تغير املناخ
أفضل فرصة أخيرة ملواجهة

الدورة السادسة والعشرون ملؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ يف
غالسكو قد تكون بداية عصر جديد للتنمية املستدامة.

أثبتت

آمار بتاشاريا ونيكوالس ستيرن

جائحة كوفيد 19-أن الوجود البشــري هش وحمفوف باخملاطر .ولكن إن مل نتخذ إجراءات فورية ملواجهة
تغيــر املنــاخ ،فــإن أضــراره ربمــا ســتكون أشــد وطــأة وأطــول أجــا مــن تداعيــات اجلائحــة .وأي قــرارات ســيتم
اتخاذهــا يف الوقــت احلــايل ســيكون لهــا دور حاســم يف تشــكيل مســتقبل البشــر والكوكــب .وعلينــا أال نعــود
أدراجنــا إىل مــا عهدنــاه يف الســابق ،بــل يتحتــم علينــا إعــادة البنــاء نحــو عــامل أفضــل مــن خــال حتقيــق نمــو مســتدام وشــامل وصلــب.
ويف تقريــر خــاص صــدر عــام  2018بعنــوان” ، “Global Warming of 1.5°Cأبــرزت الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر
املنــاخ تلــك اخملاطــر اجلســيمة الناجمــة عــن جتــاوز االحتــرار العاملــي  1,5درجــة مئويــة ،والتداعيــات الواضحــة لتغيــر املنــاخ ،والوقــت
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املتــاح احملــدود للســيطرة عليهــا .وتشــير التوقعــات إىل أن تســارع
واشــتداد وتيــرة تغيــر املنــاخ ستنشــأ عنهمــا أضــرار أكثــر حــدة علــى
البيئــة واألرواح واألرزاق .فعلــى ســبيل املثــال ،ســيؤدي ارتفــاع
درجــات احلــرارة بدرجتيــن مئويتيــن بــدال مــن  1,5درجــة مئويــة
إىل القضــاء علــى جميــع الشــعاب املرجانيــة علــى ســطح الكوكــب
تقريبــا ،بــدال مــن القضــاء علــى  %70إىل  %90منهــا ،وتعــرض
 %37مــن الســكان ،بــدال مــن  ،%14إىل ارتفــاع حــاد يف درجــات
احلــرارة مــرة كل خمــس ســنوات علــى األقــل .ويف حــال جتــاوز
االحتــرار مســتوى درجتيــن مئويتيــن ،ســيزيد ذلــك كثيــرا مــن
خطــر حــدوث تغيــرات بيئيــة أوســع نطاقــا لــن يمكــن عالجهــا علــى
األرجــح .ويوثــق الفريــق احلكومــي يف تقريــره الصــادر عــام 2021
التســارع احلــاد يف وتيــرة تغيــر املنــاخ ،ممــا يحــد بدرجــة كبيــرة مــن
الوقــت املتــاح خلفــض االحتــرار العاملــي مــن درجتيــن مئويتيــن إىل
 1,5درجــة مئويــة ويؤكــد علــى ضــرورة الوصــول بمســتوى صــايف
االنبعاثــات إىل الصفــر بحلــول عــام .2050
ويتنامــى الوعــي يف الوقــت احلــايل بــأن تقديــرات حجــم
اخملاطــر والتكاليــف االقتصاديــة الناجمــة عــن تغيــر املنــاخ
أقــل كثيــرا مــن الواقــع .فقــد يــؤدي تغيــر املنــاخ يف حالــة عــدم
الســيطرة عليــه إىل تهجيــر مئــات املالييــن مــن املواطنيــن،
ومعظمهــم يف العــامل النامــي ،وتزايــد احتمــاالت الصراعــات.
وباملثــل ،تعتمــد االقتصــادات كثيفــة الكربــون علــى وظائــف قــد
يتــم االســتغناء عنهــا مســتقبال للحــد مــن التلــوث وجتنــب حــدوث
تغيرات مناخية كارثية .وســتكون هناك خســائر على مســتوى
الوظائــف والدخــول ،ممــا ســيؤدي إىل ســقوط العديديــن يف
براثــن الفقــر .وكلمــا تأخرنــا يف احلــد مــن انبعاثــات الكربــون،
ســتزداد حــدة االضطرابــات الناجتــة عــن الصدمــات املســتقبلية.
وبفضــل التطــور التكنولوجــي ،تتراجــع يف الوقــت احلــايل
تكلفــة الطاقــة املتجــددة لتــزداد تنافســيتها أمــام الوقــود
األحفــوري .وهنــاك أيضــا شــواهد متزايــدة علــى أن خفــض
الكربــون ال يعــوق النمــو والتنميــة وتوفيــر فــرص العمــل ،بــل
يتيــح مســارا نحــو حتقيــق نمــو أكثــر شــموال وصالبــة واســتدامة
«ليبــدأ عصــر النمــو الشــامل يف القــرن احلــادي والعشــرين».

