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موا�شع التاآزر الإيجابي:

ا�شراتيجيات لتحقيق ال�شتدامة 
البيئية والإن�شاف والتنمية الب�شرية

يف  التقرير  هذا  تناولها  التي  التحديات  اإزاء 
ابتكر عدد من احلكومات  الثاين والثالث،  الف�صلني 
القطاع  وموؤ�ص�صات  املدين  املجتمع  ومنظمات 
نهجًا جلمع  التنمية،  الفاعلة يف  والأطراف  اخلا�ص 
وهذا  الب�رشية.  والتنمية  والإن�صاف  البيئة  �صواغل 
الإن�صاف  لتحقيق  ا�صرتاتيجيات  يت�صمن  النهج 
وال�صتدامة والتنمية الب�رشية. ومن الأمثلة على هذا 
العاملي،  ال�صعيد  على  ال�صرتاتيجيات،  من  النوع 
يف  الدول  قادة  وّقعه  الذي  مونرتيال  بروتوكول 
امل�صتنفدة  الكيميائية  املواد  1987، وهدفه حظر  عام 
بالفائدة  يعود  املواد  هذه  وحظر  الأوزون.  لطبقة 
وعلى  الأوزون(،  طبقة  )بحماية  ال�صتدامة  على 
النامية(،  البلدان  اإىل  التكنولوجيا  )بنقل  الإن�صاف 
على  الإيجابية  )بالنتائج  الب�رشية  التنمية  وعلى 

ال�صحة()1(.
بع�ص  اإبراز  على  الف�صل  هذا  وُيركز 
ال�صرتاتيجيات املحلية والوطنية التي ُو�صعت ملعاجلة 
اأوجه احلرمان البيئي وحت�صني املناعة، فيقّدم بذلك 
الإن�صاف  بني  املمكن  الإيجابي  التاآزر  على  الدليل 
الف�صل  هذا  وينطلق  الب�رشية.  والتنمية  وال�صتدامة 
و�صمان  �صليمة  اإيكولوجية  نظم  توفر  �رشورة  من 
للفقراء.  �صّيما  ل  تقّدمها،  التي  اخلدمات  ا�صتمرار 
فالنظم الإيكولوجية توفر اأ�صا�صًا متينًا ل�صمان جودة 
الفي�صانات  من  وللحماية  الغذائي،  والأمن  املياه 

وللتنظيم الطبيعي لدورة املناخ)2(.
التي  تلك  اأو  الناجحة  املحلية  املبادرات  وت�صجيع 
اأ�صا�صي.  عامل  هو  املحلية  املجتمعات  بتنفيذها  تقوم 
فهي  الوطني،  ال�صعيد  على  الرئي�صية  العوامل  اأما 
الجتماعية  الهموم  بني  جتمع  التي  ال�صيا�صات 
تتنا�صب  التي  التن�صيق  والقت�صادية والبيئية؛ واآليات 
البتكار؛  ت�صجع  التي  والثقافة  امليزانية؛  بنود  مع 
واملوؤ�ص�صات القوية؛ والآليات التي ت�صمن امل�صاءلة. 
على  تتغلب  اأن  البلدان  بع�ص  ا�صتطاعت  وقد 
الرتتيبات املجّزاأة بو�صع خطط متو�صطة الأمد تتيح 
الهيئات  عرب  وذلك  كافة،  القطاعات  بني  التن�صيق 
وكثريًا  التنمية.  �رشكاء  مع  وبالتعاون  احلكومية 
املالية  وزارات  مثل  الرئي�صية،  الوزارات  تقوم  ما 
والتخطيط، بدور حا�صم، وكذلك الهيئات التنفيذية، 

مالوي،  ففي  الوزارات.  مع  العاملة  تلك  خا�صة 
على  الطلب  حتريك  يف  الزراعة  وزارة  �صاعدت 
البيئة؛  وحماية  الفقر  تقلي�ص  اأجل  من  تدابري  اتخاذ 
ويف رواندا، متّكنت وزارة الدولة لالأرا�صي والبيئة 
الوزراء  وجمل�ص  الرئي�ص  دعم  على  احل�صول  من 
التنمية القت�صادية  البيئة يف ا�صرتاتيجية  لدمج هموم 
قوية  موؤ�ص�صات  وجود  من  بّد  فال  الفقر.  ومكافحة 
ُتعنى  موؤ�ص�صات  �صيما  ل  املحلي،  ال�صعيد  على 

باملجموعات املحرومة وبتفعيل الإدارة املحلية.
ول  متنّوعة،  اعتمادها  ميكن  التي  وال�صيا�صات 
يت�صع املجال يف هذا التقرير لإيفائها حقها من البحث 
الف�صول  يف  املطروحة  التحديات  جميع  لتغطية  اأو 
تقارير عديدة �صدرت موؤخرًا  فقد زّودتنا  ال�صابقة. 
امل�صتوى  على  املو�صوع  هذا  حول  وافية  بتفا�صيل 
هذا  بها  ياأتي  التي  امل�صافة  والقيمة  العاملي)3(. 
الإن�صاف  ا�صرتاتيجيات  على  الرتكيز  هي  التقرير 
مواجهة  يف  للنجاح  الب�رشية  والتنمية  وال�صتدامة 
والبيئية،  والقت�صادية  الجتماعية  العامل  حتديات 
حتى  اأو  الثالثة  العنا�رش  بني  باملفا�صلة  والتحكم 
للبيئة  ت�صلح  ل  ال�صرتاتيجيات  فهذه  جتاوزها. 
فح�صب، بل لالإن�صاف والتنمية الب�رشية اأي�صًا. ويف 
امللمو�صة  التجارب  من  جمموعة  تقّدم  الإطار،  هذا 
يف  للم�صتقبل  روؤية  لتقدمي  متهيدًا  القاطعة  والدوافع 

الف�صل الأخري.

ال�شتعداد ملعاجلة اأوجه احلرمان 
البيئي وحت�شني املناعة

الطاقة  تاأمني  يف  ناجحة  ُنهجًا  الق�صم  هذا  ي�صتعر�ص 
واملياه وال�رشف ال�صحي.

الطاقة
من  وا�صعة  ملجموعة  اأ�صا�صي  مورد  هي  الطاقة 
الرعاية  منها  الب�رشية،  للتنمية  الداعمة  اخلدمات 
الطبية، والنقل، والإعالم والت�صالت، والإنارة، 
والتدفئة، والطهو، والطاقة امليكانيكية امل�صتخدمة يف 
الزراعة. وتقت�صي التنمية املن�صفة وامل�صتدامة تاأمني 
اإىل  والتحول  النبعاثات،  و�صبط  للجميع،  الطاقة 

م�صادر الطاقة اجلديدة والنظيفة.
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مالحظة: ُت�صتثنى من ال�صكل البلدان ذات التنمية الب�رشية 
املرتفعة جدًا ح�صب دليل التنمية الب�رشية.

بال�صتناد  الب�رشية  التنمية  تقرير  مكتب  امل�صدر: ح�صابات 
 Oxford Poverty and Human من  بيانات  اإىل 

.Development Initiative

مواجهة احلرمان من الطاقة
ُخم�ص  من  اأكث  اأي  ن�صمة،  مليار   1.5 نحو  يعاين 
الطاقة  على  احل�صول  يف  نق�ص  من  العامل،  �صكان 
الكهربائية، وي�صتخدم 2.6 مليار ن�صمة احلطب والق�ص 
والفحم والروث للطهو)4(. ول تزال فوارق كبرية 
يف احل�صول على الطاقة قائمة بني البلدان واملناطق 
من  واعرتافًا  واملراأة.  الرجل  وبني  الطبقات  وبني 
ل  الطاقة  توزيع  باأن  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعّية 
ال�صيا�صي والجتماعي)5(،  ميكن ف�صله عن الإق�صاء 
اأعلنت  قرارًا  وال�صتني  اخلام�صة  دورتها  يف  اتخذت 
امل�صتدامة  للطاقة  دولية  �صنة   2012 �صنة  مبوجبه 

للجميع)6(.
ويعاين من النق�ص يف الكهرباء �صخ�ص من اأ�صل 
اأ�صخا�ص يعي�صون حالة فقر متعدد الأبعاد من  ثالثة 
احلرمان  هذا  واأمناط  املائة(.  يف   32( العامل  �صكان 
تختلف بني منطقة واأخرى )ال�صكل 4.1(. ففي منطقة 
جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى، يفتقر اأكث من 
فقر  حالة  يعي�صون  الذين  ال�صكان  من  املائة  يف   60
اأقل من واحد يف  مقابل  الكهرباء  اإىل  الأبعاد  متعدد 
الإمداد  وعملية  الو�صطى.  واآ�صيا  اأوروبا  يف  املائة 
بالكهرباء تتقّدم ببطء يف اأفريقيا. فالقدرة على توليد 
الكهرباء لل�صخ�ص الواحد يف منطقة جنوب ال�صحراء 
الأفريقية الكربى ل تزال اليوم على ما كانت عليه 
يف الثمانينات، ول تتجاوز ُع�رش القدرة املتوفرة يف 
جنوب و�رشق اآ�صيا. ول يزال معّدل اإمداد الأرياف 
بالكهرباء يف هذه املنطقة يراوح عند اأقل من 10 يف 
يف  املائة  يف   50 اإىل  املعّدل  هذا  ي�صل  حني  يف  املائة 

جمموع البلدان النامية)7(.
احلد من  ي�صهم يف  اأن  بالكهرباء ميكن  والإمداد 
العمل،  فر�ص  وتو�صيع  الإنتاجية  زيادة  عرب  الفقر 
يف  وكذلك  للدرا�صة،  املخ�ص�ص  الوقت  واإطالة 
التخفيف من ال�صغوط على البيئة. ففي جنوب اأفريقيا 
مثاًل، اأّدى الإمداد بالكهرباء اإىل زيادة قدرها 13 يف 
العمل)8(،  �صوق  املراأة يف  م�صاركة  اإمكانية  املائة يف 
زيادة  يف  بالكهرباء  الإمداد  �صاهم  نام  فييت  ويف 
املدر�صية)9(.  النتائج  وحت�صني  وال�صتهالك  الدخل 
على  �صديد  بحما�ص  بوتان  من  قرويون  وي�صهد 
حياتهم،  يف  بالكهرباء  الإمداد  اأحدثه  الذي  التغيري 
ذاكرين اإمكانية العمل يف اأوقات امل�صاء والطهو دون 
ا�صتخدام احلطب، مما يحّد من م�صاكل التنف�ص ويحّد 

من الوقت امل�صتغرق يف جمع احلطب)10(.
على  احل�صول  اإمكانات  زيادة  ُتطرح  وقّلما 
الطاقة مبعزل عن م�صتلزمات التخفيف من اآثار تغرّي 
موؤخرًا  الدويل  البنك  منحه  الذي  فالقر�ص  املناخ. 
جلنوب اأفريقيا بقيمة 3.75 مليار دولر لت�صييد اإحدى 

�صيوؤدي  بالفحم،  تعمل  التي  العاملية  املحطات  اأكرب 
امل�رشوع  هذا  اأن  غري  الطاقة.  اإمدادات  زيادة  اإىل 
انبعاثات غازات الحتبا�ص  يبقى م�صدر قلق ب�صبب 
خطر  اإىل  بالإ�صافة  البيئي،  والتدهور  احلراري 
التكنولوجيا  ا�صتخدام  عن  الناجم  الكربون،  تراكم 

القدمية يف البنى الأ�صا�صية احلديثة)11(. 
والتنمية  وال�صتدامة  الإن�صاف  نهج  اأن  غري 
املفا�صلة  هذه  جتاوز  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  الب�رشية 
لتوقعات  احلديثة  والتقديرات  والطاقة.  البيئة  بني 
الطاقة  خدمات  تاأمني  اأن  اإىل  ت�صري  العامل  يف  الطاقة 
ثاين  انبعاثات  من  يزيد  ل  للجميع  الأ�صا�صية  احلديثة 
بحلول  فقط  املائة  يف   0.8 من  باأكث  الكربون  اأك�صيد 
ال�صبكة  البديلة عن  الطاقة  2030)12(. وم�صادر  عام 
الرئي�صية وال�صبكات ال�صغرية هي من اخليارات الهامة 
والتي ت�صتويف �رشوط اجلدوى التقنية. واإذا كان من 
اأن  اإىل  التقديرات  ت�صري  بدقة،  العدد  حتديد  ال�صعب 
عدد الأ�رش املزودة بالطاقة املتجددة يف الأرياف يبلغ 
ع�رشات املاليني، وذلك عرب خطط ت�صتخدم حمطات 
و�صبكات  القرى  يف  املائية  بالطاقة  تعمل  �صغرى 
من  النوع  وهذا  املقاطعات.  م�صتوى  على  م�صّغرة 

امل�صاريع منت�رش يف الربازيل وال�صني والهند)13(. 
و�صول  حت�صني  يف  التقدم  بع�ص  اأُحرز  وقد 
لمركزية  نظم  با�صتخدام  للفقراء،  الطاقة  اإمدادات 
هذه  نطاق  تو�صيع  يف  التحدي  ويبقى  للطاقة. 
ت�صهم يف  بحيث  تنفيذها،  والإ�رشاع يف  البتكارات 
امل�صتقبل)14(.  ويف  احلا�رش  يف  الفقراء  حياة  حت�صني 
اأن تبذل املزيد من اجلهود لدعم  وميكن للحكومات 
الأموال  روؤو�ص  على  واحل�صول  امل�صاريع  تنظيم 
البديلة)15(.  الطاقة  م�صاريع  انطالق  لدعم  الالزمة 
القانوين  اأن الإطار  اأخرى  اأثبتت لتفيا وبلدان  وقد 
املنا�صب ميكن اأن يكون عاماًل اأ�صا�صيًا يف تعزيز النمو 
يف قطاع الطاقة غري املتجددة واحلد من النبعاثات 

من م�صادر الطاقة التقليدية.
ا�صتخدام  يف  الكفاءة  حت�صني  اأي�صًا  الأهمية  ومن 
هذا  على  ومتنّوعة  كثرية  والبتكارات  الطاقة. 
اإىل  احلاجة  من  قللت  املح�صنة،  فاملواقد  ال�صعيد، 
كينيا  اأنحاء  بع�ص  يف  املائة  يف   40 مبقدار  احلطب 
غواتيمال)16(  يف  التلّوث  م�صتويات  من  وخف�صت 
التي  واملباين  الأطفال؛  �صحة  حت�صني  يف  فاأ�صهمت 
ت�صتويف �رشوط الكفاءة يف ا�صتهالك الطاقة ت�صاعد يف 
التخفيف من الطاقة امل�صتخدمة يف التدفئة والتربيد)17(.

