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مواجهة التحديات
على م�ستوى ال�سيا�سة العامة

تناول هذا التقرير الفوارق الكبرية بني الأفراد
واجلماعات والبلدان ،وهي فوارق تتزامن وتتفاعل
مع التدهور البيئي ومع ت�ضا�ؤل خدمات النظام
الإيكولوجي الذي يعتمد عليه فقراء العامل .نعم،
التحديات �ضخمة .غري �أن الظروف ت�سمح اليوم
�أكرث من �أي وقت م�ضى ب�إحراز التق ّدم يف جماالت
خمتلفة .فم�ستوى الوعي العام ارتفع ،والأ�صوات
تعم �أنحاء كثرية من العامل
التي تنادي بالدميقراطية ّ
مب�رشة بالإ�صالح.
ً
و�إثراء النقا�ش يف هذا املو�ضوع يتطلب فكر ًا
جريئ ًا ع�شية م�ؤمتر الأمم املتحدة ب�ش�أن التنمية
امل�ستدامة لعام ( 2012ريو .)20+ويقدّم هذا
التقرير ر�ؤية جديدة لتحقيق التنمية الب�رشية املن�صفة
وامل�ستدامة .ولكي ت�صبح هذه الر�ؤية حقيقة ،ال
بد من تقوية امل�ؤ�س�سات وبناء القدرات و�إ�صالح
ال�سيا�سات وتوطيد احلكم الدميقراطي.
ويف هذه الر�ؤية دعوة �إىل �إعادة نظر �شاملة
يف دور الدول واملجتمعات املحلية ،وقدرتها على
حتديد الفر�ص ال�سانحة واال�ستفادة منها .وهي
ت�ؤكد ،ا�ستناد ًا �إىل �أفكار �أمارتيا �سني واملبادئ
الأ�سا�سية لنهج التنمية الب�رشية ،على نهج لال�ستدامة
والإن�صاف يرتكز على االحتواء وامل�شاركة
واملناق�شة العامة الواعية ،ويختلف يف الوقت ذاته
باختالف القيم والظروف والأهداف بني بلد و�آخر.
ولن يتوقف العامل عند الأهداف الإمنائية
للألفية .فهو يحتاج �إىل �إطار �إمنائي ملا بعد عام
 2015ي�ستويف مقوّ مات الإن�صاف واال�ستدامة.
وم�ؤمتر ريو 20+يبدو فر�صة قيّمة للتو�صل �إىل
تفاهم حول كيفية ر�سم الطريق �إىل امل�ستقبل.
ويقرتح هذا الف�صل �إ�صالحات �أ�سا�سية على
ال�صعيدين الوطني والعاملي:
• على ال�صعيد الوطني ،ي�شدد على احلاجة
�إىل و�ضع الإن�صاف يف �صلب عملية ت�صميم
ال�سيا�سات والربامج ،وعلى �إمكانية حتقيق
�آثار �إيجابية م�ضاعفة نتيجة للتمكني يف املجاالت
القانونية وال�سيا�سية.
• على ال�صعيد العاملي ،يدعو �إىل تخ�صي�ص املزيد
من املوارد ملعاجلة املخاطر البيئية امللحّ ة و�إىل

املزيد من الإن�صاف يف متثيل البلدان والفئات
املحرومة يف قرارات احل�صول على التمويل.
ولتعزيز موقع الإن�صاف واال�ستدامة يف
�صلب التنمية الب�رشية ،ال ب ّد من م�ضافرة اجلهود
وتن�سيقها .فكثري ًا ما تت�ضمن خطط التنمية مفا�ضالت
ال لزوم لها ،حيث الت�ضحية بالبيئة ال�صحية �أو
بالتوزيع املن�صف للرثوة ل�صالح النمو االقت�صادي.
ويعني ذلك �ضمن ًا التخلّي عن هدف من هذه
الأهداف باعتباره هدف ًا ثانوياً ،حتت ت�أثري موازين
القوى والقيود ال�سيا�سية .ويف �أحيان كثرية ،تكون
اخلطط جمتز�أة ،ال ت�ستويف مقوّ مات الإن�صاف.
غري �أن هذا الواقع ال ينفي �إمكانية و�ضع �سيا�سات
وخطط تهيئ لبناء جمتمع �سليم واقت�صاد �سليم وبيئة
�سليمة.
ويعيد هذا الف�صل الت�أكيد على الفكرة الرئي�سية
لهذا التقرير القائلة ب�أن النُهج التي جتمع بني
ال
اال�ستدامة والإن�صاف مع ًا ميكن �أن تنتج حلو ً
مبتكرة ومبادئ فعالة لتحقيق التنمية الب�رشية.

ا�ستمرار النمط الراهن :ال ا�ستدامة وال
�إن�صاف
�شهدت العقود املا�ضية منوذجا اقت�صادي ًا ركز على
حتقيق احلد الأق�صى من النمو ،ب�رصف النظر
عن الآثار البيئية والعوامل اخلارجية التي ت�ؤثر
على الن�شاط االقت�صادي .وهذا النموذج غلب على
املوجه (االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق)،
نظام االقت�صاد
ّ
وكذلك على نظام االقت�صاد اال�شرتاكي الآخذ يف
التحرر (ال�صني يف الت�سعينات) ،وعلى اقت�صاد
ال�سوق احلرة (�أ�سرتاليا والواليات املتحدة الأمريكية
على مدى فرتة طويلة من القرن الع�رشين) .وكان
الت�سارع يف النمو االقت�صادي ،خ�صو�ص ًا منذ
احلرب العاملية الثانية ،كثيف الكربون ومتحرر ًا
من ال�ضوابط .وكما ورد يف الف�صل الثاين ،هذا
النمو غري اخلا�ضع لل�ضوابط وغري العابئ بالبيئة
دفع العامل �إىل نقطة حيث تتجاوز تركّ زات ثاين
�أك�سيد الكربون يف اجلو  350جزء ًا يف املليون،
وتتجه �إىل م�ستويات تنذر بالكوارث.
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تقرير التنمية الب�شرية
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ويف مواجهة التحديات البيئية ال�صعبة التي تهدد
�آفاق التقدم يف التنمية الب�رشية ،ال تزال الإجراءات
العاملية املت�ضافرة �أقل بكثري من امل�ستوى املطلوب.
وي�ستعر�ض هذا الف�صل حجم التحديات وي�شري �إىل
تناق�ض �أ�سا�سي :بقاء الأمور ال يحقق اال�ستدامة وال
الإن�صاف ،و�أي حماولة للتحرك ت�صطدم بقيود
االقت�صاد ال�سيا�سي .ويقرتح الف�صل مبادئ �أ�سا�سية
ت�ستطيع البلدان باعتمادها دفع عجلة التغيري ،ومن
ثم يتناول موا�ضيع رئي�سية على ال�صعيد العاملي.
ال
ومع تفاقم التدهور البيئي ،قد ال ي�ستمر طوي ً
م�سار التقارب الذي �شهده العامل على مدى الأعوام
الأربعني املا�ضية يف التنمية الب�رشية بني البلدان .فقد
تطر�أ مفا�ضالت بني التكاليف االقت�صادية والأ�رضار
البيئية ،يف �ضوء التكنولوجيا املتوفرة والكثافة
الكربونية للإنتاج .وت�شري نتائج مناذج املحاكاة التي
�أعدّت لأغرا�ض هذا التقرير �إىل �أن م�ستويات غاز
ثاين �أك�سيد الكربون بحلول عام � 2100ست�ؤدي �إىل
ارتفاع يف درجة احلرارة قدره  3درجات مئوية
عن م�ستويات ما قبل ال�صناعة� ،إذا مل تبد ِ البلدان �أو
املناطق ا�ستعداد ًا لتحمل خ�سارة تزيد عن  1يف املائة
من الدخل الإجمايل يف امل�ستقبل� ،أو خ�سارة �أكرث من
 5يف املائة من الدخل يف فرتة خم�س �سنوات( .)1لكن
ارتفاع درجة احلرارة ب�أكرث من درجتني مئويتني
�سيكون له وقع الكارثة على العديد من البلدان
النامية( ،)2كما يبني الف�صل الثاين .ولذلك نركز
يف هذا ال�سياق على النتائج املحتملة مل�سارات بديلة
وعلى �إطار للتعاون العاملي .فالتفكري املنهجي يف
التكيف وت�شجيع النمو الأخ�رض
كيفية تقا�سم تكاليف
ّ
بالغ الأهمية ،وكذلك العمل العام امل�شرتك لدعم
االبتكارات يف التكنولوجيا وتر�سيخ مبد�أ �إ�سماع
�صوت اجلميع وامل�ساءلة يف الواقع.
و�إعادة التفكري يف منوذج النمو التقليدي بد�أت
منذ زمن .وقد عززت الأزمة املالية العاملية التي
وقعت يف عام  2008وتداعياتها التوافق يف الآراء
على �أن �إلغاء ال�ضوابط التنظيمية قد زاد عن
احلد املقبول ،وحان الوقت للتحوّ ل �إىل االجتاه
املعاك�س( .)3وبالفعل ،ما ي�ؤكد الإخفاق االقت�صادي
لل�سيا�سات التقليدية هو تكاليفها الأخرى مثل تفاقم
عدم امل�ساواة والتدهور البيئي .وكما ذُ كر يف الف�صل
الأول ،ميكن اال�ستفادة من الدرو�س امل�ستقاة من
الأزمة املالية الأخرية يف معاجلة الآثار املحتملة
لتغيرّ املناخ (الإطار  .)1.1ومن الأهمية مبكان
و�ضع �سيا�سة عامة فاعلة لأ�سباب عديدة منها
�رضورة الف�صل بني التنمية وانبعاثات الكربون،
و�رضورة �إدراج القيمة احلقيقية خلدمات النظام

البيئي يف خطط التنمية الوطنية .وما يحمل على
التفا�ؤل هو االعرتاف املتزايد واملتجدّد ب�أهمية
ال�سيا�سة ال�صناعية� ،أي االعرتاف ب�رضورة و�ضع
�سيا�سات ا�ستباقية واتخاذ �إجراءات لإعادة هيكلة
االقت�صاد وتوجيهه نحو �أن�شطة �أكرث دينامية ،حتى
يف م�ؤ�س�سات مثل البنك الدويل ،الذي طاملا كان من
دعاة نهج ال�سوق احلرة(.)4
ويتطلب التغلب على �شوائب ال�سوق جملة
و�سائل منها ا�ستيعاب العوامل اخلارجية يف عملية
�صنع القرار ويف بع�ض احلاالت خلق �أ�سواق
حيث ال توجد �أ�سواق ،كما لبع�ض خدمات النظام
الإيكولوجي .وب�سبب التكاليف واملخاطر الناجمة
عن انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري وفقدان
خدمات النظام الإيكولوجي ب�سبب التدهور البيئي
ونق�ص اال�ستثمار يف االبتكارات ،ينبغي تقدمي
مزيد من الدعم لت�شجيع تكنولوجيات الطاقة املتجددة
املبتكرة .و�إذا كانت ال�رشكات ال تعي �أهمية الفوائد
الطويلة الأجل لال�ستثمار يف تكنولوجيات جديدة
�أو ال ت�ستطيع جني املنافع املت�أتية عنها ،ف�سيكون
ا�ستثمارها على م�ستويات �أقل من امل�ستوى الأمثل
على ال�صعيد االجتماعي وعلى ال�صعيد العاملي.
وبينّ الف�صل الرابع �أن اعتماد احلوافز اجليّدة
وتنفيذها ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تغيري .فقد اعتمد اليابان
يف عام  2009نظام ًا ل�رشاء �شبكة للطاقة الكهربائية
املولدة من اخلاليا الكهرو�ضوئية على �أ�سطح
املنازل ،ممّ ا �شجّ ع اال�ستثمار وزود امل�ستهلكني
بحوافز خلف�ض ا�ستخدام الكهرباء .و�شجعت
احلوافز ال�رضيبية يف الدامنرك وال�سويد وكندا
والهند والواليات املتحدة الأمريكية اال�ستثمارات
يف جمال الطاقة املتجددة( .)5لكن احلوافز القائمة
على الأ�سعار ،وخا�صة يف حالة املوارد ال�شحيحة،
تتطلب درا�سة دقيقةً لتجنب �إفقار الفئات املحرومة
�أو ا�ستبعادها.
ومن العقبات الرئي�سية �أمام العمل العام يف
معاجلة امل�شاكل البيئية ،االفتقار �إىل الوعي� ،إذ يبدو
�أن حواىل ثلث �سكان العامل غري مدركني خلطورة
تغيرّ املناخ ،وحواىل الن�صف فقط يرون يف تغيرّ
املناخ خطر ًا �أو يدركون �أن الن�شاط الب�رشي هو
�سبب من �أ�سبابه (الإطار  2.5يف الف�صل الثاين).
غري �أن القيود ال�سيا�سية اخلطرية ال تزال قائمة حتى
مع تزايد الوعي .وهذه القيود هي نتيجة للإخفاق
يف التحرك اجلماعي ،وكرثة التعقيدات ال�سيا�سية،
وقوة املجموعات املعار�ضة للتغيري .ويبني الف�صالن
الثاين والثالث كيف �أن العديد من البلدان واملجتمعات
املحلية الأكرث ت�رضر ًا من تغيرّ املناخ يفتقر �إىل القوة

والنفوذ .لذلك ال ب ّد من فهم هذه القيود يف خطوة
�أوىل متهيد ًا ل�صياغة ا�سرتاتيجيات تتوفر لها فر�صة
حقيقية لإحداث التغيري.
وتناول الف�صل الرابع �أهمية عمليات التخطيط
الوطنية ،والنق�ص يف القدرات واعتماد النُهج
املجز�أة التي ميكن �أن حت ّد من فعالية هذه العمليات.
ففي بلدان غرب البلقان ،مثالً ،ي�شكّ ل االفتقار �إىل
�آليات تن�سيق وطنية عقبة كبرية تعوق تنفيذ �سيا�سات
التخفيف من �آثار تغيرّ املناخ(.)6
ومن الوا�ضح �أن ق�ضايا الإن�صاف تتجاوز
جمرد مقارنة البلدان املتقدمة بالبلدان النامية ،كما
تتجاوز تكاليف التخفيف من �آثار تغيرّ املناخ ،لت�شمل
توزيع �أعباء هذا التك ّيف .فالعدالة الإجرائية تتطلب
�أن تكون الأطراف جميعها قادرة على امل�شاركة
بفعالية( ،)7ويعني ذلك �أي�ض ًا �أن جماعات ال�ضغط
على امل�ستوى الوطني ،ومنها تلك التي ت�ضغط
من �أجل �سيا�سات �أكرث �إن�صاف ًا للمر�أة وال�سكان
الأ�صليني ،ت�ستحق �صوت ًا على ال�صعيد العاملي.
وينبغي �أن تكون مبادئ الإن�صاف والتمثيل العادل
املبادئ التي توجه عمل الآليات العاملية للتمويل
البيئي والإدارة البيئية ،بحيث ال يقت�رص التمثيل
على حكومات البلدان.

�إعادة النظر يف النموذج الإمنائي:
حمرك التغيري
ت�ستلزم التحوالت املطلوبة نهج ًا جريئ ًا ي�ضمّ جميع
ركائز التنمية الب�رشية امل�ستدامة ،ويراعي الفوارق
يف الظروف بني البلدان .فما من حل واحد ينطبق
على اجلميع يف �صياغة ال�سيا�سات �أو تنفيذ الربامج.
ونقرتح طريقتني رئي�سيتني لتوجيه مثل هذه اجلهود،
الأوىل دمج �شواغل الإن�صاف يف ت�صميم ال�سيا�سات
والربامج وتقييمها ،والثانية التمكني يف املجاالت
القانونية وال�سيا�سية .وفيما يتعلق بكال الطريقتني،
يحدد هذا الف�صل املبادئ الأ�سا�سية وي�سلط ال�ضوء
على جتارب من بلدان خمتارة.

