدثه فرادى احلكومات أثر حمدود فضاًل عن أن مثل هذه النفقات ميكن أن يســـتغلها 

“ملتمسو الكسب املجاين” على الصعيد العاملي )بارتون وماسكوس، 2006(.
ويســـاعد وجود آلية متويل دولية متناســـقة على حل مشكلة الباحثني عن الكسب بغري مقابل. فاإلمكانيات 
ع البحث والتطوير والنشر مباشرة يف البلدان النامية  اليت قد يشـــهدها هذا املضمار تضم صندوقًا اســـتئمانيًا يشـــجِّ
س لشراء حقوق امللكية الفردية من مالكيها )األمم  )روف، 2002( وكذلك صندوقًا القتناء براءات االختراع يؤسَّ
املتحدة، إدارة الشـــؤون االقتصادية واالجتماعية، 2008( وصندوقًا يغطي الفرق يف التكاليف بني التكنولوجيات 
السليمة بيئيًا وتكنولوجيا النسج على نفس املنوال بالنسبة لشركات البلدان النامية )مثل الصندوق املتعّدد األطراف 

لتنفيذ بروتوكول مونتريال، انظر اإلطار خامسًا - 1(.
وميكن لنظام بشأن جوائز التكنولوجيا أن يؤدي لتحجيم املشاكل املرتبطة حبقوق امللكية الفردية. ويف إطار 
نظام من هذا القبيل يتم تعريف خصائص األداء لتكنولوجيا منشودة سيتم تعريفها فيما يعلن عن مسابقة لتطويرها 
مـــع منـــح جائزة للمبتكر الناجح مقابل حقوق امللكية الفكرية. وتســـاعد اجلوائز على ختفيض اإلنفاق املهدر على 
التسويق وأيضًا على تقليل الدوافع من أجل سلوك غري تنافسي )ستغليتز، 2008(. واجلوائز شأهنا شأن صناديق/

اتفاقات الشـــراء املســـبق تعمل كأفضل ما يكون وفق هدف حمدد وواضح التعريف )وكأهنا لقاح للتحصني ضد 
مرض حمدد(.

آليات تطوير ونقل التكنولوجيا

على املســـتوى الدويل، ميكن إنشـــاء مثل هذه اآللية حتت إشراف مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغيُّر املناخ مدعومة بأمانة وبأفرقة متعددة للخراء يتم إنشاؤها لتدارس األبعاد املختلفة من حتّدي التكنولوجيا 
يف البلدان النامية. وعند االقتضاء تقدم املساعدة التقنية بشأن طائفة واسعة من خيارات التكنولوجيا املتاحة لتخفيف 
تغيُّـــر املنـــاخ والتكيّـــف معه. وهذا النموذج ظل ناجحًا عندما مت اســـتخدامه ضمن اهليكل املؤسســـي لروتوكول 

مونتريال بشأن املواد اليت تؤدي إىل نفاد طبقة األوزون وميكن تكييفه كي يوافق سياق تغيُّر املناخ.
وعلى الصعيدين اإلقليمي والوطين، فإن املراكز املخّصصة البتكار تكنولوجيات منخفضة االنبعاثات ونشرها 
ميكن إنشاؤها وربطها مع اآللية الدولية على أن تعمل بواسطتها. وسوف تؤدي دورًا هامًا يف جعل التكنولوجيات 
ح أن تكون هذه املراكز مموَّلة  متاحـــة وحمتملـــة التكلفة يف البلدان النامية. وعلى األقل يف املراحـــل األّولية من املرجَّ
مـــن مصادر عامة برغم أن التشـــكيلة الدقيقة من املاحنـــني واملصادر العامة واخلاصة يف التمويل ميكن أن تتباين على 
مستوى البلدان وعلى مدار الزمن. وهكذا، فما سوف ميثله هذا اخلليط بالذات من البحوث األساسية والتجارب 
امليدانية واخلدمات احلاضنة يف جمال األعمال التجارية والتمويل الرأمسايل من املشاريع واملشورة التقنية والدعم التقين 

وحتليل السياسات واألسواق سوف يتوقف إىل حد كبري على الظروف والتحّديات املحلية.

تستطيع الحكومات تقديم 

إعانات لدعم تطوير ونقل 

التكنولوجيا إما بصورة فردية 

وإما عىل نحو متناسق.

يساعد وجود آلية تمويل دولية 

متناسقة عىل حل مشكلة 

الباحثني عن الكسب بغري 

مقابل.

عىل املستوى الدويل، يمكن 

إنشاء آلية نقل للتكنولوجيا 

تحت إرشاف مؤتمر األطراف 

يف اتفاقية األمم املتحدة 

اإلطارية بشأن تغريرُّ املناخ.
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نقل التكنولوجيا عن طريق االستثمار

 إتاحة التكنولوجيات النظيفة عن طريق
االستثمار األجنبي املبارش

كثري من أوصاف االســـتثمار األجنيب املباشـــر تؤكد على أنه استغالل ملزايا تتمتع هبا الشركات على وجه التحديد 
مبا يف ذلك امللكية الفكرية والتكنولوجيات القيادية مبا يسمح للشركات الكرى بأن تباشر أنشطة خطرة وباهظة 
التكاليف خارج املواقع املباشرة هلا على املستويني املحلي واإلقليمي. واستضافة مثل هذه الشركات كان ينظر إليه 
بوصفه طريقًا أمام البلدان النامية لردم اهلوة التكنولوجية الفاصلة بينها وبني البلدان األكثر تقدمًا. ويف الســـنوات 
األخرية فإن السياســـات اليت وضعتها البلدان النامية الجتذاب هذه الشـــركات طرأ عليها حتّول من تزويد الشركة 
املعنيـــة بســـوق حملية حممية إىل حترير القواعـــد القطرية املتعلقة برأس املال األجنيب والتجـــارة مبا يف ذلك ما يتم من 
خالل إجياد مناطق لتجهيز الصادرات. وكان التوقع يفيد بأن هذا سوف يساعد، ال على إزالة القيود التكنولوجية 
فحسب، بل على إزالة القيد الذي ميثله النقد األجنيب على النمو. أما النتائج فكانت خميبة لآلمال يف معظم األحيان 
وخاصة يف احلاالت اليت كان فيها االستثمار األجنيب املباشر بدياًل عن جهود بناء القدرات الداخلية على املستوى 

املحلي )األمم املتحدة، 2006(.
وفيما ميكن نقل التكنولوجيا فعليًا من البلد الوطن إىل البلد املضيف عن طريق االســـتثمار األجنيب املباشـــر، 
يبقى الســـؤال متعلقًا بنوع الروابط اليت خيلقها هذا النقل مع بقية أجزاء االقتصاد املضيف ومدى حجم التفريعات 
التكنولوجية، وهل تؤّدي دورًا، على حنو ما سأل هريمشان )1971( منذ ما يقرب من أربعني عامًا مضت بوصفها 
“حافزًا على توّسع املدخالت املحلية الغائبة” أو أهنا تؤّدي بالفعل إىل “اإلضرار بنوعية العوامل املحلية لإلنتاج”؟ إن 
إجابة هذه التساؤالت مبزيد من التفصيل تقتضي جولة طويلة تتجاوز حدود هذه الدراسة. ومع ذلك جيدر مالحظة 
أن على صعيد املؤلفات اليت اتســـع نطاقها بالفعل مثَّة نتيجتان عريضتان ســـوف تتصالن بدور االســـتثمار األجنيب 
املباشر على طول أّي طريق جديد لالنبعاثات املنخفضة؛ أواًل: أن االستثمار األجنيب املباشر جينح إىل أن ميثل متغّيرًا 
بطيء احلركة يف عملية النمو مبعىن أن جتتذبه عناصر متنوعة مثل حجم السوق ووجود املوردين ورأس املال البشري 
وما إىل ذلك وهو ما يشـــّكل نتيجة اندفاعة إمنائية ناجحة. ثانيًا: وحىت عندما يتواجد ماديًا على أرض الواقع فإن 
األمر يظل حباجة إىل سياسات فعَّالة تكفل أن ينجم عنه تفريعات هلا قيمتها تسري يف أوصال االقتصاد املحلي 28.

هـــذه التفريعـــات ميكن أن حتدث بعدد من الطرق: من خالل حركة املهارات العاملة بني شـــركة من توابع 
الشركات املتعّددة اجلنسية، أو من خالل مشروع مشترك أو شركات أخرى وعن طريق حماكاة التكنولوجيا على 

يد املنافسني، وكذلك عن طريق تقاسم التكنولوجيا مع املوردين والعمالء أو شركاء العمل التجاري.
وليســــت احلماية القوية املســــبغة على حقوق امللكية الفكرية أمرًا الزمًا لكي يتحقق االســــتثمار األجنيب على 
نطاق واســــع على حنو ما توضحه جبالء حالة الصني. إن اتســــاع السوق هناك والنمو السريع الذي شهده البلد أجرا 
الشــــركات األجنبية على االســــتثمار حىت مع املخاطرة خبسارة الســــيطرة على ملكية التكنولوجيات. أما البلدان اليت 
تشهد أنظمة “ضعيفة” من حيث حقوق امللكية الفكرية ومنها مثاًل مجهورية كوريا ومقاطعة تايوان الصينية والرازيل 

يف حقبة ما قبل اتفاق تريبس فقد كانت من بني أكر مقترضي التكنولوجيا )كورريا، 2005، الصفحة 228(.
وقد أوضحت البحوث اليت جرت مؤخرًا بشأن رأس املال األجنيب بوصفه وسيلة من وسائل نقل التكنولوجيا 
 )تودو، ومياموتو، 2006؛ أوكونور، ولونايت، 2008( وجود قلة من الشروط اليت تؤثر على نطاق التكنولوجيا 
أو املعرفـــة وتفريعاهتـــا. كما اســـتخدم تودو ومياموتو بيانات لفريق يعمل يف جمال الصناعة من إندونيســـيا لتدارس 

بشأن الصالت اليت تربط بني رأس املال األجنيب والتنمية، انظر كوزول - رايت ورامينت )2007، الفصل 4(.  28

يجنح االستثمار األجنبي 

املبارش إىل أن يمثل متغرّياً 

بطيء الحركة يف عملية النمو:  

فحتى عندما يتواجد مادياً عىل 

أرض الواقع فإن األمر يظل 

الة  بحاجة إىل سياسات فعَّ

تكفل أن ينجم عنه تفريعات 

لها قيمتها ترسي يف أوصال 

االقتصاد املحيل.

نقل التكنولوجيا أو املعارف 

عن طريق رأس املال األجنبي 

ليس تلقائياً ولكنه يتوقف عىل 

االستثمارات التكميلية التي 

توظفها الرشكات األجنبية 

واملحلية عىل السواء.
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تفريعـــات املعـــارف بـــني توابع الشـــركات اليابانية املتعّددة اجلنســـية وبني الشـــركات اإلندونيســـية، وخلصا إىل 
 أن التفريعـــات كانـــت هامة فقط عندما اســـتثمرت التوابع اليابانية يف جماالت البحث والتطوير والنشـــر نفســـها، 
وإاّل أصبحت التفريعـات غري ذات مـوضـوع. ووجدت دراسات أخرى أن اجلهود املبذولة يف جمال البحث والتطوير 
والنشر اليت قامت هبا الشركات املحلية أّثرت كذلك على نطاق حركة التفريعات املعرفية اليت نبعت عن شركات 
االســـتثمار األجنيب. ووجد مياموتو )2008( عالقة إجيابية ملموســـة يف إندونيســـيا بني اســـتثمارات التدريب يف 
الشـــركات املحلية ونطاق التفريعات املعرفية اليت تدفقت من جانب الشـــركات األجنبية. وكل هذه النتائج تفضي 
إىل خالصـــة مفادها أن نقـــل التكنولوجيا أو املعارف عن طريق رأس املال األجنيب ليس تلقائيًا ولكنه يتوقف على 

االستثمارات التكميلية اليت توظفها الشركات األجنبية واملحلية على السواء.

ومل يتم ســـوى قليل من البحوث حىت اآلن بشـــأن دور تفريعات رأس املال األجنيب يف دعم مســـار حتّويل 
 للنمو املنخفض االنبعاثات. ومع ذلك فحالة تكنولوجيا الرياح يف الرازيل تشري إىل أن استضافة رأس املال األجنيب 
ال متثل حبد ذاهتا ضمانًا يف هذا الصدد )انظر اإلطار خامسًا - 2(. ومثَّة دراسة بشأن صناعة السيارات يف الصني 
)غاهلر، 2006( تفيد كثريًا يف هذا اخلصوص؛ فقطاع النقل ميثل جزًءا من كتلة مترابطة من القطاعات ذات الصلة 
اليت يتوّقع أن تقود الصني إىل املرحلة املقبلة من التنمية الصناعية. وقد منا القطاع بالذات يف إيقاع سريع منذ أوائل 
الثمانينات ومت ذلك جزئيًا بفضل املشـــاريع املشـــتركة مع شـــركات الســـيارات األجنبية اليت أنتجت إىل حد كبري 
حلســـاب الســـوق املحلية املتوسعة. وهذا النمو بدوره أسهم يف الســـنوات األخرية يف سرعة النمو بالصني يف جمال 
الواردات النفطية. وحىت عام 2000 كان القطاع خاضعًا لّلوائح ومعايري قليلة بشأن االنبعاثات. ومنذ ذلك احلني 
طرحت لوائح أكثر صرامة يف إطار جهد إلجبار الشركات األجنبية على نقل التكنولوجيات األنظف. ومع ذلك 
تشري القرائن إىل أنه فيما عمدت هذه الشركات إىل إدخال التكنولوجيات اليت تكفل املزيد من مكافحة التلوث إاّل 
أهنا تقاعست عن إدخال التكنولوجيا احلامسة يف هذا املجال، ومن مثَّ فإن األثر الشامل الناجم عن جهودها ما لبث 
أن تضاءل أمام األثر الكبري الناجم عن زيادة ملكية السيارات. وختلص الدراسة إىل أن حوافز السوق من املستبعد 
هلا حبد ذاهتا أن تساعد الصني على القفز إىل املرحلة املقبلة إىل حيث السيارات األنظف، ومنها مثاًل املركبات اليت 
ُتدار باخلاليا الوقودية وذلك يف ضوء األســـعار املرتفعة للغاية والســـيطرة اليت متارس على امللكية الفكرية من جانب 
الشركات األجنبية. كما أوضحت الدراسة أن املنتجني احلاليني لسيارات الوقود اهلجني كانوا على سبيل املثال غري 
متحمسني لنقل تكنولوجيات سيارات الوقود اهلجني إلنتاجها داخل الصني. وبداًل من ذلك ستحتاج احلكومة إىل 
النظر يف اتباع هنج سياســـي أكثر مشواًل وتكاماًل مبعىن أن يلتمس تعزيز ُســـبل التعلم املحلي يف قطاع السيارات من 
خالل دعم جهود البحث والتطوير والنشر والتدريب اهلندسي، مبا يف ذلك ما يتم عن طريق الدراسة خارج البالد 
وبذل جهود لدعم الطلب على الســـيارات األنظف اســـتجابة إزاء األسعار املرتفعة واللوائح األكثر صرامة. وفيما 
ميكن هلذه التدابري أن توفر إشـــارات واضحة أمام املســـتثمرين اخلاصني من حمليني أو أجانب لكي يتحولوا صوب 
التكنولوجيات األنظف، فإن مبادرات التخطيط الوطين األوسع نطاقًا، الرامية إىل حتسني وتوسيع اهلياكل األساسية 

العامة سوف حيتاج األمر إليها كذلك مبا يكفل تطور هذا النظام للنقل مبا يتفق مع أهداف املناخ.

آلية التنمية النظيفة ونقل التكنولوجيا

آليـــة التنمية النظيفة املدفوعة بقوى الســـوق مت إنشـــاؤها يف إطار بروتوكول كيوتو امللحـــق باتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشـــأن تغيُّر املناخ 29 ملســـاعدة البلدان املتقدمة على بلوغ أهدافها من حيث االنبعاثات من خالل تشجيع 

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2303، رقم 30822.  29

حكومة الصني سوف تكون 

بحاجة إىل النظر يف اتباع نهج 

للسياسات أكثر شموالً وتكامالً 

بحيث يستهدف تعزيز التعلم 

عىل املستوى املحيل.
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الشركات يف القطاع اخلاص على املسامهة يف جهود ختفيض االنبعاثات وعن طريق توظيف االستثمارات يف البلدان 
النامية. وبرغم أن كثريًا من هذه املشاريع ال تنطوي بالضرورة على استثمار أجنيب مباشر إاّل أهنا تضّم شركات عر 
وطنية من البلدان املتقدمة. وكان من املتوّقع هلذه التحويالت من القطاع اخلاص أن تساعد على نقل التكنولوجيات 

السليمة بيئيًا إىل البلدان النامية.

وقـــد حاولت دراســـات قليلة أن حتّدد نطاق نقـــل التكنولوجيا الذي يتم حاليًا من خالل عملية آلية التنمية 
النظيفة. وأحدث ما مت هو قيام وحدة التسجيل واإلصدار التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ 
)ســـرييز وهايتيز، 2008( بإصدار تقريرها بشـــأن آلية التنمية النظيفة ونقل التكنولوجيا. واستنادًا إىل وثائق تتعلق 
لة واملقترحة وجدت أن حنو 36 يف املائة من املشاريع اليت متثل  بـــ 296 3 من مشـــاريع آلية التنمية النظيفة املســـجَّ
رة الســـنوية لالنبعاثات ادعت أهنا تضم نقاًل للتكنولوجيا، موّضحة أن املشـــاريع  59 يف املائة من التخفيضات املقدَّ
اليت تّدعي نقل التكنولوجيا كانت يف املتوسط أكر بكثري من تلك اليت مل تّدع نقاًل للتكنولوجيا. ووجدت كذلك 
أن حنو 30 يف املائة من املشـــاريع االنفرادية وهي 40 يف املائة من مشـــاريع املشـــاركة األجنبية و30 يف املائة من 
املشاريع الصغرية اّدعت بوجود نقل للتكنولوجيا باملقارنة مع 36 يف املائة من مجيع املشاريع. كما وجدت الدراسة 
أن التكنولوجيا املنقولة كانت تنشأ أساسًا من اليابان وأملانيا والواليات املتحدة األمريكية وفرنسا واململكة املتحدة 

لت أكثر من 70 يف املائة. لريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وأهنا شكَّ

وتالحظ الدراســـات تباينًا واســـعًا عر البلدان فيما يفاد بشأن نقل التكنولوجيا املرتبط مبشاريع آلية التنمية 
ز دوشـــيلوبراتر، وغالشـــنت، ومينيـــار )2009( على أربعة بلدان تضّم حنـــو ثالثة أرباع مجيع  النظيفـــة. وقد ركَّ
مشاريع آلية التنمية النظيفة وهي: الرازيل والصني واملكسيك واهلند. وفيما مشلت نسبة 68 يف املائة من املشاريع 
يف املكســـيك نقاًل دوليًا للتكنولوجيا فإن املعدَّالت بالنســـبة للهند والرازيل والصني كانت 12 يف املائة و40 يف 
املائة و59 يف املائة على التوايل. ومن أســـباب ارتفاع معدَّالت نقل التكنولوجيا يف املكســـيك والرازيل أن هذين 
البلدين يضّمان شـــركات أجنبية هلا مشـــاركة ملموسة يف مشـــاريع آلية التنمية النظيفة وهذه احلالة تقّل يف الصني 
واهلند. وقد الحظ سرييز، وهايتيز )2008( أن هذا التباين عر البلدان ميكن أن ُيعزى كذلك إىل سياسة التجارة، 
حيث إن بعض البلدان تفرض تعريفات أعلى بكثري على املعدات املســـتوردة أكثر من ســـواها، وهذا العامل الذي 
ميثل عائقًا أمام نشـــر التكنولوجيا يعتمد بوضوح على ما إذا كانت القدرات التكنولوجية املحلية متثل بدائل فعَّالة 
يف هذا الصدد. كما أن نقل التكنولوجيا يف نوع بعينه من مشـــاريع آلية التنمية النظيفة عادة ما يتقلص عر الزمن 

مما يوحي مبزيد من االعتماد التدرجيي على املعارف واملعدات املحلية.

وحىت اآلن فإن أداء آلية التنمية النظيفة ظل إىل حد كبري حمدودًا للغاية من حيث النطاق، كما ظل متركزًا 
بصـــورة كثيفـــة يف قلة من البلدان النامية مبا ال يتيح له أن يطلق ويدعم نوعية االندفاعة الكبرية حنو التكنولوجيات 
ـــطة، مبا يف ذلك  األنظف اليت توصي هبا هذه الدراس���ة. وقد تؤدي اخلطوات املفضية إىل إجياد آلية تنمية نظيفة مبسَّ
املنطلقات القطاعية والتكنولوجية إىل جعلها أكثر فعالية من حيث االرتقاء باملعايري التكنولوجية يف األجل الطويل. 

ح أن يستغرق هذا األمر وقتًا ليس بالقصري. ومع ذلك فمن املرجَّ

التجارة ونقل التكنولوجيا املرتبطة باملناخ

نتيجة للحقيقة اليت تقول بأن احلكومات ما برحت تتخذ موقفًا أكثر جدية بشأن مواجهة تغيُّر املناخ، فقد حدث 
انتعاش للحوارات الدائرة بني الشـــمال واجلنوب بشـــأن التجارة والبيئة وبالذات حول أسلوب التمييز بني التدابري 
املشـــروعة حلماية البيئة والصحة على حنو ما تســـمح به منظمة التجارة العاملية والتدابري املســـتترة اليت جتســـد نزعة 

من أسباب ارتفاع معدَّالت 
نقل التكنولوجيا يف املكسيك 

والربازيل أن هذين البلدين 
يضّمان رشكات أجنبية لها 

مشاركة ملموسة يف مشاريع 
آلية التنمية النظيفة وهذه 

الحالة تقّل يف الصني والهند.
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محائية جتارية. وبرغم إنشـــاء اللجنة املنبثقة عن منظمة التجارة العاملية، واملعنية بالتجارة والبيئة يف عام 1994 من 
أجل معاجلة املســـائل اخلالفية يف جمال التجارة والبيئة، ومنها مثاًل كيفية التعجيل بنقل التكنولوجيات السليمة بيئيًا 
مع بقاء الطرف املعين ممتثاًل ملعايري منظمة التجارة العاملية، إاّل أن األمر مل يشـــهد تقدمًا ُيذكر يف هذا املجال. أما 
التوضيحات القليلة اليت قدِّمت يف هذا املجال فقد نشأت بداًل من ذلك من واقع األفرقة املعنية باملنازعات، التابعة 
ملنظمة التجارة العاملية وهي تنظر فيما إذا كان بوسع البلدان املستوردة أن تفرض حظرًا على استرياد أمساك التونة 
والقريدس من البلدان اليت ال تســـتخدم ُســـباًل لتجّنب صيد الدالفني والســـالحف املهّددة باالنقراض. ومن املتوقع 
أن حيدث املزيد من هذه املنازعات التجارية بســـبب غياب اتفاقات مســـبقة تتعلق بالتعامل مع التدابري اليت جيري 
اقتراحها إليضاح األســـباب بالنســـبة للســـلع اخلاضعة للتجارة والكثيفة الكربون وكذلك املعونات اليت يتم دفعها 

تشجيعًا ملصادر تطوير الطاقة املنخفضة الكربون.
وفيما يلي أدناه نســـتعرض هذه املسائل مشـــفوعة ببعض املقترحات اليت طرحت فيما يتعلق بالتعجيل بنقل 
التكنولوجيات املرتبطة باملناخ بوسائل تأخذ يف اعتبارها مبدأ املسؤوليات املشتركة واملتغايرة على حنو ما تنص عليه 
اتفاقيـــة األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغيُّر املناخ وما يعادهلا ضمـــن إطار منظمة التجارة العاملية، وهو مبدأ املعاملة 
اخلاصة واملتمايزة للبلدان النامية. وقد وافقت الدول على هذه املبادئ من منطلق الفهم بأهنا تعكس االختالفات من 
حيث القدرات ومن حيث املسؤولية عن تراكم انبعاثات غازات الدفيئة اليت تسبب تغيُّر املناخ. كذلك ساد اعتراف 
حبقيقة أن البلدان النامية تتطلع إىل بلوغ مستويات أعلى من التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي لصاحل مواطنيها.

وعلى سبيل املثال، ففي إطار بروتوكول كيوتو، ال تلتزم البلدان النامية بتعّهدات قاطعة إزاء ختفيض غازات 
الدفيئـــة برغـــم أن عليهـــا أن جتمع البيانات وتتخذ تدابـــري يف جمايل التخفيف والتكّيف. كما أن مســـتوى وحجم 
اإلجـــراءات املتعلقة بالتخفيف من جانب البلدان النامية ســـوف يتوّقفان بدورمهـــا على ما يتم الوعد به من حيث 

تقدمي الدعم املايل والتكنولوجي وبناء القدرات من جانب البلدان املتقدمة.
مـــن ناحيـــة أخرى فاإلجراءات اليت مت اقتراحها فيما يتصل بالتجارة، تشـــمل التعجيـــل بتحرير التجارة يف 
جمال السلع واخلدمات البيئية املتصلة باملناخ، وجعل حقوق امللكية الفكرية نظامًا أكثر تساهاًل فيما يتصل بالسلع 
واخلدمـــات البيئيـــة املتعلقة باملناخ، ومعاودة النظر يف االتفاقات املتعلقة بإعانات الدعم وتدابري التعويض الواردة يف 
ع االستثمارات يف تكنولوجيات  اتفاق مراكش )منظمة التجارة العاملية، 1994( مبا يتيح تقدمي إعانات دعم تشجِّ

االنبعاثات املنخفضة.
وقد ســـلطت األضواء منذ اعتماد جدول أعمال القرن احلادي والعشـــرين )األمم املتحدة، 1992( على 
املنافع اليت ميكن أن تنجم عن حترير التجارة بالنسبة للبيئة مبا يف ذلك تغيُّر املناخ والتنمية. كما أن املبدأ 12 من 
إعالن ريو بشـــأن البيئة والتنمية )املرجع نفســـه( يقضي أن تعمل احلكومات على “تعزيز نظام اقتصادي دويل 
داعم ومفتوح من شـــأنه أن يفضي إىل النمو االقتصادي والتنمية املســـتدامة يف مجيع البلدان مع حتســـني إمكانية 
التصدي ملشـــاكل التدهور البيئي”. وللتجارة أمهيتها ألن السلع واخلدمات اإلنتاجية املستوردة تتيح قناة إضافية 
للحصول على التكنولوجيات البيئية واملعارف التقنية الناشئة يف البلدان املتقدمة خبالف رأس املال األجنيب املباشر 

أو التراخيص ذات الصلة.
بيد أن حترير التجارة حبد ذاته ليس كافيًا من أجل نقل التكنولوجيا بشكل فّعال. واحلق أنه برغم ما حدث 
من حترير غري مســـبوق لألســـواق وطرح التزامات عديدة بنقل التكنولوجيا، ســـواء مبقتضى اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطاريـــة بشـــأن تغيُّر املناخ أم بروتوكول كيوتو امللحق هبا، فضاًل عما يتم يف نطـــاق منظمة التجارة العاملية، فإن 
القرائن الدالة على نقل التكنولوجيا ما زالت حمدودة للغاية. وقد ساد اعتقاد بأن التحرير املبكر للسلع واخلدمات 
البيئية ميكن أن يسهم يف حتقيق األهداف البيئية من خالل ختفيض أسعار تلك السلع واخلدمات باملقارنة مع نظرياهتا 

مستوى وحجم اإلجراءات 

املتعلقة بالتخفيف من جانب 

البلدان النامية سوف يتوّقفان 

بدورهما عىل ما يتم الوعد به 

من حيث تقديم الدعم املايل 

والتكنولوجي وبناء القدرات 

من جانب البلدان املتقدمة.

تحرير التجارة بحد ذاته ليس 

كافياً يف نقل التكنولوجيا 

بشكل فّعال.
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غري البيئية أو االعتيادية وهبذا يتحّقق تيســـري وتعزيز املزيد من اإلنتاج واالســـتهالك بصورة مســـتدامة بيئيًا. ولدعم 
اإلجـــراءات املتخـــذة يف جمال املناخ، اقتـــرح البنك الدويل )2008 أ( التعجيل بتحريـــر املنتجات والتكنولوجيات 
واخلدمات املســـتخدمة يف مشـــاريع آلية التنمية النظيفة من أجل ختفيض املعدات والتكاليف على الســـواء. ولكن 
مسرية حترير السلع واخلدمات البيئية أبطأت خطاها ليس فقط بسبب عدم اختتام دورة الدوحة ولكن أيضًا نظرًا 
لغياب تعريف ملا متثله السلع واخلدمات البيئية، فضاًل عن االختالف بني اآلراء اليت يأخذ هبا الشمال واجلنوب فيما 

يتعلق بالتعريفات اليت يلزم ختفيضها بصورة أسرع.

 تحرير التجارة يف السلع والخدمات
البيئية املرتبطة باملناخ

كقاعـــدة عامـــة، تعتمد البلدان النامية إىل حد كبري على التعريفات اجلمركية من أجل احلصول على العوائد بأكثر 
مما حيدث بالنســـبة للبلدان املتقدمة اليت لديها مؤسســـات قائمة وتتوىل مجع اإليرادات واملبيعات أو القيمة املضافة 
أو الضرائب. ومن مثَّ فإن حدوث ختفيض ملموس يف هذه التعريفات يعين عائدات أقل لالستثمار يف جمال التنمية 

االجتماعية وتطوير اهلياكل األساسية.
وفيما يتعلق بتحرير الســـلع واخلدمات البيئية، ختتلف األهداف بالنســـبة للبلدان النامية عن البلدان املتقدمة؛ 
فالفئـــة األوىل تريـــد أن ُيتاح هلا الوصـــول إىل تكنولوجيات التكّيف فيما حتمي صناعاهتـــا وخدماهتا البيئية الوليدة 
مبا جيعلها يف هناية املطاف أطرافًا منافســـة يف هذه األســـواق الناشـــئة. أما البلدان املتقدمة اليت تتمتع مبزايا نسبية يف 
جمال الســـلع واخلدمات اإلنتاجية البيئية والكثيفة االســـتخدام للتكنولوجيا فتقترح املبادرة إىل التحرير املبكر لتلك 
 الســـلع. ومثة عقبة أخرى من حيث االتفاق على تعريف لقائمة تشـــمل الســـلع واخلدمات البيئية “املســـموح هبا” 
أو التكنولوجيـــات ذات الصلـــة باملنـــاخ، وهي تتوّقف على غيـــاب التحديد الذي يقّر بأية ســـلع وخدمات ميكن 
تقّصيهـــا ألغراض اجلمارك والرســـوم. وهي خاضعة للتقّصي من خالل نظام وصفي وتقنني الســـلع املتوائم الذي 
تأخذ به املنظمة العاملية للجمارك وقد متت مواءمته يف حدود مستوى ستة أرقام فقط. وألن هذا املستوى ما زال 
يتســـم بقدر مرتفع من التجمع فهو يعمد إىل اجلمع بني الســـلع اليت ختدم االســـتعمال البيئي واالستعمال غري البيئي 
ومنها مثاًل “مضخات السوائل” اليت غالبًا ما تستخدم يف صناعة التوربينات الرحيية ولكنها تستخدم يف عمليات 
صناعية أخرى. وحترير هذه السلع ضمن إطار إجراءات النظام السابق الذكر سوف يؤّدي إىل التخّلي عن إيرادات 
 التعريفـــات اجلمركيـــة من مجيع أنواع هذا النـــوع من املضخات فضاًل عن تعريض الشـــركات املحلية وهي غالبًا 

ما تكون صغرية أو متوسطة احلجم للمنافسة الدولية.
وهكـــذا ختشـــى البلدان النامية من أن املفاوضات املتعلقة بالســـلع واخلدمات البيئية مـــا برحت متثل حماولة 
أخرى القتحام أسواقها. ويف الوقت نفسه فهي تالحظ أن البلدان املتقدمة كانت بطيئة اخُلطى يف الوفاء بالتزاماهتا 
فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتقدمي املســـاعدة املالية الالزمة مبا يتيح للبلدان النامية أن حتصل على 

التكنولوجيات الالزمة املتعلقة باملناخ.
وسوف تعمد البلدان النامية بالتأكيد إىل اإلبقاء على مزيد من خيار السياسات إذا مل يطلب منها أن ختفض 
التعريفات اليت تطبقها على “الســـلع البيئية” إىل مســـتويات منخفضة أو أن تلغيها امتثااًل لاللتزامات الواجبة من 
جانب منظمة التجارة العاملية. ويف هذه احلالة سيتاح هلا اخليار لتطوير منتجاهتا وصناعاهتا مع احلفاظ على التعريفات 
اليت ُتعّد مالئمة يف هذا املجال أو تقوم بتحرير التعريفات التطبيقية على منتجات معينة متصلة بالبيئة. وُيعّد هذا أمرًا 
 هامًا باعتبار أن ختفيضات التعريفات اجلمركية على صعيد منظمة التجارة العاملية تتســـم دائمًا بصفة اإللزام، مبعىن 

فيما يتعلق بتحرير السلع 

والخدمات البيئية، تختلف 

األهداف بالنسبة للبلدان 

النامية عن البلدان املتقدمة.

البلدان املتقدمة كانت بطيئة 

الُخطى يف الوفاء بالتزاماتها 

فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا 

وبناء القدرات وتقديم املساعدة 

املالية الالزمة بما ُيتيح 

للبلدان النامية أن تحصل عىل 

التكنولوجيات الالزمة املتعلقة 

باملناخ.