 نحو طاقة نظيفة
الأجل  طويلة  ا�صرتاتيجية  اأي  تت�صمن  اأن  ينبغي 
الطاقة  لدعم  اأن�صطة  بالكهرباء  الإمداد  لتح�صني 
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هذا  على  كثرية  امل�صجعة  والعالمات  النظيفة)18( 
التي  البلدان  عدد  بلغ   ،2010 عام  ففي  ال�صعيد. 
اعتمدت دعم الطاقة املتجددة هدفًا يف �صيا�صتها العامة 
بعد  بلد   100 من  اأكث  خا�صة  ل�صيا�صة  مو�صوعًا  اأو 
التي  البلدان  2005. ومن  بلدًا يف عام   55 اأن كان 
حققت هذا الإجناز جميع بلدان الحتاد الأوروبي، 
27 بلدًا. وحتدد بلدان عديدة ح�صة للطاقة  وعددها 
الكهرباء،  من  اإنتاجها  جمموع  �صمن  املتجددة 
ترتاوح بني 5 و30 يف املائة، واأحيانًا بني 2 و90 يف 

املائة ح�صب املناطق.
الطاقة  ح�صة  تتزايد  البلدان،  من  العديد  ويف 
املتجددة ب�رشعة من جمموع الإمدادات الكهربائية. 
فح�صة الطاقة املتجّددة تبلغ 44 يف املائة يف ال�صويد، 
�صمن  الثاين  الف�صل  يف  املحّددة  البلدان  من  وهي 
املجموعة التي �صجلت اأف�صل اأداء. واعتبارًا من عام 
2008، تنتج الربازيل نحو 85 يف املائة من حاجاتها 
الكهربائية من م�صادر الطاقة املتجددة، والنم�صا 62 
يف املائة. وتوؤمن الطاقة املائية يف جنوب ال�صحراء 
الإنتاج  من  املائة  يف   70 نحو  الكربى  الأفريقية 

الكهربائي )با�صتثناء جنوب اأفريقيا()19(.
للقرن  املتجددة  الطاقة  �صيا�صات  �صبكة  وح�صب 
من  العاملية  الإمدادات  بلغت  والع�رشين،  احلادي 
اأ�صبحت  اإذ   ،2010 عام  يف  حتول  نقطة  الطاقة 
من  الربع  بحواىل  توؤمن  املتجددة  الطاقة  م�صادر 
القدرة العاملية للطاقة، وتغطي ُخم�ص الإمدادات من 
ومن   .)6 الإح�صائي  )اجلدول  تقريبًا)20(  الكهرباء 
حيث املبداأ، ت�صهد تكنولوجيات الطاقة املتجددة منوًا 

م�صتمرًا. وفيما يلي بع�ص الوقائع الهامة:
القت�صادية  الأزمة  من  بالرغم  الرياح:  طاقة  	•
املن�صاآت  قدرة  بلغت   ،2008 عام  يف  العاملية 
 38 هو  قيا�صيًا  رقمًا  الرياح  لطاقة  اجلديدة 
ناهزت  بزيادة  اأي   ،2009 عام  يف  جيغاواط 
41 يف املائة عن عام 2008، وهي ت�صكل الربع 

تقريبًا من جمموع املن�صاآت العاملية.
الألواح  اأنظمة  ازدادت  ال�صم�صية:  الطاقة  	•
الكهرو�صوئية ال�صم�صية املرتبطة بال�صبكة مبعدل 
60 يف املائة �صنويًا خالل العقد الأخري، وتكون 
بذلك قد ازدادت مائة مرة عن الن�صبة التي كانت 
عليها يف عام 2000، مع انت�صار كبري يف اأ�صبانيا 
واأملانيا واجلمهورية الت�صيكية. وانخف�صت اأ�صعار 
 50 بني  ن�صبته  تراوحت  حادًا  انخفا�صًا  الوحدة 
للواط  دولرين  من  اأقل  ليبلغ  املائة،  يف  و60 
اعتماد  النخفا�ص  هذا  اأ�صباب  ومن  الواحد. 
املتجددة.  الطاقة  لإمدادات  التف�صيلية  التعرفة 
ت�صتخدم  التي  القرى  يف  الأ�رش  عدد  ويقدر 

ال�صم�صية  الكهرو�صوئية  الألواح  من  الطاقة 
بثالثة ماليني وعدد الأ�رش التي ت�صتخدم الطاقة 
ال�صم�صية لت�صخني املياه 70 مليون اأ�رشة يف العامل.
تكنولوجيات  قدرة  تزداد   ،2004 عام  ومنذ 
و60   4 بني  ترتاوح  بن�صبة  العاملية  املتجددة  الطاقة 
تطّور  التزايد  هذا  اأ�صباب  ومن  �صنويًا.  املائة  يف 
التكنولوجيا اجلديدة، وارتفاع اأ�صعار النفط وتقّلبها، 
املحلية  ال�صيا�صات  واعتماد  املناخ،  تغرّي  من  والقلق 

والوطنية والعاملية الداعمة لهذا التحّول)21(.
الطاقة  ا�صتخدام  اإىل  النامية  البلدان  وتتحّول 
املتجددة، وتوّلد حاليًا اأكث من ن�صف القدرة العاملية 
العاملي  الرتتيب  ال�صني  وتت�صدر  الطاقة.  هذه  من 
املتجددة، مبا  الطاقة  �صوق  العديد من موؤ�رشات  يف 
فيها قدرة طاقة الرياح وطاقة الكتلة الأحيائية، بينما 
الرياح،  طاقة  يف  اخلام�صة  املرتبة  يف  الهند  حّلت 
و�رشعة التو�ّصع يف ا�صتخدام م�صادر الطاقة املتجددة 
يف الأرياف، كالغاز احليوي والطاقة ال�صم�صية. اأما 
العاملي  الإنتاج  من  كبرية  كميات  فتنتج  الربازيل، 
وتعمل  ال�صكر،  ق�صب  من  امل�صتخرج  الإيثانول  من 
الأحيائية  الطاقة  من�صاآت  من  املزيد  تطوير  على 

وطاقة الرياح. 
املتجددة  الطاقة  مب�صادر  التداول  ويتطلب 
غري  اخلا�ص.  القطاع  من  كبرية  ا�صتثمارات 
هذا  حركة  يبطئان  قد  التنظيم  وغياب  الف�صاد  اأن 
ال�صفافية  ملنظمة  حديثة  درا�صة  وك�صفت  ال�صتثمار. 
70 يف املائة من امل�صتثمرين املحتملني يف  الدولية اأن 
قطاع الطاقة يف �صمال اأفريقيا يعتربون اأن املخاطر 
املوجودة يف الإطار التنظيمي، ومنها الف�صاد، ت�صكل 
العقبات  ف�صاًل عن  ال�صتثمار)22(،  اأمام  عقبة كبرية 
التكاليف  من  يزيد  مثاًل  الطاقة  فتقطع  التكنولوجية. 
الراأ�صمالية مل�صاريع الطاقة ال�صم�صية وطاقة الرياح، 
مب�صادر  اخل�صائر  هذه  عن  التعوي�ص  وي�صتلزم 
اإىل  اأي�صًا  امل�صاريع  هذه  وحتتاج  اأخرى.  اإ�صافية 

تكنولوجيات حم�ّصنة لأغرا�ص التخزين.
املائة  يف   90 ترتكز  احلا�رش،  الوقت  ويف 
جمموعة  بلدان  يف  النظيفة  الطاقة  ا�صتثمارات  من 
يف  وال�صتدامة  الإن�صاف  ولتحقيق  الع�رشين)23(. 
اجلهود  ت�صافر  من  بد  ل  النظيفة،  الطاقة  انت�صار 
يت�صنى  حتى  الأخرى  البلدان  يف  الظروف  لتح�صني 
القطاع)24(.  هذا  يف  امل�صتقبلية  ال�صتثمارات  اإجراء 
احلوافز  اإلغاء  اإىل  دعوة  التايل  الف�صل  ويت�صمن 
وتخفيف  ال�صوق،  ت�صوهات  ومعاجلة  ال�صارة، 
يف  امل�صاءلة  وحت�صني  املكافاآت،  وزيادة  املخاطر، 
النظيفة  والطاقة  العاملية.  البيئية  الإدارة  جمال 
ح�صول  اإمكانات  تو�صيع  يف  ي�صهم  جديد  قطاع  هي 

تتحّ�ل البلدان النامية اإىل 
ا�صتخدام الطاقة املتجددة، 
وت�ّلد حاليًا اأكرث من ن�صف 

القدرة العاملية من هذه 
الطاقة  
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اجلدول 4.1

اأدوات لتخفي�ض انبعاثات ثاين اأك�صيد الكرب�ن واآثار هذه الأدوات على الإن�صاف 
اعتبارات اأخرىجوانب الإن�صاف الرئي�صيةاأمثلةاأداة ال�صيا�صة العامة

تداول الأذون 
�صمن احلد الأق�صى

خطة الحتاد  	•
الأوروبي لتبادل 

ح�ص�ص النبعاثات

منح الرخ�ص  	•
بدون مقابل ي�صاعد 

املوؤ�ص�صات القائمة ول 
يحقق الإيرادات

احتمال ارتفاع الر�صد والتنفيذ 	•
قد تكون اأ�صعار رخ�ص انبعاثات  	•

الكربون عر�صة للتقلب

الأهداف املحددة 
لالنبعاثات

الأهداف الطوعية  	•
املعتمدة يف 

الحتاد الأوروبي 
واإندوني�صيا والحتاد 

الرو�صي لتخفي�ص 
النبعاثات

تتوقف على منط  	•
ال�صتهالك والإنتاج

قد يوؤدي حتديد الأهداف اإىل  	•
ارتفاع يف الأ�صعار اإذا كانت 

الطاقة الكهربائية مولدة من الوقود 
الأحفوري 

ينفق الفقراء ق�صطًا كبريًا من دخلهم  	•
على الطاقة 

ال�رشائب اأو 
الر�صوم

ال�رشائب على  	•
الوقود والفحم

ال�رشائب على  	•
املركبات

تتوقف على منط  	•
ال�صتهالك والإنتاج

قد تزيد الإيرادات ال�رشيبية مبقدار  	•
1 اإىل 3 يف املائة من الناجت املحلي 

الإجمايل يف البلدان الأع�صاء يف 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

القت�صادي بحلول 2020 )اأ(
الإعانات للطاقة 

املتجددة
الإعانات للمركبات  	•

الهجينة
الإعانات للمركبات  	•

الكهربائية

تتوقف على اأمناط  	•
ال�رشاء. ومن امل�صتبعد 

اأن تكون ت�صاعدية، 
ولكن ميكن اأن 

تكون موجهة )ح�صب 
املداخيل(

قد تكون باهظة الكلفة، تتجاوز  	•
7,000 دولر للمركبة يف بلجيكا 

وال�صني وكندا واململكة املتحدة 
وهولندا والوليات املتحدة الأمريكية

تخفي�ص الإعانات تخفي�ص الإعانات 	•
للوقود الأحفوري

	تخفي�ص الإعانات  	•
للكهرباء لأغرا�ص 

الري

قد يوؤدي اإلغاء  	•
الإعانات اإىل 

وفورات مالية وفوائد 
�رشيبية وبيئية 

بلغت تكاليف الإعانات املخ�ص�صة  	•
للوقود الأحفوري 558 مليار دولر 

يف عام 2008 و312 مليار دولر يف 
عام 2009

قد ي�صاهم اإلغاء الإعانات تدريجيًا  	•
وبالكامل بحلول عام 2020 يف 

تخفي�ص النبعاثات بن�صبة 20 يف املائة 
خارج البلدان الأوروبية ويف الحتاد 

الرو�صي والبلدان العربية 
احلد من انبعاثات معايري الأداء 	•

املركبات
تطبيق معايري كفاءة  	•

الطاقة

قد يزيد التكاليف ويحد  	•
من اإمكانات الفقراء

ل يف�صح املجال لل�رشكات بتخفي�ص  	•
النبعاثات باأدنى كلفة ممكنة

قوانني البناء وحتديد معايري التكنولوجيا 	•
املناطق

احلر�ص على جتنب  	•
الزيادة الكبرية يف 

التكاليف مراعاة 
للفقراء 

اأهمية اعتماد التكنولوجيا املنا�صبة 	•

حملة لتوعية الراأي توفري املعلومات 	•
العام

�رشط الإف�صاح  	•
عن النبعاثات 

وا�صتخدام الطاقة

�صمان و�صول  	•
املعلومات اإىل 

اجلماعات املحرومة

من الأهمية حتديد جمموعات  	•
امل�صتخدمني 

)اأ( مبقدار 50 دولرًا للطن من ثاين اأك�صيد الكربون املعادل لنبعاثات غازات الحتبا�ص احلراري.
.)2010c( امل�صدر: بال�صتناد اإىل بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي 

اجلميع على الطاقة واحلّد من النبعاثات ، وكذلك 
يف توفري فر�ص عمل جديدة. فاإنتاج واحد ميغاواط 
مبعدل  عمل  فر�ص  ي�صتحدث  هوائية  عنفة  من 
يرتاوح بني 0.7 و 2.8 مرات ما يوفره اإنتاج واحد 
الغاز  با�صتخدام  الطاقة  لتوليد  حمطة  من  ميغاواط 
حمطة  من  ميغاواط  واحد  اإنتاج  واأما  الطبيعي. 
عمل  فر�ص  ا�صتحداث  يف  في�صهم  ال�صم�صية،  للطاقة 
ويقّدر  مرة)25(.   11 بحواىل  ذلك  يفوق  مبعّدل 
املتجددة  الطاقة  العاملني يف معامل  الأ�صخا�ص  عدد 

العامل بثالثة ماليني �صخ�ص، ن�صفهم يف معامل  يف 
الوقود الأحيائي)26(.