دمج �شواغل الإن�صاف يف �سيا�سات االقت�صاد
الأخ�ضر

�إحدى الأفكار الرئي�سية يف هذا التقرير هي �رضورة
دمج �شواغل الإن�صاف يف ال�سيا�سات البيئية .فكثري ًا
ما تكون الأ�ساليب التقليدية يف تقييم ال�سيا�سات
والربامج �صامتة ب�ش�أن الفائزين واخلا�رسين يف
�سيا�سة معينة �أو برنامج معني( .)8لكن اجلوانب
املتعلقة بالتوزيع تتطلب بحث ًا �رصيحاً ،لأن الآثار

على الفقراء �أو على الأغنياء قد تختلف عن الآثار
املتو�سطة ،و�أحيان ًا عن النتيجة املرجوة .ومن
املهم النظر يف الفوارق بني الأغنياء والفقراء وبني
الرجال والن�ساء وفيما بني ال�شعوب الأ�صلية وعرب
املناطق .وتت�سق هذه االعتبارات مع الأهداف
املُعلنة ل�سيا�سات االقت�صاد الأخ�رض ،لكنها ت�ستدعي
مزيد ًا من الرتكيز يف املمار�سة العملية.
ولطاملا اعترب دمج م�س�ألة التوزيع يف حتليل
التكاليف والفوائد ق�ضية هامة( ،)9ولكن ذلك نادر ًا
ما يحدث يف الواقع ،مما �أدى �إىل �إهمال الإن�صاف
يف حتليل امل�شاريع وال�سيا�سات .ففي غياب
التحويالت ،قد ال ت�ستويف ال�سيا�سات وامل�شاريع التي
جتتاز اختبار التكاليف والفوائد �رشوط �إن�صاف
اجلميع ،بل قد ت�ؤثر �سلب ًا على رفاه بع�ض الفئات
(الإطار  .)5.1لكن تقييم املنافع البيئية الالزمة
والقدرة على التكيّف مهمة �صعبة .وينطبق هذا
على النظم الإيكولوجية التي ال تكون قيمة خدماتها
معروفة �أو قابلة للتقييم.
�شهد العقد املا�ضي تطوّ ر ًا يف حتليل �آثار
�إ�صالحات ال�سيا�سة االقت�صادية على التوزيع،
فبات يتناول �آثار هذه الإ�صالحات على رفاه الفئات
املختلفة ،وال �سيما الفقراء وال�ضعفاء .وقد �أيّد البنك
الدويل العديد من هذه التحليالت التي جاءت مت�أخرة
يف بع�ض الأحيان ،فلم ي�ستطع �صانعو القرارات
اال�ستفادة منها �أو تعذر على �صانعي ال�سيا�سات
اال�سرت�شاد بها( .)10وال يزال حتليل التوزيع يقت�رص
على الدخل وي�ستخدم �أدوات اقت�صادية تقليدية
ويركز على �آليات للتحويل مثل الأ�سعار والعمل.
وهذه الآليات تغفل عنا�رص هامة .لذلك نقرتح
تو�سيع نهج التحليل والتعمّ ق فيه.

ق�ضايا الإن�صاف تتجاوز
جمرد مقارنة البلدان
املتقدمة بالبلدان النامية،
كما تتجاوز تكاليف
تغي
التخفيف من �آثار رّ
املناخ ،لت�شمل توزيع
التكيف
�أعباء هذا
ّ

مبادئ �أ�سا�سية

ميكن �أن ت�ؤثر القوانني البيئية والإعانات على
�إمكانات النا�س ك�أفراد م�ستقلني و�أفراد يف الأ�رس
وعمال ورجال �أعمال ومزارعني (ال�شكل .)5.1
وميكن �أن ت�ؤثر ال�سيا�سة على ما ميلكه النا�س من
�إمكانات وفر�ص وو�سائل ،وبذلك ت�ؤثر على
توزيع جمموعة من الأ�صول.
للإن�صاف الر�أ�سي والإن�صاف الأفقي الأهمية
نف�سها .فالإن�صاف الر�أ�سي ُيعنى ب�أثر التوزيع على
الأفراد ،كالفرق يف �أثر فر�ض ال�رضيبة على
البنزين بني من هم يف اجلزء ال�سفلي من التوزيع
ومن هم يف اجلزء الأعلى� .أما الإن�صاف الأفقي
ف ُيعنى ب�أثر التوزيع على اجلماعات �أو املناطق
والفوارق بينها.

الف�صل  5مواجهة التحديات على م�ستوى ال�سيا�سة العامة

85

ال�شكل 5.1

دمج الإن�صاف يف ت�صميم ال�سيا�سات


















ومن الأولويات الرئي�سية لدمج الإن�صاف يف
ت�صميم �سيا�سات االقت�صاد الأخ�رض ما يلي:
• تعميم مراعاة �أبعاد الرفاه غري املرتبطة
بالدخل :ميكن اال�ستعانة بدليل الفقر املتعدد
الأبعاد للتو�سّ ع يف فهم احلرمان وتو�ضيح

الإطار 5.1

�آثار �سيا�سات خف�ض التلوث على التوزيع
تثري املناق�شات احلالية خماوف كثرية من �أن �سيا�سات احل ّد من التلوث ميكن �أن تكون �سلبية،
ولكن نادر ًا ما �أجري حتليل منتظم لآثار هذه ال�سيا�سات .وميكن تو�ضيح نوع التحليل الالزم
من خالل �أنظمة �أذون الكربون ،مثل نظام احل ّد الأعلى لالنبعاثات والإجتار بها ،وهو نظام
يرفع �أ�سعار املنتجات التي ت�ستخدم الوقود الأحفوري ا�ستخدام ًا مكثفاً ،مثل الكهرباء .وهذا
التحليل ير�صد الآثار الأولية والثانوية:
يتحمل اجلميع خ�سائر حقيقية يف الدخل ،ولكن النتيجة تكون �سلبية �إذا ا�ضطرت الأ�رس
.1
ّ
ذات الدخل املنخف�ض �إىل �إنفاق ن�سبة �أعلى من دخلها على هذه ال�سلع.
�	.2إذا كانت التكنولوجيات قائمة على كثافة ر�أ�س املال ،ميكن �أن ي�ؤدي �إ�صدار �أمر
امللوثة مبدخالت
للحد من التلوث �إىل حث ال�رشكات على اال�ستعا�ضة عن املدخالت ّ
ر�أ�س املال ،وهذا يخف�ض الطلب على اليد العاملة وكذلك يخ ّف�ض الأجور الن�سبية .ومبا
�أن الأ�رس ذات الدخل املنخف�ض جتني �أكرب ن�سبة من دخلها من الأجور ،فهي بذلك
معر�ضة ملزيد من الآثار.
 .3ترتكز البطالة يف مناطق و�صناعات وجماعات معينة ،مثل عمال مناجم الفحم .وعندما
تتقل�ص ال�صناعة ،يفقد العمال الذين ي�شكلون ر�أ�س املال الب�رشي فر�ص العمل ،بينما
يتمتع العمال املهرة الذين يعملون يف م�صادر الطاقة املتجددة وغريها من التكنولوجيات
القائمة على توفري الطاقة مبزايا �إ�ضافية.
تثري هذه الآثار ت�سا�ؤالت جتريبية هامة ينبغي التحقق منها حالة بحالة .وت�شري �أبحاث
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي �إىل �أنه لي�ست هناك �سوى قلة من املهارات
"اخل�رضاء" حق ًا و�أن معظم الوظائف اخل�رضاء ي�شبه املهن امل�ألوفة .وهذا من م�صلحة العمال
املعر�ضني لال�ستبعاد يف البلدان املتقدمة ،لكنه ي�ستدعي التحقق من واقع احلال يف �أماكن �أخرى.
ومن املرجح �أن ي�ؤدي فر�ض ال�رضائب على انبعاثات الكربون �إىل ت�رسيح العمال من
ذوي املهارات القليلة .ويف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،يبقى العمال
من ذوي املهارات القليلة بعد فقدان وظائفهم يف حالة بطالة لفرتة �أطول من بطالة العمال
من فئة املهارات املرتفعة ،وت�ضيق �أمامهم فر�ص احل�صول على عمل ب�أجر مماثل .ولذلك
يتعني على احلكومات �أن تراعي عند تنفيذ القوانني البيئية م�صالح الفئات املعر�ضة لل�رضر،
وخا�صة عندما تكون هذه الفئات حمرومة يف الأ�صل .وينبغي �أن تت�ضمن ال�سيا�سات �آليات
لإعادة التوزيع ولتجنب املفاعيل ال�ضارة.
امل�صدر.Fullerton 2011 :
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الآثار املرتتبة على التغيرّ ات يف ال�سيا�سة على
�أبعاد احلرمان كلها .فزيادة الر�سوم على املياه
ال قد حت ّد من قدرة النا�س على احل�صول
مث ً
عليها ،مما ي�ؤدي �إىل �أ�رضار �صحية .وارتفاع
ثمن الكريوزين قد يدفع الأ�رس �إىل العودة �إىل
ا�ستخدام الكتلة الأحيائية للطهو ،وذلك م�سيء
لل�صحة وللبيئة.
• فهم الآثار املبا�رشة وغري املبا�رشة :ميكن �أن
ترتتب على الآثار املبا�رشة جمموعة من الآثار
غري املبا�رشة (الإطار .)5.1
• اختيار �آليات التعوي�ض :ميكن للبلدان التي
لديها نظم متطوّ رة لل�رضائب والتحويالت
�أن ت�ستخدم جدول �رضيبة الدخل �أو املنافع
االجتماعية للتعوي�ض عن الآثار ال�سلبية.
فجنوب �أفريقيا متنح ح�سومات يف �رضيبة
الدخل ملالكي الأرا�ضي اخلا�صة والأرا�ضي
العامة الذين يهتمّ ون بالأرا�ضي الغنية بالتنوع
البيولوجي ويعتربونها مناطق حممية(.)11
وحيث يكون تطبيق مثل هذه النظم غري ممكن،
ي�صبح من ال�رضوري تقدمي تعوي�ضات �أو
�إعفاءات بديلة.
• حتديد خماطر الأحداث املتطرفة :من ال�رضوري
النظر يف العواقب ال�سلبية ال�ضخمة للأحداث
املناخية املتطرفة والتقليل من خماطرها،
وخا�صة على من هم �أكرث تعرّ �ض ًا للمخاطر مهما
ال( .)12وقد
كان احتمال وقوع هذه الأحداث قلي ً
يك�شف مثل هذا التحليل �أن اال�ستثمار يف تخطيط
ا�ستخدام الأرا�ضي والنظم الإيكولوجية قد ي�شكل
حماية غري مكلفة من خماطر املناخ على الفئات
الأكرث تعر�ض ًا للمخاطر ،كما يف ت�شجيع زراعة
�شجر املنغروف يف فييت نام (.)13

وقبل القبول ب�سيا�سة معيّنة �أو رف�ضها ،من
الأهمية النظر يف جمموعة وا�سعة من اخليارات
والبدائل وحتديد تلك التي ميكن �أن حتقق نتائج هامة
على �صعيد الإن�صاف .وهناك دائم ًا عوائق من
ناحية البيانات والتحليل والقدرة والوقت ،ولذلك
من ال�رضوري توخي بع�ض املرونة للتمكن من
حتقيق الأهداف الرئي�سية.
ويف هذا ال�سياق ،ال ب ّد من �أن يتناول التحليل
�أ�صحاب امل�صلحة� ،إذ ميكن �أن ت�ؤثر عوامل
االقت�صاد ال�سيا�سي ونفوذ اجلهات الفاعلة املختلفة
على ت�صميم ال�سيا�سات وتنفيذها .ففي الواليات
املتحدة الأمريكية مثالً� ،أنفقت جماعات ال�ضغط
التابعة ل�صناعة النفط يف عام  2010حواىل 1.5
مليار دوالر للت�أثري على احلكومة( .)14ويف تنزانيا
يركز الإ�صالح املقرتح لإنتاج الفحم وجتارته
وا�ستعماله على احتياجات ونفوذ �شبكات التجار
وبائعي التجزئة والعاملني يف النقل( .)15ولذلك ال
ميكن �إغفال عنا�رص النفوذ ومفاعيلها املحتملة عند
ت�صميم ال�سيا�سات وتنفيذها.
وينبغي اتخاذ ترتيبات م�ؤ�س�سية ت�ساعد يف
االحرتا�س من ال�سعي �إىل الأرباح ،والف�ساد يف
امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،ومن ت�شويه احلقائق العلمية،
وخرق مبادئ العر�ض النزيه للوقائع واالدعاءات
املغلوطة حول املزايا اخل�رضاء للمنتجات
اال�ستهالكية( .)16وحتتاج البلدان �إىل �سيا�سات
�صناعية تدعم النمو الأخ�رض ال�شامل وتعي العرثات
والتحديات التي تواجه ت�شجيع �أنواع خمتارة من
الن�شاط االقت�صادي .وال �شك يف �أن فعالية �أي
�سيا�سة �صناعية جديدة تتوقف على قدرتها على
احلد من كثافة الكربون يف التنمية ،من خالل احلد
من احلوافز املقدّمة للأن�شطة اجلديدة واملخ�ص�صات
ال�صناعية العابرة (كي تكون الإعانات م�ؤقتة)،
واال�ستناد �إىل معايري وا�ضحة للنجاح .ويتطلب ذلك
م�ؤ�س�سات فاعلة ودعم ًا �سيا�سي ًا ومداوالت منتظمة
ي�شارك فيها القطاع اخلا�ص(.)17

جتارب البلدان

ي�ستعني املزيد من البلدان يف الوقت احلا�رض بنهج
حتليل التوزيع يف ت�صميم ال�سيا�سة البيئية .فقد
ا�ستعانت جنوب �أفريقيا بتحليل الآثار النوعية والكمية
على �أ�صحاب امل�صلحة يف ت�صميم خطتها لفر�ض
�رضائب بيئية يف �إطار الإ�صالحات املالية(.)18
و�أعلنت فييت نام فر�ض �رضائب جديدة بعد �إجراء
تقييم ا�ستخدمت فيه منوذج ًا للمحاكاة لقيا�س �آثار هذا
الإجراء على الأ�سعار وعلى القطاعات(.)19

توجه عملية التغيري الهيكلي،
فال�سيا�سات التي ّ
مثل فر�ض ت�سعرية على التلوّ ث ،تخلف دائم ًا
رابحني وخا�رسين .ويدّعي بع�ض ال�رشكات �أن لهذه
ال�سيا�سات �آثار ًا �سلبية غري عادلة .وقد تكون تدابري
ال�سيا�سة العامة التي تتخذ رد ًا على هذه املخاوف،
مثل الإعفاءات والتعوي�ض ،مكلفةً  .لذلك ال ب ّد من
تو�ضيح �آثار �أي �سيا�سة على التوزيع ،والتفكري يف
بدائل خمتلفة ،مثل �إجراء امل�شاورات واالت�صاالت
عامة(.)20
وخل�صائ�ص اال�ستهالك والإنتاج دور يف حتديد
الآثار على التوزيع .وفيما يلي مثاالن من قطاع
الطاقة:
• يف غانا ،كان قطاع الكهرباء ي�ستنزف ميزانية
احلكومة .ففي عام  2002قارب عجز �رشكة
الكهرباء العامة  11يف املائة من الإنفاق احلكومي
�أو  4يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل .وقد
تبينّ من حتليل التوزيع �أن الإعانات �أفادت
زبائن �رشكة من الطبقة املتو�سطة يف املدن� ،إذ
يقت�رص ا�ستخدام الكهرباء يف الريف على  7يف
املائة فقط من ال�سكان الفقراء .واقت�ضى عدم
توفر الكهرباء يف مناطق ال�شمال الريفية الأكرث
فقر ًا تخفي�ض الإعانات ورفع م�ستوى الوعي
العام مب�سائل كفاءة الطاقة ،وتكثيف اجلهود من
�أجل حت�سني كفاءة ال�سوق(.)21
• يف جمهورية الو الدميقراطية ال�شعبية� ،سجّ ل
تو�سّ ع �رسيع يف توفر خدمات الطاقة احلديثة
بعد �أواخر الثمانينات ،و�أ�صبحت الربامج
تراعي الإن�صاف يف توفري هذه اخلدمات.
ويوفر م�رشوع "الطاقة للفقراء" قرو�ض ًا من
غري فوائد لو�صل الأ�رس الفقرية بال�شبكة ،وهو
م�رشوع ت�ستفيد منه خ�صو�ص ًا الأ�رس التي تعيلها
ن�ساء .وتتلقى املجتمعات املحلية والأ�رس الريفية
�أي�ضا دعم ًا ال�ستخدام الكهرباء يف الأن�شطة املدرة
للدخل(.)22
وميكن ا�ستخال�ص بع�ض الأفكار من مثل هذه
الإجراءات ،لكن �آثارها ومفاعيلها تبقى دائم ًا رهن ًا
بالظروف واخل�صائ�ص املحلية.
وقد حت ّد �صعوبة احل�صول على البيانات من
التو�صل �إىل ا�ستنتاجات وا�ضحة
القدرة على
ّ
ودقيقة .فتحليل نتائج التنمية الب�رشية والإن�صاف من
منظور م�شرتك يتطلب احل�صول على معلومات عن
الأفراد والأ�رس ،وعلى البيانات النوعية الالزمة
لبناء القدرات الإح�صائية .ولذلك من ال�رضوري
املف�صلة وحت�سني
العمل با�ستمرار على جمع البيانات ّ
نوعيتها ،وال �سيما يف البلدان النامية.

