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رسالة من احملرر

قضية
املناخ

يف روايــة إرنســت همنغــواي «ثــم تشــرق الشــمس» ) ،(The Sun Also Risesسُــئل أحــد شــخوص
الروايــة عــن كيفيــة إفالســه .فأجــاب قائــا« :بطريقتيــن« »:تدريجيــا ،ثــم فجــأة».
وهكــذا األمــر مــع تغيــر املنــاخ .فالضــرر يف الوقــت الراهــن أصبــح أقــل تدرجــا ،ومــا مل نتخــذ
اإلجــراءات الالزمــة ،فقــد يصــل العــامل فجــأة إىل نقطــة حرجــة ال عــودة منهــا.
ونحــن نعــرف اآلن أن املشــكلة أســوأ كثيــرا ممــا كنــا نعتقــد ،وأنهــا ال تقتضــي تغييــرا تدريجيــا ،بــل
إصالحــا جذريــا شــامال  -بخفــض انبعاثــات الكربــون إىل النصــف تقريبــا كل عشــر ســنوات حتــى عــام
 .2050وبلــوغ هــذه الغايــة يتطلــب ســرعة التحــول إىل مصــادر الطاقــة املتجــددة ،وشــبكات الكهربــاء
اجلديــدة ،ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة ،ووســائل النقــل منخفضــة االنبعاثــات الكربونيــة .ومــن خــال
مصــادر الطاقــة املتجــددة والتطــورات التكنولوجيــة األقــل تكلفــة ســيصبح التحــول عــن األنشــطة كثيفــة
االنبعاثــات الكربونيــة ممكنــا ويف املتنــاول.
وهــذا العــدد اخلــاص عــن املنــاخ ،بالشــراكة مــع مؤتمــر األمم املتحــدة بشــأن تغيــر املنــاخ
) ،(COP26يجمــع أطيافــا مــن األصــوات املتنوعــة مــن األكاديمييــن ،وصنــاع السياســات ،والقطــاع
اخلــاص ،والناشــطين الشــباب .ويركــز علــى احلاجــة املاســة التخــاذ إجــراءات بشــأن املنــاخ واعتمــاد
سياســات خمتلفــة يف جمــال املنــاخ تدعــم بعضهــا البعــض .ويقــدم املســاهمون يف هــذا العــدد ،ومنهــم
آمــار بتاشــاريا ونيكــوالس ســتيرن ،حلــوال واقعيــة يمكنهــا أن تخلــق فرصــا هائلــة للتوظيــف والنمــو،
مدفوعــة بكثافــة االســتثمار يف البنيــة التحتيــة واالبتــكارات التكنولوجيــة وبدعــم مــن قطــاع خــاص
يتســم بالديناميكيــة .وتوصــي الســيدة كريســتالينا غورغييفــا ،مديــر عــام الصنــدوق ،بوضــع سياســات
موثوقــة لتســعير الكربــون بغيــة تشــجيع اســتخدام الطاقــة اخلضــراء ،بينمــا يدعــو جيمــس ســتوك إىل
التحــول إىل السياســات املوجهــة لــكل قطــاع علــى حــدة ،مثــل وقــود الطائــرات منخفــض الكربــون.
وليــس هنــاك انتقــال يمكــن أن يتحقــق بســهولة .فســوف يقتضــي تعويــض العمالــة ومنشــآت األعمــال
التــي تتحمــل تكلفــة االنتقــال إىل االقتصــاد األخضــر .وســيكون مــؤداه حتطيــم معوقــات االقتصــاد
السياســي التــي حتــول دون حتقيــق التقــدم الســريع .ويعتمــد علــى تعــاون املواطنيــن واحلكومــات
والشــركات واملؤسســات املاليــة ومنظمــات العمــل اخليــري واجملتمــع العلمــي .وربمــا األهــم مــن ذلــك
أنــه ســيقتضي أن يوســع قــادة العــامل نطــاق طموحهــم وجهودهــم ،بســبل منهــا تعبئــة التمويــل الــازم
ملســاعدة االقتصــادات الناميــة علــى التكيــف مــع الصدمــات املناخيــة.
وهنــاك مســار إلحــراز التقــدم فيمــا يمكــن أن يصبــح قصــة النمــو االحتوائــي يف القــرن احلــادي
والعشــرين .فــإذا حشــدنا جهودنــا لوقــف اخلطــر الــذي يحــدق باملنــاخ ،فقــد جنــد فجــأة أن عاملــا صفــري
االنبعاثــات بــات يف متنــاول أيدينــا.
غيتا بات ،رئيس التحرير
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
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على الغالف

يعــرض غــاف عــدد ســبتمبر  2021مــن جملتنــا لوحــة للفنــان املاليــزي الشــاب نــور
تيجــان فــردوس باســم «تغيــر املنــاخ أمــر واقــع» .وإذ يتشــكل مــن قطــع اإللكترونيــات
املهملــة ،فــإن عمــل نــور فــردوس يحمــل لنــا تَذكِــرة صارخــة بمــدى تأثيــر األنشــطة
البشــرية علــى البيئــة.
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واﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﳉﻨﺴﻴﻦ ،وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﻮازﻧﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﱄ.
ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳎﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ eLibrary.IMF.org

اﻗﺮأ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺴﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ
ﻟﺮﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ

ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ

ال وقت ن
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نضيعه
كريستالينا غورغييفا

بمقدور

كريستالينا غورغييفا هي مدير عام صندوق النقد الدويل.
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الرسم التوضيحيNOR TIJAN FIRDAUS :

الفــن أن يصلنــا بمــا نعرفــه وأن
يلهمنــا التحــرك والعمــل .ويعــرض
غــاف هــذا العــدد مــن إعــداد الفنــان
املاليــزي الشــاب نــور تيجــان فــردوس تصــورا صارخــا لعواقــب
أجيــال مــن اإلســراف البشــري — أي تغيــر املنــاخ وفقــدان التنــوع
البيولوجــي والتدهــور البيئــي .وجميعهــا تهــدد مســتويات الصحــة
العامــة والرفاهيــة املســتقبلية التــي ســيرثها أبناؤنــا.
وتبيــن اســتطالعات الــرأي األخيــرة تزايــد الوعــي بتغيــر املنــاخ،
ال ســيما بيــن الشــباب .وهــو مــا تعتبــره الغالبيــة حالــة طــوارئ
عامليــة — أكثــر مــن نصــف الســكان يف البلــدان متوســطة الدخــل
وأقــل البلــدان تطــورا ،وقرابــة ثالثــة أربــاع الســكان يف الــدول
اجلُزريــة الصغيــرة ،والبلــدان مرتفعــة الدخــل .وقــد تســببت جائحــة
كوفيــد 19-يف زيــادة اخملــاوف :حيــث يعــرب  %43مــن النــاس عــن
ازديــاد قلقهــم يف الوقــت الراهــن إزاء تغيــر املنــاخ.
ومــع ذلــك ،كمــا قــال ليونــاردو دافينشــي «املعرفــة وحدهــا ال
تكفــي؛ فــا بــد أن يصاحبهــا التطبيــق .والرغبــة يف التطبيــق وحدهــا
ال تكفــي؛ فــا بــد أن تقتــرن بالعمــل».
ولكــن كيــف لنــا أن نترجــم هــذا القلــق إىل عمــل؟ لقــد أثمــرت
الطفــرات املتحققــة علــى صعيــد العلــوم والتكنولوجيــا إنتــاج
لقاحــات ضــد مــرض فيــروس كورونــا يف زمــن قياســي ،وهــو
نمــوذج يبعــث علــى األمــل مــن حيــث إمكانيــة االبتــكار والعمــل
الالزميــن لتطويــر تكنولوجيــات منخفضــة الكربــون وتســويقها.
كمــا أن االســتجابات علــى مســتوى السياســات إزاء اجلائحــة
توضــح قــدرة احلكومــات أيضــا علــى اتخــاذ إجــراءات غيــر مســبوقة
عنــد احلاجــة.
ومــن الضــروري أن نعمــل بنفــس العزيمــة للتصــدي لتغيــر
املنــاخ واإلســراع بوضــع السياســات التــي يمكــن أن تُْ ـدِث فرقــا
يف هــذا الصــدد.
أوال ،نحــن بحاجــة إىل إشــارات ســوقية تعمــل لصالــح
االقتصــاد املناخــي اجلديــد ،وليــس ضــده .ورغــم مــا قــد يكتنــف
ذلــك مــن صعوبــات سياســية ،فــإن العــامل بحاجــة للتحــرر مــن كافــة
أشــكال الدعــم علــى منتجــات الوقــود األحفــوري  -بمــا يعــادل أكثــر
مــن  5تريليونــات دوالر ســنويا ،وإن كانــت التكلفــة أعلــى مــن ذلــك
كثيــرا علــى مســتقبلنا .وســوف يســاهم وضــع نظــام قــوي لتســعير
الكربــون يف إعــادة توجيــه اســتثمارات القطــاع اخلــاص وابتكاراتــه
نحــو التكنولوجيــا النظيفــة وتشــجيع كفــاءة اســتخدام الطاقــة.
وبغيــر ذلــك فإننــا ببســاطة لــن نتمكــن مــن حتقيــق أهــداف اتفاقيــة

باريــس .وال بــد أن تكتســب هــذه اإلشــارة الســعرية قــوة أكبــر علــى
نحــو حمــدد املســار — للوصــول بمتوســط ســعر الكربــون العاملــي
إىل  75دوالرا للطــن بحلــول عــام  ،2030وهــو أعلــى كثيــرا مــن
الســعر احلــايل وقــدره  3دوالرات للطــن .وســيكون التوصــل إىل
اتفــاق بيــن كبــار مُصْــدري االنبعاثــات حــول حــد أدنــى دويل لســعر
الكربــون بمثابــة بدايــة طيبــة يف هــذا اخلصــوص.
ثانيــا ،نحــن بحاجــة لتكثيــف االســتثمارات اخلضــراء .وتتوقــع
دراســة بحثيــة أعدهــا خبــراء الصنــدوق أن سياســات سالســل
العــرض اخلضــراء بإمكانهــا زيــادة إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي
بنســبة قدرهــا  %2تقريبــا خــال العقــد اجلــاري وخلــق مالييــن
الوظائــف اجلديــدة .ويف املتوســط ،مــن املتوقــع توفيــر حــوايل
 %30مــن االســتثمارات اجلديــدة مــن مصــادر التمويــل العامــة ،ممــا
يســتلزم تعبئــة اجلــزء املتبقــي مــن مصــادر التمويــل اخلاصــة.
ثالثــا ،يجــب أن نعمــل مــن أجــل حتقيــق «انتقــال عــادل» إىل
اقتصــاد منخفــض الكربــون داخــل كل بلــد وفيمــا بيــن البلــدان.
فعلــى ســبيل املثــال ،يمكــن اســتخدام العائــدات املتولــدة
مــن تســعير الكربــون يف التحويــات النقديــة ،وشــبكات األمــان
االجتماعــي ،وإعــادة التدريــب ،ومــا إىل ذلــك ،بهــدف تعويــض
العمالــة ومنشــآت األعمــال يف القطاعــات عاليــة االنبعاثــات
الكربونيــة .ويتزايــد يف الوقــت الراهــن اســتخدام مثــل هــذه املناهــج
يف إطار إصالحات نظام تســعير الكربون ،كما يف حالة البرنامج
الوطنــي األملــاين لتــداول حقــوق انبعاثــات الكربــون و»آليــة االنتقال
العــادل» املزمــع تنفيذهــا يف االحتــاد األوروبــي.
وعبــر البلــدان ،ســيتطلب االنتقــال العــادل توفيــر الدعــم املــايل
وســبل نقــل التكنولوجيــا اخلضــراء .ورغــم أن أفقــر بلــدان العــامل هــي
األقــل مســاهمة ًيف تغيــر املنــاخ فإنهــا األكثــر تأثــرا بعواقبــه واألقــل
قــدرة علــى حتمــل تكلفــة التكيــف .ونظــرا ألن كثيــرا مــن فــرص
تخفيــف اآلثــار األقــل تكلفــة موجــودة يف اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ،فــإن وفــاء البلــدان املتقدمــة
بالتزامهــا بتوفيــر  100مليــار دوالر ســنويا لتمويــل األنشــطة
املناخيــة يف البلــدان الناميــة ســيكون يف صالــح العــامل أجمــع.
ليــس لدينــا وقــت نضيعــه .وإذ نتطلــع إىل مؤتمــر األمم
املتحــدة بشــأن تغيــر املنــاخ ) ،(COP26ال بــد أن نكــون
مســتعدين للتحــرك احلاســم — معــا .فنحــن نعــرف مــا يجــب
عملــه؛ وآن لنــا أن نعمــل.

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

6

التمويل والتنمية | سبتمبر 202١

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.
سبتمبر  | 202١التمويل والتنمية

9

خمسة أمور يجب أن تعرفها عن

تسعير الكربون
تسعير الكربون أداة واعدة للغاية يف مكافحة تغير املناخ
إيان باري

يشــكل تشــجيع عــدم اســتخدام الوقــود األحفــوري

كالفحــم ،وزيــت الوقــود ،والبنزيــن ،أهميــة بالغــة يف احلــد مــن
تراكــم غــازات الدفيئــة التــي حتبــس احلــرارة يف الغــاف اجلــوي.
ويتيــح نظــام تســعير الكربــون حوافــز علــى خمتلــف األصعــدة للحــد
مــن اســتخدام الطاقــة والتحــول إىل أنــواع الوقــود األنظــف وهــو بمثابــة
إشــارة ســعرية ضروريــة إلعــادة توجيــه االســتثمار نحــو التكنولوجيــا
النظيفــة.
وفيما يلي خمسة أمور يجب أن تعرفها عن تسعير الكربون.

1

تســعير الكربــون يمكــن تنفيــذه بســهولة :إن نظــام تســعير
الكربــون ،الــذي يتــم تنفيــذه مــن خــال فــرض ضريبــة علــى
املكــون الكربــوين يف منتجــات الوقــود األحفــوري أو علــى
انبعاثاتهــا مــن ثــاين أكســيد الكربــون ،ســتكون إدارتــه بســيطة
ومباشــرة بصفتــه إضافــة إىل ضرائــب الوقــود احلاليــة .ومــن شــأن
ضرائــب الكربــون أن توفــر شــعورا باليقيــن إزاء أســعار االنبعاثــات يف
املســتقبل ،ممــا يحــدث فرقــا عندمــا يتعلــق األمــر بحشــد االســتثمارات
يف التكنولوجيــا النظيفــة .فمــن املمكــن اســتخدام اإليــرادات املتحققــة
مــن ضرائــب الكربــون يف تخفيــض الضرائــب املرهقــة علــى العمالــة
ومنشــآت األعمــال أو تمويــل االســتثمار يف التكنولوجيــا املناخيــة.
ويمكــن كذلــك تنفيــذ نظــام تســعير الكربــون مــن خــال نظــم تــداول
االنبعاثــات ،التــي تقتضــي اقتنــاء الشــركات خمصصــات عــن كل طــن
مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري التــي تُصدرهــا ،بحيــث
يخضــع املعــروض مــن مثــل هــذه التصاريــح لســيطرة احلكومــة.
وبإمــكان منشــآت األعمــال بيــع وشــراء اخملصصــات ،ممــا ينشــئ
ســعرا لالنبعاثــات .ويمكــن تصميــم برامــج تــداول االنبعاثــات بحيــث
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حتاكــي مزايــا الضرائــب مــن خــال آليــات تثبيــت األســعار مثــل
احلــدود الدنيــا لألســعار ،وإجــراءات تعبئــة اإليــرادات مثــل مــزادات
تصاريــح االنبعاثــات.

2

تســعير الكربــون يكتســب زخمــا يف الوقــت احلــايل:
فقــد تــم اســتحداث أكثــر مــن  60برناجمــا لضرائــب الكربــون
وتــداول االنبعاثــات علــى املســتويات اإلقليميــة والقوميــة
ودون القوميــة .وخــال الشــهور األخيــرة تــم إطالق مبادرات
تســعير رئيســية يف الصيــن وأملانيــا ،كمــا ارتفــع ســعر االنبعاثــات
يف االحتــاد األوروبــي متجــاوزا  50يــورو للطــن ،وأعلنــت كنــدا
أن ســعر االنبعاثــات لديهــا ســيرتفع إىل  170دوالرا كنديــا للطــن
بحلــول عــام .2030
ومــع ذلــك ،فــإن برامــج تســعير الكربــون ال تغطــي ســوى خُمــس
االنبعاثــات العامليــة تقريبــا ،ومتوســط الســعر العاملــي يف الوقــت
احلــايل هــو  3دوالرات فقــط للطــن .وهــذا الســعر بعيــد كل البعــد عــن
الســعر العاملــي للكربــون البالــغ  75دوالرا تقريبــا الــازم خلفــض
االنبعاثــات بالقــدر الــكايف إلبقــاء االحتــرار العاملــي أقــل مــن
درجتيــن مئويتيــن.

3

تســعير الكربــون ينبغــي أن يكــون جــزءا مــن
اســتراتيجية شــاملة لتخفيــف اآلثــار :وينبغــي
أن تتضمــن هــذه االســتراتيجية تدابيــر داعمــة
لتعزيــز فعاليتهــا ومقبوليتهــا.
ومن املمكن دعم احلوافز املتولدة عن تســعير الكربون بقواعد
تنظيميــة ألســعار االنبعاثــات أو مزيــج الرســوم والتخفيضــات ،التــي

قضية املناخ

تعتمــد رســومها وخصوماتهــا بالنســبة للمنتجــات (كالســيارات
واألجهــزة الكهربائيــة) أو الشــركات (كشــركات توليــد الطاقــة،
وشــركات إنتــاج الصلــب) علــى كثافــة انبعاثاتهــا .وهــذه األدوات
الداعمــة لهــا تأثيــر أضيــق مقارنــة بنظــام تســعير الكربــون —
فهــي علــى ســبيل املثــال ال حتــث النــاس علــى التقليــل مــن قيــادة
ســياراتهم — ولكنهــا قــد تكــون أســهل يف كســب التأييــد السياســي
ألنهــا تتجنــب فــرض زيــادة كبيــرة يف أســعار الطاقــة.
ويمكــن كســب التأييــد الــازم لهــذه االســتراتيجية باســتخدام
عائــدات تســعير الكربــون يف إعطــاء دفعــة لالقتصــاد والتصــدي
للضــرر االقتصــادي الناجــم عــن ارتفــاع أســعار الوقــود .وســوف
يلــزم اتخــاذ تدابيــر لالنتقــال العــادل بغيــة مســاعدة األســر
منخفضــة الدخــل والعمالــة واملناطــق املعرضــة للخطــر؛ علــى ســبيل
املثــال ،مــن خــال تعزيــز شــبكات األمــان االجتماعــي األقــوى
والتدريــب التحويلــي .ولــن تســتلزم هــذه التدابيــر ســوى جــزء ضئيــل
مــن عائــدات تســعير الكربــون.
وســوف يتعيــن توفيــر االســتثمارات العامــة إلقامــة شــبكات
البنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا النظيفــة التــي قــد يتعــذر علــى القطــاع
اخلــاص توفيرهــا ،مثــل حمطــات شــحن الســيارات الكهربائيــة
والتوســعات يف شــبكات الكهربــاء الســتيعاب مصــادر الطاقــة
املتجــددة مثــل طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية.
وال بــد مــن التوســع يف تســعير الكربــون يف نهايــة املطــاف
ليشــمل قطاعــات أخــرى ،كاحلراجــة والزراعــة.

4

5

إيــان بــاري هــو كبيــر خبــراء السياســة املاليــة البيئيــة يف إدارة
شــؤون املاليــة العامــة بصنــدوق النقــد الــدويل.