االستثمار واالبتكار

الرسم التوضيحيDANIEL GARCIA :

تنشــأ عــن زيــادة اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة املســتدامة آثــار
مضاعِفــة قويــة .فعلــى املــدى القصيــر ،مــن شــأن ذلــك أن يســاعد
االقتصــاد العاملــي علــى التعــايف مــن آثــار جائحــة كوفيــد 19-مــن
خــال توفيــر فــرص عمــل واســتثمار جديــدة .وعلــى املدى املتوســط،
يمكــن أن يســاهم يف زيــادة االبتــكار وخلــق مصــادر جديــدة للنمــو
واحلــد مــن الفقــر وعــدم املســاواة وتوفيــر هــواء ومــاء أكثــر نقــاء
يف الوقــت نفســه .وعلــى املــدى الطويــل ،يعــد اســتقرار التغيــرات
املناخيــة هــو الســبيل الوحيــد إىل مســتقبل قابــل لالســتمرار.
ولتمكيــن التحــول عــن الكربــون ،يجــب علــى احلكومــات
العمــل مــع أصحــاب املصلحــة لتشــجيع نظــم الطاقــة والنقــل
النظيفــة ،والتنميــة الذكيــة ،واالســتخدام املســتدام لألراضــي،
واإلدارة الرشــيدة للميــاه ،واالقتصــاد الصناعــي الدائــري.
وهنــاك حاجــة إىل اســتثمارات ضخمــة إلحــال البنيــة التحتيــة

املتقادمــة املســببة للتلــوث ،والتصــدي ألوجــه عجــز البنيــة
التحتيــة ودعــم التغيــرات الهيكليــة يف األســواق الصاعــدة
واالقتصــادات الناميــة ،واســتعادة رأس املــال الطبيعــي
وحمايتــه .ويف تقريــر تــم إعــداده للعــرض علــى جمموعــة
الســبعة ،أكدنــا علــى ضــرورة زيــادة حجــم االســتثمارات
الســنوية العامليــة يف العقــد احلــايل ومــا بعــده بنســبة  %2مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي يف مرحلــة مــا قبــل اجلائحــة.
وحتتــاج األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة
(بخــاف الصيــن) إىل دفعــة أكبــر بســبب مــا شــهدته مؤخــرا
مــن تراجــع حــاد يف االســتثمارات وحاجتهــا إىل التمويــل
لدعــم النمــو وأهــداف التنميــة والتغيــرات الهيكليــة ،بمــا يف ذلــك
تعجيــل وتيــرة التوســع احلضــري .ويمثــل العقــدان القادمــان
مرحلــة انتقاليــة حاســمة بالنســبة لألســواق الصاعــدة
واالقتصــادات الناميــة ،ويتطلبــان املزيــد مــن االســتثمار يف
جميــع أشــكال رأس املــال – املــادي والبشــري والطبيعــي
واالجتما عــي.
ويتيــح االســتثمار يف االقتصــادات املتقدمــة والناميــة
إمكانيــة كبيــرة للتعجيــل بالوصــول إىل مســتوى صفــري
صــاف مــن خــال احللــول منخفضــة أو صفريــة الكربــون ،بــدءا
مــن اســتخدام الوقــود املســتدام يف الطائــرات وحتــى الســيارات
الكهربائيــة .ويخلــص تقريــر ” “Paris Effectالصــادر عــام
 2020إىل أنــه بحلــول عــام  2030يمكــن أن تصبــح احللــول
منخفضــة الكربــون قــادرة علــى املنافســة يف القطاعــات التــي
ســتمثل  %70مــن االنبعاثــات حينهــا ،مقابــل  %25يف الوقــت
احلــايل وصفــر باملائــة منــذ خمــس ســنوات.