حتتاج البلدان �إىل �سيا�سات
�صناعية تدعم النمو
الأخ�رض ال�شامل وتعي
العرثات والتحديات التي
تواجه ت�شجيع �أنواع خمتارة
من الن�شاط االقت�صادي
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االعرتاف يف الد�ستور
بحقوق مت�ساوية يف بيئة
�سليمة يعزز الإن�صاف،
�إذ ال يقت�رص احل�صول على
هذه البيئة على من ي�ستطيع
ت�سديد كلفتها

وينبغي �أن يعقب التقييمات الأوليّة ر�صد للنتائج.
فقد �أ�شارت التقديرات �إىل �أن �أنظمة الطاقة ال�شم�سية
املنزلية يف املناطق الريفية يف بنغالدي�ش �ستحل حمل
الكريوزين ،فتوفر ما يعادل  4يف املائة من جمموع
االنبعاثات ال�سنوية من الكربون( .)23و�أظهرت
امل�سوح �أن �إعانات الطاقة ال�شم�سية ،التي قاربت
 400مليون دوالر ووزعت من خالل وكالة خا�صة
للقرو�ض ال�صغرية جداً ،كان لها نتائج �إيجابية حيث
ُحدّدت �أهدافها بدقة ،لأن �أدنى فئتني يف توزيع الدخل
كانتا تنفقان على الكريوزين نحو ثالثة �أ�ضعاف
ما تنفقه �أعلى فئتني يف توزيع الدخل .وكان من
فوائد هذه العملية �أي�ض ًا حت�سني الإنارة ،الذي ي�ؤثر
�إيجاب ًا على تعليم الأطفال ،وخف�ض تلوث الهواء يف
الأماكن املغلقة الذي ي�سهم يف حت�سني ال�صحة.

متكني الأفراد من حتقيق التغيري

ي�ؤكد هذا التقرير على �أهمية التمكني بحد ذاته،
وب�صفته و�سيلة لتحقيق مكا�سب على �صعيد الإن�صاف
والبيئة .ماذا يعني ذلك يف املمار�سة العملية؟ لننظر
يف جمالني حيث ميكن �أن يكون ل�صوت النا�س
ومتثيلهم �صلة وثيقة باال�ستدامة ،وهما جمال القانون
بتمكني امل�ؤ�س�سات وتر�سيخ احلق يف بيئة نظيفة
و�آمنة ،وجمال ال�سيا�سة بت�شجيع امل�شاركة وامل�ساءلة.

بيئة نظيفة و�آمنة :حق ال امتياز

احلق يف بيئة نظيفة و�آمنة هو حق جلميع الب�رش،
الذين ولدوا والذين مل يولدوا بعد ،مبد�أ را�سخ ال
خالف عليه ُحدّد �إطاره يف الف�صل الأول .ومع �أن
التقدم يف تكري�س هذا احلق ال يزال بطيئ ًا على ال�صعيد
ين�ص الد�ستور يف  120بلد ًا على معايري
العاملي(ّ ،)24
بيئية �أو على التزام الدولة مبنع � ّأي �رضر بيئي(.)25
ين�ص د�ستورها �رصاحة على
�أما البلدان التي ال
ّ
احلقوق البيئية ،فيعمد الكثري منها �إىل تف�سري �أحكام
الد�ستور العامة التي ت�صون احلقوق الفردية على
نحو ي�ضمن احلق الأ�سا�سي يف بيئة �سليمة .فاحلق يف
بيئة نظيفة و�آمنة م�ستمد من حق الإن�سان يف �سالمة
اجل�سم و�صحته ويف التمتع بجمال الطبيعة.
وقد الحظ �أمارتيا �سني ومارثا نو�سبوم
( )Martha Nussbaumو�آخرون وجود عالقة
وثيقة بني نهج الإمكانات ونهج احلقوق يف التنمية
الب�رشية( .)26وخالف ًا لفكرة احلريات �أو الإمكانات
بحد ذاتها ،ي�شمل احلق املعرتف به للإن�سان التزامات
�أي�ضاً .وب�رصف النظر عن هذه االلتزامات ،لي�ست
حقوق الإن�سان مرادفة للحقوق القانونية� ،إال �أن هذه
احلقوق ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �إ�صدار ت�رشيعات ،و�أن
توفر الأ�سا�س التخاذ �إجراءات قانونية .وبع�ض
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احلقوق ذات طابع �إجرائي ،كاحلق يف احل�صول
على املعلومات ،وينبغي �أن ي�شمل فر�صة احل�صول
على املعلومات وكيفية احل�صول عليها(.)27
واالعرتاف يف الد�ستور بحقوق مت�ساوية يف
بيئة �سليمة يعزز الإن�صاف� ،إذ ال يقت�رص احل�صول
على هذه البيئة على من ي�ستطيع ت�سديد كلفتها(.)28
وتكري�س هذا احلق يف �إطار قانوين ميكن �أن
يغيرّ وجهة الأولويات احلكومية و�أن ي�ؤثر على
تخ�صي�ص املوارد.

جتارب البلدان

يعرتف العديد من بلدان االحتاد الأوروبي باحلقوق
البيئية الأ�سا�سية على �أنها مت�أ�صلة يف القانون
الطبيعي� ،أي �أنها حقوق جوهرية بحد ذاتها.
وي�شمل قانون حقوق الإن�سان يف اململكة املتحدة احلق
يف بيئة �صحية( .)29ومع �أن االتفاقية الأوروبية
ب�ش�أن حقوق الإن�سان ال تذكر احلقوق البيئية ،فهي
تن�ص على �أن الأ�رضار البيئية اخلطرية هي انتهاك
للحق يف احرتام احلياة اخلا�صة واحلياة العائلية(.)30
وتعرتف ال�سويد بحق اجلميع يف دخول الأرا�ضي
العامة مبوجب حق د�ستوري �أ�سا�سه "ال تزعج،
ال تدمر"� ،أي حق كل فرد يف التجول بحرية يف
الريف ما دام ال يزعج غريه(.)31
ويقر د�ستور كينيا لعام  2010باحلق يف بيئة
نظيفة ويفر�ض على احلكومة احلفاظ على املوارد
الطبيعية( .)32وتن�ص د�ساتري  31دولة �أفريقية
�أخرى على الأقل على حقوق بيئية ،وي�ؤكد بع�ضها
�أي�ضاً ،مثل د�ستور �إثيوبيا وناميبيا ،على عدم جواز
�إحلاق ال�رضر بالبيئة جراء التنمية االقت�صادية(.)33
غري �أن �إنفاذ احلقوق البيئية يف �أفريقيا مل يخ�ضع
لالختبار ،فيما عدا يف جنوب �أفريقيا .ويف بع�ض
البلدان عوائق هيكلية حتول دون �إنفاذ هذه احلقوق.
فاملواطن يف الكامريون ال ميلك احلق يف اال�ستئناف
للمجل�س الد�ستوري ،ما يحد من �إمكانية الإنفاذ(.)34
و�إنفاذ احلقوق البيئية يف ناميبيا يقت�رص على اجلهة
التي لها م�صلحة خا�صة ،وهذا يحول دون املطالبة
ب�إنفاذ هذه احلقوق انطالق ًا من امل�صلحة العامة(.)35
وتقرّ بلدان عديدة يف �أمريكا الالتينية ،مبا فيها
الإكوادور وبريو و�شيلي وكو�ستاريكا ،حقوق ًا بيئية
قابلة للإنفاذ .وقد �أبطلت املحكمة العليا يف �شيلي
ترخي�ص ًا لقطع الأخ�شاب لأن احلكومة وافقت عليه
دون ا�شرتاط تقدمي �أدلة كافية تثبت �أن هذا العمل
مي�س ب�سالمة البيئة .ويف ذلك
بهذا الرتخي�ص ال
ّ
انتهاك حلق جميع املواطنني يف �شيلي يف العي�ش يف
بيئة خالية من التلوث(.)36

ويعرتف الكثري من الد�ساتري يف �أمريكا
الالتينية باحلقوق البيئية لل�سكان الأ�صليني( .)37ففي
باراغواي تتعهد الدولة بحماية ال�سكان الأ�صليني
من تدهور املوائل الطبيعية والتلوث البيئي(.)38
ويف غيانا ،يعرتف الد�ستور باحلقوق البيئية وكذلك
بحقوق ال�سكان الأ�صليني( .)39ويف بوليفيا ،يذهب
"قانون الطبيعة الأم" املقرتح بهذا االعرتاف �إىل
�أبعد من ذلك ،مانح ًا الطبيعة الأم حقوق ًا تت�ساوى مع
حقوق الإن�سان .وهذا االقرتاح م�ستوحى من نظرة
�شعب الأنديز الروحانيّة �إىل العامل� ،إذ يعترب �إلهة
البيئة والأر�ض (بات�شاماما) م�صدر احلياة(.)40
وبني البلدان الآ�سيوية ،تتميز الهند �إذ تتيح
للأفراد املت�رضرين تقدمي طعن يف �إجراء تتخذه
الدولة �أو تق�صري ي�صدر عنها فيما يتعلق بالبيئة(.)41
وقد تو�سّ ع الق�ضاء يف الهند يف تف�سري احلقوق البيئية
املن�صو�ص عليها يف الد�ستور على نحو ي�شمل
حماية ال�صحة العامة .فقد جنح منا�رصو البيئة يف
املطالبة ب�أن تلزم القوانني البيئية احلكومة باحلد من
تلوث الهواء يف مدينة دلهي ملا فيه م�صلحة ال�صحة
العامة .و �أدى هذا �إىل �إ�صدار �أمر يق�ضي بالتحوّ ل
من الديزل �إىل الغاز الطبيعي امل�ضغوط لت�سيري
احلافالت يف املدينة(.)42
وا�ضطلعت بوتان بدور رائد يف احلفاظ على
أ�سا�سا ال�سرتاتيجيتها الإمنائية،
البيئة ،واتخذته � ً
()43
معربة بذلك عن التقاليد والأعراف الثقافية .
وت�ؤكد املادة  5من د�ستور عام  2008على م�س�ؤولية
جميع ال�سكان يف بوتان يف حماية البيئة واحلفاظ
على تنوعها البيولوجي ومنع التدهور البيئي .كما
تن�ص �أي�ض ًا على �إبقاء ن�سبة ال تقل عن  60يف املائة
من م�ساحة البلد مغطاة بالغابات.
و�إذا كانت احلقوق جمرد التزامات ناق�صة
كما ر�آها �إميانويل كانت (،)Immanuel Kant
فهي متكّ ن اجلماعات والأفراد من التحرك حلماية
بيئتهم .وقد كتب �أمارتيا �سني "ميكن �أن يكون
حلقوق الإن�سان بفعل �أهمية االت�صاالت واملنا�رصة
املطلع ،مفعول القوانني،
والإف�صاح والنقا�ش العام ّ
من غري �أن ت�ستند بال�رضورة �إىل ت�رشيعات
ق�رسية"( .)44ويف الواقع ،كثري ًا ما يكون حلقوق
الإن�سان الإجرائية املرتبطة بحماية البيئة وقع �أكرب
من احلقوق البيئية املو�ضوعية(.)45

امل�ؤ�س�سات الفاعلة

ال يكفي االعرتاف يف القانون باحلقوق املت�ساوية يف
بيئة �صحية و�سليمة ،بل يجب �أن تدعمه م�ؤ�س�سات
فاعلة ،مبا يف ذلك �سلطة ق�ضائية نزيهة وم�ستقلة،

وكذلك احلق يف احل�صول على املعلومات من
احلكومات .على �سبيل املثال:
• ا�ستخدمت جمموعات احلفاظ على البيئة يف
الواليات املتحدة الأمريكية معلومات عن
م�ستويات االنبعاثات لرفع دعاوى ب�إحلاق
ال�رضر بال�صالح العام �ضد ال�رشكات اخلا�صة(.)46
• ت�ستخدم حملة "مليون �إجراء �أخ�رض" التي
�أطلقتها �رشكة �سي�سكو بالتعاون مع هيئة
الإذاعة الكندية وغرين نيك�سو�س يف كندا يف
عام  2008و�سائل مثل التلفزيون والفي�سبوك
والتويرت وغريها من موارد الإنرتنت لإ�رشاك
الكنديني يف مناق�شات حول ق�ضايا بيئية وت�شجيع
"الإجراءات اخل�رضاء" .وقد �أدت املبادرة �إىل
تنفيذ حواىل مليوين �إجراء �أخ�رض يف غ�ضون
عام واحد(.)47
ومن ال�رضوري وجود �إطار م�ؤ�س�سي يدعم
احلريات املدنية .غري �أن �آخر ا�ستطالعات غالوب
العاملية تفيد ب�أن غالبية ال�سكان يف حواىل ن�صف
البلدان التي �شملها اال�ستطالع ،وعددها 140
بلداً� ،أبدوا عدم ثقة يف النظام الق�ضائي واملحاكم يف
بلدانهم( .)48وي�ؤكد ذلك على �أهمية تنفيذ �إ�صالحات
�شاملة وتهيئة الظروف الداعمة لإنفاذ احلقوق.
وتعرتف باحلق يف احل�صول على املعلومات
دول كثرية يف خمتلف �أنحاء
من م�صادر حكومية
ٌ
العامل .فهذه احلقوق يكفلها الد�ستور يف  49دولة،
وتنظمها قوانني �صادرة عن ال�سلطة الت�رشيعية يف
 80بلد ًا تقريباً .وي�ضمن د�ستور جنوب �أفريقيا لعام
 1996للجميع "احلق يف احل�صول على �أي معلومات
موجودة يف حوزة الدولة �أو يف حوزة �أي �شخ�ص،
و�رضورية ملمار�سة �أي من احلقوق �أو حمايتها".
و�أعلنت املحاكم العليا يف كل من الأرجنتني و�إ�رسائيل
وفرن�سا وكندا وجمهورية كوريا والهند �أن ال�ضمانات
الد�ستورية حلرية التعبري ت�شمل االعرتاف باحلق
الد�ستوري يف احل�صول على املعلومات(.)49
ويبقى �سن الت�رشيعات جمرد خطوة �أوىل ،ال
ب ّد من �أن يليها التطبيق والتنفيذ .وملنظمات املجتمع
املدين دور هام يف التنفيذ� ،إذ تقدّم امل�ساعدة للمواطنني
على فهم احلقوق القانونية وا�ستخدامها يف احل�صول
على املعلومات ،وتدرب امل�س�ؤولني يف القطاع العام
على عملية الإف�صاح عن املعلومات ،وتر�صد تنفيذ
الت�رشيعات والقوانني .ففي بلغاريا� ،أمّ نت منظمة
غري حكومية يف �إطار "برنامج ت�سهيل احل�صول
على املعلومات" ،م�ساعدة قانونية للر�أي العام
وعممت معلومات عن قانون احلق يف احل�صول على
املعلومات وعن نطاق حقوق املواطنني(.)50