الرسم التوضيحي:

احلــد األدنــى الســعري املصمــم بطريقــة عمليــة يبشــر
بنجــاح أكبــر مقارنــة بغيــره مــن األنظمــة .فهنــاك نظــام
بديــل قــد يقتضــي قيــام كل األطــراف املشــاركة بفــرض نفــس
ســعر الكربون .غير أن هذا املنهج ال يســمح بمعاجلة املســائل
املتعلقــة بالعدالــة مــن خــال تطبيــق حــدود دنيــا متباينــة فيمــا بيــن
البلــدان ،وال يســتوعب البلــدان التــي يتعــذر فيهــا تنفيــذ نظــام تســعير
الكربــون ألســباب داخليــة سياســية أو غيرهــا.
وهنــاك احتمــال آخــر وهــو النظــام الــذي تتفــق فيــه األطــراف علــى
أهــداف ســنوية لالنبعاثــات يتــم تضييقهــا علــى نحــو تصاعــدي .غيــر
أن هــذا املنهــج ينطــوي علــى التوصــل إىل اتفــاق بشــأن عــدد أكبــر
مــن املعلمــات .وهــو بمثابــة مبــاراة صفريــة النتيجــة ،بمعنــى أنــه
إذا طالــب بلــد مــا بتطبيــق هــدف أكثــر تســاهال ،فســوف يتعيــن علــى
البلــدان األخــرى تطبيــق أهــداف أكثــر تشــددا .ويخلــق أيضــا شــعورا
بعــدم اليقيــن إزاء اإلجــراءات علــى مســتوى السياســات التــي يتخذهــا
كل بلــد.
وبــدون حــد أدنــى دويل لســعر الكربــون أو مــا يماثلــه مــن
االتفاقــات ،فســوف تعمــل البلــدان علــى األرجــح بشــكل منفــرد
يف تطبيــق التعريفــات اجلمركيــة علــى الســلع املســتوردة كثيفــة
االنبعاثــات الكربونيــة  -فيمــا يعــرف بالتعديــات احلدوديــة لســعر
الكربــون .وقــد أعلــن االحتــاد األوروبــي هــذا املقتــرح يف يوليــو 2021
وتنظــر حاليــا االقتصــادات األخــرى يف اعتمــاد هــذا املنهــج .غيــر
أنــه مــن منظــور تكثيــف تدابيــر التخفيــف العامليــة فــإن هــذا النظــام
ســيكون أقــل فعاليــة بكثيــر مــن نظــام احلــد األدنــى الــدويل لســعر
الكربــون .وذلــك ألن التعديــات احلدوديــة لســعر الكربــون ســوف حتــدد
األســعار علــى أســاس االنبعاثــات املتضمنــة يف املنتجــات التجاريــة
فقــط وليــس علــى احلجــم الهائــل مــن االنبعاثــات غيــر التجاريــة (علــى
ســبيل املثــال ،مــن حمطــات توليــد الكهربــاء ،واملصنعيــن الذيــن
يبيعــون منتجاتهــم حمليــا ،واملبــاين ،ووســائل النقــل).
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ال بــد مــن التنســيق الــدويل لتســعير الكربــون مــن خــال
وضــع حــد أدنــى لســعر الكربــون .فــا تــزال زيــادة تســعير
الكربــون بدرجــة كبيــرة بعيــدة املنــال يف ظــل عمــل البلــدان
علــى نحــو أحــادي نتيجــة خماوفهــا مــن خســارة القــدرة
التنافســية الصناعيــة وعــدم اليقيــن بشــأن إجــراءات معينــة علــى
مســتوى السياســات يف بلــدان أخــرى .لذلــك اقتــرح خبــراء الصنــدوق
حــدا أدنــى دوليــا لســعر الكربــون ليكــون مكمــا ومعــززا التفاقيــة
باريــس ،ويتألــف مــن عنصريــن رئيســيين.
أوال ،لتيســير التفــاوض ،ينبغــي أن يركــز احلــد األدنــى الســعري
علــى عــدد حمــدود مــن البلــدان املســؤولة عــن أغلــب االنبعاثــات
العامليــة .وعلــى ســبيل املثــال ،ســيغطي اتفــاق بيــن الصيــن
واالحتــاد األوروبــي والهنــد والواليــات املتحــدة نســبة قدرهــا
 %64مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون العامليــة يف املســتقبل.
وســيغطي اتفــاق بيــن االقتصــادات الكبــرى يف جمموعــة العشــرين
 %85مــن االنبعاثــات.
ثانيــا ،ينبغــي أن يركــز احلــد األدنــى الســعري علــى احلــد األدنــى
لســعر الكربــون الــذي يجــب علــى كل بلــد تطبيقــه ،بصفتــه معلمــا
يتســم بالكفــاءة وســهولة االســتخدام .فــإذا قــررت البلــدان األكثــر
إصــدارا لالنبعاثــات رفــع مســتويات تســعير الكربــون علــى نحــو
متزامــن فــإن ذلــك ســيكون الســبيل األكثــر فعاليــة يف التصــدي
للمخــاوف املتعلقــة بالقــدرة التنافســية وعــدم اليقيــن بشــأن
السياســات يف البلــدان األخــرى .وســتظل البلــدان متمتعــة باملرونــة
يف فــرض ســعر أعلــى مــن احلــد األدنــى عنــد اللــزوم للوفــاء بتعهداتها
املتعلقــة بتخفيــف اآلثــار بموجــب اتفاقيــة باريــس.

غيــر أنــه ال بــد مــن اســتناد هــذا احلــد األدنــى الســعري إىل تصميــم
عملــي .فاالقتصــادات الناميــة بإمكانهــا تطبيــق حــدود دنيا منخفضة
لســعر الكربــون مــع اعتمــاد آليــات بســيطة للدعــم املــايل والتكنولوجــي.
كذلــك ،يمكــن تصميــم احلــد األدنــى الســعري ليســتوعب البلــدان التــي
يتعــذر فيهــا كســب التأييــد السياســي لتســعير الكربــون ،مــا دامــت
سياســاتها األخــرى حتقــق نفــس التخفيضــات يف االنبعاثــات.
واحلــد األدنــى الــدويل لســعر الكربــون يمكــن أن يثمــر نتائــج فعالــة
مدهشــة .فمــع تطبيــق حــد أدنــى لســعر الكربــون يف  2030بواقــع 75
دوالرا للطــن يف االقتصــادات املتقدمــة ،و 50دوالرا يف اقتصــادات
األســواق الصاعــدة مرتفعــة الدخــل مثــل الصيــن ،و 25دوالرا يف
االقتصــادات الصاعــدة األقــل دخــا مثــل الهنــد ســيؤدي إىل إبقــاء
االحتــرار العاملــي أقــل مــن درجتيــن مئويتيــن بمشــاركة ســتة أطــراف
فقــط (كنــدا والصيــن واالحتــاد األوروبــي والهنــد واململكــة املتحــدة
والواليــات املتحــدة) مــع وفــاء بلــدان جمموعــة العشــرين بتعهداتهــا
يف ظــل اتفاقيــة باريــس.
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اإلزالة اجلذرية
للكربون
مع تراجع تكلفة الطاقة اخلضراء ،ينبغي أن يتحول التركيز من تسعير الكربون على
مستوى االقتصاد ككل إىل السياسات القطاعية.
جيمس ستوك
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أبدى

ثالثة مؤثرات خارجية

هنــاك ثالثــة عوامــل خارجيــة (علــى األقــل) تؤثــر علــى سياســات
التحــول إىل الطاقــة اخلضــراء ،وهــي غــازات الدفيئــة ،واالبتــكار،
والتأثيــر الشــبكي (أو مشــكلة الدجاجــة والبيضــة) أحيانــا .وينشــأ
املؤثــر اخلارجــي األول املرتبــط بغــازات الدفيئــة بســبب أن تكلفــة
الضــرر الــذي يصيــب اآلخريــن حاليــا ومســتقبال ال يتحملهــا
الطــرف الــذي يقــوم بحــرق الوقــود األحفــوري .ويمثــل االبتــكار
مؤثــرا خارجيــا أيضــا نظــرا ألن املكاســب املاليــة الناجتــة عنــه
عمومــا ال يمكــن أن تــؤول بالكامــل إىل املبتكــر .ويبــرر ذلــك
الدعــم املــايل الــذي يقدمــه القطــاع العــام للبحــوث األساســية ،كمــا
ينطبــق علــى جوانــب أخــرى أيضــا يف عــامل االبتــكار ،كالتعلــم
باملمارســة يف جمــاالت اإلنتــاج واإلدارة والــذي ال يمكــن أيضــا
احتــكار املكاســب الناجتــة عنــه .ويف ســياق التحــول إىل الطاقــة
اخلضــراء ،عــادة مــا ينشــأ التأثيــر الشــبكي نتيجــة البنيــة التحتيــة.
ومــن أمثلــة ذلــك الســيارات الكهربائيــة وحمطــات الشــحن:
فعــدم وجــود عــدد كاف مــن حمطــات الشــحن يكبــح الطلــب علــى
الســيارات الكهربائيــة ،ولكــن عــدم وجــود عــدد كاف مــن هــذه
الســيارات يكبــح عــرض القطــاع اخلــاص مــن حمطــات الشــحن.
ويف هــذه احلالــة ،دائمــا مــا يتحقــق التــوازن يف صورتيــن :إمــا
ســيارات كهربائيــة وحمطــات شــحن قليلــة ،أو ســيارات كهربائيــة
وحمطــات شــحن عديــدة.
وقــد ركــز علمــاء االقتصــاد البيئــي يف الســابق علــى املؤثــر
اخلارجــي األول املرتبــط بغــازات الدفيئــة ،ولهــم مبرراتهــم .فعلــى
مــدار املائــة ســنة املاضيــة ،كان صــدور انبعاثــات ثــاين أكســيد
الكربــون أقــل تكلفــة مــن منعهــا عنــد إنتــاج الطاقــة واســتخدامها.
ويف هــذه احلالــة ،تســتهدف السياســة البيئيــة تشــجيع االنضبــاط
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قــادة العــامل قبولهــم لتحذيــرات
العلمــاء بضــرورة أال ترتفــع درجــات
احلــرارة العامليــة بأكثــر مــن 1,5
درجــة مئويــة أو درجتيــن مئويتيــن
لتجنــب إحلــاق ضــرر بالــغ بالنظــم
اإليكولوجيــة لكوكــب األرض
وصحــة البشــر ورخائهــم .وحســب
عــدة مســوح أُجريــت مؤخــرا ،هنــاك اتفــاق شــعبي متزايــد علــى
أهميــة العمــل املناخــي.
ونتيجــة لذلــك ،وضعــت بلــدان عديــدة وبعــض الكيانــات
دون القوميــة أهدافــا طموحــة للحــد مــن انبعاثــات غــاز
الدفيئــة .فخــال فصــل الربيــع املاضــي ،حــددت اململكــة
املتحــدة هدفــا خلفــض االنبعاثــات بنســبة  %78بحلــول عــام
 2035عــن مســتويات عــام  .1990ويف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،أعلنــت إدارة بايــدن هدفــا (غيــر ملــزم) خلفــض
صــايف انبعاثــات غــاز الدفيئــة بنســبة  %50إىل  %52بحلــول
عــام  2030عــن مســتويات عــام  .2005وعلــى املســتوى دون
القومــي ،وضعــت عــدة واليــات أمريكيــة ،مثــل كاليفورنيــا
وكولــورادو وماساشوســتس ونيويــورك ،تشــريعات تســتهدف
االقتــراب أو الوصــول بصــايف االنبعاثــات إىل مســتوى الصفــر
بحلــول عــام .2050
والواقــع أن األزمــة املناخيــة مــن األهميــة بمــا ال يســمح
بتحــول هــذه األهــداف إىل وعــود واهيــة .فمــا السياســات
الالزمــة إذن لتحويــل هــذه األهــداف الطموحــة إىل أفعــال علــى
أرض الواقــع؟
يوصــي االقتصاديــون عــادة بفــرض آليــة قويــة لتســعير
الكربــون علــى مســتوى االقتصــاد ككل .فتســعير الكربــون يف
البدايــة بســعر معتــدل يُتوقــع ازديــاده بمــرور الوقــت سيشــجع
األفــراد علــى اســتخدام مصــادر طاقــة ذات انبعاثــات كربونيــة
أقــل مقارنــة بالوقــود األحفــوري ،والشــركات وحمطــات توليــد
الكهربــاء علــى التحــول مــن الوقــود األحفــوري إىل مصــادر طاقــة
أوليــة منخفضــة الكربــون .ويســاهم تســعير الكربــون علــى مســتوى
االقتصــاد ككل يف خفــض االنبعاثــات بكفــاءة يف القطاعــات
والتطبيقــات التــي يســهل فيهــا حتقيــق هــذا اخلفــض بأقــل
التكاليــف ،كمــا يضمــن يف الوقــت نفســه كبــح تكلفــة التطبيقــات
التــي يصعــب تخليصهــا مــن الكربــون ضمــن حــدود معقولــة.
وحســب طبيعــة آليــة تســعير الكربــون املطبقــة ،يمكــن اســتخدام
اإليــرادات الناجتــة عنهــا يف تخفيــض الضرائــب التشــويهية يف
قطاعــات أخــرى أو تنفيــذ االســتثمارات العامــة الالزمــة.
وهــذه التوصيــة مــردود عليهــا غالبــا بأنهــا تغفــل الواقــع
السياســي الــذي يقضــي بــأن تســعير الكربــون ال يحظــى
بالشــعبية ،ال ســيما مــن خــال فــرض ضرائــب علــى انبعاثــات
الكربــون .ورغــم اجلهــود الهائلــة املبذولــة علــى مــدار عــدة

عقــود ،ال تغطــي برامــج تســعير الكربــون ســوى نســبة بســيطة
مــن انبعاثــات الكربــون العامليــة ،كمــا أن البرامــج احلاليــة
عــادة مــا تفــرض ســعرا منخفضــا علــى االنبعاثــات.
ويوجــد يف الوقــت احلــايل ســبب إضــايف يســتدعي إعــادة
النظــر يف تســعير الكربــون علــى مســتوى االقتصــاد ككل .فقــد
تــم اســتحداث ضريبــة الكربــون يف وقــت كان يُتوقــع فيــه أن
تظــل تكلفــة الطاقــة اخلضــراء أعلــى بكثيــر مقارنــة بالوقــود
األحفــوري .ولكــن أســعار الطاقــة اخلضــراء ،ال ســيما الكهربــاء
املتولــدة عــن طاقــة الريــاح والشــمس ،انخفضــت بالفعــل
مقارنــة بأســعار الطاقــة املتولــدة عــن الوقــود األحفــوري،
وهــو مــا أصبــح واقعــا ملموســا أو وشــيكا علــى األرجــح يف
أنحــاء عديــدة حــول العــامل ،فضــا عــن التراجــع احلــاد يف
تكلفــة اســتخدام الكهربــاء اخلضــراء – كالســيارات الكهربائيــة
علــى ســبيل املثــال .فمــا الطريقــة التــي تنصــح بهــا السياســة
املناخيــة إلحــداث التغييــر املرجــو يف عــامل قــد تصبــح فيــه
الطاقــة اخلضــراء هــي اخليــار األقــل تكلفــة؟
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الذاتــي مــن خــال سياســات مثــل تســعير الكربــون ومعاييــر كفــاءة
اســتخدام الطاقــة ،وكذلــك التشــجيع علــى تعديــل الســلوكيات،
كاحلــد مــن االنتقــال بالطائــرات والســيارات.
ولكــن أمريــن قــد تغيــرا .أوال ،تراجعــت تكلفــة إنتــاج
الكهربــاء النظيفــة باســتخدام طاقــة الريــاح والشــمس تراجعــا
كبيــرا إىل احلــد الــذي أصبــح معــه بنــاء نظــم جديــدة لتوليــد
طاقــة الشــمس والريــاح علــى نطــاق واســع ،يف بعــض مناطــق
الواليــات املتحــدة ،أقــل تكلفــة مــن تشــغيل املولــدات احلاليــة
التــي تعمــل بالفحــم والغــاز الطبيعــي .وثانيــا ،قريبــا قــد يصبــح
اســتخدام الطاقــة النظيفــة يف بعــض التطبيقــات أقــل تكلفــة
مــن اســتخدام الوقــود األحفــوري ،وإن كانــت توجــد اختالفــات
كبيــرة بيــن القطاعــات.

خفض تكلفة الطاقة اخلضراء

تتوقــف إمكانيــة توفيــر الطاقــة اخلضــراء بأســعار زهيــدة علــى
حــدوث حتــول جــذري يف طريقــة تفكيرنــا إزاء سياســة املنــاخ
– أي التفكيــر يف كيفيــة خفــض تكلفــة الطاقــة اخلضــراء بــدال
مــن التفكيــر يف كيفيــة رفــع تكلفــة الطاقــة غيــر النظيفــة .ورغــم
أن إمكانيــة حتقيــق تــوازن أخضــر منخفــض التكلفــة ليســت أمــرا
مؤكــدا بــأي حــال مــن األحــوال ،فــإن جناحنــا ومعــدل تقدمنــا
نحــو بلــوغ هــذا الهــدف يتوقفــان علــى السياســات املطبقــة.
ويف ظــل اإلخفاقــات الســوقية املتعــددة ،أصبحــت كفــاءة
السياســات مرهونــة بتوافــر أدوات عديــدة .فــكل قطــاع أو بلــد
خمتلــف عــن نظيــره ،وال يوجــد بالتــايل مزيــج واحــد مــن األدوات
يالئــم اجلميــع .بــل إن جمموعــة السياســات األكثــر كفــاءة يف
قطــاع مــا عــادة مــا ال تكــون اخليــار األمثــل يف قطاعــات أخــرى.
لذلــك يتعيــن تصميــم مزيــج أدوات السياســة املناخيــة علــى نحــو
يتناســب مــع طبيعــة اإلخفاقــات الســوقية والتطــورات التكنولوجيــة
والتحديــات املؤسســية يف كل جمــال علــى حــدة لضمــان كفــاءة
هــذه األدوات.
ولنأخــذ هنــا ســيارات النقــل اخلفيــف واملتوســط كمثــال.
فخــال العقــد احلــايل ،تتجــه أســعار الســيارات الكهربائيــة اجلديــدة
إىل التراجــع دون أســعار الســيارات التقليديــة املماثلــة التــي تعمــل
بمحــركات االحتــراق الداخلــي .وينتــج هــذا التراجــع عــن االنخفــاض
احلــايل امللحــوظ يف أســعار البطاريــات وتزايــد خبــرة املصنعيــن
يف إنتــاج الســيارات الكهربائيــة والتطــور الوشــيك يف تكنولوجيــا
البطاريــات .عــاوة علــى ذلــك ،تعــد تكلفــة تشــغيل وصيانــة
الســيارات الكهربائيــة أقــل مقارنــة بالســيارات التقليديــة.
غيــر أن التحــول إىل اســتخدام الســيارات الكهربائيــة ليــس أمــرا
مؤكــدا ،وإن كان يمكــن للسياســات التعجيــل بــه ودعمــه علــى أي
حــال .وحتديــدا ،تمثــل حمطــات الشــحن (الدجاجــة والبيضــة) مؤثــرا
خارجيــا ينطــوي علــى حتديــات كبيــرة .فعــدم وجــود عــدد كاف
مــن حمطــات الشــحن البطــيء (املســتوى الثــاين) ســيضطر مالكــي
الســيارات الكهربائيــة إىل توفيــر مصــدر خــاص للحصــول علــى
طاقــة الشــحن الالزمــة — ممــا يعنــي ضــرورة توافــر جــراج خــاص
لتركيــب الشــاحن الكهربائــي .لذلــك ليــس مــن املســتغرب تركــز
مشــتريات الســيارات الكهربائيــة يف األســر األعلــى دخــا التــي
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تمتلــك جراجــات خاصــة ،ممــا يؤثــر بــدوره علــى نــوع الســيارات
الكهربائيــة التــي يتــم إنتاجهــا .ويمكــن املســاعدة يف التغلــب
علــى مشــكلة الدجاجــة والبيضــة مــن خــال السياســات التــي تدعــم
توفيــر شــواحن موثوقــة علــى نطــاق واســع لشــحن الســيارات ليــا
أو يف حمــل العمــل ،ممــا ســيعجل بالتحــول ويضمــن زيــادة احلصــة
الســوقية للســيارات الكهربائيــة.
وعلــى اجلانــب اآلخــر ،لــن يكــون لضرائــب الكربــون املعتدلــة
ســوى تأثيــر حمــدود علــى مشــتريات الســيارات الكهربائيــة نظــرا
لقلــة تكلفتهــا (ففــرض ضريبــة كربــون بقيمــة  40دوالرا أمريكيــا
للطــن يعنــي أن الضريبــة علــى غالــون البنزيــن تســاوي 0,36
دوالر أمريكــي) .والواقــع أن دراســات عديــدة تنظــر فيمــا إذا كان
مشــتري الســيارة يأخــذ يف اعتبــاره ســعر الوقــود وقــت الشــراء.
وتخلــص هــذه الدراســات عــادة إىل أن املشــتري ال يأخــذ يف
اعتبــاره ســعر الوقــود إال بشــكل جزئــي فقــط .وبالنســبة لســيارات
النقــل اخلفيــف واملتوســط ،جنــد أن التصــدي للمؤثــرات الشــبكية أو
مؤثــرات االبتــكار املرتبطــة بالبطاريــات املتطــورة أكثــر فعاليــة
وتأثيــرا مقارنــة بتســعير الكربــون .وتهــدف تلــك السياســات إىل
تســهيل التحــول مــن نقطــة التــوازن احلاليــة حيــث يقــل عــدد مالكــي
الســيارات الكهربائيــة إىل نقطــة تــوازن مســتقرة حيــث يــزداد
عــدد مالكــي الســيارات الكهربائيــة وتقــل تكلفتهــا ،وهــي بالتــايل
سياســات حمــدودة املــدة وتكلفتهــا غيــر متكــررة.
ويف املقابــل ،تنشــأ عــن قطــاع الطيــران انبعاثــات كبيــرة
ومتزايــدة مــن ثــاين أكســيد الكربــون يصعــب تخليصــه منهــا علــى
مــا يبــدو .ويوجــد اهتمــام كبيــر يف الوقــت احلــايل بالوقــود اجلــوي
املســتدام منخفــض الكربــون .ويمكــن إنتــاج هــذا الوقــود بالطــرق
التقليديــة ،مثــل حتويــل خملفــات الزيــوت النباتيــة واحملاصيــل
الزيتيــة إىل وقــود جــوي متجــدد ،أو بالطــرق املتطــورة –
كالكحوليــات منخفضــة أو ســالبة الكربــون ،مثــل اإليثانــول
املســتخرج مــن أعشــاب الطاقــة الــذي يتــم حتويلــه إىل وقــود جــوي.
ولكــن يف تقريرهــا الســنوي عــن آفــاق الطاقــة لعــام ،2021
توقعــت إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة أن يبلــغ ســعر الوقــود
اجلــوي املســتخلص مــن البتــرول  2,77دوالر أمريكــي للغالــون
عــام ( 2050علــى أســاس قيمــة الــدوالر األمريكــي عــام .)2020
ومــن الصعــب تصــور وجــود أي منافســة بيــن الوقــود اجلــوي
املســتدام والوقــود اجلــوي املســتخلص مــن البتــرول عندمــا تبلــغ
قيمــة األخيــر  2,77دوالر أمريكــي دون وجــود ضريبــة كربــون
ضمنيــة أو صريحــة لدعــم هــذه املنافســة .ويعتمــد التحــول إىل
اســتخدام الوقــود املســتدام علــى توفيــر تمويــل ضخــم ملواجهــة
مؤثــرات االبتــكار ،ثــم علــى فــرض ســعر مرتفــع علــى انبعاثــات
الكربــون (ســواء ســعر صريــح أو معيــار للوقــود النظيــف يف قطــاع
الطيــران) عندمــا يصبــح الوقــود املســتدام متاحــا علــى نطــاق
واســع .ويعــد تســعير الكربــون مــن خــال فــرض معيــار للوقــود
اجلــوي حتديــدا خطــوة حرجــة للغايــة .فالتعجيــل بتنفيــذ املعيــار
قــد يــؤدي إىل تفضيــل اجليــل األول مــن الوقــود وعــدم توفيــر دعــم
كاف ألنــواع الوقــود األخــرى منخفضــة أو ســالبة الكربــون التــي
يمكــن التوســع يف إنتاجهــا ،وهــو مــا حــدث بالفعــل عندمــا أخفــق
معيــار الوقــود املتجــدد األمريكــي يف دعــم اســتخدام اجليــل الثــاين
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مــن اإليثانــول منخفــض الكربــون .ويمكــن اســتخدام الوقــود اجلــوي
املســتدام يف حمــركات الطائــرات التقليديــة ،كمــا يعتمــد علــى نفــس
البنيــة التحتيــة املســتخدمة يف حالــة الوقــود البتــرويل ،لذلــك تقــل
أهميــة املؤثــرات الشــبكية يف هــذه احلالــة .ويعنــي ذلــك حاجــة
قطــاع الطيــران اآلن إىل سياســات تدعــم بقــوة تطويــر وقــود جــوي
مســتدام منخفــض الكربــون يمكــن التوســع يف إنتاجــه وطرحــه
يف األســواق ،والتــزام حقيقــي برفــع ســعر انبعاثــات الكربــون يف
القطــاع مســتقبال.
وتؤثــر العوامــل اخلارجيــة الثالثــة املذكــورة علــى قطــاع الكهربــاء
خــال هــذه املرحلــة االنتقاليــة .ففــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
تعــد نظــم توليــد الكهربــاء اجلديــدة باســتخدام طاقــة الريــاح والشــمس
أقــل تكلفــة مقارنــة بالفحــم والغــاز الطبيعــي يف بعــض ،وليــس كل،
أنحــاء البــاد .ونتيجــة لذلــك يتضــح مــن نمــوذج قطــاع الكهربــاء
يف الواليــات املتحــدة ضــرورة تطبيــق سياســة وطنيــة تتضمــن آليــة
فعالــة لتســعير الكربــون — كمعيــار للكهربــاء النظيفــة — مــن
أجــل حتقيــق خفــض كبيــر يف انبعاثــات الكربــون علــى املــدى القريــب
بنســبة  %80تقريبــا بحلــول عــام  .2030وســتتطلب اإلزالــة اجلذريــة
للكربــون اســتحداث ابتــكارات للمســاعدة يف حتقيــق خفــض كبيــر يف
تكلفــة تكنولوجيــات التخزيــن .كذلــك فــإن البنيــة التحتيــة لقطــاع
الكهربــاء األمريكــي تفــرض قيــودا علــى القــدرة علــى نقــل الكهربــاء
اخلضــراء مــن املناطــق التــي تمتلــك رصيــدا كبيــرا مــن املــوارد
املتجــددة إىل مراكــز الطلــب.
كذلــك يواجــه قطــاع الكهربــاء حتديــات مؤسســية جســيمة،
كالقــدرة التنظيميــة واملاديــة علــى التســعير وإدارة األحمــال علــى
أســاس توقيــت االســتخدام خــال اليــوم ،واملشــكالت املؤسســية
والسياســية املرتبطــة بتحديــد مواقــع خطــوط نقــل الكهربــاء
اجلديــدة .وبالنســبة لقطــاع الكهربــاء ،مــن الضــروري دعــم البحــوث
وتطويــر تكنولوجيــات التخزيــن طويلــة األجــل ومعاجلــة أوجــه
القصــور العديــدة يف البنيــة التحتيــة واملؤسســات .ولكــن اخلطــوة
األوىل واألهــم تكمــن يف تطبيــق سياســة قطاعيــة ،كمعيــار
للكهربــاء النظيفــة ،بغــرض تســعير انبعاثــات الكربــون.
وال يعنــي ذلــك أن فــرض ضريبــة كربــون علــى مســتوى
االقتصــاد ككل أصبحــت أداة غيــر مرغوبــة .فخفــض االنبعاثــات
الكربونيــة النــاجت عــن تطبيــق معيــار للكهربــاء النظيفــة ،والتأثيــر
احملــدود لهــذا املعيــار علــى أســعار الكهربــاء ،يمكــن حتقيقــه
مــن خــال فــرض ضريبــة كربــون علــى مســتوى االقتصــاد ككل
وتقديــم دعــم حكومــي علــى الكهربــاء املتجــددة ،فضــا عــن أن هــذه
الضريبــة ســتؤدي إىل خفــض االنبعاثــات الكربونيــة إىل حــد مــا يف
قطاعــات أخــرى أيضــا .وبالنســبة لقطــاع الطيــران ،سيســاعد فــرض
ضريبــة كربونيــة علــى االقتصــاد ككل يف دعــم اســتخدام البدائــل
منخفضــة أو صفريــة الكربــون التــي ال تــزال عاليــة التكلفــة بــدال
مــن الوقــود البتــرويل خــال عقديــن مــن اآلن .ولكــن املقصــود هــو
أن آليــة تســعير الكربــون علــى مســتوى االقتصــاد ككل أصبحــت أقــل
أهميــة حاليــا ممــا كانــت عليــه عندمــا كانــت الطاقــة اخلضــراء ال
تــزال مرتفعــة التكلفــة .فهــذه اآلليــة ،وإن ظلــت مرغوبــة ،تفتقــر إىل
الكفــاءة يف حــد ذاتهــا ولــن تكفــي إلزالــة الكربــون جذريــا إذا مــا تــم
تطبيقهــا باألســعار املقبولــة سياســيا.