البلدان النامية سوف ُيتاح لها 

حيز أوسع من خيار السياسات 

إذا لم يطلب إليها أن تخفض 

التعريفات املفروضة عىل 

“السلع البيئية” إىل مستويات 

منخفضة أو أن تلغيها تماماً.
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أاّل سبيل إىل زيادهتا مرة أخرى بعد ختفيضها 30. وبغري ضمانات سليمة فإن التعجيل بتحرير التعريفات املفروضة 
على الســـلع واخلدمات البيئية من شـــأنه أن يضّيق خيارات السياســـات املتاحة أمام البلدان النامية من أجل تعزيز 

إنتاجها املحلي جنبًا إىل جنب مع مسار تنميتها املنخفضة االنبعاثات )خور، قيد الصدور(.
أما القضية التعريفية الثانية فتتعلق بسلع وخدمات تقليدية بيئية مثل تكنولوجيات معاجلة املياه ومجع النفايات 
إىل آخـــره يف مقابـــل املنتجات املفضلة بيئيًا. وتعكس القائمة األّولية للســـلع واخلدمات البيئية املقترحة من جانب 
البلدان املتقدمة، قائمة منظمة التعاون االقتصادي يف منطقة آسيا واملحيط اهلادئ )أبيك( وقد مشلت بالذات منتجات 
كثيفة االســـتخدام لرأس املال والتكنولوجيا. أما املنتجات املفضلة بيئيًا فبداًل من أن تقدم حاًل هنائيًا للتلوث فهي 
تقلـــل التلوث خالل عملية اإلنتاج أو خالل مرحلة اســـتخدام منتـــج ما. ومن األمثلة املعروفة جيدًا يف هذا املجال 
األغذية العضوية والنب والســـلع اليت ينتج عن تصنيعها انبعاثات أقل أو اليت تكون أكثر كفاءة يف اســـتخدام الطاقة 
ومنها مثاًل ســـيارات الوقود اهلجني. أما احلوار الذي دار بشـــأن املنتجات املفضلة بيئيًا على صعيد منظمة التجارة 
العاملية فُيعّد يف جوهره نقاشـــًا بشـــأن ما إذا كانت املنظمة املذكورة تستطيع أن متيِّز بني املنتجات املماثلة األخرى 

استنادًا إىل طرق جتهيزها أو إنتاجها )وما هو األسلوب املتبع يف هذا الصدد(.
كذلـــك فـــإن مبادئ الدولة األكثر رعايـــة واملعاملة الوطنية الواردة حاليًا يف صميـــم منظمة التجارة العاملية 
حتول دون التمييز فيما بني “املنتجات املتماثلة” الناشئة عن شركاء جتاريني خمتلفني فضاًل عن التمييز بني املنتجات 
الوطنية وما مياثلها من منتجات أجنبية. أما البلدان النامية فمن منطلق خشـــيتها من أن تتمكن الدول املتقدمة من 
استخدام طرائق يف العمليات أو اإلنتاج كي تشّكل قاعدة حلواجز غري مجركية فتفرض )معايري بيئية عالية مرتبطة 
بعملية التجهيز حبيث يصعب حتقيقها على البلدان النامية( فقد كانت دائمًا تتخذ املوقف الذي يقضي بأنه إذا كان 
للمنتجات النهائية نفس اخلصائص املادية فحينئذ ُتعّد مبثابة “منتجات مشاهبة” بصرف النظر عن أسلوب إنتاجها. 
ومع ذلك تدل النتائج اليت توّصل إليها مؤخرًا فريق املنازعات بشأن استرياد القريدس واصطياد السالحف، وهي 
املسألة اليت سبق ذكرها إىل أنه ما دامت التدابري الرامية حلماية البيئة )أنواع السالحف املعرَّضة لالنقراض يف هذه 
احلالـــة( ُتعـــّد غري متييزية بني املنتجات املحليـــة والدولية أو فيما بني املنتجني الدوليني، فمعىن ذلك أهنا متتثل لقواعد 
منظمة التجارة العاملية يف إطار املادة العشرين من االتفاق العام للتعريفات اجلمركية والتجارة )الغات( اليت تسمح 
باستثناءات من قواعد التجارة يف منظمة التجارة العاملية من أجل محاية احلياة أو صحة البشر أو احليوان أو النبات. 
وقد اقترحت بلدان أمريكا الالتينية مؤخرًا إدراج املنتجات الزراعية املستدامة ضمن قائمة السلع واخلدمات البيئية 

لة بيئيًا 31. مبا يفتح الباب بوضوح أمام منتجات مفضَّ
ونظرًا لالفتقار إىل حتقيق التقدم على املســـتوى املتعّدد األطراف، فقد اقترح املعهد الدويل للتنمية املســـتدامة 
)كوســـيب، 2008( مواصلة اجلهود يف جمال االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية و/أو من خالل اتفاقات متعّددة 
األطراف مماثلة التفاقات الشـــراء املنبثقة عن منظمة التجارة العاملية حبيث يتســـىن لألعضاء أن خيتاروا االنضمام إىل 
زت االقتراحات األخرى  اتفاقـــات طوعيـــة ال تدخل حيز النفاذ إاّل عندما ينضم إليها عـــدد كاف من البلدان. وركَّ
بإصرار على ضرورة أن تنطلق التكنولوجيات على أساس جانب الطلب، وحبيث تقوم البلدان النامية بتقييم احتياجاهتا 
من حيث التكّيف والتخفيف و/أو األهداف اإلمنائية اليت تتوخاها، مث تدرج يف القائمة التكنولوجيات ذات الصلة.

خالل دورة أوروغواي للمفاوضات التجارية املتعّددة األطراف، زادت البلدان النامية من نسبة الواردات اليت كانت معدَّالت   30
تعريفاهتا اجلمركية “ملزمة” )إجبارية ويصعب زيادهتا( من 21 يف املائة إىل 73 يف املائة والبيانات متاحة على املوقع اإللكتروين 
ملنظمة التجارة العاملية: http://www.wto.org/english/theWTO_e/whatis_e/tif_e/agrm2_e.htm )مت زيارته يف 13 

أيار/مايو 2009(.
هذا االقتراح، مثل اقتراح الرازيل بإدراج اإليثانول احليوي، قاومته بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.  31
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الكربون الكامن

ظلت املنتجات املفضلة بيئيًا أو العمليات وطرائق اإلنتاج املرتبطة هبا مسألة تستعاد يف املحادثات املتعلقة بتعديالت 
احلدود اليت من شأهنا أن تنطبق على خمتلف التعريفات اجلمركية املفروضة على السلع الداخلة إىل بلد أو كتلة من 
البلـــدان على أســـاس الكربون الذي ينبعث يف عمليات إنتاجهـــا أو الكربون الكامن فيها. وخيتلف القانونيون فيما 
بينهم على التفاصيل ولكن يبدو أهنم جيمعون على أن خيلصوا إىل أن معظم تعديالت الكربون احلدودية ســـيكون 

من الصعب تنفيذها بطريقة متتثل للقواعد الراهنة ملنظمة التجارة العاملية.
وفيما تضع البلدان املتقدمة سياســـات ملعاجلة تغيُّر املناخ فإن صناعاهتا الكثيفة االســـتخدام للطاقة والكربون 
ختشـــى مـــن أن يفرض عليها التنافس مع منتجني ال يواجهون أســـعارًا مرتفعة للطاقة يف غـــري بلدان املرفق األول. 
 وقـــد ختشـــى حكومـــات البلدان املتقدمة أيضًا ما ُيســـّمى بتســـرب الكربون مبعىن نقل هـــذه الصناعات إىل بلدان 
ال ختضـــع للتنظيـــم مبا يرتبط بذلك من تكاليـــف اقتصادية وعدم احلصول على عوائد بيئية. ومن هنا فإن عددًا من 
البلدان املتقدمة بات يقترح تعديالت حدودية من شأهنا أن “تصحح” التباين يف الكربون املنبعث يف إنتاج السلع 
املستوردة. وإذا انضمت مجيع البلدان املتقدمة إىل نظام يلزم بتحقيق أهداف معينة لالنبعاثات الكمية فحينئذ ميكن 
توجيـــه هـــذه التدابري إىل حد كبري صوب البلدان النامية ومن بينها بالذات أكر البلدان املســـببة لالنبعاثات ويتمثل 

اهلدف هنا يف تشجيعها على أن تصبح جزًءا من نظام ذي أهداف إلزامية أيضًا.
ويف هناية املطاف سوف يتعني على البلدان النامية أن تنفذ يف كل حال ختفيضات ملموسة يف انبعاثاهتا من 
املســـارات اليت تتبىن هنج الســـري على نفس املنوال إذا كان اهلدف هو احلد من احتمال وقوع تغيُّر مناخي كارثي. 
ومع ذلك، ولألسباب املوضحة يف فصول سبقت، ال ميكن أن يتوّقع منها أن تفعل ذلك بنفس الشروط أو ضمن 

نفس اإلطار الزمين أسوة بالبلدان املتقدمة أو بغري دعم مايل وتكنولوجي من تلك البلدان املتقدمة.
إن اســـتخدام تدابري أقوى، بوصفها عصا التهديد حلمل البلـــدان النامية على االضطالع بالتزامات إجبارية  
لن يفضي على األرجح سوى إىل تآكل الثقة بني الشمال واجلنوب، خاصة ألن البلدان املتقدمة ال يزال عليها أن 

تقدم عرضًا ثابتًا يتمثل يف جزرة اإلغراء بدعم مايل وتكنولوجي ملموس يقدم إىل البلدان النامية.
وقـــد ال يقتصـــر األمر فقط على أن التعديالت احلدودية ميكن أاّل تكون ضرورية بل من املســـتبعد أن حتّقق 
هدفهـــا )كوســـيب، 2008(. وقـــد ال تكون ضرورية ألن األمر يقتصر على قلة مـــن القطاعات الكثيفة الطاقة اليت 
ســـوف تتأثر، )الصلب واألملنيوم والورق والكيميائيات واألمسنت( وهذه القطاعات ليســـت مسؤولة إاّل عن نسبة 
صغرية من النشاط االقتصادي يف العامل املتقدم. ففي اململكة املتحدة على سبيل املثال يبلغ نصيبها من الناتج املحلي 
اإلمجايل 0.5 يف املائة فقط )املرجع نفسه(. وقد ال تصل التعديالت احلدودية إىل هدفها ألهنا من املحتمل أن تقتصر 
على إعادة تسيري التجارة من خالل بلدان تأخذ بتدابري قوية يف جمال املناخ. إن تصدير الصني سلعًا كثيفة الكربون 
إىل الواليات املتحدة، كجزء من الناتج املحلي اإلمجايل للصني على سبيل املثال، ال يكاد يقارب حىت نسبة 1 يف 
املائة. كذلك فإذا اقتصرت التدابري احلدودية على تغطية مواد أساســـية )مثل األملنيوم( فإهنا تضر املنتجني املحليني 
الذين يستخدمون هذه املادة ضمن عملياهتم. وإذا غطت السلع املصّنعة )مثل ُأُطر الدراجات اهلوائية املصنوعة من 
األملنيوم( فلســـوف يكون من الصعوبة مبكان تقدير التعديالت احلدودية. وكما مت توضيحه أعاله فإذا كان هناك 
امتثـــال مـــن جانبها إزاء مبدأ عدم التمييز يف منظمة التجارة العاملية ومبدأ املســـؤوليات املشـــتركة واملتباينة مبوجب 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغيُّر املناخ فلسوف يصبح تصميمها أمرًا من الصعوبة مبكان.
وتصبح احلاجة إىل دعم مايل وتكنولوجي يقدَّم إىل البلدان النامية أكثر من ماّسة عندما تعمد البلدان املتقدمة 
إىل اختاذ تدابري من شأهنا عدم التشجيع على استخدام أنواع الوقود األحفوري وتقليل الطلب على هذه املحروقات 
ح  مبا يشـــكل ضغطًا نزوليًا على األســـعار العاملية للفحم والنفط. وبغري احلوافز املالئمة والدعم املطلوب فمن املرجَّ

استخدام تدابري أقوى 

بوصفها عصا التهديد لحمل 

البلدان النامية عىل االضطالع 

بالتزامات إجبارية لن يفيض 

عىل األرجح سوى إىل تآكل 

الثقة بني الشمال والجنوب.

ال يقترص األمر عىل أن 

التعديالت الحدودية يمكن 

أن ال تكون رضورية بل من 

املستبعد لها أن تحقق هدفها.

بغري الحوافز املالئمة والدعم 

املطلوب فمن املرّجح ألسعار 

الوقود األحفوري األرخص 

يمكن أن تزيد من استهالك 

هذه املحروقات الكثيفة 

الكربون يف البلدان النامية دون 

أن تواكبها سياسات محلية 

مقابلة.
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ألسعار الوقود األحفوري األرخص أن تزيد من استهالك هذه املحروقات الكثيفة الكربون يف البلدان النامية دون 
أن تواكبها سياسات حملية مقابلة )فورتوناتو، 2009؛ كوسيب، 2008(. 

إعانات دعم الطاقة املنخفضة االنبعاثات

باإلضافة إىل مســـألة املحتوى الكربوين فإن اإلعانات املقدمة لدعم مصادر الطاقة املنخفضة الكربون ميكن أن تثري 
أيضـــًا قضايا ترتبط باالمتثال ملنظمـــة التجارة العاملية. إن قطاع الطاقة ينتج ثلثي االنبعاثات من غازات الدفيئة اليت 
ز السياسات الرامية إىل احلد من تغيُّر املناخ على فرض ضرائب أو حتديد أسقف النبعاثات  تسبب تغيُّر املناخ. وتركِّ
ثـــاين أكســـيد الكربون النامجة من أنواع الوقود األحفوري و/أو على تقدمي إعانـــات لدعم مصادر الطاقة البديلة. 
ومع ذلك فاالنطالقة حنو اقتصادات متحّررة من الكربون سوف تتطلب حوافز )فضاًل عن لوائح( حكومية ومن مثَّ 
يصبح من املحتم أن تقوم البلدان بتوضيح نوعية احلوافز اليت متتثل لقواعد منظمة التجارة العاملية. وقد تكون هذه 
لة بيئيًا وحترير السلع واخلدمات  املسألة أيسر يف حلها بأكثر من املسائل املذكورة أعاله فيما يتعلق باملنتجات املفضَّ
البيئية إذ أن هناك ســـابقة يف هذا الصدد: كان مثَّة اســـتثناء يتعلق مببالغ الدعم البيئي مبوجب االتفاق بشـــأن مبالغ 
الدعم وتدابري التعويض الذي انقضى سريانه يف عام 1999 وميكن إحياؤه مبا يسمح بتقدمي إعانات الدعم املتصلة 

باملناخ اليت ال تلحق الضرر باملنافسني يف بلدان أخرى. 
وإذا أمكن جتديد عدم مشروطية هذه املبالغ، يسمح للبلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء بأن تدعم 
املجال البحثي العام )مساعدة ألنشطة البحوث من جانب الشركات أو مؤسسات التعليم العايل أو دوائر البحوث 
على أساس تعاقدي مع الشركات( فيما يتعلق بالتخفيف والتكّيف يف قضية املناخ ودون خشية من التعّرض جلزاءات 

جتارية )هوكمان، وماسكوس، وساجي، 2004(.
وفيما يتعلق بُنُظم مبادلة الكربون ليس من الواضح ما إذا كان التخصيص احلر لعالوات االنبعاث ســـوف 
ُيعـــّد مبثابـــة إعانات مبوجب االتفاق الســـابق الذكر باعتبار أن ليس هناك هيئة ذات اختصاص قانوين بشـــأن هذه 
النقطة )هوف باور وكيم، 2009(. وجتدر مالحظة أنه يف إطار اتفاق اإلعانات وتدابري التعويض الســـابق الذكر 
فإن رسوم التعويض ال ميكن أن تنطبق على بلدان مل تتخذ إجراءات بشأن تغيُّر املناخ باعتبار أن عدم اختاذ إجراء 

ل “دعمًا” مبوجب االتفاق 32. ال يشكِّ
 وفيما ال ينطوي اتفاق االستثمار املتعّدد األطراف، وهو االتفاق املتعلق بتدابري االستثمار املرتبطة بالتجارة 
إاّل علـــى قليـــل مـــن االلتزامات، فإن اتفاقات االســـتثمار الثنائية البالغ عددها 500 2 وفصول االســـتثمار الثنائي 
يف اتفاقـــات التجـــارة اإلقليمية تضم تدابري حازمة. ويف اتفاق أمريكا الشـــمالية للتجارة احلرة )نافتا( كانت عملية 
املصادرة واسعة للغاية وأدت إىل كثري من قضايا التحكيم اليت اتفقت كل من الواليات املتحدة وكندا واملكسيك 
علـــى توضيحها وتقييد تعريف املســـتثمرين الذين ميكنهم املطالبة باملصـــادرة مبوجب الفصل ذي الصلة. وقد كان 
لقـــرارات التحكيـــم هذه أثر مفـــزع على البلدان اليت كانت تنظـــر يف اعتماد لوائح أقوى. وتتمثل اخلشـــية يف أن 
ل معاملة غري جمحفة وغري منصفة كما أن التوضيح املتعلق  يســـتطيع املستثمرون االدعاء بأن اللوائح اجلديدة تشـــكِّ
ل عملية مصادرة غري مباشـــرة وغري مأذون هبا من أجل إتاحة  بنوعية االســـتثمارات املتصلة باملناخ ميكن أن يشـــكِّ
جمال سياســـي أمام البلدان ميكنها يف إطاره أن تضع اللوائح املالئمة دون خشـــية من أن يتعني عليها دفع تعويضات 

طائلة إىل شركات أجنبية.

تشـــري التجربة الســـابقة إىل أن جناح جهود الكفاءة ميكن أن يفضي إىل “أثر التعايف” الذي يكفل زيادة االســـتهالك الشـــامل.   32
وسوف يتعيَّن على التدابري املتخذة أن تعاجل مسألة االستهالك املطلق للطاقة.

االنطالقة نحو اقتصادات 

متحّررة من الكربون سوف 

تتطلب حوافز )فضالً عن 

لوائح( حكومية.
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 السياسات والتدابي الدولية لبناء
القدرات يف البلدان النامية

استيعاب التكنولوجيا يتطلب االستثمار يف رأس املال املادي والبشري على السواء. وكلما تسارعت ُخطى تشكيل 
رأس املال، زادت احتماالت هذا االستيعاب. ومع ذلك، وكما نوقش يف الفصل الرابع، فإن تعزيز التعلم والقدرات 
التكنولوجية املحلية سيكون أمرًا جوهريًا لنجاح استخدام املعارف التكنولوجية يف مواجهة حتّدي املناخ. وكما يشري 
الشـــكل خامســـًا - 2 فإن التكنولوجيا حباجة إىل أن ختتلف من منطقة إىل منطقة، ولكن يف مجيع احلاالت ستصبح 
السياســـة احلكومية الفعَّالة عنصرًا يف جناح النتائج املتحصلة )انظر الفصل الرابع(. وفضاًل عن ذلك فالطابع العاملي 
واألمهية العاجلة لتحّدي املناخ يشريان إىل أن سرعة نشر اخليارات التكنولوجية املالئمة سوف تتطلب تعاونًا دوليًا.

ويصدق هذا بشكل خاص يف جمال البحث والتطوير والنشر حيث ما زالت مسرية البلدان النامية تتعثر بصورة 
ملموســـة فيما تلوح خماطر املزيد من التعثر مع نشـــوء تكنولوجيات جديدة. أما األمثلة اهلامة على التكنولوجيات اليت 
ســـتصبح أساسية بالنسبة ملسار إمنائي جديد فتشـــمل تكنولوجيات اقتناص واحتجاز الكربون، إضافة إىل أنواع الوقود 
األحيائي املنخفضة االنبعاثات وحتقيق اختراقات فيما يتعلق مبصادر الطاقة املتجّددة ومنها مثاًل األلواح الشمسية. وفضاًل 
عن ذلك فالبلدان النامية حتتاج كذلك إىل أن يكون لديها أفضل املمارسات فيما يتعلق بتكنولوجيات التكّيف يف جماالت 
الزراعة وإدارة الكوارث وختطيط املدن. وهذه التكنولوجيات غالبًا ما تتسم بالترابط الوثيق فيما بينها سواء فيما يتعلق 
مبواجهة التهديد املناخي أم التهديدات األخرى ومنها مثاًل األمن الغذائي وأمن الطاقة. ومن مثَّ فإن التطورات اليت تطرأ 
يف مجيـــع هـــذه املجاالت ميكن معاجلتها على أفضل وجه من خالل برنامج عاملـــي منظم علميًا وبفضل متويل يتم على 
الصعيد العاملي )سترين، 2009، الصفحة 173(. وتنعقد على البحوث املموَّلة من مصادر عامة أفضل اآلمال بالنسبة 
لتحقيـــق املزيد من التنســـيق فيما بني مؤسســـات البحوث املختلفة يف القطاع اخلـــاص والقطاع غري الرحبي ويف الدوائر 
ح لتلك البحوث أن تتكفل بأوسع نشر للنتائج  األكادميية اليت تعمل حاليًا بالفعل على مالقاة هذه التحّديات بل من املرجَّ
اليت تتوّصل إليها )اإلطار خامســـًا - 3(. وتتســـم البحوث اليت تتميز بالشفافية وسهولة االطالع عليها باألمهية الفائقة 
باعتبار أن اأُلُطر التنظيمية والقانونية ومنها مثاًل وضع املعايري سوف تنشأ على األرجح انطالقًا من نتائج تلك البحوث. 
وفيما يتعلق بوجه خاص بالتكنولوجيات احلامسة فال غىن عن املهندسني واملديرين ممن حصلوا على مستوى 
رفيع من التعليم 33. وتدعو احلاجة إىل األخذ بالتعليم املعزَّز وبرامج التدريب املتواصلة يف املجاالت التقنية واإلدارية 
واملالية والتنظيمية واملهارات القانونية )األمم املتحدة، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغيُّر املناخ، 2003(. 
وباإلضافة إىل إتاحة التحســـينات يف جمال التعليم املحلي تســـتطيع البلدان النامية أن تقدم حوافز للطالب مبا يكفل 
الوقاية من أن تتعّرض إىل ظاهرة “هجرة الكفاءات”. كما أن اآلليات الرامية إىل استبقاء واسترجاع العمالة املدّربة 
مة فال  مة لبدء شركات التكنولوجيا. أما البلدان املتقدِّ تشمل مرونة األجور وِمَنح اإلعادة إىل الوطن واحلوافز املقدَّ
بد من جانبها أن تدعم التدريب اخلارجي وحضور املؤمترات بل ويف بعض احلاالت هتيئ ُسبل االستخدام املؤقت 
للخرجيني من البلدان النامية. وميكن أيضًا إيالء اعتبار خاص إىل االقتراحات املتعلقة بتقدمي املِنح ألغراض البحوث 
يف جمال التكنولوجيات السليمة بيئيًا مبا يضّم أفرقة من البلدان النامية اليت تستطيع أن تتلقى هذه املنح )ماسكوس، 
2004(. كذلك فإن بناء القدرات ميكن بدوره املضي فيه من خالل اتفاقات التعاون اليت تصاحب باطراد االتفاقات 
التجارية اإلقليمية فيما بني بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. وتلك التدابري تساعد البلدان النامية 
علـــى إجـــراء تقييم للعقبات اليت تواجه ما حيدث فيها مـــن تنمية للطاقة املنخفضة االنبعاثات. كما ميكن اإلفادة يف 

هذا املضمار من برامج املعونة مقابل التجارة.

من مزايا املعارف والتكنولوجيا التقليدية ما ينبع من حقيقة أن رأس املال البشري الكايف رمبا يكون متواجدًا بالفعل يف البلدان النامية.  33

الطابع العاملي واألهمية 

العاجلة لتحدّي املناخ يشريان 

إىل أن رسعة نرش الخيارات 

التكنولوجية املالئمة سوف 

تتطلب تعاوناً دولياً.

تنعقد عىل البحوث املموَّلة من 

مصادر عامة أفضل اآلمال 

بالنسبة لتحقيق املزيد من 

التنسيق فيما بني مؤسسات 

البحوث املختلفة يف القطاع 

الخاص والقطاع غري الربحي 

ويف الدوائر األكاديمية.

اآلليات الرامية إىل استبقاء 

واسرتجاع العمالة املدّربة 

تشمل مرونة األجور وِمنَح 

اإلعادة إىل الوطن والحوافز 

املقّدمة لبدء رشكات 

التكنولوجيا.
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عدد التكنولوجيات املحدَّدة

أفريقيا

أسيا

أوروبا

أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي 

الشكل خامساً - 2
االحتياجات املحدَّدة بصورة مشرتكة من تكنولوجيا الطاقة املتجدرّدة واحتياجات تكنولوجيا 

كفاءة الطاقة يف القطاعني الفرعيني للبناء واإلسكان، مناطق مختارة

املصدر: األمم املتحدة، اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغريرُّ املناخ )2006(.
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واألمر الذي تدعو إليه احلاجة بوضوح هو بذل جهد دويل واسع النطاق يف هذا اخلصوص )األمم املتحدة، 
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 2009(. ويعرض اجلدول خامسًا - 1 آليات مبتكرة خمتلفة لتعزيز تطوير 
ونقل التكنولوجيا. وهناك ثالث مبادرات مترابطة بصورة وثيقة ميكن أن تنشـــر البذور لتعاون دويل أوســـع نطاقًا 

يف جمال تنمية املهارات والتكنولوجيات الالزمة ملعاجلة تغيُّر املناخ:
صندوق للتكنولوجيا متعّدد األطراف لدعم برنامج دويل بشأن نشر تكنولوجيا املناخ وتدعيم وتنسيق  •

اجلهود اإلقليمية والوطنية املبذولة يف جمال البحث والتطوير والنشر يف البلدان النامية. وميكن أن يستضاف 
هذا الصندوق يف أمانة اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغيُّر املناخ وأن يستند يف تصميم براجمه إىل الشبكة 
القائمة من العلماء والدارسني ضمن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ. أما متويل برنامج من هذا 
القبيل فيمكن أن يستقي دروسه املستفادة من جتربة مرفق البيئة العاملية )انظر اإلطار خامسًا - 4 والفصل 
السادس(. إن االخنفاض املطرد يف جمال البحث والتطوير والنشر العام يف قطاع الطاقة ميثِّل دلياًل على مدى 
احلاجة امللّحة إلنشاء مثل هذا الصندوق. ومن شأن برنامج شامل يف هذا املجال أن حيتاج إىل التركيز على 
النطاق الكامل للتحّديات التكنولوجية عند مستوى العلوم األساسية وعمليات البحث والتطوير والنشر

اإلطار خامساً - 3

حقوق امللكية الفكرية والتكنولوجيات املموَّلة من مصادر عامة

مسألة نقل التكنولوجيات اململوكة ملكية عامة تم التطرق إليها يف مؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية، املعقود 

يف ريو دي جانريو يف عام 1992. ويذكر جدول أعمال القرن الحادي والعرشين أ )الفصل 34، الفقرة 34 - 18 )أ(( 

ال للتكنولوجيات  أن الحكومـات واملنظمات الدولية ينبغي أن تعزِّز “صياغة سياسـات وبرامج من أجل النقل الفعَّ

السليمة بيئياً واململوكة ملكية عامة أو موجودة يف النطاق العام”. عىل أن تنفيذ هذا البند ظل ضعيفاً للغاية.

هـة نحو تطوير  وتتبنّـى حكومـات البلـدان املتقدمـة طائفـة متنوعة من أنشـطة البحـث والتطوير املوجَّ
تكنولوجيـات املناخ. ومن ذلك مثالً أن عام 2001 شـهد حكومات ضمن االتحـاد األوروبي وقد أنفقت ما يصل إىل 
350 مليون يورو ألغراض البحث والتطوير يف مجال الطاقة املتجّددة وهو أكثر من نصف مجموع اإلنفاق )املديرية 
العامـة لالتحاد األوروبـي املعنية بالبحوث، 2006(. أما إنفـاق القطاع العام فهو يتسـاوى يف األهمية يف الواليات 
املتحدة. وعىل سبيل املثال، فمن أجل قطاعات الطاقة الريحية وأنواع الوقود األحيائي والطاقة الفولطاضوئية أنفقت 

وزارة الطاقة بالواليات املتحدة ما يقرب من 356 مليون دوالر )ميزانية 2008( )بارتون، 2007، الصفحة 7(.

وقد أجرى ساتاي وجولت ودوالرو دي كان )2005( دراسة استقصائية عن عمليات البحث والتطوير التي 
تبنّتها الحكومة يف كل من الواليات املتحدة وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشـمالية وجمهورية 
ة ممارسـة مشرتكة بني  كوريا وبلدان أخرى أعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي فوجدوا أن ثمَّ
الحكومات تقيض بأن تمنح ملكية حقوق امللكية الفكرية )براءات االخرتاع وحقوق النرش والعالمات التجارية الخ( 
ملؤسسات البحوث املستفيدة يف هذا املضمار. ويف الواليات املتحدة عىل سبيل املثال فإن البحوث التي تتبنّاها الحكومة 

عادة ما ينتهي األمر بأن تصبح مغطاة برباءات االخرتاع )بارتون، 2007، الصفحة 8(.

ويف ضـوء الـدور الـذي تضطلع به الحكومـة بوصفها املحرك الرئيـيس لجهود البحـث والتطوير من أجل 
تكنولوجيات املناخ سـيصبح من الرضوري استكشـاف طرائق لنقل تكنولوجيات املناخ املموَّلة حكومياً إىل البلدان 
الناميـة. وتتمتع بلدان منظمـة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي التي تجنح إىل االسـتحواذ عىل ملكية معظم 
التكنولوجيا الالزمة ألغراض التخفيف والتخفيض بوضع اسـرتاتيجي يتيـح لها أن تؤثر عىل تدفقات التكنولوجيا 
مبارشة من خالل تأثريها عىل القطاع الخاص أو عىل املؤسسات البحثية  العامة التي تتلّقى التمويل لقاء ما تضطلع 

الة أكثر يف نقل التكنولوجيات إىل البلدان النامية. به من عمليات البحث والتطوير ومن ثمَّ ينبغي أن تكون فعَّ

أ األمم املتحدة، )1992(.
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الجدول خامساً - 1

اآلليات املبتكرة لتعزيز تطوير ونقل التكنولوجيا

قضايا للنظراملربراآللية

املراكز املدعومة من مصادر عامة لتطوير 
ونقل التكنولوجيا

نموذج الثورة الخرضاء لنرش التكنولوجيا: 
يتيح التكنولوجيات للبلدان النامية خارج 

حماية حقوق امللكية الفكرية

مناسبة للتخفيف ولكن بالنسبة لتكنولوجيات 
التكيّف فقط

آلية تمويل التكنولوجيا إلتاحة مشاركة البلدان 
النامية يف املشاريع الدولية للبحث والتطوير

حقوق امللكية الفكرية الناجمة يمكن 
تقاسمها؛ عمليات بيع الرباءات يمكن أن تجعل 

التكنولوجيات اململوكة ملكية خاصة متاحة 
للبلدان النامية

هل يتوفر حافز كاف ملشاركة القادة يف مجال 
التكنولوجيا بالقطاع الخاص عىل مستوى 

البلدان املتقدمة؟

مجّمعات براءات االخرتاع لتيسري ترخيص 
املخرتعات الالزمة الستغالل تكنولوجيا بعينها

تراخيص البلدان النامية لن يتعنيَّ عليها أن 
تتعامل مع حائزي براءات متعددين

ما هي الحوافز املقدَّمة ألصحاب الرباءات؟

هل سيحتاج األمر إىل تنظيم حكومي؟

التحالف العاملي للبحث والتطوير من أجل 
البحوث املنّفذة بشأن تكنولوجيات التكيّف 

الرئيسية

هل مثل هذا النهج يناسب تكنولوجيات نموذج البحوث بشأن األمراض املدارية املهَملة
التخفيف؟

الصندوق الرأسمايل ملشاريع التكنولوجيا 
النظيفة عىل مستوى العالم.

صندوق التمويل يقع ضمن مؤسسة تمويل 
متعددة األطراف سيكون لها كذلك حقوق 

امللكية الفكرية.

هل ستكون مشاريع التكنولوجيا الجديدة 
مجدية تجارياً إذا لم تكن حائزة عىل امللكية 

الفكرية؟

التدابري املشرتكة يف مجاالت االقتصاد - 
ً الرباءات لصالح التكنولوجيات املستدامة بيئيا

يبدأ القطاع الخاص يف العمل لجعل 
التكنولوجيات السليمة بيئياً متاحة مجاناً عىل 

أساس نموذج “لألخذ والعطاء”

الحوافز الطوعية الخاصة تبدو ضعيفة فماذا 
عن الرشكات التي ليس لديها براءات تساهم 

بها؟

اقرتاح السماوات الزرقاء ملكتب براءات 
االخرتاع األوروبـي: نظام الرباءات املتمايز مع 
تكنولوجيات تغريرُّ املناخ استناداً إىل ترخيص 

بالحقوق

التكنولوجيات الجديدة املعقدَّة والقائمة عىل 
أساس عمليات ابتكار تراكمية تحتاج إىل أن 

تعامل بصورة مختلفة من جانب رشكات 
املستحرضات الصيدالنية عىل سبيل املثال

تبدو وكأنها تعالج الشواغل املماثلة لتلك التي 
عالجتها مقرتحات تجميعات الرباءات: يحتاج 

األمر مزيداً من التحديد بشأن اآلثار املرتتبة 
عىل الحصول عىل التكنولوجيا

معاملة رضائبية أكثر رعاية يف البلدان املتقدمة 
لصالح ما يبذله القطاع الخاص يف البلدان 

النامية يف مجال البحث والتطوير

نهج تتبعه حكومات البلدان املتقدمة بحيث 
يتسم بأنه أكثر استباقاً وتشجيعاً للتكنولوجيا

قد تواجه عقبات سياسية محلية

مكافئ عىل االبتكار دون منح حقوق امللكية جوائز التكنولوجيا
الفكرية إىل املبتكرين

تتطلب هدفاً بحثياً دقيق التحديد

املصدر: األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية )2008(.

التطبيقـــي والبيان العملي ومراحل التوزيع والطرح التجاري بالنســـبة لتطوير التكنولوجيات األنظف. ومع 
ذلك فالتمويل املتناســـق من أجل تطوير وجتريب ونشـــر التكنولوجيات األساســـية، مثل اقتناص واحتجاز 
الكربـــون واجليـــل التايل من أنواع الوقود األحيائي اليت تنطوي على مصلحة خاصة بالنســـبة للبلدان النامية 
سوف يتعيَّن وضعها ضمن أولويات جدول األعمال يف هذا الشأن. ويف ضوء الطابع العام للبحث والتطوير 
والنشر سيكون الزمًا أن ُيكفل متويل خمّصص وقابل للتنبؤ ملثل هذا الصندوق باستخدام أنواع األدوات اليت 
وردت مناقشـــتها يف الفصل الســـادس. ومثل هذا الصندوق سوف يكون مبثابة مهزة وصل لتنسيق البحوث 
اجلارية حاليًا يف تكنولوجيات املناخ على الُصعد الدولية والوطنية وفيما بني املنظمات العامة واخلاصة وغري 

الرحبية فيما يكفل حرية الوصول إىل مجيع البحوث املتاحة مبا يتالءم مع الطابع العاجل للتحّدي املاثل.
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اإلطار خامساً - 4
مرفق البيئة العاملية

يُنظر إىل نقل التكنولوجيا عىل أنه يضطلع بدور محوري يف االسـتجابة العاملية إزاء تحّديات تغريرُّ املناخ. والحق أن 

الدعـم والتعاون يف نقل التكنولوجيات السـليمة بيئياً ينطلقان من التزام تقيض بـه  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغريرُّ املناخ. ومن أجل امليض ُقُدماً نحو هذه األهداف اقرتحت االتفاقية إيجاد آلية تمويل. ويعمل مرفق البيئة 

العاملية بوصفه هذه اآللية بالنسبة لالتفاقية.