ال يكفي االعرتاف يف
القانون باحلقوق املت�ساوية
يف بيئة �صحية و�سليمة،
بل يجب �أن تدعمه
م�ؤ�س�سات فاعلة ،مبا يف
ذلك �سلطة ق�ضائية نزيهة
وم�ستقلة ،وكذلك احلق يف
احل�صول على املعلومات
من احلكومات

الف�صل  5مواجهة التحديات على م�ستوى ال�سيا�سة العامة
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هامة ،لكن
الدميقراطية ّ
متكني املجتمع املدين
وت�سهيل ح�صول اجلمهور
على املعلومات ،ال يكون
�إال يف ظل م�ؤ�س�سات وطنية
تخ�ضع للم�ساءلة وت�شمل
اجلميع ،خ�صو�ص ًا الن�ساء
والفئات املحرومة

والإف�صاح عن املعلومات �رضوري حلماية
البيئة ومتكني املواطنني .ف�إلزام اجلهات امل�س�ؤولة
عن التلوّ ث بالك�شف عن املعلومات حول االنبعاثات
والنفايات قد ي�سهم يف احلد من االنتهاكات وي�سهّ ل
تطبيق القوانني والأنظمة .وقد كان ال�سرتاتيجية
الك�شف عن املعلومات التي اعتمدتها مقاطعة بريتي�ش
كولومبيا يف كندا دور يف تخفي�ض االنبعاثات
وتعزيز االمتثال للقوانني جتاوز مفعول العقوبات
االعتيادية التي تفر�ضها وزارة البيئة يف كندا .كما
كان لفر�ض املعايري ال�صارمة والغرامات الكبرية
يدل على � ّأن �إنفاذ القوانني
مفعولها �أي�ضاً .وهذا ّ
والأنظمة ون�رش املعلومات ،ي�سهمان مع ًا يف احلد
من االنبعاثات( .)51ويف ال�صني� ،شجع برنامج
لت�صنيف ال�رشكات والإف�صاح عن �أدائها البيئي على
احلد من تلوث املياه والهواء ،وعلى تعزيز القدرة
التناف�سية لل�رشكات يف ال�سوق ،وعلى حت�سني
العالقات مع املجتمعات املحلية وغريها من اجلهات
املعنية( .)52و�سجلت �إندوني�سيا واجلمهورية الت�شيكية
وم�رص واملك�سيك نتائج مماثلة بفعل اعتماد �سجالت
ر�صد امللوثات وحتويلها التي �أ�صبحت �إلزامية
م�ؤخرً ا(.)53
ويعرتف املجتمع الدويل� ،أكرث ف�أكرث ،باحلق
يف احل�صول على املعلومات البيئية( .)54وي�ساعد هذا
االعرتاف على التو�سّ ع يف تف�سري احلقوق الد�ستورية
الوطنية يف احل�صول على املعلومات.
وتتطلب مواجهة حتديات التنمية الب�رشية
امل�ستدامة التزام ًا طويل الأجل ،لأنها حتديات معقدة
ومتداخلة بني القطاعات ،ومتتد على فرتات زمنية
طويلة( .)55فتغيري القرارات وح�شد اال�ستثمارات
وو�ضع خطط ا�سرتاتيجية جديدة ي�ستغرق �سنوات
عقودا .وقد يتطلب �إ�صالحات م�ؤ�س�سية
�إن مل يكن
ً
جذرية لتعميم االعتبارات البيئية يف التخطيط
احلكومي .و�أقرّ ت حكومة رواندا باحلاجة �إىل دمج
خطط �إدارة البيئة واملوارد الطبيعية يف ا�سرتاتيجية
البلد الإمنائية .وتعمل �سلطة الإدارة البيئية عن كثب
مع احلكومة الوطنية والإدارات املحلية وكذلك مع
املجتمع املدين من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة و�إنفاذ
احلق يف العي�ش يف بيئة نظيفة ومنتجة ،وذلك يف
�إطار جتتمع فيه قطاعات املجتمع كافة لإدارة البيئة
بكفاءة وتر�شيد ا�ستخدام املوارد الطبيعية(.)56

امل�شاركة وامل�ساءلة

حرية التحرك من ركائز التنمية الب�رشية ،لكونها
و�سيلة لتمكني النا�س من حتقيق الأهداف التي
ين�شدونها ويقدّرونها ،كما ورد يف تقرير التنمية
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الب�رشية لعام  .2010والتباين يف النفوذ ينعك�س تباين ًا
يف النتائج� ،أما التمكني فيمكن �أن ي�ؤدي �إىل التغيري
املن�شود واملن�صف يف البيئة ،كما ورد يف الف�صل
الثالث .والدميقراطية هامّ ة ،لكن متكني املجتمع
املدين وت�سهيل ح�صول اجلمهور على املعلومات،
ال يكون �إال يف ظل م�ؤ�س�سات وطنية تخ�ضع
للم�ساءلة وت�شمل اجلميع ،خ�صو�ص ًا الن�ساء والفئات
املحرومة.

منتديات لت�سهيل امل�شاركة

تتطلب امل�شاركة يف عملية اتخاذ القرار وجود
منتديات للمناق�شة املفتوحة وال�شفافة وال�شاملة .لن�أخذ
ال مو�ضوع الطاقة ،حيث تبينّ الأبحاث التي
مث ً
�أجريت لأغرا�ض هذا التقرير �أن معظم القرارات
املعنية بهذا القطاع ُتتّخذ وراء الأبواب املغلقة ونادر ًا
ما ُتتّخذ يف منتديات دميقراطية( .)57وب�سبب ال�رسية
التجارية �أو االعتبارات اجليو�سرتاتيجية احل�سا�سة
ب�ش�أن �إمدادات الطاقة ،كانت م�شاركة الر�أي العام
يف الكثري من الأحيان حمدودة يف التفاو�ض حول
القرارات املتعلقة ب�سيا�سة الطاقة .و�إذا �أجريت
"امل�شاورات" ،فقد ال تتيح معلومات دقيقة ومكتملة،
وتهمل الإن�صاف وتقييم الأثر ،وتق�صرّ يف الإبالغ
عن النتائج .و�إذا �أطلقت دعوة ر�سمية للم�شاركة
العامة �أو تقدمي تعليقات ،يبقى الهدف منها يف الكثري
من الأحيان �إ�ضفاء �صفة ال�رشعية على خيارات
وقرارات �سيا�سية متخذة م�سبق ًا ولي�س الت�أثري عليها
�أو امل�شاركة يف �صنعها( .)58ففي �أ�سرتاليا ،مثالً،
يُالحظ حاالت تق�صري يف تبادل املعلومات ب�شفافية
وبو�ضوح بني الإدارة املحلية وال�صناعات امللوثة
واملجتمعات املحلية ،وتق�صري يف �إطالع املواطنني
على املخاطر التي حتدق بهم جراء العي�ش والعمل
بالقرب من مواقع النفايات ال�سامة(.)59
وحيث تكون احلكومات �أكرث ا�ستجابة
الهتمامات ال�شعوب ،تت�سع فر�ص التغيري .ففي
الواليات املتحدة الأمريكية ،مثالً ،ت�سمح  23والية
للمواطنني بتقدمي التما�س للت�صويت املبا�رش على
مبادرة معيّنة من مبادرات ال�سيا�سة العامة .وقد
عملت بهذه الآلية بع�ض الواليات العتماد �سيا�سات
تتعلق بالبيئة والطاقة (مثلما حدث يف وا�شنطن
يف عام  .)60()2006وطالبت بع�ض اجلماعات
مب�ساءلة ال�رشكات اخلا�صة ب�ش�أن االنبعاثات وتغيرّ
املناخ( .)61ولكن هذه االهتمامات تقابلها �أحيان ًا
م�صالح م�ضادّ ة �أخرى .ومن الأمثلة على ذلك
امل�شاكل التي واجهها املجتمع املدين يف االحتاد
الرو�سي يف ح�شد ت�أييد الر�أي العام ل�صالح ال�صناعة

اخل�رضاء( .)62وحيث يكون املجتمع املدين ن�شطاً،
على النحو املبينّ يف الف�صل الثالث ،تتعزّ ز فر�ص
حتقيق نتائج �إيجابية.
وت�سهم ال�صحافة يف توعية الر�أي العام وت�شجيع
امل�شاركة العامة .ففي رواندا� ،أطلقت احلكومة
برامج �إذاعية وتلفزيونية ت�سلط ال�ضوء على الق�ضايا
البيئية الوطنية ،موجهة �إىل جميع فئات املجتمع.
و�ساعدت التغطية الإعالمية يف دعم وكالة �إدارة
البيئة وغريها من الهيئات احلكومية الأخرى يف
العمل امل�شرتك على �إيجاد �سبل لدمج االعتبارات
البيئية يف التخطيط وتعزيز التعاون من �أجل حماية
البيئة(.)63
وتعني العدالة الإجرائية فيما يتعلق بتغيرّ املناخ
وغريه من م�شاكل البيئة العاملية توفري فر�ص متكافئة
للبلدان للت�أثري يف اجتاهات املفاو�ضات الدولية
وم�ضامينها .لكن �ضعف قدرة البلدان النامية ي�ؤدّ ي
يف الكثري من الأحيان �إىل احلد من فر�ص متثيل
هذه البلدان يف املجاالت التي تتطلب خربة قانونية
وعلمية ،وعدم متكنها من متثيل م�صالح مواطنيها
على نحو فعال .فقد �شارك ممثلون عن  194بلد ًا
يف م�ؤمتر القمة الذي عقدته الأمم املتحدة ب�ش�أن تغيرّ
املناخ يف كوبنهاغن يف عام  ،2010لكن التفاو�ض
على �رشوط اتفاق كوبنهاغن اقت�رص على قلة من
البلدان القوية .ويف م�ؤمترات القمة الدولية ،يبلغ
عدد مندوبي البلدان اخلم�سة الأكرث م�ساهمة يف
التلوّ ث ثالثة �أمثال عدد مندوبي البلدان اخلم�سة
ت�رضرا من تغيرّ املناخ(.)64
الأكرث
ً
والتطورات لي�ست كلّها �سلبية بل منها ما هو
ّ
�إيجابي .فقد بد�أت �إدارة �صناديق اال�ستثمار يف
جمال املناخ التحرك نحو الإن�صاف يف التمثيل
وامل�شاركة بني ممثلي حكومات البلدان املانحة
وحكومات البلدان النامية يف جلان �إدارة كل من
ال�صناديق اال�ستئمانية ،والعمل على اتخاذ القرارات
بتوافق الآراء .واعرتفت هذه ال�صناديق �أي�ض ًا
ر�سميا بدور للمراقبني الذين ميثلون املجتمع املدين
ً
والقطاع اخلا�ص ويف بع�ض احلاالت ال�سكان
الأ�صليني ،و�سمحت لهم بامل�ساهمة يف اقرتاح
بنود لربنامج العمل وامل�شاركة يف املناق�شات(.)65
وبرنامج الأمم املتحدة للتعاون يف جمال خف�ض
االنبعاثات الناجمة عن �إزالة الغابات وتدهورها يف
البلدان النامية ال يكتفي بذلك� ،إذ ي�ضم جمل�س �إدارته
امل�س�ؤول عن اتخاذ القرارات ب�ش�أن التوجهات
اال�سرتاتيجية للربنامج وتخ�صي�ص امليزانية ممثلني
عن ال�سكان الأ�صليني واملجتمع املدين ب�صفة �أع�ضاء
كاملي الع�ضوية ،ولي�س فقط مراقبني(.)66

وال تزال حواجز عديدة تعوق امل�شاركة الفعالة
يف خمتلف الظروف الوطنية واملحلية .فبع�ض
الفئات ،مثل الن�ساء ،تعاين من �إق�صاء مزمن عن
م�ؤ�س�سات احلكم .غري �أن تغيرّ ات فعلية وموثقة
حدثت على هذا ال�صعيد �أي�ضاً ،ال يف الإن�صاف
فح�سب ،بل يف الإدارة امل�ستدامة للموارد البيئية(.)67
فن�سبة الن�ساء تفوق املتو�سط يف املنا�صب الإدارية يف
ال�سلطات املحلية التي �سجلت �أعلى معدالت لإعادة
التدوير يف �أوروبا( .)68و�أظهر العمل امليداين
الوا�سع النطاق يف الهند مدى حت�سّ ن حماية الغابات
املحليّة بفعل م�شاركة الن�ساء يف �إدارتها(.)69

الإدارة يف املجتمع املحلي

يبني الف�صل الرابع مدى االعرتاف املتزايد بفوائد
�إ�سناد �إدارة املوارد الطبيعية �إىل املجتمع املحلي.
ول�ضمان عدم �إق�صاء الفقراء والن�ساء وامل�سنني
والفئات املهم�شة الأخرى من هذا النهج ،من
ال�رضوري �أن تعمل احلكومات واملنظمات التي
ترعى امل�شاريع املجتمعية على �إ�رشاك هذه الفئات يف
�صنع القرار ويف تنفيذه .ففي نيبال ،مثالً� ،أ�سهمت
مبادرات �إر�شاد املجموعات التي تهتم بالغابات يف
املجتمع املحلي يف ن�رش الوعي بق�ضايا الإن�صاف
وامل�شاركة ،فازدادت م�شاركة الن�ساء والفقراء
وتعزّ ز نفوذهم(.)70
وم�شاركة الن�ساء والفئات املهم�شة يف �صنع القرار
�ضمن املجتمع املحلي ،ميكن �أن حتقق فوائد كبرية.
ولإدارة الغابات املحلية يف بوتان ،مثالً ،هدف
مزدوج هو �إ�رشاك ال�سكان املحليني يف �إدارة الغابات
وتنظيم احل�صول على املوارد احلرجية لت�أمني �سبل
العي�ش امل�ستدام .ومن فوائد هذا النهج متكني الن�ساء
من احل�صول على احلطب ،الذي ي�ستفدن منه �أكرث
من الرجال .وقد �أظهرت م�سوح الأ�رس املعي�شية يف
املجتمعات املحلية يف بوتان �أن احل�صة من الأ�شجار
املخ�ص�صة للأ�رس الفقرية والأ�رس التي تعيلها ن�ساء
ّ
املخ�ص�صة للأ�رس الغنية ،و�أن
كانت �أكرب من احل�صة
ّ
الإدارة املحلية ت�سهّ ل على الن�ساء مهمة جمع احلطب
من الغابات(.)71

تعني العدالة الإجرائية
بتغي املناخ
فيما يتعلق رّ
وغريه من م�شاكل البيئة
العاملية توفري فر�ص
متكافئة للبلدان للت�أثري يف
املفاو�ضات الدولية ،لكن
�ضعف قدرة البلدان النامية
ي� ّؤدي يف الكثري من الأحيان
�إىل احلد من فر�ص متثيل
هذه البلدان

*   *   *

وباخت�صار ،يتطلب تطبيق نهج الإن�صاف
واال�ستدامة مع ًا على ال�صعيد الوطني دمج الإن�صاف
يف ت�صميم ال�سيا�سات والربامج وتقييمها ،وتكري�س
التمكني يف احلقوق القانونية وامل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة
عن تطبيقها ،وت�شجيع امل�شاركة ،وتعميم امل�ساءلة.