كيــف يمكــن لعلمــاء االقتصــاد املســاعدة يف
هــذا الصــدد؟

ركــزتُ هنــا علــى املســوغات االقتصاديــة للتحــول مــن تســعير الكربــون
علــى مســتوى االقتصــاد ككل إىل السياســات القطاعيــة .ويدعــم هــذه
املســوغات العزوف الواضح من جانب النظام السياســي عن اســتخدام
آليــات التســعير الصريحــة .لكــن النظــام السياســي قــد تكــون لــه مصلحــة
يف السياســات القطاعيــة أيضــا — نظــرا ألنهــا تبــدو أقــل تكلفــة مقارنــة
بآليــات التســعير علــى مســتوى االقتصــاد ككل ،وهــو مــا يرجــع جزئيــا
إىل أن غيــر اخلبــراء غالبــا مــا ال يدركــون طبيعــة هــذه السياســات —
ممــا قــد يــؤدي إىل عــدم كفاءتهــا .ونظــرا حلجــم التحديــات الناجمــة
عــن خفــض انبعاثــات الكربــون ،يتعيــن ضمــان كفــاءة تكاليــف هــذه
السياســات قــدر اإلمــكان .فــا يســعنا إنفــاق تريليونــات الــدوالرات علــى
سياســات تخفــق يف حتقيــق إزالــة جذريــة للكربــون.
وغالبــا مــا تتنــاول األســئلة املتعلقــة بتصميــم السياســات
املناخيــة القطاعيــة تفاصيــل دقيقــة للغايــة .كيــف يمكــن تصميــم
سياســات حمطــات الشــحن بحيــث تســاهم يف زيــادة معــدالت اإلقبــال
علــى الســيارات الكهربائيــة واســتخدامها بــدال مــن جمــرد توفيــر
حتويالت دون حدية حملطات كان ســيتم بناؤها يف جميع األحوال؟

ونظــرا حلجــم التحديــات الناجمــة عن خفض
انبعاثــات الكربــون ،يتعيــن ضمــان كفــاءة
تكاليــف هــذه السياســات قــدر اإلمــكان.
هــل يعــد االســتثمار يف السياســات الصناعيــة اخلضــراء — كدعــم
اإلنتــاج احمللــي للبطاريــات — وســيلة فعالــة مــن حيــث التكلفــة للحــد
مــن االنبعاثــات علــى املــدى الطويــل؟ هــل يرجــح انتقــال تأثيــر الدعــم
املقــدم علــى شــراء الســيارات الكهربائيــة إىل املســتهلك بحيــث يــؤدي
بالتــايل إىل زيــادة املبيعــات؟ مــا السياســات األكثــر كفــاءة التــي
مــن شــأنها إحــداث طفــرة هائلــة يف تطويــر الوقــود اجلــوي املســتدام
منخفــض الكربــون؟
إن علمــاء االقتصــاد يجيــدون حتليــل احلوافــز ،والتنبــؤ بالنتائــج
غيــر املقصــودة ،وتقييــم تكاليــف السياســات املقترحــة ومنافعها .غير
أن أحــد التحديــات العمليــة التــي تواجههــم عنــد العمــل علــى السياســات
القطاعيــة يتمثــل يف أن هــذه السياســات قــد تصبــح متخصصــة
للغايــة ،واآلخــر أن خبــراء االقتصــاد األكاديمــي ال يســتطيعون
مواكبــة الســرعة التــي تتطــور بهــا السياســات .وهنــا يكمــن الــدور
الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه املؤسســات العامليــة املعنيــة بالسياســات
االقتصاديــة ،مثــل صنــدوق النقــد الــدويل ،مــن خــال تعزيــز وتقديــم
اخلبــرات القطاعيــة املتخصصــة لتشــجيع التحــول مســتقبال إىل طاقــة
أكثــر خضــرة – وأقــل تكلفــة يف أحيــان عديــدة.
جيمــس ســتوك أســتاذ كرســي هارولــد هيتشــينغز
بربانــك يف االقتصــاد السياســي بكليــة هارفــارد لالقتصــاد
وكليــة هارفــارد كينيــدي ،كمــا عمــل بمجلــس املستشــارين
االقتصادييــن للرئيــس أوبامــا خــال الفتــرة 2014-2013
حيــث تــوىل ملــف املنــاخ والطاقــة.
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الغابــة الرأســية :ناطحــة
ســحاب مبتكــرة مكســوة
بالنباتــات مــن تصميــم
شــركة  Boeri Studioتعكــس
التزامــا بمفهــوم االقتصــاد
املســتدام.

االقتصاد
والطبيعة
الفكر االقتصادي الرشيد يدعونا إىل تعامل أفضل مع الطبيعة
بارثا داسغوبتا
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نحيا بها هذه احلياة .فجميع أشكال الرخاء التي كنا وال نزال
ننعــم بهــا تعتمــد علــى الطبيعــة احمليطــة بنــا والتــي نشــكل جــزءا
منهــا – بدايــة مــن الغــذاء الــذي نتناولــه والهــواء الــذي نستنشــقه
وحتلــل نفاياتنــا وحتــى وســائل الترفيــه وإشــباع االحتياجــات
الروحيــة .غيــر أن الغــاف احليــوي تضــاءل يف هــذه الفتــرة.
وأصبحــت معــدالت االنقــراض احلاليــة أســرع بمقــدار  100إىل
 1000مــرة مقارنــة باملعــدل الطبيعــي — عمليــة االنقــراض
الطبيعيــة للكائنــات — علــى مــدى عــدة مالييــن مضــت مــن
األعــوام .ويســتمر تســارع املعــدالت .ويعــرض الرســم البيــاين
«مؤشــر الكوكــب احلــي» الــذي يقيــس أعــداد الثدييــات والطيــور
واألســماك والزواحــف والبرمائيــات .فبيــن عامــي 1970
و ،2016تراجعــت أعــداد الكائنــات احليــة عامليــا بنســبة %68
يف املتوســط .ويشــير تقريــر صــدر مؤخــرا عــن املنبــر احلكومــي
الــدويل للعلــوم والسياســات يف جمــال التنــوع البيولوجــي
وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة إىل تراجــع جــودة  14خدمــة مــن
إجمــايل  18خدمــة تقدمهــا النظــم اإليكولوجيــة.
وقــد اســتمر الســحب مــن أصــول الطبيعــة مــن خالل اســتخراج
املــوارد الطبيعيــة واســتنزاف العناصــر الغذائيــة يف التربــة
وخفــض اخملــزون الســمكي وغيــر ذلــك – واســتخدام الطبيعــة
كمصــرف لنفاياتنــا ،كحــرق الوقــود األحفــوري علــى ســبيل
املثــال .ونتيجـ ًـة لذلــك؛ شــهد الغــاف احليــوي تدهــورا حــادا،
وأصبحــت بعــض النظــم اإليكولوجيــة ،كالشــعاب املرجانيــة،
علــى وشــك االنهيــار.
وقــد تدفعنــا بعــض األحــداث إىل التفكيــر لوهلــة .فجائحــة
كوفيــد 19-أثــارت العديــد مــن التســاؤالت عــن مــدى اســتدامة
عالقتنــا بالطبيعــة ،نظــرا ألن جتــارة األحيــاء البريــة غيــر
املشــروعة والتغيــرات يف شــكل اســتخدام األراضــي وتدميــر
املوائــل الطبيعيــة مــن أهــم العوامــل وراء األمــراض املعديــة
املســتجدة.

تمثل

نُشـ�رت يف بدايـ�ة العـ�ام اجلـ�اري دراسـ�ة بعنـ�وا ن �The Eco
 nomics of Biodiversity: The Dasgupta Reviewبنــاء

علــى طلــب وزارة اخلزانــة باململكــة املتحــدة حاولــت فيهــا
إلقــاء الضــوء علــى إغفــال العلــوم االقتصاديــة لــدور الطبيعــة.
واســتنادا إىل املعلومــات املتاحــة حــول الغــاف احليــوي يف
خمتلــف علــوم األرض والبيئــة ،تضــع هــذه الدراســة إطــارا
لدمــج الطبيعــة يف الفكــر االقتصــادي وتعــرض إرشــادات
إلحــداث التغييــر املنشــود مــن خــال ثالثــة حتــوالت متصلــة
واســعة النطــاق.
يتمثــل التحــول األول يف ضمــان عــدم جتــاوز الطلــب علــى
الطبيعــة مســتويات العــرض .فطــوال عــدة عقــود ،ظــل الطلــب
علــى الطبيعــة (أو مــا يطلــق عليــه البعــض مصطلــح «البصمــة
اإليكولوجيــة») يفــوق بكثيــر قدرتهــا علــى تلبيــة هــذا الطلــب
علــى أســاس مســتدام ،ممــا نتــج عنــه تدهــور الغــاف احليــوي
بمعــدالت مثيــرة للقلــق.
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الصورةISTOCK / BALAZS SEBOK; CHANSOM PANTIP :

األعــوام الســبعون املاضيــة قصــة جنــاح
علــى خمتلــف األصعــدة .فقــد أصبحنــا نتمتــع
بصحــة أفضــل ونعيــش عمــرا أطول ونتقاضى
دخــا أعلــى مقارنــة بأســافنا .وتراجعــت نســبة الســكان
الذيــن يعانــون مــن الفقــر املدقــع تراجعــا كبيــرا يف خمتلــف
أنحــاء العــامل .ويف الوقــت الــذي نســتفيد فيــه مــن التقــدم يف
التكنولوجيــا والعلــوم احلديثــة وإنتــاج الغــذاء ،قــد يدفعنــا ذلــك
لالعتقــاد بــأن البشــرية تشــهد أفضــل عصورهــا علــى اإلطــاق.
فقــد ارتفــع إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي ارتفاعــا كبيــرا
منــذ اخلمســينات (انظــر الرســم البيــاين) ،وتضاعــف النــاجت
االقتصــادي العاملــي  15مــرة.
غيــر أن هــذه اإلجنــازات تخفــي يف طياتهــا حقيقــة بســيطة
تترتــب عليهــا انعكاســات عميقــة ليــس علــى مفاهيمنــا
وممارســاتنا االقتصاديــة فحســب بــل أيضــا علــى الطريقــة التــي
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ال يكفــي بالطبــع أن نــويل أصــول الطبيعــة اهتمامنــا وحســب؛
بــل نحــن يف حاجــة إىل االســتثمار يف الطبيعــة.
وتهــدد الزيــادة املزمنــة يف مســتويات الطلــب
رخــاء األجيــال احلاليــة واملســتقبلية ،وتثيــر خماطــر
حــادة بالنســبة القتصاداتنــا ورفاهتنــا .ولالبتــكارات
التكنولوجيــة – كتلــك الهادفــة إىل إنتــاج الغــذاء علــى أســاس
مســتدام — دور مهــم يف ضمــان عــدم جتــاوز الطلــب علــى
الطبيعــة مســتويات العــرض.
ولكــن إذا كنــا بصــدد جتنــب جتــاوز احلــد األقصــى لقــدرة
الطبيعــة علــى العطــاء مــع تلبيــة االحتياجــات البشــرية يف
الوقــت نفســه فــإن ذلــك يتطلــب إعــادة هيكلــة أنمــاط االســتهالك
واإلنتــاج بصــورة جذريــة أيضــا .ومــن شــأن السياســات
التــي تســاهم يف تغييــر األســعار ومعاييــر الســلوك — مــن
خــال توحيــد األهــداف البيئيــة عبــر جميــع سالســل العــرض
وانفــاذ معاييــر إعــادة االســتخدام والتدويــر واملشــاركة —
تســريع وتيــرة اجلهــود الهادفــة إىل فــك االرتبــاط بيــن أنمــاط
االســتهالك واإلنتــاج املدمــرة والبيئــة الطبيعيــة.
وتنشــأ عــن النمــو الســكاين انعكاســات كبيــرة علــى
حجــم الطلــب علــى الطبيعــة ،بمــا يف ذلــك أنمــاط االســتهالك
العاملــي املســتقبلية .ويمكــن املســاهمة يف تغييــر ال ــتفضيالت
والســلوكيات وتســريع وتيــرة التحــول الديمغــرايف مــن خــال
دعــم اجلهــود اجملتمعيــة يف جمــال تنظيــم األســرة ،إىل جانــب
زيــادة قــدرة النســاء علــى احلصــول علــى التمويــل واملعلومــات
والتعليــم.

الثروة املشتركة

وينطــوي التحــول الثــاين علــى اســتخدام مقيــاس خمتلــف
للنجــاح االقتصــادي .فإعــادة تصميــم األدوات املســتخدمة يف
القيــاس االقتصــادي تمثــل خطــوة مهمــة يف هــذا الصــدد .ويظــل
إجمــايل النــاجت احمللــي مقياســا مهمــا للنشــاط االقتصــادي يف
ســياق حتليــل االقتصــاد الكلــي علــى املــدى القصيــر ،ولكنــه أداة
غيــر مالئمــة لقيــاس األداء االقتصــادي علــى املــدى الطويــل،
نظــرا ألنــه ال يعكــس دور قراراتنــا يف زيــادة أو تراجــع أصــول
االقتصــاد ،ال ســيما أصولــه الطبيعيــة.
وينبغــي عوضــا عــن ذلــك اســتخدام مقيــاس يعكــس قيمــة
جميــع األرصــدة الرأســمالية — رأس املــال املُنتَــج (الطــرق
واملبــاين واملوانــئ واآلالت) ورأس املــال البشــري (املهــارات
واملعرفــة) ورأس املــال الطبيعــي .ويمكــن أن نطلــق علــى هــذا
املقيــاس اســم «الثــروة املشــتركة» .ويشــمل مصطلــح الثــروة
املشــتركة جميــع أنــواع رأس املــال الثالثــة ،ويعكــس منافــع
االســتثمار يف أصــول الطبيعــة واملفاضــات والتفاعــات
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بيــن االســتثمارات يف خمتلــف األصــول .وهــو مــا يعطينــا
صــورة أشــمل يمكننــا مــن خاللهــا حتديــد مــدى حتقــق الرخــاء
االقتصــادي يف بلــد مــا مــن عدمــه .وأشــارت الدراســة املذكــورة
إىل «موازنــة الرخــاء» يف نيوزيلنــدا و»إجمــايل نــاجت النظــم
اإليكولوجيــة» يف الصيــن كمثاليــن علــى اخلطــوات املتخــذة يف
الوقــت احلــايل إليجــاد تلــك الصــورة األشــمل.
وبيانــا ملــا ســبق ،ال تعكــس إيــرادات تصديــر املــوارد
الطبيعيــة (املنتجــات األوليــة يف املناطــق االســتوائية علــى
ســبيل املثــال) التكلفــة االجتماعيــة املترتبــة علــى انتزاعهــا مــن
البيئــة .وبعبــارة أخــرى ،فــإن التجــارة يف هــذه الســلع ال تعكــس
تأثيــر عمليــة االســتخراج علــى النظــام اإليكولوجــي الــذي
تــم اســتخراج هــذه الســلع منــه أو التداعيــات التــي تواجههــا
تلــك اجملتمعــات علــى املــدى الطويــل نتيجــة لذلــك .ويعــد ذلــك
بالتــايل انتقــاال للثــروة مــن البلــدان املصــدرة للمنتجــات
األوليــة إىل البلــدان املســتوردة .وهــو مــا يمثــل مفارقــة كبيــرة،
نظــرا ألن التوســع يف التجــارة الدوليــة ربمــا يكــون قــد ســاهم
يف انتقــال ثــروات هائلــة مــن البلــدان الفقيــرة إىل البلــدان
الغنيــة دون قيدهــا يف اإلحصــاءات الرســمية.
وال يكفــي بالطبــع أن نــويل أصــول الطبيعــة اهتمامنــا
وحســب؛ بــل نحــن يف حاجــة إىل االســتثمار يف الطبيعــة.
ويتطلب ذلك وجود نظام مايل قادر على توجيه االستثمارات
املاليــة — العامــة واخلاصــة — جتــاه األنشــطة االقتصاديــة
التــي تســهم يف تعزيــز أرصــدة هــذه األصــول والتشــجيع علــى
اســتدامة اســتهالكها وإنتاجهــا .واالســتثمار قــد يعنــي جمــرد
االنتظــار أيضــا ،فكــف أيدينــا عــن الطبيعــة ســيتيح لهــا فرصــة
النمــو والتجــدد.