وعىل مدار السنوات الـ 17 املاضية، ظل املرفق يموِّل املشاريع الرامية إىل تعزيز نقل التكنولوجيات السليمة 
بيئياً تحت إرشاف مؤتمر األطراف يف االتفاقية. وخالل هذه الفرتة، خّصص ما يقرب من 2.5 بليوني دوالر ملشاريع 
تغـريرُّ املناخ تـم اعتمادها وجمع معها ما يقرب من 15 بليون دوالر من التمويل املشـرتك. ومعظم التمويل يتم عىل 
شـكل منح إىل البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ومن خالل برنامجه للمنح الصغرية، 
فإن املرفق املذكور قدم أكثر من 000 10 من املنح الصغرية مبارشة إىل منظمات غري حكومية ومنظمات مجتمعية. 

وفيما ييل وصف لبعض أمثلة التكنولوجيات السليمة بيئياً التي يدعمها مرفق البيئة العاملية.

ُسبل اإلنارة واألجهزة ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة

عمـل مرفـق البيئة العاملية عىل بناء حافظة لتعزيز األجهزة والتكنولوجيـات التي تتميز بكفاءة من حيث الطاقة يف 

م املرفق التدّخالت التي تركِّز عادة عىل إقرار معايري وعالمات وْسـم يف مجال كفاءة الطاقة  البلـدان النامية. كما دعَّ

وتثقيف املستهلكني وتجريب األجهزة والتصديق عليها. ويف البلدان التي يتوفر عىل صعيدها قدرة ملموسة يف مجال 

برنامج لنقل املهارات البشرية. ميكن جلهد متواصل يف جمال تنمية املهارات البشرية أن يكمل الصندوق،  •
ويتألف من حركة مرحلية )ورمبا تكون افتراضية فقط( للعاملني املهرة غري املستخدمني/املستخدمني بصورة 
منقوصة من البلدان املتقدمة )مهندسون، فنيون، مدرسو التعليم االبتدائي، خراء يف الزراعة املستدامة، عمال 
مؤهلون من ذوي الياقات الزرقاء والبيضاء( باجتاه البلدان النامية لكي يقدموا التدريب املهين والتدريب من 
نوعية “تدريب املدربني”. ومثَّة وسيلة ابتكارية للتوّصل إىل هذا اهلدف وتتمثل يف “التعهيد املعاكس” 
مبعىن برامج تستخدم شبكة اإلنترنت وتكنولوجيات االتصاالت األخرى ويتم من خالهلا تقدمي خدمات 
مة من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية. ويف غمار حالة من  التدريب عن ُبعد يف املجاالت اجلوهرية املقدَّ
الركود االقتصادي فإن الكثريين من أصحاب املهارات الفنية العالية، فضاًل عن املدرسني واملهنيني يتعّرضون 
للصرف من اخلدمة. وحىت لو اقتصر األمر على نسبة ما بني 5 أو 10 يف املائة من هؤالء العاملني الذين 
يشاركون يف هيئة لنقل التكنولوجيا يتم تنظيمها من خالل وكاالت التعاون اإلمنائي لفترات تتراوح بني 
ل  ستة أشهر إىل سنتني، فإن األمر سيشهد تفعياًل لنقل مهارات ومعارف تقنية واسعة النطاق. وسوف يشكِّ
ذلك حاًل ناجحًا على طول اخلط بالنسبة للبلدان النامية اليت حتتاج إىل املزيد من املساعدة، وكذلك بالنسبة 
للبلدان املتقدمة اليت تعاين من نقص السيولة النقدية وتكون مضطرة رغم ذلك إىل دفع تأمني يف حالة البطالة.

ل  • ع عام للتكنولوجيا. ينبغي لنتائج البحوث العامة التامة التمويل واملتعلقة بتكنولوجيات املناخ أاّل تشكِّ جممَّ
األساس لراءات االختراع اخلاصة، بل ينبغي أن ُتتاح بتكلفة منخفضة أو بغري تكلفة على اإلطالق للبلدان 
كافة. وسيحتاج األمر إىل أمانة فنية تتوّلى رصد وجتميع ونشر هذه البحوث وتعمل بوصفها دار مقاصة 
بالنسبة إىل التكنولوجيات املموَّلة من املصادر العامة، كما تنشط لتعزيز إتاحة تلك التكنولوجيات وال سيما 
للبلدان النامية. ومثل هذه اهليئة سوف تعمل جنبًا إىل جنب مع صندوق التكنولوجيا العاملي مما يكفل أوسع 

نشر لبحوث املستقبل اليت ميوِّهلا الصندوق املذكور.
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الصناعـة التحويلية قام املرفق أيضاً بدعم الرشكات يف مجال تطوير نماذج األجهزة الجديدة ذات الكفاءة من حيث 

الطاقة ويف اكتساب املعلومات التقنية واملعارف التقنية من البلدان األكثر تقدماً.

ة 10 من بني 12 من صانعي األجهزة املحليني يطرحون نماذج أكثر كفاءة  ففي تونس عىل سبيل املثال، ثمَّ
يف استخدام الطاقة. ويف الصني يؤدي مرشوع املرفق إىل تعزيز املربدات ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة وهو يمثِّل 
نهجاً مزدوجاً يجمع ما بني اندفاعة التكنولوجيا وجواذب السوق. فاندفاعة التكنولوجيا تتحقق من خالل تقديم 
املساعدة التقنية إىل صانعي املربد واملكثف وكذلك بفضل عمليات النهوض بالتكنولوجيا وبرامج تدريب املصّممني 

فيما تتحقق جاذبية السوق من خالل نرش معايري كفاءة الطاقة. 

م املرفق نرش تكنولوجيات اإلضاءة الكفأة يف أكثر من اثني عرشة  ومنذ منتصف تسعينات القرن العرشين دعَّ
بلداً كما أطلق املرفق مبادرة عاملية لكفاءة اإلنارة وافق عليها مجلس املرفق يف عام 2007 من أجل التعجيل بإنهاء 
اإلنـارة التـي تفتقر إىل الكفاءة من خالل ما يقوم به برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي مع 

العمل عىل تقديم الدعم يف نفس الوقت إىل املزيد من البلدان والربامج عىل الصعيد الوطني.

التكنولوجيات الصناعية ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة

قـام مرفق البيئة العاملية بتمويل أكثر من 30 مرشوعاً يف القطاع الصناعي لتعزيز ترقية التكنولوجيا واعتماد ونرش 

تكنولوجيـات كفـاءة الطاقة. ومن هذه املشـاريع مـا يركِّز عىل تطوير آليات السـوق مثـل رشكات خدمات الطاقة 

وإيجاد أدوات مكرسـة للتمويل وتقديم املساعدة التقنية لحفز االستثمارات يف مجال التكنولوجيات الجديدة. وهناك 

مشاريع أخرى مصّممة للوقوف عىل واحد أو أكثر من القطاعات الفرعية حيث يمكن تعزيز تكنولوجيات محدَّدة. أما 

تشكيلة الصناعات فتشمل مواد التشييد )الطوب واألسمنت والزجاج( ثم الصلب وصناعة فحم الكوك وصهر الحديد 

ة عدد من املشاريع  وصناعات الورق والسرياميك واملنسوجات واألغذية واملرشوبات والشاي واملطاط واألخشاب. وثمَّ

التي تتوىّل أيضاً تعزيز املعدات ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة مثل الغاليات واملحركات واملضخات فضالً عن التوليد 

املشرتك يف القطاع الصناعي. ويف بعض املشاريع عمد املرفق إىل تعزيز نقل التكنولوجيا فيما بني بلدان الجنوب ومن 

هذه املشاريع ما انطوى عىل نقل تكنولوجيا قمائن الطوب ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة من الصني إىل بنغالديش.

الغاليات املرتفعة الكفاءة

تلّقى مرشوع الغاليات الصناعية الكفأة يف الصني مبلغ 32.8 مليون دوالر عىل شكل منحة من مرفق البيئة العاملية 

مـن أجل )أ( ترقية نماذج الغاليات املوجودة من خالل اتباع نُُظم متقدمة لالحرتاق واملعدات املسـاعدة من بلدان 

متقدمـة؛ )ب( اعتماد نماذج جديدة للغاليات املرتفعة الكفاءة من خالل اعتماد تقنيات حديثة يف مجال التصنيع 

وتصميمات الغاليات؛ )ج( تقديم املسـاعدة التقنية وُسـبل التدريب ملنتجي ومسـتهلكي الغاليات. وعندما انتهى 

املرشوع يف عام 2004 كان قد نجح يف تدعيم نقل التكنولوجيا الدولية لتكنولوجيات الغاليات بما أفاد تسعة من 

صانعيها وتسـعة من صانعي معدات الغاليات املسـاعدة. وبفضل دعم مرفق البيئة العاملية اكتسـب الصانعون 

يف الصـني تكنولوجيـات متقدمة يف مجال الغاليـات ذات الكفاءة وقاموا ببناء نماذج محاكيـة ثم بدأوا يف اإلنتاج 

التجـاري. ومن خالل املسـاعدة التقنية أفىض املرشوع كذلك إىل تنقيح وصياغـة املعايري الوطنية والقطاعية مع 

تدعيم القدرة التقنية يف قطاع املراجل يف الصني.

سخانات املياه الشمسية

برغم أن تكنولوجيا السخانات الشمسية للمياه أحياناً ما ينظر إليها عىل أنها بسيطة، فإن مثل هذه الفكرة يمكن أن 

عات الشمسية وعملية تركيبها أثر كبري عىل التشغيل  تكون مضّللة يف واقع األمر. إن نوعية الرتكيبات املتعلقة باملجمِّ

السـليم. وعىل ذلك فاملواد الرخيصة وتدنّي مستوى العمالة وأخطاء الرتكيب كثرياً ما أفضت إىل وحدات غري مجدية 

وإىل الكف عن استخدام تلك املنشآت. وقد أوضحت تجربة مرفق البيئة العاملية أن استخدام العاملني من ذوي الدراية 

فضالً عن مراعاة املعايري السليمة أمور ال غنى عنها يف نجاح نرش هذه التكنولوجيا.
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ويف املغرب عىل سـبيل املثال جنحت السخانات الشمسـية للمياه التي استخدمت مبكراً إىل أن تكون متدنية 
النوعيـة وأدى ذلك إىل رصف النظر عن اسـتخدامها وانكماش سـوقها. ولكن بفضل مـرشوع مرفق البيئة العاملية 
 تـم إصالح الرتكيبات القديمة غري املسـتخدمة واعتماد معايـري جديدة للنوعية الجيدة وتدريـب الفنيني والعاملني 
بما يكفل أن تكون الرتكيبات املسـتخدمة مسـتقبالً ذات نوعية ُمرضية. وباإلضافة إىل ذلك فمن أجل تشجيع إنتاج 
وبيـع الوحـدات املرتفعة النوعية قدِّمت مبالغ للدعـم لصالح الذين بادروا مبكراً إىل اعتماد السـخانات املائية التي 
كانت تلبي املعيار الجديد. وعملت هذه املبادرات عىل إحياء السـوق التي باتت تنمو حالياً برسعة فضالً عن تسارع 

نمو الصناعة ككل.

تحويل النفايات إىل طاقة

قام عدد من املشـاريع بدعم اسـتخدام امليثان املسـتخرج من النفايات املحلية سـواء كانت عىل شكل نفايات صلبة 

يف مقالب القمامة أم عىل شـكل نفايات بيولوجية سـائلة. وكثري من هذه املشـاريع أصبح مؤهالً للحصول عىل دعم 

مرفق البيئة العاملية، سواء كمشاريع للطاقة املتجّددة أم كتدابري لالستجابة القصرية األجل، بفضل ما تتصف به من 

فعالية التكاليف. وأّدى املرفق دوراً يف املساعدة عىل زيادة القدر املستخدم من هذه التكنولوجيات حتى أن دعمه لم 

يعد مطلوباً حالياً باعتبار أن املشـاريع أصبحت مؤهلة للحصول عىل التمويل بل ومربحة إىل حد كبري عند تنفيذها 

يف إطار آلية التنمية النظيفة.

وُيعّد مرشوع الهند يف مجال تطوير البيوميثان الذي اقرُتح تنفيذه يف أوائل التسـعينات مصّمماً السـتغالل 
القـدرة األصليـة يف الهند عىل تكييف ومحـاكاة تكنولوجيا الغاز الحيـوي للنفايات الصناعيـة. وكان ثمة تحّد قد 
سـبق املرشوع وجّسـدته حقيقة أن النفايـات البيولوجية التي تنجم عن عمليات التجهيـز الزراعية وما يتصل بها 
من صناعات كانت ترّسـب كميات كبرية من امليثان وغريه من امللوثات يف املجاري املائية القريبة. من هنا اسـتهدف 

املرشوع إنتاج امليثان ضمن بيئة قابلة للسيطرة ومن ثمَّ اقتناصه واستخدامه إلنتاج الطاقة.

تركيز الطاقة الشمسية

تعاون مرفق البيئة العاملية مع الهند واملكسيك واملغرب ومرص عىل تطوير حافظة تضم أربع محطات للبيان العميل 

لرتكيز الطاقة الشمسـية. وعملت املشاريع عىل بناء حقول شمسية )بطاقة بلغت يف العادة 30 ميغاوات( كجزء من 

املصانع التي تستخدم لتوربينات الغازات الهجني. ومن شأن نجاح التهجني يف محطات التوربينات الغازية والطاقة 

الشمسية أن يتيح للمشاريع ذات الصلة إطالق الكهرباء عند اللزوم بما يجعلها أكثر جاذبية من الناحية االقتصادية.

الخالصة
لن تكون اخُلطى الســـريعة لالســـتثمارات كافية ملواجهة حتّدي املناخ إاّل إذا رافقها حتّول تكنولوجي يكفل زيادة 
القـــدرة على إنتاج وتشـــغيل وتوزيـــع التكنولوجيات الصديقة للمناخ. ومع ذلك، فبالنســـبة إىل الكثري من البلدان 
النامية، ســـتظل تكلفـــة احلصول على تلك التكنولوجيات أبعد ما تكون عـــن االحتمال يف واقع األمر. وبرغم أن 
البلدان املتقدمة التزمت بأن تقود مسرية التغيُّر حنو تكنولوجيات أنظف مع كفالة أن ال تترك البلدان النامية متعثرة 
إىل الوراء، فإن هذين االلتزامني مل يتم النهوض هبما. ولذلك فاألمر يتطلب نقاًل مبتكرًا ســـواء للتكنولوجيات أم 

للمعارف التقنية من أجل بلوغ أهداف تغيُّر املناخ يف سياق التخفيف والتكّيف على السواء.
د هذا الفصل العقبات اليت ميكن أن تنشأ دوليًا فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية وسلوك الشركات  وقد حدَّ
ح أن  وقواعـــد التبـــادل التجاري. وحىت اآلن فـــإن هذه العوامل مل يثبت أن تناوهلا أمر متعذر. ومع ذلك فمن املرجَّ
تتســـم باملزيد من األمهية إذا بدأت البلدان النامية يف انطالقة كبرية حنو مســـار يتسم باالنبعاثات املنخفضة والتنمية 
ل مهمة عاجلة أمام املجتمع  املرتفعة النمو. على أن اســـتباق هذه العقبات وتصور الُســـبل اليت حتدق هبا أمر يشـــكِّ
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الـــدويل مما يتطلب بـــدوره توافقًا بني اآلراء باعتبار أنه قد ينطوي على تعديل قواعد منظمة التجارة العاملية واتباع 
معايري التجاوز اخلاصة باملناخ استنادًا إىل طابع اإلحلاح الذي تتسم به قضية املناخ السريع التغيُّر. ولسوف يقتضي 
األمـــر اهتمامـــًا دقيقًا يوَلي لآلثار املترتبة على مبادئ عدم التمييز اليت تنطوي عليها منظمة التجارة العاملية وكذلك 
مبادئ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغيُّر املناخ، وخاصة تلك اليت تتعلق باملســـؤوليات والقدرات املشتركة 
واملتباينة. وينبغي أن يســـتند هذا كله إىل القدرات املتاحة وااللتزامات التارخيية. ومبا أن أّي اتفاق يتم التوصل إليه 
ح أن يُبقي على هذه املبادئ، فإن التحّدي املرتقب إمنا يتمثل يف ضمان االتساق والتواؤم  بعد عام 2012 من املرجَّ

لدى تطبيق تلك املبادئ.
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الفصل السادس

 تمويل االستجابة اإلنمائية
إزاء تغيرُّ املناخ

مقدمة
ال ســـبيل إىل جتاهل احلاجة إىل اســـتثمارات واسعة النطاق من أجل مواجهة تغيُّر املناخ يف البلدان املتقدمة والبلدان 
زت بالذات على كفاءة  النامية على السواء. ولقد بدأت البلدان املتقدمة يف إجراء التعديالت الالزمة للتكيُّف فركَّ
الطاقـــة. ومـــع ذلك، وبرغم ما عبَّرت عنه من انشـــغال والتزام فإن إيقاع خطاها ما زال بطيئًا. ويف عامي 2008 
و2009 جاء إدراج االستثمارات اخلضراء ضمن حزم التحفيز استجابة لألزمة االقتصادية العاملية مما زاد التوّقعات 
بأن مثَّة جهدًا أكثر اســـتدامة ما برح مبذواًل يف تلك البلدان. إاّل أن صانعي السياســـات على صعيدها حيتاجون إىل 

التفكري على نطاق أوسع بكثري عندما يتعلَّق األمر بتخفيضات االنبعاثات.
أمـــا البلـــدان الناميـــة فيمكن أن نتوّقع اتباعها مســـار البلدان املتقدمة ولكن فقط إذا جاءت اســـتجابة الفئة 
األخـــرية متســـقة مع أهـــداف النمو والتنمية الطويلة األجل. وقد اقترحت هذه الدراس���ة أن يكون حمور الســـلوك 
يف هذا املضمار هو اعتماد هنج متكامل مدفوع بقوة االســـتثمارات. وعلى حنو خاص فإن االســـتثمارات الواســـعة 
مة هذه اجلهـــود مبا يكفل حتقيق “انطالقة كـــرى” يف توليد مصادر  النطـــاق ســـوف حتتـــاج إىل أن تكون يف مقدِّ
 الطاقة املنخفضة االنبعاثات مع التعامل مع هتديدات املناخ والصدمات اليت ميكن أن تنجم عنه على أساس ختفيفها 
أو التكيُّف إزاءها. على أن هذه االســـتثمارات ســـوف تنطوي على تكاليف أّولية ال ُيســـتهان هبا فضاًل عما حيفها 

من درجة مرتفعة من عدم اليقني.
واحلوار االقتصادي الذي تشـــهده املناقشة العاملية الدائرة بشـــأن سياسة املناخ ظل يسوده تقييمات آلليات 
مســـتندة إىل الســـوق ومنها مثاًل حد أقصـــى للكربون وتداوله وفرض ضرائب عليه حيـــث يهدف ذلك إىل تغيري 
حوافز األســـعار حبيث تصبح االســـتثمارات يف جمال كفاءة الطاقة ومصادرها املتجّددة أكثر جاذبية. ومن الطبيعي 
أن ســـيكون لالســـتثمار اخلاص دور مهيمن يف أّي مســـتقبل اقتصادي يتسم باخنفاض االنبعاثات. وال يوجد شك 
ل جزًءا من أّي جدول أعمال للسياسات املتبعة يف  ُيذكر يف أن إقرار ســـعر واقعي للكربون ســـوف يتعيَّن أن يشـــكِّ
هـــذا اخلصوص. ومع ذلك تظل املســـألة هي ما إذا كانت هـــذه اآلليات ميكنها أن تدفع إىل التحوالت املطلوبة يف 
له  أمناط اإلنتاج واالســـتهالك، وتعمل على تعبئة االســـتثمارات الواسعة النطاق الالزمة لتحاشي خطر كارثي يشكِّ
مة. إن هذا يبدو أمرًا مشكوكًا فيه. ومن  تغيُّر املناخ، فضاًل عن أن تكفل حدوث التعديالت بطريقة سليمة ومنظَّ
املســـلَّم به بشـــكل عام أن آليات األســـعار متثل دلياًل غري موثوق به يف األحوال اليت يتم فيها حشـــد االستثمارات 
على نطاق واســـع للغاية فيما تكون العائدات منها غري ظاهرة لفورها بل غري قابلة للتنبؤ هبا وتعتمد على سلســـلة 
من اجلهود االستثمارية واملبادرات السياساتية التكميلية )ديلونغ، 2005(. ويصدق هذا اليوم بأكثر من أّي وقت 
آخر حيث حيدث االقتران بني حتّديات املناخ والتنمية على خلفية من حاالت فشل منهجي لألسواق املالية، وحيث 

سيحتاج األمر إىل املبادرة 

منذ البداية لحشد استثمارات 

واسعة النطاق.
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ُتبدى أسواق الكربون درجة من تذبذب األسعار مبا ال يتفق مع ختطيط االستثمارات يف األجل الطويل)نيل، ومسلر، 
ورضائي، 2009(.

وحيثمـــا يتطلب األمر أن تتوّلى آليات الســـوق دورها بطريقة أفضـــل ضمن جمموعة أمشل من التدابري، فإن 
نوعية مسار االستثمار الالزم اتباعه ملواجهة حتّدي املناخ سوف تتطلب االعتماد الشديد على التنظيم وعلى إتاحة 

االستثمارات العامة والواسعة النطاق مبا جيعل نقلة التحّول املطلوبة ممكنة التحقيق.
ومـــن الناحيـــة التارخيية فإن االســـتثمار العام املموَّل من اإليرادات الضريبية ومـــن واقع االقتراض يف األجل 
الطويل أّدى دورًا حتّوليًا يف رسم املسارات اإلمنائية مبا يف ذلك ما تشهده االقتصادات األكثر تقدمًا اليوم )روهاتني، 
2009(. وقد انطوى كثري من احلاالت على إتاحة مبالغ أساسية من الدعم املايل اخلارجي. كما أن حتقيق التحوَّل 
إىل مسار لالنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع يف البلدان النامية سوف يتطلب بدوره استثمارًا عامًا كثيفًا يف معظم 
رة. وفضاًل عن حتقيق تغيريات  احلاالت يكون مموَّاًل إىل حد كبري من خالل املوارد اخلارجية وخباصة يف املراحل املبكِّ
غري هامشـــية يف تكلفة االنبعاثات الكربونية فإن هدف هذه االســـتثمارات سوف يتمثل يف جتميع فرص االستثمار 

املربح بالنسبة للقطاع اخلاص على طول هذا املسار اإلمنائي.
ويف ضـــوء حالة الاليقني الواســـعة النطاق فيما يتصل بالتكاليف الدقيقـــة ومدى فعالية نوعيات التدابري اليت 
ورد ذكرها فليس من اليســـري تعريف إطار متويل مالئم لتغيُّر املناخ. ولكن، اعتمادًا على نوعية اهلدف املســـتخدم 
من أجل تثبيت تركيزات انبعاثات غازات الدفيئة ونوعية االفتراضات املتصورة بشأن فعالية تلك التدابري، تتراوح 
تقديرات التكلفة الســـنوية للتخفيف من نســـبة ضئيلة هي 0.2 يف املائة إىل نســـبة تصل إىل 2 يف املائة من الناتج 
املحلي العاملي حبلول عام 2030. ويف مجيع احلاالت فإن عدم اختاذ إجراء ما سوف يفضي إىل املزيد من اخلسائر 
االقتصادية املرتفعة. أما تكاليف التكيُّف فهي من جانبها تتسم بالتذبذب بصورة خاصة حيث التقديرات املرتفعة 
بالنســـبة لالســـتثمارات الســـنوية اإلضافية تصل إىل حنو 170 بليون دوالر حبلول عام 2030. ورغم هذا القدر 
مـــن اجلســـامة فإن مواجهة تغيُّر املناخ تبدو وكأهنا ممكنة التحّمل. ومع ذلـــك فمعظم هذه التقديرات تبدو وكأهنا 
هتوِّن من حجم التكيُّفات اليت ستدعو احلاجة إىل تنفيذها، فيما تبدو وكأمنا مل تأخذ يف اعتبارها ال الوضع العاملي 
األوســـع نطاقًا لالقتصاد الكلي الذي يفترض أنه سيشهد مسارًا جديدًا من حيث االستثمارات وبالذات العقبات 
اليت باتت تواجهها كثري من البلدان النامية يف زيادة مستويات االستثمار، وال االستثمارات اليت تتيح إمكانية شق 

طريق للنمو املرتفع مبا يتيح للبلدان أن تليب األهداف اإلمنائية اليت طال عليها األمد.
أما القضايا األساسية فيما يتعلق بالتماس اإلطار املناسب للتمويل فتتمثل أواًل يف نوعية التدابري اليت ستكون 
األجنع من ســـواها، ســـواء يف تعبئة الكم املطلوب من املوارد أم توجيه االستثمارات يف االجتاه املنشود. وثانيًا فهي 
تتعلق بكيفية توزيع التكاليف عر الدول والفئات الســـكانية. وقد تطرح املســـألة األوىل على أســـاس اخلطوط اليت 
رة لتحّدي املناخ وتطورها عر الزمن.  اقترحها الشكل سادسًا - 1 الذي يصور آليات متنوعة لتغطية التكاليف املقدَّ
أما الشـــكل سادســـًا - 1 ألف املستقى من دراسة للبنك الدويل )البنك الدويل، 2009( فهو يصور دورًا متناميًا 
بســـرعة برغم أنه مرحلي تضطلع به آليات تســـتند إىل الســـوق وتكّملها زيادة مقاسة ومضافة من التمويل املتعّدد 
األطراف. وكل من األمرين، ســـواء اآلليات ذات األســـاس السوقي أم التمويل املتعّدد األطراف من شأنه أن يهيئ 
بسرعة الظروف السليمة من أجل استثمار خاص. واستنادًا إىل التحليل الوارد يف الفصول السابقة تقترح الدراسة 
هيكاًل خمتلفًا إىل حد ما. وعلى النحو الذي مت تصويره يف الشـــكل سادســـًا - 1 باء فإن التخفيضات املطلوبة من 
انبعاثات غازات الدفيئة ســـوف تتطلب اســـتثمارات أّولية كبرية لتحقيق اندفاعة ُيعتد هبا يف االجتاه املطلوب حبيث 

تقودها االستثمارات العامة وتضم التحوالت القوية يف احلوافز الالزمة من أجل جتميع االستثمارات اخلاصة.

نوعية مسار االستثمار الالزم 

اتباعه ملواجهة تحدّي املناخ 

سوف تتطلب االعتماد الشديد 

عىل التنظيم وعىل إتاحة 

االستثمارات العامة والواسعة 

النطاق بما يجعل نقلة التحّول 

املطلوبة ممكنة التحقيق.

 القضايا األساسية فيما يتعلق 

بالتماس اإلطار املناسب 

للتمويل فتتمثل أوالً يف نوعية 

التدابري التي ستكون األنجع 

من سواها، سواء يف تعبئة 

الكم املطلوب من املوارد أم 

توجيه االستثمارات يف االتجاه 

املنشود. وثانياً فهي تتعلق 

بكيفية توزيع التكاليف عرب 

الدول والفئات السكانية.
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التمويل التحفيزي
للمناخ...

التمويل التحفيزي
للمناخ...

متعدد األطراف
ومعظمه تمويل
من البلدان املتقدمة

التكيُّـف

التخفيف سقف وتداول 

أدوات تستند إىل السوق

معاوضات الكربون
وغريها من املخططات

املستندة إىل األداء 
آلية

التنمية النظيفة

تمويل من البلدان النامية

ما بعد ٢٠١٢   ٢٠٢٠  ٢٠٣٠  ٢٠٤٠  ٢٠٥٠

االستثمار
احتياجات التمويل

التكيُّـف

تمويل من
البلدان النامية

التخفيف تمويل من
بلدان متقدمة
ومصادر
متعددة األطراف

آليات تستند إىل السوق
سقف ومبادلة،

آلية التنمية النظيفةمعاوضات الكربون

نهج مستند إىل السوق بصفة غالبة ألف - 

نهج يقوده االستثمار العام بصفة غالبة باء - 

...من أجل
حشد

االستثمارات اإلنمائية

...من أجل
حشد

االستثمارات اإلنمائية

ما بعد ٢٠١٢   ٢٠٢٠  ٢٠٣٠  ٢٠٤٠  ٢٠٥٠

املصادر: البنك الدويل )2009( عن الشكل سادساً - 1 - ألف؛ واألمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية عن الشكل سادساً - 1 - باء.

الشكل سادساً - 1
آليات االستثمار والتمويل االسرتاتيجية للبلدان النامية

ح للموارد املطلوبة لتحقيق مسارات االنبعاثات املنخفضة والنمو املرتفع  ويبدأ هذا الفصل بتقييم احلجم املرجَّ
مبا جيعل البلدان واملجتمعات املســـتضعفة أكثر قدرة على الصمود فيما يتعلق بتغيُّر املناخ والصدمات النامجة عنه. 
وبعـــد ذلك ينظر الفصل يف كيـــف ميكن تعبئة هذه املوارد حيث يتناول بالذات املزايا والعقبات اليت تنطوي عليها 
آليات حتديد السقف واملبادلة والضرائب يف جمال الكربون بوصفها وسائل للتمويل يف املراحل األّولية للتحّول إىل 
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املسار اجلديد. ومن شأن مزيج واسع النطاق من آليات التمويل أن يكون مطلوبًا مبا يف ذلك ما يتم من خالل تعبئة 
املوارد املحلية. مث خيلص الفصل إىل النظر يف عناصر نظام بديل لالســـتثمارات على املســـتوى العاملي يعتمد أساسًا 

على مشاركة القطاع العام بشكل ملموس وعلى دور مهيمن تتواّله آلية متويل متعّددة األطراف.

تقدير احتياجات التمويل
اتفقت األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ 1 )املادة 4 - 3( على أنه سيتعني على البلدان 
املتقدمة أن تقدم املوارد املالية إىل البلدان النامية من أجل أن تواجه “التكاليف اإلضافية الكاملة املتفق عليها” النامجة 
عن تنفيذ أنشـــطة التخفيف والتكيُّف مع ما يتصل بذلك من أنشـــطة تضم أمورًا شـــىت من بينها البحوث املناخية 
والتدريب وإدارة بالوعات الكربون. وجتدر مالحظة أن هذه ليست التزامات طوعية ولكنها التزامات تعاهدية. ومع 
ذلك فتقديرات تلك التكاليف العاملية تتباين بصورة واســـعة حســـب االفتراضات اليت متت بشأن هدف االنبعاثات 
املطلوبـــة والروابـــط املعقَّدة يف جمال ردود الفعل بني األحوال االقتصاديـــة واملناخية وذلك بني عوامل أخرى )انظر 
الفصـــل األول(. واملؤكد هو أنه كلما طال أمد االســـتجابة إزاء تغيُّر املناخ مـــن حيث التأخري، زادت التهديدات 
املدمرة لألرواح وُســـُبل املعيشـــة وزادت االحتياجات إىل موارد أوســـع ملواجهة هذه التهديدات. ويف هذا الصدد 
فقد أصاب ســـترين )2009، الصفحة 12( عندما قال إن “أثر التواصل” املتعلق بزيادة خمزون غازات الدفيئة يف 
الغالف اجلوي مقترنًا بدورة حياة االستثمارات الطويلة ينطوي على أن “القرارات واخُلطط وهياكل احلوافز اليت 
نقوم هبا وخنلقها يف األشهر والسنوات املقبلة سوف ينجم عنها أثر عميق على مستقبل األرض” )انظر أيضًا الفصل 
الثـــاين(. ومـــن املهم كذلك االعتراف بأن األمر لن ينطوي على جمرَّد خليط وحيد من القرارات واخُلطط واحلوافز 
عر مجيع البلدان بل سيحدث بالذات على األرجح بعض االختالفات الشديدة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية 

يف ضوء ارتفاع تكاليف التخفيف والتكيَّف اليت تواجه الفئة األخرية منها.

تكاليف التخفيف

يعرض الشـــكل سادســـًا - 2 واجلدول سادســـًا - 1 بعض التقديرات األخرية بشـــأن تكاليف التخفيف يف ضوء 
حاالت عدم اليقني بل وعدم املعرفة ضمن هذين األسلوبني من حساب التكاليف. ال عجب أن جند تباينًا يف النطاق 
من نسبة ضئيلة تبلغ 0.2 إىل حنو 2 يف املائة من الناتج اإلمجايل العاملي أو ما يتراوح بني 180 بليون دوالر و1.2 
تريليون دوالر سنويًا )حبلول عام 2030(. ويعتمد نطاق التقديرات على املنهجيات املستخدمة، فضاًل عن اعتماده 
عما إذا كان هدف تثبيت تركيزات غازات الدفيئة قد حدِّد عند 450 جزًءا للمليون أو 550 جزًءا للمليون. ويف 
مجيع احلاالت فإن التكاليف ُتعّد أعلى بكثري يف ظل سيناريو ترك األمور جتري على نفس املنوال ويف إطاره ميكن 

أن تصل اخلسائر الدائمة اليت يتوّقع أن ميىن هبا الناتج اإلمجايل العاملي إىل نسبة 20 يف املائة.
وتطـــرح األمم املتحـــدة، من خالل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغيُّر املناخ )2008، اجلدول 4( 
تقديرًا أقرب إىل االخنفاض ويبلغ 200 بليون دوالر إىل 210 من باليني الدوالرات من االســـتثمارات اإلضافية 
والتدفقات املالية على املســـتوى العاملي يف عام 2030 من أجل جهود التخفيف اليت تؤّدي إىل النـزول بانبعاثات 
ثاين أكســـيد الكربون بنســـبة 25 يف املائة دون مســـتويات عام 2000 وحبلول عام 2030. وتقّدر دراسة شركة 
ماكينـزي أن هذا الرقم ميكن أن يرتفع ليصل إىل 800 بليون دوالر بالنســـبة إىل هدف الـ 450 جزًءا يف املليون 

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1771، رقم 30822.  1

كلما تأخرت االستجابة إزاء 

تغريرُّ املناخ زادت األرضار التي 

تنطوي عىل تهديدات لألرواح 

وُسبل املعيشة وزادت من ثمَّ 

املوارد الالزمة لالستجابة إزاء 

هذه التهديدات.
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وهو أكثر من نصف ما سوف يتم يف البلدان النامية 2. أما أحدث تقديرات سترين فيدعو إىل اندفاعة أكر من ذلك 
ر التكلفة اإلضافية مبا يتراوح بني 600 بليون دوالر و1.2 تريليون دوالر حســـب ما إذا كان اهلدف  حيـــث يقـــدِّ

سيكون على التوايل 550 جزًءا يف املليون أو 450 جزًءا يف املليون )الشكل سادسًا - 2 وسترين، 2009(. 