أهداف الدورة السادسة والعشرين ملؤتمر
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغير املناخ
نظمــت األمم املتحــدة ملــا يقــرب مــن ثالثــة عقــود مؤتمــرات قمــة
عامليــة ملناقشــة تغيــر املنــاخ ضمــت جميــع بلــدان العــامل تقريبــا.
وســتنعقد قمــة هــذا العــام يف غالســكو برئاســة اململكــة املتحــدة.
وســيجتمع قــادة العــامل والعلمــاء والشــركات واملســؤولون املاليــون
بالقطاعيــن العــام واخلــاص والنشــطاء يف جمــال قضايــا املنــاخ
والصحفيــون وغيرهــم مــن املراقبيــن يف هــذا املؤتمــر الــذي تأجــل
انعقــاده لعــام كامــل بســبب اجلائحــة.
وفيما يلي أهم أهداف مؤتمر غالسكو:
·اســتهداف الوصــول إىل انبعاثــات صفريــة صافيــة يف شــتى
القطاعــات وتوفيــر حزمــة تمويليــة ذات مصداقيــة.
·التــزام جماعــي وخارطــة طريــق مــن أجــل التعجيــل بالوصــول
بمســتوى انبعاثــات الكربــون إىل الصفــر يف قطاعــي الكهربــاء
والنقــل ،مــع اتخــاذ تدابيــر طموحــة فيمــا يتعلــق بتســعير الكربــون
والسياســات القطاعيــة واالســتغناء التدريجــي عــن الفحــم ودعــم
االبتــكار.
·دعــم التأقلــم والصالبــة ،ال ســيما يف البلــدان الفقيــرة املعرضــة
للخطــر ،وكذلــك دعــم إعــادة بنــاء رأس املــال الطبيعــي وحمايتــه.
·حشــد الشــركات والتمويــل مــن القطــاع اخلــاص لدعــم هــذه
األهــداف وضــخ التمويــل يف األســواق الصاعــدة واالقتصــادات
الناميــة.
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تســعير الكربــون بمصداقيــة ســيكون بمثابــة إشــارة مهمــة
لتوجيــه االســتثمارات واالبتــكارات نحــو التكنولوجيات النظيفة
والتشــجيع علــى كفــاءة اســتخدام الطاقــة.
ومــن شــأن زيــادة الدعــم احلكومــي وتعزيــز التعــاون الــدويل
املســاهمة يف تســريع وتيــرة االبتــكار وحتقيــق خفــض إضــايف
يف التكلفــة وضمــان توافــر التكنولوجيــات منخفضــة الكربــون
علــى نطــاق واســع ،بمــا يف ذلــك يف االقتصــادات الناميــة.
وحتتــاج االقتصــادات املتقدمــة والناميــة يف الوقــت احلــايل
إىل املزيــد مــن االســتثمارات والتدابيــر التنشــيطية املاليــة
ملواجهــة تداعيــات اجلائحــة مــع ضمــان اإلدارة املســؤولة
ملســتويات الديــن والعجــز علــى املــدى املتوســط .ويمكــن
لسياســة املاليــة العامــة بشــقيها اإليــرادي واإلنفاقــي دعــم
التحــول إىل نمــو شــامل منخفــض الكربــون ،بمــا يف ذلــك مــن
خــال تطبيــق مفهــوم املوازنــة اخلضــراء.