إخفاق املؤسسات

ينقلنــا ذلــك إىل التحــول الثالــث .واملقصــود بــه حتــول
املؤسســات لتمكينهــا مــن إحــداث التغييــر املنشــود .وتكمــن
وراء عالقتنــا غيــر املســتدامة مــع الطبيعــة إخفاقــات
مؤسســية عميقــة .فاألســعار الســوقية ال تعكــس قيمــة
الطبيعــة بالنســبة للمجتمــع — أي قيمــة الســلع واخلدمــات
التــي توفرهــا الطبيعــة .فالبحــار املفتوحــة والغــاف اجلــوي
جميعهــا مــوارد متاحــة للجميــع ممــا جعلهــا فريســة ملــا
نطلــق عليــه «مأســاة املــوارد املشــتركة» .وقــد أدت هــذه
التشــوهات الســعرية إىل عــدم االســتثمار بشــكل كاف يف
أصولنــا الطبيعيــة واالســتثمار بصــورة أكبــر نســبيا يف
أصــول أخــرى ،كــرأس املــال املُنتَــج .ونظــرا ألن العديــد مــن
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مكونــات الطبيعــة عبــارة عــن عناصــر منقولــة أو غيــر مرئيــة
أو صامتــة ،فــإن تأثيــر بعــض أفعالنــا علــى أنفســنا وعلــى
اآلخريــن – بمــا يف ذلــك األجيــال القادمــة – يصعــب رصــده
ويتــم إغفالــه بالتــايل ،ممــا تنشــأ عنــه مؤثــرات خارجيــة
واســعة النطــاق.
وتتفاقــم هــذه التشــوهات نتيجــة قيــام احلكومــات يف
جميــع أنحــاء العــامل تقريبــا بدفــع مبالــغ أكبــر الســتغالل
الطبيعــة بــدال مــن حمايتهــا .وحســب التقديــرات املتحفظــة،
يبلــغ جممــوع التكلفــة العامليــة ملدفوعــات الدعــم التــي
تســاهم يف تدميــر الطبيعــة حــوايل  4إىل  6تريليونــات دوالر
أمريكــي ســنويا.
وســوف يكــون ازدهــار البيئــة الطبيعيــة الــذي يدعمــه ثــراء
التنــوع البيولوجــي بمثابــة شــبكة األمــان بالنســبة لنــا يف
نهايــة املطــاف .فعلــى غــرار تنــوع حافظــة األصــول املاليــة
الــذي يــؤدي إىل احلــد مــن اخملاطــر وعــدم اليقيــن ،يســاهم
تنــوع حافظــة أصــول الطبيعــة – أي التنــوع البيولوجــي –
يف تعزيــز صالبــة الطبيعــة يف مواجهــة الصدمــات ســواء
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،ممــا يحــد مــن اخملاطــر
املؤثــرة علــى اخلدمــات التــي نعتمــد عليهــا.
وهناك حاجة إىل املزيد من الدعم العاملي لتعزيز قدرة
املؤسســات املاليــة علــى فهــم اخملاطــر املاليــة املرتبطــة
بالطبيعــة والوعــي بهــا .ويمكــن للبنــوك املركزيــة وأجهــزة
الرقابــة املاليــة القيــام بهــذا الــدور مــن خــال تقييــم أثــر هــذه
اخملاطــر علــى النظــام ككل .كذلــك يمكــن لصنــدوق النقــد
الــدويل ،باعتبــاره حمــور شــبكة األمــان املــايل العامليــة،
االضطــاع بــدور أساســي يف تقييــم هــذه اخملاطــر املرتبطــة

بالطبيعــة وإدارتهــا يف ســياق أنشــطته الرقابيــة ومســاعداته
املاليــة والفنيــة.

اخلطوات التالية

مــع تزايــد الوعــي بأهميــة الطبيعــة يف حياتنــا ،وهــي الرســالة
التــي حملهــا إلينــا ظهــور اجلائحــة ،يصبــح هــذا العــام ذا أهميــة
بالغــة فيمــا يتعلــق بإعــادة تصميــم اقتصاداتنــا وكيفيــة
صنــع قراراتنــا االقتصاديــة واملاليــة .وســيجتمع قــادة العــامل
حلضــور مؤتمريــن – مؤتمــر األمم املتحــدة للتنــوع البيولوجــي
(االجتمــاع اخلامــس عشــر ملؤتمــر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع
البيولوجــي) ومؤتمــر األمم املتحــدة بشــأن تغيــر املنــاخ
(املؤتمــر الســادس والعشــرون لألطــراف يف اتفاقيــة األمم
املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ) – ملناقشــة قضيتيــن
وثيقتــي الصلــة :تغيــر املنــاخ وتراجــع التنــوع البيولوجــي.
والســبيل الوحيــد ملواجهــة أزمــة التنــوع البيولوجــي تلــك يكمــن
يف التغييــر مــن أجــل إحــداث التحــول املنشــود ،وهــو مــا يتطلــب
التزامــا مســتمرا مــن جميــع األطــراف علــى كافــة املســتويات – بــدءا
مــن املواطنيــن وحتــى املؤسســات املاليــة الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد
الــدويل .وتلقــي دراســة The Economics of Biodiversity Review
الضــوء علــى قصــص النجــاح يف جميــع أنحــاء العــامل لتثبــت أن
التغيــر املطلــوب أمــر ممكــن .وعلينــا أن نعيــد اســتغالل مهاراتنــا التــي
ســاهمت يف زيــادة نمــو الطلــب البشــري علــى الطبيعــة بهــذا القــدر مــن
أجــل إحــداث التحــول الــازم إلعــادة تشــكيل عالقتنــا بالطبيعــة .وهــذا
أقــل مــا نســتحقه نحــن وأحفادنــا مــن بعدنــا.
بارثــا داســغوبتا أســتاذ كرســي فرانــك رامــزي الفخــري يف
االقتصــاد بجامعــة كامبرديــج.
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تمويل نظيف وأخضر

إيجــاد نظــام مــايل مســتدام جديــد مــن أجــل ضمــان صــايف انبعاثــات صفــري للعــامل
مســتقبال
مارك كارين

الصورة :بنك إجنلترا

وســيؤدي ذلــك إىل كــوارث :فيضانــات وتلــوث وحرائــق غابــات
وموجــات جفــاف وأحــداث طقــس متطرفــة والقضــاء على الكائنات
احليــة .وقــد أصبحنــا نــرى بالفعــل نــذرا مبكــرة لهــذا الدمــار.
ويــدرك اجلميــع اآلن حجــم العمــل الــازم للوصــول إىل هــدف
كبــح االحتــرار العاملــي يف حــدود  1,5درجــة مئويــة ،إذ يتعيــن
تراجــع االنبعاثــات بنســبة  %7ســنويا علــى مــدار العقــد اجلــاري.
وهــي نســبة كبيــرة جنحــت بلــدان عديــدة يف بلوغهــا بالفعــل خــال
العــام املاضــي بســبب إغــاق قطاعــات كبيــرة مــن االقتصــاد –
وهــو أمــر يصعــب تكــراره .ويؤكــد ذلــك علــى ضــرورة االســتثمار
والنمــو للوصــول بصــايف االنبعاثــات إىل الصفــر.
وســيكون مؤتمــر األمم املتحــدة بشــأن تغيــر املنــاخ
(املؤتمــر الســادس والعشــرون لألطــراف يف اتفاقيــة األمم
املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ) بمثابــة نقطــة فاصلــة
يف توفيــر املــوارد التمويليــة الالزمــة .لذلــك نعمــل حاليــا قبــل
انعقــاد املؤتمــر علــى إرســاء األســس الالزمــة لنظــام يضمــن
مراعــاة تغيــر املنــاخ يف جميــع القــرارات املاليــة.

حققــت اتفاقيــة باريــس العديــد مــن االبتــكارات ،ولكــن ثالثــة
منهــا تكتســب أهميــة كبيــرة علــى وجــه اخلصــوص.
أوال ،حتديــد هــدف واضــح لكبــح االحتــرار يف حــدود درجتيــن
مئويتيــن أو أقــل ،و 1,5درجــة مئويــة كهــدف إضــايف حــال حتقيــق
الهــدف األول.
وثانيــا ،اســتحداث خطــط وطنيــة طوعيــة (املســاهمات احملــددة
وطنيــا) تــم حســاب تأثيرهــا اجملمــع الحقــا بصــورة موضوعيــة
لتقييــم الوضــع حــال التــزام جميــع البلــدان بتعهداتهــا.
وثالثــا ،مشــاركة القطــاع اخلــاص وأطــراف غيــر حكوميــة
أخــرى؛ وذلــك حتــى تأتــي احللــول لهــذه املشــكلة الهائلــة مــن جميــع
املســتويات ،ســواء مــن أســفل إىل أعلــى أو العكــس.
ومنــذ توقيــع اتفاقيــة باريــس ،حتولــت مفاهيــم الصفــر الصــايف
وااللتــزام باتفاقيــة باريــس وهــدف كبــح االحتــرار يف حــدود 1,5
درجــة مئويــة مــن مفاهيــم متخصصــة يتداولهــا اخلبــراء إىل مفاهيــم
عامــة .ومل يعــد مفهــوم الصفــر الصــايف جمــرد مبــدأ أساســي عاملــي،
بــل تــم تبنيــه علــى مســتوى البلــدان ثــم علــى مســتوى الشــركات.
ولكــن األزمــة املناخيــة مل تنحســر بعــد ،بــل تصاعــدت يف الواقــع
عقــب اتفاقيــة باريــس .فحســب تقديــرات العــام املاضــي ،قــد ترتفــع
درجــات احلــرارة العامليــة بمــا يزيــد علــى ثــاث درجــات مئويــة مــع
نهايــة القــرن اجلــاري.
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نظام مايل من أجل الوصول إىل صايف
انبعاثات صفري

حتتــاج األســواق إىل معلومــات للعمــل بفعاليــة .وخــال مؤتمــر
باريــس ،مل تكــن فرقــة العمــل املعنيــة باإلفصاحــات املاليــة املتصلــة
باملنــاخ التــي أسســها جملــس االســتقرار املــايل ســوى جمــرد فكــرة.
ومنــذ ثالثــة أعــوام حتديــدا ،تقدمــت الفرقــة بتوصياتهــا النهائيــة
إىل قــادة جمموعــة العشــرين يف هامبــورغ .واليــوم ،أصبحــت جميــع
مؤسســات القطــاع املــايل تقريبــا تطالــب بتقديــم إفصاحــات حســب
توصيــات فرقــة العمــل ،واســتجاب مــا يزيــد علــى  2000شــركة مــن
كبــرى الشــركات العامليــة بتقديــم اإلفصاحــات املطلوبــة.
وبالرغــم مــن هــذا التطــور ،يظــل نطــاق التغطيــة حمــدودا ،فضــا
عــن أن اإلفصاحــات املقدمــة ال تــزال تنقصهــا بعــض البيانــات ،ال
ســيما املعاييــر االستشــرافية املهمــة .وحــان الوقــت لقيــام احلكومــات
حــول العــامل بإلــزام مؤسســاتها بتقديــم هــذه اإلفصاحــات ودعــم
خطــة مؤسســة املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة إلنشــاء
جملــس جديــد ملعاييــر االســتدامة الدوليــة تكــون مهمتــه وضــع معيــار
لإلفصاحــات املناخيــة اســتنادا إىل توصيــات فرقــة العمــل .ويتصاعــد
الزخــم حاليــا يف ظــل الدعــم القــوي الــذي قدمتــه جمموعــة الســبعة
وجمموعــة العشــرين يف اجتماعاتهمــا األخيــرة.
وثمــة حتــول يف كيفيــة إدارة اخملاطــر املناخيــة نتيجــة حتســن
جــودة اإلفصاحــات وتزايــد الشــعور بضــرورة االســتجابة العاجلــة
لهــذه األزمــة .فخــال ســنوات قليلــة ،اتســع نطــاق شــبكة تخضيــر
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ﺗﻘﺪم واﻋﺪ

أﺣﺮز اﻟﻌﺎﱂ ﺗﻘﺪﻣﺎ واﻋﺪا ﻧﺤﻮ ﺑﻠﻮغ ﻫﺪف اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﺎدس
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻸﻃﺮاف ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ.
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ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺨﻔﺾ
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ﻣﻦ  ٨٦ﺑﻠﺪا
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻬﺪات
اﻹﻓﺼﺎح اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﰲ
ﺑﻠﺪان ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ
ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﺗﻤﺜﻞ ٪٨٢
ﻣﻦ ﺣﺠﻢ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﻳﺸﺎرك ﰲ »ﲢﺎﻟﻒ ﻏﻼﺳﻜﻮ اﳌﺎﱄ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﺎﰲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺻﻔﺮي«
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٥٠ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ اﳌﻌﻴﺎر
اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

ﻳﻮﻟﻴﻮ
٢٠٢١

اﳌﺼﺪر :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎص اﳌﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻸﻃﺮاف ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ.

النظــام املــايل التــي أسســها عــدد مــن البنــوك املركزيــة واجلهــات
الرقابيــة مــن ثمانيــة أعضــاء مؤسســين إىل مــا يزيــد علــى  90هيئــة
تغطــي أكثــر مــن  %80مــن االنبعاثــات العامليــة.
وتبــدأ حاليــا البنــوك املركزيــة يف البلــدان املســؤولة عــن  %50مــن
حجــم االنبعاثــات العامليــة يف إخضــاع نظمهــا املاليــة الختبــارات
لقيــاس قدرتهــا علــى حتمــل الضغــوط املناخيــة .وبالنســبة للمؤتمــر
الســادس والعشــرين لألطــراف يف اتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغيــر املنــاخ ،تتمثــل أولويتنــا يف طــرح توقعــات األجهــزة
الرقابيــة بشــأن كيفيــة إدارة اخملاطــر املناخيــة ودعــم إجــراء املزيــد
مــن اختبــارات القــدرة علــى حتمــل الضغــوط.

التعهدات واالتساق واملشاركة

اســتنادا إىل أســس اإلبــاغ وإدارة اخملاطــر احلاليــة ،يمكــن للنظــام
املــايل تبنــي سياســة انفتاحيــة للتصــدي لقضيــة تغيــر املنــاخ مــن
خــال التعهــدات واالتســاق واملشــاركة.
وتبــدأ التعهــدات بتحديــد أهــداف صفريــة صافيــة للبلــدان .وتــم
رفــع األهــداف مــن  %30مــن االنبعاثــات وقــت تــويل اململكــة املتحــدة
وإيطاليــا رئاســة مؤتمــر األطــراف يف اتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغيــر املنــاخ إىل أكثــر مــن  %70حاليــا (انظــر الرســم البيــاين).
وتــم إطــاق «حتالــف غالســكو املــايل مــن أجــل صــايف انبعاثــات
صفــري» لتلبيــة االحتياجــات االســتثمارية الضخمــة التــي يمكــن أن
تصــل إىل مــا يزيــد علــى  100تريليــون دوالر أمريكــي خــال القعــود
الثالثــة القادمــة .ويضــم التحالــف أكثــر مــن  250مؤسســة ماليــة
مســؤولة عــن توفيــر أصــول بقيمــة  80تريليــون دوالر أمريكــي حتــت
مظلــة حملــة «الســباق إىل الصفــر» بقيــادة مؤتمــر األطــراف يف اتفاقية
األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ ،ممــا يجعــل هــذا التحالــف
معيــارا ذهبيــا لتعهــدات القطــاع املــايل يف جمــال االســتدامة.
وينبغــي أن تقــرر جميــع الشــركات املاليــة الكبــرى قبــل انعقــاد
مؤتمــر غالســكو مــا إذا كانــت ستشــارك هــي األخــرى يف هــذا التحالــف
الــذي يمثــل حــا لقضيــة تغيــر املنــاخ .ويتســع التحالــف للجميــع،
ولكنــه اخليــار الوحيــد الــذي يقدمــه مؤتمــر غالســكو.

والتعهــدات ليســت إال اخلطــوة األوىل يف حتالــف غالســكو الــذي
يتمثــل الغــرض احلقيقــي منــه يف دعــم العمــل املناخــي مــن خــال
االتســاق واملشــاركة.
ويُقصــد باالتســاق حتديــد خطــط للشــركات واملؤسســات املاليــة
لتطبيــق أفضــل املمارســات للوصــول بصــايف االنبعاثــات إىل الصفــر
اســتنادا إىل العمــل القيــم الــذي بــدأه العــامل بالفعــل .ويعنــي أيضــا
إخضــاع حوافــظ املؤسســات املاليــة لتقييمــات صارمــة لقيــاس مــدى
تقاربهــا مــع املســار نحــو صــايف االنبعاثــات الصفــري.
وتضطلــع البنــوك املركزيــة ،ال ســيما البنــك املركــزي األوروبــي
وبنــك إجنلتــرا ،بــدور ريــادي يف هــذا الصــدد مــن خــال العمــل يف الوقــت
احلــايل علــى مراجعــة عمليــات السياســة النقديــة لضمــان اتســاقها مــع
األهــداف والسياســات املناخيــة التــي تــم تشــريعها يف بلدانهــا.
ويف ســياق متصــل ،أجــرت فرقــة العمــل املعنيــة باإلفصاحــات
املاليــة املتصلــة باملنــاخ مراجعــة شــاملة للمنهجيــات لتقييــم
املعاييــر املســتخدمة يف قيــاس مــدى اتســاق احلوافــظ مــع هــدف
التحــول إىل صــايف االنبعاثــات الصفــري.
وسيســاهم مزيــج اإلفصاحــات املناخيــة االستشــرافية واخلطــط
الصفريــة الصافيــة ومعاييــر اتســاق احلوافــظ املصرفيــة يف جــذب
االســتثمارات ،ال ســيما إذا صاحــب ذلــك تنفيــذ سياســات مناخيــة
واضحــة تتســم باملصداقيــة مــن جانــب احلكومــات ،مثل تســعير الكربون.