ومـــن املتوّقع أن يقع أكثر من نصـــف التكاليف التراكمية لتخفيف غازات الدفيئة على عاتق البلدان النامية 
الـــيت من املنتظر أن تنمو اســـتثماراهتا يف جمـــال الطاقة على مدار العقود املقبلة بوترية أســـرع من نظريهتا يف البلدان 
املتقدمـــة )انظـــر الفصل الثاين(. ومن بني التكاليف التراكمية ما يتمثل يف تلك املرتبطة باالســـتثمارات يف جماالت: 
الطاقة املتجّددة اليت ما برحت أســـعارها مكلفة بكثري بوصفها مصادر للكهرباء بأكثر من الفحم أو ســـائر بدائل 
الوقود األحفوري. كما يصدق األمر على حمطات إنتاج الطاقة الكهربائية باســـتخدام الفحم اليت تتســـم بأهنا أكثر 
كفاءة وأقل انبعاثات مقارنة بالفحم. وهذا يشمل كذلك حمطات توليد الكهرباء اليت تستخدم كميات أساسية من 
الفحم وتنطوي على دورات متجمعة من عمليات التغويز املتكامل، فضاًل عن الغاليات واألفران وســـائر املعدات 
الصناعية األكثر كفاءة يف استخدام الطاقة. ومع ذلك، فمن منظور إمنائي، يظل من الصعوبة مبكان الفصل بني هذه 

مـــع ذلك فإن تكاليف التشـــغيل والصيانة ليســـت مدرجة يف هذه األرقـــام وبالتايل فقد ترتفع بكثـــري التكاليف الفعلية جلهود   2
التخفيف. وعلى ســـبيل املثال قدَّرت الوكالة الدولية للطاقة )2008 ب( أنه نظرًا الرتفاع التكاليف الرأمسالية ملرافق التزويد 
بالطاقة فإن جمموع االستثمارات اإلضافية الالزمة يف عام 2030 لتخفيض االنبعاثات املتصلة بالطاقة من ثاين أكسيد الكربون 

وحدها سوف تزيد مبقدار 170 يف املائة من التقديرات السابقة.

ُيتوّقع أن تتحّمل البلدان  

النامية أكثر من نصف 

التكاليف الرتاكمية الناجمة عن 

تخفيف الغازات.

١٤٠٠

١٢٠٠

١٠٠٠

٨٠٠

٦٠٠

٤٠٠

٢٠٠

صفر

سترين ٢٠٠٩

منظورات الوكالة
الدولية للطاقة

ماكينزي

اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ

ع الوكالة الدولية للطاقة توقَّ

بباليني دوالرات الواليات املتحدة سنوياً

٥٥٠ جزًءا/مليون ٤٥٠ جزًءا/مليون ٥٥٠ جزًءا/مليون ٤٥٠ جزًءا/مليون

العالـمالبلدان النامية

املصادر: سـترين )2009(؛ والوكالة الدولية للطاقة )2008 أ وب(؛ واألمم املتحدة، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـأن 

تغريرُّ املناخ )2008(؛ وماكينزي ورشكاؤه )2009(.

الشكل سادساً - 2
نطاق تقديرات التكلفة اإلضافية السنوية السرتاتيجيات التخفيف، سيناريو 550 جزًءا يف املليون 

وسيناريو 450 جزًءا يف املليون، العالم والبلدان النامية
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االســـتثمارات التراكمية وبني التحّدي األكر لالســـتثمارات الناجم عن تلبية الطلب املتزايد على الطاقة يف البلدان 
ع احلضري وحتّسن أساليب الري وإدارة املياه مبا  النامية، فضاًل عن الطلبات املترابطة من جانب نظام النقل والتوسَّ

يستلزمه دعم اإلنتاجية يف االقتصاد الريفي وما إىل ذلك.

تكاليف التكيرُّف

زت تقديرات تكاليف التكيُّف على املبلغ اإلضايف من االستثمارات الالزمة لتخفيف أثر األضرار املتوّقعة مستقباًل  ركَّ
بســـبب أحـــوال الطقس، وبالذات التدابري الالزمة لزيادة قدرات الصمود واحلـــد من أثر الكوارث. وباإلضافة إىل 
ذلك فقد تشمل تكاليف التكيُّف أيضًا نفقات املواجهة واإلغاثة عندما تقع األضرار بالفعل. ومع ذلك، فألن هذه 
التكاليف تعتمد على احتمالية وقسوة التهديدات املناخية اليت يرتبط أثرها ارتباطًا وثيقًا حباالت الضعف األخرى 
فقـــد يصعب حتديد أيـــن تنتهي النفقات اإلمنائية التقليدية وأين تبدأ النفقات اجلديدة الالزمة للتكّيف )انظر الفصل 

الرابع، ماكغراي وآخرون، 2007؛ وبابنا وماكغراي، 2009(.
وتـــزداد أيضـــًا صعوبة تقييم تكاليف التكيُّف على وجه من الدقة، ال ألن تدابري التكيُّف ســـتكون واســـعة 
النطاق وخمتلفة السمات، ولكن ألن هذه التدابري ستظل حباجة إىل أن تصبح جزًءا ال يتجزأ من استراتيجيات إمنائية 
ر أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغيُّر املناخ  أوســـع نطاقـــًا على حنو ما نوقش يف الفصـــل الثالث. وتقدِّ
االستثمارات السنوية اإلضافية والتدفقات املالية الالزمة على مستوى العامل كله بأهنا ستكون يف حدود 49 بليون 
دوالر - 171 بليون دوالر حبلول عام 2030 )انظر اجلدول سادســـًا - 2(. ويغطي ســـيناريو التكيُّف اخلاص 
هبا مخسة قطاعات. ويتمثل أكر عناصر الاّليقني ضمن هذا التقدير يف تكاليف اهلياكل األساسية للتكيُّف اليت قد 
تتراوح بني 8 باليني دوالر و130 بليون دوالر. وقد توّصلت مصادر أخرى إىل تقديرات مماثلة للتكيُّف؛ فيقدر 
تقرير التنمية البشرية للفترة 2007 - 2008 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2007 أ( أن احتياجات االستثمار 
الســـنوية للتكيُّف ســـوف تصل إىل 86 بليون دوالر حبلول عام 2015، بينما تصل احلسابات اليت أجراها مؤخرًا 
البنـــك الـــدويل )2009( من حيث حتديد التكاليف الســـنوية للتكيُّف إىل ما يتـــراوح بني 10 باليني دوالر و40 

بليون دوالر حبلول عام 2030.

تحدّي التمويل

ف والتخفيف من أجل مواجهة تغيُّر املناخ  ُتعّد االستثمارات التقديرية اإلضافية اليت يستلزمها العمل يف جمال التكيُّ
كبرية باألســـعار املطلقة. ومع ذلك فكثريًا ما ُيشـــار إىل أهنا ال متثل سوى كسر صغري من الناتج العاملي )يف حدود 
رة )2.5 - 5.0 يف املائة( يف  1 و2 يف املائة من الناتج العاملي اإلمجايل(، ومن االســـتثمارات العاملية اإلمجالية املقدَّ
عام 2030. إاّل أن مثَّة اعترافًا متزايدًا بأن كثريًا من هذه االستثمارات حباجة إىل أن تعبأ لتكون جاهزة سواء من 
أجـــل تفعيل التحـــول العاجل إىل اقتصاد منخفض االنبعاثات أم لتقليل الضـــرر الناجم عن التغيُّرات اليت ال مناص 
من حدوثها يف جمال املناخ. وينطوي احلشد االستهاليل لالستثمارات على مزيد من الضغط على النظام املايل من 
حيث تعبئة املوارد الالزمة. وفضاًل عن ذلك، وكما أشـــري إليه يف فصول ســـبقت، فإن هذه االستثمارات اإلضافية 
املطلوبـــة يف جمـــال التخفيف والتكيُّف كثريًا ما تكون مترابطة بصورة وثيقة ولن يصبح هلا جدوى إاّل باالقتران مع 
االستثمارات التكميلية اليت تستهدف تلبية األهداف اإلمنائية األوسع نطاقًا، ومن ذلك مثاًل تطوير اهلياكل األساسية 

وزيادة اإلنتاجية الزراعية وتنويع النشاط االقتصادي.

االستثمارات يف مجال التكيرُّف 

والتخفيف كثرياً ما تكون 

مرتابطة بصورة وثيقة.
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الجدول سادساً - 1
نطاق تقديرات تكاليف التخفيف العاملي طبقاً لدراسات متنوعة

الدراسة

 التقدير

)نسبة الناتج اإلجمايل العاملي(

 التقدير

الخصائص الرئيسية)دوالرات الواليات املتحدة(

الفريق الحكومي 
الدويل املعني بتغريرُّ 

املناخ )2007 د(

0.2 - 0.6 يف املائة )وسيط 
التخفيض من الناتج 

اإلجمايل العاملي(؛ 0.6 - 3 
يف املائة )الحد األدنى والحد 

األقىص لتقدير تخفيض 
الناتج اإلجمايل العاملي(

تقديرات التكاليف العاملية يف   •
مجال االقتصاد الكيل يف عام 
2030 ب ألقل املسارات من 

حيث التكاليف نحو مستويات 
من التثبيت يف األجل الطويل

مستويات أقل للتثبيت تشري إىل   •
تخفيضات أكثر يف الناتج املحيل 

اإلجمايل

سترين )2006 
و2009( 

تكاليف االستثمار السنوية: 
1 يف املائة من الناتج 

اإلجمايل العاملي، منقَّحاً 
صعداً إىل 2 يف املائة؛ 

وتكاليف عدم اتخاذ إجراء: 
5 - 20 يف املائة تخفيضاً 

من الناتج اإلجمايل العاملي 
بحلول 2050

500 جزء يف املليون:   •
200 1 بليون/يف 

السنة

500 جزء يف املليون:   •
600 بليون/يف السنة

يقارن تكاليف التخفيف   •
االستثمارية بتكلفة عدم اتخاذ 
إجراء من أجل تقدير التكلفة - 

العائد يف حالة الترصف ضد تغريرُّ 
املناخ

تجميعات لدراسات عديدة   •
سابقة يف نموذج لتقدير 

التكاليف وال يطرح تقديرات 
جديدة

االفرتاضات املنهجية   •
والنموذجية هدف للنقد

0.6 - 1.4 يف املائة من فاتينفول )2007(
الناتج اإلجمايل العاملي 

بحلول عام 2030

منهجية أدق لتقدير التكلفة -   •
العائد ملجموعة من السياسات 

والتدّخالت من أجل تخفيف 
تغريرُّ املناخ

التكاليف االستثمارية ماكينزي )2009(
السنوية: 1.3 يف املائة من 

الناتج اإلجمايل العاملي 
املتوّقع يف عام 2030

450 لكل جزء من   •
املليون: 680 بليون/

سنة 

يفّصل إمكانات وتكاليف   •
التخفيف حسب القطاع 

االقتصادي واملنطقة الجغرافية

يطرح تحليالً دقيقاً للحساسية   •
فيما يتعلق باملحددات األساسية 

املختلفة

يطرح فرصاً مختلفة للتخفيف   •
مع تقدير املساهمة املمكنة لكل 

منها

املصادر: برنامج األمم 

املتحدة اإلنمائي )2007 أ(؛ 

األمم املتحدة، اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغريرُّ 

املناخ )2008(؛ الفريق 

الحكومي الدويل املعني بتغريرُّ 

املناخ )2007 د(؛ سترين 

)2006(؛ فاتينفول )2007(؛ 

ماكينزي ورشكاؤه )2009(.



دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية يف العالم، 2009 178

الجدول سادساً - 2
االستثمارات اإلضافية والتدفقات املالية الالزمة للتكيرُّف يف عام 2030 حسب القطاع

املجاالت/تدابي التكيرُّف املطلوبةالقطاع

 التكاليف العاملية
)باليني دوالرات الواليات 
املتحدة بأسعار 2005(

النسبة املطلوبة 
يف البلدان النامية 

)مئوية(

الزراعة والحراجة ومصائد 
األسماك

اإلنتاج والتجهيز والبحث 
والتطوير، أنشطة اإلرشاد

1450

1180الهياكل األساسية للتزويد باملياهموارد املياه

حاالت املعالجة املتزايدة ألمراض صحة البرش
اإلسهال وسوء التغذية واملالريا

5100

1145تغذية السواحل والسدوداملناطق الساحلية

825 - 130املرافق األساسية الجديدةالهياكل األساسية

34 - 4957 - 171املجموع

وبرغـــم مـــا مت مؤخرًا من انتشـــار الصناديق املرتبطة باملناخ، فإن املبلغ املوعود بـــه حاليًا واملتوّقع توفره من 
أجل مواجهة حتّدي املناخ يف املســـتقبل القريب من مصادر ثنائية ومتعّددة األطراف، مبلغ قاصر بصورة مؤســـفة. 
فاملصادر الراهنة املكرسة ملوضوع املناخ مت تقديرها بنحو 21 بليون دوالر وهي تتجه يف احنناءة شديدة حنو هدف 
التخفيف )اجلدول سادسًا - 3( أما املبلغ اإلمجايل من التمويل يف جمال املناخ فسوف يكون أضعاف هذا الرقم بل 
إن بعض التقديرات ميكن أن تصل به إىل ما بني 9 إىل 10 أضعاف مستويات 2008 من املساعدة اإلمنائية الرمسية. 
أما الصعوبة اليت ينطوي عليها التوّصل حىت إىل تلك املســـتويات من املســـاعدة اإلمنائية الرمسية فتوحي بأن 
التمويل العاملي الالزم لتغيُّر املناخ ســـوف يقتضي بذل املزيد من اجلهود احلثيثة من جانب البلدان املتقدمة مبا يتيح 
أســـباب القيادة اجلسورة بشـــأن قضية املناخ ويعزِّز ُسبل التعاون الدويل، وهو ما يقتضي جهدًا من جانب البلدان 
النامية لتعبئة جانب أكر من مواردها ألغراض االستثمارات األنظف وعلى طول مسار جديد من النمو املستدام.

يتمثـــل الغرض من تزويد مســـتدام من التمويل اخلارجي على شـــكل مبالغ كبرية مبـــا يكفي لتهيئة اندفاعة 
كرى على مسار تنمية منخفضة االنبعاثات يف العمل يف وقت واحد على تسريع ومواصلة النمو يف البلدان النامية 
عند مستويات أعلى مما كانت عليه يف املاضي. وكما نوقش يف فصول سبقت، فإن هذه الدفعة األّولية الكبرية من 
املصادر الرمسية للتمويل مع االقتران بتشـــكيالت خمتلفة من السياســـات، مبا يف ذلك حوافز األسعار ولوائح التنظيم 
والسياسات الصناعية املستهدفة، كل ذلك من شأنه أن يبدأ يف حشد املصادر املحلية من التمويل الالزم لالستثمار 
يف القطاعني العام واخلاص على الســـواء. وال شـــك يف أن املزيج الناشئ من االستثمار العام واخلاص سوف خيتلف 
فيما بني البلدان، ولكن بالنسبة للكثري من البلدان النامية، ورمبا لبعض البلدان املتقدمة، سوف يتعيَّن على االستثمار 
العام أن يتصدر هذه املســـرية، وأن يتم تطبيق لوائح تنظيمية أقوى قبل أن يبدأ االســـتثمار اخلاص على نطاق واسع 

يف التحّقق.

املبلغ املتوّفر ملواجهة تحدّي 

املناخ من مصادر ثنائية 

ومتعّددة األطراف، مبلغ قارص 

بصورة مؤسفة.

من شأن دفعة كبرية من 

املصادر الرسمية للتمويل أن 

تبدأ يف حشد املصادر املحلية 

للتمويل الالزم لالستثمار يف 

القطاعني العام والخاص.

املصدر: األمم املتحدة، اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغريرُّ املناخ )2008، الجدول 5(.
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الجدول سادساً - 3
ه ألغراض التخفيف والتكيرُّف يف البلدان النامية د األطراف املوجرّ آليات التمويل الثنائي واملتعدرّ

االسم

 املجموع
)ماليني دوالرات الواليات 

املتحدة بسعر رصف ترشين 
التفاصيلاالستخدامالثاني/نوفمرب 2008(

يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريرُّ املناخ

اإلطار الزمني: 2006 - 2010؛ 352 ت030 1مرفق البيئة العاملية - 4 أ
مليون دوالر تم االلتزام بها اعتباراً من 

كانون األول/ديسمرب 2008

برنامج خاص يف إطار مرفق البيئة العاملية - ت154اإلدارة املستدامة للغابات
4 من أجل استخدام األرايض وتغريرُّ استخدام 

األرايض والحراجة

األولوية االسرتاتيجية 
للتكيرُّف

برنامج نموذجي بشأن التكيرُّف يف صندوق ك50
مرفق البيئة العاملية االستئماني؛ وجميع 

املوارد تم اعتمادها

الصنـدوق الخاص 
للتكيرُّف إزاء تغريرُّ املناخ

بما يف ذلك تعّهدات بتاريخ كانون األول/ك90
ديسمرب 2008؛ ومبلغ 68 مليون دوالر 

تم اعتماده لصالح 15 مرشوعاً اعتباراً من 
ترشين الثاني/نوفمرب 2008 ويتم تشغيله 

بواسطة مرفق البيئة العاملية
ً بما يف ذلك تعّهدات بتاريخ كانون األول/ك172صندوق أقل البلدان نموا

ديسمرب 2008؛ و91.8 مليون دوالر 
وردت يف ترشين الثاني/نوفمرب 2008 

ويتم تشغيله بواسطة مرفق البيئة العاملية

اإلطار الزمني: 2008 - 2012 اعتباراً من ك400 - 500 1صندوق التكيرُّف
ترشين األول/أكتوبر 2008 وأُتيح مبلغ 

91.3 مليون دوالر )4 ماليني لتخفيضات 
االنبعاثات املعتمدة بمبلغ 17.5 يورو لكل 

تخفيض معتمد يف االنبعاثات(

ثنائي

رشاكة األرض الباردة 
)اليابان(

تقّدم منحاً وقروضاً؛ اإلطار الزمني: ك، ت000 10
2008 - 2012 حتى بليوني دوالر لتحسني 

الحصول عىل الطاقة النظيفة ومبلغ 8 
باليني دوالر لقروض مشـاريع التخفيف 

بأسعار فائدة تفضيلية

مبادرة املناخ والغابات 
)النرويج(

تقدم منحاً وقروضاً؛ اإلطار الزمني ت250 2
2008 - 2010 وتعّهدت بمبلغ 102 
مليون دوالر لصالح صندوق األمازون
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االسم

 املجموع
)ماليني دوالرات الواليات 

املتحدة بسعر رصف ترشين 
التفاصيلاالستخدامالثاني/نوفمرب 2008(

النافذة الدولية لصندوق 
التحّول البيئي )اململكة 

املتحدة(

تقدم منحاً وقروضاً، اإلطار الزمني 2008 - ك، ت182 1
2010 معظم األموال يتم اعتمادها من خالل 

صناديق االستثمار يف مجال املناخ التابعة 
للبنك الدويل

صندوق األمازون 
)الربازيل(

حتى اآلن كانت النرويج هي الوحيدة ت000 1
التي تعّهدت بالتربع يف حدود مبلغ 102 
من ماليني الدوالرات وسوف تدار املبالغ 

املمنوحة بواسطة بنك التنمية الوطني 
للربازيل

مبادرة املناخ الدولية 
)أملانيا(

تقدم املنح. أما تمويل املبادرة فسوف ك، ت764
يتأتى من إقامة مزاد يتم الحصول عىل 
10 يف املائة من عوائده من نظام تداول 

ص  االنبعاثات لالتحاد األوروبي. وقد خصَّ
ما يصل إىل مبلغ 120 مليون يورو من 

أجل السنوات الخمس املقبلة

املبادرة الدولية لكربون 
الغابات )أسرتاليا(

تقدِّم منحاً؛ اإلطار الزمني 2007 - 2011 ت129
واعتباراً من ترشين الثاني/نوفمرب 2008 

تم اعتماد 50 مليون دوالر

صندوق تحقيق األهداف 
اإلنمائية لأللفية املشرتك 
بني برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي وإسبانيا - النافذة 
املواضيعية للبيئة وتغريرُّ 

املناخ

يقدِّم منحاً، اإلطار الزمني 2007 - 2010 ك، ت90
وقد تعّهدت إسبانيا بتقديم 528 مليون 

يورو للصندوق وتم اعتماد 90 مليون 
دوالر للنافذة املواضيعية للبيئة وتغريرُّ 

املناخ

التحالف العاملي لتغريرُّ 
املناخ )املفوضية األوروبية(

يقدِّم منحاً واإلطار الزمني 2007 - 2011 ك، ت76
ويستهدف أكثر البلدان ضعفاً )أقل البلدان 

نمواً والجزر الصغرية(

متعّدد األطراف

مرفق رشاكة كربون 
الغابات )البنك الدويل(

يقدِّم منحاً وقروضاً؛ اإلطار الزمني ت300
 

2020 - 2008

املرفق العاملي لتخفيف 
الكوارث واالنتعاش منها

يقدِّم منحاً؛ اإلطار الزمني 2007 - 2010 ك84
ويستهدف البلدان املعرَّضة ألكرب املخاطر 
وذات الدخل املنخفض واملتوسط من أجل 

تعميم الحد من الكوارث ضمن مسار 
االسرتاتيجيات اإلنمائية
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االسم

 املجموع
)ماليني دوالرات الواليات 

املتحدة بسعر رصف ترشين 
التفاصيلاالستخدامالثاني/نوفمرب 2008(

برنامج األمم املتحدة 
التعاوني املعني بتخفيف 

االنبعاثات الناجمة عن 
إزالة الغابات وتدهورها يف 

البلدان النامية

يقدِّم منحاً؛ ويديره برنامج األمم املتحدة ت35
اإلنمائي؛ وُتعّد النرويج من خالل مبادرتها 

يف مجال املناخ والغابات هي املانح األول 
بمبلغ 12 مليون دوالر

صناديق االستثمار يف 
مجال املناخ:

اإلطار الزمني: 2009 - 2012 يديره ت340 6
البنك الدويل

• صندوق التكنولوجيا 
النظيفة

يقدِّم منحاً وقروضاً؛ وتموَّله الواليات 334 4
املتحدة وسوف يديره البنك الدويل )بليونا 

دوالر( وقد تعّهدت اململكة املتحدة واليابان 
بتقديم موارد إضافية

• الصندوق االسرتاتيجي 
للمناخ

يقدِّم منحاً وقروضاً بما يف ذلك برنامج ك، ت006 2
استثمار الغابات )58 مليون دوالر( 

وزيادة الطاقة املتجّددة يف برنامج البلدان 
املنخفضة الدخل )70 مليون دوالر( 

ألغراض التخفيف والربنامج النموذجي 
للصمود املناخي )240 مليون دوالر( من 

أجل التكيرُّف

مبادرة الطاقة املستدامة 
وتغريرُّ املناخ

تقدم منحاً وقروضاً؛ ويدعم الصندوق ك، ت29
االستثمارات الكبرية يف تطوير أنواع الوقود 
األحيائي والطاقة املتجّددة وكفاءة الطاقة 

فضالً عن تشكيلة واسعة من خيارات 
الطاقة املستدامة

تجميع املوارد من القطاع الخاص
ــة هـــدف بالغ الوضوح أمام صانعي السياســـات الذين يتصّدون ملعاجلة تغيُّر املناخ، وهو يتمثل يف الكشـــف عن  مثَـّ
التكاليف املســـتترة فيما يتعلق بتكنولوجيا االنبعاثات املرتفعة بداًل من تكنولوجيا االنبعاثات املنخفضة. ويف حالة 
التكيُّف فإن احلوافز سوف تنطوي يف أغلب األحيان على تقاسم التكاليف فيما بني املستهلكني واملشّغلني اخلاصني 
م أسواق التأمني خيارًا  واحلكومات )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2008، الصفحة 124(. وتقدِّ
ممكنـــًا وأدوات مبتكرة خمتلفة مت األخذ هبا يف الســـنوات األخرية. ومـــع ذلك فما زالت هذه األدوات تعمل ضمن 
ل خيارًا باهظ التكلفة بالذات يف البلدان  نطـــاق ضيـــق للغايـة حىت يف أكثر البلدان تقدمًا وهي جتنـح إىل أن تشــــكِّ

النامية حيث التغطية ضيقة إىل حد كبري )بارنت، وماهول، 2007؛ األمم املتحدة، 2008(.
وقد بدأت بعض الشركات يف تنفيذ أسقف طوعية لالنبعاثات، إضافة إىل أن عددًا متزايدًا من املستهلكني 
باتوا يكيفون أمناط استهالكهم حبيث خيّفضون مستويات احلد األدىن. ومع غياب تدّخل حكومي أكثر حزمًا فمن 
املستبعد أن تكفي هذه االجتاهات من الناحية الكمية والزمنية يف إحداث أثر ملموس على انبعاثات غازات الدفيئة. 

املعايري الطوعية ال ُتحدث أثرها 

إالّ إذا واكبها التنظيم.

املصادر: تم إعداده وتحديثه 

استناداً إىل بورتر وآخرين، 

واألمم املتحدة، اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغريرُّ 

املناخ )2008(.

 املخترصات: ت: التخفيف

ك: التكيرُّف

أ التجديد الرابع ملرفق البيئة 

العاملية.



دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية يف العالم، 2009 182

أما معايري االنبعاثات الطوعية فقد تضّر بالتنافسية النسبية وتزيد تكاليف اإلنتاج يف األجل القصري فيما ختّفض احلوافز 
اليت تشجع على اعتماد املزيد من املعايري األكثر صرامة. ورمبا تكون جتربة والية كاليفورنيا هي االستثناء من قاعدة 
أن املعايـــري الطوعية لن حتـــدث أثرها؛ ذلك ألن معايري االنبعاث يف كاليفورنيا وأهداف التخفيض اليت حّققتها من 
خالل التفاوض مع الشـــركات اخلاصة زادت الوعي بني صفوف املســـتهلكني واملنتجني: متوســـط استهالك الفرد 
مـــن الطاقة يف كاليفورنيا يبلغ 50 يف املائة من متوســـط الواليات املتحـــدة. وبالتعاون مع 20 والية أخرى أقّرت 
كاليفورنيا أهدافًا الســـتخدام الطاقة البديلة. ويقتضي معيار حوافظ املوارد املتجّددة يف كاليفورنيا اســـتخدام نسبة 
20 يف املائة من الطاقة املتجّددة حبلول عام 2010. ومع ذلك فهذه اجلهود الطوعية تأيت على صعيد والية تتمتع 

بسجّل تنظيمي قوي بشأن املعايري البيئية.
ويستعرض الفرع احلايل من الدراسة نطاقًا متنوعًا من اآلليات اليت مت النظر فيها حىت اآلن وتندرج بصورة 
واســـعة ضمن فئة التدابري ذات األســـاس السوقي باعتبار أن تركيزها األساسي ينصّب على تغيُّر سعر الكربون من 
أجل جتنب اعتماد املوارد من األشكال الكثيفة االنبعاثات من الطاقة. والعديد من هذه اآلليات من املتوّقع له أيضًا 
أن حيشـــد املوارد الالزمة لتمويل االســـتثمارات األخرى لتحقيق املزيد من كفاءة الطاقة والستخدام مصادر الطاقة 

املتجّددة مبا يف ذلك االستثمارات العامة ذات الصلة.

 الحوافز ذات األساس السوقي من أجل زيادة
االستثمار يف البلدان النامية

كثري من حوار السياســـات االقتصادية املتعلق بتغيُّر املناخ هيمنت عليه عملية التماس حلول ســـوقية للمشاكل اليت 
ز على خلق احلوافز  اعترفت بفشـــل الســـوق ذاهتا. أما استخدام األســـعار من أجل ختفيف حدة التغيُّر املناخي فريكِّ
االقتصادية للمستهلكني واملنتجني من أجل احلّث على إجراء ختفيضات انبعاثات غازات الدفيئة من خالل استيعاب 
العوامل اخلارجية حبيث تصبح األطراف ذات الصلة مسؤولة عن حجم انبعاثاهتا بل ودفع تكاليف تلك االنبعاثات. 
ويتأتى ذلك على حنو من الكفاءة املمكنة من منطلق االفتراض بأن مجيع فرص االستثمار الالزمة لتخفيض االنبعاثات 

اليت تكلف أقل من السعر املطروح للكربون سوف جتد من يغتنمها.
ومثِّة جمموعتان رئيســـيتان من األدوات اليت متّكن من بلوغ هذا اهلدف: )أ( إقرار ســـعر النبعاثات غازات 
الدفيئة باســـتخدام األســـواق الرأمسالية لتقييم أنشـــطة حمددة ولتحقيق أهداف التكيُّف مع خماطر الســـعر من خالل 
أقساط التأمني؛ و)ب( فرض ضرائب ومصاريف ورسوم على املدخالت واملنتجات النهائية أو األنشطة/اخلدمات. 
وهذه األدوات سوف يكون هلا بال شك دور تؤّديه يف أّي مزيج من مبادرات السياسات اليت يتم اختاذها ملواجهة 
حتّدي املناخ. بيد أن الســـؤال احلقيقي يتعلق مبا إذا كان ميكن هلا أن ترقى إىل حيث املحيط العاملي وهو أمر يبدو 

ضروريًا إذا كان هلا أن تضطلع بدور قيادي يف مواجهة التحّدي املذكور.

تحديد سقف لالنبعاثات ومبادلة حقوق إطالقها

ميثل تســـعري انبعاثات غازات الدفيئة أحد أعمدة سياســـة للتخفيف. وقد نشـــأ يف أوائل عقد التسعينات املاضي يف 
ظل وجود اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، وزادت أمهيته بعد ذلك مع حتديد أهداف ملزمة قانونيًا 
بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة مبوجب بروتوكول كيوتو امللحق باالتفاقية املذكورة 3. وهذا الروتوكول )الذي 
اعتمده مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية يف كانون األول/ديســـمر 1997( وضع أهدافًا متباينة بالنســـبة للبلدان 

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2303، الرقم 30822.  3

تخفيف حدة تغريرُّ املناخ 

ز عىل  باستخدام األسعار يركِّ

خلق الحوافز االقتصادية 

للمستهلكني واملنتجني من أجل 

الحث عىل إجراء تخفيضات يف 

انبعاثات غازات الدفيئة.
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الصناعيـــة مع إقـــرار نظام لتبادل االنبعاثات جتاريًا من أجل تلبية تلك األهداف. مث انطلقت يف الوقت نفســـه آلية 
متويل للمشاريع املنفَّذة يف البلدان النامية وهي آلية التنمية النظيفة.

وهذه اآلليات مصّممة أساســــًا حول برنامج يتمثل يف حد أعلى وعملية تبادل، ويف إطاره تطرح احلكومات 
دة  ســــقفًا على إمجايل االنبعاثات ومن مثَّ ُتصدر تراخيص قابلة للتداول للشــــركات اليت تســــمح هلا بإطالق كمية حمدَّ
من غازات الدفيئة. والشركات اليت ميكن أن ختّفض انبعاثاهتا لقاء تكاليف أرخص تستطيع أن تبيع هذه املسموحات 
اخلاصة هبا، وبذلك ُيتوّقع تعزيز املنافسة وبالتايل ختفيض التكلفة يف األجل الطويل. وفيما ال يزيد احلجم الراهن لتداول 
الكربون كثريًا على 100 بليون دوالر وهو صغري نســــبيًا باملقارنة مثاًل مع حجم تداول املشــــتقات املالية، فإن هناك 
من يقول إنه ميكن أن يصبح “أكر سوق عاملية سلعية” بل ومن املتوّقع أن يكون أكر سوق يف العامل كله يف غضون 
عقد واحد من الزمن )لومان، 2008(. كذلك فإن تداول شــــهادات االنبعاثات بوصفها أصواًل مالية واســــتثمارات 
قابلة للمضاربة ميكن أن يولَّد حالة من التقّلب الشديد يف سعر الكربون. ومثَّة تقييم أجري مؤخرًا بشأن جتربة االحتاد 
األورويب مع تداول االنبعاثات فوجد أنه )بني أيلول/سبتمر 2005 وآذار/مارس 2008( كان سعر الكربون أشد 
تقلبًا من مؤشرات سوق األوراق املالية حيث ارتبط باحنراف معياري متعّلق بعائد سعر االنبعاثات يزيد مبقدار عشرة 
أضعاف عن مردود األوراق املالية )نيل، وســــيملر، ورضائي، 2009(. وقد ال يفيد تذبذب احلجم وتقّلب األسعار 
يف تقدمي حوافز كافية لقرارات االستثمار الطويل األجل كاستجابة إزاء تغيُّر املناخ من جانب املشاركني يف األسواق.