السياسات الالزمة للتعجيل بالتحول
املنشود

يجــب علــى صنــاع السياســات إعــان توقعــات واجتاهــات واضحــة
لتحديــد كيفيــة الوصــول باالنبعاثــات الصافيــة إىل مســتوى
الصفــر .ويف هــذا الصــدد ،دعــا صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك
الــدويل وعــدد متزايــد مــن األكاديمييــن ومســؤويل القطاعيــن العــام
واخلــاص إىل رفــع الدعــم عــن الوقــود األحفــوري وتســعير الكربــون.
فتســعير الكربــون بمصداقيــة ســيكون بمثابــة إشــارة مهمــة لتوجيــه
االســتثمارات واالبتــكارات نحــو التكنولوجيــات النظيفــة والتشــجيع
علــى كفــاءة اســتخدام الطاقــة .وقالــت املديــر العــام لصنــدوق النقــد
الــدويل «بــدون ذلــك ،لــن نســتطيع ببســاطة حتقيــق أهــداف اتفاقيــة
باريــس» ،وأضافــت «إننــا نتوقــع أن تصبــح هــذه اإلشــارة الســعرية
أكثــر قــوة بمــرور الوقــت – فبحلــول عــام  ،2030يجب إجراء زيادات
كبيــرة علــى ســعر الكربــون بحيــث يصــل متوســط الســعر العاملــي إىل
 75دوالرا أمريكيــا لطــن ثــاين أكســيد الكربــون مقابــل  3دوالرات
للطــن يف الوقــت احلــايل» لضمــان فعاليــة هــذه األداة.
وإىل جانــب تســعير الكربــون ،ســيتطلب التحــول إىل نمــو يتســم
بالصالبــة أمــام التغيــرات املناخيــة تنفيــذ سياســات عديــدة خمتلفــة
وداعمــة لبعضهــا البعــض بســبب اإلخفاقــات الكبيــرة التــي تشــهدها
األســواق ،وتوافــر أدوات أخــرى قويــة وفعالــة مــن خــال السياســات،
واملعوقــات التــي تفرضهــا اعتبــارات االقتصــاد السياســي .وكمــا
أشــارت دراســة صــدرت مؤخــرا ،يتعيــن علــى احلكومــات والقطــاع
اخلــاص القيــام بمــا يلــي:
·تعزيــز نظــام تســعير الكربــون مــن خــال سياســات تســتهدف
قطاعــات حمــددة – قواعــد تنظيميــة ومعاييــر لضمــان كفــاءة
الطاقــة ومزيــج مــن الرســوم والتخفيضــات – واالســتغناء
التدريجــي عــن الفحــم.
·تشــجيع االســتثمار العــام يف البنيــة التحتيــة الصلبــة واملســتدامة،
بمــا يف ذلــك احللــول الطبيعيــة – كإحيــاء األراضــي املتدهــورة
وصــون النظــم اإليكولوجيــة احلاليــة – مــع تخفيــف حــدة
التداعيــات علــى الفقــراء.
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·دعــم االســتخدام املســتدام للمــوارد الطبيعيــة مــن خــال اتخــاذ
تدابيــر علــى مســتوى السياســات ،كفــرض مدفوعــات ماليــة علــى
اســتخدام خدمــات النظــم اإليكولوجيــة ،وتطبيــق قواعــد تنظيميــة،
وإصــاح نظــام دعــم الزراعــة وامليــاه ،وتقديــم حوافــز للتشــجيع
علــى تطبيــق مفهــوم االقتصــاد الدائــري للحــد مــن اعتمــاد النمــو