االقتصادات النامية

بينمــا تتفــاوت التقديــرات ،يشــير معظمهــا إىل احلاجــة إىل اســتثمارات
إضافيــة ســنوية تتجــاوز التريليــون دوالر لعــدة عقــود قادمــة لبنــاء الطاقــة
اخلضــراء يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة.
ولتلبيــة هــذه االحتياجــات ،علينــا حتويــل رؤوس األمــوال العامــة
امللياريــة إىل رؤوس أمــوال خاصــة تريليونيــة مــن خــال زيــادة
مــوارد التمويــل اخملتلــط وتشــجيع التدفقــات الرأســمالية اخلاصــة
الفرديــة وبنــاء أســواق جديــدة.
وتتفــرد بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف بقدرتهــا علــى تعبئــة
املــوارد التمويليــة اخلاصــة ،وإن كان مل يمكنهــا إىل اآلن ســوى
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حتقيــق نتائــج متواضعــة ،حيــث شــهد عــام  2018تعبئــة  11مليــار
دوالر أمريكــي فقــط .ويتطلــب حتقيــق خطــوة فارقــة نحــو زيــادة
الطاقــة التمويليــة تنفيــذ أربــع مبــادرات:
·تعهــدات خاصــة :يمكــن تشــكيل جمموعــة عمــل منبثقــة عــن
«حتالــف غالســكو املــايل مــن أجــل صــايف انبعاثــات صفــري»
إلطــاق مبــادرات بغــرض احلصــول علــى تعهــدات بتوفيــر مــوارد
خاصــة ضخمــة لتمويــل املشــروعات الهادفــة إىل التحــول إىل
صــايف انبعاثــات صفــري يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة
واالقتصــادات الناميــة.
·التســهيالت العامــة :يجــب علــى بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف
حتديــد األدوات واآلليــات والتســهيالت التمويليــة اخملتلطــة
واالســتعداد لطــرح املزيــد منهــا للمســاعدة يف جــذب تدفقــات
ضخمــة مــن رأس املــال اخلــاص.
·املنصــات الوطنيــة :يجتمــع القطاعــان العــام واخلــاص مــن
خــال مبــادرات مثــل «املســتثمرون العامليــون مــن أجــل التنميــة
املســتدامة» و»مبــادرة قيــادة تمويــل املنــاخ» لبنــاء منصــات
وطنيــة للمســاعدة يف تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة ومواجهــة
التحديــات األوســع نطاقــا .وبينمــا يركــز التمويــل اخلــاص علــى
بلــوغ هــدف الصفــر الصــايف ،يتعيــن دمــج املســاهمات احملــددة
وطنيــا املتوافقــة مــع اتفاقيــة باريــس يف نطــاق عمــل املنصــات
الوطنيــة لتمكينهــا مــن جــذب مــوارد رأســمالية ضخمــة .ويرجح أن

تكــون املشــروعات التــي تســتند إىل اســتراتيجيات وطنيــة طويلــة
األجــل تتســق مــع اتفاقيــة باريــس أقــدر علــى جــذب رأس املــال
اخلــاص وأبعــد مــا يكــون عــن اخملاطــر التــي تواجــه املشــروعات
عــادة ،بمــا يف ذلــك تغيــر القواعــد التنظيميــة املطبقــة.
·أســواق علــى درجــة كبيــرة مــن النزاهــة لتــداول رخــص
الكربــون :تنشــأ رخــص الكربــون عــن املشــروعات التــي تســاهم
يف احلــد مــن االنبعاثــات أو القضــاء عليهــا ،كالتشــجير ،وتتيــح
للمشــترين موازنــة أو حتييــد انبعاثاتهــم املتبقيــة خــال ســعيهم
نحــو هــدف الصفــر الصــايف .ويجــري يف الوقــت احلــايل إرســاء
الشــروط الالزمــة لعمــل هــذه األســواق .وقــد تعهــد مــا يزيــد علــى
 1600شــركة بتحقيــق أهــداف قوامهــا العلــم .ويف ســعيها نحــو
حتقيــق هــذه األهــداف ،ســتحتاج هــذه الشــركات إىل اســتخدام
مزيــج مالئــم مــن إجــراءات خفــض االنبعاثــات ورخــص الكربــون
ذات املصداقيــة لتحييــد وموازنــة انبعاثاتهــا احلاليــة ،كإعــادة
التشــجير والتحــول إىل كهربــاء أكثــر خضــرة يف االقتصــادات
الناميــة.
وأشــير هنــا بوضــوح إىل أن املســؤولية األساســية للشــركات
تتمثــل يف خفــض االنبعاثــات بشــكل مطلــق .ولكــن عليهــا يف ســعيها
إىل بلــوغ مســتوى صــايف االنبعاثــات الصفــري أن تســتخدم رخصــا
علــى درجــة كبيــرة مــن املصداقيــة ملوازنــة انبعاثاتهــا.
ويف الوقت احلايل ،تعد أســواق رخص الكربون حمدودة ومفككة
ومتفاوتــة اجلــودة .ويمكــن لهــذه األســواق أن تنمــو لتتجــاوز قيمتهــا
 150مليــار دوالر ســنويا وتســهل انتقــال تدفقــات رأســمالية ضخمــة
عبــر احلــدود نظــرا ألن الغالبيــة العظمــى مــن املشــروعات الكبــرى
التــي تســتهدف خفــض االنبعاثــات ســتتركز يف اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة .وستنشــأ عــن هــذه املشــروعات
مزايــا كثيــرة حمتملــة لدعــم التنــوع اإلحيائــي وغيــره مــن أهــداف األمم
املتحــدة للتنميــة املســتدامة.
ونشــر مؤخــرا فريــق عمــل القطــاع اخلــاص املعنــي بتوســيع
أســواق الكربــون الطوعيــة ،واملكــون مــن  250منظمــة بقيــادة بيــل
وينتــرز وأنيــت نــازارث ،توصياتــه النهائيــة حــول كيفيــة بنــاء ســوق
كربــون عامليــة متخصصــة علــى أعلــى درجــات النزاهــة والشــفافية
واملصداقيــة وســرعة تطويرهــا .وتعمــل فرقــة العمــل بالتــوازي مــع
آليــات أخــرى ،مثــل مبــادرة نزاهــة أســواق الكربــون الطوعيــة ،لضمــان
اســتخدام هــذه األســواق يف تمويــل املزيــد مــن اجلهــود املناخيــة
الهادفــة.
واملرحلــة التاليــة هــي التحــول مــن اخلطــط إىل البنــاء .وبــادر
بالفعــل اثنــان مــن أكبــر املراكــز املاليــة العامليــة – لنــدن وســنغافورة –
بتنفيــذ التوصيــات وزيــادة موازنــة الكربــون العاملية احملدودة للغاية.
واســتنادا إىل هــذه األســس التــي تعــد قوامــا لنظــام مــايل مســتدام جديــد،
يمكننــا التحالــف مــن أجــل حشــد رؤوس أمــوال بتريليونــات الــدوالرات
لصالــح الشــركات واملشــروعات عبــر جميــع االقتصــادات للوصــول إىل
عــامل صفــري صــاف يف املســتقبل.
مــارك كارين مبعــوث األمم املتحــدة اخلــاص للعمــل املناخــي
والتمويل.
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قضية املناخ

مكافحة تغير املناخ

باالبتكار

االبتكار وصل بنا إىل نقطة انعطاف؛ والعقد القادم سيكون حاسما
اجتمعنــا يف باريــس عــام  2015إلبــرام
اتفــاق املنــاخ التاريخــي ،قليــل منــا هــم
مــن راودهــم األمــل بأنــه مــع حلــول عــام
 2021ســيكون هنــاك  60بلــدا — تمثــل أكثــر مــن نصــف االنبعاثــات
العامليــة — قــد التزمــت بتحقيــق صــايف انبعاثــات صفريــة عنــد
منتصــف القــرن .وباإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك أطــراف فاعلــة مــن
غيــر الــدول بلــغ جمموعهــا  4500طــرف فاعــل ،كالشــركات واملــدن
واملناطــق وغيرهــا مــن املؤسســات ،اعتمــدت هــدف صــايف االنبعاثات
الصفريــة .ويعكــف حاليــا أيضــا مالكــو األصــول ومديروهــا علــى
تكثيــف مشــاركاتهم ،مــع االلتــزام بأكثــر مــن  40تريليــون دوالر مــن
األصــول اخلاضعــة إلدارتهــم يف حمافــظ اســتثمارات ذات انبعاثــات
صفريــة صافيــة بحلــول عــام .2050

ولكــن مــاذا أوصلنــا إىل هــذا املنعطــف الــذي يحــل فيــه األمــل حمــل
اليأس؟
إنــه االبتــكار — يف املؤسســات ،والفهــم ،والتكنولوجيــا،
والقيــادة .وكان اتفــاق باريــس يف حــد ذاتــه إجنــازا ابتكاريــا إىل
حــد كبيــر .فقــد اســتبعدت توجهــات السياســة عقــد معاهــدة ملزمــة
قانونيــا ،لذلــك كان مــن الضــروري صياغــة منهــج جديــد .وبينمــا
تعرضــت االتفاقيــة لنقــد شــرس مــن البعــض بســبب طابعهــا
الطوعــي وأهدافهــا غيــر امللزمــة ،فقــد كانــت رهينــة االعتقــاد بأنــه
علــى الرغــم مــن اجلولــة األوىل مــن االلتزامــات ،فــإن تزايــد األدلــة
العلميــة ،وتراجــع تكاليــف التكنولوجيــا ،وارتفــاع مطالبــات
املواطنيــن باتخــاذ إجــراءات يف هــذا الســبيل ســتؤدي جميعهــا
إىل حتديــد أهــداف أكثــر طموحــا بمــرور الوقــت .فاألدلــة األخيــرة
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تبــدو مؤيــدة لهــذه الفرضيــة ،وإن كان مــن الضــروري االســتمرار
يف تكثيــف الطمــوح يف الســنوات املقبلــة إذا كان ألهــداف اتفاقيــة
باريــس أن تتحقــق.
وكان االبتــكار متمثــا أيضــا يف الفهــم االقتصــادي ملشــكلة
تغيــر املنــاخ .فمنــذ زمــن ليــس بالبعيــد ،كان خبــراء االقتصــاد
والسياســيون وقــادة األعمــال يؤمنــون إيمانــا راســخا باملفاضلــة
بيــن تغيــر املنــاخ والنمــو االقتصــادي .وكان مــن الضــروري
مقارنــة تكلفــة التحــرك يف الوقــت الراهــن بالنفــع الــذي يعــود مــن
جتنــب التكاليــف يف املســتقبل البعيــد ،مــع التركيــز أساســا علــى
ســعر اخلصــم يف احلــوار الدائــر .وقــد تبدلــت هــذه الرؤيــة إىل حــد
كبيــر وحــل حملهــا مفهــوم جديــد بــأن التحــرك الذكــي ملكافحــة
تغيــر املنــاخ ال يقتصــر علــى احليلولــة دون وقــوع األحداث الســيئة،
بــل يــؤدي إىل رفــع درجــة الكفــاءة وحتفيــز التكنولوجيــا اجلديــدة
وخفــض اخملاطــر .وهــذه املنافــع بدورهــا ســوف حتفــز االســتثمار،
ممــا يولِّــد الوظائــف ،ويخلــق اقتصــادات أكثــر قــوة ،ويعــزز أرزاق
املواطنيــن ومســتويات رفاهتهــم ،حتــى علــى املــدى القريــب.
ورأينــا كذلــك ابتــكارات مهمــة علــى مســتوى القيــادة .فعندمــا
خلصــت الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ يف عــام
 2019إىل أن خماطــر االحتــرار بمتوســط درجتيــن مئويتيــن هــي
ببســاطة أكبــر كثيــرا ممــا يمكــن حتملــه ،وأوصــت بــأن يكــون احلــد
األقصــى لالحتــرار بواقــع  1,5درجــة مئويــة ،فقــد انطــوى ذلــك
علــى القيــام بمهمــة أكثــر صعوبــة بكثيــر يف املراحــل التاليــة.
وتوقــع كثيــرون أن تتالشــى عزيمــة القيــادة يف جمــال املنــاخ
أمــام مســار صعــود أكثــر مشــقة .غيــر أنــه بمجــرد اتضــاح حجــم
التغييــر اجلــذري الــازم ،أدركــت القيــادات املســتنيرة ضــرورة
التكاتــف إلدارة اخملاطــر واالســتفادة مــن الفــرص الســانحة .وود
قطــاع األعمــال مــن املســتثمرين واملوظفيــن والعمــاء أن تكــون
هنــاك قيــادات تتمتــع بالرؤيــة الســليمة علــى اجلانــب الصحيــح مــن
التاريــخ .وهنــاك بالتأكيــد قيــادات يف قطــاع األعمــال وأخــرى
سياســية ،إىل جانــب شــرائح مؤثــرة مــن الســكان ،لديهــا مصالــح
مكتســبة يف اإلبقــاء علــى الوضــع الراهــن وبالتــايل تقــاوم التغييــر،
ولكــن احلــوار الدائــر اليــوم يختلــف تمامــا عمــا كان منــذ بضــع
ســنوات فقــط.
وبطبيعــة احلــال ،أدى االبتــكار إىل إحــراز تقــدم هائــل يف
خفــض التكاليــف واســتحداث تكنولوجيــات جديــدة ،وســوف
تتســارع حتمــا وتيــرة هــذا التقــدم علــى مــدار العقــد احلــايل.

عقد قادم من التطورات املُرْبكة

ورغــم هــذا التقــدم اجليــد ،فإننــا بعيــدون عــن الدخــول يف مســار
االنبعاثــات الــذي يتجنــب اآلثــار األســوأ لتغيــر املنــاخ .وحتــى
إذا أمكــن تنفيــذ التعهــدات بالكامــل ،فســوف تظــل هنــاك فجــوة
كبيــرة بيــن مســارنا احلــايل يف االنبعاثــات واملســار الــذي يحقــق
أهــداف اتفاقيــة باريــس .فاجملتمعــات حــول العــامل تشــهد حاليــا
أثــر احتــرار بواقــع درجــة مئويــة واحــدة فقــط ،مــن موجــات احلــر
الشــديد إىل احلرائــق التــي ال يمكــن الســيطرة عليهــا إىل تلــف
حماصيــل الغــذاء إىل اختفــاء اجلليــد .ومــا مل نحقــق التحــول يف
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عملنــا ســيتزايد حتــول عــامل املســتقبل إىل صــورة مل نعهدهــا مــن
قبــل.
ولننظــر يف حجــم التحــول الــازم للحــد مــن هــذا االحتــرار
اخلطيــر .فــا بــد مــن رفــع حصــة الطاقــة املتجــددة يف توليــد
الكهربــاء مــن  %25تقريبــا يف الوقــت احلــايل إىل %100بحلــول
عــام  ،2050كمــا يتعيــن تســريع وتيــرة التــدرج يف وقــف اســتخدام
الفحــم غيــر املعالــج إىل ســتة أضعــاف الوتيــرة احلاليــة .وال بــد أن
نقــوم بتحديــث مبانينــا وجتهيزهــا بأنظمــة تدفئــة وتبريــد ذات
انبعاثــات صفريــة ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة بمعــدل يتــراوح
بيــن  2,5و %3,5بحلــول عــام  - 2030بزيــادة أعلــى كثيــرا
مــن املعــدل احلــايل وقــدره  .%2-1وبينمــا يُتوقــع ازديــاد غلــة
احملاصيــل الزراعيــة يف العقــود القادمــة ،وفقــا ملنظمــة األغذيــة
والزراعــة التابعــة لــأمم املتحــدة ،فــا بــد أن تتحقــق هــذه الزيــادة
بســرعة أكبــر علــى نفــس األراضــي املتاحــة لتلبيــة احتياجــات
الســكان املتزايــدة مــن الغــذاء دون التعــدي علــى الغابــات ،وذلــك
بزيــادة املعــدالت األخيــرة إىل الضعــف علــى مــدار الســنوات العشــر
القادمــة .ويف الوقــت نفســه ال بــد لهــذا النمــو أن يتجنــب التوســع
الزراعــي ويحافــظ علــى صحــة التربــة وكميــة امليــاه ومســتوى
جودتهــا.
وسوف يكون االبتكار عامال حيويا يف حتقيق هذه األهداف.
وتشــير خارطــة الطريــق اجلديــدة التــي وضعتهــا الوكالــة الدوليــة
للطاقــة بهــدف حتقيــق صــايف انبعاثــات صفريــة إىل أن اخلفــض
الــازم يف انبعاثــات الكربــون بحلــول عــام  2030ســيتحقق
أساســا باســتخدام تكنولوجيــا متاحــة بســهولة ،ولكــن ببلــوغ
منتصــف القــرن فــإن نصــف تخفيضــات االنبعاثــات املطلوبــة
تقريبــا ستســتلزم االســتعانة بتكنولوجيــا ليســت متاحــة حتــى اآلن
يف األســواق .ويــزداد االعتمــاد علــى التكنولوجيــا التــي ال تــزال قيــد
التطويــر يف القطاعــات التــي يصعــب تخفيــف االنبعاثــات فيهــا،
مثــل النقــل ملســافات طويلــة والصناعــات الثقيلــة.
وهنــاك ثــاث فــرص ابتكاريــة  -هــي تكنولوجيــا التقــاط
الهــواء املباشــر وتخزينــه ،وتكنولوجيــا البطاريــات املتطــورة،
وتكنولوجيــا إنتــاج الهيدروجيــن بالتحليــل الكهربائــي  -قــادرة
وحدهــا علــى حتقيــق تخفيضــات تراكميــة يف االنبعاثــات بنســبة
 %15تقريبــا بيــن عامــي  2030و .2050وال ينبغــي أن يقتصــر
تركيــز جهــود حفــز االبتــكار علــى البحــوث والتطويــر يف هــذه
التكنولوجيــات فقــط بــل علــى التكنولوجيــات ومشــروعات البنيــة
التحتيــة التــي تعتمــد عليهــا هــذه احللــول ،كالشــبكات املتكاملــة
لتخزيــن الطاقــة وبطاريــات تخزيــن الطاقــة.
وهناك بعض املناهج تبشر بخير كبير .فقد انخفضت أسعار
حــزم البطاريــات بنســبة تقــارب  %90علــى مــدار العقــد املاضــي.
وقــد شــهدنا مؤخــرا نمــوا ســريعا يف الطاقــة املتجــددة ،وهــي اآلن
التكنولوجيــا املفضلــة يف أماكــن كثيــرة .كذلــك تســارعت مبيعــات
الســيارات الكهربائيــة ،مــع تزايــد عــدد اإللغــاءات احلكوميــة
التدريجيــة حملــركات االحتــراق الداخلــي ،وإعانــات الدعــم لزيــادة
الطلــب علــى الســيارات الكهربائيــة ،واعتمــاد شــركات الســيارات
أهــداف تصنيــع أســاطيل الســيارات الكهربائيــة.

قضية املناخ

تغيير األنظمة وليس تغير املناخ

الشــعار الشــهير الــذي رفعــه املتظاهــرون مــن أجــل املنــاخ «تغييــر
األنظمــة وليــس تغيــر املنــاخ» أصــاب كبــد احلقيقــة .فالتغييــر
التدريجــي الــذي ال يرصــد مســارا خمتلفــا ويتبعــه علــى وجــه الســرعة
لــن يأتــي بالتغييــر الــذي نريــده .وإنمــا يجــب أن يكــون التغييــر
منتظمــا .فالتاريــخ يشــهد علــى أن التغييــر الــذي قــد يبــدو مســتحيال
يمكــن حتقيقــه فقــط يف حالــة اجتمــاع املزيــج الصحيــح مــن الدوافــع.
والتصــدي ألزمــة املنــاخ ســيتطلب كذلــك االبتــكار يف عــدة
حمافل أخرى ،كالتمويل والتصميم املؤسســي والشــراكات املبتكرة
والعمــل اخليــري والتعــاون الــدويل ،علــى ســبيل املثــال ال احلصــر.
فلننظــر إىل إزالــة الكربــون بالطــرق التكنولوجيــة ،مثــا .أفــادت
الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ واألكاديميــة
الوطنيــة للعلــوم أنــه بحلــول منتصــف هــذا القــرن قــد يتعيــن إزالــة
كميــة تتــراوح بيــن  10-8غيغــا طــن مــن ثــاين أكســيد الكربــون،
ولكــن ال يمكــن االعتمــاد علــى أي منهــج دون ســواه إلجنــاز مهمــة
بهــذا احلجــم .فاملناهــج الطبيعيــة ،مثــل إعــادة املناظــر الطبيعيــة إىل
هيئتها األصلية ،قد تؤدي إىل إزالة  6-5غيغا طن من ثاين أكســيد
الكربــون ،مــع جتــدد ملحــوظ يف اجلهــود ،ولكننــا ســنحتاج أيضــا إىل
مناهــج مصممــة هندســيا مثــل تكنولوجيــا التقــاط الهــواء املباشــر
وتخزينــه إذا قررنــا إزالــة الكربــون وتخزينــه بالقــدر الضــروري وفــق
أحــدث العلــوم.
ومــع ذلــك ال يــزال الكثيــر مــن املناهــج التكنولوجيــة يف مراحــل
التطويــر املبكــرة وتتطلــب تخفيضــات هائلــة يف التكلفــة .وليــس
هنــاك ســوى بضــع شــركات تقــدم حاليــا تكنولوجيــا التقــاط الهــواء
املباشــر علــى أســاس جتريبــي .ولــن يتوقــف التوســع يف تكنولوجيــا
االلتقــاط والتخزيــن علــى االبتــكار التكنولوجــي مــن أجــل تخفيــض
مدخــات الطاقــة واحلــد مــن تكلفتهــا ،لكنــه ســيعتمد أيضــا علــى
الدعــم مــن السياســات كاخلصومــات الضريبيــة ،وزيــادة طلــب
األســواق ،وعلــى اســتثمارات القطاعيــن العــام واخلــاص ،وغيرهــا مــن
العوامــل .وباإلضافــة إىل الدعــم الــازم للتكنولوجيــا يف حــد ذاتهــا،
ال بــد مــن اجتمــاع جمموعــة أخــرى مــن الدوافــع لدعــم البنيــة التحتيــة
الضروريــة لتمكيــن التكنولوجيــا.
ومــن األمثلــة األخــرى علــى احلاجــة لالبتــكار إزالــة الكربــون
مــن إنتــاج األســمنت ،وهــو مــن أكثــر املــواد كثيفــة اســتخدام الطاقــة
يف العــامل .فالطلــب علــى األســمنت يتزايــد أســرع كثيــرا ممــا توفــره
االبتــكارات مــن حلــول .والتبــاع مســار متوافــق مــع متوســط االحتــرار
البالــغ  1,5درجــة مئويــة ،ال بــد مــن خفــض كثافــة اســتخدام
الطاقــة يف إنتــاج األســمنت بنســبة قدرهــا  %40يف غضــون العقــد
القــادم .ومل يكتمــل بعــد نضــج اســتراتيجيات تخفيــض االنبعاثــات،
مثــل أنــواع األســمنت املبتكــرة التــي يحتــاج إنتاجهــا حلــرارة أقــل،
واســتخدام تكنولوجيــا التقــاط الكربــون وتخزينــه .وباإلضافــة إىل
االســتثمارات يف املشــروعات التوضيحيــة واســعة النطــاق ،فــإن
التوســع ســيتطلب سياســات داعمــة مثــل معاييــر األداء منخفــض
الكربــون واملعاييــر الصناعيــة املُحَدَّثــة .ومــن شــأن احلوافــز
والصالحيــات يف التوريــدات العامــة أن تقــوم بــدور رئيســي يف
حتفيــز الطلــب.