بنفس املقياس ُيعّد التداول التجاري ضروريًا لتفعيل التنظيم اجلاد الالزم إلقرار سعر للكربون. ومن املعترف 
به أيضًا أن نظام حتديد السقف والتداول التجاري ال ميكن أن يبدأ على مستوى عاملي باعتبار أن تداول التراخيص 
سوف يقتصر يف بداية األمر على البلدان املتقدمة فيما يتم جذب البلدان النامية بصورة غري مباشرة من خالل آلية 

التنمية النظيفة ومن خالل متويل مشاريع ترمي لتخفيض االنبعاثات وتكون سابقة على مشاركتها.
وبـــني عـــام 2004 وعام 2007 قامـــت آلية التنمية النظيفة بتنفيذ 700 مشـــروع تبلغ قيمتها اإلمجالية 6 
زت عملها يف أربعة بلدان  باليني دوالر للبلدان النامية برغم أن ما يكاد يكون 4 من واقع 5 من تلك املشاريع ركَّ
فقط: الرازيل والصني واهلند واملكســـيك )اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــأن تغيُّر املناخ، 2007 ب والفصل 
اخلامـــس(. وكانـــت أمانة االتفاقية املذكورة )األمم املتحدة، اتفاقية األمم املتحدة بشـــأن تغيُّر املناخ، 2008( قد 
قدَّرت أن إمكانية التخفيف يف عام 2020 بالبلدان النامية ســـوف تصل إىل ما يقارب 7 غيغاطن من معادل ثاين 
أكســـيد الكربون، وأن معظم املشـــاريع املحتمل تنفيذها ســـوف ُتتاح بتكلفة تقّل عن 25 دوالرًا لكل طن من 
ر أن الطلب اإلمجايل على االئتمانات الالزمة لتخفيضات االنبعاثات، املعتمدة  معادل ثاين أكســـيد الكربون. ويقدَّ
يف عام 2020 يتراوح بني 0.5 و1.7 غيغاطن من معادل ثاين أكسيد الكربون مبا ميكن أن ميثل مبلغ 10 باليني 
إىل 34 بليون دوالر من االستثمارات اإلضافية يف البلدان النامية )التمويل اجلديد للكربون، 2008 أيديا كربون، 
2008؛ بوينت كربون، 2008(. وفضاًل عن ذلك إذا طرحت التراخيص للبلدان املتقدمة يف املزاد فسوف يهيئ 

ذلك بدوره متوياًل إضافيًا جلهود التخفيف يف البلدان النامية.
ومع ذلك فهناك عقبات خطرية تعوق النهوض هبذه اآللية لكي تتمّكن يف الوقت املالئم وبالطريقة املناسبة 
من توليد املوارد الالزمة للبلدان النامية )غريفيث، جونز، وآخرون، 2009(. وقد تؤّدي احلاجة إىل اتباع تنظيمات 
وعمليات رصد فعَّالة لألدوات املالية املبتكرة إىل زيادة التكاليف اإلدارية بل قد متثل رادعًا لبعض البلدان وبالذات 
البلدان النامية. ومما له داللة أن أكر أسواق الكربون، وهو نظام مبادلة االنبعاثات يف االحتاد األورويب، نشأ بواسطة 
ح أن يقتضي األمر توظيف اســـتثمارات كبرية يف جمـــايل التدريب والتعليم. ويبدو أن  الئحـــة حكومية. ومن املرجَّ
جنـــاح خمطـــط مبادلة الكريت يف الواليات املتحدة األمريكية يعتمد بالتأكيد على تلك الظروف الداعمة الســـائدة 

هناك )انظر اإلطار سادسًا - 1(.
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وبينمـــا يصلـــح تبادل الكربون مـــن الناحية النظرية لكي يضـــع قيدًا مطلقًا على واحد مـــن امللوثات، فإن 
بروتوكول كيوتو يســـمح للبلدان املتقدمة أن تســـتعيض عن التخفيضات يف ما تشهده من انبعاثات لغازات الدفيئة 

بتمويل مشاريع تؤّدي إىل ختفيض االنبعاثات يف البلدان األخرى.
ومـــن منظور إمنائي، فإن خطر الســـقف والتبادل يتمثل يف أنه يســـمح للبلدان األغـــىن بأن تواصل انبعاثاهتا 
طبقًا ألمناط غري متغيُّرة يف جمايل االستهالك واإلنتاج. وُيقال إن هذا النهج يبتعد باهتمامات تلك البلدان بعيدًا عن 
اجلهود األكثر إحلاحًا اليت تقتضي التعامل مع ختفيف حدة املناخ يف الداخل حىت لو كان ذلك يبتعد بالبلدان النامية 
عن اخليارات الرخيصة نســـبيًا فيما يتعلق بتخفيضات االنبعاثات مســـتقباًل )بانوري، وأبشور، 2007(. ويف هذا 
الصدد من املهم االعتراف بأن نظام السقف والتبادل مت تصميمه لكي يتفق مع جتربة السياسات والقدرة املؤسسية 
واألحوال االقتصادية يف البلدان الغنية. ومن الناحية األخرى فهذا يتيح مزايا ملموســـة هلا باعتبار أن خط األســـاس 

اجلوهري هو االنبعاثات الراهنة الصادرة عن البلدان املرتفعة االنبعاثات.

نظام السقف والتبادل تم 

تصميمه لكي يتفق مع تجربة 

السياسات والقدرة املؤسسية 

واألحوال االقتصادية يف البلدان 

الغنية.

اإلطار سادساً - 1
تبادل الكربيت وأسباب نجاحه

آليات السوق ال تعمل يف فراغ بل إنها تتخذ أشكالها من خالل عوامل شتى. إن نظام الواليات املتحدة بالنسبة لتبادل 
انبعاثات الكربيت يشّكل نموذجاً تستلهمه الكثري من مقرتحات السقف والتبادل وكثرياً ما يرجع إليه الفضل يف أنه 
أطلـق عنـان تخفيض مثري يف تكاليف مكافحة التلوث. وقد جاء صدور تعديالت قانون الهواء النظيف لعام 1990 
بإنشاء هذا النظام الذي وضع سقفاً عىل انبعاثات الكربيت إىل نحو نصف انبعاثات عام 1980 مع توزيع العالوات 
عىل دوائر األعمال التجارية وتم حسابها بشكل عام كنسبة من االنبعاثات السابقة. وقد كانت جميع املصادر الثابتة 
ـم  مـن انبعاثات الكربيت، ويف مقدمتهـا محطات توليد الطاقة بإحراق الفحم كانت مدرجة ضمن النظام. وقد قسِّ
النظام إىل مراحل ما بني عام 1995 وعام 2000 حيث أصبحت تكاليف مكافحة الكربيت أدنى بكثري من املستويات 

التي كانت متوّقعة سلفاً.

ومـع ذلك فهذه النتيجة ال يمكن أن ُتعـزَى إىل عملية التبادل التجاري وحدها: لقد تجلت التكلفة املنخفضة 
بصـورة واضحـة عندما كان حجم تبـادل االنبعاثات صغرياً للغاية. ثـم وقعت عدة أحداث لتـؤّدي أدواراً هامة يف 
تخفيض التكاليف قبيل بدء النظام املذكور، ومنها مثالً انخفاض حاد يف أسعار الشحن بالسكك الحديدية مما جعل 
التكاليـف محتملة فيما يتعلق بجلب الفحم املنخفـض الكربيت من والية وايمنغ ليحّل محّل الفحم املرتفع الكربيت 
مـن الحقول األقرب للفحم يف منطقة أبالشـيا إىل محطات الطاقة يف منطقة وسـط الغـرب. واقتضت بعض لوائح 
الواليـة مزيـداً من تخفيض الكربيت بأكثر مما هو منصوص عليـه يف القانون الوطني ودون أن يتطلب األمر مزيداً 
من الجهود يف محطات الطاقة بتلك الواليات لكي تمتثل للمعيار الوطني الجديد. ويف الوقت نفسـه كانت األسـعار 
تنخفض بالنسـبة ملزيالت الكربيت وهي األجهزة املسـتخدمة ملكافحة التلوث التي تزيل انبعاثات الكربيت. ويف هذا 
السـياق يمكن أن يكون نظام تبادل االنبعاثات قد قدَّم مسـاهمته يف تخفيض التكاليف ولكنه كان يؤّدي مهامه يف 
إطار يعمل منحازاً لصالحه. وبغري جميع هذه املصادفات اإليجابية ما كان يحقق هذا التبادل يف انبعاثات الكربيت 

ما بدا نجاحاً كبرياً للغاية. 

وإذا كانت تجربة تبادل انبعاثات الكربيت يف الواليات املتحدة هي النموذج بالنسبة إىل آلية السوق يف مجال 
الكربون فحينئذ قد يصبح أهم سـؤال بشـأن حوافز السـوق متعلقاً بماهية املبادرات األخرى الالزمة لتكمل دور 
السوق والعمل عىل أن يصبح املجال مؤاتياً من جديد لتحقيق النجاح. وليس من الصعب تحديد املجاالت — كفاءة 
الطاقة ومصادر الطاقة املنخفضة الكربون أو املنعدمة الكربون — وأين تدعو الحاجة إىل توظيف اسـتثمارات يف 
مجال البحث والتطوير. عىل أن املسألة ال تتعلق فقط بالتكاليف ولكن أيضاً بالفرص الالزمة من أجل خلق صناعات 

ووظائف جديدة واالنطالق عىل مسار جديد واعد من التطور التكنولوجي. املصدر: أكرمان )2009(.
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ومـــن املحتمـــل أن جتـــري مفاوضات تعاجل بعض أوجه الضعف يف نظام الســـقف والتبـــادل كنهج لتمويل 
دة )انظر مثاًل مشـــروع هارفارد بشـــأن اتفاقات  املناخ وقد تضع أهدافًا حســـب القطاعات مزوَّدة مبنطلقات موحَّ
املنـــاخ الدولية )2008((. ومع ذلك فرغم أن التدفقات املالية ومســـتويات املشـــاركة قد زادت منذ بدايات آلية 
التنمية النظيفة وعمليات تبادل االنبعاثات فلم يثبت يف هذا السياق فعالية خاصة من حيث التشجيع على حدوث 
حتـــوَّل بعيـــدًا عن الطاقة األحفورية. وحىت اآلن فإن نظام االحتاد األورويب مل يكن فعَّااًل يف ختفيض االنبعاثات فيما 
بني املشـــاركني الرئيســـني يف جمال التبادل التجاري )كابور، وأمروزي، 2008؛ الصندوق العاملي حلفظ الطبيعة، 
2007(. وفضـــاًل عـــن ذلك فإن دعاة حتديد الســـقف والتبادل جينحون إىل جتاهل التاريـــخ الطويل لنجاح تنظيم 
ف يف غياب ُنُظم التبادل التجاري مبا يف ذلك ما حتقق من أوجه النجاح املعاصرة  الدول للقضايا البيئية الذي تكشَّ

يف التنظيم املتعارف عليه )لومان، 2006(.
ورمبا يكون الرأي الذي يتسم مبزيد من املعقولية والتوجه املستقبلي هو االعتراف بأن أسواق الكربون سوف 
تواصل التوّســـع ولكن خطى ونطاق التوســـع لن يكفيا ملساعدة البلدان النامية على ختطي القيد املايل لكي تتحرك 

على طريق مسار لتنمية منخفضة االنبعاثات.

رضائب الكربون

بزيادة تكلفة االنبعاثات بالنسبة لألطراف اخلاصة بطريقة أكثر قابلية للتنبؤ من طريقة السقف والتبادل، فإن ضرائب 
الكربون تتيح الفرصة، ســـواء لزيادة اإليرادات العامة أم لتخفيف حدة الضرر من املناخ من خالل زيادة تكاليف 
االنبعاثات اليت تتحّملها تلك األطراف اخلاصة. وتكمن ميزهتا املحتملة يف األثر الســـعري األكثر قابلية للتنبؤ ويف 
ســـهولة التصميم واإلدارة. ولكن حيتمل من الناحية األخرى أن تثري مقاومة سياســـية 4. ففي االقتصادات الناضجة 
ميكن لضرائب الكربون املصّممة حسب األصول أن تؤّدي دورًا هامًا ولكن يف البلدان النامية حيتمل أن يكون هذا 
مة على ســـبيل املثال من جانب صندوق النقد الدويل )2008 ب(  الدور حمدودًا أكثر، ومن مثَّ فاالقتراحات املقدَّ
بشـــأن فرض ضريبة عاملية على الكربون بوصفها أفضل ُســـبل ختفيض العوامل اخلارجية املناخية حتتاج إىل التعامل 

معها بقدر من احلذر.
إن التقديـــرات اليت طرحها برنامج األمم املتحـــدة اإلمنائي )2007 أ( تضع اإليرادات املمكن جتميعها عند 
مبلـــغ 265 بليـــون دوالر إذا فرضت ضريبة قوامها 20 دوالرًا عن كل طن من ثاين أكســـيد الكربون يف البلدان 
أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عند املستويات احلالية لالنبعاث. وكثري من تلك البلدان لديها 
بالفعل ضرائب كربون تســـتهدف أساســـًا متويل ميزانياهتا املحلية )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
1997(، بداًل من متويل تنمية منخفضة االنبعاثات أو غريها من املنافع العامة. ويطبق االحتاد األورويب أيضًا ضرائب 
متباينـــة على الطاقة ومنتجاهتـــا مثل الغاز الطبيعي مقارنة بالديزل أو البنـزين عند اســـتخدامها كوقود للمحركات 
أو التســـخني. وجتدر مالحظة أنه فيما تبدو هذه الضرائب وكأهنا أســـهمت يف كفاءة الطاقة إاّل أهنا ال تكاد تكفي 

ملواجهة خطر ارتفاع درجات احلرارة.
ة  وهناك خمططات ُطرحت كمقترحات من أجل العمل حتديدًا على متويل األنشطة املتعلقة بتغيُّر املناخ؛ فثمَّ
مقترح مماثل لضريبة التضامن يف فرنسا يقصد إىل متويل احلصول على عالج إلصابة فريوس نقص املناعة البشرية/

متالزمة نقص املناعة املكتسب للبلدان املنخفضة الدخل، ويقضي بأن فرض سبعة دوالرات على كل راكب على 
مـــن رحـــالت الطريان الدولية يؤّدي إىل مجع 14 بليون دوالر ســـنويًا )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2007 أ؛ 

 John M. Broder :بشـــأن املقاومة السياســـية سواء ملقترحات السقف والتبادل أم ضرائب الكربون يف الواليات املتحدة، انظر  4
.“From a theory to a consensus on emissions”, The New York Times, 16 May 2009

عمليات تبادل االنبعاثات وآلية 
التنمية النظيفة لم تثبت لهما 

فعالية خاصة يف التشجيع عىل 
حدوث تحّول بعيداً عن الطاقة 

األحفورية.

فيما تبدو رضائب الكربون 

وكأنها أسهمت يف كفاءة 

الطاقة إالّ أنها ال تكاد تكفي 

ملواجهة خطر ارتفاع درجات 

الحرارة.
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اإلطار سادساً - 2

تمويل الغابات وتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

باإلضافـة إىل تقديم العديد من الخدمات والسـلع فإن الغابات يمكن أن تؤّدي دوراً رئيسـياً يف معالجة تغريرُّ املناخ 
حيث تشـّكل الحراجة، عىل نحو ما ورد تعريفها بواسـطة الفريق الحكومي الدويل املعني بتغريرُّ املناخ، نحو 17.4 
يف املائـة مـن انبعاثات غازات الدفيئة العاملية ومن ثمَّ فهي أكرب ثالث مصـدر النبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن 
النشاط البرشي بعد نشاط اإلمداد بالطاقة والنشاط الصناعي. وتؤّدي خسارة الغابات املدارية سنوياً إىل انبعاثات 
تقارن باملجموع السنوي النبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الواليات املتحدة األمريكية أو الصني. كما 
أن االنبعاثات التي تنجم عن إزالة الغابات يمكن أن تزيد وحدها مخزون الكربون يف الغالف الجوي بنحو 30 جزًءا 
لكل مليون بحلول عام 2100. ومن أجل تثبيت املستوى الحايل من معادل ثاني أكسيد الكربون، البالغ 433 جزًءا 
يف الثانية عند معدَّل 445 - 490 جزًءا يف الثانية، سـتحتاج الغابات إىل أن تشـكِّل جزًءا محورياً من أّي صفقة يتم 

التوّصل إليها فيما يتعلق بتغريرُّ املناخ العاملي.

الـة للغاية من حيث  ويرى اسـتعراض سـترين، بني دراسـات أخـرى، يف الحد من إزالة الغابـات عملية فعَّ
التكاليف وسـبيالً رسيعاً بصورة نسـبية من أجل تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. أما املوارد املطلوبة للنزول إىل 
النصف باالنبعاثات الناجمة عن قطاع الغابات بحلول عام 2030 فيمكن أن ترتاوح بني 17 بليون دوالر و33 بليون 
دوالر سـنوياً إذا أدرجت الغابات ضمن نظام تبادل الكربون العاملي. وإذا لم يفعل املجتمع الدويل شيئاً لكي يوقف 
عملية إزالة الغابات فإن التكلفة االقتصادية لتغريرُّ املناخ الناجمة عن تدهور الغابات وخسـارتها يمكن أن تصل إىل 

تريليون دوالر سنوياً بحلول عام 2100 وهذه إضافة إىل تكلفة أثر االنبعاثات الصناعية.

ويف الوقت الحايل ال ُيخّصص سـوى جانب ضئيل من االسـتثمارات املتاحة يف قطاع الغابات لعملية مواجهة 
تغريرُّ املناخ، بل إن أقل من 25 يف املائة من هذا الجانب ُيستثمر يف البلدان النامية واالقتصادات املارة بمرحلة انتقالية. 
ولحسـن الحظ فإن عملية الحد من إزالة الغابات وتدهورها أصبحت معرتفاً بها يف املفاوضات املتعلقة بتغريرُّ املناخ 

واألونكتـــاد، 2007(. وألن وقـــود الطـــريان غالبًا ما يكون معفى من الضرائب، فمثل هذا الرســـم يؤّدي بالفعل 
مة ألنواع  م للســـفر جوًا بالنسبة إىل سائر وسائل النقل. وختفيض مبالغ الدعم املقدَّ إىل ختفيض الدعم املســـتتر املقدَّ
الوقود األحفوري ميكن أن يساعد على ختفيض االنبعاثات ويتيح حوافز للتحول حنو اقتصاد منخفض االنبعاثات. 
مة ألنواع الوقود النفطي — أي الفرق بني سعر املستخدم النهائي والسعر املتداول يف سوق  ومعونات الدعم املقدَّ
تنافسية — قدِّرت مببلغ 300 بليون دوالر سنويًا أو 0.7 يف املائة من الناتج اإلمجايل العاملي )برنامج األمم املتحدة 
للبيئـــة، منظمة العمل الدولية وآخرون، 2008(. ولكن بالنســـبة للبلـــدان النامية على وجه اخلصوص ميكن لزيادة 
سعر السلع األساسية )الطاقة فضاًل عن األغذية واملياه( أن تصبح بعيدًا عن قدرة فئات الدخل األدىن على حتملها. 
ولن يقتصر األمر على أن يشّكل ذلك إجراًء يفضي إىل التعثر بل سيصبح غري مقبول من الناحية االجتماعية وغري 

قابل للتنبؤ به من الناحية البيئية.
ومثَّة آلية ذات صلة تنطوي على فرض رســـوم وضرائب على أنشـــطة/خدمات ال تســـتطيع أســـعار السوق 
أن تفيـــد مـــن عائداهتا بصورة كافية. ونظرًا للخصائص املحددة خلدمات الُنُظـــم البيئية فإهنا ال ميكن تبادهلا بنفس 
سهولة تبادل األصول املالية السائلة. وكبديل لذلك، مت استحداث تكنولوجيات عديدة لتقدير القيمة السوقية هلذه 
اخلدمات مث حتميل التكاليف على املستفيدين املحتملني منها باستخدام هنج “ِادفع وقت استعمالك اخلدمة” وهو 
ينطوي على استخدام أسعار ظّل )كوستانزا وآخرون، 1997( وتكمن يف قلب االستراتيجيات الرامية لتخفيض 
االنبعاثات من عملية إزالة الغابات فكرة احلفاظ على الُنُظم البيئية من خالل استعمال اخلدمات اليت تتيحها )انظر 

اإلطار سادسًا - 2(.
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عىل نحو ما ينعكس يف النتيجة النهائية التي أسفرت عنها الدورة الثالثة عرشة ملؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغريرُّ املناخ، املعقودة يف بايل، إندونيسيا، من 3 إىل 15 كانون األول/ديسمرب 2007 أ.

ويف سبيل إدراك كامل الحتمال تخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، أطلقت عدة مبادرات 
جديدة للتمويل كان أهمها حتى اآلن هو التزام النرويج بتقديم 600 مليون دوالر سنوياً لصالح الجهود الرامية إىل 
تخفيض االنبعاثات الكربونية الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية. ومن املانحني اآلخرين أسرتاليا 
وفنلندا وإسبانيا واليابان وسويرسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية 

وقد أسهموا، أو أعربوا عن نيتهم، يف اإلسهام بأموال لصالح برامج تغريرُّ املناخ والغابات. 

كمـا أنشـأ البنك الدويل مرفق رشاكة كربون الغابات للمسـاعدة عىل تخفيض االنبعاثـات الناجمة عن إزالة 
الغابات وتدهورها مع املسـاعدة عىل بناء القدرات من أجل هذه األنشـطة يف 25 مرشوعاً نموذجياً بالبلدان النامية 
ويبلغ رأسمال املشاريع املستهدف 300 مليون دوالر عىل األقل، كما يعمل البنك الدويل عىل وضع برنامج االستثمار 
املعني بالغابات لدعم الجهود املتصلة بمنع إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية حيث يعمل عىل توفري تمويل 
اسـتهاليل من أجل اإلصالحات التي تهيّئ ُسـبل االستعداد للعمل وتوظيف االستثمارات التي تم تحديدها من خالل 
االسرتاتيجيات الوطنية املتبعة يف هذا املضمار. ويبلغ املستوى املستهدف للتمويل بالنسبة لربنامج االستثمار املقرتح 

يف مجال الغابات 500 مليون دوالر. 

كذلـك فقد شـاركت منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعة وبرنامج األمم املتحـدة اإلنمائي وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة يف إطالق الربنامج التعاوني املعني بتخفيض االنبعاثات الناجمة عن عمليات إزالة الغابات وتدهورها 
يف البلـدان الناميـة بما يف ذلك حافظة بمبلغ 52 مليـون دوالر )تموَّلها النرويج( لتقديم املسـاعدة يف بناء القدرات 
لهـذا الربنامـج إىل بلدان نامية تضّم مشـاريع نموذجيـة. أما الهدف الفوري يف هذا الصـدد فيتمثل يف تقييم ما إذا 
كانت الهياكل املصّممة بدقة للسداد ودعم القدرات يمكنها أن تخلق حوافز من أجل تخفيض االنبعاثات مع صيانة 
وتحسـني الخدمات األخرى يف مجال الُنُظم البيئية التي تقّدمها الغابات. ولتحقيق النجاح فإن هذه البادرة تنطوي 

عىل توسيع مشاركة هيئات األمم املتحدة العاملة يف مجال تغيري املناخ والغابات.

عـىل أن تطويـر آلية للعمل يف هذا املجال ال بد وأن يتم عىل أسـاس التكنولوجيات السـليمة يف تقدير ورصد 
ات  ات الحاصلة يف الغطاء الحرجي ومخزونات الكربون ذات الصلة ويف االنبعاثات من غازات الدفيئة والتغريرُّ التغـريرُّ
الرتاكمية الناجمة عن اإلدارة الحرجية املستدامة وتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. وقد أثبت 
التحدّي املاثل أنه أصعب بكثري بالنسبة لالنبعاثات الناجمة عن تدهور الغابات بأكثر من االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
الغابات. وهناك كذلك قضايا ترتبط بالسياسـات يلزم أخذها يف االعتبار ضمن إطار املفاوضات ذات الصلة، ومنها 
مثالً حقوق األطراف صاحبة املصلحة وخاصة شـعوب السـكان األصليني والفرص البديلة املتعلقة باسـتخدامات 

أخرى لألرايض وُنُظم اإلدارة الحرجية )انظر اإلطار رابعاً - 2(. 

وعـىل املفاوضـني يف هذا املضمار أن يضمنوا أن ال تأتي النتيجة النهائية يف غري مصلحة البلدان التي اتخذت 
بالفعل خطوات للقضاء عىل إزالة الغابات أو تخفيفه أو إلدارة غاباتها بصورة مسـتدامة أو البلدان التي تنعم فيها 
الغابات بإدارة مستدامة. واملحصلة النهائية لربنامج منع إزالة الغابات وتدهورها ال بد أن تكفل للخيارات املتصلة 
بالغابات وتغريرُّ املناخ دعماً يكفل التنمية املستدامة سواء يف البلدان الغنية بالغابات أم الفقرية يف الغابات، وال بد أن 
يعالج دوافع إزالة الغابات التي تقع خارج قطاع الحراجة كما يدعم الحوكمة الشفافة والشاملة واملساءلة يف مجال 
الغابات. ومن الجوهري االعرتاف بطابع الشمول لإلدارة الحرجية املستدامة وهو ما يتجاوز االنبعاثات واالحتماالت 

الكربونية النابعة من الغابات ذاتها.

أ انظر مثالً اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن 

تغريرُّ املناخ، مؤتمر األطراف 

 ،FCCC/CP/2007/6/Add.1(

.)2/CP.13 القرار

مع ذلك فمستوى املعارف املطلوبة من أجل فرض ضريبة فعَّالة ومن أجل القدرات الالزمة إلدارهتا مستوى 
مرتفع جدًا بشكل عام وقد يصعب أن ترقى إليه كثري من البلدان النامية. وفضاًل عن ذلك، وعلى حنو ما اتضح، 
فـــإن تقديرات األضرار النامجـــة عن انبعاثات الكربون تتباين بصورة هائلة بســـبب االفتراضات املختلفة املطروحة 

لتقييم عمليات املعاوضة الزمنية أو ترير قصور املعلومات وعدم موثوقيتها )شرويدر، 2008(.

املصدر: األمم املتحدة/

إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية، أمانة منتدى األمم 

املتحدة املعني بالغابات. 
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ولسوف تقتضي ضريبة عاملية للكربون تعاونًا متعّدد األطراف ملواءمة الُنُظم الضريبية حبيث يتيسر اختاذ قرار 
مشـــترك بصدد مســـتوى وتطبيق الضريبة وبشأن أســـلوب ختصيص اإليرادات. وبغري إطار دويل راسخ قد تتسبب 
الضرائـــب املتباينة يف خدمة أهداف سياســـية أو جتارية متييزية بداًل من زيـــادة إمكانية ختفيف تغيُّر املناخ )كما هو 
احلـــال مثاًل يف مبالغ الدعم املدفوعة من الواليـــات املتحدة إىل اإليثانول وكذلك احلواجز املفروضة أمام صادرات 
الرازيل من اإليثانول( وفضاًل عن ذلك ففكرة جتريد احلكومات الوطنية من سلطاهتا يف هذا املجال لقيت مقاومة 

عنيدة يف عدد من البلدان.
دة عامليـــة يف جمال الكربون إذا كان اهلدف هو األخذ  ــة ملمح ال ميكن جتّنبه وتّتســـم به أّي ضريبة موحَّ ومثَـّ
هلا بالنســـبة للبلدان الصناعية إذا  هبا تدرجييًا، ويتمثل يف فرض ضرائب على البلدان النامية مبقدار عدة أضعاف معدِّ
حســـبت بوصفها نســـبة من الناتج املحلي اإلمجايل. ومن شأن هذا أن يفرض عبئًا غري متناسب للتكيُّف على عاتق 

البلدان النامية برغم أن االنبعاثات يف البلدان النامية للفرد منخفضة باملقارنة مع نظريهتا يف البلدان الصناعية.
وباإلضافة إىل ذلك فإن تســـعري الكربون ســـوف يؤثر على مســـتوى توزيع دخل اأُلســـر املعيشية احلقيقي، 
ســـواء بصورة مباشـــرة من خالل استخدام األسرة املعيشـــية ألنواع الوقود األحفوري، أم على حنو غري مباشر من 
خالل أســـعار الســـلع األخرى. وقد اتضح أن من شـــأن ضريبة على الكربون أن ترّتب بصورة غري متناســـبة عبئًا 
فادحًا على عائق الفئات املنخفضة الدخل يف بعض الســـياقات حيث ال يقتصر األمر على زيادة التكلفة املباشـــرة 
للطاقة بل يصدق األمر على مجيع األســـعار النهائية للســـلع اليت تســـتخدم فيها الطاقة. ويف مثل هذه احلاالت فإن 
اأُلسر املنخفضة الدخل سوف تدفع على حنو غري متناسب مبالغ أكر من تكاليف االمتثال البيئية. ولتجنب اآلثار 
ة خيار يتمثل يف األخذ بتسعري )ومن مثَّ نظام ضرائيب( متباين يكفل على سبيل املثال  التوزيعية غري املرغوب هبا فثمَّ
زيادة األســـعار مبا يتســـق مع كمية الطاقة املســـتخدمة. ومن ناحية أخرى ميكن تفعيل آليات تعويضية على شكل 

إعانات لدعم الفئات املنخفضة الدخل.
وعليه، حتتاج ضرائب الكربون يف املحل األول إىل أن تكون أداة لتقدمي حوافز من أجل التخفيف يف البلدان 
املتقدمـــة ومصـــدرًا لتمويل برامج العمل املتصلة باملناخ مبـــا يف ذلك الرامج املنفَّذة يف البلدان النامية. ومن املحتمل 
أن ينجـــم عن ذلك موارد ملموســـة تغطي احتياجـــات التمويل الدولية. ويف ظل ســـعر للكربون يبلغ 50 دوالرًا 
لكل طن من ثاين أكســـيد الكربون فإن من مصادر الطاقة املتجّددة مثل الرياح الشـــاطئية ما ميكن أن يتنافس من 
الناحية املبدئية مع الفحم القذر، يف حني أنه يف ظل أسعار للنفط تبلغ 150 دوالرًا للرميل ميكن للرياح أن تكون 
متنافســـة مع الفحم والغاز يف غياب ســـعر للكربون )ســـترين، 2009، الصفحة 43(. وحىت بغري ســـعر للكربون 
حمدَّد حســـب الســـوق فإن فرض ضرائب على مصادر انبعاثات غازات الدفيئة من الطاقة سوف يساعد على جعل 
املصادر املتجّددة أكثر جاذبية من الناحية االقتصادية. ومن شـــأن ضريبة مببلغ 50 دوالرًا للطن وتكفل لكثري من 
املصـــادر املتجـــّددة أن تصبح ذات طابع عملي من الناحية االقتصادية، أن تعبئ مبلغ 500 بليون دوالر من املوارد 
سنويًا وتكفي لتغطية جزء من تكاليف التخفيف طبقًا ألعلى التقديرات املفاد عنها يف الشكل سادسًا - 2 5. ولن 
تكفل ضرائب الكربون مصدرًا غري حمدود للتمويل، وسوف تنخفض كثريًا مع حدوث اخنفاض فعَّال يف انبعاثات 
غازات الدفيئة ولكنها يف املراحل األوىل قد تؤّدي دورًا هامًا يف تشـــكيل مصدر جلزء ال ُيســـتهان به من تكاليف 

االستثمار الذي يتطلبه املضي يف انطالقة كبرية حيتاج األمر إىل تفعيلها يف السنوات املقبلة.

يف ظـــل االحتمـــال القوي بطبيعة احلال بأن حتتاج البلدان املتقدمة إىل بعض اإليرادات من أجل التعويض عن تكاليف عمليات   5
التكيُّف على صعيدها يف ضوء مســـتقبل منخفض االنبعاثات، فإن الفكرة القائلة بأن توّجه مجيع اإليرادات اليت ســـيتم جتميعها 

صوب االستثمار يف جمال التخفيف فضاًل أن تقتصر على البلدان النامية، حباجة إىل مزيد من التدبر. 

تحتاج رضائب الكربون 

يف املحل األول إىل أن تكون 

أداة لتقديم حوافز من أجل 

التخفيف يف البلدان املتقدمة 

ومصدراً لتمويل برامج العمل 

املتصلة باملناخ بما يف ذلك 

الربامج املنفَّذة يف البلدان 

النامية.
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مصادر االستثمارات “الخرضاء”

ميكـــن أن هتيـــئ أســـواق األوراق املالية آلية أخرى حلشـــد التمويل اخلاص لصاحل االســـتثمارات يف التكنولوجيات 
اخلضراء ومصادر الطاقة املنخفضة االنبعاثات واهلياكل ذات الصلة ومن أجل عمليات نقل املوارد إىل البلدان النامية. 
وحتتاج هياكل احلوافز إىل حتّول يكفل حتيزًا هلذه االستثمارات وهو ما ميكن حتقيقه إذا أصبحت األهداف املتعلقة 
بالتخفيـــض واضحة وفعَّالة وتفضي للتوّصل إىل ســـعر للكربون يكون مرتفعـــًا مبا يكفي لزيادة رحبية البدائل وهي 
االســـتثمارات املنخفضة االنبعاثات، أو إذا كان مثَّة حوافز ضريبية واســـتثمارات عامة من شأهنا زيادة معدَّل العائد 
على االستثمارات “اخلضراء” بنفس القدر. كذلك ميكن تعزيز االستثمار األجنيب اخلاص واستثمار احلوافظ املالية 
والتمويل املتناهي الصغر والشـــراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل زيادة التمويل اخلاص الالزم لعمليات 

التخفيف والتكّيف يف جمال تغيُّر املناخ. 
وميكن أن يشـــّكل االس���تثمار األجنيب اخلاص مصدرًا مستقرًا نســـبيًا للتمويل حيث ينطوي على مزايا من 
ناحية نقل التكنولوجيا وعلى معايري ميكن أن تتيح القفز مرة واحدة إىل بعض القطاعات األنظف ومنها مثاًل قطاع 
الطاقة املتجّددة. ومن القطاعات األخرى اليت تســـبب االنبعاثات مثل النقل الري والفلزات وتعدين الكيميائيات 
واألخشاب واألمسنت وما إىل ذلك ما يهيمن عليه شركات دولية كرى. ولسوف يكون الستثماراهتا وممارساهتا 
يف أرجح االحتماالت تأثري كبري على توقيت مســـارات اإلمنائية البديلة )غولدمان ســـاكس، 2008(. وفضاًل عن 
ذلـــك ففـــي ضوء أوجه التقدم اليت أحرزهتا بعـــض البلدان النامية يف جمال التكنولوجيـــات النظيفة ومنها مثاًل جمال 
تكنولوجيا الرياح، فقد يكون االســـتثمار األجنيب املباشـــر على مستوى بلدان اجلنوب عنصرًا له أمهيته من عناصر 
مسار إمنائي جديد. ومع ذلك ففي ضوء حقيقة أن االستثمار األجنيب املباشر جينح إىل بطء اخلطى بداًل من أن يقود 
النمو االقتصادي، فمن املستبعد له أن يؤّدي دورًا له أمهيته يف املراحل األوىل من التحول حنو ذلك املسار اإلمنائي 
املنشـــود وخاصة يف ضوء االرتفاع األّويل يف حالة الاليقني وغياب املدخالت املحلية واالستثمارات التكميلية اليت 
حتتاجها الشركات الدولية الكرى كي تعمل بكفاءة وال سيما تلك العاملة يف جمال األنشطة املرتفعة التكنولوجيا. 
وباإلضافة إىل ذلك، وعلى حنو ما نوقش يف الفصول الســـابقة، فإن مســـامهة هذا النمط من رؤوس األموال سوف 

تتوّقف على إجراءات فعَّالة يف جمال السياسات تتخذها حكومة البلد املضيف.
أما استثمارات احلوافظ املالية فيمكن تعبئتها من خالل اعتمادات رؤوس أموال املشاريع فضاًل عن األموال 
والسندات )اخلضراء(. وميكن أيضًا أن تروق للمستثمرين الراغبني يف توجيه استثماراهتم حنو اخليارات اليت قد تولَّد 
عائدًا أقل ولكن تنطوي على إمكانات يعتّد هبا من ناحية هدف التخفيف، إضافة إىل املمارسات التجارية املسؤولة 
اجتماعيـــًا. ومع ذلك فاألموال املتاحة من خالل هذا املســـار بالنســـبة للبلـــدان النامية كانت حىت اآلن حمدودة بل 
ومتجهة بالذات لصاحل بلد أو بلدين ال أكثر. وبغري عوامل اإلتاحة فإن مقدار املوارد اليت ميكن حشدها من املحتمل 
أن يظل صغريًا للغاية. فأواًل، بغري زيادة كافية يف ســـعر الكربون وبغري تدّخل حكومي يتم بواســـطة تدابري تنظيمية 
وحوافز ضريبية، فلن جيد القطاع اخلاص أن هذه االستثمارات جّذابة مبا يكفي يف ضوء معيار حساب املخاطرة - 
العائد. وعلى ســـبيل املثال فقيمة اســـتثمارات احلوافظ املالية يف جمال أنواع الوقود األحيائي اخنفضت مؤخرًا نتيجة 
اخنفاض الطلب على الطاقة وبسبب أسعار النفط. ثانيًا، ومن أجل أن يصبح هذا وسيلة هامة لالستثمار يف البلدان 
النامية فإن عرض األدوات املالية املســـؤولة عن ظروف املناخ ال بد وأن يزيد بصورة ملموســـة. أما اآلن فما يكاد 

ز يف البلدان املتقدمة. يكون مجيع فرص االستثمار تتركَّ
مع ذلك فقد بدأت بعض شركات االستثمار اخلاصة العاملة يف جمال األوراق املالية اليت ترّكز على ختفيف 
تغيُّر املناخ يف التعامل مع اهلياكل األساسية النظيفة القائمة ويف مقدمتها الطاقة املتجّددة بوصفها جماالت تتيح فرصًا 

يمكن تعزيز االستثمار األجنبي 

الخاص واستثمار الحوافظ 

املالية والتمويل املتناهي 

الصغر والرشاكات القطاعني 

العام والخاص من أجل 

زيادة التمويل الخاص الالزم 

لعمليات التخفيف والتكيرُّف يف 

مجال تغريرُّ املناخ.