خف�ص النبعاثات العاملية
م�صدر  هي  النبعاثات  لتخفي�ص  الوطنية  ال�صيا�صات 

فوائد وقلق يف اآن، من حيث الإن�صاف والقدرة.
ويت�صمن اجلدول 4.1 قائمة من اأدوات ال�صيا�صة 
العامة املعنية بتخفي�ص انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون 
ومفاعيلها على الإن�صاف. فال بّد من اعتماد جمموعة 

من�صقة من الأدوات ملواجهة اإخفاقات ال�صوق.
ال�صلوك.  على  بالغ  تاأثري  اأي�صًا  وللت�صعري 
للوقود  تخ�ص�ص  التي  املكلفة  الإعانات  فتخفي�ص 
الأحفوري )بلغ جمموعها نحو 312 مليار دولر يف 
37 بلدًا ناميًا يف عام 2009()27( هو من الإجراءات 
منظمة  وتقدر  ال�صلوك.  على  توؤثر  اأن  ميكن  التي 
التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي اأن تخفي�ص 
هذه النوع من الإعانات قد ي�صاعد يف توفري املوارد 
الحتبا�ص  غازات  انبعاثات  تخفي�ص  ويف  املالية، 
احلراري بن�صبة 10 يف املائة، واأكث من 20 يف املائة 
 .)28(2050 عام  بحلول  للنفط  امل�صدرة  البلدان  يف 
غالبًا  الزراعة  لأغرا�ص  الكهرباء  اأ�صعار  ودعم 
املياه  من  كبرية  كميات  ا�صتخراج  على  ي�صجع  ما 
اجلوفية ويزيد من خطر الإفراط يف ا�صتغاللها)29(. 
وهذا النوع من الدعم "غري املجدي" كثريًا ما يكون 
ح�صاب  على  والكبار  املتو�صطني  املزارعني  ل�صالح 
املزارعني ال�صغار الذين نادرًا ما ي�صخون املياه بل 
ي�صتخرجون املياه باأ�صاليب يدوية، وي�صتخدمون املياه 

ال�صطحية، ويعتمدون على مياه الأمطار)30(. 
ويف  ال�صياق  هذا  يف  املثلى،  ال�صيا�صة  اأن  غري 
بد  فال  الظروف.  على  تتوقف  اآخر،  �صياق  اأي 
تعوي�صات  وتخ�صي�ص  دقيقة  درا�صات  اإجراء  من 
موجهة لفئات معّينة، عندما تكون ال�صلع واخلدمات 
واخلدمات  ال�صلع  من  هي  الإعانات  اإلغاء  ي�صملها 
التي ُينفق عليها جزء كبري من دخل الأ�رش. وميكن 
الجتماعية  التحويالت  عرب  املوارد  توزيع  اإعادة 
كانت  اإذا  الفقراء  ل�صالح  ال�رشيبية  التخفي�صات  اأو 
الغر�ص.  لهذا  يكفي  مبا  وا�صعة  ال�رشيبية  القاعدة 
تنفيذ  اإىل  اإندوني�صيا  2005، عمدت  اأواخر عام  ففي 
خطة للتحويالت النقدية ت�صتهدف 15.5 مليون اأ�رشة 
جمموع  من  املائة  يف   28 )نحو  فقرية  و�صبه  فقرية 
الإعانات  تخفي�ص  عن  للتعوي�ص  وذلك  ال�صكان(، 
املخ�ص�صة للوقود. ويف عام 2007، نفذت املك�صيك 
برناجمًا للتحويالت النقدية امل�رشوطة للتعوي�ص عن 
ارتفاع اأ�صعار الطاقة. ويف عام 2010، ا�صتعا�صت 
اإيران عن دعم الوقود والغذاء وغريهما من ال�صلع 
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 40 قيمتها  موؤقتة  �صهرية  نقدية  مبنحة  الأ�صا�صية 
دولرًا ح�صلت عليها ن�صبة 90 يف املائة من ال�صكان، 
يف   4.5 بن�صبة  الغاز  ا�صتهالك  تخفي�ص  اإىل  واأّدت 
املائة وتخفي�ص ا�صتهالك وقود الديزل بن�صبة 28 يف 

املائة)31(.
باإجراء  الكبرية  النامية  البلدان  من  عدد  والتزم 
عام  ففي  الكربون.  انبعاثات  يف  كبرية  تخفي�صات 
كثافة  بتخفي�ص  يق�صي  هدفًا  ال�صني  حّددت   ،2009
الكربون يف العقد املقبل بن�صبة ترتاوح بني 40 و45 
واأعلنت   ،2005 عام  م�صتويات  اإىل  قيا�صًا  املائة  يف 
فيما بعد عن اللتزام باأهداف جديدة ق�صرية املدى، 
وحتديد  الإعانات  مبنح  املتجددة  الطاقة  تدعم  وهي 
واأعلنت  ال�رشيبية)32(.  احلوافز  وتقدمي  الأهداف، 
الهند يف عام 2010 عن تخفي�صات طوعية يف كثافة 

الكربون بن�صبة ترتاوح بني 20 و25 يف املائة.
وهذه اللتزامات اجلديدة هي خطوات هامة يف 
النتقال اإىل اقت�صاد منخف�ص الكربون. وكما يت�صح 
انخفا�ص  اأّدى  الثاين،  الف�صل  يف   2.1 اجلدول  من 
كثافة الكربون يف الإنتاج يف العامل اإىل اإبطاء ارتفاع 
انبعاثات غازات الحتبا�ص احلراري، يف  جمموع 
احلد  عن   ،2007 عام  اإىل   1970 عام  من  الفرتة 

الذي كان �صيبلغه لول هذا التح�ّصن.
على  وقف  هي  اللتزامات  هذه  فعالية  اأن  اإل 
اأن  ميكن  الكربون  كثافة  فتخفي�ص  العام.  ال�صياق 
الحتبا�ص  غازات  انبعاثات  يف  ت�صاعد  يرافقه 
بال�رشعة  القت�صادي  النمو  ا�صتمر  اإذا  احلراري 
الطاقة  ا�صتخدام  كفاءة  حت�صني  من  وبالرغم  نف�صها. 
انبعاثات  ظلت  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف 
اأكث  بن�صبة  تزايد  يف  احلراري  الحتبا�ص  غازات 
من 7 يف املائة يف ال�صنة يف الفرتة من عام 1990 اإىل 
عام 2009)33(. وقد بداأت ال�صني تخف�ص من كثافة 
الكربون بن�صبة 1.4 يف املائة �صنوًيا يف الفرتة من عام 
القت�صادي  النمو  اأن  اإل   ،2007 عام  اإىل   1970
بن�صبة  النبعاثات  جمموع  تزايد  اإىل  اأّدى  ال�رشيع 
ميكن  املن�صود  اجلديد  والهدف  �صنويًا.  املائة  يف   5.9
من  اأكث  الكربون  كثافة  يف  تخفي�صًا  يحقق  اأن 
3.8 يف  اإىل  التخفي�ص  ال�صعف، بحيث ي�صل معّدل 
جمموع  اأن  يعني  ل  اأي�صًا  هذا  ولكن  �صنويًا،  املائة 
اإذا  الواقع،  ويف  ال�صني.  يف  �صيرتاجع  النبعاثات 
املائة  يف   3.9 ال�صني  يف  القت�صادي  النمو  جتاوز 
ي�صتمر  ف�صوف  متوقع(،  هو  )كما   2020 عام  حتى 
النمو  ا�صتمر  واإذا  النبعاثات،  جمموع  ت�صاعد 
القت�صادي بن�صبة 9.2 يف املائة �صنويًا كما كان عليه 
يف العقد املا�صي، ف�صيتزايد جمموع النبعاثات بن�صبة 

2.8 يف املائة �صنويًا.

النبعاثات  بتخفي�ص  اأخرى  بلدان  والتزمت 
املطلقة. فاأعلنت اإندوني�صيا اأنها حّددت هدفًا لتخفي�ص 
انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون بن�صبة 26 يف املائة)34(. 
انبعاثات  بتخفي�ص  اأي�صًا  الأوروبي  الحتاد  والتزم 
غازات الحتبا�ص احلراري بن�صبة 20 يف املائة عن 
الطاقة  ا�صتخدام  وبزيادة   ،1990 عام  م�صتويات 
ا�صتهالك  وبتخفي�ص  املائة  يف   20 بن�صبة  املتجددة 
الطاقة بن�صبة 20 يف املائة عن طريق حت�صني الكفاءة، 
 20/20/20 با�صم  املعروفة  اخلطة  اإطار  يف  وذلك 

املقرر تنفيذها بحلول عام 2020)35(.

*   *   *

الطاقة  على  اجلميع  ح�صول  اأن  واخلال�صة 
م�رشوع  املتجددة  الطاقة  م�صادر  وتطوير  احلديثة 
يف طريقه اإىل النت�صار. لكن التزام كل من الدول 
واملانحني واملنظمات الدولية هو عامل حا�صم لت�صجيع 
الفوارق  وتقلي�ص  والتطوير،  البحث  ال�صتثمار يف 
اجلهود  تكثيف  من  بد  ول  وبينها.  البلدان  داخل 
الجتاهات  هذه  لأن  الفقراء،  اخلدمات  هذه  لت�صمل 
عدد  زيادة  يف  �صت�صاهم  حالها،  على  ا�صتمرت  اإذا 
املحرومني من الطاقة احلديثة يف عام 2030 مقارنة 

مبا هو عليه اليوم)36(.

احل�شول على املياه والأمن املائي وخدمات 
ال�شرف ال�شحي

احل�صول  لقلة  املدّمرة  الآثار  الثالث  الف�صل  تناول 
على املياه ال�صاحلة لل�رشب. وت�صتدعي معاجلة هذه 
اإدارة  كيفية  يف  تغيريًا  الإن�صاف  عدم  من  احلالة 
من  املتزايدة  الأعداد  تكفي  بحيث  املائية،  املوارد 
�صكان العامل. فالأمن املائي الذي هو قدرة البلد على 
تاأمني مياه نظيفة بكميات تكفي ل�صد احتياجات الأ�رش 
الأخرى،  والحتياجات  املائية  والطاقة  والري 
الإن�صاف  ا�صرتاتيجيات  لنجاح  اإمكانات كبرية  يتيح 
النامية  البلدان  ويف  الب�رشية.  والتنمية  وال�صتدامة 
املنزيل  لال�صتخدام  املياه  من  ن�صبة  اأكرب  ُت�صتهلك 
املياه  ا�صتخدامات  اأن  ومع  الزراعي.  وال�صتخدام 
املجتمعات  �صيما يف  القطاعني متداخلة، ل  يف هذين 
ال�صتخدامات  هذه  من  كل  و�صع  يختلف  الريفية، 

على �صعيد ال�صيا�صة العامة.

املياه املنزلية
ال�رشب  مياه  على  احل�صول  لزيادة  الأوىل  اخلطوة 
املياه،  يف  للجميع  مت�صاوية  بحقوق  العرتاف  هي 
ب�رشف النظر عن القدرة على ت�صديد الكلفة. واحلق 
يف املياه يخ�صع لت�رشيعات اأو قوانني خا�صة يف بلدان 

ح�ص�ل اجلميع على الطاقة 
احلديثة وتط�ير م�صادر 
الطاقة املتجددة م�رشوع 

يف طريقه اإىل النت�صار.  
لكن التزام كل من الدول 
واملانحني واملنظمات 
الدولية ه� عامل حا�صم 
لت�صجيع ال�صتثمار يف 

البحث والتط�ير، وتقلي�ض 
الف�ارق داخل البلدان 

وبينها
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القوانني  من  النوع  بهذا  وتعمل  العامل.  من  عديدة 
15 دولة يف اأمريكا الالتينية، و13 دولة يف جنوب 
ال�صحراء الأفريقية الكربى، واأربع دول يف جنوب 
الهادئ،  واملحيط  اآ�صيا  �رشق  يف  ودولتان  اآ�صيا، 
يوليو  متوز/  ويف  العربية)37(.  املنطقة  يف  ودولتان 
حق  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأقرت   ،2010
الإن�صان يف مياه ال�رشب ومرافق ال�رشف ال�صحي 
وخدمات  لل�رشب  نظيفة  مياه  تاأمني  باأن  واعرتفت 
ال�رشف ال�صحي املح�ّصن هو حق اأ�صا�صي من حقوق 
املياه  على  احل�صول  اإمكانية  فتح�صني  الإن�صان. 
وخدمات ال�رشف ال�صحي هو عامل اأ�صا�صي يف احلد 

من الفقر.
ُنهج  بداأت  اإذ  التفاوؤل  اإىل  يدعو  ما  الواقع  ويف 
جديدة تاأخذ جمراها يف العديد من البلدان)38(. وفيما 

يلي بع�ص النقاط الهامة:
تي�صري احل�صول على املياه باأ�صعار معقولة: ميكن  	•
تتنا�صب  التي  ال�صغرية  التكنولوجيات  ا�صتخدام 
�صاحلة  مبياه  الأ�رش  لتزويد  الحتياجات  مع 
الكامريون،  ففي  متدنية.  بتكاليف  لل�رشب 
يف  املطّورة  بالرمل  الرت�صيح  اأنظمة  ت�صتخدم 
�صاحلة  ت�صبح  بحيث  املياه  لتنقية  اأفريقيا  جنوب 
املنظمة  ا�صرتكت  الهند،  ويف  لل�رشب)39(. 
للجميع"  "مبياه  املعروفة  احلكومية  غري  الدولية 
يف  حملية  جامعة  مع   )Water for People(
ت�صنيع مر�صحات لإزالة مادة الزرنيخ من املياه 
الغربية)40(.  بنغال  يف  العامة  الآبار  منابع  يف 
ب�صبكات  ال�صكان  ومن واجب احلكومات و�صل 
توؤمن  التي  اجلهة  اأكانت  �صواء  احلديثة  املياه 
من  اأم  العام  القطاع  من  باملياه  الإمداد  خدمة 
القطاع اخلا�ص اأم من املجتمع املدين. وت�صجيع 
يخّفف  قد  املحلية  البتكارات  من  النوع  هذا 
تنفيذ  يف  البدء  قبل  حتى  املياه  من  احلرمان  من 

م�صاريع كبرية لإن�صاء البنى الأ�صا�صية.
تقدمي  ي�صهم  اأن  ميكن  املحلية:  املجتمعات  دعم  	•
املجتمعات  جهود  دعم  يف  ال�صغرية  الهبات 
الأمم  برنامج  املياه. وقد عمل  اإدارة  املحلية يف 
املتحدة الإمنائي مع احلكومات يف اإطار املبادرة 
للمجتمعات  املياه  تاأمني  اأجل  من  اأطلقها  التي 
ال�صغرية،  الهبات  برامج  اإطار  ويف  املحلية 
وموريتانيا  وكينيا  وغواتيمال  تنزانيا  يف  وذلك 

على دعم هذه امل�صاريع)41(.