فالتغيير التدريجي
الذي ال يرصد مسارا
خمتلفا ويتبعه على
وجه السرعة لن يأتي
بالتغيير الذي نريده.

التمويل املطلوب

تفيــد تقديــرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة بــأن هنــاك حاجــة لتوفيــر
تمويــل مــن املصــادر العامــة قــدره  90مليــار دوالر يف أقــرب فرصــة
ممكنــة لدعــم املشــروعات التوضيحيــة للتحــول يف الطاقــة قبــل عــام
 ،2030وإن كان املبلــغ املــدرج يف املوازنــات علــى مــدار العقــد
القــادم ال يتعــدى  25مليــار دوالر .وال بــد مــن إيجــاد ســبل جديــدة
لالســتفادة مــن االســتثمار اخلــاص مــع زيــادة اإلنفــاق احلكومــي
وحتســين مســتوى اتســاقه .ويتعيــن وضــع أطــر للسياســات وأخــرى
تنظيميــة مصممــة خصيصــا لتنفيــذ برنامــج لالبتــكار وزيــادة احلــد
مــن اخملاطــر حتــى يمكــن جــذب املزيــد مــن اســتثمارات القطــاع
اخلــاص .واالقتصــادات الناميــة بصفــة خاصــة ســتكون بحاجــة إىل
دعــم كبيــر  -يف هيئــة تمويــل ،ونقــل للتكنولوجيــا ،وبنــاء للقــدرات
 لكــي جتنــي ثمــار االبتــكار وتنتقــل إىل مســتقبل منخفــضالكربــون.
ومــن خــال الدعــم الصحيــح ،يمكــن أن نشــهد انطــاق التحــول
اجملتمعــي علــى نحــو مل يكــن متصــورا مــن قبــل  -بحيــث يوفــر
فرصــا هائلــة ،بمــا فيهــا فــرص العمــل اجلديــدة والقــدرة علــى خلــق
صناعــات جديــدة بالكامــل .وبإمكانــه أيضــا أن يوفــر منافــع صحيــة
ملحوظــة  -مــن خــال حتســين جــودة الهــواء ،علــى ســبيل املثــال.
ولكــن بشــرط توفيــر الظــروف املالئمــة لــه.
وال شــك أن هــذا التحــول ســيكون مُرْبــكا .وال بــد أن تضمــن
التدابيــر احلكوميــة أن تكــون عمليــات االنتقــال حمققــة للعدالــة
واإلنصــاف ،ال ســيما للعمالــة والصناعــات املقيــدة يف الوقــت
الراهــن بمســتقبل كثيــف اســتخدام الكربــون .ويمثــل تعافينــا
مــن جائحــة كوفيــد 19-فرصــة علــى املــدى القريــب إلعــادة
صياغــة أنظمتنــا احلاليــة وابتــكار حلــول للمســتقبل  -بــدال
مــن االســتمرار علــى نفــس مســارنا املاضــي كثيــف اســتخدام
الوقــود األحفــوري.
كيلــي ليفيــن هــو رئيــس قســم العلــوم والبيانــات وتغيــر
األنظمــة يف «صنــدوق بيــزوس لــأرض» حيــث يشــغل أنــدرو
ســتير منصــب الرئيــس واملديــر التنفيــذي.
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التعاون
املناخي

بالتعاون مع البلدان األعضاء ،يدير الصندوق اخملاطر والفرص املصاحبة لتغير املناخ
إيدي باكلي

خطا

الصنــدوق يف عــام  2008خطوتــه الرئيســية
األوىل يف الســجال الدائــر بشــأن تغيــر املنــاخ،
حيــن وصــف هــذه الظاهــرة يف فصــل مــن
فصــول تقريــره عــن آفــاق االقتصــاد العاملــي بأنهــا «عامــل خارجــي
عاملــي قــد يكــون كارثيــا ،ومــن أكبــر املشــكالت العامليــة املتعلقــة
بالتحــرك اجلماعــي».
ومنــذ ذلــك احليــن ،زادت طلبــات البلــدان األعضــاء مــن الصنــدوق
فيمــا يتصــل بالعمــل املناخــي .فالبلــدان حتتــاج إىل سياســة
فعالــة لكــي تتصــدى لــكل مــا يهــدد االســتقرار االقتصــادي واملــايل
ولالســتفادة مــن فــرص النمــو وخلــق فــرص العمــل التــي يتيحهــا
التحــول إىل االقتصــاد األخضــر.
وبنــاء علــى ذلــك ،يعمــل الصنــدوق علــى وضــع تغيــر املنــاخ يف
بــؤرة عملــه – عبــر خمســة جمــاالت أساســية.

بحوث السياسات
وحتليالتها

تغطي التحليالت نطاقا
واسعا من املوضوعات
املتعلقة باملناخ.
ففــي عــدد أكتوبــر
 2020مــن تقريــر «آفــاق
االقتصــاد العاملــي» يوضــح
التحليــل كيف أن االســتثمار
األخضــر ،املقتــرن بســعر كربــون يتصاعــد باطــراد ،يمكــن أن يرفــع النمــو
العاملــي يف أعــوام التعــايف اخلمســة عشــر القادمــة بنحــو  %0,7مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي يف املتوســط ،ويخلــق مالييــن الوظائــف
اجلديــدة.
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ويف تاريــخ أقــرب ،أبــرز خبــراء الصنــدوق يف مذكرتهــم
األوىل بشــأن املنــاخ ضــرورة التحــرك بمزيــد مــن الســرعة
والتنســيق ملعاجلــة قضيــة تســعير الكربــون .وهنــاك تركيــز
متزايــد علــى هــذه التدابيــر أثنــاء املناقشــات مــع البلــدان
األعضــاء.

الرقابة على
اقتصادات البلدان
األعضاء

كل عــام أو عاميــن ،يجتمــع
خبــراء الصنــدوق باملســؤولين
يف كل مــن بلداننــا األعضــاء
البالــغ عددهــا  190بلــدا
ملناقشــة التطــورات االقتصاديــة
والتأكــد مــن أن سياســاتها تدعــم
النمــو والتنميــة االحتوائييــن ،وهــو نشــاط يُعْـرَف باســم «الرقابــة وفــق
املــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة تأســيس الصنــدوق».
ومنــذ عــام  ،2015شــهدت تغطيــة الصنــدوق لقضايــا املنــاخ
توســعا مطــردا يف ســياق أعمــال الرقابــة .ذلــك أن ســلطات البلــدان
األعضــاء التــي تمــر بفتــرات انتقاليــة مرتبطــة باملنــاخ وتواجــه
حتديــات يف احلفــاظ علــى صالبــة االقتصــاد لديهــا حــرص بالــغ
علــى تلقــي املشــورة مــن الصنــدوق بشــأن السياســات ذات الصلــة.
ففــي العــام املاضــي ،علــى ســبيل املثــال ،أُدرِجــت قضايــا املنــاخ
يف نحــو  30مــن تقييماتنــا القُطْريــة ،بمــا يف ذلــك تقييمــات كنــدا
وأملانيــا وكوريــا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة.

وســيغطي الصنــدوق سياســات تخفيــف تغيــر املنــاخ يف
أكبــر  20بلــدا مُصْ ـدِرا النبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري
– وهــي املســؤولة معــا عــن أكثــر مــن  %80منهــا .ويف البلــدان
شــديدة التعــرض لتغيــر املنــاخ ،ســتركز تقييماتنــا علــى
سياســات التكيــف مــع هــذا التغيــر مــن أجــل بنــاء الصالبــة يف
مواجهــة الكــوارث املناخيــة.

حتليل القطاع
املايل

ويف عــام  ،2021وافــق
اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق
علــى اقتراحــات إلجــراء
تقييمــات أكثــر تعمقــا للمخاطــر
املناخيــة وتوســيع نطــاق
الرقابــة اإللزاميــة مــن  29بلــدا
إىل  47بلدا .وبالتايل ،سيغطي
اآلن «برنامــج تقييــم القطــاع
املــايل» ( )FSAPاخملاطــر املناخيــة املاديــة واخملاطــر االنتقاليــة
احملتملــة التــي تقتــرن بتحــول العــامل إىل اقتصــاد منخفــض الكربــون
وانخفــاض قيمــة األصــول عاليــة الكربــون.
وكانــت التقييمــات التــي تُــرى ســابقا الختبــار القــدرة علــى
حتمــل الضغــوط تركــز علــى عوامــل خطــر مــن قَبِيــل نوبــات اجلفــاف
والفيضانــات والعواصــف يف البلــدان اجلزريــة الصغيــرة مثــل
جامايــكا .وبالنســبة لالقتصــادات املتقدمــة ،مثــل بلجيــكا ،كانــت
برامــج تقييــم القطــاع املــايل تغطــي خماطــر الكــوارث الطبيعيــة مــن
خــال قيــاس قــدرة صناعــة التأميــن علــى حتمــل الضغــوط .ويمكــن
أن يحــدد اختبــار القــدرة علــى حتمــل ضغــوط اخملاطــر املناخيــة
ضمــن برامــج تقييــم القطــاع املــايل نقــاط الضغــط علــى النظــام املــايل
بســبب الصدمــات املناخيــة املاديــة والتحــول إىل اقتصــاد منخفــض
الكربــون .وكان اختبــار القــدرة علــى حتمــل ضغــوط اخملاطــر املناخيــة
جــزءا مــن برنامــج تقييــم القطــاع املــايل الــذي أجــري مؤخــرا يف
النرويــج والفلبيــن .ويمكــن لتقييمــات األطــر التنظيميــة والرقابيــة
أن تضمــن الرقابــة االحترازيــة املالئمــة لــكل اخملاطــر املناخيــة عبــر
النظــام املــايل كلــه يف البلــد املعنــي.

بيانات أفضل،
قرارات أفضل

تنمية القدرات

تشــهد تغطيــة املوضوعــات
ذات الصلــة باملنــاخ توســعا
مســتمرا ضمــن أنشــطة
الصنــدوق يف جمــال تنميــة
القــدرات — ممــا يســلح
البلــدان األعضــاء بــاألدوات
املتخصصــة
واخلبــرة
الالزميــن لضمــان الفعاليــة
يف تخطيــط املاليــة العامــة

ووضــع األطــر النقديــة.
فبالنســبة لقضايــا املاليــة العامــة ،يتضمــن الدعــم املقــدم
للبلــدان األعضــاء قضايــا سياســات التخفيــف والتكيف وتدابير
بنــاء الصالبــة .وقــد ســاعدت بعثــات املســاعدة الفنيــة يف وضــع
برامــج لتســعير الكربــون والسياســات الضريبيــة ذات الصلــة.
كذلــك حصلــت الــدول اجلزريــة الصغيــرة علــى املســاعدة مــن
خــال مراجعــات اإلدارة املاليــة العامــة بعــد األعاصيــر وإدارة
خماطــر املاليــة العامــة املترتبــة علــى الكــوارث الطبيعيــة.
ومــن املرجــح أن يكثــف الصنــدوق كل جوانــب تنميــة
القــدرات املتعلقــة باملنــاخ .فعلــى ســبيل املثــال ،ســتقوم أداة
التشــخيص اجلديــدة املتمثلــة يف «برنامــج تقييــم انعكاســات
املنــاخ علــى االقتصــاد الكلــي» ،الــذي أنشــئ بالتعــاون مــع
البنــك الــدويل ،بتقييــم اخملاطــر االقتصاديــة الكلية-املاليــة
العامــة لصدمــات املنــاخ وضغوطــه ،ومــدى تأهــب البلــدان
املعرضــة خملاطــر املنــاخ ،وانعكاســات سياســات تخفيــف
تغيــر املنــاخ ،مثــل تســعير الكربــون.
وغالبــا مــا تقــدم مســاعدات تنميــة القــدرات بالتعــاون
مــع مؤسســات مثــل البنــك الــدويل ،والوكالــة الدوليــة
للطاقــة ،ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان
االقتصــادي ،ومــن خــال منظمــات مثــل جمموعــة الســبعة
وجمموعــة العشــرين.
إيــدي باكلــي هــو مســاعد خــاص ملديــر إدارة التواصــل
بصنــدوق النقــد الــدويل.
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هنــاك ثــاث لَبِنــات ســتدعم
بنيــان املعلومــات املناخيــة:
( )1البيانــات املوثوقــة التــي
تتســم باجلــودة العاليــة
وقابليــة املقارنــة؛ و()2
جمموعــة متناغمــة ومتســقة
مــن معاييــر اإلفصــاح
عــن بيانــات املنــاخ؛ و()3
تصنيــف عاملــي يحظــى باملوافقــة علــى نطــاق واســع .ومــن شــأن هــذه
اللبنــات جمتمعــة أن تطلــق تمويــا أخضــر بتريليونــات الــدوالرات

وتســاعد علــى قلــب األوضــاع رأســا علــى عقــب بالنســبة لالحتــرار
العاملــي – ومــن ثــم يدعــم الصنــدوق أيضــا جهــود حتســين البيانــات
واإلفصــاح والتصنيفــات حتــى يتمكــن املســتثمرون مــن اتخــاذ
قــرارات مســتنيرة لتســعير اخملاطــر املناخيــة وإدارتهــا بصــورة فعالــة.
ومــن خــال البيانــات األفضــل ،يمكــن للســلطات املعنيــة يف
كل بلــد أن حتســن عمليتــي السياســات وصنــع القــرارات .وإدراكا
مــن الصنــدوق لضــرورة البيانــات املناخيــة الســليمة ،أطلــق يف
عــام  2021لوحــة إلكترونيــة جتريبيــة لبيانــات املنــاخ .وتهــدف
هــذه اللوحــة إىل املســاهمة يف التعــاون اإلحصائــي بشــأن
بيانــات تغيــر املنــاخ والتغلــب علــى التحديــات التــي تعــوق إدراج
تغيــر املنــاخ يف إطــار اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة.
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سياسات
الشمبانزي

وتغير املناخ

مملكة احليوان يمكن أن تعلمنا دروسا مهمة عن أنفسنا وأن تزيد تعاوننا يف مواجهة تغير املناخ.

روشير أغاروال

يشترك
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االرتباط النفعي

ينبغــي أن يُراعــى يف تصميــم املؤسســات االقتصاديــة
واألســواق املاليــة الفصيلــة احليوانيــة التــي ننتمــي إليهــا ،ممــا
يمكــن أن يســاعد يف التغلــب علــى بعــض القيــود التــي تعــوق
التعــاون .وعبــر فرانــز دي فــال عــن ذلــك بقولــه «هــل نحــن
حيــوان اجتماعــي أم حيــوان أنــاين؟ هــل نســتجيب بشــكل أفضــل
عنــد العيــش فــرادى أم جماعــات؟  ...كل مــن يشــارك يف تصميــم
اجملتمــع اإلنســاين عليــه أن يتعلــم قــدر اإلمــكان عــن اجلنــس

الصورة :املؤلف.

اإلنســان والشــمبانزي يف  %98مــن
اجلينــات .ورغــم ذلــك فــإن البشــر هــم
اجلنــس املهيمــن علــى الكوكــب –
فهــم مــن يؤسســون احلضــارات ويطــورون اللغــات ويتعلمــون العلــم
وينتجــون أعمــاال فنيــة رائعــة .يقــول املؤلــف األمريكــي جاريــد
دايمونــد إن نســبة االختــاف تلــك البالغــة  %2هــي الدافــع وراء جنــاح
اإلنســان ،ولكنهــا ربمــا تكــون الســبب أيضــا فيمــا نشــهده مــن كــوارث –
حيــث تتــورط احلضــارات يف صراعــات داخليــة إلثبــات تفوقهــا ،ممــا
يهــدد بدمارهــا ودمــار البيئــة مــن حولهــا.
وكان العــامل الهولنــدي فرانــز دي فــال املتخصــص يف علــوم
الرئيســيات وســلوك احليــوان قــد اســتحدث مصطلــح «سياســات
الشــمبانزي» عندمــا قــارن أنمــاط التواصــل والتخطيــط بيــن حيوانــات
الشــمبانزي يف صراعهــا مــن أجــل القــوة بمثيالتهــا بيــن السياســيين
مــن بنــي اإلنســان .فهــل تطورنــا بالدرجــة الكفايــة بالفعــل لتخطــي
«سياســات الشــمبانزي» ومواجهــة اخلطــر األكبــر علــى اإلطــاق الــذي
يواجــه اجلنــس البشــري؟
واإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــد تتنبــأ بمســتقبل هــذا الكوكــب
وتقــدم لنــا دروســا لالســتفادة بهــا يف دعــم اجلهــود العامليــة

الهادفــة إىل وقــف تغيــر املنــاخ واجلوائــح والتهديــدات النوويــة.
وحتديــدا ،واجــه البشــر حتديــات هائلــة لتحقيــق درجــة التعــاون
الالزمــة ملكافحــة تغيــر املنــاخ – وهــو مــا يرجــع جزئيــا إىل أن
جهــود التخفيــف مــن تغيــر املنــاخ تعــد ســلعة عامــة بطبيعتهــا.
وحتــى إن كان اجلنــس البشــري مل يتطــور بالدرجــة الكافيــة،
وهــو الواقــع علــى مــا يبــدو ،فمــن شــأن تعزيــز املؤسســات
االقتصاديــة واملاليــة املســاعدة يف التغلــب علــى القيــود التــي
تعــوق التعــاون والتصــدي لتغيــر املنــاخ وغيــره مــن التحديــات
الرئيســية.

قضية املناخ

البشــري» .ويكتســب ذلــك أهميــة خصوصــا عندمــا يتعلــق األمــر
بالتعــاون يف مواجهــة تغيــر املنــاخ.
ويمكــن أن ينشــأ الســلوك التعــاوين عــن طريــق االنتخــاب
الطبيعــي إذا كان بقــاء الطــرف الفاعــل يرتبــط ارتباطــا موجبــا
ببقــاء الطــرف املتلقــي .ويمكــن أن يتحقــق مفهــوم االرتبــاط
النفعــي يف صورتيــن رئيســيتين ،وهمــا القرابــة (أي وجــود
جينــات مشــتركة بيــن الشــركاء النحدارهــم مــن نفــس األصــل)
وتبــادل املصالــح (أي حتمــل تكلفــة يف الوقــت احلــايل مقابــل
منفعــة مســتقبلية متوقعــة).
وتشــير شــواهد متزايــدة إىل أن التعــاون يف اجملتمعــات
احليوانيــة ينشــأ غالبــا بســبب القرابــة (كاشــتراك شــقيقين
مــن حيوانــات الشــيتا يف الصيــد ،الصــورة -1أ) .أمــا التعــاون
بيــن حيوانيــن ال جتمعهمــا صلــة قرابــة فغالبــا مــا يكــون
مقابــل منفعــة فوريــة يحصــل عليهــا أحــد الطرفيــن أو كالهمــا
علــى األرجــح (يظهــر يف الصــورة -1ب اثنــان مــن حيوانــات
الشــمبانزي منهمكيــن يف تنظيــف بعضهمــا البعــض ،وتتنقــل
أســماك الريمــورا علــى ظهــور الســاحف البحريــة يف الصــورة
-1ج).
ويف بعــض احلــاالت ،يبــدو أن التعــاون بيــن احليوانــات
قــد يكــون يف صــورة أفعــال إيثاريــة .فرغــم أن اختيــار عــدم
املســاعدة عــادة مــا يخــدم مصلحــة الفــرد الشــخصية علــى
املــدى القصيــر ،قــد يعنــي ذلــك عــدم تلقــي املســاعدة مــن
اآلخريــن مســتقبال .وهــو مــا يكــون دافعــا وراء الســلوكيات
اإليثاريــة بيــن األفــراد الذيــن توجــد بينهــم تفاعــات متكــررة
(قطيــع مــن قــرود البابــون يف الصــورة -1د).
والقصــور اإلدراكــي قــد يحــد مــن قــدرة العديــد مــن الكائنــات
غيــر البشــرية علــى تكويــن عالقــات اســتراتيجية إيثاريــة
متبادلــة واحلفــاظ عليهــا .وعلــى العكــس ،تطــورت عقولنــا
بدرجــة كافيــة للتغلــب علــى هــذه املعوقــات اإلدراكيــة والدخــول
يف تعامــات اقتصاديــة وماليــة معقــدة وحتقيــق نتائــج
وإجنــازات مــن خــال التعــاون فيمــا بيننــا .وتنتشــر مبــادالت
املــوارد بيــن البشــر مــن غيــر األقــارب ،وغالبــا مــا يوجــد فاصــل
زمنــي طويــل بيــن تقديــم املســاعدة وتلقيهــا وجمــال كبير للغش
واخلــداع .ويُعــرف ذلــك يف االقتصــاد بمصطلــح «التجــارة عبــر
الفتــرات الزمنيــة» (وليــس «اإليثــار»).
غيــر أنــه عندمــا يتعلــق األمــر بالكفــاح العاملــي ضــد تغيــر
املنــاخ ،توجــد أربعــة عوامــل علــى األقــل تعــوق التعــاون بيــن
اجلنــس البشــري .فنظــرا ألن مكافحــة تغيــر املنــاخ تتطلــب تعاونــا
عامليــا حقيقيــا (بيــن البلــدان مــن أقصــى الكوكــب إىل أقصــاه
وبيــن األجيــال احلاليــة واملســتقبلية) ،فــإن وجــود أطــراف عديــدة
دون رابــط قرابــة بينهــا يمثــل عائقــا كبيــرا .كذلــك فــإن الفواصــل
الزمنيــة الطويلــة بيــن التفاعــات التعاونيــة املتبادلــة جتعــل مــن
الصعــب علــى األفــراد تصــور إمكانيــة حتقيــق أي مصالــح متبادلــة
مــن وراء هــذا التعــاون .ويحــد عــدم املســاواة اجلغرافيــة من منافع
التعــاون املتبادلــة .وأخيــرا ،هنــاك حــدود ملــدى تطــور خيالنــا
وتصوراتنــا ،فنحــن غيــر قادريــن علــى فهــم تنــوع املعتقــدات أو
إدراك حجــم التهديــدات املناخيــة علــى ســبيل املثــال.