بدأت بعض رشكات االستثمار 

الخاصة العاملة يف مجال 

ز عىل  األوراق املالية التي تركِّ

تخفيف تغريرُّ املناخ يف التعامل 

مع الهياكل األساسية النظيفة 

ويف مقدمتها الطاقة املتجّددة 

بوصفها مجاالت ُتتيح فرصاً 

عملية للتمويل.
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عمليـــة للتمويـــل 6. وحيدث هذا على نطاق ضيق وإن كان يتم حىت يف البلدان الســـريعة النمو )مثل الصني واهلند 
والرازيـــل( باعتبار أهنا مجيعًا ما زالت تواجه ســـلبيات فيما يتعلق باهلياكل األساســـية الكافية لدعم إنتاج وتوزيع 
دة. وبرغم أن الصني ميكن أن تكون أكر ســـوق هلذا النوع مـــن التدّفقات املالية اخلاصة، إاّل أن مثَّة  الطاقـــة املتجدِّ
حتّديات ماثلة أمام االســـتثمار اخلاص ألن السياســـات الوطنية تتطلب إقامة روابط مع الشركات اليت تتخذ مقارها 
يف الصـــني. ومـــع ذلك فهناك عدد متزايد من املصارف االســـتثمارية بدأت ترى فرصـــًا متزايدة يف هذا املضمار. 
وحيدث ذلك يف األغلب بسبب حصص الطاقة املتجّددة واالستثمارات اإلجيابية للتعريفات األّولية يف هذا املجال. 
كما أن املستثمرين بدأوا مجيعًا يف التصرف وفق هذه التوّقعات. ومرة أخرى فهذا االجتاه يؤكد احلاجة إىل سرعة 
العمل على طرح السياســـات ذات الصلة علمًا بأن املســـتثمرين اخلاصني وال ســـيما يف هذا السوق رمبا يستغرقون 

وقتًا كبريًا لالستجابة إزاء احلوافز املطروحة.
وميكن للتمويل املتناهي الصغر أن يكون وســـيلة أخرى لتعبئة املوارد املحلية اخلاصة من أجل االســـتثمارات 
يف جمال التنمية املستدامة. وعلى مدار العقود الثالثة املاضية ظل التمويل املتناهي الصغر ينمو بصورة مرموقة للغاية. 
وطبقًا للتقديرات األخرية كان هناك أكثر من 000 7 مؤسسة ائتمانات متناهية الصغر يف عام 2006 ختدم حنو 
ع التمويل املتناهي الصغر ليتجاوز جمرَّد  80 مليون نسمة يف حنو 65 بلدًا مبا فيها بعض البلدان املتقدمة. ولقد توسَّ
م حبيث بات يشمل اآلن ُنُظمًا للمدخرات املتناهية الصغر والتأمني املتناهي الصغر.  الرامج اليت تضم االئتمان املقدَّ
وبعـــض هـــذه الُنُظم يضّم بالفعل ُبعدًا مناخيًا. ويف ضوء الصالت الوثيقة بني احلـــد من الفقر وقابلية التأثر باملناخ 
فـــإن زيـــادة التمويل املتناهي الصغر أصبحت مبثابة مصدر ممكن للتمويل من أجل التكيُّف مع املناخ )هامل، ماثيو، 
وماكارتـــر، 2008(. وقـــد بدأ مصرف غرامني بالفعل يف تقدمي القروض مـــن أجل منتجات الطاقة النظيفة ومنها 
مثاًل الُنُظم الشمســـية املنـزلية مع متفّرعات تشـــمل املشاريع املتناهية الصغر فيما ال تزال هناك فرص أخرى يف جمال 
منتجـــات الطهي األنظف وأنواع الوقود األحيائي والزراعة املنخفضة االنبعاثات )ريبـي، 2009(. ومع ذلك فإن 
زيادة االئتمان املتناهي الصغر من أجل االســـتثمار يف األجل الطويل يف جمال األنشـــطة اإلنتاجية والتنمية املستدامة 
ســـوف تقتضي دعمًا مقدمًا من خالل اســـتراتيجية إمنائية أوســـع نطاقًا مبا يف ذلك االســـتثمارات يف جمال اهلياكل 

األساسية ورأس املال البشري )األمم املتحدة، 2008(.
وبوســـع الش���راكات والضمانات العامة - اخلاصة أن هتيئ دعمًا له قيمته حلفز التمويل اخلاص يف املشاريع 
الرامية لزيادة كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة املتجّددة يف البلدان النامية. وقد اتســـمت الشـــراكات بأمهية متزايدة يف 
السنوات األخرية بوصفها وسيلة مستخدمة لصاحل مشاريع اهلياكل األساسية وتقدمي اخلدمات الصحية )نيكوليتش، 
ومايكيتش، 2006(. وقد جرى استخدامها لتعزيز التطور التكنولوجي مبا يف ذلك ما مت يف ميدان الطاقة النظيفة 
ة شكوك ما زالت قائمة بشأن مدى فعاليتها من حيث التكاليف  )ساغار، برمينر، وغروب، 2008(. ومع ذلك فثمَّ

وما إذا كانت متثِّل أفضل الُسبل لتقدميها حبجم كبري.
أما الضمانات فيمكن أن تتخذ أشـــكااًل شـــىت. فمســـتهلك برنامج للتمويل يف جمـــال ُنُظم الفولطاضوئيات 
ل منوذجًا جيدًا حلالة ســـاعدت فيها االئتمانات املضمونة من جانب احلكومة على  الشمســـية يف جنويب اهلند يشـــكِّ
ختطي افتقار املستهلكني إىل معرفة ما حيتاجونه حبيث يقدمون االستثمارات األّولية الالزمة الستخدام الطاقة الشمسية 
)انظر اإلطار سادســـًا - 3(. أما االفتقار إىل املعرفة أو اخلرة فقد خيلقان بدورمها حواجز حتول دون االســـتثمار يف 
جمال الطاقة املتجّددة. وما برحت املؤسســـة املالية الدولية، وهي ذراع جمموعة البنك الدويل للقطاع اخلاص تؤّدي 
دورًا خاّلقًا بالذات يف هذا املجال. فمن خالل إنشـــاء الشـــراكات مع املصارف يف البلدان النامية تســـاعد املؤسسة 

على ســـبيل املثال فإن شـــركة “كالميت شينغ كابيتال” وهي شـــركة أوراق مالية لالستثمارات اخلاصة تتخذ مقرها يف لندن   6
تعمل حاليًا على إطالق صندوق للهياكل األساسية النظيفة يتخذ مقره يف الصني. 

زيادة االئتمان املتناهي الصغر 

من أجل االستثمار يف األجل 

الطويل يف مجال األنشطة 

اإلنتاجية والتنمية املستدامة 

سوف تقتيض دعماً مقّدماً 

من خالل اسرتاتيجية إنمائية 

أوسع نطاقاً.
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اإلطار سادساً - 3
إنشاء برنامج لتمويل املستهلكني من أجل نُُظم الطاقة الفولطاضوئية الشمسية يف جنوبي 

الهند

أّدى انخفاض معّدل إتاحة الكهرباء فضالً عن حاالت النقص حتى عندما تُتاح الكهرباء إىل أن بدأت األرُس املعيشية 
يف الهند تتطّلع إىل نُُظم بديلة للتزويد بالطاقة ومنها مثالً املحوَّالت ومولِّدات الديزل ويف بعض الحاالت النادرة نُُظم 
الطاقة الفولطاضوئية الشمسـية. ورغم أن الهند تضّم واحداً من أشمل الربامج لتطوير الطاقة البديلة بني صفوف 
البلـدان الناميـة )انظر الفصل الرابع(، فقد نشـأت حواجز عديدة حالت دون التوّسـع يف اعتماد النُُظم الشمسـية 
املنزلية التي يمكن أن تكفل الطاقة النظيفة ألغراض اإلنارة. وبصورة خاصة فإن مزيجاً من قصور االئتمان وغياب 
الوعي بشأن النُُظم الشمسية املنزلية بني املستهلكني املحتملني أّدى إىل إعاقة تطور السوق. وهكذا قام برنامج األمم 
 املتحدة للبيئة بالتعاون مع األطراف املحلية املعنية بإنشـاء برنامج لزيادة إتاحة االئتمان لألرُس املعيشـية الريفية 

بما يمكِّنها من رشاء النُُظم الشمسـية املنزلية. وتمثَّل الهدف يف مسـاعدة الـرشكاء املرصفيني من الهند عىل تطوير 
حوافظ اإلقراض املوجهة تحديداً إىل تمويل النُُظم املنزلية الشمسية يف املناطق التي تعاني من سوء الخدمة يف جنوبي 
الهند، بما يف ذلك بالذات األرُس الفقرية يف املناطق الريفية وشبه الحرضية التي تتحّمل عبء نواقص الطاقة وال يُتاح 
لها سوى سبيل محدود للحصول عىل البدائل الغالية الثمن. وقد بدأ املرشوع يف عام 2002 وتم إنجازه يف عام 2007.

وثمَّـة خطوة هامة يف سـياق املرشوع تمثَّلت يف التشـاور مـع األطراف صاحبة املصلحـة وخاصة الرشكاء 
املرصفيني والبائعني املحتملني. وبعد التشاور تم إقرار مبلغ دعم بمعدَّل فائدة ليكون اآللية التمويلية للمرشوع. ومن 
ه إىل معالجة “ارتفاع التكلفة األّولية” وزيادة تكاليف االئتمان  خالل تقديم قروض بفائدة صغرية فإن املرشوع َتوجَّ
وكانـا يمثـالن الحواجز التي حّددتها األطـراف املعنية. كذلك كان من املتوّقع أن يسـاعد املرشوع عىل زيادة الوعي 
والثقة يف تكنولوجيا ُنُظم الطاقة املنزلية الشمسية مع تخفيض تكلفة تمويل التكنولوجيا يف الهند وتوسيع سوقها. 

وانطلق املرشوع رسمياً عىل يد املصارف الرشيكة يف عام 2003، ففي نيسان/أبريل قام بذلك مرصف كانارا، 
ويف حزيران/يونيه اضطلع بالعمل مرصف سـندي كات. وكان هناك أربعة من بائعي الطاقة الشمسـية مّمن لبّوا 
معايري الكفاءة واسـتطاعوا أن يبعثوا بعمالئهم إما إىل كانارا وإما إىل فروع مرصف سـاندي كات من أجل تمويل 
ُنُظم الطاقة الشمسـية املنزلية. وقبيل انطالقة املرشوع اقترص األمر عىل 400 1 من ُنُظم الطاقة الشمسـية املنزلية 
هـي التـي تم تمويلها يف كرناتاكا. وكانت خطة املرشوع قد وضعت هدفاً طموحاً يتمثل يف 000 18 نظام عىل مدى 
حياة املرشوع نفسه. ومع نهاية املرشوع يف أيار/مايو 2007 قدمت 000 19 سلفة تم تمويلها من خالل أكثر من 
000 2 من املشاريع املرصفية املشاركة وكان أرسعها نمواً يف املناطق الريفية ويرجع ذلك جزئياً إىل زيادة املشاركة 

من جانب مصارف غرامني التسعة.

 ومـن شـأن برنامـج يصّمم بصورة سـليمة ويعمل يف رشاكة مع أصحاب املصلحة سـواء خـالل التصميم 
أم خالل مراحل التنفيذ، أن يساعد عىل تطوير أسواق من أجل الطاقة املتجّددة عىل نحو ما يشهد به نجاح مرشوع 
الطاقة الشمسـية يف الهند. كما أن مواصلة الرصد وإرشاك أصحاب املصلحة عند جميع مراحل التنفيذ كانا بمثابة 
املفتـاح لنجـاح الربنامج. أمـا نجاح أّي برنامج من هذا القبيل يف األجل األطـول فيتوّقف مع ذلك عىل قدرته عىل أن 

ينتقل بسالسة إىل السوق التجارية.

املصدر: برنامج األمم 

املتحدة للبيئة، مركز ريزو 

املعني بالطاقة واملناخ 

والتنمية املستدامة.

املاليـــة الدولية املؤسســـات املالية املحلية على حتديد نوعية الزبائن الذيـــن ميكنهم تنفيذ برامج كفاءة الطاقة. وعندما 
ع على املزيد من االستثمارات. كما  م أيضًا التدريب بشـــأن كيفية تشـــكيل تلك الرامج مبا يشـــجِّ يعَطى قرض، يقدَّ
تصدر املؤسسة املالية الدولية ضمانًا جزئيًا يف مواجهة املخاطر ضد حاالت الغش. ويف حيز املمارسة فإن معدَّالت 
الغش منخفضة بصورة ملموسة بالنسبة ملشاريع كفاءة الطاقة بأكثر من نظريهتا يف القطاعات األخرى 7. ومن هنا 
تبدو الضمانات وُســـبل التدريب وكأهنا تفضي إىل اســـتخدام كفء ملوارد املؤسسة املالية الدولية إذ تساعد القطاع 
اخلاص على ختّطي تقاعسه املبدئي عن االستثمار يف قطاعات كفاءة الطاقة وموارد الطاقة املتجّددة يف البلدان النامية.

معلومات مقّدمة على أساس مشاورات مع موظفي املؤسسة املالية الدولية.  7



دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية يف العالم، 2009 192

تمويل القطاع العام
على حنو ما لوحظ يف موضع آخر )األمم املتحدة، 2006، الفصل الرابع( ففي كثري من البلدان النامية كان تطور 
األســـواق ضعيفـــًا من أجـــل التمويل الطويل األجل على غرار ما يتم يف أســـواق األوراق املالية. وهذا يؤّدي عادة 
إىل تقييـــد قدرة احلكومات واملســـتثمرين اخلاصني على حشـــد التمويل الالزم يف األجـــل الطويل من أجل إمكانية 
االضطالع باالســـتثمارات الواسعة النطاق اليت تستلزمها التنمية االقتصادية واالجتماعية. وقد تكون تكاليف هذه 
االستثمارات ضخمة حبيث ال تستطيع احلكومات متويلها من واقع ضريبة الدخل السنوية فيما ممكن أن يؤّدي غياب 
ســـوق لألوراق املالية إىل تقييد قدرة االقتراض املحلي العام لتلبية هذه األهداف. واملســـتثمرون اخلاصون بدورهم 

سوف يتوّقعون عوائد تقّل عن العوائد االجتماعية يف االستثمارات ذات الصلة )ستغليتز، 1994(.
وتســـود يف القطاعات الرئيســـية بالذات العوامل اخلارجية على صعيد االقتصاد بأكمله، ومنها مثاًل اهلياكل 
األساســـية اليت تتســـم باســـتثمارات طائلة وفترات خماض طويلة وخماطر مرتفعة وأرباح منخفضة. ويف أّي اقتصاد 
حيث يكون لألعمال التجارية اخلاصة دور مهيمن، فإن إشـــارات الســـوق ومؤسســـات التمويل اخلاص ميكن أن 
تفضي إىل جتنب هذه القطاعات من جانب املســـتثمرين ومن مثَّ تباطؤ خطى النمو والتنمية. وتصحيح هذا النوع 
من فشـــل األســـواق يتيح دورًا لصانعي السياســـات يف كفالة تدفق كاف من االئتمان بتكاليف مؤاتية من أجل 
التكنولوجيات والقطاعات الطليعية اليت تنطوي على عوائد اجتماعية كبرية )شندراســـكار، 2008(. وال خيتلف 
حتّدي االستثمار املرتبط بتغيُّر املناخ عن ذلك فمن أجل التعجيل باالستثمار اخلاص يف جماالت التخفيف سيحتاج 
واضعو السياسات والسلطات العامة إىل تطبيق احلوافز من خالل اأُلُطر التنظيمية وإعانات الدعم والضمانات ومتويل 

التكاليف التراكمية لتحويل التكنولوجيا بني األدوات األخرى املتبعة يف جمال السياسات.
ل عقبة ال ُيســـتهان هبا أمام كثري من البلدان النامية. أما  ومع ذلك فإن االســـتثمارات األّولية الكبرية تشـــكِّ
املوارد اليت مت ربطها حىت اآلن ملواجهة حتّدي املناخ والقيود النامجة عن االعتماد على آليات السوق فتشري إىل أن 
البلدان املتقدمة ما زال عليها أن تقوم باتباع هنج حازم إزاء هذا النوع من التعديل الذي تتوّقعه من البلدان النامية.

تعبئة املوارد املحلية

طبقًا للمنطق املتعلق بتحقيق انطالقة كبرية، فإن زيادة االستثمار العام ختلق مبلغًا مضاهيًا من االدخار اجلديد بداًل 
من االعتماد على االدخار القائم. ويف الوقت نفسه فاملستوى األعلى من الوفورات خيلق طلبًا على الوسائل املالية 
اجلديدة مبا يف ذلك متويل استثمارات القطاع العام. ومع ذلك ال حيدث هذا تلقائيًا ومن مثَّ ينبغي العمل على ردم 
ثغرات التمويل. وعلى احلكومات يف الوقت نفســـه أن تنظر يف كيفية توســـيع احليز الضريبـي الذي تتبعه مع إعادة 
التركيز مبا يكفل تلبية األهداف املناخية دون إحلاق الضرر باألهداف األخرى. ويصدق هذا على البلدان املتقدمة 

والنامية على السواء وإن كان التحّدي كبريًا بالذات بالنسبة للفئة األخرية منها.
ويف البلدان النامية فإن اإليرادات الضريبية املجموعة يف املتوســـط بوصفها نســـبة من الناتج املحلي اإلمجايل 
ال متثل ســـوى ثلثي النســـبة يف البلدان األغىن، فيما تكون احلصة األكر على شـــكل ضرائب غري مباشـــرة مقابل 
الضرائب املباشرة على الدخل واألرباح وعوائد رأس املال. كما أن إدارة الضرائب غالبًا ما تكون ضعيفة ومعرَّضة 
للتهـــرب واالســـتغالل 8. وعند حتديد املوارد الالزمة للمضـــي ُقدمًا حنو منط للنمو منخفض االنبعاثات فإن البلدان 
النامية بالذات ال بد أن تقوم بإجراء إصالحات ضريبية مما يتيح حتواًل بعيدًا عن االعتماد على التجارة وعلى سائر 

الضرائب غري املباشرة مبا يكفل مواصلة خطى املجال الضرائيب وتوّسعه.

لالطالع على مناقشة أوسع هلذه القضايا، انظر شبيغل )2008(، ودي جون )2007(.  8

من أجل التعجيل باالستثمار 

الخاص يف مجاالت التخفيف 

سيحتاج واضعو السياسات 

والسلطات العامة إىل تطبيق 

الحوافز من خالل األُُطر 

التنظيمية وإعانات الدعم 

والضمانات وتمويل التكاليف 

الرتاكمية لتحويل التكنولوجيا 

بني األدوات األخرى املتبعة يف 

مجال السياسات.

طبقاً للمنطق املتعلق بتحقيق 

انطالقة كبرية، فإن زيادة 

االستثمار العام تخلق مبلغاً 

مضاهياً من االدخار الجديد 

بدالً من االعتماد عىل االدخار 

القائم.
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اإلطار سادساً - 4
السندات الخرضاء

الحاجة هائلة إىل رأس املال لتمويل املشاريع التي تستهدف إما التخفيف وإما التكيرُّف بالنسبة لتغريرُّ املناخ. عىل أن 
ضمان التمويل لالسـتثمارات يف هذه املجاالت التي تتسـم بالخصائص الجوهرية للمنافع العامة أمر أقل وضوحاً. 
وبصفة خاصة ففي ضوء حجم األموال الالزمة، فضالً عن الحاجة ملواصلة هذه االستثمارات عىل مدار فرتات أطول 
من الزمن فإن االعتماد عىل األموال العامة قد ال يكفي أو قد ال يكون خياراً عملياً إذا أنطوى إما عىل تحويل اإلنفاق 
ة حل واضح يتمثل يف وضع سـقف ألسـواق رؤوس األموال  من بنود أخرى وإما عىل زيادة كبرية يف الرضائب. وثمَّ
وحّث أعضاء القطاع الخاص عىل أن يسـتثمروا بطواعية مدخراتهم يف مثل هذه املشـاريع من خالل إصدار سندات 

الديون التي تدعمها هيئة عامة أكرب حجماً. 

ومن املرجح أن يزداد الطلب عىل األوراق املالية التي تدعم تحديداً األنشطة املنخفضة الكربون أو التي تتبنى 
عملية التكيرُّف إزاء تغريرُّ املناخ؛ وعىل النقيض من سـندات الديون الشـائعة، فهذه السندات الخرضاء )ُتسّمى كذلك 
“سندات املناخ” أو “سندات البيئة”( يمكن أن ينجم عنها أثر طيب يتولَّد عن دعم املشاريع الصديقة للبيئة. ويبدو 

االهتمام بالسندات الخرضاء وكأنه يتزايد عىل املستويات كافة.

وفيما ال تزال السـوق الدولية إلصدارات السـندات السـيادية الفرعية صغرية باملقارنة مع أسـواق الواليات 
املتحدة األمريكية فقد تعمقت عىل مدار العقد املايض حيث زاد حجمها الشـامل وشـهدت إصدارات أوسـع وفرتات 
زمنية لألرباح أطول )بالتز، 2009(. وهناك الكثري من البلديات واملدن أصدرت بالفعل سـندات خرضاء عىل نطاق 
واسـع، كما أصبحت الحكومات جاهزة للمشـاركة يف هذا امليدان. وعىل سـبيل املثال فإن ما قيمته بليونا دوالر من 
سـندات الدرجـة األوىل تم إصدارها يف الواليات املتحـدة يف عام 2004 لتمويل اسـتصالح األرايض امللوثة من جراء 

وعلى جانب اإلنفاق، تســـَدى النصيحة إىل كثري من احلكومات فيما يتعلق بالتغيُّر املرتبط باملناخ ألن تعيد 
النظر يف إعانات دعم الطاقة بالنسبة لأُلسر املعيشية املنخفضة الدخل. وفيما يوجد بوضوح فائدة ضريبية نامجة عن 
اســـتبعاد إعانات دعم الطاقة بالنسبة لأُلسر املعيشـــية املنخفضة الدخل، فإن األثر املناخي والتركيز الوحيد اجلانب 
على هذه اإلعانات ما زاال موضع جدال. ويف مواجهة ارتفاع أســـعار الطاقة فمن املفهوم أن يعمد أفراد اأُلســـر 
املنخفضة الدخل إىل اســـتخدام بدائل من مصادر الطاقة غري اخلاضعة لألســـعار مثل حطب الوقود مما ينجم عنه أثر 

سليب بالنسبة للبيئة وإلنتاجيتهم ومستوى معيشتهم.
وعند تصميم استراتيجية متويل لالنبعاثات املنخفضة سوف يقتضي األمر وسيلة توجيه تضّم إعانات الدعم 
والتعريفـــات والضرائب حبيث تشـــّكل إعانات دعـــم الطاقة للفقراء جمرَّد جزء من أجزائهـــا. كذلك فإن االكتفاء 
بالتركيز ببساطة على إلغاء إعانات دعم الطاقة ميكن أن يقّوض أهداف اإلنصاف مما يعيد إىل الوراء مسرية التحّول 
اهليكلي والتنمية. وعلى جانب اإليرادات ال بد من أن يكون مثَّة دور رئيسي العتبارات اإلنصاف يف توليد التمويل 
الـــالزم لالســـتثمار يف الطاقة املنخفضة االنبعاثات، وســـوف حيتاج األمر إىل أن تكـــون الُنهج املتدرجة إزاء فرض 

الضرائب والرسوم عنصرًا رئيسيًا يف استراتيجية متويل قضايا املناخ.
وقد شهد عدد من البلدان النامية منو األسواق من أجل السندات احلكومية يف السنوات األخرية. ويف ضوء 
األزمة املالية والدعوات املتصاعدة إلعادة تشكيل النظام املايل فإن إصدار “سندات خضراء” لتمويل حتّدي املناخ 
ميكـــن أن يكـــون أداة إضافية للتمويل على غرار ســـندات احلرب يف بعض االقتصادات الناشـــئة وملجأ أكثر أمانًا 
بالنســـبة الرتفاع مستوى املدخرات الشـــخصية يف ظل نظام مايل أكثر خضوعًا للضوابط )انظر اإلطار سادسًا - 
4 ومؤسســـة االقتصاد اجلديد، 2008(. كما ميكن اســـتخدام الضمانات احلكومية واإلعفاءات الضريبية لتوجيه 
املدخرات إىل االســـتثمارات اليت تؤّدي إىل ختفيض اســـتخدام الكربون مبا يف ذلك استثمار اهلياكل األساسية كما 

هو احلال يف سوق السندات البلدية بالواليات املتحدة.

يقتيض األمر وسيلة توجيه 

تضّم إعانات الدعم والتعريفات 

والرضائب بحيث تشّكل 

إعانات دعم الطاقة للفقراء 

مجرَّد جزء من أجزائها.

إصدار “سندات خرضاء” 

لتمويل تحدّي املناخ يمكن أن 

يكون أداة إضافية للتمويل عىل 

غرار سندات الحرب يف بعض 

االقتصادات الناشئة.
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على أن النطاق الذي يتم على أساســـه إصدار صكـــوك الديون “اخلضراء” يتوقف جزئيًا على مدى تقدم 
األسواق املالية املحلية وعبء الديون الشامل يف البلد املعين. كما يعتمد توسع سوق هلذه األموال يف هناية املطاف 
على قدرة احلكومة املعنية على زيادة اإليرادات الضريبية وحتديد معدَّل العائد على االستثمار املحلي. ومتثِّل األوراق 
املاليـــة واالعتبـــارات اإلمنائية أمورًا هامة فيما يتعلق بتخفيف القيود علـــى اجلانبني كما تكفل الضرائب التصاعدية 
مزيدًا من اإليرادات احلكومية مع منو الدخل مبا يف ذلك ما يتأتى من الطبقة املتنامية من أصحاب السندات الذين من 
ح أن تضمهم شرحية الدخل األعلى. كذلك فإن تدخل الدولة يف إقرار معدالت العائد على االستثمار املحلي  املرجَّ
ينطـــوي علـــى وضع حد للدخل من رأس املال يف مقابل إيرادات أخف خماطـــرة وأقل تذبذبًا. وتعتمد احلكومات 
على التأثري يف متوســـط العوائد املحلية على االســـتثمار اعتمادًا جوهريًا على قدرهتا واستعدادها فيما يتعلق بإدارة 
تدفقات رؤوس األموال. فبفرض ضرائب أو قيود على رأس املال والتحكم يف التدفقات داخل حدودها وخارجها، 
تســـتعيد احلكومات قدرهتا على ممارســـة سياسة نقدية مستقلة وعلى التأثري على معدَّالت الفائدة بطريقة تتالءم مع 

حفز االستثمارات يف األجل الطويل.

كما هتّيئ املصارف اإلمنائية من القطاع العام قناة بديلة للتمويل بالنســـبة لالســـتثمار الطويل األجل يف كثري 
من البلدان النامية. لكّن سجّل هذه املؤسسات يف توليد التمويل الطويل األجل سجّل غري متكافئ برغم أهنا أّدت 
دورًا هامًا بصورة خاصة يف تطوير اهلياكل األساسية. وتشري قصص النجاح إىل أن هذه املصارف تنجح أّيما جناح 
ع على تطوير مؤسســـات مالية تكميلية خاصة وتتوّخى الدقة يف عمليات رصد من يتلّقون أمواهلا مع  عندما تشـــجِّ
جتّنب املخاطر املفرطة يف القطاع العام أو تطبيق إعانات سيئة التوجيه لدعم سعر الفائدة )األمم املتحدة، 2005، 

يف غياب أُُطر تنظيمية 

الة  وسياساتية ومؤسسية فعَّ

لم يكن سجل القطاع الخاص 

ُمرضياً عندما يرتك لتقديم 

التمويل املطلوب وال سيما إىل 

املرافق والخدمات األساسية 

مثل الطاقة.

أنشـطة الصناعة والتجارة للتشـجيع عىل حفـظ الطاقة ولتعزيز اسـتخدام مصادر الطاقة املتجـّددة. وباملثل تم 
 اعتماد إصدار لسـند بقيمة 530 مليون دوالر يف ماليزيا يف عام 2006 لتمويل عمليات غرس األشـجار عىل مساحة 

000 375 هكتار من األرايض.

كذلك فقد اعرتفت املؤسسات الدولية بمزايا السندات الخرضاء؛ فأصدر مرصف االستثمار األوروبي سندات 
الوعـي باملنـاخ بما قيمته أكثر مـن بليون يورو يف عام 2007 لتمويل مشـاريع الطاقة املتجـّددة. أما البنك الدويل 
 فقد أصدر، يف رشاكة مع مرصف إسكندينفيسـكا إنسـكيلدا يف السـويد، سـندات خرضاء بقيمة 300 مليون دوالر 

)325 2 بليون كرونا سويدية( يف عام 2008.

وفكرة تقديم سـندات ديون يطمنئ لها ضمري املستثمرين ليسـت فكرة جديدة. فقد أصدر عدد من البلدان 
سـندات حرب لتمويل العمليات العسـكرية خالل الحرب العاملية الثانية. وفضالً عن ذلك يبنيِّ التاريخ أن مثل هذه 
األدوات قادرة عىل جمع مبالغ كبرية من التمويل الخاص. ويف نهاية الحرب املذكورة كانت سندات الحرب عىل سبيل 
املثال قد اشرتاها واحد من كل اثنني من األمريكيني فيما كانت مسؤولة عن جمع أكثر من 185 بليون دوالر يف ذلك 
الوقت أّي بما يعادل مع التكييف حسـب التضخم، أكثر من تريليوني دوالر اليوم. وبالنسـبة لكثري من البلدان، بما 
فيها الواليات املتحدة وأملانيا، فإن السـندات املحلية أّدت دوراً هاماً يف تمويل الخدمات األساسـية وبالذات شـبكات 
اإلمـداد باملياه. وتوحي التجربـة التاريخية بأن بعض العوامل املرتبطة بجانب العـرض )املُصدر( وبجانب الطلب 
)املستثمر( تمثّل عوامل جوهرية بالنسبة لتطّور سوق للديون دون السيادية. فعىل جانب الطلب فإن هذه العوامل 
تشمل وجود وسطاء ماليني ومستثمرين لهم احتياجات مالئمة من الحوافظ يف األجل الطويل فضالً عن معرفة القائم 
باإلصـدار وموثوقيته فيما يتعلق بـاألوراق املالية املماثلة والقدرة عىل تبادل إصدارات الديون يف األسـواق الثانوية 
وانخفاض االئتمان ومخاطر السـوق. أما عىل جانب العرض فإن املالمح ذات الصلة تشـمل تحسني قدرة البلديات 
عىل إدارة ودعم الديون وتكاليف اإلصدار املنخفضة والبيئات التنظيمية والقانونية املناسبة. ويف بعض الحاالت هناك 
أيضـاً تعزيـزات االئتمان، ومن ذلك مثالً الضمانات أو ُنُظم التمويل املشـرتك. وعليه، ففي البلدان التي تلبّي معظم 
هذه الرشوط ستبدو السندات الخرضاء وكأنها مصدر محتمل لتمويل ُيعتّد به للكيانات العامة التي تعمل يف مجال 

معالجة تحدّي االحرتار العاملي.
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الصفحتان 24 و25(. وهذه املؤسســـات تعّرضت لإلمهال يف الســـنوات األخرية لصاحل األسواق الرأمسالية اخلاصة 
والشراكات بني القطاعني العام واخلاص. ومع ذلك ففي غياب ُأُطر تنظيمية وسياساتية ومؤسسية فعَّالة فإن سجّل 
القطاع اخلاص عندما ُيترك لتقدمي التمويل املطلوب وخباصة للمرافق واخلدمات األساسية مثل الطاقة مل يكن سجاًل 
ُمرضيًا. ويف كثري من احلاالت فإن إعادة تشـــكيل وإعادة رمسلة املصارف اإلمنائية ســـوف تكون أمرًا هامًا لنجاح 
التحول إىل مســـارات التنمية املنخفضة االنبعاثات. ولقد اكتســـبت كل من الرازيل والصني واهلند بعض اخلرة يف 
اســـتخدام املصارف اإلمنائيـــة وكذلك نوافذ اإلقراض اخلاص للمصارف التجارية الـــيت تكفلها ضمانات احلكومة 

)انظر اإلطار سادسًا - 5(.