االقتصــادي علــى املــوارد املاديــة.
·تطبيــق سياســات صناعيــة وغيرهــا لتشــجيع االبتــكارات املراعيــة
للمنــاخ ،بمــا يف ذلــك يف جمــاالت التحــول الرقمــي واملــواد
اجلديــدة والعلــوم احلياتيــة وعمليــات اإلنتــاج ،مــع التركيــز علــى
التنســيق بيــن السياســات والسياســات طويلــة األجــل وتخطيــط
السياســات بوجــه عــام.
·إتاحــة معلومــات وتشــجيع املناقشــات العامــة حــول األعــراف
والســلوكيات االجتماعيــة الالزمــة للحــد مــن الطلــب علــى الطاقــة
وخفــض كثافــة الكربــون يف األنشــطة االســتهالكية والتجاريــة،
وتوعيــة املواطنيــن بشــأن خماطــر تغيــر املنــاخ ونظــم اإلنــذار
املبكــر وخطــط اإلخــاء يف حالــة وقــوع كــوارث طبيعيــة.
·االتســاق بيــن األهــداف التمويليــة واملناخيــة – إدارة خماطــر
االســتقرار املــايل الناجتــة عــن تغيــر املنــاخ ،والســعي إىل حتقيــق
العائــد االجتماعــي واخلــاص املرجــو مــن خــال االســتثمارات
اخلضــراء ،وتعبئــة املــوارد الالزمــة لالســتثمار بمــا يف ذلــك
إعطــاء دفعــة قويــة للتمويــل املناخــي الــدويل ،وحتقيــق االتســاق
بيــن السياســات النقديــة والرقابيــة وأهــداف االنبعاثــات الصافيــة
الصفريــة.
·اســتحداث أدوات تأمينيــة وشــبكات أمــان اجتماعــي لتخفيــف
التداعيــات املباشــرة للصدمــات املناخيــة.
·ينبغــي أن تصاحــب االســتثمار والدعــم املقدميــن لتشــجيع
التحــول إىل اقتصــاد منخفــض الكربــون خطــة انتقاليــة عادلــة
لصالــح العمالــة والشــركات واملناطــق املتضــررة – فالتغيــر
الســريع ســينطوي علــى حــدوث اضطرابــات علــى جانبــي اإلنتــاج
واال ســتهالك.
·مراعــاة اعتبــارات االســتدامة يف ســياق اإلدارة املاليــة العامــة
واحلوكمــة املؤسســية ،واســتخدام نمــاذج أكثــر دقــة والنظــر إىل
مؤشــرات أخــرى بخــاف إجمــايل النــاجت احمللــي عنــد تقريــر
أولويــات السياســات وقيــاس مســتويات الرفاهــة واالســتدامة.
ومــن خــال العمــل معــا علــى مواجهــة تغيــر املنــاخ ،ستســتفيد
البلــدان مــن الزيــادة القويــة يف مســتويات الطلــب ووتيــرة تعــايف
االســتثمار ،ووفــورات احلجــم ،وتراجــع تكلفــة التكنولوجيــات اجلديــدة.
وســيكون العائــد مــن التعــاون واالبتــكار قويــا للغايــة يف الوقــت
احلــايل بســبب ارتفــاع معــدالت البطالــة عقــب اجلائحــة واحلاجــة
إىل توفيــر لقاحــات كوفيــد 19-للعــامل أجمــع وتزايــد تهديــدات
تغيــر املنــاخ وفقــدان التنــوع اإلحيائــي والتدهــور البيئــي .والفشــل
يف مواجهــة أي مــن هــذه التحديــات يمثــل تهديــدا للصحــة البشــرية
والرخــاء االقتصــادي ومســتقبل الكوكــب ككل.