تخطي سياسات الشمبانزي

قــد تســاعد املؤسســات االقتصاديــة الســليمة واألســواق حمكمــة
التصميــم يف التحــرر مــن القيــود التــي تمنــع التعــاون البشــري —
بمــا يف ذلــك مــن خــال حتديــد وتعظيــم أوجــه االرتبــاط النفعــي.
ومــن هــذا املنطلــق ،يمكــن أن تتــوىل املؤسســات االقتصاديــة
واملاليــة تصــور وتصميــم أســاليب جديــدة يمكــن للبشــر مــن
خاللهــا التعــاون فيمــا بينهــم مــن أجــل املصلحــة العامــة
بموجــب التزامــات متبادلــة .ويمكــن أن نســتمد مــن علــم األحيــاء
التطــوري ســبعة مفاهيــم لالسترشــاد بهــا يف تصميــم املؤسســات
االقتصاديــة واألســواق املاليــة .وتتعلــق املفاهيــم األربعــة األوىل
بتخفيــف التغيــر املناخــي ،واملفهومــان التاليــان بالتأقلــم،
واألخيــر بمراقبــة أهــم اخملاطــر املناخيــة.

قد تســاعد املؤسســات االقتصادية الســليمة
واألســواق حمكمــة التصميــم يف التحــرر مــن
القيــود التــي تمنــع التعــاون البشــري.
·ســتؤدي زيــادة التكامــل العاملــي بيــن األســواق
االقتصاديــة واملاليــة إىل تعزيــز التعــاون يف
مواجهــة تغيــر املنــاخ .بالنســبة حليوانــات الشــمبانزي
البريــة ،تعــد الروابــط االجتماعيــة مــن أهــم عوامــل التنبــؤ
بالتعــاون الــذي عــادة مــا يتــم مــن خــال تقاســم املــوارد.
فحيــوان الشــمبانزي ســيفضل تقاســم طعامــه علــى األرجــح
مــع شــريكه الــذي يتــوىل مهمــة تنظيفــه منــذ أمــد بعيــد علــى
أي شــمبانزي آخــر .وفيمــا بيــن البشــر ،يحــد االعتمــاد
االقتصــادي املتبــادل بيــن بلديــن مــن خطــر احلــروب .وقــال
الفيلســوف مونتيســكيو عــام « 1748إن التأثيــر الطبيعــي
للتجــارة هــو حتقيــق الســام .فــأي بلديــن تربطهمــا
مفاوضــات يصبــح بينهمــا اعتمــاد متبــادل» .ويرجــع ذلــك
إىل أن التحالفــات التجاريــة تنشــأ عنهــا حوافــز ماليــة
تشــجع علــى احلفــاظ علــى الســام مــع الشــركاء التجارييــن
بــل حمايتهــم مــن أي هجــوم لتجنــب تعطــل حركــة التجــارة.
ومــن هــذا املنظــور ،يمكــن أن تســاعد زيــادة التكامــل
العاملــي يف جمــال التجــارة علــى جتنــب الصراعــات وتعزيــز
التعــاون – بمــا يف ذلــك يف مواجهــة تغيــر املنــاخ.
·يتعيــن مســاءلة األطــراف األصغــر وإشــراكها يف
مواجهــة تغيــر املنــاخ .فكمــا نتعلــم مــن مملكــة احليــوان،
فــإن ضعــف منظومــة عقــاب األطــراف غيــر املتعاونــة
يعطيهــا حافــزا كبيــرا علــى اخلــداع .ويف كفاحنــا ضــد تغيــر
املنــاخ ،تتــاح للمجتمــع الــدويل أدوات قليلــة لضمــان التــزام
البلــدان بتعهداتهــا املناخيــة الدوليــة .وتتعيــن مواصلــة
العمــل علــى تعزيــز ســيادة القانــون الــدويل ،مــع إمكانيــة
تنفيــذ حــل مــواز يتمثــل يف احليلولــة دون مركزيــة املشــكلة
مــن خــال تشــجيع احلكومــات دون املركزيــة والشــركات
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التعاون بين احليوانات:
شقيقان من حيوانات الشيتا
عقب رحلة صيد يف حممية
ماساي مارا يف كينيا
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قرود الشمبانزي ال تربطهما
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البعض يف غابات كيبايل
بأوغندا (الصورة -1ب).
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علــى التعهــد بالتزامــات مناخيــة وبيئيــة أيضــا .وتســاهم
الالمركزيــة يف تعزيــز نظــام املســاءلة يف اجملتمعــات
األصغــر .فعلــى ســبيل املثــال ،تعهــدت شــركات خاصــة
عديــدة بتحييــد أثــر الكربــون اســتجابة لضغــوط عمالئهــا
ومســاهميها وغيرهــم مــن أصحــاب املصلحــة ،حتــى وإن مل
تتعهــد البلــدان التــي تعمــل بهــا هــذه الشــركات بالتزامــات
مماثلــة.
·مراعــاة مصلحــة األجيــال املســتقبلية يف حتليــات
التكلفة-املنفعــة .جنــد ظاهــرة خصــم املنافــع
املســتقبلية أكثر وضوحا يف عامل احليوانات غير البشــرية
منهــا يف عــامل البشــر .ولكــن البشــر الذيــن يفتقــرون إىل فهــم
كاف خملتلــف القضايــا عــادة مــا يخصمــون جانبــا كبيــرا
مــن املنافــع املســتقبلية أيضــا .وحتديــدا ،فــإن الفاصــل
الزمنــي الطويــل بيــن قــرار تخفيــف حــدة تغيــر املنــاخ
وآثــار هــذا القــرار قــد يحــول دون ضــخ اســتثمارات فعالــة
يف هــذا اجملــال ،نظــرا ألن اآلثــار ليســت ملموســة بشــكل
كاف .ويمكــن موازنــة تأثيــر هــذا الفهــم القاصــر مــن خــال

مراعــاة منفعــة األجيــال املســتقبلية صراحــة عنــد حتليــل
تكاليــف ومنافــع أي إجــراءات تتخــذ علــى مســتوى احلكومــة
أو الشــركات أو األفــراد .وهــو مــا تفعلــه عــدة بلــدان بالفعــل،
مثــل بوتــان ،كجــزء مــن أطــر سياســاتها .ويمكــن اتبــاع نفس
املنهــج يف التعامــل مــع جمموعــة أكبــر مــن القضايــا – بمــا
يف ذلــك مــن خــال التشــجيع علــى زيــادة تمثيــل األفــراد
األصغــر ســنا يف احليــاة السياســية وبنــاء مؤسســات معنيــة
بالسياســات التــي تركــز علــى قضايــا املــدى الطويــل ،مثــل
عــدم املســاواة بيــن األجيــال (التــي تتجــاوز النطــاق الزمنــي
للــدورة االنتخابيــة).
·التعــاون يف جمــاالت االبتــكار قــد يكــون أكثــر ســهولة
مــن التعــاون يف القضايــا األخــرى املرتبطــة باملنــاخ.
يتضــح مــن جتربــة كوفيــد 19-أن االبتــكارات العامليــة
يمكــن تطبيقهــا علــى نطــاق واســع عنــد اللــزوم – بمــا يف
ذلــك مــن خــال صــور تعــاون غيــر مســبوقة بيــن أطــراف
عديــدة حــول العــامل .فقبــل جائحــة كوفيــد ،19-اســتغرق
اســتحداث أســرع لقــاح علــى اإلطــاق  4ســنوات (مــرض
النُــكاف) .ولكــن مــع نهايــة عــام  ،2020أثبتــت عــدة
لقاحــات مضــادة لفيــروس كوفيــد 19-فعاليتهــا ،وهــو
مــا يعكــس قــوة جهــود البحــث والتطويــر املبذولــة .غيــر
أن التعــاون العاملــي مــن أجــل إنتــاج اللقاحــات والتوزيــع
العــادل لهــا يســتغرق وقتــا أطــول كثيــرا .ورغــم منطقيــة
الشــواهد املؤيــدة لرفــع ضرائــب الكربــون ملكافحــة تغيــر
املنــاخ ،ثبــت أن هــذا األمــر يصعــب تنفيــذه مــن الناحيــة
السياســية يف العديــد مــن البلــدان .ويف الوقــت نفســه،
فــإن التحــول إىل الطاقــة املتجــددة مؤخــرا يرجــع أساســا
إىل التطــورات التكنولوجيــة الســريعة التــي أدت إىل
تراجــع تكلفــة الطاقــة املتجــددة .وإذا كان تطــور قــدرة
اإلنســان علــى التعــاون ومواجهــة تغيــر املنــاخ أبطــأ
وتيــرة مقارنــة بقدرتــه علــى إحلــاق الضــرر بالكوكــب ،فقــد
نحتــاج إىل تســريع وتيــرة االبتــكارات يف جمــال الطاقــة
النظيفــة لتســهيل اتخــاذ القــرارات املراعيــة للبيئــة علــى
األفــراد الراغبيــن يف ذلــك حرصــا منهــم علــى مصلحتهــم
الشــخصية .وسيســاهم ذلــك يف زيــادة املنفعــة الشــخصية
املتحققــة مــن التحــول إىل مصــادر الطاقــة األكثــر حفاظــا
علــى البيئــة يف حالــة عــدم اتخــاذ إجــراءات عامــة فعالــة.
·احلاجــة إىل ســوق عامليــة مركزيــة للتحــوط مــن
خماطــر املنــاخ وحتقيــق أقصــى درجــات تقاســم
اخملاطــر وتعزيــز التعــاون عبــر البلــدان .رغــم أننــا
نبــذل أقصــى مــا يف وســعنا للتخفيــف مــن حــدة التغيــرات
املناخيــة ،ســتبقى علــى األرجــح بعــض اخملاطــر التــي
ســيتعين التأقلــم معهــا مــن خــال بعــض التدابيــر .ويتمثــل
أحــد ســبل التأقلــم يف تقاســم اخملاطــر للحــد مــن الضــرر
الواقــع علــى األطــراف الفرديــة .فتقاســم الغــذاء بيــن قــرود
الشــمبانزي يعــد اســتراتيجية ناجحــة للغايــة يف مواجهــة
اخملاطــر املتفــردة (فقــد يوجــد طعــام كاف للقطيــع ككل
بغــض النظــر عمــن جنــح منــه يف الصيــد يف أي مــن
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األيــام) .وباملثــل ،تنجــح أســواق التأميــن بيــن البشــر يف
التحــوط ضــد اخملاطــر املتفــردة كحــوادث الســيارات
والصدمــات الصحيــة والوفــاة .ولكــن عندمــا يرتبــط اخلطــر
بأطــراف عديــدة (كاخملاطــر التــي تهــدد املمتلــكات نتيجــة
الكــوارث الطبيعيــة) ،يصبــح ذلــك «خطــرا جماعيــا» ال
يمكــن التأميــن ضــده إال مــن خــال ســوق عامليــة .ومــن
هــذا املنظــور ،فــإن وجــود ســوق ناجحــة لتقاســم خماطــر
املنــاخ يتطلــب بــدوره وجــود منصــة عامليــة موحــدة
لالســتفادة مــن تزامــن االحتياجــات .ومــن املهــم أن تضــم
هــذه املنصــة العامليــة املركزيــة كيانــات مــن جميــع أنحــاء
العــامل حتــى وإن اختلفــت مــن حيــث طبيعــة أو توقيــت
تأثيــر تغيــر املنــاخ عليهــا (أي حتــى وإن مل يوجــد ارتبــاط
كبيــر فيمــا بينهــا).
·يتعيــن العمــل علــى تقاســم اخملاطــر املناخيــة اآلن
– حتــى قبــل أن يتضــح نصيــب كل بلــد مــن توزيــع
تداعيــات تغيــر املنــاخ .فاخلفــاش مصــاص الدمــاء
يحتــاج إىل الكثيــر مــن الغــذاء للحفــاظ علــى بقائــه ،فــإذا
مل يتمكــن مــن احلصــول علــى مصــدر للغــذاء لثــاث ليــال
متتاليــة ،قــد يتضــور جوعــا حتــى املــوت .وملواجهــة هــذا
اخلطــر ،اســتحدثت اخلفافيــش نظامــا للتبــادل ،حيــث
تقــوم اخلفافيــش التــي نالــت نصيبــا وفيــرا مــن الغــذاء
بإفــراغ الدمــاء مباشــرة يف أفــواه اخلفافيــش اجلائعــة
دون أن تربطهــا بهــا صلــة قرابــة .بــل إن اخلفافيــش
ترصــد أقرانهــا التــي قدمــت لهــا يــد املســاعدة يف
الســابق لتكــون أول مــن يتقاســم الغــذاء معهــا .فعــدم
يقيــن اخلفــاش ممــا إذا كان ســيجد مــا يســد بــه جوعــه
غــدا يجعــل لديــه حافــزا علــى تقاســم طعامــه مــع غيــره
اليــوم .وباملثــل ،فــإن اضطــاع األســواق بــدور أكبــر يف
التحــوط ضــد خماطــر تغيــر املنــاخ األشــد وطــأة يتطلــب
منهــا اتخــاذ إجــراءات فوريــة قبــل أن يتضــح تأثيــر
تغيــر املنــاخ عبــر البلــدان .فعقــب حتقــق اخلطــر ،تتحــول
املشــكلة مــن تقاســم اخلطــر إىل تقاســم العــبء .وبعبــارة
أخــرى ،إذا اتضــح أن البلــدان الفقيــرة نســبيا (كبلــدان
املناطــق االســتوائية علــى ســبيل املثــال) ســتتحمل القــدر
األكبــر مــن املعانــاة نتيجــة تغيــر املنــاخ مســتقبال ،لــن
يكــون لــدى البلــدان األكثــر ثــراء حافــز كبيــر علــى إبــرام
اتفاقيــات لتقاســم اخملاطــر معهــا.
·االســتثمار يف املعلومــات واخليــال .لــن تتخــذ األســواق
أي إجــراءات علــى األرجــح لتقاســم اخملاطــر مــا دامــت
املعلومــات املتاحــة للمواطنيــن عــن ماهيــة هــذه اخملاطــر
حمــدودة .ففــي الهنــد علــى ســبيل املثــال ،تعيــش نســبة
كبيــرة مــن الســكان يف مناطــق يتجــاوز متوســط مســتويات
التلــوث الســنوية فيهــا (مقيســة بحجــم اجلســيمات الدقيقــة
التــي يبلــغ قطرهــا أقــل مــن  2,5ميكــرون واملعروفــة باســم
 )PM2.5املســتوى اآلمــن الــذي حددتــه منظمــة الصحــة
العامليــة بعــدة أضعــاف .غيــر أ ــن معظــم هــؤالء الســكان
ال يدركــون هــذه اخملاطــر ،نظــرا ألن الهنــد ال تملــك ســوى

الصورة -1ج

الصورة -1د
عــدد قليــل مــن حمطــات املراقبــة املســتمرة جلــودة الهــواء.
وباملثــل ،يف حالــة زيــادة الوعــي باآلثــار االجتماعيــة-
االقتصاديــة املرتــدة (كالتأثيــر احملتمــل النتقــال الالجئين
الذيــن نزحــوا مــن بلدانهــم بســبب تغيــر املنــاخ إىل البلــدان
مرتفعــة الدخــل) ،قــد يُنظــر للتغيــرات املناخيــة املؤديــة إىل
إغــراق األراضــي املنخفضــة باعتبارهــا أقــرب إىل أن تكــون
مشــكلة عامليــة .لذلــك فــإن زيــادة اإلفصــاح عــن القضايــا
البيئيــة يســاهم يف دعــم املعرفــة والتصــورات ذات الصلــة
ويتيــح دراســة اآلثــار املرتــدة التــي قــد تواجهنــا يف
املســتقبل البعيــد ،وهــو مــا يمكــن أن يجعــل مــن تغيــر املنــاخ
العاملــي مشــكلة أكثــر إحلاحــا يف نظــر األطــراف الفاعلــة
الرئيســية ويشــجعها علــى اتخــاذ إجــراءات فوريــة يف هــذا
الصــدد .ويف نهايــة املطــاف ،ربمــا يكــون مــا يميزنــا حقــا
عــن األجنــاس األخــرى هــو قدرتنــا علــى التخيــل ورغبتنــا
يف التواصــل مــع اآلخريــن.

سمكتان من فصيلة الريمورا
جتوبان البحر على ظهر
سلحفاة بحرية يف هندوراس
(الصورة -1ج) ،واثنان من
قرود البابون يقتسمان ذرة
مسروقة يف غابات كاكاميغا
(الصورة -1د).

روشير أغاروال اقتصادي أول يف صندوق النقد الدويل.
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بوب سيميسون يعرض حملة عن سولومون شانغ من جامعة بيركلي الذي يستخدم
البيانات الكبيرة يف صياغة سياسات تغير املناخ.

شخصيات اقتصادية

سولومون

شــانغ رجــل ذكــي،
فهــو يجيــد االســتماع
لزوجتــه واألخــذ برأيهــا.
علــى مائــدة اإلفطــار بعــد يــوم أو اثنيــن مــن اإلغــاق العــام
الــذي فرضتــه كاليفورنيــا يف مــارس  2020بســبب اجلائحــة،
طرحت بريندا تشــين الباحثة بشــركة غوغل ســؤاال :أال يســتطيع
«خمتبــر السياســات العامليــة» يف جامعــة كاليفورنيــا بمدينــة
بيركلــي حيــث يعمــل زوجهــا إلقــاء بعــض الضــوء علــى احلــرب
التــي يخوضهــا العــامل ضــد جائحــة كوفيــد19-؟
وتتذكــر قولهــا «إن خمتبــرا يحمــل هــذا االســم ينبغــي أن
تكــون لديــه القــدرة علــى التصــدي لهــذا األمــر».
ناقــش شــانغ األمــر مــع فريقــه خــال اجتمــاع عبــر الهاتــف
صبــاح ذلــك اليــوم .واخملتبــر يتــوىل معاجلــة القضايــا املرتبطة
بتغيــر املنــاخ والتنميــة والعنــف والهجــرة والكــوارث باســتخدام
أســاليب متطــورة يف جمــال التحليــل اإلحصائــي للبيانــات
االقتصاديــة – االقتصــاد القياســي – وقــوة احلاســبات اآلليــة
املتقدمــة .ويقــول شــانغ البالــغ مــن العمــر  37عامــا ،وهــو خبيــر
يف االقتصــاد وفيزيــاء املنــاخ ،عندمــا اجتمعــت اجملموعــة
جمــددا بعــد يــوم مــن البحــث «أدركنــا أن اجلميــع يجهلــون مــا إذا
كانــت سياســات اإلغــاق تلــك ســتنجح بالفعــل».
وخــال األيــام العشــرة التاليــة ،عمــل شــانغ و 14باحثــا
علــى مــدار الســاعة جلمــع كميــات كبيــرة مــن البيانــات حــول
العديــد مــن سياســات اجلائحــة ،كإغــاق الشــركات واملــدارس
ومنــع الســفر وقواعــد التباعــد االجتماعــي وعــزل القادميــن مــن
الصيــن وفرنســا وإيــران وإيطاليــا وكوريــا اجلنوبيــة والواليــات
املتحــدة .وباســتخدام أدوات االقتصــاد القياســي ،توصلــوا
إىل أن سياســات مكافحــة العــدوى كان لهــا تأثيــر ملمــوس
يف إبطــاء انتشــار املــرض ،وحالــت دون إصابــة  495مليــون
شــخص .وســرعان مــا صــدرت الدراســة يف دوريــة Nature
بتاريخ  8يونيو  2020التي أشــارت إىل أن الدراســة املذكورة
تــم االطــاع عليهــا  309آالف مــرة واالقتبــاس منهــا يف 361
وســيلة إعالميــة.