املياه الزراعية
بال�صح  تبداأ  الزراعي  القطاع  املياه كثرية يف  م�صاكل 
اأخرى،  ومرة  ال�صتغالل.  يف  الإفراط  حد  وتبلغ 

ثّمة دوافع اإىل التفاوؤل، منها زيادة الكفاءة يف اإدارة 
الكلفة  اأ�صا�ص  على  املياه  وت�صعري  وا�صتخدامها،  املياه 
الكفاءة.  املتناق�صة  الإعانات  عن  بعيدًا  احلقيقية، 
حيث  الأمريكية  املتحدة  كالوليات  بلد  يف  وحتى 
من  كمية  اليوم  املزارعون  ي�صتخدم  املياه،  وفرة 
املياه هي اأقل بن�صبة 15 يف املائة من الكمية التي كانوا 
ي�صتخدمونها قبل ثالثة عقود، وذلك لإنتاج كمية من 
املحا�صيل تفوق بن�صبة 70 يف املائة الكمية التي كانوا 
ينتجونها يف املا�صي. وبذلك تكون الوليات املتحدة 
الأمريكية قد �صاعفت اإنتاجيتها املائية منذ 1980)42(.
ا�صتغالل  يف  الإفراط  مب�صاكل  لالإقرار  ونتيجة 
املياه  و�صول  �صمان  اإىل  واحلاجة  املائية  املوارد 
جديدة  خطط  برزت  من�صفة،  بكميات  اجلميع  اإىل 
متلك حظوظًا وافرة يف النجاح. فالعديد من البلدان 
على  تعمل  املياه  مل�صتخدمي  جمعيات  لديها  العربية 
اإدارة ُنظم الري، وحتّدد م�صتويات اخلدمة  حت�صني 
التكنولوجيات  ُت�صمم  اليمن،  ويف  والر�صوم. 
املقت�صدة للمياه وتو�صع ال�صوابط التنظيمية بالت�صاور 
جميع  احتياجات  تلّبي  بحيث  امل�صتخدمني  مع 
الربامج  اأّدت  م�رش،  ويف  بالت�صاوي.  املزارعني 
وزيادة  احلكومية  الإعانات  تقلي�ص  اإىل  النموذجية 
كفاءة ا�صتخدام املياه والت�صغيل وال�صيانة، ف�صاًل عن 

تخفي�ص التلوث)43(.
املائية  ال�صتثمارات  اآثار  حتليل  الأهمية  ومن 
مثاًل،  الري،  يف  فال�صتثمارات  التوزيع.  على 
واأن  املناخية  ال�صدمات  وطاأة  من  تخّفف  اأن  ميكن 
هذه  اأن  غري  لال�صتهالك.  الالزمة  الكمية  توّفر 
فقد  متفاوتة.  تكون  اأن  ميكن  التوزيع  على  الآثار 
للري  كبرية  �صدود  عن  حديثًا  اأجري  حتليل  ك�صف 
يف الهند اأن ال�صكان املقيمني عند م�صب النهر ُيحتمل 
اأن ي�صتفيدوا من ال�صدود اأكث من ال�صكان املقيمني عند 

منبع النهر)44(. 
منابع  مياه  مثل  ال�صليمة  الإيكولوجية  والُنظم 
و�صمان  املياه  تدفق  ل�صتمرار  اأ�صا�صية  الغابات 
جودتها لغر�ص ال�صتخدام الب�رشي. ويقدر اأن ثلث 
يف  املحمية  الغابات  على  تعتمد  العامل  يف  املدن  اأكرب 
تاأمني اإمداداتها املائية)45(. ويف فنزويال، تلبي املياه 
مليون   19 حاجات  طبيعيًا  منتزهًا   18 يف  املتوفرة 
83 يف املائة من �صكان  اأو  �صخ�ص من املياه العذبة، 
املدن. ويعتمد نحو 20 يف املائة من الأرا�صي املروية 
املوارد  املياه)46(. وهذه  لتاأمني  املحمية  املناطق  على 
اإندوني�صيا، يزّود  اأي�صًا. ففي  الريفية  للمناطق  مهمة 
)Lore Lindu National Park( القومي  املنتزه 
وتربية  الري  لأغرا�ص  باملياه  الأرياف  �صكان 

الأ�صماك لتاأمني �صبل عي�صهم. 

ت��صيع خط�ط الإمداد 
باملياه النظيفة وخدمات 

ال�رشف ال�صحي ي�صهم يف 
حت�صني مبا�رش يف ال�صحة، 

ويف حت�صني غي مبا�رش 
يف الإنتاجية، وي�صهم اأي�صًا 
يف �ص�ن كرامة الإن�صان 
واحرتام الذات وال�صالمة 
اجل�صدية ل �صّيما للن�صاء
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الإطار 4.1
من تقدمي الإعانات اإىل احرتام الذات: ث�رة م�رشوع ال�رشف ال�صحي الكامل بقيادة 

املجتمع املحلي 
ا�صتعر�ص الف�صل الثالث و�صع الإ�صابات الناجمة عن التلوث ببكترييا الرباز، وهي اإ�صابات 
نادرة اليوم يف البلدان الغنية، ول تزال م�صتع�صية يف بلدان اأخرى. ويفتقر نحو 2.6 مليار 

�صخ�ص اإىل املراحي�ص، ويق�صي 1.1 مليار �صخ�ص حاجتهم يف العراء.
والواقع اأن الإجنازات يف جمال ال�رشف ال�صحي هي اأقل الإجنازات تقّدمًا بني الأهداف 
الإمنائية لالألفية. ومن اأ�صباب ذلك، عدم توفر الإعانات ل�رشاء املعدات. فالنموذج التقليدي 
القائم على دعم املعّدات والت�صاميم املعيارية قد وفر مراحي�ص غري مالئمة بكلفة باهظة لفئة 

من النا�ص لي�صت الأ�صد فقرًا، وبالتايل بقي هذا النموذج ناق�صًا ومل ي�صمل اجلميع. 
وغرّي م�رشوع ال�رشف ال�صحي الكامل بقيادة املجتمع املحلي هذا الجتاه. فلم يعد هناك 
الفقراء  حتّدد  خارجية  جهات  ول  للمراحي�ص،  معيارية  ت�صاميم  ول  للمعدات،  اإعانات 
ذلك  اإىل  الطريق  ومهد  الأ�صا�ص.  هو  اجلماعي  العمل  اأ�صبح  فقد  الإعانات.  من  امل�صتفيدين 
 Water( اخلبري كمال كار ومركز املوارد الرتبوية يف القرية بال�رشاكة مع منظمة ووتر اإيد
Aid( يف بنغالدي�ص يف عام 2000. وتعلمت املجتمعات املحلية كيفية التاأ�صري على اأماكن التربز 
والك�صف عليها، وح�صاب الكمية امللقاة وحتديد طريقة و�صول بكترييا الرباز اإىل الفم. وهذا 
واحرتام  والكرامة  فال�صمئزاز  حقيقتها.  على  الرباز  م�صكلة  معاجلة  على  املجتمعات  ي�صاعد 
الذات كلها م�صاعر حتث على العتماد على الذات وت�صجع على حفر املراحي�ص واّتباع �صلوك 
�صحي. وبهذه الطريقة، يعالج عنا�رش املجتمع املحلي ق�صايا الإن�صاف، وي�صجعون م�صاركة 

الأطفال واملدار�ص.
ا�صتدامة  ولتاأمني  العراء  يف  التربز  من  للحد  الجتماعية  ال�صغوط  ا�صتخدام  وميكن 
هذه  من  تخل�صت  التي  املحلية  املجتمعات  اإن  اإذ  كبرية،  تبقى  التحديات  اأن  غري  امل�رشوع. 
كانت  والفي�صانات  انهارت  الرملية  احلواجز  ذات  فاحلفر  قليلة.  تزال  ل  نهائيا  العادات 
مدّمرة. اإل اأن الأ�رش واملجتمعات املحلية قد ا�صتعادت ن�صاطها وبداأت تتقدم يف تاأمني خدمات 

ال�رشف ال�صحي، وت�صييد مراحي�ص اأف�صل واأكث ا�صتدامة.
املحلية  واملجتمعات  احلكومات  فيها  دعمت  التي  الأماكن  يف  اإيجابية  النتائج  وكانت 
التدريب اجليد  اإمكانيات  املحلي، ووفرت  املجتمع  بقيادة  الكامل  ال�صحي  ال�رشف  م�رشوع 
الذين  الأ�صخا�ص  عدد  زاد  الهند،  يف  برادي�ص،  هيم�صال  ففي  الناجحة.  احلمالت  ونظمت 
اأ�صل  من   2010 عام  يف  مليون   5.6 اإىل   2006 عام  يف  مليون   2.4 من  مراحي�ص  لديهم 
بقيادة  الكامل  ال�صحي  ال�رشف  ن�صمة. وانت�رش م�رشوع  �صتة ماليني  البالغ  ال�صكان  جمموع 
املجتمع املحلي يف اأكث من 40 بلدًا، فاأ�صبح اأكث من ع�رشة ماليني �صخ�ص يف اآ�صيا واأفريقيا 
يعي�صون الآن يف جمتمعات ق�صت على التربز يف العراء، وغريهم الكثري ممن ا�صتفادوا من 
املراحي�ص. ويف بع�ص البلدان، لن ي�صاهم م�رشوع ال�رشف ال�صحي الكامل بقيادة املجتمع 

املحلي يف حتقيق هدف الألفية ب�صاأن ال�رشف ال�صحي فح�صب، بل يف جتاوزه اأي�صًا.
 British Medical Journal الربيطانية  الطبية  املجلة  ن�رشتها  ا�صتق�صائية  درا�صة  ويف 
يف عام 2007، اأُقر باأن ال�رشف ال�صحي هو اأهم تقّدم طبي حدث خالل 150عامًا م�صت. 
ونال م�رشوع ال�رشف ال�صحي الكامل بقيادة املجتمع املحلي جائزة امل�صابقة التي اأجرتها املجلة 
ال�صحية بحلول  الرعاية  اأثر على  اأكرب  لها  اأن يكون  التي من املرجح  للفكرة   2011 يف عام 
2020. وجودة التدريب والت�صهيل واملتابعة هي عن�رش حا�صم يف تو�صيع نطاق تطبيق  عام 
م�رشوع ال�رشف ال�صحي الكامل بقيادة املجتمع املحلي. وتو�صيع نطاق هذا امل�رشوع ميكن 
اأن يوؤّدي اإىل احلد من املعاناة، وحت�صني الظروف ال�صحية، و�صون الكرامة، وتاأمني الرفاه 

ملاليني املحرومني.
 .Chambers2009; Mehta and Movik )2011( :امل�صدر

ال�شرف ال�شحي
اإىل  النامية  البلدان  �صكان  ن�صف  حواىل  يفتقر 
وتو�صيع  ال�صحي)47(.  لل�رشف  الأ�صا�صية  اخلدمات 
ال�رشف  وخدمات  النظيفة  باملياه  الإمداد  خطوط 
ويف  ال�صحة،  يف  مبا�رش  حت�صني  يف  ي�صهم  ال�صحي 
حت�صني غري مبا�رش يف الإنتاجية، وي�صهم اأي�صًا، كما 
الإن�صان  كرامة  �صون  يف  الثالث،  الف�صل  يف  ورد 
واحرتام الذات وال�صالمة اجل�صدية، ل �صّيما للن�صاء. 
ويوؤكد التحليل اأن حت�صني احل�صول على املياه النظيفة 
على  اإيجابًا  يوؤثر  ال�صحي  ال�رشف  خدمات  وعلى 
�صحة املراأة خ�صو�صًا، اأي اأن الفوائد التي �صتحققها 
ال�رشف  وخدمات  املياه  على  احل�صول  من  املراأة 
ال�صحي اأكرب بكثري من الفوائد التي يحققها الرجل، 

اإذا بقيت جميع العوامل الأخرى على حالها.
من  ال�صتفادة  مبتكرة  عديدة  ُنهج  واأتاحت 

ال�رشف ال�صحي نتيجة لتنفيذ م�صاريع �صغرية:
يف الربازيل، ا�صتخدمت مدينة ماناو�ص هبة قدرها  	•
اأ�رشة من  األف   15 خم�صة ماليني دولر لو�صل 
ب�صبكة حديثة لل�رشف  فقرًا وحرمانًا  الأ�رش  اأ�صد 
لالأ�رش  اخلدمات  دعم  طريق  عن  ال�صحي، 
الفقرية. ولول هذا امل�رشوع، ملا ا�صتطاعت هذه 
اخلدمة. ويف  بهذه  التزّود  تكاليف  الأ�رش حتمل 
اإطار ت�صجيع انتهاز الفر�ص، عمل امل�رشوع على 
زيادة التوعية باملنافع، لأن بقاء عدد، ولو قليل، 
من الأ�رش خارج �صبكة ال�رشف ال�صحي احلديثة 