قضية املناخ

تعبئة التمويل ملواجهة تغير املناخ

ســيتطلب إحــراز التقــدم املرجــو يف جمــال العمــل املناخــي العاملــي
برناجمــا علــى نفــس القــدر مــن الطمــوح لتمويــل العمــل املناخــي.
ورغــم وجــود رصيــد وفيــر مــن املدخــرات اجملمعــة طويلــة األجــل،
واالنخفــاض الكبيــر يف أســعار الفائــدة العامليــة يف الوقــت احلــايل،
يجــد العديــد مــن األســواق الصاعــدة ومعظــم االقتصــادات الناميــة
صعوبــة يف احلصــول علــى القــدر املطلــوب مــن التمويــل طويــل
األجــل ،كمــا تمثــل تكلفــة رأس املــال معوقــا رئيســيا أمــام االســتثمار
املســتدام.
لذلــك فــإن التــزام االقتصــادات املتقدمــة بتوفيــر تمويــل مناخــي
بقيمــة  100مليــار دوالر أمريكــي بحلــول عــام  2020ليــس جمــرد
التــزام رمــزي بــل هــو أســاس العمــل املناخــي .فالتقــدم بمصداقيــة
نحــو تنفيــذ هــذا االلتــزام يمثــل نقطــة فاصلــة لنجــاح املؤتمــر القــادم
والعمــل املناخــي يف العــامل النامــي.
وعلــى البلــدان الغنيــة البنــاء علــى التــزام جمموعــة الســبعة
مــن خــال زيــادة التمويــل املناخــي خــال الفتــرة 2022-2021
ومضاعفتــه إىل  60مليــار دوالر أمريكــي بحلــول عــام .2025
وتوجــد حاجــة ماســة إىل حتســين جــودة التمويــل املناخــي مــن
خــال زيــادة املنــح عــن مســتواها املنخفــض يف الوقــت احلــايل،
ومضاعفــة التمويــل املتــاح لدعــم التأقلــم علــى الفــور ،وضمــان
اســتخدام مــا ال يقــل عــن نصــف التمويــل املناخــي امليســر املتــاح يف
دعــم أهــداف التأقلــم والصالبــة.
ويف ضــوء الصالحيــات واألدوات املتاحــة لبنــوك التنميــة
متعــددة األطــراف وهيكلهــا املــايل ،فإنهــا تعــد املصــدر األكثــر
فعاليــة لدعــم العمــل املناخــي يف البلــدان الناميــة وتعبئــة التمويــل
املناخــي واســتخدامه علــى النحــو األمثــل .وعلــى هــذه املؤسســات
اســتخدام جميــع صالحياتهــا وأدواتهــا يف مواجهــة األزمــة احلاليــة
واالتفــاق علــى زيــادة التمويــل املتــاح بحلــول عــام  2025بثالثــة
أضعــاف مســتواه عــام  .2018وســيتطلب ذلــك التعجيــل بإعــادة
تمويــل مــوارد املؤسســة الدوليــة للتنميــة هــذا العــام (وهــي صنــدوق
البنــك الــدويل املعنــي بمســاعدة البلــدان األكثــر فقــرا) ،واســتخدام
امليزانيــات العموميــة لبنــوك التنميــة بفعاليــة أكبــر ،وحشــد املزيــد
مــن التمويــل مــن القطــاع اخلــاص ،والتعجيــل بتطبيــق اتفاقيــة
باريــس ،وإجــراء زيــادات اســتباقية يف مســتوى رأس املــال.
كذلــك يمكــن أن يســاعد إنشــاء الصنــدوق االســتئماين للصالبــة
واالســتدامة داخــل صنــدوق النقــد الــدويل يف دعــم هــذه اجلهــود ،كمــا
تتيــح املقترحــات املقدمــة مــن جلنــة األمم املتحــدة االقتصاديــة
إلفريقيــا وصنــدوق األرض الــذي أسســه جيــف بيــزوس ســبال أخــرى
لضمــان التوظيــف الفعــال للتمويــل املناخــي امليســر .ويعــد اســتخدام
املنصــات الوطنيــة ،التــي دعمتهــا جمموعــة العشــرين دون تطبيــق
فعلــي علــى أرض الواقــع حتــى اآلن ،خيــارا آخــر لزيــادة التنســيق.
ويجــري العمــل يف الوقــت احلــايل علــى حتقيــق االتســاق بيــن
النظــام املــايل واخملاطــر والفــرص املناخيــة مــن خــال خطــة
التمويــل اخلــاص التــي وضعهــا مؤتمــر األطــراف يف اتفاقيــة
األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ يف دورتــه السادســة
والعشــرين واملبــادرات األخــرى مثــل فرقــة عمــل جملــس االســتقرار
املــايل املعنيــة باإلفصاحــات املاليــة املتصلــة باملنــاخ ،وشــبكة

تخضيــر النظــام املــايل ،وحتالــف وزراء املاليــة للعمــل املناخــي،
وجمموعــة خبــراء التمويــل املســتدام املنبثقــة عــن االحتــاد
األوروبــي ،وجمموعــة العمــل املعنيــة بالتمويــل املســتدام املنبثقــة
عــن جمموعــة العشــرين التــي تــم تشــكيلها مؤخــرا.