اإلطار سادساً - 5
تطوير آليات الوساطة املالية لصالح مشاريع كفاءة الطاقة يف الربازيل والصني والهند

تأكدت إمكانية الحصول عىل عائدات مرتفعة من مشـاريع كفاءة الطاقة بحيث إذا تسـنّى التطوير السـليم آلليات 
التنفيذ، تُتاح االسـتثمارات التي تّدر أرباحاً واسـعة. ومع ذلك فاآلليات املسـتدامة التي يمكن أن تتخطى كثرياً من 
الحواجز املعيقة لالسـتثمار يف مجال كفاءة الطاقة ما زالت يف مهدها ولم تثبت بعد فعاليتها. ولقد كان الهدف من 
مرشوع كفاءة الطاقة الثالثي البلدان يتمثل يف تحقيق زيادات كربى يف استثمارات كفاءة الطاقة من خالل قطاعات 
التمويل املحيل يف الربازيل والصني والهند من خالل التصدّي لتلك الحواجز عن طريق تنفيذ عدد من األنشطة وتحديد 
آليات التمويل العملية التي تستهدف القطاع املرصيف ورشكات خدمات الطاقة يف كل بلد. وقد بدأ املرشوع يف ترشين 

الثاني/نوفمرب 2002 وتم إنجازه يف أيار/مايو 2007.

أما األنشـطة املنفذة فقد شـملت تقديم املسـاعدة التقنية وإتاحة ُسـبل التدريب والبحوث التطبيقية التي 
غطـت املجاالت األربعـة التالية من االهتمامات القطريـة: تطوير نوافذ املصارف التجارية ملشـاريع كفاءة الطاقة، 
وتقديم الدعم لرشكات خدمات الطاقة، وصناديق الضمان لكفاءة الطاقة والتمويل املنصف من أجل رشكات خدمات 

الطاقة/مشاريع كفاءة الطاقة.

ة أنشـطة مشـاريعية هامة أخرى شـملت عقد حلقات العمل الدولية املتعّددة األطراف عرب البلدان من  وثمَّ
أجل تبادل الخربات ونرشها، وبما يتيح للممارسـني من كل من البلدان الثالثة أن يتعلموا من بعضهم البعض، وأن 
يعالجوا بصورة مشرتكة املشاكل العملية التي يواجهها كل بلد فيما يتصل بتخّطي الحواجز التي تحول بني زيادة 

االستثمار يف مجال الكفاءة.

وكان التحليل التقني واحداً من األنشـطة الرئيسية من بني العنارص املتعّددة. وتم هذا العمل إىل حد كبري يف 
جميع البلدان الثالثة يف هذا املجال. ويف الربازيل أدى رأس مال املشاريع ورأس مال السندات الخاصة واملشاركة يف 
املخاطر عىل مسـتوى مرشوع كفاءة الطاقة، يف نهاية املطاف إىل موافقة مرصف التنمية الربازييل عىل خط ائتماني 
جديد لتقاسـم املخاطر لصالح مشـاريع كفاءة الطاقة يف شـهر أيار/مايو 2006 بمشـاركة العديد من املصارف 
املحليـة. وجـاء الدعم املقدَّم لـرشكات خدمات الطاقة من خالل املـرشوع ليزيد قدرتها عىل تنفيذ مشـاريع كفاءة 
ط.  الطاقة عن طريق التعاقد يف مجال األداء. كما أن برنامج املساعدة يف إدارة قطاع الطاقة يقدِّم الدعم لتنفيذ املخطَّ

ويف الهنـد، تـم تطوير منهجيات التقييم الجديدة والهياكل املالية الالزمة ملشـاريع كفـاءة الطاقة والربامج 
التدريبيـة للمرصفيني. وقد أطلقت خمسـة من املصـارف الهندية وهي )مرصف الدولة الهنـدي، ومرصف كانارا، 
واملرصف املتحد، ومرصف بارودا، ومرصف الهند( ُنُظماً جديدة لإلقراض من أجل كفاءة الطاقة وقت إنجاز املرشوع 

يف عام 2007. 

ويف الصني انصّب الرتكيز عىل تطوير ُنُظم أكرب لكفاءة الطاقة يف املصارف الفردية التي تلّقت دعماً قوياً من 
ز عىل تعزيز التمويل املرصيف  الجهات الصينية املعنية. وتم وضع مرشوع كبري لألنابيب من جانب البنك الدويل يركِّ
املبارش ملشـاريع كفاءة الطاقة املتوسـطة الحجم والكبـرية الحجم، ويتمثل هدفه الرئييس يف إنشـاء أعمال تجارية 
لإلقراض يف مجال كفاءة الطاقة املستدامة عىل صعيد مصارف الصني. واختري مرصفان اثنان من املصارف املحلية 
يف الصني للعمل كمؤسسـات للتمويل، كما تم االضطالع ببنـاء القدرات يف رشكات خدمات الطاقة من خالل برامج 

املصدر: برنامج األمم املتحدة 

للبيئة، مركز ريزو املعني 

بالطاقة واملناخ والتنمية 

املستدامة.
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التمويل الدويل

الدعـــم الدويل ال غىن عنه لتحقيق فعالية متويل االســـتثمار العام الـــالزم لتلبية أهداف التخفيف والتكيُّف. وتتجلى 
الصفة العاجلة لزيادة هذا الدعم على خلفية من أوجه الضعف املزمنة يف هيكل التمويل اإلمنائي سواء على الصعيد 
الثنائـــي أم الصعيـــد املتعّدد األطراف. أما اآلليات املالية املصممة بصورة فريدة من أجل إدارة حتّدي املناخ مبقتضى 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ فتشمل عددًا من صناديق التكيُّف القائمة على أساس املنح والعاملة 
حتت اإلشراف اإلداري ملرفق البيئة العاملية. وهي تعتمد على مزيج من املسامهات الطوعية واملوارد املتأتية من ضريبة 
بنسبة 2 يف املائة على املعامالت اليت تتم يف إطار آلية البيئة النظيفة. وُيعّد مرفق البيئة العاملية هامًا بصفة خاصة ألنه 
قادر على متويل املشاريع األكثر خماطرة كما أثبت كفاءته يف العمل على مستوى البلدان اليت قد ال تكون اجتذبت 
مستثمرين أجانب سواء من خالل آلية البيئة النظيفة أم بصورة مباشرة. ومنذ بدايته يف عام 1991، اعتمد املرفق 
أكثر من 3 باليني دوالر للمشـــاريع، وشـــارك يف متويل مبلغ إضايف هو 14 بليون دوالر. ومثَّة قناة ثانية تشـــمل 
الصناديق والرامج املنبثقة عن القروض واملِنح املقدمة من وكاالت ثنائية وأكرها شراكة األرض الباردة يف اليابان 
اليت مت إنشـــاؤها عام 2008، وهتدف إىل اعتماد 10 باليني دوالر على مدار مخس ســـنوات. والقناة الثالثة تضم 
املؤسســـات اإلمنائية القائمة املتعّددة األطراف اليت مل تشـــمل فقط تشكيلة من اآلليات ذات العنصر املرتبط باملناخ 
ولكنها أنشـــأت أيضًا صناديق حمددة عديدة لتقدمي القروض واملنح واألموال التيســـريية وأكرها هو ما مت إنشـــاؤه 
مؤخرًا حتت عنوان أموال االستثمار يف جمال املناخ للبنك الدويل وهي مبادرة متعّددة األطراف قوامها ستة باليني 

دوالر ُأعلن عنها يف متوز/يوليه 2008 لدى اجتماع جمموعة الثمانية.

وكما ورد موجزًا يف اجلدول سادســـًا - 3 فإن هذا اهليكل املناخي الناشـــئ معّقد بال ضرورة بقدر ما أنه 
قاصر من حيث التمويل إىل حد بالغ. إن مصفوفة الصناديق وآليات التمويل تفتقر إىل التنســـيق الكايف ويشـــوهبا 
كثري من الثغرات والتداخالت. ورغم هذا فما زال األمر ينطوي على مزيد من الشـــكوك بشـــأن مستوى حاالت 
النقل املطلوبة للبلدان النامية. وال يوجد أدىن شك يف أن ثغرة التمويل متثِّل مبفردها أكر العقبات فيما يتعلق بالتقدم 
يف مفاوضات املناخ. وفضاًل عن ذلك فحىت مع افتراض أن البلدان املاحنة اســـتطاعت أن تليب هدف 0.7 يف املائة 
مـــن الناتـــج القومي اإلمجايل ألغراض املســـاعدة اإلمنائية الرمسية، ووافقت البلدان الناميـــة على أن املوارد اإلضافية 
اليت تتراوح بني 160 بليون دوالر و200 بليون دوالر ميكن اســـتخدامها ألغراض املناخ، فإن نقص التمويل من 

املساعدة اإلمنائية الرمسية سيظل يف حدود مئات الباليني من الدوالرات سنويًا )موالر، 2008، الصفحة 7(.

إن مفتاح أّي ممارسة لزيادة التمويل يكمن يف التماس املزيد من مصادر التمويل املتعّددة األطراف واملمكن 
التنبؤ هبا، ويتأتى ذلك جزئيًا من مبيع تراخيص االنبعاثات أو زيادة ضرائب الكربون يف البلدان املاحنة. ومع ذلك 
فاملزيد من مصادر التمويل املبتكرة ستدعو احلاجة إليها يف أغلب األحيان. ويتمثل مصدر مبتكر من ُأُطر التمويل 
يف اختـــاذ مبادرة واســـعة النطاق من أجل استكشـــاف وتنفيذ تشـــكيلة من آليات التمويل اجلديـــدة واملمكن التنبؤ 
هبا وحشـــد جهود البلدان اليت تشـــهد أحوااًل واسعة شـــديدة التباين لتحقيق اهلدف املشترك املتمثل يف التوّصل إىل 
قة دوليًا  األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليًا. وهذا هنج جيّسده شعار التضامن العاملي مزودًا مبصادر التمويل املنسَّ
ولكن املنفَّذة على مستوى وطين. وعلى خالف ُنهج التمويل اإلمنائي التقليدية اليت ما زالت تعتمد على حسن النية 
السياســـي من جانب البلدان الغنية، وبرغم ما شـــهدته الســـنوات األخرية من زيادة التأكيد على “الشراكات” يف 

الدعم الدويل ال غنى عنه 

لتحقيق فعالية تمويل 

االستثمار العام الالزم لتلبية 

أهداف التخفيف والتكيرُّف.

 الهيكل املناخي الناشئ معّقد 

بال رضورة بقدر ما أنه قارص 

من حيث التمويل إىل حد بالغ.

مفتاح أّي ممارسة لزيادة 

التمويل يكمن يف التماس املزيد 

من مصادر التمويل املتعّددة 

األطراف واملمكن التنبؤ بها؛ 

وهذا نهج يجّسده شعار 

التضامن العاملي.

التدريب التي تم تنفيذها بواسطة رابطة الرشكات الصينية إلدارة الطاقة ورابطة رشكات خدمات الطاقة. وقد جمع 
هذا املرشوع بني التواصل مع املصارف املحلية واألطراف صاحبة املصلحة املالية مّما كان مكمِّالً للجهود التي ُتبذل 

يف إطار صندوق ضمان املرشوع الثاني لحفظ الطاقة التابع ملرفق البيئة العاملية املنبثق عن البنك الدويل.
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اإلطار سادساً - 6

مقرتحات متعلقة بحشد موارد مالية جديدة وإضافية وكبية

بني انعقاد الدورة الثالثة عرشة ملؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريرُّ املناخ، املعقودة يف بايل، 
إندونيسـيا يف الفرتة من 3 إىل 15 كانون األول/ديسـمرب 2007 وانعقاد الـدورة الرابعة عرشة ملؤتمر األطراف، يف 
بوزنان، بولندا من 1 إىل 12 كانون األول/ديسمرب 2008 طرحت األطراف عدداً من مقرتحات التمويل. ويرد أدناه 
تلخيص موجز للمقرتحات الرئيسـية إضافة إىل بعض املقرتحات األخرى التي لم تطرحها األطراف بنفسـها وهي 
تتعلق أساساً بُسبل تعبئة املوارد املالية وإن كان بعضها يعالج مسألة الهيكل املؤسيس وهيكل الحوكمة آللية تمويل.

وتؤكـد البلدان النامية عىل الدور املحـوري ملصادر التمويل العامة وعىل أهمية التنبـؤ بتدفقات املوارد. أما 
البلـدان املتقدمـة فهي تؤيد عادة اسـتخدام املؤسسـات القائمة لتوجيـه أّي أموال إضافية مـع التأكيد عىل أهمية 
 الدور الذي يؤّديه القطاع الخاص يف التمويل من خالل االسـتثمار األجنبي املبارش )سـنتاريوس وآخرون، 2009( 

وفيما ييل بعض املقرتحات الرئيسية البديلة لتعبئة موارد مالية:

التي جعلتها تقرص عن تيسري  • التنمية النظيفة حالياً  آلية  آلية معزَّزة للتنمية النظيفة )البديل(. سلبيات 
ز الكثري من االهتمام  حاالت نقل واسعة النطاق للموارد أصبحت أمراً مسلَّماً به عىل نطاق واسع. وقد تركَّ
عىل إصالح آلية التنمية النظيفة بحيث تستعيض عن تركيزها عىل املشاريع برتكيز برنامجي/أو سياساتي 
يف ظل التوّقع لتأثريات أوسع ودورات تمويل أقرص وتكاليف معامالت أقل. وتقدِّر أمانة اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغريرُّ املناخ أنه بحلول 2020 يمكن للتعويض أن يدر ما يصل إىل مبلغ 40.8 بليون دوالر 

سنوياً وإن كان ذلك ال يزال جزًءا يسرياً من التكاليف الرتاكمية املقدَّرة يف البلدان النامية.

التعويض اإللزامي املرتاكم. من املقرتحات )بندلتون وريتالوك، 2009( ما يشري إىل أن انبعاثات املرفق األول  •
الالزم تغطيتها بواسطة آلية التنمية النظيفة يف البلدان النامية ومشاريعها ال بد من التعويض عنها، ال عىل 
أساس الطن ولكن بنسبة تبلـغ مثالً 2 إىل 1 أو أكثر أ. وعليه فإذا كان هناك من يتسبّب يف االنبعاثات من بلد 
متقدم ويرغب يف استخدام آلية التنمية النظيفة لتغطية طن واحد من انبعاثاته التي لم تخضع للتخفيف 
فلسوف يكون بحاجة إىل أن يستثمر يف اثنني أو أكثر من أطنان تخفيضات االنبعاثات يف البلدان النامية. 
وهذا االقرتاح يتميز بالبساطة إذ أنه يعمد بالرضورة إىل االنتفاع من اإلطار القائم آللية التنمية النظيفة ولكنه 
يطبّقه عىل أساس فرض نسبة إلزامية عىل معامالت اآللية. كذلك فعىل أساس النسبة املفروضة واملختارة 
يمكن لالقرتاح أن يولّد حاالت تحويل واسعة النطاق لألموال. وعليه فإن هدف التخفيض يف املرفق 1 بنسبة 
40 يف املائة دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2020 وكذلك النسبة املفروضة 2 إىل 1 بإمكانهما توليد 

130 بليون دوالر سنوياً يف تمويل آلية التنمية النظيفة.

استخدام املوارد، فإن املصادر املبتكرة من إطار التمويل تنطوي على املشاركة يف التصميم وصنع القرار من جانب 
البلدان النامية والبلدان املتقدمة بغرض زيادة املوارد الالزمة للوصول إىل هدف مشترك.

على أن املبالغ اليت مت مجعها حىت اآلن مل تكن كبرية باملقارنة مع تدفقات املســـاعدة اإلمنائية الرمسية وظلت 
ة عدد من املقترحات تنطوي  هة حىت اآلن من أجل بلوغ أهداف الصحة العاملية. ومع ذلك فثمَّ إىل حد كبري موجَّ
على إمكانية توفري متويل أكر بكثري )انظر اإلطار سادســـًا - 6(. ومن ناحية أخرى فقد بدأت املســـرية باالقتراح 
الذي يقضي باستخدام حقوق السحب اخلاصة لألغراض اإلمنائية، كما ورد يف الفقرة 44 من توافق آراء مونتريي 
لعام 2002، املنبثق عن املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مث شهد األمر جمموعة واسعة من األفكار املبتكرة اليت نشأت 
على هذا الصعيد. واالقتراح املتعلق حبقوق السحب اخلاصة يتسم بالفعل بسمة التعاون بشأن جانب زيادة العائد 
من متويل التنمية باعتبار أن مجيع البلدان أعضاء صندوق النقد الدويل ســـوف يتعيَّن عليها أن تســـهم بعمالهتا يف 

ظل هذه اآللية.

أ قانون الطاقة النظيفة واألمن 

يف أمريكا لعام 2009 يشمل 

بنداً من هذا النوع ومن خالله 

يمكن التعويض عن طن من 

االنبعاثات املحلية من ثاني 

أكسيد الكربون مقابل أربعة 

أخماس فقط من الطن يف 

انبعاثات البلدان النامية. وهذا 

يعني أنه لتغطية الطن الكامل 

فإن امللوث يف الواليات املتحدة 

سيحتاج إىل أن يشرتي 1.25 

طن عىل شكل ائتمانات من 

آلية التنمية النظيفة وبما يمثل 

إضافة بقيمة 1.25: 1.
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التقييم اإللزامي. اقرتحت مجموعة الـ 77 والصني أن تسهم األطراف الواردة يف املرفق 1 بما يرتاوح بني 0.5  •
إىل 1 يف املائة من ناتجها املحيل اإلجمايل ألغراض تمويل تغريرُّ املناخ يف البلدان الواردة يف املرفق 1، عىل أن يتم 
توجيه املبالغ من خالل صندوق متعّدد األطراف لتكنولوجيا املناخ تحت سلطة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغريرُّ املناخ. وهذا من شأنه أن يدر ما يقرب من 150 بليون إىل 300 بليون دوالر سنوياً عند مستويات 

الدخل فيما قبل األزمة عىل صعيد االقتصادات الرئيسية يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

األسهم املقرَّرة استناداً إىل معيار العدالة ومبدأ أن عىل امللوِّث أن يدفع. اقرتحت املكسيك استحداث صندوق  •
متعّدد األطراف لتغريرُّ املناخ تسهم فيه جميع البلدان عىل أساس انبعاثات غازات الدفيئة وحجم السكان 
والناتج املحيل اإلجمايل طبقـاً ملبدأ املسؤوليات املشرتكة ولكن املتباينة والقدرات ذات الصلة عىل أن يستخدم 

الصندوق لتمويل عمليات التخفيف والتكيرُّف عىل السواء.

اإليرادات من مزاد عاملي ُيقام عىل جزء من وحدات املبالغ املحدَّدة. اقرتحت النرويج حجز 2 يف املائة من  •
صة( لجميع األطراف ومن ثمَّ طرحها  الرتاخيص من اعتمادات الحصة الوطنية )الوحدات الكمية املخصَّ
صة. والنسبة  يف املزاد مبارشة أو تحقيق إيرادات من خالل رضيبة تفرض عىل إصدار وحدات كمية مخصَّ
التي تطرح للمزاد يمكن تكييفها لكي تحقق مبالغ اإليرادات املستخدمة. وحسب تقدير النرويج ففي ضوء 
أسعار سوق الكربون األخرية وتوّقعات األسعار، يمكن لنسبة 2 يف املائة يف املزاد توليد إيرادات بمبلغ 15 

إىل 25 بليون دوالر سنوياً.

تقديم االئتمان لإلجراءات املتخذة وطنياً ألغراض التخفيف املالئم. اقرتحت جمهورية كوريا نظاماً لالئتمانات  •
يقدَّم لإلجراءات املالئمة وطنياً يف مجال التخفيف بحيث تستطيع البلدان النامية أن تقرتض مقابل مبيعات 
ائتمان الكربون املتوقعة مستقبالً ألغراض تمويل ما تتخذه مبكراً من إجراءات. ويساعد تقديم االئتمان 
لإلجراءات املالئمة وطنياً يف مجال التخفيف عىل تمويل اسرتاتيجيات تخفيض الكربون املخّطط لها بالفعل 

يف البلدان النامية )بندلتون، وريتالوك، 2009(.

رضيبة الكربون العاملية. اقرتحت سويرسا رضيبة بمعدَّل دوالرين لكل طن من ثاني أكسيد الكربون العاملي  •
ُتفرض عىل جميع انبعاثات الوقود األحفوري مع استثناءات ألقل البلدان نمواً يف إطار جزء من اإليرادات 
ه إىل كل صندوق وطني لتغريرُّ املناخ يف كل بلد.  يخّصص لصندوق التكيرُّف املتعّدد األطراف وجزء آخر يوجَّ
أما اإليرادات املقدَّر تجميعها فتصل إىل 48.5 بليون دوالر حسب سعر أنواع الوقود األحفوري. ويحتاج تنفيذ 

مثل هذه الرضيبة إىل نظر دقيق إذ يمكن أن يكون بأثر رجعي.

مقرتحات أخرى عىل أساس فرض رضائب. قدَّمت الربازيل اقرتاحاً يتسم ببعض التشابه مع اقرتاح سويرسا أي  •
رضيبة بنسبـة 10 يف املائـة عىل النفط والفحـم لتمـويل صنـدوق دويل يستخدم لنقل التكنولوجيا وألغراض 
التكيرُّف والتعويض بغية حفظ الغابات. ومثل هذه الرضيبة يمكن أن تولّد باألسعار الراهنة ما يقدَّر بمبلغ 130 
بليون دوالر من اإليرادات. واقرتحت أقل البلدان نمواً رضيبة دولية عىل الطريان يف حدود 4 باليني - 10 باليني 

دوالر ورضيبة عىل أنواع وقود السفن والطائرات يف حدود 4 - 15 بليون دوالر )بندلتون، وريتالوك، 2009(.

رضائب غري ذات صلة. طرحت اقرتاحات مختلفة لزيادة اإليرادات ألغراض إجراءات تغريرُّ املناخ من مصادر  •
ال ترتبط بصورة وثيقة مع انبعاثات غازات الدفيئة، ومن ذلك مثالً املعامالت املالية واألصول القائمة يف 
املالذات الرضيبية وما إليها. وهذه االقرتاحات يعيبها ما يمكن تصوره بأنه تعّسف اختيارها للموارد فضالً 

عن حقيقة تعّدد األغراض املتنافسة والجديرة بأن تفيد من مثل هذا األسلوب من التمويل.

ومثَّة مقترحات الحقة استكشفت إمكانية استخدام حقوق السحب اخلاصة لتمويل التنمية فضاًل عن إتاحة 
السيولة )أريييت، 2003؛ وسوروس، 2002(. أما الضرائب الدولية اليت متت جبايتها على رحالت السفر جوًا أو 
على املعامالت املالية فهي بدورها تتخطى حقيقة االعتماد التقليدي للمصادر املتعّددة األطراف على نتائج العمليات 
السياسية يف البلدان املاحنة. ومثَّة آلية ختضع بالفعل للمناقشة ضمن هذا اإلطار وتتمثل يف ضريبة صفقات العملة اليت 
ميكن أن جتمع مبلغ 50 بليون دوالر سنويًا على األقل مبعدَّل 0.5 يف املائة وضريبة على معامالت سوق الكربون 

مت النظر فيها كذلك بوصفها مصدرًا ممكنًا من مصادر التمويل املتعّدد األطراف.
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 نحو نظام عاملي لالستثمار
يتصدرّى لتغيرُّ املناخ

ل جزًءا من حّل، على حنو ما جرت مناقشته على مدار هذه  فيما ستحتاج الُنهج املستندة إىل األسواق إىل أن تشكِّ
الدراس���ة، فإن املحور األساســـي لنهج أوســـع نطاقًا ال بد أن يأيت متصاًل مبواجهة حتّدي توظيف استثمارات طائلة 
يف وقت واحد مع مواجهة تغيُّر املناخ، إضافة إىل عنصر االستدامة وحتقيق التنمية االقتصادية. وبغري عمليات نقل 
واسعة النطاق لألموال من البلدان الثرية فإن أّي توقع يفيد بأن البلدان األفقر حااًل سوف تتحرك على طول مسار 

للنمو منخفض االنبعاثات يكاد يكون من املؤكد أن يأيت خميبًا لآلمال.
هذا النهج الذي يندفع بفعل االســـتثمار يســـعى إىل إحداث تغيري يف مســـار التنمية مبا يكفل تلبية أهداف 
النمو والتنمية للبلدان النامية، ومبا يتسق مع ختفيض اعتمادها على الكربون. وعلى الصعيد الوطين، وبوصفه جزًءا 
من اســـتراتيجية طويلة األجل للتنمية الصناعية فإن االستثمار العام يف أنشطة التخفيف والتكييف حيتاج إىل زيادة. 
وُيعّد توفري الطاقة عنصرًا حموريًا من عناصر هذه االستراتيجية وإن كان مرتبطًا مع جماالت أخرى من قبيل النقل 
واألمن املائي والتنويع االقتصادي )الفصالن الثاين والثالث(. أما السياســـة الصناعية - اليت ال ُتفهم فقط على أهنا 
مصمَّمة هبدف اختاذ وتنســـيق تدابري معيَّنة من جانب احلكومة لدعم القطاعات ولكن أيضًا على أهنا تنطوي على 
تطبيـــع خماطر االســـتثمار وإزالة احلواجز اليت حتول دون أن يقـــع االختيار من ناحية أخرى على تبّني تكنولوجيات 
مرحبة مع تقدمي دعم ألغراض التعلَّم والنهوض يف املجال التكنولوجي مث بوصفها تؤّدي كذلك دورًا رئيسيًا سواء 
على املستوى املحلي )الفصل الرابع( أم املستوى الدويل )الفصل اخلامس(. ومن شأن انطالقة ناجحة لالستثمارات 
على هذه األســـس أن تؤّدي بدروها لزيادة اإلنتاجية وختفيض تكاليف اســـتخدام التكنولوجيات اجلديدة ومن مثَّ 

إتاحة املزيد من فرص االستثمار.
ح أن تصحبها عمليات تكيُّف، فإن من شـــأن  وباملقارنة مع اآلليات ذات األســـاس الســـوقي، اليت من املرجَّ
برنامج لالستثمارات العامة مموَّل عامليًا أن يكفل تعزيز اإلنصاف من خالل متكني العامل النامي من مواصلة اللحاق 
مبسرية النمو عن طريق تعبئة املوارد حمليًا، مع العمل يف الوقت نفسه على إجراء ختفيضات ملموسة يف االنبعاثات 
)الفصل األول(. ومثل هذا الرنامج االســـتثماري ســـوف يســـتخدم آليات السوق بقدر ما توجد سياسة حكومية 
تكفل إشارات واضحة بشكل قاطع أمام الشركات اخلاصة بشأن املوجة املقبلة من فرص االستثمار دون أن تستند 

إىل تدخل قائم على أساس سعر وحيد. 
أما اجلهود الرامية إىل وضع برنامج لالســـتثمار حبيث جيمع األهداف اإلمنائية والبيئية على املســـتوى الذي 
متت مناقشـــته يف هذه الدراس���ة فقد كانت قليلة ومتباعدة للغاية. وهذا بالطبع هو السبب الذي جعلنا نواجه اآلن 
التحـــّدي املاثـــل أمامنا. ومع ذلك فما قامت به الرازيل من إنشـــاء نظام قائم على قصب الســـكر ويعمل يف جمال 
ل  اإليثانـــول ويـــؤّدي مهام التحويـــل ميثل منوذجًا مطروحًا يف اآلونـة األخرية عـن جناح تلك اجلهـود بل إنـه يشـــكِّّ
منوذجًا عايل املصداقية باعتبار أنه مت التوّصل إليه من جانب بلد نام. ومثَّة منوذج تارخيي يتعلق بعنصر مل يلق التقدير 
بعد من عناصر سياســـات الصفقة اجلديدة للواليات املتحدة يف ثالثينات القرن العشـــرين وهو سلطة وادي تينيسي 
)انظـــر الفصـــل الرابع، اإلطار رابعـــًا - 1( فبفضل دعم مت على الصعيد االحتادي من شـــركة إدارة كهربة الريف 
ق لتحويل  ومتويل التشـــييد مجعت الشـــركة املذكورة بني أهداف التنمية والطاقة والبيئة ضمن جهد متناســـق ومنسَّ
اإلمكانيات االقتصادية للواليات اجلنوبية من خالل ختفيض تكاليف النقل وتقليل خماطر الفيضانات وخلق مصدر 
ه فقط إىل رفع مباشر ملستويات املعيشة بل إنه ساعد املنطقة على جتميع استثمارات  منخفض التكلفة للطاقة ال يوجَّ
كبرية من القطاع اخلاص مما أدى إىل خلق فرص جديدة للعمل. والفرق الكبري احلايل يدور حول ضرورة االعتراف 

بصفقة االستثمارات اجلديدة الالزمة ملواجهة حتّدي املناخ بوصفها مشروعًا عامليًا حبق.

يكفل برنامج لالستثمارات 
العامة مموَّل عاملياً تعزيز 
اإلنصاف من خالل تمكني 
العالم النامي من مواصلة 
اللحاق بمسرية النمو عن 

طريق تعبئة املوارد محلياً، 
مع العمل يف الوقت نفسه عىل 
إجراء تخفيضات ملموسة يف 

االنبعاثات.
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عنارص لربنامج عاملي

يوحي استعراض التقديرات املتاحة لتكاليف التخفيف والتكيُّف بأن جمموع االستثمارات اإلضافية سنويًا يف البلدان 
 الناميـــة ميكـــن زيادته مبقدار تريليون دوالر كل ســـنة. على أن التفاصيل بني القطاع العام واخلاص ســـوف تتباين 
بال شك على حنو واسع عر الزمن وفيما بني البلدان. ومع ذلك فطبقًا للسيناريو املقترح يف اجلزء باء من الشكل 
سادســـًا - 1 فإن االنطالقة األّولية ســـتكون منحازة بقوة حنو القطاع العام وتتميز باحلاجة إىل املبادرة حلشد كثري 
حًا كنتيجة لذلك أنه حىت أعلى  من االســـتثمارات املطلوبة يف املراحل األوَّلية من مســـار إمنائي جديد. ويبدو مرجَّ
التقديرات هتوِّن من حجم التحّدي املباشـــر الذي يواجه الكثري من البلدان النامية إذا تعيَّن عليها أن حتفر مســـارًا 

جديدًا النبعاثات منخفضة ومنو مرتفع.
وال تسعى هذه الدراسة إىل رسم صورة تفصيلية لالنطالقة الكبرية ذات الصلة، ولكن كما مت التأكيد عليه 
يف الفروع السابقة يظل واضحًا أن مثَّة حاجة إىل حتّول جذري يف نظام التمويل القائم من أجل التخفيف والتكّيف. 
ومثَّة رســـالة حمورية تتمثل يف أن التوصل إىل هذه التغيريات ســـوف يستلزم مزجيًا من آليات التمويل - مبعىن مزيج 
ز على جانب االستثمارات العامة من املسار املطلوب  يتباين عر البلدان وعلى مدار الزمن. ويف الفرع احلايل، نركِّ

يف البلدان النامية.
يستند النهج العاملي إزاء برنامج استثمار مموَّل من مصادر عامة على ثالثة عناصر:

اتفاق إمنائي يعترف باإلنصاف بوصفه جزًءا ال يتجزأ من استجابة عاملية إزاء تغيُّر املناخ. •
متويل إضايف ومتزايد بصورة ملموسة يتيح اختاذ إجراءات املناخ مبزيد من السرعة: واملقصود هو حتقيق  •

انطالقة كرى.
هياكل للحوكمة تتسم بأهنا مستقلة وتشاركية على غرار مشروع مارشال. •

اتفاق إنمائي

اإلنصاف عنصر ال غىن عنه ألّي سياسة عاملية فعَّالة يف جمال تغيُّر املناخ على حنو ما ينعكس يف مبدأ “املسؤوليات 
املشتركة ولكن املتباينة وما يتعلق بذلك من قدرات” وهو ما يرد يف الفقرة 1 من املادة 3 من اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطاريـــة بشـــأن تغيُّر املناخ. وال يقتصر األمر على أن االقتصـــادات املرتفعة الدخل وّلدت اليوم ما يقرب من 80 
يف املائة من االنبعاثات القائمة على أســـاس الوقود األحفوري يف املاضي ولكن هذه االنبعاثات نفســـها ســـاعدت 
على أن ترفعها إىل مستويات عالية من الرفاه االجتماعي واالقتصادي. وهذه البلدان تتحّمل املسؤولية عن اجلانب 
األكـــر مـــن دمار املناخ، ولكنها متتلك أيضًا القدرة على إصالحه )موللر، 2008(. ومع ذلك فمن منظور طويل 
األجل يتطلب احلد من تفاقم الدمار أن تعمد البلدان النامية إىل حتويل الطاقة اليت تستخدمها واستخدامها لألرض 

واحتياجاهتا االستهالكية حنو خيارات االنبعاثات املنخفضة. 
ل  على أن ممارســـة الضغط على البلدان النامية كي ختفض االنبعاثات عند هذه املرحلة من تنميتها إمنا يشـــكِّ
هنجًا غري مناســـب وغري عملي من حيث تيســـري خطى التقدم. ومثل هذا النهج ســـوف يؤّدي إىل ما يكاد يكون 
تثبيت منط من الالمســـاواة يف الدخل وهو ما يتبّدى بالفعل على شـــكل ثغرات ال ميكن حتّملها يف اإليرادات سواء 
داخل البلدان أم بالذات عر البلدان. ويظل املضي يف مسرية اللحاق بالنمو والتضارب بني األطراف من أولويات 
السياســـة األساســـية يف هذا املضمار. لكن العمل على التوفيق بينها وبني أهداف املناخ ال ميكن التوصل إليه إاّل إذا 
أمكن حشد االستثمارات الالزمة لدفع خطى النمو على أن تتسم بطابع تكنولوجي خيتلف عن نظريهتا اليت دفعت 

أداء النمو غري املسبوق تارخييًا الذي ظلت تتسم به االقتصادات املتقدمة اليوم. 

يحتاج األمر إىل تحّول جذري 

يف نظام التمويل القائم من 

أجل جهود التخفيف والتكيرُّف.