ميكن اأن يت�صّبب يف تلويث م�صادر املياه)48(.
يف �رشق النيبال قّدمت اأ�صواق ال�رشف ال�صحي  	•
)�صاين مارت�ص( م�صاعدة لالأ�رش كي حت�صل على 
املواد الالزمة لإن�صاء املراحي�ص اأو تاأهيلها. وقد 
انطلق م�رشوع �صاين مارت�ص من جنوب الهند، 
وهو عبارة عن جمموعة من املتاجر املحلية يعمل 
فيها جتار متدربون يف جمال ال�رشف ال�صحي 
يبيعون املواد الالزمة لإن�صاء املراحي�ص باأ�صعار 

معقولة)49(. 
لت�صويق  النموذجي  امل�رشوع  يف كمبوديا، عمل  	•
اإن�صاء  ت�صجيع  على  ال�صحي  ال�رشف  معّدات 
رجن،  و�صفي  الكندال  مقاطعات  يف  املراحي�ص 
للربح.  م�صدرًا  يكون  اأن  ميكن  بيعها  اأن  مبينًا 
الب�صيط" كمجموعة قطع  "املرحا�ص  فجرى بيع 
و�صجعت  بنف�صها.  تركيبها  الأ�رش  ت�صتطيع  كاملة 
مردودية هذا املنتج ال�رشكات اخلا�صة ال�صغرية 

على ا�صتثمار مواردها يف تلبية الطلب)50(. 
بع�ص  يف  املحققة  الإجنازات  من  الرغم  وعلى 
لعدم  الربامج  هذه  تطبيق  نطاق  يّت�صع  مل  املناطق، 
الكايف.  الهتمام  اإىل  اأو  القوية  املحلية  القيادة  توفر 

والتقييم  الر�صد  واإجراءات  متوفرة  غري  فاملهارات 
هذا  على  ال�صتثناءات  ومن  �صعيفة)51(.  تزال  ل 
ال�رشف  بتو�صيع م�صاريع  املعروفة  املبادرة  الو�صع 
البنك  دعمها  مبادرة  وهي  الأرياف،  يف  ال�صحي 
الهند،  واأرياف  وتنزانيا  اإندوني�صيا،  يف  الدويل 
و�صملت حواىل 8.2 مليون �صخ�ص على مدى اأربعة 
اأعوام. ومن اأ�صباب جناح هذه املبادرة حت�صني ر�صد 

الأداء والرتكيز على النتائج)52(. 
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العر�ص،  على  الُنهج  معظم  ترّكز  حني  ويف 
بقيادة  الكامل  ال�صحي  ال�رشف  م�رشوع  ي�صتهدف 
جانب  واإىل   .)4.1 )الإطار  الطلب  املحلي  املجتمع 
�صاهمت  املراحي�ص،  ا�صتخدام  زيادة  على  حر�صه 
غ�صل  كتعميم  ال�صلوك،  تغيري  اإىل  الرامية  اجلهود 
يف  الرباز  ببكترييا  التلّوث  تقلي�ص  يف  الأيدي)53( 

اأفريقيا واآ�صيا.

*   *   *

ال�صيا�صة  اإطار  يف  اجلهود  بذل  اأن  واخلال�صة 
وال�رشف  املياه  يف  ال�صتثمارات  لزيادة  العامة 
ال�صحي �رشورة لتح�صني احل�صول على اخلدمات. 
تت�صبب  الطبيعية  املوارد  ل�صتغالل  احلالية  فالأمناط 
ما  كثريًا  الذين  الفقراء  على  هائلة  بيئية  م�صقات  يف 
ُيحرمون من اأدنى م�صتويات اخلدمة. وميكن زيادة 
احل�صول على خدمات ال�رشف ال�صحي بال�صتفادة 
البلدان،  من  جمموعة  �صهدتها  التي  الإجنازات  من 
املحلي واملجتمعي،  امل�صتوى  منها كان على  والكثري 
وباإ�رشاك احلكومات الوطنية وال�رشكاء يف التنمية.

جتّنب التدهور
لتقلي�ص  اأ�صا�صية  عوامل  ثالثة  التقرير  هذا  يتناول 
خيار  اإتاحة  البيئي:  التدهور  عن  الناجمة  ال�صغوط 
الطبيعية  للموارد  املحلية  الإدارة  ودعم  الإجناب، 
وحتقيق  البيولوجي،  التنوع  على  واملحافظة 

الإن�صاف.

خيار الإجناب 
ال�صحة  خدمات  ت�صمل  التي  الإجناب  حقوق 
الإجنابية، هي �رشط م�صبق ل�صحة املراأة ومتكينها، 
اأخرى.  اأ�صا�صية  بحقوق  للتمتع  �رشورة  وهي 
فحقوق الإجناب هي الأ�صا�ص لبناء عالقات �صليمة، 
الفر�ص  واإتاحة  متوازنة،  عائلية  حياة  وعي�ص 
اأي�صًا  اأ�صا�صية  اأف�صل. وهذه احلقوق  لتحقيق م�صتقبل 
الأهداف  فيها  العاملية، مبا  الإمنائية  الأهداف  لبلوغ 
اإيجابية على البيئة بقدر  اآثار  الإمنائية لالألفية، ولها 
ال�صغوط  ال�صكاين وتخفيف  النمو  اإبطاء  ت�صهم يف  ما 

على البيئة.
�صكان  عدد  اأن  اإىل  احلديثة  الإ�صقاطات  وت�صري 
و10   2050 بحلول  ن�صمة  مليار   9.3 �صيبلغ  العامل 
اأن  اإذا افرت�صنا   ،2100 مليارات ن�صمة بحلول عام 
معّدلت اخل�صوبة يف جميع البلدان تقارب معدلت 
اأي�صًا  الإح�صاءات  ت�صري  ذلك،  ومع  الإحالل)54(. 
الأ�رشة يف  تنظيم  الطلب على خدمات  تلبية  اأن  اإىل 

100 بلد ميكن اأن تخف�ص معدل اخل�صوبة الإجمايل 
يف  العامل  فيكون  الإحالل،  معدلت  دون  ما  اإىل 
الطريق اإىل ت�صجيل اأق�صى معّدل للنمو يليه انخفا�ص 
تدريجي)55(. وميكن حتقيق ذلك من خالل اإطالق 
حل�صولها  املجال  واإف�صاح  املراأة  لتمكني  مبادرات 
الإجنابية  ال�صحة  احلمل وخدمات  منع  و�صائل  على 

الأخرى.
فتاأمني خدمات ال�صحة الإجنابية وتنظيم الأ�رشة 
ُنهج  حتقيق  اإمكانات  يعزز  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف 
اأن  غري  الب�رشية.  والتنمية  وال�صتدامة  الإن�صاف 
تتوقف  البيئة  املتوقع حتقيقها على �صعيد  الإجنازات 
يف  الفرد  فم�صاهمة  فرد.  لكل  الكربون  ب�صمة  على 
اأ�صرتاليا  يف  الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  جمموع 
والوليات املتحدة الأمريكية يف يومني تعادل جمموع 
ما تبلغه م�صاهمة الفرد يف رواندا ومالوي على مدى 
�صنة كاملة. وُي�صتخل�ص من ذلك اأن خدمات ال�صحة 
الإجنابية وتنظيم الأ�رشة يف غاية الأهمية يف رواندا 
ومالوي، حيث ل تزال املراأة تنجب خم�صة اأطفال 
يف املتو�صط، غري اأن توفري هذه اخلدمات لن يقل�ص 
وعلى  كبرية.  بن�صبة  الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات 
خالف ذلك، ُيالحظ اأن برامج ابتكارية مثل برنامج 
فاميلي باكت Family PACT يف كاليفورنيا، الذي 
ي�ّصدد اأتعاب الأطباء الذين يقدمون خدمات الرعاية 
ال�صحية للن�صاء من فئة الدخل املنخف�ص، قد اأ�صهم يف 
تخفي�ص عدد الولدات مبعّدل 100,000 ولدة غري 
�صحة  حت�صني  على  بذلك  و�صاعد  عام،  كل  متعّمدة 
تقلي�ص  اإىل  بالإ�صافة  الأ�رش،  حياة  ونوعية  الن�صاء 
ب�صمة الكربون امل�صتقبلية بحواىل 156 مليون طن يف 

العام الواحد)56(.
الأطفال،  عدد  اختيار  الإجناب  حقوق  وت�صمل 
الولدات،  بني  واملباعدة  الإجناب،  وتوقيت 
الالزمة  والو�صائل  املعلومات  على  واحل�صول 
لذلك. ويعني النهج القائم على احلقوق تلبية الطلب 
والتعليم  املعلومات  توفري  عرب  اخلدمات  هذه  على 
ال�صحة  خدمات  اإىل  الو�صول  و�صمان  والتمكني، 
دعمًا  عديدة  مبادرات  وتطلق  املتاحة.  الإجنابية 
خليار الإجناب يف العامل، غري اأن الكثري منها يركز 

على عر�ص اخلدمات ولي�ص على تلبية الطلب)57(.
لتاأمني  الالزمة  الإ�صافية  الهيكلية  واملتطّلبات 
خدمات ال�صحة الإجنابية لي�صت بالكثرية لأن توفرها 
اأخرى.  �صحية  برامج  اإطار  يف  يكون  اأن  ميكن 
فالعديد من املبادرات ت�صتفيد من اأوجه التاآزر القائمة 
ال�صعيد  على  والبيئة  وال�صحة  ال�صكان  برامج  بني 
منوذجي  برنامج  املبادرات  هذه  ومن  املحلي. 
ت�صطلع به وكالة الوليات املتحدة الأمريكية للتنمية 

تاأمني خدمات ال�صحة 
الإجنابية وتنظيم الأ�رشة 
يف خمتلف اأنحاء العامل 

يعزز اإمكانات حتقيق ُنهج 
الإن�صاف وال�صتدامة 

والتنمية الب�رشية 
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الدولية يف نيبال الذي يغطي حواىل 14,000 ع�صو 
ومبادرة  الغابات)58(،  م�صتخدمي  جمموعات  من 
الإدارة املتكاملة لل�صكان واملوارد الطبيعية يف املناطق 
يف  املالئمة  التكنولوجيا  اعتماد  لربنامج  ال�صاحلية 
PATH يف الفلبني. وهذه املبادرات  جمال ال�صحة 
الإجنابية يف  ال�صحة  بّينت كيف ميكن دمج خدمات 
اإطار الربامج القائمة التي تنفذها املجتمعات املحلية. 
مماثلة)59(.  مبادرات  وكمبوديا  اأوغندا  واأطلقت 
ُتعنى  التي   )ProPeten( بروبينت  منظمة  وعملت 
نهج  اعتماد  على  غواتيمال  يف  الغابات  اإزالة  مبنع 
متكامل لل�صكان وال�صحة والبيئة، اأّدى اإىل انخفا�ص 
من   4.3 اإىل   6.8 من  املنطقة  يف  اخل�صوبة  معدل 

املواليد للمراأة الواحدة خالل عقد واحد)60(.
مكا�صب  ور�صدها  املوارد  اإدارة  يف  وللفعالية 
املوارد.  اإىل  تفتقر  التي  املناطق  يف  حتى  كبرية، 
املحلية  القيادة  لتطوير  اإمنائي  برنامج  �صاهم  فقد 
اأ�صوان  مدينة  يف  ال�صحة  يف  لالخت�صا�صيني  موّجه 
يف م�رش، يف زيادة عدد الزيارات املتكررة ما قبل 
اإىل تخفي�ص  الولدة ورعاية الأطفال، واأّدى ذلك 

معّدل وفيات الأمهات)61(. 
اإطار  يف  اإ�صالحات  عديدة  حكومات  واأجرت 
ال�صحة  م�صتوى  لتح�صني  والربامج  العامة  ال�صيا�صة 
اخل�صوبة  معدل  انخف�ص  بنغالدي�ص  ففي  الإجنابية. 
من 6.6 من املواليد لكل امراأة يف عام 1975 اإىل 2.4 
الكبري  2009. وهذا النخفا�ص  املواليد يف عام  من 
ال�صيا�صة  م�صتوى  على  مو�ّصعة  مبادرة  اإىل  ُيعزى 
اأن  على  و�صددت   ،1976 عام  يف  اعُتمدت  العامة 
هام  جزء  هما  الأ�رشة  وتنظيم  ال�صكاين  التخطيط 
الإجراءات  و�صملت  الوطنية.  التنمية  عملية  من 
لإتاحة  الإعانات  ومنح  املجتمعية؛  التوعية  املتخذة 
و�صائل منع احلمل؛ وبذل جهود للتاأثري يف العادات 
املحلي  املجتمع  مع  التحاور  خالل  من  الجتماعية 
غري  ومنظمات  ومعلمني  دينيني  زعماء  )من 
الرجال والن�صاء على حد �صواء؛  حكومية(؛ وتثقيف 
وتطوير البحث يف جمال ال�صحة الإجنابية؛ وتنظيم 

الأن�صطة التدريبية)62(.
ويف حالت عديدة كانت ال�رشاكات بني خمتلف 
عنا�رش املجتمع املحلي ومع عدد من مقّدمي اخلدمات 
ذات نتائج اإيجابية. ففي ثالث مناطق ريفية وحيني 
الفقرية  الأ�رش  الفقرية يف كينيا، حت�صل  الأحياء  من 
على ق�صائم ل�صداد تكاليف ال�صحة الإجنابية وخدمات 
ويف  اجلن�صي)63(.  العنف  ل�صحايا  التاأهيل  اإعادة 
الأمد بني احلكومة  الطويل  التعاون  �صاهم  نام  فييت 
من  والعديد  املناطق  يف  ال�صحية  واملوؤ�ص�صات 
خدمات  نوعية  حت�صني  يف  احلكومية  غري  املنظمات 