الف�صل  5مواجهة التحديات على م�ستوى ال�سيا�سة العامة
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متويل اال�ستثمار وبرنامج الإ�صالح

امل�ساعدة الإمنائية ال
ت�شكل �سوى  1.6يف املائة
من احلد الأدنى لتقديرات
احتياجات الإنفاق على
م�صادر الطاقة املنخف�ضة
الكربون وت�شكل نحو 11
يف املائة من تقديرات
تغي
احتياجات الإنفاق على رّ
املناخ
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تقرير التنمية الب�شرية

2011

تُطرح يف املناق�شات التي تتناول مو�ضوع اال�ستدامة
على م�ستوى ال�سيا�سة العامة ت�سا�ؤالت كثرية
حول اال�ستثمار والتمويل ،فما هو حجم التمويل
املطلوب ،ومن يح�صل عليه ،وما هو م�صدره ،وما
الذي يجب متويله.
فتمويل التنمية هو من القيود التي تعوق االنتقال
املُن�صف �إىل االقت�صاد العاملي الأخ�رض ،وذلك
بطريقتني .الأوىل ،هي �أن التمويل �أقل بكثري من
االحتياجات العاملية .والثانية� ،أن البلدان والقطاعات
ال حتظى بفر�ص مت�ساوية يف احل�صول عليه ،فال
يتوفر لها دائم ًا ما حتتاج �إليه من متويل ملعاجلة �أوجه
احلرمان البيئي ،ويف �أحيان كثرية تفوت فر�ص
احل�صول على التمويل �أ�شد البلدان فقراً.
و�أ�سواق ر�أ�س املال العاملية ،التي متلك حواىل
 178تريليون دوالر من الأ�صول املالية ،لديها
احلجم والعمق الكافيني ملواجهة التحدي( .)72ويقدر
برنامج الأمم املتحدة للبيئة �أن اال�ستثمار اخلا�ص
يف تكنولوجيات الطاقة النظيفة ميكن ،على املدى
ٍ
كاف من القطاع
املتو�سط واملدى الطويل وبدعم
العام� ،أن ي�صل �إىل  450مليار دوالر بحلول عام
 2012و 600مليار دوالر بحلول عام .)73(2020
وت�شري جتربة مرفق البيئة العاملي �إىل �أن اال�ستثمار
اخلا�ص ميكن �أن يكون �ضخماً :فقد بلغت ن�سبة
التمويل العام لتخفيف حدة �آثار تغيرّ املناخ �إىل
اال�ستثمار اخلا�ص � 7إىل � 1أو �أكرث( .)74ويتطلب
هذا الدعم ح�شد اجلهود العامة لتعزيز هذه التدفقات
من خالل تهيئة الظروف امل�شجعة لال�ستثمار وبناء
القدرات املحلية.
مو�سع
وهذه امل�سائل كانت مو�ضوع بحث
ّ
يف تقرير �صدر م�ؤخرً ا عن برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي .وهذا التقرير يتناول �سيا�سات لبناء قدرة
البلدان النامية على ح�شد تدفقات اال�ستثمار العام
واخلا�ص الالزمة لتمويل التحول نحو جمتمع ميلك
القدرة على تخفي�ض االنبعاثات والتكيّف مع تغيرّ
املناخ( .)75وميكن �أن تكون اخلطط املتو�سطة الأجل
وامليزانيات واال�ستثمارات �أ�سا�س ًا لتثبيت ح�سن
النوايا وتوفري �آليات م�شرتكة بني القطاعات للتن�سيق
الفعّ ال بني اجلهات املانحة والهيئات احلكومية.
وال تزال املناق�شات م�ستمرة حول م�ستقبل
امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية .ومع االعرتاف ب�أهمية
تدفقات ر�أ�س املال اخلا�ص واحتمال تدنيّ ح�صة
امل�ساعدة الإمنائية يف متويل التنمية يف معظم البلدان،
ال تتخلّى عن م�س�ؤولياتها.
يجب على البلدان الغنية �أ ّ

فالإن�صاف يتطلب حتويل مبالغ �ضخمة من املوارد
من البلدان الغنية �إىل البلدان الفقرية ل�ضمان فر�ص
مت�ساوية للجميع للح�صول على التمويل .و�سالمة
االقت�صاد ت�ستلزم اتخاذ تدابري حا�سمة حلل امل�شاكل
العاملية ،ومنها تغيرّ املناخ.

�أين العامل اليوم؟

تدل على حجم االحتياجات
رغم قلة البيانات التي ّ
وااللتزامات واملبالغ امل�سدّدة وقيمتها ،تبدو ال�صورة
العامة وا�ضحة .فامل�ساعدة الإمنائية ال ت�شكل �سوى
 1.6يف املائة من احلد الأدنى لتقديرات احتياجات
الإنفاق على م�صادر الطاقة املنخف�ضة الكربون
وت�شكل نحو  11يف املائة من تقديرات احتياجات
الإنفاق على تغيرّ املناخ (ال�شكل  .)5.2والأرقام
�أف�ضل بقليل يف حالة املياه وال�رصف ال�صحي،
حيث ت�شكّ ل التزامات امل�ساعدة �أكرث من �ضعف احلد
الأدنى لتقديرات االحتياجات ،وتقارب  20يف املائة
من احلد الأعلى لهذه التقديرات.
واحل�صول على التمويل غري متكافئ ويرتبط
عادة مب�ستوى التنمية يف البلد .وت�ؤول كميات كبرية
من املوارد �إىل البلدان التي تنمو ب�رسعة .والبلدان
املنخف�ضة الدخل� ،أي ثلث البلدان املتلقية ملخ�ص�صات
مرفق البيئة العاملي ،وعددها  161بلداً ،ال حت�صل
ال على  25يف املائة من التمويل (ال حت�صل �أقل
�إ ّ
()77
ال على  9يف املائة فقط)  .ويف عام
منوا �إ ّ
البلدان ً
 ،2010ح�صلت كل من تركيا واملك�سيك على �أكرث
من ن�صف التمويل املخ�ص�ص للم�شاريع املقررة
للتكنولوجيا النظيفة( )78من �صناديق اال�ستثمار يف
أي�ضا �إىل �أن تخ�صي�ص املوارد
املناخ .وت�شري الأدلة � ً
()79
مر الزمن .
كان غري متكافئ على ّ

دور امل�ساعدة الإمنائية

()76

امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية هي م�صدر حيوي للتمويل
اخلارجي للكثري من البلدان النامية .وقد �شهدت
الأعوام الأخرية زيادة كبرية يف كمية امل�ساعدات
الر�سمية وحت�سنًا يف نوعيتها ،فارتفعت قيمتها نحو
 23يف املائة يف الفرتة من عام � 2005إىل عام .2009
غري �أن م�ساهمات امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية
لي�ست مب�ستوى التحديات الإمنائية يف العامل .فالقيمة
البالغة  129مليار دوالر التي التزمت اجلهات
املانحة بر�صدها يف عام  2010لتحقيق الأهداف
الإمنائية للألفية ،مل تتجاوز  76يف املائة فقط من
تقديرات املبالغ الالزمة لتحقيق هذه الأهداف ،ومل
تخ�ص�ص كلّها لهذه الأهداف( .)80وقد �أخفقت البلدان
الغنية با�ستمرار يف الوفاء بتعهداتها املعلنة ،مبا فيها

�إعالن جمموعة الثمانية يف اجتماع غلني ايغلز
 Gleneaglesيف عام ( 2005زيادة امل�ساعدات
مبقدار  50مليار دوالر �سنوي ًا بحلول عام ،)2010
واالحتاد الأوروبي (زيادة امل�ساعدات من 0.43
يف املائة من الدخل القومي الإجمايل �إىل  0.56يف
املائة) والواليات املتحدة الأمريكية (حتقيق الهدف
املعلن منذ فرتة طويلة وهو  0.7يف املائة من الدخل
القومي الإجمايل).
وقد تعهدت البلدان املتقدمة بتقدمي  100مليار
دوالر �سنوي ًا بحلول عام  2020لتمويل تخفيف �آثار
تغيرّ املناخ والتك ّيف معه يف البلدان النامية .ولي�س
من الوا�ضح ما �إذا كان هذا التمويل �إ�ضافي ًا بحق� ،أو
هو جمرد �إجراء لتحويل امل�ساعدات احلالية لتمويل
�أهداف جديدة(.)81

اال�ستثمارات يف الطاقة وتغيرّ املناخ

ورد يف هذا التقرير �أن ت�أمني الطاقة النظيفة
حلواىل  1.5مليار ن�سمة يفتقرون �إىل الكهرباء،
وحلواىل  2.6مليار ن�سمة يعتمدون على الكتلة
الأحيائية التقليدية لأغرا�ض الطهو ،ي�أتي بفوائد
على الإن�صاف واال�ستدامة البيئية والتنمية الب�رشية.
فالطاقة النظيفة ت�ساعد يف التخفيف من حدة الفقر،
ويف احلد من الأ�رضار ال�صحية الناجمة عن تلوث
الهواء يف الأماكن املغلقة ،ويف التخفيف من �آثار
توليد الطاقة على املناخ ،وكذلك يف دفع عجلة
التنمية االجتماعية واالقت�صادية.
و�أ�رشفت امل�ؤ�س�سات املالية الدولية على
�إ�صالحات �شاملة يف قطاع الطاقة يف �أنحاء كثرية
من العامل ،بهدف فتح الأ�سواق و�ضمان الإن�صاف

ال�شكل 5.2

امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية �أقل بكثري من االحتياجات
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امل�صدر :باال�ستناد �إىل بيانات من الوكالة الدولية للطاقة ( ،)2010ومبادرة الأمم املتحدة للموارد املائية ( ،)2010aو�إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية التابعة للأمم املتحدة
( ,)2010aومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي قاعدة بيانات �أن�شطة التنمية ب�ش�أن املعونة CRS :على الإنرتنت.

الف�صل  5مواجهة التحديات على م�ستوى ال�سيا�سة العامة
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املبالغ املطلوبة كبرية
تغي املناخ لكنها
ملعاجلة رّ
تبقى �أقل من حجم املبالغ
حاليا على الدفاع
التي ُتنفق
ً
واملبالغ التي �أنفقت يف
الآونة الأخرية على عمليات
�إنقاذ القطاع املايل وعلى
ال�ضارة .ويف ذلك
الإعانات
ّ
دليل على �رضورة �إعادة
تقييم الأولويات
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تقرير التنمية الب�شرية

2011

يف احل�صول على التمويل .وهي�أت البلدان نف�سها
حل�شد اال�ستثمارات اخلا�صة وجذبها �إىل قطاع
الطاقة .وال يزال على �صانعي ال�سيا�سة �أن يعملوا
()82
على توجيه التمويل نحو معاجلة فقر الطاقة
وتغيرّ املناخ ،وخ�صو�ص ًا يف الأماكن التي ال تقوى
على جذب ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص.
وتتطلب �إعادة توجيه متويل الطاقة �إرادة
�سيا�سية وقيادة قوية .وينبغي �أن تبقى معاجلة فقر
الطاقة على ر�أ�س الأولويات ،كي يت�سنى احلفاظ
على الدعم العام وامل�ساعدة الإمنائية لتحقيق الأهداف
الإمنائية للألفية وغريها من الأهداف يف امل�ستقبل.
ومن حماور املناق�شة حول �سيا�سة املناخ حجم
التمويل الالزم ووجهته وم�صدره .ويف الآونة
الأخرية ،حدّد البنك الدويل ال�صعوبات يف ر�صد
هذا النوع من اال�ستثمارات ،ومنها قلّة املعلومات،
والتناق�ض يف نظم الإبالغ ،وغمو�ض وجهة بع�ض
التدفقات ،وال�رسية التي حتيط ببع�ض املعامالت،
وازدواج احل�سابات( .)83وال �شك يف �أن تقدير
التكاليف �صعب� ،سواء من حيث النظرية �أم من
حيث املمار�سة ،ونطاق التقديرات يختلف باختالف
�أ�ساليبها .ولالفرتا�ضات الأ�سا�سية �أهميتها،
خ�صو�ص ًا تلك التي تتعلق مبعدّل احل�سم ،وكذلك
افرتا�ضات مرونة الإنتاج واال�ستهالك ن�سبة �إىل
تغيرّ الأ�سعار .ومع �أخذ هذه املحاذير يف االعتبار
ي�ؤدي بنا ا�ستعرا�ض الأدلة املتوفرة �إىل ما يلي:
• تتفاوت التقديرات الأخرية لال�ستثمارات
الالزمة للحد من تراكم غازات االحتبا�س
احلراري يف اجلو (تكاليف التخفيف) بحلول
عام  ،2030فترتاوح بني  0.2يف املائة و1.2
يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل العاملي(.)84
• ي�صعب تقدير تكاليف التك ّيف مع تغيرّ املناخ� ،إذ
ي�صعب متييزها عن اال�ستثمارات الإمنائية التي
ت�صب يف الإطار نف�سه .وت�شري التقديرات التي
�أجريت لهذا التقرير �إىل �أن متطلبات اال�ستثمار
ال�سنوية للتك ّيف تقارب  105مليار دوالر(،)85
وهو مبلغ يقع �ضمن النطاق الذي اقرتحته
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغيرّ املناخ،
ويرتاوح بني  49و 171مليار دوالر بحلول
عام � .2030أما التقديرات الأخرى ،التي ت�أخذ
يف احل�سبان تكاليف التكيّف مع �آثار تغيرّ املناخ
على النظام الإيكولوجي ،فترتاوح بني �ضعف
هذا املبلغ وثالثة �أمثاله(.)86
• ترتاوح تقديرات جمموع التكاليف ال�سنوية
للتخفيف من �آثار تغيرّ املناخ والتك ّيف معه
بحلول عام  2030بني  249مليار و1,371

مليار دوالر .والفرق ال�شا�سع يف التقديرات،
يُعزى �إىل اختالف تكاليف دمج الطاقة املتجددة
مع الظروف واملواقع ،وبالتايل �صعوبة تقديرها
على امل�ستوى العاملي.
ومن الوا�ضح �أن املبالغ املطلوبة كبرية و�إن
كانت غري دقيقة .لكنها تبقى �أقل من حجم املبالغ
التي تُنفق حاليًا على الدفاع واملبالغ التي �أنفقت يف
الآونة الأخرية على عمليات �إنقاذ القطاع املايل
وعلى الإعانات ال�ضارّ ة .ويف ذلك دليل على
�إمكانية �إعادة تقييم الأولويات .ففي عام ،2009
قارب حجم الإنفاق الع�سكري  3يف املائة من الناجت
املحلي الإجمايل العاملي ،وبلغ هذا الإنفاق م�ستوى
�أعلى من ذلك بكثري يف بع�ض البلدان ،مبا يف ذلك
الواليات املتحدة الأمريكية ( 4.7يف املائة من الناجت
املحلي الإجمايل) ،واالحتاد الرو�سي ( 4.3يف املائة
من الناجت املحلي الإجمايل)( .)87وبلغت تكاليف
عمليات الإنقاذ يف �إطار برنامج �إغاثة الأ�صول
املتعرثة يف �أعقاب الأزمة املالية الأخرية حواىل 700
مليار دوالر يف الواليات املتحدة الأمريكية ،بينما
بلغت التزامات االحتاد الأوروبي قرابة تريليون
دوالر (نحو  6يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل
ال�سنوي يف كل من احلالتني).
ويبني الف�صل ال�سابق �أن املجال وا�سع خلف�ض
الإعانات ال�ضارة بالبيئة .ف�أوزبك�ستان ،مثالً،
تخ�ص�ص �إعانات لدعم ا�ستهالك الوقود الأحفوري
تبلغ قيمتها ع�رشة �أمثال ما تنفقه على ال�صحة ( 32يف
املائة للوقود الأحفوري مقابل  2.5يف املائة لل�صحة
من الناجت املحلي الإجمايل)� .أما ما تنفقه �إيران لدعم
ا�ستهالك الوقود الأحفوري فتبلغ ن�سبته  20يف املائة
من الناجت املحلي الإجمايل مقابل  5يف املائة على
التعليم(.)88
هل تفي البلدان املتقدمة بااللتزام بالتمويل الذي
ميليه مبد�أ "امل�س�ؤولية امل�شرتكة مب�ستويات متباينة"
املن�صو�ص عليه يف االتفاقية الإطارية ب�ش�أن تغيرّ
املناخ؟ اجلواب ال .فقد تعهدت هذه البلدان مببلغ 32
مليار دوالر تقريب ًا لإنفاقها على �إجراءات ملواجهة
تغيرّ املناخ (حواىل  19يف املائة من جمموع امل�ساعدة
الإمنائية الر�سمية)( .)89لكن التعهدات �أقل بكثري
من تقديرات االحتياجات ،واملدفوعات �أقل من
التعهدات :ومعظم الأموال "اجلديدة والإ�ضافية"
التي تعهد بها امل�شاركون يف م�ؤمتر الأمم املتحدة
املعني بتغيرّ املناخ يف كوبنهاغن يف عام  2009مل
ت�سدّد بعد ،وقد ُ�س ّدد �أقل من  8يف املائة من جمموع
التعهّ دات ملواجهة تغيرّ املناخ يف عام  .2010ويتعني
على احلكومات االتفاق على كيفية تعقب الإنفاق �أو