اإلنصاف عنرص ال غنى عنه 

الة يف  ألّي سياسة عاملية فعَّ

مجال تغريرُّ املناخ.
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ومـــن املهـــم االعتراف بأن البلدان النامية بدأت بالفعل يف اختاذ خطوات ملموســـة حنو تطوير كفاءة الطاقة 
ومصـــادر الطاقة األنظـــف وبناء دعم متعّدد األطـــراف لتمويل املزيد من ختفيضات االنبعاثات وبوترية متســـارعة 
)بندلتـــون، وريتالـــوك، 2009(. ومع ذلك فما زالت احلاجة مطروحة إىل املزيد من تكبَّد تكاليف االســـتثمارات 
املبدئية األعلى إذا كان اهلدف هو حتقيق التكيُّف مع اقتصاد منخفض االنبعاثات وبوترية أسرع، فضاًل عن النطاق 

املطلوب لبلوغ األهداف املتصلة باملناخ مع العمل يف الوقت ذاته على كفالة حتقيق األهداف اإلمنائية.
وســـوف يقتضـــي ذلك مزيدًا من التمويـــل املتعّدد األطراف وعلى نطاق كاف وقابل للتنبؤ حبيث يشـــمل 
املنح والقروض التيســـريية واملدفوعات التعويضية. ويف ســـياق املفاوضات اجلارية فيما يتعلق باتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشـــأن تغيُّر املناخ، فقد أصّرت البلدان النامية على حقيقة أن الفقرة 3 من املادة 4 من االتفاقية اإلطارية 
تنطوي على أن بلدان املرفق الثاين تتحّمل مســـؤولية واضحة جبالء عن تقدمي موارد مالية جديدة وإضافية ملواجهة 
التكاليف الكاملة املتفق عليها واملتكبدة من جانب البلدان النامية األطراف لالمتثال إللتزاماهتا. بيد أن ترمجة هذه 
املســـؤوليات إىل موارد ملموســـة ال تزال عقبة كبرية كْأداء تتوقف على حجم الوزن املعطى للمســـؤولية والقدرة. 
كما أن وضع هذا التحّدي يف سياق برنامج متطور لالستثمار معناه االعتراف بأن البلدان النامية سوف تكون هي 
نفسها مسؤولة عن تعبئة املوارد على أساس متزايد عر الزمن فضاًل عن اإلصرار على مسؤولية البلدان املتقدمة إزاء 

تلبية التكاليف اإلضافية النامجة عن حشد هذه االستثمارات يف املراحل األّولية من التحّول.

التمويل اإلضايف واملتزايد بصورة ملموسة

يف ضوء املناقشـــات اليت ســـبقت يصبح واضحًا أن النموذج القائم للمساعدة اإلمنائية الرمسية ال ينهض مبهمة متويل 
تغيُّر املناخ. ومن املؤكد أن األمر سيقتضي العمل على إجياد أشكال من التمويل تتسم بكوهنا أكر حجمًا وميكن  

التنبؤ هبا أكثر إضافة إىل آليات جديدة حلشد املوارد وذلك على غرار ما هو مقترح يف اإلطار سادسًا - 6.
مع ذلك فنقطة البدء الواضحة من أجل زيادة املوارد سوف تتمثل يف اإلصرار على أن تنهض البلدان املتقدمة 
بالتزامها احلايل إزاء حتقيق هدف 0.7 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل ألغراض املساعدة اإلمنائية الرمسية. وقد 
كانـــت البلدان النامية على حق عندما أعربت، ســـواء عن حتفظاهتـــا إزاء التعامل مع التزامات املناخ على أهنا جمرَّد 
معونة، وكذلك بشأن شواغلها املرَّرة بدورها ومفادها أن النفقات اإلضافية املرتبطة بتغيُّر املناخ ميكن أن “تزاحم” 
املساعدة املتعلقة باألهداف اإلمنائية. ومع ذلك فإن قابلية التأثر باملناخ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بضغوط متداخلة تتصل 
بتحّديات إمنائية أخرى تؤّدي بدورها إىل زيادة سهولة التأّثر باملناخ )الفصل الثالث(. وُيفترض يف الروابط الوثيقة 
بـــني جانـــيب التكيُّف والتنمية أن ُتتيح جمااًل متســـعًا حلاالت من التآزر إذا بقيت البلـــدان املتقدمة خملصة اللتزاماهتا 
بشأن املساعدة اإلمنائية الرمسية )ليفينا، 2007(. ولسوف يتحتم مع ذلك االعتراف بأن التمويل من أجل التكيُّف 
ليس معونة يف حّد ذاته ولكنه أقرب ما يكون إىل شكل من أشكال التعويض املدفوع من جانب بلدان االنبعاثات 
املرتفعة عن األضرار اليت تسبّبها. وليس هناك نقص يف املؤسسات املتاحة لتوجيه هذا التمويل، ومع ذلك فقد حيتاج 
األمـــر إىل آليـــات متويل جديدة يف جماالت منها مثاًل إدارة الكوارث )األمم املتحدة، 2008(. أما التحّدي األكر 
ح أن يكون حتّديًا يف تنسيق التوسع املطلوب يف املساعدة اإلمنائية الرمسية مبا يكفل االتساق عر مصادر  فمن املرجَّ
م  التمويل مع تقليل حاالت االزدواجية واإلهدار. وقد يتطلب ذلك إنشاء وكالة مركزية جلمع التمويل الدويل املقدَّ

من أجل التكيُّف وإتاحة درجة من درجات التجانس فيما بني الرامج املختلفة )موللر، 2008(.
من هنا فإن االنتقادات املتعلقة حبوكمة هياكل املعونة ســـوف حتتاج بشـــكل ســـريع إىل معاجلة مع زيادة 
دة األغراض  التمويل. ويف املقام األول فإن غياب الشفافية يف هنج املانح - املستفيد املّتبع يف تصميم الصناديق املحدَّ
ســـوف حيتاج إىل تصحيح. وينبغي للتعاون الدويل أن يســـاعد على تكامل التخفيف والتكّيف يف إطار السياسات 

النموذج القائم للمساعدة 
اإلنمائية الرسمية ال ينهض 

بمهمة تمويل تغريرُّ املناخ.

ال بد من تقليل “ثنائية” 
املعونة املتعّددة األطراف إىل 
الحد األدنى من خالل فرض 

التنسيق بني الصناديق ودمج 
املوارد.
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الوطنية للبلدان النامية ضمن مبدأ “قيادة البلد وملكية البلد”. ثانيًا سوف تدعو احلاجة املاسة إىل ترشيد وختفيف 
انتشار آليات التمويل إذ أن هناك انتشارًا لصناديق حمددة تديرها وكاالت ثنائية وختتلف اختالفًا واسعًا من حيث 
األغراض اليت تتوخاها واملبالغ اليت حتشـــدها واأُلُطر الزمنية اليت تتبعها واآلليات اليت تســـتخدمها لتوجيه املوارد إىل 
البلـــدان الناميـــة. ولذلك فال بد من التوّصل إىل تقليـــل إىل أقصى حد لطابع “ثنائية” املعونة املتعّددة األطراف من 
م لتخفيض االنبعاثات الناجتة عن  خالل فرض التنسيق بني الصناديق ودمج املوارد، كأن يتم ذلك مثاًل بتمويل يقدَّ
إزالة الغابات وتدهورها على أساس إمكانية توسيعه باجلمع بني املوارد والُنهج املتبعة من جانب املؤسسات املختلفة 

)مثل صناديق الغابات يف النرويح وأستراليا وصندوق األمازون(.
وقد جاءت األزمة املالية لتكشـــف عن أن القدرة على زيادة التمويل املتعّدد األطراف قدرة قائمة بالفعل، 
ز به املجتمع الدويل على تلك  وهو ما يناسب كثريًا التمويل ألغراض املناخ. ومع ذلك ففي ظل االهتمام الذي ركَّ
األزمة االقتصادية العاملية املتفاقمة، يلوح اخلطر بأن اجلهود الرامية لتمويل اســـتجابة فعَّالة إزاء تغيُّر املناخ ســـوف 
تتعرض للتأخري؛ فليس مطلوبًا تأخري االستثمارات يف جمال طاقة جديدة أو أساليب نقل أو هياكل أساسية للصحة 
أو دعم إنتاجية االقتصاد الريفي وجعله أقل تعّرضًا للصدمات املناخية بقدر ما أنه حيبط ما يبذل من جهود )سترين 
وكورودا، 2009( وتعويض خســـارة الطلب اخلاص من جراء األزمة االقتصادية اجلارية سوف يتطلب سياسات 
مالية بالغة الفعالية مبا يواجه األزمات الدورية اليت ما زالت تتطلب اســـتجابة عاملية متناســـقة ومالئمة حبق )األمم 
املتحدة، 2009(. ويف هذا السياق فإن زيادة االستثمار العام من أجل حتقيق األهداف املناخية فضاًل عن األهداف 
اإلمنائية، سوف حتقق منافع يف األجل القصري بفضل ما حتققه من دفعة يف جانب الطلب مع املساعدة على التحوَّل 

حنو اقتصادات منخفضة االنبعاثات.
ومع ذلك تساور الشواغل البلدان النامية إزاء ما ميكن أن تضطلع به املؤسسات املتعّددة األطراف من دور 
مهيمن يف متويل قضايا املناخ مستقباًل، ومبا من شأنه أن يدمي املمارسات السلبية املرتبطة بتمويل التنمية يف املاضي. 
إن أنواع املشروطيات اليت وضعت على هذا التمويل ينظر إليها على أهنا غري مقبولة بصفة خاصة باعتبار أن متويل 
املناخ مطلوب منه، حىت أكثر من متويل التنمية، أن يهيئ ُســـبل التكيُّف إزاء اإلجراءات اليت ســـبقت البلدان األغىن 
إىل اختاذها يف املاضي. وفضاًل عن ذلك تصر البلدان النامية على ضرورة أن تقوم عملية صنع القرار على أســـاس 
مبدأ بلد واحد، صوت واحد )على حنو ما هو متاح ضمن سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ( 
وليس على أســـاس مبالغ األموال اليت مت اإلســـهام هبا على حنو ما زال معمواًل به يف املؤسســـات املالية الدولية. ويف 
هذا اخلصوص فكثري من الصناديق املعنية باملناخ واملنشأة مؤخرًا تبدو وكأهنا متثل، طبقًا لتقييم مت مؤخرًا “خطوة 
واضحة إىل الوراء عن توافق آراء مرفق البيئة العاملية” كما أهنا ســـوف ختلق يف حكم املؤكد مســـتوى جديدًا من 
الشقاق السياسي بني الشمال واجلنوب فيما يتعلق بتمويل اإلجراءات البيئية العاملية عند منعطف تارخيي ويف الوقت 

الذي ال يستطيع العامل أن يتحمل وطأته )بورتر وآخرون، 2008، الصفحة 47(.
وكما أشـــري إليه يف الســـابق فإن املسؤولية األوَّلية عن كفالة التمويل الكايف املتعّدد األطراف تقع على عاتق 
بلـــدان املرفق الثاين. ويرد اســـتخدام منهجية حقوق تنمية غازات الدفيئة اليت وردت مناقشـــتها يف الفصل األول، 
فضاًل عن تفاصيل حمتملة ملسامهتها، يف اجلدول سادسًا - 4. ولكل مائة بليون دوالر من التمويل املناخي سوف 
يسهم االحتاد األورويب مببلغ 32.9 بليون دوالر وتسهم الواليات املتحدة مببلغ 47.7 بليون دوالر وتسهم اليابان 
مببلغ 11.2 بليون دوالر. وقد اقترحت جلنة اخلراء املرتبطة برئيس اجلمعية العامة )جلنة ستغليتز( )األمم املتحدة، 
2009( يف اآلونـــة األخرية أن ختّصص البلدان الصناعية نســـبة 1 يف املائـــة من حزم التحفيز الوطنية على صعيدها 
باإلضافـــة إىل التزامـــات املســـاعدة اإلمنائية الرمسية التقليدية، للمســـاعدة على التصدي للتبعـــات اليت فرضتها أزمة 
التراجـــع االقتصادي العاملي على أفقر املواطنني. وفيما يتعلـــق ببلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

املسؤولية األّولية عن كفالة 

التمويل الكايف املتعّدد األطراف 

تقع عىل عاتق بلدان املرفق 

الثاني.
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ل حنو 3.4 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل على مدار الفترة  حة ســـوف يشـــكِّ فإن متوســـط حزمة التحفيز املرجَّ
2008 - 2010 )منظمـــة التعـــاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2009(. وهذا ســـوف يولَّد مزيدًا من مبالغ 
املســـاعدة اإلمنائية الرمسية مبا يتجاوز 1.3 بليون دوالر على مدار ســـنتني، مما ميثِّل قبواًل رمزيًا للطابع العاملي الذي 

يتسم به التحّدي املاثل.

الجدول سادساً – 4
قات املساعدة اإلنمائية الرسمية املتعلقة باملناخ من بلدان املرفق الثاني  التفاصيل املحتملة لتدفرّ

حتى عام 2020

السكان )كنسبة 

مئوية من 

املجموع العاملي(

الناتج املحيل اإلجمايل 

للفرد )تعادل القوة 

الرشائية لدوالر 

الواليات املتحدة(

املساعدة اإلنمائية 

الرسمية املتصلة 

باملناخ )نسبة مئوية 

من التدفقات(

نصيب املساعدة اإلنمائية 

الرسمية من جانب بلدان 

املرفق الثاني اعتباراً من 

2008 )نسبة مئوية(

االتحاد األوروبي - 15 أ

ومنها:

5.8033 75432.928.3

8127.811.6 1.2034أملانيا

9535.39.5 0.9034اململكة املتحدة

9534.69.1 0.9133فرنسا

64047.721.7 4.5045الواليات املتحدة

42211.27.8 1.9033اليابان

1498.211.9 1.0038أطراف أخرى

 مجموع بلدان
924100.0100.0 13.2030املرفق الثاني

ومن شأن الزيادة املطردة يف التمويل على نطاق يتفق مع احلجم املتوقَّع لالستثمار العام، املطلوب من أجل 
التحوَّل إىل مسار إمنائي منخفض االنبعاثات أن حتتاج ألدوات للتمويل الدويل من النوعية املقترحة سابقًا. وسوف 

يتعيَّن األمر النظر فيها بطريقة صرحية وموضوعية إذا كان اهلدف هو حتقيق تقدم حقيقي يف الوقت املناسب.

هياكل الحوكمة املستقلة والتشاركية

يف وقت حيتاج فيه املجتمع الدويل إىل أن جيمع على صعيد واحد عناصر متباينة وآليات واتفاقات خمتلفة ضمن إطار 
ع على تشتت االستجابة العاملية إزاء تغيُّر  اســـتراتيجي، تبدو احلكومات املاحنة وكأهنا اختارت هنجًا متباعدًا يشـــجِّ
املناخ. وهذا يقّوض إىل حد كبري اجلهود الرامية إىل حتقيق الفعالية والكفاءة واإلنصاف. ومن شـــأن برنامج عاملي 
لالســـتثمار يتوجه حنو تفعيل التحّول إىل املســـارات املنخفضة االنبعاثات والتنمية املرتفعة النمو أن يتطلب هيكاًل 
للحوكمة يتســـم بالقدرة على مواصلة الســـري حنو جدول أعمال أكثر تركيزًا وأشـــد تناسقًا إىل حد كبري، وحيول 
دون هيمنة البلدان املاحنة، ويتيح الفرصة لصنع قرارات تشـــاركية بشـــأن املسامهات واملدفوعات املالية. وعلى هذه 

األسس يذكر سترين )2009، الصفحتان 200 و202( أن حتّدي املناخ رمبا حيتاج إىل هيكل مؤسسي جديد.
ومـــن املؤكد أنه يف التعامل مع النطاق الواســـع للتحويالت املاليـــة املطلوبة ألغراض التخفيف والتكيُّف يف 
البلـــدان الناميـــة، مثَّة حاجة واضحة إىل آلية متويل معزَّزة اســـتنادًا إىل املادة 11 مـــن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

تبدو الحكومات املانحة وكأنها 
ع  اختارت نهجاً متباعداً يشجِّ
عىل تشتّت االستجابة العاملية 

إزاء تغريرُّ املناخ. وهذا ما يقوّض 
إىل حد كبري الجهود الرامية 

إىل تحقيق الفعالية والكفاءة 
واإلنصاف.

املصدر: بندلتون وريتالوك 

.)2009(

أ البلدان املنضّمة االثنا عرش 

لالتحاد األوروبي ليست واردة 

يف الجدول الثاني ولكن ربما 

تنطبق عليها التزامات املادة 

4 - 3 كنتيجة عضويتها يف 

االتحاد، ومع ذلك، ونظراً 

ألثرها الهاميش نسبياً عىل 

الصورة األكرب عىل نحو ما هو 

معروض يف هذا الجدول فهي 

ليست مدرجة يف الحساب.
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بشأن تغيُّر املناخ. وكحد أدىن، وعلى ضوء حالة انتشار آليات التمويل املتعّددة األطراف والثنائية، فاحلاجة تدعو 
إىل مثل هذه اهليئة من أجل القيام بعمليات القياس ووضع التقارير والتحقق من التدفقات املالية من واقع تشـــكيلة 
متنوعـــة مـــن املصادر يف البلدان املتقدمة ومبا يكفل حتقيق مزيد مـــن التجانس يف النظام القائم املتعلق بتمويل املناخ 

)بندلتون، وريتالوك، 2009(.
ويتعّلق السؤال األكر بإدارة املوارد املالية وختصيصها. وكثريًا ما ُيقال إن البنك الدويل واملصارف اإلمنائية 
األخـــرى املتعـــّددة األطراف رمبا تكون يف وضع أفضل لزيادة التمويل بأكثر من صندوق يقع ضمن ســـلطة اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ. ومع ذلك فهذه املؤسسات تعيبها سلبيات كرى يف سياق التمويل البيئي 
العاملي )بورتر وآخرون، 2008(. وعلى سبيل املثال فإن صناديق االستثمار املناخية املنشأة مؤخرًا ليديرها البنك 
الـــدويل وجهـــت إليها انتقادات ليس فقط بســـبب هيـــكل احلوكمة فيها الذي حياكي التشـــوش القائم يف املجلس 
التنفيذي للبنك الدويل، ولكن أيضًا ألهنا تقّوض اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، كما أهنا ال متثل 
إضافات حقيقية لاللتزامات القائمة فيما يتصل باملساعدة اإلمنائية الرمسية )تان، 2008(. واحلق أن املصارف اإلمنائية 
املتعّددة األطراف ال تبدو حســـب تقييمها لنفســـها وكأهنا راعت بصورة منهجية قضايا تغيُّر املناخ ضمن خياراهتا 
يف جمال االسثتمار، وهي حباجة إىل أن تفعل املزيد مبا يكفل مراعاة مسألة املناخ يف استثماراهتا وعمليات اإلقراض 
اليت متارســـها )البنك الدويل، 2008 ب؛ بالســـتريوس، 2008(. وفضاًل عن ذلك فالتحّيز يف أنشطة اإلقراض إىل 
املصارف اإلمنائية املتعّددة األطراف منذ منتصف التسعينات، يثري تساؤالت بشأن مالءمة هذه املؤسسات يف إدارة 
برنامج استثماري عاملي تقوده املصادر العامة. وقد طرأ أكر اخنفاض شهده إقراض البنك الدويل من أجل مشاريع 
اهلياكل األساســـية منذ منتصف التســـعينات يف قطاع الكهرباء وانبثق عن التوّقع بأن القطاع اخلاص ســـوف يتوىل 
معاجلة النقص يف هذا املجال )بالتس وشرويدر، 2007(. وفيما انعكس املسار منذ عام 2002، فإن االلتزامات 

اجلديدة مل تصل يف املتوسط إىل مستويات منتصف التسعينات.
كذلك فقد أشارت البلدان النامية إىل أن التمويل اإلضايف، حىت لو مت على ُأُسس تساهلية ملساعدهتا على التحول 
إىل مصادر طاقة أنظف، إاّل أنه سيعين على األرجح مزيدًا من حتّملها ديونًا إضافية للتصّدي ملشكلة كان إسهامها يف 
حدوثها حمدودًا بصورة نســــبية. وهذا يثري شــــواغل طويلة األجل بالنسبة للكثري من البلدان النامية بشأن دور التمويل 
اإلمنائــــي، مبا يف ذلــــك املوقع املميز للدائنني ضمن مفاوضات التمويل الدولية واســــتخدام إقــــراض التكيُّف من خالل 
املشــــروطيات املفروضة عليه لصياغة خيارات تلك الدول يف جمال السياســــات عر نطاق واسع من القضايا االقتصادية 
واالجتماعية. ويســــاورها االنشــــغال أيضًا ألن اعتماد أّي آليات متويل جديدة ضمن املؤسســــات املالية الدولية سوف 
يعّرضها إىل نفس ترتيبات احلوكمة واملشروطيات على حنو ما ُفرض يف حالة قروض سابقة من تلك املؤسسات. من 
هنا فقد أعربت جمموعة الـ 77 والصني عن تفضيل إنشاء صندوق عاملي ال حتكمه املؤسسات املالية الدولية وال مرفق 
البيئة العاملية 9؛ ولكن تقوم على أمره األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ باتباع منوذج الصندوق 
املتعّدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال وصندوق التكيُّف يف إطار بروتوكول كيوتو. ومن الناحية األخرى أبدى 

عدد من بلدان املرفق األول حتفظات بشأن اتباع منوذج بروتوكول مونتريال لتمويل تغيُّر املناخ.
وإذا ُأســـند إىل هيئة مســـؤولة أمام مؤمتر األطراف مهمة برنامج اســـتثمار عاملي فإن هذه سوف تكون أول 
خطوة هامة حنو تطوير هيكل مؤسســـي أوســـع معين بتمويل قضايا تغيُّر املناخ. ومع ذلك ميكن الستجابة من هذا 
القبيل أن تنطوي على خطر احنصار التمويل اجلديد ضمن هنج يقوم على أســـاس املشـــاريع البيئية مبا يتعارض مع 

املقوالت اليت سبق طرحها يف هذا الفصل.

أوضح مرفق البيئة العاملية عزمه اســـتعراض وإعادة تشـــكيل هيكل احلوكمة على صعيده استجابة لشواغل البلدان النامية بشأن   9
جانب مسألة التمثيل. 

إذا أُسند إىل هيئة مسؤولة أمام 

مؤتمر األطراف مهمة برنامج 

استثمار عاملي فإن هذه سوف 

تكون أول خطوة هامة نحو 

تطوير هيكل مؤسيس أوسع 

معني بتمويل قضايا تغريرُّ 

املناخ.
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االرتفاع إىل مستوى التحدّي: دروس من مرشوع مارشال

ــا كانت التفاصيل املؤسســـية اليت يتم االتفاق عليها يف هناية املطاف، فـــإن النموذج الصحيح ملواجهة التحّديات  أيًـّ
العاملية املشتركة ما زال يتمثَّل يف مشروع مارشال على حنو ما الحظه أيضًا آل غور يف حماضرة نوبل اليت ألقاها يف 
عام 2007. وعلى ُأسس متعّددة فإن ما تتسم به حتّديات املناخ والتنمية من نطاق واسع وطابع شديد االستعجال، 
أمر حيتاج إىل اســـتجابة متكاملة يف حالة الطوارئ من النوع الذي انطلق منه مشـــروع مارشـــال. وفضاًل عن ذلك 
فمن جوانب جناح املشروع املذكور ما ُيعزى إىل حقيقة أنه جتاوز مؤسسات بريتون وودز الوليدة وقتها، اليت بدا 
أهنا مل ترق إىل االضطالع مبهمة تشكيل السياسات ودعم اإلصالحات املؤسسية مبا يناسب الظروف املحلية. وقد 

يرى الكثريون يف هذا درسًا أساسيًا لتطبيقة على التحّدي املاثل حاليًا.
ومـــع ذلـــك، وكما لوحظ يف دراس���ة احلالة االقتصادي���ة واالجتماعية يف الع���امل، 2008 )األمم املتحدة، 
2008(، فإن مشـــروع مارشـــال ليس جمرد منوذج أوَّيل ميكن ببســـاطه طرحه ملواجهة التحّديات املعاصرة. وبداًل 
من ذلك، فاملشروع يضم جمموعة من املبادئ العريضة اليت ميكن تكييفها لكي تتوافق مع التحّديات واحلساسيات 

املعاصرة.
وبرغم النجاح املشهود الذي أحرزه إطار خطة مارشال يف أوروبا يف أربعينات القرن املاضي، فإن “املعونة” 
مة لتشكيلة من املشاريع املحّددة وبني  تطورت على امتداد السنوات حبيث أصبحت مزجيًا جيمع بني املساعدة املقدَّ
اســـتجابات مرحلية إزاء الصدمات غري املتوقعة دون أن يظهر عليها ســـوى قدر ضئيل من التجانس، ال فيما يتعلق 
بالبلـــدان الـــيت تتلقاها وال فيما يتصل بتوزيعها العاملي. إن مؤمترات املاحنني عادة ما تندفع بفعل ما يريد املاحنون أن 
يعـــززوه بـــداًل من الرغبة يف دعم برامج وطنية حمّددة ومتعّددة الســـنوات. ومـــن الصعب رؤية ما ميكن أن تقوم به 
املعونة لكي تصبح فعَّالة حبق دون حتديد دقيق ألهداف االقتصاد الكلي وطرح للرامج التفصيلية الالزمة الستثمارات 
اهلياكل األساســـية وما إىل ذلك ودون عرض منّســـق لألولويات بشأن ما ينبغي عمله ووفق أّي ترتيب، فضاًل عن 

استشعار أوجه التكامل الضرورية فيما بني االستثمارات واملشاريع املختلفة.
كذلك فالرامج اإلمنائية الوطنية اليت تتم على غرار مشروع مارشال سوف تيّسر أكثر تقدمي املساعدة العامة 
غـــري املرتبطة مبشـــاريع معّينة إىل امليزانيـــات احلكومية أو من أجل متويل ميزان املدفوعـــات على حنو ما كان احلال 
بالنســـبة لعدد من البلدان األوروبية يف إطار معونة مارشـــال. ومن املؤكد أن التغيريات اهليكلية اليت تنطوي عليها 
عملية التحول إىل مسار إمنائي منخفض االنبعاثات سيواكبها ضغوط مالية، وأخرى مرتبطة باحلساب اجلاري حىت 
مع إجنازات تتحّقق يف جمال التكيُّف يف األجل الطويل. واحلاجة إىل تقدمي املســـاعدة املالية ملعاجلة االختالالت يف 
األجل الطويل عادة ما ينظر إليها من جانب املؤسسات املالية الدولية على أهنا دليل يشهد بضعف االلتزام باإلصالح 
وعلـــى أهنا عامل يشـــجع على تراخي االنضباط من خالل تأجيل التكيُّـــف الالزم. ومل يكن هذا هو رأي خمّططي 
مشـــروع مارشـــال الذين نظروا إىل تلك املساعدة على أهنا اســـتثمار لصاحل التغيُّر اهليكلي وأداة لتزويد احلكومات 
مبساحة اللتقاط األنفاس يتطلبها ضمان النجاح للسياسات الصعبة واملؤملة يف غالب األحيان. وال ميكن أن يكون 

هو نفس الرأي إذا كان اهلدف هو مواجهة حتّديات املناخ والتنمية.
ومن العوامل اجلّذابة الرئيســـية األخرى يف إطار مشـــروع مارشال حقيقة إن كان بوسعه أن ينهض بوظيفة 
سياسية هامة. إن برناجمًا متعّدد السنوات يقصد إىل حتقيق أهداف اقتصادية وبيئية، ويرسم أوجه الترابط فيما بينها 
د بفعالية رؤية احلكومات بشأن نوعية  والوسائل اليت تكفل بلوغها ومدى اعتمادها على املساعدة اخلارجية، إمنا جيسِّ
اهليكل املجتمعي املطلوب التوصل إليه. ومن الواضح أن الرنامج املقترح له طابع سياســـي بالغ الوضوح مما جيعله 
يشـــّكل أساســـًا حلوار دميقراطي وأرضية لنوعية املفاوضات اليت تتم على صعيده بني اآلراء املتعارضة اليت ينبغي أن 
تطرح على الســـاحة؛ فاملهمة ليســـت بالتايل مهمة سهلة على حنو ما يتضح من تاريخ التخطيط التأشريي يف فرنسا 

النموذج الصحيح ملواجهة 

التحّديات العاملية املشرتكة هو 

مرشوع مارشال.

الربامج اإلنمائية الوطنية التي 
تتم عىل غرار مرشوع مارشال 

سوف تيرّس أكثر تقديم 
املساعدة العامة غري املرتبطة 
بمشاريع معيّنة إىل امليزانيات 
الحكومية أو من أجل تمويل 

ميزان املدفوعات.
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)كوهن، 1977( وإن كان ميكن احلصول على تأييد شعيب لرنامج من هذا القبيل مبا جيسد حافزًا رئيسيًا للتغيري. 
ولن يفضي ذلك باســـتمرار إىل ما تنظر إليه املؤسســـات املالية الدولية على أنه “أفضل” السياســـات ولكن تكمن 

ميزة العمليات الديقراطية يف أهنا تولِّد ضغوطًا تدفع إىل تصحيح األخطاء.
ل وسيلة لبناء قاعدة عملية ملموسة ألفكار تنهض  إن إجياد “مشـــروع مارشال جديد” ميكن هبذا أن يشكِّ
علـــى أساســـها من قبيل “امللكية” و“الشـــراكة” اليت ما كان هلا بغري ذلـــك إاّل أن تقع يف خطر التحول إىل جمرد 
شعارات بغري مضمون. وفضاًل عن ذلك فمن شأن برنامج وطين متجانس يعززه تأييد شعيب، ويوضح اإلمكانات 
اليت تصبح فيها املعونات اخلارجية من الفعالية مبكان، أن يصبح حبكم األمر الواقع أداة قوية إلقناع املاحنني املحتملني 
بأن يستجيبوا إزاء األولويات الوطنية بداًل من أن يتبعوا تفضيالهتم اخلاصة فيما يتعلق مبا ميكن أن ُيتاح ضمن سّلة 

مشاريع تبدو وكأن ال صلة بني بعضها البعض.

الخالصة
مـــن حيث احلاجة لضمـــان التعاون الدويل، فإن التحّدي املتمثل يف متويل القضايا املتعلقة باملناخ يتســـم بالضخامة 
والشراسة. ومن الواضح أن مّثة دور هام تضطلع به كل من الُنهج القائمة على أساس السوق والُنهج الطوعية، إاّل 
أهنا تبقى غري كافية ملواجهة املتطلبات الفورية من حيث التمويل. أما التحّول إىل مسار إمنائي منخفض االنبعاثات 
ومرتفع النمو يف العامل النامي فمن املستبعد أن تتوّلى قيادته االستثمارات من القطاع اخلاص أو أسلوب االستثمار 
القائـــم على حتّمل املخاطرة. وعليه، ال بد من العمل يف الوقت نفســـه علـــى التماس الطرائق األكثر إلزامًا يف جمال 
التعـــاون الدويل، فيمـــا تعاجل البلدان األزمة املالية احلالية. وتنطبق نفس القيود اليت تعوق التعاون الدويل فيما يتصل 
بتمويل التنمية على االستجابة إزاء تغيُّر املناخ. ويف مواجهة هذه املعضلة، يظل هامًا مع ذلك التسليم بأن املجتمع 
الدويل يستطيع أن يتخطى هاتني املجموعتني من القيود يف وقت واحد، من خالل التسليم بأن وجود برنامج عاملي 

لالستثمار موّجه حنو األهداف املتصلة بتغيُّر املناخ يشّكل تدّخاًل رئيسيًا جيري لصاحل التنمية.
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دراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية يف العالم 2009: تعزيز التنمية وإنقاد الكوكب

أّدى الفصل يف مجال املمارسة بني تغيرُّ املناخ والخطط اإلنمائية إىل تشويه الحوار العاملي الذي يدور بشأن أكرب تحّديني يواجهها 
املجتمع الدويل يف مجال السياسات. وطبقاً لدراسة الحالة االقتصادية واالجتماعية يف العالم لعام 2009، فإن الحاجة ماسة إىل 
اتباع نهج متكامل ينطلق من مفهوم التنمية املستدامة بحيث يتمثل مفتاح هذا النهج يف إحداث تحّول يف االقتصاد العاملي يتسم 
انخفاض االنبعاثات وارتفاع النمو، بمعنى تحّول يمكنه أن يبقي االرتفاعات يف درجات الحرارة متسقة مع استقرار البيئة عىل 
نحو ما تحدده الدوائر العلمية، مع العمل يف الوقت نفسـه عىل تبني ذلك النهج من النمو القوي والتنويع االقتصادي يف البلدان 
النامية، وبما من شـأنه أن يتيح التقارب بني الدخول االقتصادية عىل مسـتوى العالم كله. ولسـوف يقتيض األمر كذلك تهيئة 
عمليات تخضي النمو الهادف إىل اللحاق بالركب بحيث تتصدى لتحّديات التكيرُّف التي تواجه البلدان واملجتمعات املستضعفة، 

التي سوف يصبح أمنها االقتصادي مهدداً حتى إذا ما أمكن إبقاء تغيرُّ املناخ ضمن حدود يمكن التعامل معها عاملياً.

وما زال مفهوم التنمية يف كثي من األحيان يشـغل حتى اآلن موقعاً ثانوياً يف سـياق الحوار الناشـئ بشأن املناخ. وقد أدى ذلك 
إىل حالة اسـتقطاب اتسـمت بها املناقشـات التي تتعلق، سـواء بالقضايا املعيارية )من قبيل االحتجاج بالفكرة القائلة بوجود 
“مسـؤوليات مشـركة ولكن متباينة”( أو بالقضايا املالية )التي تشمل األسـلوب الذي يتم من خالله تمويل عمليات التخفيف 
والتكيرُّف(. وفضالً عن ذلك، فإن املناقشـة املتصلة باسـتحداث السياسـات والربامج الداعمة لعمليات النمو الهادف إىل اللحاق 

بالركب لم تكد تبدأ بعد.

من هنا فالدراسة تسعى إىل تجسي الهوة القائمة عىل نطاق حوار السياسات العام حني تذكر أنه ال يمكن امليض ُقدماً، وعىل نحو 
فّعال، بجهود التخفيف والتكيرُّف إالّ إذا ما أصبحا جزًءا من اسـراتيجية إنمائية متّسـقة تقوم عىل أسـاس عملية تحّول تقودها 
اسـتثمارات كثيفة وتتخذ مسارات تتسـم بانخفاض االنبعاثات وارتفاع النمو. ومع تسليم الدراسة بأن األمر سيحتاج تشكيلة 
متنوعة من اآلليات املؤسسـية السـوقية وغي السـوقية إذا ما كان الهدف هو مواصلة امليض يف هذه املسارات، إالّ أنها تدفع بأن 
األمر يقتيض يف الوقت ذاته دوراً محورياً تضطلع به الدول التي تتبع نْهج التنمية وتستطيع تعبئة إمكانيات التمويل العام وبناء 
قدرة تكنولوجية مالئمة. وهذه االسـراتيجية التي قد ال يخرج منها طرفاً خارساً سوف تتطلب بدورها استعداد املجتمع الدويل 
بأن ينهض إىل املشاركة من خالل تمويل متعدد األطراف وعىل نطاق أوسع بكثي مما كان قائماً حتى اآلن، فضالً عن اتباع ُنهج 

جديدة ترمي إىل نقل التكنولوجيا من البلدان الغنية إىل البلدان الفقية.
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