ال�صحة الإجنابية، ويف تقدمي جمموعة من اخلدمات 
اجلديدة، واإن�صاء �صبكة للتدريب ال�رشيري يف ال�صحة 

الإجنابية)64(. 
ال�صحة  لتوفري خدمات  ُبذلت جهود  اإيران  ويف 
الإقرار  اأثر  على  الثمانينات  اأواخر  يف  الإجنابية 
التنمية.  اأمام  عقبة  ال�رشيع  ال�صكاين  النمو  باأن 
واليوم، ت�صتخدم ن�صبة 80 يف املائة تقريبًا من الن�صاء 
وفيات  ومعدل  احلمل)65(.  منع  و�صائل  املتزوجات 
الأمهات امل�صجل يف اإيران هو اأقل بحواىل 8 يف املائة 
مما هو عليه يف جنوب اأفريقيا حيث ي�صاوي متو�صط 
 ،2009 عام  ويف  اإيران.  يف  الفرد  دخل  الدخل 
اأقرت منغوليا ا�صرتاتيجية وطنية لل�صحة الإجنابية، 
واأدرجت هذه اخلدمات يف امليزانية املتو�صطة الأمد 
حتى  احلمل  منع  و�صائل  جميع  بتمويل  والتزمت 
جمهورية  يف  ال�صحة  وزير  واأطلق   .2015 عام 
خدمات  لتقدمي  منوذجًا  الدميقراطية  ال�صعبية  لو 
ُينّفذ  فقرية  جنوبية  اأقاليم  ثالثة  يف  الأ�رشة  تنظيم 
الربنامج  هذا  واأ�صهم  املحلي.  املجتمع  م�صتوى  على 
احلمل،  منع  و�صائل  انت�صار  زيادة  يف  النموذجي 
اأقل  من  املناطق  بع�ص  ا�صتخدامها يف  معدل  فارتفع 
من واحد يف املائة يف عام 2006 اإىل اأكث من 60 يف 

املائة يف عام 2009)66(.
التوعية يف  تاأثري  دليل على  املبادرات  ويف هذه 
منها.  وال�صتفادة  الإجنابية  ال�صحة  خدمات  اعتماد 
لن�رش  اإذاعيًا  م�صل�صاًل  بروبينت  موؤ�ص�صة  رعت  وقد 
وال�صحة  الن�صائية  والق�صايا  البيئة  عن  املعلومات 
الإجنابية)67(. كما اإن �صبكات الهاتف النقال الوا�صعة 
لتقدمي  املبادرات  من  الكثري  ت�صتخدم  النت�صار 
اللواتي  لالأمهات  الطلب  ح�صب  �صحية  معلومات 
اأ�صبحت   فقد  اجلديدات،  والأمهات  مواليد  ينتظرن 
اأكث  النامية، حيث  البلدان  متاحة يف  ال�صبكات  هذه 
من 76 يف املائة من �صكان العامل)68( واأكث من مليار 
واملتو�صط  املنخف�ص  الدخل  ذات  البلدان  يف  امراأة 
ومن  النقال)69(.  الهاتف  خدمات  على  يح�صلون 
هذه املبادرات مبادرة حتالف الهاتف النقال لالأمومة 
بنغالدي�ص  املعلومات يف  النوع من  هذا  يوؤمن  الذي 
الُنهج  هذه  وجميع  اأفريقيا)70(.  وجنوب  والهند 
مل  مفاعيلها  اأن  غري  كبرية،  اإمكانات  على  تنطوي 

تظهر بعد يف العديد من البلدان.
لتحقيق  احلكومية  اجلهود  تن�صيق  من  بد  ول 
اإذ  للجميع،  الإجنابية  ال�صحة  ال�صتفادة من خدمات 
اأن تقدم عوائد ومكا�صب كبرية يف تخفي�ص  بو�صعها 
والرتقاء  ال�صحة،  وحت�صني  اخل�صوبة،  معدلت 
هو  بنغالدي�ص  حققته  الذي  فالإجناز  التعليم.  بنتائج 
واإمنا  املوارد  يف  تكمن  ل  العوائق  اأن  على  دليل 
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الإطار 4.2
الثقافة والأعراف وحماية البيئة

القيم واملعتقدات التي ت�صوغ عالقات النا�ص ببيئتهم الطبيعية هي من اأ�ص�ص ال�صتدامة البيئية، 
اإذ هي عبارة عن خمزون من املهارات واملمار�صات املحلية املتوارثة عرب الزمن يف الإدارة 
املحلية للبيئة. فمهارات ال�صكان املحليني يف الإدارة البيئية ميكن اأن ت�صمل ا�صرتاتيجيات متعددة 
الفائ�ص،  من  القليل  وحتقيق  �صغري،  نطاق  على  والإنتاج  الطبيعة،  ل�صتغالل  الأغرا�ص 
والكفاءة يف ا�صتخدام الطاقة، بالإ�صافة اإىل ُنهج عرفية متنوعة ل�صتغالل الأرا�صي واملوارد 

الطبيعية من غري الإكثار من النفايات وا�صتنفاد املوارد.
وادي  ففي  الطبيعية.  املوارد  حماية  يف  التقليدية  القيم  دور  اإىل  احلالة  درا�صات  وت�صري 
زمبيزي يف زمبابوي، مل تبلغ خ�صارة الغابات التي تعترب مقد�صة ن�صف امل�صاحة التي خ�رشتها 
التقاليد واملمار�صات  اأ�صهمت  القدا�صة. ويف غانا  ُت�صفى عليها �صفة  التي ل  الغابات الأخرى 
الزراعة  على  دورية  قيود  وفر�ص  معّينة،  مناطق  على  القدا�صة  �صفة  اإ�صفاء  اإىل  املحافظة 
واحل�صاد وال�صيد. و�صاعدت املعرفة املتوفرة حمليًا على مواجهة الكوارث الطبيعية والت�صّدي 
لها. واأعلنت �صيلي بعد كارثة ت�صونامي التي حدثت يف �صباط / فرباير 2010 عن مقتل ثمانية 
من  امل�صتفادة  الدرو�ص  اإىل  ُيعزى  العدد  هذا  ن�صمة. وجناة  األف   80 اأ�صل  من  فقط  �صيادين 

كوارث ت�صونامي التي نقلت اإليهم عرب الأجداد واإنذارات الإجالء التي اأطلقها اجلريان. 
ومع اأن هذه املعرفة قّلما ُيوؤخذ بها اأو ي�صتفاد منها، كانت القيم التقليدية من العنا�رش التي 
اأ�صهمت يف توجيه ال�صيا�صات. ففي اأندافادواكا، وهي قرية �صغرية يف جزيرة مدغ�صقر ي�صكنها 
ال�صيادون، اأطلق املجتمع املحلي مبادرة لتحقيق ال�صتدامة يف �صيد الأخطبوطيات، �صارت 
على مثالها القرى الأخرى، فاأ�صبحت املنطقة اأول منطقة بحرية يف البلد ي�رشف على اإدارتها 
املجتمع املحلي وت�صم 24 قرية. ويف اأفغان�صتان وبغية اإن�صاء جمعيات ل�صتخدام املياه، تعتمد 
احلكومة يف اإدارة املياه على عادات تعود اإىل زمن قدمي ت�صند مبوجبها اإدارة حقوق املياه اإىل 

قادة يعّينهم املجتمع املحلي مثل "نظام مرياب".
 Byers and others 2001; Marín and others 2010; Thomas and Ahmad 2009; Sarfo-Mensah and Oduro :امل�صدر
2007; UN 2008.

ال�صيا�صية.  الإرادة  ووجود  الأولويات  حتديد  يف 
ومتطلبات البنية الأ�صا�صية الإ�صافية لي�صت بالكثرية، 
اإل اأن زيادة اخلدمات بحد ذاتها لي�صت كافية. فمن 
لت�صجيع  والتدريب  املعلومات  توفري  ال�رشوري 
التجاوب مع هذه الربامج، بطرق ل تتعار�ص مع 
املوجهة  فالربامج  الجتماعية.  والعادات  التقاليد 
على  تنطوي  املحلية  املجتمعات  من  تنطلق  التي 
الو�صائل اجلديدة لالت�صال  اإمكانات كبرية، وكذلك 

واإي�صال اخلدمات.

الإدارة املحلية للموارد الطبيعية
من  مبزيد  الطبيعية  للموارد  املحلية  الإدارة  حتظى 
�صيما  ول  املركزية،  لالإدارة  بدياًل  باعتبارها  الدعم 
يف البلدان التي تعتمد جمتمعاتها املحلية على املوارد 
�صبل  تاأمني  يف  املحلية  الإيكولوجية  والنظم  الطبيعية 
العي�ص. والهتمام املتزايد بالتحريج يف بلدان خمتلفة 
كاأ�صتونيا وكو�صتاريكا والهند، هو دليل على اإمكانية 

جناح هذا النهج)71(.
املوارد  اإدارة  يف  امل�صاركة  مفهوم  اأن  ومع 
ناجحًا،  مفهومًا  بو�صفه  بتاأييد كبري  امل�صرتكة يحظى 
اأظهرت درا�صة معّمقة اأعّدت لأغرا�ص هذا التقرير 
يف  توؤثر  املحلية  فالعوامل  خمتلف)72(.  الواقع  اأن 
املحلية.  الإدارة  من  ت�صتفيد  التي  اجلهات  حتديد 

الثوات )مبا يف ذلك حقوق حيازة  ويعترب توزيع 
القرارات  اتخاذ  يف  وامل�صاركة  واملعرفة  الأرا�صي( 
عوامل مهمة للغاية. فعندما ي�صتفيد اأ�صحاب امل�صلحة 
بو�صعهم  م�صرتك،  مورد  من  مثاًل،  النفوذ،  ذوو 
الو�صول  لتقييد  ال�صخمة  ال�صتثمارات  تخ�صي�ص 
ال�صتدامة،  فر�ص  يعززون  قد  بذلك  وهم  اإليه، 
يدّل  ما  الواقع  ويف  الإن�صاف.  ح�صاب  على  ولكن 
املحلية  املجتمعات  يف  والتجان�ص  الرتابط  اأن  على 
من العوامل التي تزيد من قدرة هذه املجتمعات على 
تنظيم �صوؤونها والتفاق على كيفية الت�صدي مل�صاكل 

العمل امل�صرتك)73(.
ومن اأكرب العوائق اأمام الإن�صاف اإق�صاء املراأة 
من فر�ص امل�صاركة يف اتخاذ القرار. فاإذا مل ُي�صمع 
�صوت املراأة يف املجتمع، لن تت�صّنى لها ال�صتفادة من 
الأكرب من  العبء  تتحّمل هي  بينما  الطبيعية  املوارد 
الهند  املناطق يف  بع�ص  احلال يف  كما هي  تكاليفها، 
مثاًل)74(. فاتخاذ قرار باإغالق بع�ص الغابات دون 
حرمان  اإىل  يوؤّدي  قد  الن�صاء،  بحاجات  الكرتاث 
الن�صاء من احلطب، واإىل اإطالة الوقت الذي يق�صينه 
بحثًا عن طاقات بديلة للوقود والعلف، واإىل خف�ص 
التحليل  من  ويت�صح  احليواين.  الإنتاج  من  دخلهن 
عالقة  وجود  التقرير  هذا  لأغرا�ص  اأجري  الذي 
�صببية بني دليل الفوارق بني اجلن�صني واإزالة الغابات 
يف اأكث من 100 بلد يف الفرتة من عام 1990 اإىل عام 
2010. وقد اأ�صري يف الف�صل الثالث اإىل اأدلة م�صتمّدة 
املراأة  م�صاركة  اأهمية طبيعة  ت�صدد على  التجربة  من 

ومدى هذه امل�صاركة يف القرارات الإدارية)75(. 
لالإدارة  واإن�صافًا  جناحًا  الأكث  والنموذج 
يف  املحميات  منوذج  هو  الطبيعية  للموارد  املحلية 
املجتمعات املحلية، وهي عبارة عن اأرا�ٍص وموارد 
اإدارتها،  املحلي وي�رشف على  املجتمع  مائية ميلكها 
اأخرى.  تدابري  اأو  قانونية  تدابري  مبوجب  ويحميها 
العامل هي  الغابات يف  املائة من  11 يف  اأن  واملعلوم 
واإن  اإدارته)76(،  حتت  تقع  اأو  املحلي  للمجتمع  ملك 
كانت هذه التقديرات اأقل بكثري من القيمة الفعلية)77(. 
على  ت�صاعد  املحلي  املجتمع  يحميها  التي  واملناطق 
املوارد،  من  ال�صتفادة  يف  اجلميع  اإن�صاف  �صمان 
تاأمني  خالل  من  امل�صتدامة  الب�رشية  التنمية  وحتقيق 
الإيكولوجية،  للنظم  الأ�صا�صية  اخلدمات  ا�صتمرار 

وكذلك �صون �صالمة هذه النظم.
املجتمع  اإدارتها  يتوىّل  التي  البحرية  واملناطق 
وما  ال�صاحل  من  القريبة  البحرية  كاملناطق  املحلي، 
اأي�صًا  تقدم  و�صاحلية،  بحرية  موارد  من  تختزنه 
والتنمية  الإن�صاف وال�صتدامة  نهج  اإطار  حلوًل يف 
جزيرة  يف  كما  الهادئ  املحيط  جزر  ففي  الب�رشية. 
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فيجي، عدد كبري من هذه املناطق، حيث املجتمعات 
تقليدية  ممار�صات  تطبق  اجلزر  هذه  يف  القاطنة 
هذه  ومن  املناطق.  هذه  اإدارة  يف  طويل  وقت  منذ 
وحتديد  معّينة،  موا�صم  يف  ال�صيد  حظر  املمار�صات 
واملناطق  موؤقتًا.  ال�صيد  فيها  يحظر  التي  املناطق 
على  تاأتي  املحلي  املجتمع  يحميها  التي  البحرية 
من  بالربوتني  متّدها  اإذ  كبرية،  بفوائد  جمتمعاتها 