حتديد ما �إذا كان التمويل �إ�ضافي ًا حقاً .ويتطلب
الر�صد الدقيق حتديد خط �أ�سا�س للم�ساعدة.
ويقارب عدد ال�صناديق التي �أن�شئت لأغرا�ض
املناخ نحو � 24صندوقاً ،منها �صناديق متوّ ل من
م�صادر دولية مثل مبادرة هاتوياما (التي تلقت 48
يف املائة من جمموع التعهدات حتى الآن ،منها 35
يف املائة من م�صادر عامة و 13يف املائة من م�صادر
خا�صة)؛ و�صناديق ا�ستئمانية وطنية تتلقى �أموال
املانحني ،مثل �صندوق اال�ستئمان الإندوني�سي لتغيرّ
املناخ ( 0.06يف املائة من التعهدات) .وتختلف
هذه ال�صناديق �أي�ض ًا من حيث هيكلها ،فهي ثنائية
�أو متعددة الأطراف .وهذا يجعل الر�صد الدقيق
للإنفاق مهمة �صعبة للغاية.
التجز�ؤ يف متويل تغيرّ املناخ،
ونظرً ا �إىل هذا
ّ
ينبغي �أن ي�ؤخذ بالدرو�س امل�ستفادة من تقدمي
امل�ساعدات ،بهدف حت�سني كيفية تنظيم امل�ساعدة
وتقدميها .وقد ت�ضمن �إعالن باري�س لعام 2005
ب�ش�أن فعالية املعونات وبرنامج عمل �أكرا لعام 2008
مبادئ لتعزيز التزام البلدان وم�شاركتها ،والتن�سيق
واملواءمة ،وحتقيق النتائج وامل�ساءلة املتبادلة.
وتبني خطة عمل بايل لعام  2007كيف ميكن الأخذ
بهذه املبادئ يف متويل تغيرّ املناخ .ولي�س املق�صود
بذلك �إن�شاء �صندوق عاملي �ضخم ،فهذا غري ممكن،
بل املق�صود احلد من التعقيد وتي�سري احل�صول على
املعلومات وحتقيق ال�شفافية .ومن الأهمية مبكان
جتنب االزدواجية يف التمويل قدر الإمكان والعمل
على دمج التدابري املتعلقة مبواجهة تغيرّ املناخ يف
اخلطط وامليزانيات الوطنية.

�إمدادات املياه وخدمات ال�صرف ال�صحي

ما هو مقدار تكاليف حتقيق الغاية املعنية بت�أمني
مياه ال�رشب ومرافق ال�رصف ال�صحي الأ�سا�سية
يف الأهداف الإمنائية للألفية؟ تعتمد التقديرات
على خط الأ�سا�س وعلى االفرتا�ضات الدميغرافية
وما �إذا كانت التكاليف تت�ضمن تكاليف ال�صيانة
وت�ستخدم خيارات التكنولوجيا املنخف�ضة الكلفة.
وتت�أثر التقديرات باختالف تعاريف "�إمدادات
املياه" و"مرافق ال�رصف ال�صحي الأ�سا�سية" ،ويف
الكثري من الأحيان ت�صطدم التقديرات بالنق�ص يف
البيانات.
ويف التقييم ال�سنوي العاملي خلدمات ال�رصف
ال�صحي ومياه ال�رشب ( )GLAASلعام 2010
لتحقيق الغاية املعنية باملياه وال�رصف ال�صحي من
الأهداف الإمنائية للألفية ،ترتاوح التقديرات
بني  6.7مليار و 75مليار دوالر �سنويًا( .)90وهذه

التقديرات مبنية على تقديرات �سابقة للكلفة .ولكن
املبالغ الالزمة لتعميم هذه اخلدمات تتجاوز هذه
الأرقام.
�أما املبالغ التي تنفق حالياً� ،سواء من م�صادر
حملية �أم دولية ،ف�أقل بكثري من التقديرات .وي�شري
التقييم ال�سنوي العاملي خلدمات ال�رصف ال�صحي
ومياه ال�رشب لعام � 2010إىل �أن متو�سط الإنفاق
احلكومي يف  20بلد ًا نامي ًا قدمت تقارير عن حجم
الإنفاق على مياه ال�رشب وال�رصف ال�صحي املحلي
كان  65مليون دوالر يف عام  0.48( 2008يف املائة
من الناجت املحلي الإجمايل) .ويف عام  ،2009وهو
�آخر عام توفرت عنه بيانات ،بلغ جمموع تعهّ دات
امل�ساعدة  14.3مليار دوالر وجمموع املدفوعات
 7.8مليار دوالر.
ويرتدّ د امل�ستثمرون يف اال�ستثمار يف قطاع املياه
وال�رصف ال�صحي يف البلدان النامية� ،إذ يعتربونه
قطاع ًا كثري املخاطر ومنخف�ض العوائد .وهذا املوقف
يزيد من �صعوبة جذب التمويل من ال�سوق .ومع
�أن اخلطط املبتكرة ت�سهم يف �سد النق�ص يف التمويل
م�ؤقتًا ،تبقى �إ�صالحات �أنظمة احلكم وامل�ؤ�س�سات
والتعرفات �رضورية لتحقيق اال�ستدامة املالية لقطاع
املياه وال�رصف ال�صحي (الإطار .)91()5.2
وبعد ،ال ب ّد من بذل املزيد من اجلهود.
فالوا�ضح �أن دور احلكومة �أ�سا�سي ،لكن االعتماد
على امل�ساعدات املالية مرتفع ،فهو يغطي ن�سبة
كبرية من الإنفاق الوطني على ال�رصف ال�صحي
ومياه ال�رشب ،ت�صل �إىل  90يف املائة يف بع�ض
الإطار 5.2

خطط متويل مبتكرة للمياه وال�رصف ال�صحي
يت�ضح من ا�ستعرا�ض خطط التمويل لت�شجيع اال�ستثمار يف قطاع املياه وال�رصف ال�صحي
وجود بع�ض الو�سائل اجلديدة الناجحة ،منها اخلطط التي تدعمها اجلهات املانحة وت�شجع
اال�ستثمار اخلا�ص .ففي �إندوني�سيا ،يلج�أ م�رشوع "العداد الرئي�سي" �إىل توفري القرو�ض
ال�صغرية لتو�صيل �إمدادات املياه �إىل الفقراء يف املناطق احل�رضية .ويف زندر يف النيجر،
اليدوية
دعمت �رشكة كوكا كوال والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ت�أمني م�ضخات املياه
ّ
امل�ص ّنعة حمل ًّيا .ويف كينيا� ،أمكن حت�سني �إمدادات املياه وتو�صيل الأنابيب �إىل الأ�رس الفقرية
متول من امل�صادر التجارية (من خالل م�ؤ�س�سة للقرو�ض) ،وتقدمي
عن طريق خطة مبتكرة ّ
الإعانات امل�رشوطة بتحقيق �أهداف حمددة.
وت�شمل خطط التمويل الأخرى التمويل مبزيج من املنح والقرو�ض القابلة لل�سداد (كتلك
التي ميولها البنك الدويل يف ال�سنغال والبنك الأوروبي لال�ستثمار يف موزمبيق) ،وال�صناديق
الدوارة للمياه وال�رصف ال�صحي (كتلك التي ميولها البنك الدويل والدامنرك وفنلندا يف فييت
نام ،وم�ؤ�س�سة  ،UFUNDIKOوهي منظمة غري حكومية �صغرية حملية ،يف تنزانيا)،
قرو�ضا من �أموال
وال�صناديق امل�شرتكة (كما يف تاميل نادو يف الهند) التي دفعت للبلديات
ً
بلدية .وكذلك �أ�صبح التمويل القائم على �آليات ال�سوق �أكرث �شيوعا.
جمعت ب�إ�صدار �سندات ّ
فقد ا�ستخدمت مدن عدة يف الواليات املتحدة الأمريكية وجوهان�سربغ يف جنوب �أفريقيا
�سندات بلدية لتمويل البنية الأ�سا�سية للمياه.
امل�صدرNelson 2011; Coca-Cola Company 2010; World Bank 2010a; International Water and Sanitation :
Centre and Netherlands Water Partnership (2009); OECD 2010c.
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�أبرز احللول املقرتحة ل�سد
النق�ص يف التمويل فر�ض
�رضيبة على املعامالت
النقدية بالعمالت

البلدان .وحتى مع النُهج املبتكرة الفعّ الة واملنخف�ضة
الكلفة ،مثل م�شاريع ال�رصف ال�صحي �ضمن املجتمع
املحلي ،ال يزال االلتزام العام �ضعيف ًا جداً .ومن
ال�رضوري �إعادة حتديد وجهة امل�ساعدة وتركيزها،
�إ�ضافة �إىل ح�شد املزيد من املوارد املحلية واخلا�صة
لزيادة اال�ستثمارات .وعلى الرغم من �أن الفرق
يف خم�ص�صات امل�ساعدة بني البلدان ذات التنمية
الب�رشية املرتفعة والبلدان ذات التنمية الب�رشية
املنخف�ضة �أقل يف قطاع املياه وال�رصف ال�صحي منه
يف قطاع الطاقة املنخف�ضة الكربون ،تبقى الفوارق
بني املجموعتني كبرية .ومع �أن زيادة ن�سبة التمويل
امل�ؤكد من املانحني ميكن �أن ت�ساعد يف حتقيق نتائج
�إيجابية ،يبقى النق�ص كبري ًا يف القدرات(.)92

وت�شري تقديرات منظمة العمل الدولية �إىل �أن
ن�سبة ال تتجاوز  2يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل
العاملي قد تكفي لتزويد فقراء العامل مبجموعة من
املزايا واخلدمات االجتماعية ،وقوامها احل�صول
على الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية ،والتعليم الأ�سا�سي،
واحلد الأدنى من الدخل عند احلاجة( .)97و�إذا ما
ات�سعت هذه املجموعة من اخلدمات لت�شمل التكيّف
مع تغيرّ املناخ عن طريق تعزيز املناعة املحلية
ودعم ا�سرتاتيجيات تنويع �سبل العي�ش ،فقد تزداد
كلفتها( .)98وا�ستناد ًا �إىل افرتا�ضات نعرتف ب�أنها
متفائلة جداً ،تبقى الكلفة معقولة مع ما ت�سجله من
ارتفاع يف حال �إ�ضافة خدمات التكيّف مع تغيرّ
املناخ� ،إذ ال تتجاوز  2.5يف املائة من الناجت املحلي
الإجمايل العاملي(.)99

ت�شري التقديرات �إىل �أن املبالغ التي تنفق على
احلماية االجتماعية يف العامل كبرية ،ت�شكل  17يف
املائة من الناجت املحلي الإجمايل( .)93لكن الكثري
من هذا الإنفاق ال ي�صل �إىل �أ�شد الفئات حرمانًا.
فالبلدان املرتفعة الدخل تنفق يف املتو�سط على
احلماية االجتماعية نحو  20يف املائة من الناجت املحلي
الإجمايل ،بينما تنفق البلدان املنخف�ضة الدخل نحو
ال
 4يف املائة فقط( .)94ومن الوا�ضح �أن هناك جما ً
وا�سعً ا لزيادة تغطية برامج احلماية االجتماعية يف
�أ�شد البلدان فقرً ا من خالل اجلهود الوطنية والعاملية.
ومن املنطقي �أن تكون هذه االحتياجات من املوا�ضيع
التي تتناولها املناق�شات حول متويل برامج اال�ستدامة
والإن�صاف.
فو�ضع حد �أدنى للحماية االجتماعية� ،أي
جمموعة من التحويالت االجتماعية الأ�سا�سية
النقدية والعينية ،لتوفري حد �أدنى من الدخل وت�أمني
ال ممكنًا وناجحً ا .ولي�س من
�سبل العي�ش ،يبدو ح ً
ال�رضوري �أن تكون برامج احلماية االجتماعية
مكلفة .فربنامج احلماية االجتماعية يف كل من
الربازيل واملك�سيك ال يكلف احلكومة �أكرث من 0.4
يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل ،ويغطي حاجات
تقريبا .ويف الهند كلف قانون املهامتا
ُخم�س ال�سكان
ً
غاندي الوطني ل�ضمان العمالة يف الريف مبلغ ًا �شكل
حواىل  0.5يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل لعام
 ،2009وا�ستفادت منه  45مليون �أ�رسة� ،أي ُع�رش
جمموع القوى العاملة( .)95ور�أت منظمة العمل
الدولية يف عام � 2008أن بالإمكان اعتماد برنامج
ل�ضمان  100يوم عمل يف ال�سنة للعمال يف عدد
من البلدان الأفريقية والآ�سيوية بكلفة ال يتجاوز
متو�سطها  1يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل(.)96
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واخلال�صة �أن حتديات التمويل كبرية ،لكن هناك
ما يدعو �إىل التفا�ؤل حقاً .ف�أولويات احلكومات يف
جميع �أنحاء العامل وا�ضحة:
• الت�أكد من �أن العنا�رص امل�ؤ�س�سية والتنظيمية
الالزمة لزيادة اال�ستثمارات اخلا�صة متوفرة
ووافية ،وال �سيما يف �أ�شد البلدان فقر ًا التي فاتها
الكثري من فر�ص التمويل من القطاع اخلا�ص.
• �إعادة النظر يف �أولويات الإنفاق ،بحيث
تعمّ م مبادئ اال�ستدامة والإن�صاف يف جميع
خم�ص�صات امليزانية العامة.
• ح�شد موارد �إ�ضافية لتقلي�ص الفوارق الكبرية
يف معاجلة �أوجه احلرمان البيئي التي يعي�شها
مليارات الفقراء يف جميع �أنحاء العامل،
واملبادرة �إىل اتخاذ الإجراءات اجلماعية
الالزمة حلل م�شكلة تغيرّ املناخ.
• تزويد ال�رشكاء على ال�صعيدين الوطني واملحلي
بالقدرة على حتديد ال�سيا�سات وامليزانيات
وتنفيذ الربامج التي تعزز وتدعم اال�ستدامة
والإن�صاف واالحتواء.

االبتكار على ال�صعيد العاملي
لتحديات اال�ستدامة والإن�صاف تداعيات كبرية على
امل�ستوى العاملي ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالتمويل
واحلكم .وهذا ما نتناوله فيما يلي.