ترجمة التعهدات إىل أفعال على أرض
الواقع

وصــف املبعــوث الرئاســي األمريكــي اخلــاص لشــؤون املنــاخ
جــون كيــري املؤتمــر القــادم املقــرر عقــده يف غالســكو بتاريــخ
 31أكتوبــر بأنــه «أفضــل فرصــة أخيــرة إلدراك حقيقــة»
التهديــدات الناجمــة عــن تغيــر املنــاخ .وقــد حــددت الرئاســة
البريطانيــة للــدورة السادســة والعشــرين ملؤتمــر األطــراف يف
اتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ حتــت قيــادة
ألــوك شــارما أولويــات مؤتمــر غالســكو ،وهــي االلتــزام بهــدف
االنبعاثــات الصفريــة الصافيــة ،وتعزيــز اجلهــود الهادفــة إىل
دعــم التأقلــم والصالبــة ،وتنفيــذ االلتــزام بتوفيــر تمويــل مناخــي
بقيمــة  100مليــار دوالر أمريكــي ،وزيــادة التمويــل اخلــاص
وحتويــل مســاره خلدمــة األهــداف املناخيــة ،وتعزيــز التعــاون
يف تنفيــذ جميــع األهــداف املذكــورة.
وتــم إحــراز تقــدم مشــجع بالفعــل .ففــي اجتماعهــا يف منتجــع
خليــج كاربــس يف شــهر يونيــو ،التزمــت جمموعــة الســبعة
بالوصــول بمســتوى صــايف االنبعاثــات إىل الصفــر بحلــول
عــام  ،2050وخفــض االنبعاثــات اجلماعيــة إىل النصــف خــال
الفتــرة  ،2030-2010وزيــادة تمويــل املنــاخ وحتســين جودتــه
بحلــول عــام  ،2025وصون/حمايــة مــا ال يقــل عــن  %30مــن
األراضــي واحمليطــات بحلــول عــام  .2030وللمــرة األوىل،
أشــارت جمموعــة العشــرين إىل ضــرورة العمــل علــى تســعير
الكربــون .ويف القطــاع اخلــاص ،التــزم عــدد متزايــد مــن الشــركات
عبــر جميــع القطاعــات بأهــداف صفريــة صافيــة ،كمــا حــددت
املؤسســات املاليــة الكبــرى مواعيــد نهائيــة لتخفيــض صــايف
االنبعاثــات الكربونيــة يف حافظاتهــا إىل الصفــر.
ويمثــل العقــد احلــايل مرحلــة حاســمة للغايــة .فمــا ســيحدث
علــى املســتويين احمللــي والــدويل ســيحدد مــدى قــوة وشــمول
التعــايف يف مرحلــة مــا بعــد كوفيــد 19-ومــا إذا كان العــامل
ســيبدأ مســارا جديــدا نحــو النمــو املســتدام .ويف حــال جناحنــا،
ســيكون ذلــك بمثابــة عصــر جديــد للتنميــة املســتدامة يحمــل
يف طياتــه املزيــد مــن الفــرص جلميــع املواطنيــن علــى مســتوى
العــامل .أمــا إذا فشــلنا ،فلــن نخســر عقــدا كامــا دون تنميــة
فحســب ،بــل ســيواجه ســكان الكوكــب خطــرا داهمــا خــال العقــود
القادمــة .لذلــك علينــا أن نختــار اآلن ،وأن يتحلــى اختيارنــا
باحلكمــة.
آمــار بتاشــاريا زميــل أول يف مركــز التنميــة املســتدامة
بمؤسســة بروكنغــز .نيكــوالس ســتيرن أســتاذ كرســي
إندرابراســاد جوردهانبــاي باتيــل يف االقتصــاد والعلــوم
احلكوميــة ورئيــس معهــد غرانثــام لبحــوث تغيــر املنــاخ والبيئــة
يف كليــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية.
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