ال�صمك و�صبل العي�ص امل�صتدام)78(.
وبو�صع املجتمعات املحلية اإدارة املوارد الطبيعية 
ر�صوم  دفع  ذلك  يف  مبا  خمتلفة  اآليات  با�صتخدام 
الإيكولوجية  النظم  خدمات  على  احل�صول  مقابل 
الأعراف  اأما  املحمية.  املناطق  من  وال�صتفادة 
 ،)4.2 )الإطار  اأهمية  تقل  فال  التقليدية،  اأو  الثقافية 
جميع  اإ�رشاك  على  الآليات  هذه  جناح  ويعتمد 
اأ�صحاب امل�صلحة يف العوائد املحققة من املوارد ويف 
اأي�صًا على اللتزام  اإدارتها على حد �صواء، ويعتمد 
الوطني الذي ل يقّل اأهمية عن الآليات املحلية. وقد 
ال�صتينات  ال�صويد يف  الثاين جتربة  الف�صل  ا�صتعر�ص 
بحماية  الوطني  اللتزام  اأن  مبّينًا   )2.10 )الإطار 

البيئة يدعم اإدارة املوارد يف اإطار املجتمع املحلي. 
وحيث تكون للموارد الطبيعية �صلة وثيقة ب�صبل 
ميكن  امل�صلحة،  واأ�صحاب  الفئات  من  العديد  عي�ص 
اأن يكون اإ�صناد اإدارتها اإىل املجتمع املحلي مو�صوع 
البيئي  والإجهاد  الطبيعية  املوارد  فندرة  �رشاع. 
ال�رشاع  تاأجيج  اإىل  توؤدي  التي  العوامل  من  هما 
الف�صل  يف  التقرير  هذا  تناوله  ما  وهذا  وت�صعيده، 
الثالث. ويف بع�ص احلالت، تزيد ال�صيا�صات العامة 
يف  ت�صهم  عندما  �صيما  ول  ال�رشاع،  م�صّببات  من 
تو�صيع الفوارق الأفقية)79( اأو توؤثر �صلبًا على ال�صكان 
ويف  معّينة.  اإيكولوجية  نظم  يف  يعي�صون  الذين 
حالت اأخرى )كالفلبني وكو�صتاريكا(، �صاهم تعزيز 
الالمركزية والإدارة امل�صرتكة للموارد الطبيعية يف 

التخفيف من حدة التوتر.

التنّوع البيولوجي والإن�شاف
املفا�صلة  مفهوم  تراجع  املا�صية،  القليلة  الأعوام  يف 
التنّوع  على  واحلفاظ  العي�ص  �صبل  حماية  بني 
لحتمالت  متزايد  اإدراك  حمّله  ليحّل  البيولوجي، 
وحتقيق  البيئة  حماية  بني  الإيجابي  التاآزر 
الطبيعية  الإيكولوجية  النظم  فحماية  الإن�صاف. 
ملوارد  �صمانة  هي  مثاًل،  البيولوجي،  والتنوع 
الرزق والغذاء واملياه وال�صحة. ويف هذا ال�صدد، 
وبوت�صوانا  الربازيل  )منها  عديدة  بلدان  تدعو 
الأمم  برنامج  )منها  الدولية  واملنظمات  وناميبيا( 
املتحدة الإمنائي( اإىل تخ�صي�ص ال�صتثمارات حلماية 

التنوع البيولوجي ملا يكتنزه من فوائد اإمنائية. ومن 
على  املحمية  املنطقة  نظام  تطبيق  املقرتحة  الأدوات 
تدهور  لتجنب  تدابري  باتخاذ  الإيكولوجية،  النظم 
البيئية.  ال�صياحة  وت�صجيع  منه،  احلد  اأو  الأرا�صي 
حماية  يف  الفاعلة  ال�صبل  من  هي  البيئية  فال�صياحة 
املجتمع  يف  العي�ص  �صبل  ودعم  البيولوجي  التنوع 
املحلي. ويبقى التحدي يف �صمان امل�صاركة املن�صفة، 

ول �صيما م�صاركة املراأة )80(.
وك�صفت درا�صة اأجريت حديثًا اأن ال�صياحة البيئية 
التي ت�صهم يف  البيئة  اآليات احلفاظ على  اآلية من  هي 
احلد من الفقر )81(. ففي ناميبيا، مثالً، �صاهم برنامج 
هكتار  ماليني  ثالثة  قرابة  حماية  يف  البيئية  لل�صياحة 
التي هي م�صدر تنّوع  املناطق الربية والبحرية  من 
بيولوجي كبري. وقد اأ�صهم الربنامج يف حت�صني �صبل 
الإن�صاف.  حتقيق  يف  وبالتايل  واإثرائها،  العي�ص 
تنتج  الربنامج  هذا  ي�صملها  التي  املحمية  فاملناطق 
 29 ن�صبة  املحلية  العاملة  اليد  ت�صتفيد  كبرية،  ثروات 
املائة.  5 يف  بن�صبة  التقليدية  املائة منها والزراعة  يف 
وهكذا تت�صح قدرة املناطق املحمية على امل�صاهمة يف 
احلد من الفقر)82(. ويف مبادرة للحفاظ على التنوع 
البيولوجي على م�صتوى مالكي الأرا�صي يف جزيرة 
احلد  يف  اأ�صهمت  حمميًا،  موقعًا   20 اأن�صئ  فانواتو، 
ال�صيد غري امل�رشوع، ويف تعزيز منو  من عمليات 
املخزون من الأ�صماك، وحت�صني مداخيل املجتمعات 
اتفاقًا  احلكومة  اأبرمت  الإكوادور،  ويف  املحلية. 
 2010 عام  يف  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع 
لإن�صاء �صندوق ائتماين دويل حلماية املنتزه الوطني 
يا�صوين من عمليات التنقيب عن النفط. وهذا املنتزه 
ال�صكان  توؤوي  البيولوجي  بالتنوع  غنية  منطقة  هو 
الوقت  اأن  ومع  وتارومينان.  لتاجايري  الأ�صليني 
ل يزال مبكرًا لتقييم هذه املبادرة، فهي تقّدم منوذجًا 
للحفاظ على النظم الإيكولوجية تلتزم مبوجبه البلدان 

املتقّدمة بتقدمي امل�صاعدات اإىل اأ�صّد البلدان فقرًا)83(.
ومن الأمثلة على دعم �صبل العي�ص مع احلفاظ على 
التنوع البيولوجي زراعة الأحراج التي ت�صتلزم نهجًا 
متكاماًل يجمع بني الأ�صجار وال�صجريات واملحا�صيل 
واملوا�صي، وذلك لإن�صاء اأنظمة ل�صتخدام الأرا�صي 
تكون اأكث تنوعًا واإنتاجية وفائدة و�صحة وا�صتدامة. 
وزراعة الأحراج منت�رشة يف منطقة يوجنا�ص، على 
املنحدر ال�رشقي جلبال الأنديز الو�صطى يف البريو، 
التي يقطنها جمتمع من ال�صكان الأ�صليني يبلغ عددهم 
املحلي  للمجتمع  ي�صمح  النهج  وهذا  ن�صمة.   32,000
باحلفاظ على الأ�صناف املهمة جينيًا وتلبية جمموعة 
واإنتاج  الغذائية،  احلاجات  كتاأمني  الأغرا�ص  من 

الأدوية، وال�صلع التجارية)84(.

املناطق التي يحميها 
املجتمع املحلي ت�صاعد 

على �صمان اإن�صاف 
اجلميع يف ال�صتفادة من 
امل�ارد، وحتقيق التنمية 
الب�رشية امل�صتدامة من 
خالل تاأمني ا�صتمرار 

اخلدمات الأ�صا�صية للنظم 
الإيك�ل�جية،  وكذلك 
�ص�ن �صالمة هذه النظم
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اجلدول 4.2

ف�ائد وحتديات احلماية الجتماعية للتكّيف مع تغّي املناخ والتخفيف من خماطر 
الك�ارث

التحديات الفوائد الربنامج واملثال
التحويالت النقدية املوجهة اإىل 

فئات معّينة
اإثيوبيا: برنامج �صبكة احلماية 

الجتماعية 

ي�صتهدف الفئات الأكث �صعفًا 	•
	ي�صهم يف ا�صتقرار ال�صتهالك 	•
يتيح القدرة على التكّيف مع  	•

املخاطر وي�صجع ال�صتثمار 
يعزز القدرة على الت�صّدي  	•

لل�صدمات املناخية

�صمان املقدار املالئم من  	•
التحويالت وا�صتمرارها 

احلد من املخاطر باعتماد نهج  	•
طويل الأجل

اإظهار الفعالية القت�صادية  	•
للتحويالت النقدية يف معاجلة 

ال�صدمات املناخية
ا�صتخدام اأدلة ال�صعف القت�صادية  	•

والجتماعية لتحديد وجهة 
التحويالت

برامج العمالة
الهند: برنامج مهامتا غاندي 

الوطني ل�صمان العمالة يف 
الريف 

مينح احلق يف 100 يوم عمل عند  	•
الطلب يف املناطق الريفية

ي�صهم يف ت�صييد البنى الأ�صا�صية مبا  	•
يف ذلك امل�صاريع التي تعّزز قدرات 

املجتمع املحلي للحد من اآثار تغرّي 
املناخ

يوفر دخاًل م�صمونًا للتكّيف مع  	•
التغرّيات املو�صمية يف الدخل 

�صمان الفوائد الكافية  	•
امل�صاءلة وال�صفافية 	•

زيادة الوعي لتعزيز امل�صاركة  	•
ر�صد التكاليف وتفادي الإق�صاء 	•

التاأمني على املحا�صيل اأ�صا�ص 
موؤ�رشات الأحوال اجلوية 

حكومة مالوي و�رشكاوؤها: 
التاأمني على املحا�صيل على 

اأ�صا�ص موؤ�رشات الأحوال 
اجلوية لإنتاج الفول ال�صوداين

ي�صمن احلماية من املخاطر املرتبطة  	•
بالتاأمني

يحرر اأ�صول لال�صتثمار يف القدرة  	•
على التكّيف

ميكن ربطه بالجتاهات العامة  	•
واإ�صقاطات تغرّي املناخ

يدعم القدرة على التكّيف 	•

ا�صتهداف املزارعني املهم�صني  	•
معاجلة الآثار املتفاوتة بني  	•

اجلن�صني
اإبقاء الر�صوم يف متناول الفقراء  	•

دعم التكاليف الراأ�صمالية 	•
دمج التوقعات املناخية يف تقييم  	•

املخاطر املالية 
و�صع اآليات ل�صمان اإعادة التاأمني  	•

حتويالت الأ�صول )الثوة 
احليوانية(

بنغالدي�ص: م�رشوع احلد من 
خطر التعر�ص لتغرّي املناخ

ي�صتهدف الفئات الأكث �صعفًا 	•
ميكن دجمه يف الربامج التي توؤمن  	•

�صبل العي�ص

تخ�صي�ص اأموال تتنا�صب مع  	•
املخاطر

�صمان مالءمة الأ�صول املحّولة  	•
للظروف املحلية 

دمج الإجهاد البيئي الناجم عن  	•
تغرّي املناخ يف اختيار الأ�صول

.Adapted from Davies and others in OECD )2009( :امل�صدر

واحلفاظ  للتنمية  املتكاملة  امل�صاريع  وت�صتهدف 
وحتقيق  البيولوجي  التنوع  حماية  الطبيعة  على 
التنمية الريفية يف اآن معًا. ويف اإطار هذا النوع من 
امل�صاريع، متكنت املجتمعات املحلية يف منطقة ترياي 
الغابات  على  ال�صغط  تخفيف  من  نيبال  غرب  يف 
البيولوجي  التنوع  حماية  على  بالرتكيز  الطبيعية 
الطبيعية.  واملوارد  لالأرا�صي  امل�صتدام  وال�صتخدام 
تنويع  املحلية  للمجتمعات  امل�صاريع  هذه  مثل  وتكفل 
اأفراد  من  والفقراء  للن�صاء  �صيما  ل  الدخل،  م�صادر 
اأ�رشار  من  نف�صه  الوقت  يف  وحتد  املحلي،  املجتمع 
الإجهاد البيئي على النظم الإيكولوجية الطبيعية)85(.

تغرّي املناخ: خماطر ووقائع 
نتناول  الناجحة،  للُنهج  ال�صتعرا�ص  هذا  ختام  يف 
من  للتخفيف  العامة،  ال�صيا�صة  �صعيد  على  اجتاهني 
اآثار تغرّي املناخ على ال�صكان، اأوًل اإجراءات من�صفة 

للتكّيف يف حالت الكوارث؛ ثانيًا اإجراءات مبتكرة 
للحماية الجتماعية.