م�صادر جديدة ومبتكرة ل�سد النق�ص يف
التمويل

جتنّب ا�ستمرار الأو�ضاع على ما هي عليه ،يتطلّب
توفري ا�ستثمارات جديدة �ضخمة .والتمويل غري

كاف ،خ�صو�ص ًا للبلدان الفقرية ،والظروف املالية
ٍ
�صعبة .فميزانيات احلكومات التي تعاين من م�شاكل
هيكلية ترزح حتت �ضغوط على �أثر الأزمة املالية
العاملية التي بد�أت يف عام  ،2008والبلدان الفقرية
�أمام حتدّيات �إمنائية مزمنة ت�ضاف �إليها حتدّيات
تغيرّ املناخ .وااللتزامات املحلية �أ�سا�سيّة ،مع �أن
حجم اال�ستثمارات املطلوبة ي�شري �إىل �رضورة
زيادة التمويل العام من م�صادر دولية جلذب
املزيد من التمويل اخلا�ص .لذلك ال ب ّد من �إيجاد
م�صادر مبتكرة للتمويل ،ترتافق مع تقدمي املزيد
من االلتزامات واتخاذ مزيد من الإجراءات الفاعلة
على م�ستوى البلدان املتقدمة.
ومن �أبرز احللول املقرتحة ل�سد النق�ص يف
التمويل فر�ض �رضيبة على املعامالت النقدية
بالعمالت .وهذا االقرتاح هو وليد فكرة �أطلقها
تقرير التنمية الب�رشية لعام  ،1994ثم �أخذت حتظى
بت�أييد متزايد كخيار ميكن تطبيقه على م�ستوى
ال�سيا�سة العامة .واجلديد �أن جدواها �أ�صبحت
وا�ضحة ،وتنفيذها �سهل يف ظل البنية الأ�سا�سية
للت�سويات املالية الآنية العاملية التي ُو�ضعت يف �أعقاب
الأزمة املالية العاملية الأخرية .فقد �صارت هذه
املوحدة
البنية خا�ضعة ملزيد من ال�ضوابط املركزية
ّ
(الإطار  .)5.3وتعني االبتكارات احلديثة ،وال
�سيما الت�سويات املالية الإجمالية الآنية وتدابري احل ّد
من خماطر ال�صفقات� ،أن الأنظمة القائمة �أ�صبحت
ت�سجّ ل املعامالت الفردية.
وميكن فر�ض ال�رضيبة باقتطاع ن�سبة على
املعامالت النقدية الفرديّة التي يجريها جتار العمالت
الأجنبية ،وجمعها من خالل �أنظمة املقا�صة املالية �أو
�أنظمة الت�سويات املوجودة .ولأن البنية الأ�سا�سية
املالية الالزمة موجودة الآن ،ميكن تنفيذ هذا
االقرتاح ب�رسعة و�سهولة ن�سبية .وقد ح�صلت فكرة
فر�ض هذه ال�رضيبة على ت�أييد من مراجع عليا ،مبا
يف ذلك تقرير "الفريق الرائد املعني بالتمويل املبتكر
للتنمية"( .)100ولدى بلجيكا وفرن�سا الأطر الت�رشيعية
الالزمة لفر�ض �رضيبة على املعامالت النقدية
بالعمالت الأجنبية ،كما بد�أت �أ�سبانيا والربازيل
و�شيلي والرنويج واليابان التحرك يف هذا االجتاه.
وحتظى هذه ال�رضيبة �أي�ض ًا بت�أييد �أو�سع من �أ�صحاب
امل�صالح غري احلكوميني ،مثل م�ؤ�س�سة بيل ومليندا
غيت�س ،وائتالف املواطنني من �أجل العدالة
االقت�صادية.
وميكن ملثل هذه ال�رضيبة معاجلة خلل �أ�سا�سي
يف القطاع املايل ،حيث ال تفر�ض � ّأي �رضيبة على
الكثري من املعامالت( ،)101وحيث كرثة الأن�شطة

املالية ت�شكل حجة قوية لفر�ض �رضيبة �صغرية على
معامالت العمالت الأجنبية ،يكون الهدف منها
متويل امل�صالح العاملية العامّ ة ،مثل التخفيف من �آثار
تغيرّ املناخ والتكيّف معه يف البلدان الفقرية .وميكن
�أن تكون ال�رضيبة ت�صاعدية ،لأن البلدان التي
لديها حتويالت نقدية �أكرب هي البلدان الأكرث تقدماً،
وينبغي �أن يكون توزيع �إيراداتها ت�صاعدي ًا �أي�ضاً،
كما هو مبني فيما يلي .وال ب ّد من درا�سة كيفية
توزيع هذه ال�رضيبة عن طريق تطبيق حد �أدنى
لقيمة املعامالت التي تخ�ضع لها مثالً ،وذلك جتنب ًا
لفر�ض عبء ال مربر له على التحويالت املالية التي
يجريها العاملون خارج بلدانهم .وميكن درا�سة مثل
هذه التفا�صيل يف معر�ض ت�صميم ال�رضيبة ور�صد
تطبيقها.
وميكن لهذه ال�رضيبة �أي�ض ًا �أن ت�سهم يف تخفيف
التقلبات االقت�صادية الكليّة الناجمة عن عمليات
امل�ضاربة الق�صرية الأجل التي ت�ؤدي �إىل حترّ ك
مبالغ كبرية عرب الأ�سواق املالية العاملية .و�إذا
ور�صد
ما �صممت ال�رضيبة على �أ�س�س مدرو�سة ُ
تطبيقها على النحو املنا�سب ،ف�ستتيح للم�ستفيدين
من العوملة فر�صة مل�ساعدة غريهم من الأقل حظاً،
وكذلك امل�ساعدة يف متويل امل�صالح العامة العاملية
التي ت�شكل دعامة للعوملة.
الإطار 5.3

ال�رضيبة على املعامالت بالعمالت الأجنبية� :إجراء ممكن
تتع ّدد يف الوقت احلا�رض طرق التداول بالعمالت الأجنبية يف �سوق اجلملة� ،إذ جترى
املعامالت عن طريق البور�صة� ،أو على الإنرتنت �أو عن طريق و�سيط ب�رشي �أو �إلكرتوين
�أو عن طريق الهاتف �أو الفاك�س .لكن هناك طريقتني لتنفيذ ال�صفقة .الأوىل من خالل �إر�سال
الدفعتني �إىل م�رصف للت�سويات الآنية ،ليقوم مبطابقتهما ومبادلتها يف الوقت ذاته .والطريقة
الأخرى هي �إر�سال الدفعتني �إىل جمعية االت�صاالت املالية العاملية بني امل�صارف (�سويفت)
حيث تتم مطابقتهما ثم �إحالتهما �إىل امل�رصفني الطرفني يف املعاملة يف بلدي العملتني .وهذان
النظامان للمقا�صة والت�سوية هما على درجة عالية من التنظيم ،وهما يف �صلب البنية الأ�سا�سية
للمعامالت بالعمالت الأجنبية يف الوقت احلا�رض .وجميع املعامالت التي جترى على هذا
النحو يف جميع �أنحاء العامل حتفظ يف �سجالت مف�صلة.
مف�صلة عن حركة
ب�سجالت
�سويفت
جمعية
كيف ميكن فر�ض ال�رضيبة؟ ميكن �أن حتتفظ
ّ
ال لدى قيامها بتخلي�ص املعامالت
املعامالت بالعمالت الأجنبية يف العامل للعمالت الأكرث تداو ً
�أو ت�سويتها .وتر�سل ن�سخة عن تفا�صيل كل �صفقة �إىل م�صلحة ال�رضائب املعنية �أو وكيلها.
وتقوم امل�صلحة بح�ساب ال�رضيبة امل�ستحقة على كل تاجر وت�ضيفها �إىل ر�صيده اجلاري.
ويكلّف التجار دوري ًا بال�رضائب على املعامالت التي يجرونها بالعمالت الأجنبية مل�صلحة
ال�رضيبة.
�أما ق�ضية احلافز لدفع ال�رضيبة واالمتثال لها فقابلة للحل .ومن غري املرجح �أن تن�سحب
امل�صارف التجارية من نطاق جمعية �سويفت لتجنب دفع ال�رضيبة ،لأن ان�سحابها �سيكلفها
�أكرث من ال�رضيبة .وعالوة على ذلك ،ال يوجد �سوى عدد قليل من كبار التجار يف �سوق
�سوق اجلملة للتداول بالعمالت الأجنبية ،ولذلك ميكن تدقيق ح�ساباتهم ب�سهولة لأغرا�ض
ح�ساب ال�رضيبة .ولن يكون هناك �أي م�سا�س باخل�صو�صية الفردية ،لأن ال�رضيبة �ستفر�ض
على امل�صارف الكبرية و�صناديق اال�ستثمار وال�رشكات النا�شطة يف �سوق اجلملة للتداول
بالعمالت الأجنبية.
امل�صدر.Schmidt and Bhushan 2011 :
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�أي جهد فعلي للتخفيف من
والتكيف
تغي املناخ
�آثار رّ
ّ
معه يتطلب املزج ما بني
املوارد املحلية والدولية،
بني املوارد اخلا�صة
والعامة ،بني املنح
والقرو�ض
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وينبغي �أال ت�شكل ن�سبة ال�رضيبة عبئًا ثقيالً،
ولكن �أن تكون يف م�ستوى ي�سهم يف احلد من حركة
امل�ضاربة .وتعتمد تقديرات الإيرادات املتوقعة من
هذه ال�رضيبة على �سل�سلة عوامل منها االفرتا�ضات
ب�ش�أن ت�أثريها على حجم التداول .ويف حتليل �أُعد
حديث ًا لأغرا�ض هذا التقرير ،يقدر معهد ال�شمال
واجلنوب �أن �رضيبة بن�سبة  0.005يف املائة يحتمل
�أن حتقق �إيرادات كبرية ت�صل �إىل  40مليار دوالر
�سنويًا( .)102وقدّر مركز التنمية العاملية �إنفاق املانحني
على امل�صالح العاملية العامة بنحو  11.7مليار دوالر يف
عام  ،2009وكان اجلزء الأكرب من هذا الإنفاق على
عمليات حفظ ال�سالم للأمم املتحدة .و�إذا ما ا�ستثنيت
هذه الإنفاقات على هذه الوظيفة الهامة ،انخف�ض
الإنفاق على امل�صالح العاملية العامة �إىل نحو  2.7مليار
دوالر( .)103وهكذا �ست�سهم ال�رضيبة على املعامالت
بالعمالت الأجنبية يف ح�شد مبلغ يقارب  15مرة
املبلغ املطلوب كل �سنة .و�إذا ما ُفر�ضت هذه ال�رضيبة
على املعامالت باليورو فقط ،ف�ست�ؤمن م�صدر متويل
�إ�ضايف يح�شد مبلغ ًا يرتاوح بني  4.2و 9.3مليار
دوالر .فمن الوا�ضح �أن �رضيبة على املعامالت
بالعمالت الأجنبية ميكن �أن تعزّ ز الإنفاق العاملي على
امل�صالح العامّ ة حتى يف ظل �أكرث االفرتا�ضات حتفّظاً.
وهذه �أي�ض ًا فر�صة لإعادة النظر يف فر�ض
�رضيبة �أو�سع نطاق ًا على املعامالت املالية .و�أ�شار
�صندوق النقد الدويل م�ؤخر ًا �إىل �أن عدد ًا كبري ًا
من بلدان جمموعة الـع�رشين قد فر�ض بالفعل نوع ًا
من �أنواع ال�رضائب على املعامالت املالية(.)104
ويف حني تعتمد العائدات املحتملة على كيفية فر�ض
ال�رضيبة وا�ستجابة التجار ،ميكن لفر�ض �رضيبة
ذات قاعدة وا�سعة على املعامالت املالية مبعدل
منخف�ض يرتاوح بني  0.01و� 0.05أن يولد 200
مليار يورو �سنوي ًا على نطاق �أوروبا و 650مليار
دوالر على نطاق العامل( .)105وت�شري تقديرات
�أخرى �إىل �أن فر�ض ال�رضيبة يف الواليات املتحدة
الأمريكية وحدها يحقق �إيرادات بن�سبة تتجاوز  1يف
املائة من الناجت املحلي الإجمايل (حواىل  150مليار
دوالر يف عام  ،)2011وذلك حتى مع حدوث
انخفا�ض كبري يف حجم التداول(.)106
ومل تكن ال�رضائب على املعامالت املالية
وتداول العمالت لتحول دون الأزمة املالية الأخرية
التي ن�ش�أت يف الواليات املتحدة الأمريكية وامتدت
�إىل �سائر �أنحاء العامل .لكن هذا النوع من ال�رضائب
بالإ�ضافة �إىل ما يحققه من �إيرادات حمتملة ،قد
ي�ساعد يف جتنب ال�سلوك املتهور الق�صري الأجل الذي
دفع باالقت�صاد العاملي �إىل الأزمة.

ولي�ست ال�رضيبة على املعامالت الو�سيلة الوحيدة
ل�سد النق�ص يف التمويل .فمن احللول التي ت�ستحوذ
على االهتمام �أي�ض ًا ا�ستخدام حقوق ال�سحب اخلا�صة
ل�صندوق النقد الدويل يف التمويل املبتكر للتكيّف مع
تغيرّ املناخ( .)107فتحويل جزء من الفائ�ض لدى
�صندوق النقد الدويل �إىل نقد يحقق �إيرادات تقارب
قيمتها  75مليار دوالر بدون كلفة تذكر �أو بدون
�أي كلفة على ميزانيات احلكومات امل�ساهمة(.)108
وي�ؤكد �صندوق النقد الدويل يف حتليل تناول فيه
الدور الذي ميكن �أن ت�ؤديه حقوق ال�سحب اخلا�صة
يف ت�أمني متويل ت�أ�سي�سي لإن�شاء �صندوق عاملي
�أخ�رض جديد� ،أن �إ�صدار حقوق �سحب خا�صة
�إ�ضافية وغريها من الأ�صول االحتياطية ميكن �أن
ي�ؤمن  100مليار دوالر �سنوي ًا بحلول عام .2020
وحلقوق ال�سحب اخلا�صة ميزة �إ�ضافية ،فهي و�سيلة
لإعادة التوازن النقدي .فمن املتوقع �أن ي�أتي الطلب
على هذه الو�سيلة من اقت�صادات الأ�سواق النا�شئة
التي ت�سعى �إىل تنويع االحتياطي لديها .وحقوق
ال�سحب اخلا�صة لي�ست عملة ذات �سيادة ،ولن
تخ�ضع ل�رضيبة تداول العمالت ،وهذا ي�ساعد يف
جتنّب االزدواج ال�رضيبي.
وميكن �أي�ضا اال�ستفادة من العديد من امل�صادر
العامة واخلا�صة ل�سد النق�ص يف التمويل .وبالفعل،
ت�ستقطب �أدوات التمويل املبتكرة ،مثل �صندوق
التكنولوجيا النظيفة وال�صندوق اال�سرتاتيجي
للمناخ ،التمويل من م�صادر متنوّ عة مثل م�صارف
التنمية املتعددة الأطراف واحلكومات و�أدوات
متويل مواجهة تغيرّ املناخ والقطاع اخلا�ص .وقد
جمعت  3.7مليار دوالر �إ�ضافية للتنمية وميكنها �أن
جتتذب مبالغ �إ�ضافية كبرية( ،)109كما جرى جذب
مبالغ كبرية من القطاع اخلا�ص.

�ضمان الإن�صاف و�إعالء �صوت اجلميع يف
احلكم ويف احل�صول على التمويل

يتطلب ت�ضييق الفجوة التي تف�صل بني امل�س�ؤولني
عن �صنع ال�سيا�سات و�إجراء املفاو�ضات ،و�صنع
القرارات ،وبني �أ�شد الفئات تعر�ض ًا لآثار التدهور
البيئي ،تطبيق مبد�أ امل�ساءلة يف الإدارة العاملية للبيئة.
وامل�ساءلة وحدها ال حتلّ امل�شكلة ،بل هي عن�رص
فعال للإدارة االجتماعية
�أ�سا�سي يف بناء نظام عاملي ّ
والبيئية يحقق النتائج التي يتوخاها اجلميع.
واملوارد اخلا�صة ،على �أهميتها ،ال تكفي ما مل
يواكبها دعم من القطاع العام .فعندما تكون معظم
املوارد املالية من القطاع اخلا�ص ،كما هي احلال يف
قطاع الطاقة مثالً� ،ست�ؤثر كرثة املخاطر وقلة العوائد

يف بع�ض مناطق العامل على �أمناط تدفق هذه املوارد.
ويف غياب الإ�صالح� ،سيظل احل�صول على التمويل
يف جميع البلدان موزع ًا على نحو غري متكافئ،
في�سهم بذلك يف ات�ساع الفوارق القائمة( .)110وهذا ما
ي�ؤكد على �أهمية دور اال�ستثمارات العامة يف �ضمان
الإن�صاف ،وتهيئة الظروف امل�شجعة جلذب التمويل
من القطاع اخلا�ص يف امل�ستقبل.
وعدم الإن�صاف يف احل�صول على التمويل
ملواجهة تغيرّ املناخ يح ّد من قدرة ال�صناعات على
اال�ستفادة من الفر�ص املنخف�ضة الكلفة لتح�سني
الكفاءة وتخفي�ض انبعاثات غازات االحتبا�س
احلراري .فعلى �سبيل املثال ،مل ي�ستطع قطاع
البناء حت�سني كفاءة الطاقة بو�سائل منخف�ضة الكلفة.
وهذا مهم جدًا على مدى الأعوام اخلم�سة �أو الع�رشة
املقبلة� ،إذ ت�ستثمر البلدان املنخف�ضة الدخل يف توليد
الطاقة والبنية الأ�سا�سية احل�رضية .و�إذا ا�ستمرت قلّة
فر�ص احل�صول على التمويل ملواجهة تقلبات املناخ
�ستبقى هذه البلدان يف م�سارات �إمنائية تعتمد على
كثافة االنبعاثات ،ما يقيد قدرة العامل على احلد من
ارتفاع درجات احلرارة.
واخلال�صة وا�ضحة .ينبغي �أن تكون مبادئ
الإن�صاف العن�رص الذي يوجه حركة املوارد املالية
الدولية .ومن �ش�أن تقدمي الدعم لبناء امل�ؤ�س�سات �أن
ي�ساعد البلدان النامية على و�ضع �سيا�سات وحوافز
مالئمة .ولهذه الغاية يجب �أن تكون �آليات القرار
ب�ش�أن التمويل العام الدويل م�ستعدّة لإ�سماع �صوت
اجلميع وخا�ضعة للم�ساءلة.
و�أي جهد فعلي للتخفيف من �آثار تغيرّ املناخ
والتكيّف معه يتطلب املزج ما بني املوارد املحلية
والدولية ،بني املوارد اخلا�صة والعامة ،بني املنح
والقرو�ض .ول�ضمان الإن�صاف يف احل�صول على
املوارد املالية الدولية واال�ستخدام الفعّ ال لها ،يدعو
هذا التقرير �إىل متكني �أ�صحاب امل�صلحة الوطنية
من متويل م�شاريع املناخ من م�صادر متنوّ عة على
م�ستوى البلد.
ويتطلب حتقيق النتائج الفعالة الطويلة الأجل
وامل�ساءلة �أمام ال�سكان املحليني وال�رشكاء �أربع
جمموعات من الأدوات (ال�شكل :)5.3
• اعتماد ا�سرتاتيجيات خلف�ض االنبعاثات وتعزيز
املناعة �إزاء تغيرّ املناخ للتوفيق بني �أهداف
التنمية الب�رشية ،والإن�صاف،
والتكيف مع تغيرّ
ّ
املناخ.
• بناء ال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ص
جلذب ر�أ�س مال ال�رشكات والأ�رس.
• اتخاذ �إجراءات لت�سهيل تدفق املوارد املالية من

�أجل املناخ لتحقيق الإن�صاف يف احل�صول على
التمويل الدويل العام.
• تن�سيق نظم التنفيذ والر�صد والإبالغ والتدقيق.
تقت�رص معظم �أن�شطة التحكم يف املناخ يف الوقت
احلا�رض على م�شاريع منفردة وتدريجية للتخفيف من
�آثار تغيرّ املناخ �أو التكيّف معه .لذلك من ال�رضوري
اعتماد ُنهج ا�سرتاتيجية �أو�سع نطا ًقا .وتربهن
ا�سرتاتيجيات التنمية القائمة على خف�ض معدالت
انبعاثات الكربون والتكيّف مع تغيرّ املناخ على �أنها
ابتكار م�ؤ�س�سي بالغ الأهمية لدمج الإن�صاف ومواجهة
تغيرّ املناخ يف التخطيط الإمنائي .وب�إ�رشاك جميع
اجلهات الفاعلة ،ميكن ملثل هذه اال�سرتاتيجيات �أن
ت�ساعد يف التخفيف من عدم اليقني من خالل حتديد
م�سارات �إمنائية قادرة على التك ّيف مع جمموعة من
نتائج تغيرّ املناخ .وهذه اال�سرتاتيجيات ميكن �أن
التكيف مع تغيرّ املناخ
جتمع بني �أولويات مبادرات ّ
ومبادرات التخفيف من �آثاره .وميكن من خاللها
تقييم التغيرّ ات الالزمة يف ال�سيا�سات وبناء القدرات
املطلوبة لتنفيذها( .)111وينبغي �أن تعالج اال�سرتاتيجية
ال�شاملة جلذب اال�ستثمارات للتنمية اخل�رضاء
املن�صفة الت�شوهات الكبرية يف �أ�سواق الطاقة ،ومنها
املعاملة ال�رضيبية التف�ضيلية واالمتيازات التنظيمية
واالحتكارات املوروثة .وميكن حت�سني ظروف
اال�ستثمار عن طريق تقليل املخاطر (من خالل
تعزيز ال�شفافية على �صعيد ال�سيا�سة العامة �أو من
خالل �أدوات ال�ضمان) وزيادة املكاف�آت (من خالل
الإعفاءات ال�رضيبية)(.)112
ومن ال�رضوري �أن ت�شمل هذه اال�سرتاتيجيات
البلديات .فبما �أن املدن هي امل�س�ؤولة عن غالبية
انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري� ،ست�ؤدي
الإجراءات التي تتخذها الإدارات املحلية دور ًا
رئي�سي ًا يف احلد من التغيرّ ات يف درجة احلرارة.
وهذا ي�ستدعي تن�سيق التخطيط وتوثيق التعاون مع
جمموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة يف املجاالت
الإمنائية التقليدية واجلديدة ،مبا يف ذلك مراكز
اخلربة التقنية الوطنية واملحليّة و�رشكات القطاع
اخلا�ص واملجتمعات املحلية ومنظمات املجتمع
املدين.
�أما جمموعة الأدوات الثانية فيمكن �أن تكون يف
ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص القادرة على
دعم ال�سوق .وتهدف هذه ال�رشاكة �إىل حتويل نظام
ال�سوق وتنطبق على كل من تخفيف �آثار تغيرّ املناخ
(تكنولوجيات الطاقة املتجددة وكفاءة ا�ستخدام الطاقة
يف الأجهزة املنزلية وما �شابه ذلك) ،والتك ّيف مع
تغيرّ املناخ (م�ؤ�رشات الطق�س و�سلع زراعية مقاومة
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ال�شكل 5.3

العنا�رص الرئي�سية يف متويل
تغي املناخ
مواجهة رّ
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تقرير التنمية الب�شرية
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لآثار تغيرّ املناخ ومبا ٍ
ن للتكيّف مع تغيرّ املناخ وما
�شابه ذلك) .وميكن �أن ت�ستفيد هذه ال�رشاكة من
التجارب احلديثة ،لكنّ دورها ال يقت�رص على تقدمي
اخلدمات والبنية الأ�سا�سية التقليدية ،بل يتجاوز ذلك
لتجمع بني امل�صالح املتباينة املحتملة ملجموعة وا�سعة
من اجلهات الفاعلة ومتزج بني م�صادر التمويل
املتنوعة .ولبناء ال�رشاكات القادرة على دعم
ال�سوق ،ال ب ّد من اعتماد �سيا�سات وتدابري عامة
تهدف �إىل توفري حوافز وم�صادر لدعم التوازن بني
املخاطر والأرباح يف اال�ستثمارات يف جمال املناخ
مبا يتفق مع �أهداف التنمية الوطنية.
�أما املجموعة الثالثة من الأدوات فت�شمل
�إجراءات لت�سهيل حركة اال�ستثمار ملواجهة تغيرّ
املناخ ،تهدف �إىل م�ساعدة العاملني على تنفيذ
امل�شاريع الوطنية واملحلية على و�ضع م�شاريع
ا�ستثمارية ت�ستويف ال�رشوط امل�رصفية لال�ستفادة من
التمويل الدويل العام للتكيّف مع تغيرّ املناخ .وقد
بينّ متويل الكربون ،كما يف �آلية التنمية النظيفة،
�أن القدرة املحدودة على �إعداد م�شاريع ا�ستثمارية
ت�ستويف ال�رشوط امل�رصفية ميكن �أن تكون عائ ًقا
رئي�سي ًا يحول دون ح�شد التمويل من القطاع
اخلا�ص ملواجهة تغيرّ املناخ يف العديد من املواقع.
وي�ؤدّ ي تعقيد �إجراءات التقدم بالطلبات ورفع
التقارير اخلا�صة بالتمويل العام الدويل �إىل مزيد
من ال�صعوبات يف حتديد �أهلية امل�شاريع ومالءمتها
للتمويل .وي�شكل هذا عقبة حتول دون فعالية
اال�ستخدام والر�صد والتقييم .لذلك ينبغي اتخاذ
�إجراءات لت�سهيل حركة اال�ستثمار ملواجهة تغيرّ
املناخ ،ت�سهم يف تعزيز قدرة البلدان على احل�صول
على التمويل العام والتمويل اخلا�ص من امل�صادر
الدولية.
وتعالج املجموعة الرابعة من الأدوات يف �إطار
العمل املقرتح احلاجة �إىل تن�سيق التنفيذ والإبالغ.
ويتطلب متويل مواجهة تغيرّ املناخ على نطاق يكفي
للتحكم بتغيرّ ات درجة احلرارة بحيث تقف عند
درجتني مئويتني �أنظمة للتنفيذ والر�صد والتدقيق
والإبالغ ت�ستمر على مدى عقود ،وت�شمل عددً ا
كبريً ا من اجلهات الفاعلة وجمموعة متنوعة من
الإجراءات وم�صادر التمويل .وميكن �أن تي�سرّ
�صناديق املناخ الوطنية مزج املوارد املحلية والدولية
واخلا�صة والعامة واملنح والقرو�ض ،ور�صد
ا�ستخدامها بهدف �ضمان امل�ساءلة املحلية والآثار
الإيجابية على التوزيع.

ح�صول اجلميع على الطاقة

ال ميكن حتقيق ح�صول اجلميع على الطاقة مبعزل
عن معاجلة العوائق التي حتول دون اال�ستثمار يف
الطاقة النظيفة .و�إذا كان من املمكن حتقيق عوائد
كبرية من معظم تكنولوجيات الطاقة املتجددة وكفاءة
الطاقة ،يتطلب تطبيق هذه التكنولوجيات توظيف
ا�ستثمارات ت�أ�سي�سية كبرية .وقد تكون تكاليف
ر�أ�س املال باهظة حتى لو قابلها انخفا�ض يف تكاليف
الت�شغيل .والقيود املالية التي تواجه ال�رشكات
وامل�ستهلكني كثري ًا ما تكون �أ�شد مما تغطيه معدالت
اخل�صم الوطنية �أو �أ�سعار الفائدة الطويلة الأجل.
وتتفاقم هذه القيود بفعل عوائق �سلوكية �أو تقنية
ال طاقة الرياح،
�أو تنظيمية �أو �إدارية .فلن�أخذ مث ً
ال ي�ستطيع �أي بلد �أن يجذب اال�ستثمارات اخلا�صة
�إذا ما واجه منتجو الطاقة امل�ستقلون عقبات يف
الو�صول �إىل ال�شبكات �أو �إجراءات غري وا�ضحة يف
الرتخي�ص �أو خربات حملية حمدودة �أو عدم وجود
�ضمانات طويلة الأجل للأ�سعار.
ويتطلب ح�صول اجلميع على الطاقة اعتماد
ا�سرتاتيجية على م�ستويات متعدّدة يتنوّ ع فيها
ال�رشكاء .وهنا �أي�ض ًا ال يوجد حل واحد ينا�سب
اجلميع .وعلى احلكومات الوطنية والإدارات
املحلية �أن متهد الطريق للجهات الفاعلة الأخرى
من املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص على امل�ستويني
الوطني واملحلي ومل�صادر التمويل الدويل و�رشكات
الطاقة العاملية.
لقد حان الوقت لإطالق مبادرة عاملية رفيعة
امل�ستوى حل�صول اجلميع على الطاقة يف البلدان
النامية .وهذه املبادرة ميكن �أن تكون من جز�أين.
فاجلزء الأول هو عبارة عن حملة للدعوة والتوعية
تنظم على ال�صعيد العاملي؛ واجلزء الثاين هو عبارة
ّ
توظف على �أر�ض الواقع لدعم
عن ا�ستثمارات
ّ
النُهج القطاعية يف جماالت الطاقة النظيفة .وهذه
املبادرة ميكن �أن تكون انطالقة جلهود التحوّ ل من
التغيرّ التدريجي �إىل التغيرّ اجلذري.
وميكن تنظيم حملة عاملية يف البلدان املانحة
والبلدان النامية على حد �سواء لإطالق مبادرة
قائمة على امل�شاركة حل�شد القدرات املوجودة للدعوة
والتحليل والتخطيط و�إدارة املعرفة واالت�صاالت.
وقد حان الوقت لتنظيم مثل هذه احلملة .فاجلمعية
العامة للأمم املتحدة �أعلنت عام  2012ال�سنة الدولية
لت�أمني الطاقة امل�ستدامة للجميع ،وم�ؤمتر ريو 20 +
يتيح فر�صة فريدة العتماد نهج عاملي لتمكني اجلميع

من احل�صول على الطاقة يجمع بني برامج الطاقة
واالقت�صاد الأخ�رض وتغيرّ املناخ .وميكن تعميم
هذا النهج العاملي ب�إطالق حوار حول الطاقة على
ال�صعيدين الإقليمي والوطني.
ويف موازاة هذه احلملة ،يجب دعم البلدان
النامية يف و�ضع ا�سرتاتيجيات �إمنائية على �أ�سا�س
التكيّف مع تغيرّ املناخ ،وذلك بتحديد عوائق التنفيذ
وفوائده والآثار املرتتبة على الفئات املحرومة،
وتهيئة الظروف امل�شجعة لال�ستثمار .و�إخفاقات
ال�سوق ت�ؤكد �أهمية ال�سيا�سات العامة جلذب التمويل
من القطاع اخلا�ص .وميكن ملثل هذه ال�سيا�سات
�أن ت�سهم يف حت�سني ر�صد التوازن بني خماطر
اال�ستثمار يف الطاقة النظيفة وعائده ،وذلك عن
طريق احلد من املخاطر (تهيئة ظروف قانونية
م�ستقرة ،وتوفري خربات حملية ،واتخاذ ترتيبات
�إدارية مب�سطة ،واعتماد �أدوات لل�ضمان وما �شابه
ذلك) ،وعن طريق زيادة العوائد (�أ�سعار تف�ضيلية
و�إعفاءات �رضيبية وما �شابه ذلك) .فاال�ستثمار يف
الطاقة املتجددة ،مثالً ،الذي ال يجذب املوارد من
الأو�ساط التجارية ،ميكن �أن يحقق �أرباح ًا من

خالل ت�سهيل و�صول منتجي الطاقة امل�ستقلني �إىل
ال�شبكة ومنحهم �أ�سعار ًا تف�ضيلية.
وميكن �أن ي�شمل الدعم املقدم يف �إطار "مبادرة
ح�صول اجلميع على الطاقة" امل�ساعدة على حتديد
الأولويات يف تكنولوجيات احل�صول على الطاقة،
يف �سياق ا�سرتاتيجية تخفي�ض االنبعاثات والتكيّف
مع تغيرّ املناخ؛ وحتديد العوائق الرئي�سية التي حتول
دون ن�رش التكنولوجيا؛ واختيار املزيج املنا�سب من
�أدوات ال�سيا�سة العامة لإزالة العوائق؛ والو�صول
�إىل م�صادر التمويل للعمل بال�سيا�سات التي يقع عليها
االختيار.
*   *   *

لقد حان الوقت لإطالق
مبادرة عاملية رفيعة
امل�ستوى حل�صول اجلميع
على الطاقة يف البلدان
النامية

لقد دعا هذا التقرير �إىل ر�ؤية جديدة لتحقيق الإن�صاف
ال
واال�ستدامة البيئية معاً .وعر�ض لهذا الغر�ض �سب ً
لتحقيق الت�آزر بني هذين الهدفني البالغي الأهمية
يف ر�سم الطريق �إىل امل�ستقبل وتوجيه ال�سيا�سات.
وبالت�صدي لهذا التحدي ،ميكن تو�سيع اخليارات
�أمام النا�س يف احلا�رض ويف امل�ستقبل ،فتلك هي غاية
التنمية الب�رشية.
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