اإجراءات من�شفة للتكّيف يف حالت الكوارث
الكوارث  اأن  والثالث  الثاين  الف�صلني  يف  ورد 
الطبيعية تت�صبب يف خلل، وهي تعبري عن العالقات 
على  ال�صائدة  والقوة  النفوذ  وعالقات  القت�صادية 
اأن  غري  والعاملية.  والوطنية  املحلية  الأ�صعدة 
التي  العنا�رش  من  هما  الهادف  والت�صّدي  التخطيط 
ذلك  حتقيق  وميكن  الفوارق.  تقلي�ص  اإىل  توؤدي 
املعر�صة  املناطق  خرائط  ر�صم  لتحقيق  بطريقتني 
املن�صف  والتوزيع  املحلي  املجتمع  مب�صاعدة  للخطر 

للممتلكات العامة التي يعاد بناوؤها.
واأّدت التجربة اإىل التحّول من النماذج املركزية 
ل�صتعادة القدرة على العمل بعد الكوارث اإىل مناذج 
لمركزية. فربامج مواجهة خماطر الكوارث بقيادة 
الربامج  من  اأف�صل  عمومًا  هي  املحلية  املجتمعات 
ال�صتعانة  ميكن  التي  القدرات  حتديد  يف  املركزية 
والنتعا�ص  الطوارئ  حال  يف  لالإغاثة  حمليًا  بها 
واإعادة البناء يف الأجل الطويل، والقيود التي حتول 
املنظمات  تكون  ما  وكثريًا  املهام.  هذه  اإجناز  دون 
اأو  البعيدة  املناطق  اإىل  الو�صول  على  قادرة  املحلية 
اإندوني�صيا،  اآ�صيه، يف  املحظورة، كما هي احلال يف 
الإغاثة  يتعذّر على عاملي  ويف �رشي لنكا، حيث 
ويف  امل�صلح)86(.  ال�رشاع  حالة  يف  التحرك  الدولية 
نف�صه، يجدر جتنب العتماد احل�رشي على  الوقت 
التفاوت  اأوجه  من  تزيد  قد  اإذ  املحلية،  املنظمات 

والإق�صاء.
واملوارد  الأماكن  خرائط  ر�صم  اأثبت  وقد 
املعر�صة للخطر باإ�رشاف املجتمع املحلي فعاليته)87(: 
يف ماونت فرينون، اأحد اأفقر املجتمعات املحلية  	•
املعر�صة  املناطق  خرائط  رّكزت  جامايكا،  يف 
املحلي  املجتمع  باإ�رشاف  املو�صوعة  للكوارث 
اإىل  ذلك  واأدى  الفي�صانات،  م�صاكل  على 

التفاق على �رشورة اإن�صاء العّبارات.
التي  اخلرائط  ك�صفت  اأوغندا،  يف  جنجا،  يف  	•
و�صول  اإمكانية  حول  املحلي  املجتمع  ر�صمها 
الن�صاء اإىل املوارد واخلدمات عن وجود عقبات 
توزيع  يف  الف�صاد  منها  املراأة،  اإن�صاف  اأمام 
احل�صول  يف  املراأة  حقوق  واإنكار  الأرا�صي 
حلل  ال�صعبيون  الزعماء  وا�صتجاب  عليها. 
وخطط  لالدخار  جمعيات  باإن�صاء  الأزمة  هذه 
للت�صهيالت الئتمانية الدّوارة. وقد اأ�صهمت هذه 
التدابري يف ت�صهيل ح�صول املراأة على ال�صكوك 

العقارية و�صاعدتها على تطوير الأرا�صي.
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يف  ي�صاهم  اأن  ميكن  املحلي  املجتمع  واإ�رشاك 
برامج  تبنّي من  ما  الفقرية. وهذا  املجتمعات  متكني 
التدريب لال�صتعداد للكوارث يف 176 مقاطعة تقع يف 
املناطق الأكث تعّر�صًا للخطر يف 17 ولية يف الهند. 
وقد ا�صتطاعت املدربات الرائدات م�صاعدة الن�صاء يف 
واإ�رشاك  به.  ُيحتذى  مثاًل  واأ�صبحن  جمتمعاتهن، 
للخطر  املعر�صة  املناطق  خرائط  ر�صم  يف  املراأة 
عملية  من  جزءًا  يجعلها  املحلي  املجتمع  باإ�رشاف 
اأمامها فر�صة لإ�صماع �صوتها  اتخاذ القرار، ويتيح 
ميتايل  وتقول  اأف�صل.  نحو  على  بحياتها  والتحكم 
ولية  يف  جنوان،  مقاطعة  يف  القاطنة  جو�صوامي 
اأ�صام يف هذا ال�صدد: "ن�صعر باأننا نفيد جمتمعنا ون�صعر 
بالفخر عندما نرى اأننا نقوم بكامل م�صوؤولياتنا جتاه 

الأ�رشة واملجتمع )88(".
وتتاأثر املجتمعات الريفية الفقرية اأكث من غريها 
من  اأي�صًا  ت�صتفيد  ولكنها  الإيكولوجية  النظم  بتدهور 
اأف�صل  ومن  غريها.  من  اأكث  واإنعا�صها  حمايتها 
من  والتخفيف  الطبيعية  الكوارث  لتجنب  الطرق 
الإيكولوجية واإنعا�صها وحمايتها  النظم  اإدارة  اآثارها 
لتكون دائمًا ح�صنًا واقيًا للمجتمع. فالقرى املح�صنة 
وغابات  املرجانية  وال�صعب  املانغروف  بغابات 
الأرا�صي املنخف�صة كانت اأوفر حظًا يف الحتماء من 
عام  يف  اجتاح  الذي  للت�صونامي  البحري  املد  كارثة 

2004 �رشي لنكا وماليزيا والهند)89(.
اأمناط  يف  املتجذرة  الفوارق  تكون  ما  وكثريًا 
م�صدرًا  الجتماعية  وال�صتثمارات  الأ�صا�صية  البنى 
اإعادة  ت�صاهم  اأن  النتائج. وميكن  لفوارق كبرية يف 
الطبيعية  الكوارث  اأعقاب  الأ�صا�صية يف  الهياكل  بناء 
يف معاجلة م�صاكل التحّيز والتمييز التي كانت �صائدة 
يف املا�صي ويف الق�صاء على العوامل الأخرى التي 
ت�صهم يف ا�صتمرار الفقر وعدم امل�صاواة. فبعد انتعا�ص 
عام  يف  بيرتا  لوما  زلزال  اإثر  كاليفورنيا  �صمال 
1989، اعرت�ص املجتمع على اإعادة ت�صييد الطريق 
فّرقت  التي  الأ�صلية  الطريق  طول  على  ال�رشيع 
من  املت�صاعد  للتلّوث  وعّر�صتها  ال�صكنية  الأحياء 
حمركات ال�صيارات. واأعيد توجيه الطريق ال�رشيع 
التفاق  وجرى  جماورة  �صناعية  منطقة  مبحاذاة 
على ال�صتعانة بالأيدي العاملة املحلية والتعاقد معها 

لإعادة البناء)90(.

احلماية الجتماعية املبتكرة 
ت�صمل  التي  برامج احلماية الجتماعية  اأن  يبدو جليًا 
الفقراء  قدرة  لتعزيز  والتحويالت  امل�صاعدات 
وال�صعفاء للتخل�ص من الفقر والحتماء من املخاطر 
احلفاظ  على  الأ�رش  ت�صاعد  اأن  ميكن  وال�صدمات، 

وحت�صني  ال�صتهالك  يف  م�صتقرة  م�صتويات  على 
اأن  اإىل  التقديرات  وت�صري  التوزيع)91(.  م�صتويات 
مليار �صخ�ص يف البلدان النامية يعي�صون �صمن اأ�رش 

تتلقى �صكاًل من اأ�صكال التحويالت الجتماعية)92(.
تدابري  من  اأنواع  اأربعة   4.2 اجلدول  ويت�صمن 
ل�صالح  تكون  اأن  ميكن  التي  الجتماعية  احلماية 
جرى  ما  اإذا  البيئية  وال�صتدامة  الإن�صاف  حتقيق 

املزج بينها على النحو املنا�صب.
املحتملة  والتحديات  الفوائد  يلي  فيما  ونو�صح 
للتحويالت النقدية ل�صالح فئات معّينة، وخمططات 
اأ�صا�ص  على  املحا�صيل  على  والتاأمني  الت�صغيل، 

موؤ�رشات الأحوال اجلوية، ونقل الأ�صول. 
ت�صاعد  اأن  الجتماعية  احلماية  لربامج  وميكن 
النا�ص يف احل�صول على الطاقة من م�صادر حديثة، 
وتظهر  ال�صحي.  وال�رشف  النظيفة  املياه  وعلى 
اإحدى الدرا�صات احلديثة الآثار الإيجابية للتحويالت 
النقدية ل�صالح الأ�رش الفقرية يف اإطار برنامج الفر�ص 
 ،)Mexico’s Opportunidadis( املك�صيك  يف 
هذه  فاآثار  والتعليم.  ال�صحة  على  تقت�رش  ل  وهي 
على  الأمد  الق�صري  الإنفاق  �صملت  التحويالت 
على  الأجل  الطويل  والإنفاق  الطاقة،  خدمات 
وقد  الغاز(.  ومواقد  )الثالجات  احلديثة  الأجهزة 
الفحم  اأو  احلطب  من  التحول  من  الأ�رش  متكنت 
الكهرباء  مثل  كلفة  واأعلى  نظيفة  طاقة  م�صادر  اإىل 

والغاز امل�صيل)93(.
اأكث  ُنهج  اعتماد  يف  البلدان  تنظر  اأن  وينبغي 
حتقق  التي  الُنهج  اأي  الجتماعية،  للحماية  تكاماًل 
ال�صتدامة البيئية والإن�صاف والتنمية الب�رشية. وقد 
بّينت درا�صة اأجريت حديثًا حول احلماية الجتماعية 
والتخفيف من خماطر الكوارث وخطط التكّيف مع 
تغرّي املناخ يف جنوب اآ�صيا اأن عددًا قلياًل من البلدان 
برنامج  يف  جمتمعة  العنا�رش  هذه  دمج  على  يعمل 
الدرا�صة  �صملتها  برناجمًا   124 اأ�صل  فمن  واحد. 
الثالثة  العنا�رش  منها  فقط  املائة  يف   16 �صمت 
جمتمعة)94(. ون�صت�صهد مبثال من جنوب اأفريقيا وهو 
برنامج العمل من اأجل املياه، وهو جزء من برنامج 
 .2004 اأطلق يف عام  الأ�صغال العامة املو�صع الذي 
فهذا امل�رشوع هو الأول من نوعه، اإذ ي�صمل عن�رش 
وتوفرها،  املياه  تدفق  بزيادة  ُيعنى  اأي  البيئة، 
التنوع  وحماية  الأرا�صي،  اإنتاجية  وحت�صني 
وقد  بيئيًا.  احل�صا�صة  املناطق  بع�ص  يف  البيولوجي 
واملناطق  الرطبة  لالأرا�صي  مماثلة  مبادرات  األهم 
ال�صاحلية واإدارة النفايات)95(. وعلى اأثر ا�صتعرا�ص 
اإىل   2004( امل�رشوع  من  الأوىل  املرحلة  اإجنازات 
العامة  الأ�صغال  برامج  اأن  ات�صح   ،)2009 عام 
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كانت ق�صرية جدًا واأن الأجور كانت منخف�صة للغاية 
بحيث ل ت�صمح بتخفيف الفقر فعاًل، فقّررت احلكومة 
التالية  املرحلة  لالأجور �صمن  اأدنى جديد  و�صع حد 

من امل�رشوع.
الأ�صغال  برامج  تتيح  اأن  ال�رشوري  ومن 
العامة فر�صًا للن�صاء ولالأ�صخا�ص غري القادرين على 
املياه يف  اأجل  العمل من  العمل. ويخ�ص�ص برنامج 
جنوب اأفريقيا ح�ص�صًا للن�صاء ت�صل اإىل 60 يف املائة، 
على  القادرين  غري  املعوقني  لالأ�صخا�ص  واأخرى 
الن�صاء  ن�صبة  وتبلغ  املائة)96(.  يف   2 اإىل  ت�صل  العمل 
يف  امل�صاركني  الهند  يف  والقبائل  الطوائف  واأفراد 
الربنامج الوطني ل�صمان العمالة يف الريف اأكث من 

50 يف املائة. 
واإدارة  ت�صميم  يف  املحلي  املجتمع  واإ�رشاك   
مع  التكّيف  لأغرا�ص  الجتماعية  احلماية  برامج 
ويتبنّي  الأهمية.  غاية  يف  عن�رش  هو  املناخ،  تغرّي 
من ا�صتعرا�ص الربنامج الوطني ل�صمان العمالة يف 
القرويني  متكني  يف  م�صاهمته  مدى  الهند  يف  الريف 
مع  التفاو�ص  ويف  امل�صاريع  حتديد  يف  امل�صاركة  من 
ال�صلطات املحلية)97(. ويتناول الف�صل اخلام�ص مدى 
واحلكم  القرار  اتخاذ  يف  الوا�صعة  امل�صاركة  م�صاهمة 
ويف  للم�صاءلة،  وقابليتها  املوؤ�ص�صات  دور  تعزيز  يف 

حتقيق نتائج من�صفة.

الجتماعية  احلماية  برامج  تنفيذ  وطريقة 
على  تتوقف  املناخ  تغرّي  مع  التكّيف  لأغرا�ص 
اخليارات ال�صيا�صية يف مو�صوع الإن�صاف والبيئة، 
وعلى كيفية تعبئة املجتمع لدعم هذه الربامج، وذلك 
يف  الطويل  املدى  على  للتكّيف  القدرات  بناء  بهدف 

اإطار برامج احلماية الجتماعية واحلد من الفقر. 

*   *   *

وهذا ال�صتعرا�ص للُنهج الفاعلة يدعو اإىل التفاوؤل. 
ت�صهم  التي  ال�صرتاتيجيات  وتنفيذ  املمكن حتديد  فمن 
العديد من  ال�صتدامة والإن�صاف ملواجهة  يف حتقيق 
وترد  والثالث.  الثاين  الف�صلني  يف  املبينة  التحديات 
ال�صكل  من  الأول  الربع  يف  ال�صرتاتيجيات  هذه 
1.1 يف الف�صل الأول. واملوؤكد اأن هذه الُنهج حققت 
جناحًا يف جميع اأنحاء العامل، واأدت اإىل نتائج اإيجابية 
الفقراء واملحرومني وكذلك ل�صالح  ملمو�صة ل�صالح 
البيئة. غري اأن مثل هذه النتائج لي�صت تلقائية. فال بد 
من بذل املزيد من اجلهود لدمج الإن�صاف يف ت�صميم 
املناق�صات  يف  النا�ص  واإ�رشاك  والربامج  ال�صيا�صات 
والقرارات التي توؤثر يف حياتهم. ومثل هذه الُنهج 
ت�صمن  بحيث  الكافية،  باملوارد  حتظى  اأن  ينبغي 
توزيعًا جديدًا للم�صوؤوليات. فقد حان الوقت ملواجهة 

هذه التحديات. وهذا ما �صنتناوله يف الف�صل التايل.

ال�صرتاتيجيات التي ت�صهم 
يف حتقيق ال�صتدامة 

والإن�صاف حققت جناحًا يف 
جميع اأنحاء العامل