حتول علم االقتصاد

يف ضــوء مــا ســبق ،يتضــح دور شــانغ يف حتــول األســاليب
البحثيــة التــي ينتهجهــا االقتصاديــون ،حيــث يقــود جيــا جديدا
لالســتفادة مــن قواعــد البيانــات العمالقــة احلديثــة والقــوة
الهائلــة ألجهــزة احلاســب اآليل املتطــورة والفــرق الكبيــرة
متعــددة التخصصــات للتصــدي لقضايــا عامليــة شــائكة كتغيــر
املنــاخ واجلائحــة .وقــد اعتمــدت الدراســات الســابقة حــول
اقتصاديــات تغيــر املنــاخ اعتمــادا كبيــرا علــى افتراضــات
عامــة للغايــة وليــس بيانــات دقيقــة ،وصــدر معظمهــا عــن
باحثيــن فردييــن أو جمموعــات بحثيــة صغيــرة.
وخــال عشــر ســنوات فقــط مــن حصولــه علــى درجــة الدكتــوراه
مــن جامعــة كولومبيــا ،نشــر شــانغ العديــد مــن النتائــج املثيــرة
للدهشــة وللجــدل أحيانــا .فقــد أثبــت باالشــتراك مــع عــدد مــن

الباحثيــن أن ارتفــاع درجــات احلــرارة يــؤدي إىل تزايــد النزاعــات
األهليــة وإبطــاء وتيــرة النمــو االقتصــادي ،وأنــه مــع زيــادة حــدة
العواصــف االســتوائية تتزايــد وطــأة التداعيــات االقتصاديــة ويطــول
أمدهــا ،وأن حمــاوالت مكافحــة تغيــر املنــاخ مــن خــال حمــاكاة
االنفجــارات البركانيــة حلجــب أشــعة الشــمس ســتؤدي إىل تقلــص
احملاصيــل الزراعيــة علــى مســتوى العــامل .ويقــود حاليــا جمموعــة
مــن الباحثيــن حلســاب التكلفــة العامليــة احلقيقيــة لالنبعاثــات
الكربونيــة الناجمــة عــن غــازات الدفيئــة ،وهــو مــا سيســتغرق عــدة
ســنوات.
وتقــول موريــن كروبــر األســتاذ بجامعــة ميريالنــد ،وهــي
اقتصاديــة رائــدة يف جمــال تغيــر املنــاخ شــغلت منصــب الرئيــس
املشــارك للمجموعــة التــي تولــت إعــداد التقريــر الصــادر عــن
األكاديميــات الوطنيــة لعــام  2017حــول التكلفــة االجتماعيــة
للكربــون« ،يعــد ســول مــن اخلبــراء البارزيــن يف إجــراء األبحــاث
متعــددة التخصصــات حــول تداعيــات تغيــر املنــاخ ،وألبحاثــه تأثيــر
كبيــر – مباشــر وغيــر مباشــر – علــى سياســات املنــاخ».
وتسترشــد بأبحاثــه عــدة منظمــات مثــل االحتياطــي الفيــدرايل
ومكتــب املوازنــة بالكونغــرس ووكالــة حمايــة البيئــة واألمم املتحــدة
وبنــك إجنلتــرا وصنــدوق النقــد الــدويل .وعقــب صــدور دراســته حــول
جائحــة كوفيــد 19-يف يونيــو  ،2020اســتعان مركــز مكافحــة
األمــراض والوقايــة منهــا بفريــق شــانغ لتحليــل قاعــدة بيانــات
ضخمــة تغطــي جميــع سياســات مكافحــة األمــراض حــول العــامل.
ويقــول مايــكل غرينســتون األســتاذ بجامعــة شــيكاغو الــذي
شــارك شــانغ يف العديــد مــن أبحاثــه «يشــهد االقتصــاد فجــر عصــر
جديــد يقــوم علــى االســتفادة مــن احلاســب اآليل والبيانــات للوصــول
إىل فهــم شــامل لتأثيــر تغيــر املنــاخ .وســول مــن رواد هــذا العصــر».
واجتــه شــانغ إىل جمــال االقتصــاد انطالقــا مــن شــغفه بعلــوم
األحيــاء والفيزيــاء .فوالــده أســتاذ يف الرياضيــات ووالدتــه أســتاذ
يف علــوم احلاســب اآليل يف جامعــة ســيراكيوز بنيويــورك .ويقــول
إن العلــم كان هــو شــاغلهم الشــاغل يف املنــزل طــوال الوقــت خــال
ســنوات نشــأته.
وأثنــاء دراســته اجلامعيــة بمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا،
درس علــوم األرض والطقــس والكواكــب .ويقــول «بــدأت أدرك أن
مشــكالت الطقــس ناجمــة عــن السياســات واالقتصــاد» .ويف عامــه
األخيــر باملعهــد ،درس العديــد مــن مــواد االقتصــاد «وأُغــرم بهــا».
وأتــم دراســته العليــا بجامعــة كولومبيــا املعروفــة ببرناجمهــا
املتميــز متعــدد التخصصــات يف جمــال التنميــة املســتدامة.
وانضمــت إليــه تشــين يف جامعــة كولومبيــا لدراســة الدكتــوراه
يف الهندســة الطبيــة واحليويــة ،وكانــت رفيقتــه يف حفــل تخرجــه
مــن املدرســة الثانويــة .وقبــل موعدهمــا األول منــذ  19عامــا ،اعتــادا
قضــاء أوقــات فراغهمــا يف غرفــة الرســم بعــد نهايــة املدرســة .وتقــول
تشــين «يبــرع ســول يف الرســم باســتخدام األلــوان الزيتيــة» .واجتهــا
منــذ ذلــك الوقــت إىل ممارســة التزلــج علــى اجلليــد وركــوب األمــواج
وتســلق الصخــور ومشــاهدة الطيــور وصناعــة الفخــار .ورزقــا
بابنتهمــا يف فصــل الربيــع املاضــي .وتغلــب علــى شــانغ نزعــة
رومانســية كمــا تصفــه تشــين.
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شخصيات اقتصادية

ينظــر شــانغ إىل تغيــر املنــاخ باعتبــاره التحــدي األساســي الــذي
يواجــه علــم االقتصــاد يف القــرن احلــادي والعشــرين.

تقــول تشــين «كنــا علــى موعــد يف ليلــة مــا ،فأرســل يل بريــدا
إلكترونيــا مرفقــا بــه بعــض رمــوز احلاســب اآليل .وعندمــا قمــت
بتشــغيل الكــود ،ظهــرت علــى الشاشــة جمموعــة مــن الرايــات البحريــة
التــي فككــت شــفرتها ألجــدين أمــام رقــم دويل موحــد ألحــد الكتــب الذي
وجدته الحقا وســط عشــرات الكتب املتكدســة داخل مكتبة كولومبيا.
وخلــف هــذا الكتــاب ،كان هنــاك كتــاب يل وبطاقــة حتمــل آثــار أقــدام
قططنــا ،وتذاكــر حلضــور عــرض يف أحــد مســارح بــرودواي».
وخــال العــام األول لشــانغ يف جامعــة كولومبيــا ،نشــرت
اخلزانــة البريطانيــة تقريــرا مــن  712صفحــة بعنــوان The
 Economics of Climate Change: The Stern Reviewأشــار
مؤلفــوه إىل أن العــامل بإمكانــه خفــض انبعاثــات غــاز الدفيئــة
بتكلفــة يمكــن حتملهــا رغــم ضخامتهــا ،وأوصــوا بفــرض قواعــد
تنظيميــة وضرائــب كربــون وتــداول انبعاثــات الكربــون.
ويقــول شــانغ عــن التقريــر إنــه «أصبــح حديــث اجلميــع،
ولكــن املشــكلة كانــت خلــوه مــن أي بيانــات تقريبــا وتضمنــه
العديــد مــن االفتراضــات .وتســاءلت مل ال نخــرج إىل العــامل
احلقيقــي الستكشــاف البيانــات الفعليــة؟»
وهــذا مــا قــام بــه شــانغ بالفعــل .ففــي رســالته للحصــول
علــى درجــة املاجســتير ،حلــل شــانغ بيانــات الطقــس واالقتصــاد
يف  28بلــدا بأمريــكا الوســطى والكاريبــي خــال الفتــرة مــن
 1970إىل  .2006وأثبــت أن كل ارتفــاع يف حــرارة ســطح
األرض بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة يــؤدي إىل تراجــع النــاجت
االقتصــادي بنســبة  .%2,5ونُشــرت الدراســة يف دوريــة وقائــع
األكاديميــة الوطنيــة للعلــوم (Proceedings of the National
) Academy of Sciencesيف أغســطس .2010
ويقــول شــانغ «عندمــا عرضــت البيانــات علــى رئيــس جلنــة
الدراســات العليــا ،قــال إنهــا ال يمكــن أن تكــون صحيحــة .ولقــت
نتائجــي األخــرى ،كتأثيــر ارتفــاع درجــات احلــرارة علــى زيــادة
العنــف ،نفــس ردود األفعــال».
وعقــب إتمــام أبحــاث مــا بعــد الدكتــوراه يف جامعــة
برينســتون واملكتــب الوطنــي للبحــوث االقتصاديــة ،عمل شــانغ
أســتاذا مســاعدا يف جامعــة بيركلــي ،وتــم تثبيتــه خــال عاميــن
ثــم ترقيتــه إىل منصــب أســتاذ خــال خمســة أعــوام ،وكان يبلــغ
مــن العمــر حينهــا  34عامــا.

حتديات القرن احلادي والعشرين

ينظــر شــانغ إىل تغيــر املنــاخ باعتبــاره التحــدي األساســي الــذي
يواجــه علــم االقتصــاد يف القــرن احلــادي والعشــرين ،علــى غــرار
العبوديــة التــي شــكلت القضيــة األهــم علــى اإلطــاق يف القــرن
التاســع عشــر واالشــتراكية – أي إرســاء نظــام جماعــي يقــوم
علــى امللكيــة املشــتركة – يف القــرن العشــرين.
ويقــول «تتعلــق قضيــة تغيــر املنــاخ بســؤال حــول مــن يكــون
لــه احلــق يف امتــاك الغــاف اجلــوي ،ذلــك األصــل الــذي تبلــغ
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قيمتــه عــدة تريليونــات مــن الــدوالرات .وتنظيــم هــذه احلقــوق
مــن عدمــه تترتــب عليــه تداعيــات كبيــرة يف احلالتيــن».
ويشــكك العديــدون يف تغيــر املنــاخ« ،ومبرراتهــم يف ذلــك
منطقيــة» علــى حــد قــول شــانغ .ويضيــف قائــا إن االعتمــاد
الكثيــف لالقتصــاد العاملــي علــى الطاقــة بالقــدر الــذي يــؤدي
إىل رفــع حــرارة اجلــو واحمليطــات مــن حولنــا أمــر صعــب
التصــور .ولكــن البيانــات تثبــت ذلــك يف الوقــت احلــايل.
ومــن املهــم كمــا يقــول شــانغ النظــر إىل األمــر مــن الناحيــة
االقتصاديــة ،وليــس فقــط مــن الناحيــة العلميــة أو الفلســفية،
نظــرا ألن التغيــرات املناخيــة تعــد نتاجــا للنشــاط االقتصــادي،
وتنطــوي إدارتهــا بالتــايل علــى عــدد مــن املفاضــات
االقتصاديــة .ويف عــام  ،2019أقــر شــانغ أمــام الكونغــرس بــأن
اآلثــار احلراريــة املباشــرة لظاهــرة االحتــرار خــال الثمانيــن
عامــا القادمــة مــن شــأنها خفــض الدخــول األمريكيــة بمقــدار
 4,7تريليــون دوالر أمريكــي إىل  10,4تريليــون دوالر أمريكــي.
ويف حالــة ارتفــاع احلــرارة بدرجــة مئويــة واحــدة ،قــد تصــل
التكلفــة الناجمــة عــن تأثيــر تغيــر املنــاخ علــى الزراعــة والطاقــة
والعمــل والصحــة واجلريمــة واجملتمعــات الســاحلية يف
الواليــات املتحــدة إىل  %1,2مــن إجمــايل النــاجت احمللــي ،كمــا
ترتفــع أيضــا معــدالت الوفــاة واالنتحــار واالنتهــاكات اجلنســية
والقتــل واألضــرار املرتبطــة بالــوالدة جميعهــا ارتفاعــا هائــا.
ويف الوقــت نفســه ،يرفــض شــانغ باعتبــاره خبيــرا
اقتصاديــا رغبــة بعــض املدافعيــن عــن البيئــة يف عــزو جميــع
املشــكالت إىل تغيــر املنــاخ .ويقــول إن بعــض النقــاد يهاجمــون
أبحاثــه نظــرا ألن تقديــرات التكلفــة واملنفعــة الــواردة فيهــا
ليســت كارثيــة بالقــدر الــكايف.
ويضيــف قائــا «ال يمكننــا التظاهــر بــأن تغيــر املنــاخ هــو
مشــكلتنا االقتصاديــة الوحيــدة» .وينطــوي التخفيــف مــن حــدة
تغيــر املنــاخ والتأقلــم معــه علــى خماطــر كبيــرة للغايــة« ،فــأي
خطــأ يبــدر مــن جانبنــا قــد يــؤدي إىل ســوء توزيــع الكثيــر مــن
املــوارد« .لذلــك ينبغــي أن نتجنــب فــرط اإلنفــاق علــى تغيــر
املنــاخ».
وركــز شــانغ ومعاونــوه بالتــايل علــى حســاب التكلفــة
االجتماعيــة للكربــون ،أي التأثيــر العاملــي الشــامل يف
املســتقبل لــكل طــن إضــايف مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون
يف الغــاف اجلــوي .ويعــد ثــاين أكســيد الكربــون هــو غــاز
الدفيئــة الرئيســي املســؤول عــن تغيــر املنــاخ ،وينشــأ معظمــه
عــن احتــراق الوقــود األحفــوري .وحســب الوكالــة الدوليــة
للطاقــة ،ينبعــث مــن العــامل ســنويا أكثــر مــن  30مليــار طــن
مــن ثــاين أكســيد الكربــون يف الغــاف اجلــوي حيــث يظــل عالقــا
أللــف ســنة.
ويقــول شــانغ إن «التكلفــة االجتماعيــة للكربــون مــن أهــم
البيانــات االقتصاديــة التــي جنهلهــا والتــي ســيكون لهــا دور
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كبيــر يف صنــع القــرارات .فلــو علمناهــا الســتطعنا حتديــد قيمــة
غالفنــا اجلــوي باعتبــاره أصــا» ومــن ثــم تقريــر السياســات
الالزمــة ملواجهــة تغيــر املنــاخ .وقــد أولــت إدارة بايــدن
األولويــة لتحديــث تقديــرات احلكومــة األمريكيــة .ففــي عــام
 ،2010بلغــت التكلفــة  51دوالرا للطــن حســب تقديــرات إدارة
أوبامــا ،وتراجعــت إىل  7دوالرات خــال فتــرة تــويل إدارة
ترامــب .غيــر أن هــذا الرقــم ينبغــي أال يقــل عــن  125دوالرا،
وهــو مــا تؤيــده عــدة حجــج يف رأي تامــا كارلتــون مــن جامعــة
كاليفورنيــا ســانتا باربــرا ،وهــي مــن طــاب شــانغ الســابقين،
وغرينســتون مــن جامعــة شــيكاغو.
وتضمـ�ن الكتـ�اب الصـ�ادر عـ�ا م  2015بعنــوان �Econom
�ic Risks of Climate Change: An American Prospec

 tusالــذي ألفــه شــانغ بمشــاركة  11آخريــن أول تقييــم شــامل
للمخاطــر االقتصاديــة لتغيــر املنــاخ يف الواليــات املتحــدة.
وتمخــض عــن هــذا العمــل تشــكيل جمموعــة بحثيــة منــذ ســت
ســنوات حتــت مســمى «خمتبــر التأثيــر املناخــي» بقيــادة
شــانغ وغرينســتون وروبــرت كــوب عــامل املنــاخ بجامعــة
رتغــرز وتريفــور هــاوزر الشــريك بمجموعــة روديــام البحثيــة
).(Rhodium Group
ويســتعين اخملتبــر بأكثــر مــن  30باحثــا مــن جامعــات
بيركلــي وشــيكاغو ورتغــرز ،ومعظمهــم مــن طــاب الدراســات
العليــا ،ويعتمــد علــى قــوة احلاســبات اآلليــة اململوكــة
جملموعــة روديــام .ويتضمــن الفريــق اقتصادييــن وعلمــاء يف
جمــال تغيــر املنــاخ ومهندســي بيانــات وحمللــي خماطــر.
ويقــول شــانغ «إن حاجتنــا إىل الكثيــر مــن املــوارد
البشــرية إنمــا تعكــس إدراكنــا حلجــم املشــكلة» .ويســتخدم
«خمتبــر التأثيــر املناخــي» البيانــات املناخيــة واالقتصاديــة
احملليــة لتوثيــق كيفيــة تأثيــر تغيــر املنــاخ علــى اجملتمــع ،بــدءا
مــن موجــات اجلفــاف يف كاليفورنيــا وحتــى الوفيــات يف
الهنــد وإنتاجيــة العمالــة يف الصيــن .ورغــم أن إدارة ترامــب
انتقصــت مــن أهميــة القضيــة علــى املســتوى الفيــدرايل ،تقــول
كارلتــون ،وهــي مــن أوىل طــاب الدراســات العليــا الذيــن
انضمــوا للعمــل باخملتبــر ،إن البيانــات التفصيليــة الصــادرة
عــن اخملتبــر ســاعدت الواليــات واملــدن األمريكيــة يف حتديــد
املناطــق اآلمنــة التــي يمكــن بنــاء املصانــع فيهــا والتخطيــط
لألعاصيــر.
ويتوقــع شــانغ أن تصــدر احلســابات املبدئيــة للتكلفــة
العامليــة للكربــون عــن «خمتبــر التأثيــر املناخــي» يف غضــون
عــام ،ولكــن لــن تكــون هــذه نهايــة املطــاف علــى حــد قولــه.
ويقــول إننــا «بحاجــة إىل املزيــد مــن االقتصادييــن للعمــل
علــى هــذه املشــكلة» .وبنــاء علــى طلــب حمــرري عــدد مــن
الدوريــات األكاديميــة ،أعــد شــانغ ومعاونــوه دورة تعليميــة
لالقتصادييــن عــن تغيــر املنــاخ .ويضيــف قائــا «نســعى إىل
توثيــق أســاليبنا اجلديــدة ليســتفيد اآلخــرون منهــا».
ويقــول ماكســيميليان أوفامــر ،عــامل االقتصــاد البيئــي
بجامعــة بيركلــي« ،مــن املفتــرض أن نســاهم جميعــا يف
إنتــاج العلــوم ،ولكــن العظمــاء منــا هــم مــن ينتجــون علمــاء

آخريــن ،وقــد درب ســول بالفعــل جمموعــة كبيــرة مــن الطــاب
البارعيــن بحــق».
ويتعــرض شــانغ للهجــوم بالطبــع .فقــد طالــه الكثيــر مــن
النقــد مــن جانــب ريتشــارد تــول مــن جامعــة ساســيكس الــذي
وضــع نمــوذج “ ”FUNDاملســتخدم علــى نطــاق واســع يف
تقديــر اآلثــار االقتصاديــة لتغيــر املنــاخ.
ويقول عنه تول «تكمن املشــكلة األساســية يف اســتخدامه
لصدمــات الطقــس يف دراســة تغيــر املنــاخ .فصدمــات الطقــس
غيــر متوقعــة ،يف حيــن أن تغيــر املنــاخ بطــيء ويســهل التنبــؤ
بــه .لذلــك فهــو يبالــغ يف تقديــر اآلثــار».
البيانات وصنع السياسات
يرفــض شــانغ هــذا الهجــوم ،ويقــول «ابتكرنــا أســاليب
عديــدة لدراســة أنمــاط تأقلــم الســكان» ،مشــيرا إىل أن
اســتخدامه للبيانــات واالقتصــاد القياســي يفضــي إىل نتائــج
خمتلفــة تمامــا مقارنــة بنمــوذج “.”FUND
ويقــول آخــرون إن حســاب تكلفــة الكربــون جمــرد إهــدار
للوقــت نظــرا ألنــه دائمــا مــا ســيكون هنــاك العديــد مــن
البيانــات اجملهولــة التــي ســتحول دون حســاب التكلفــة
بدقــة .ويف دراســة صــدرت يف فبرايــر  ،2021كتــب جوزيــف
ســتيغلتز االقتصــادي احلائــز علــى جائــزة نوبــل والبريطــاين
نيكــوالس ســتيرن «لســنا يف حاجــة إىل نمــوذج مثــايل شــامل
التخــاذ قــرارات معينــة» ،بــل ينبغــي أن تســتند السياســات إىل
األهــداف الــواردة يف اتفاقيــة باريــس لعــام .2015
ويؤكــد شــانغ أن صنــاع السياســات ينبغــي أن يعتمــدوا
علــى النتائــج املســتندة إىل بيانــات ،ويضيــف قائــا «جميــع
االفتراضــات تقريبــا حــول دور املنــاخ يف االقتصــاد غيــر
صحيحــة».
«فمــن خــال جمــع البيانــات الكبيــرة واســتخدام أجهــزة
احلاســب اآليل عاليــة القــوة وتطبيــق العلــم علــى السياســات،
أصبــح يمكننــا اآلن بنــاء نظــم تتســم بالشــفافية وتقــوم علــى
األدلــة والبراهيــن لالسترشــاد بهــا يف صياغــة أفكارنــا .ولــن
تُســتخدم هــذه األدوات ملواجهــة تغيــر املنــاخ فحســب ،بــل
سـيُعتمد عليهــا مســتقبال يف إدارة جميــع مــوارد الكوكــب علــى
أســاس عــادل ومســتدام».
وفيمــا يتعلــق بتداعيــات تغيــر املنــاخ املثيــرة للقلــق
واالســتجابة العامليــة املتباطئــة التــي ينقصهــا الوضــوح
واالتســاق ،ينتهــج شــانغ نهجــا اســتباقيا حماكيــا يف ذلــك
قــادة املاضــي الذيــن اعتــادوا استشــارة الكهنــة للتنبــؤ
با ملســتقبل .
ويقــول «نحــن يف عصــر التطــور العلمــي حيــث يمكننــا
فهــم املســارات املســتقبلية واتخــاذ قــرارات اســتباقية دقيقــة.
وهــذه هــي املــرة األوىل يف التاريــخ اإلنســاين التــي يمكننــا
فيهــا التنبــؤ بحــدث علــى هــذا القــدر مــن األهميــة وتتــاح لنــا
فرصــة التصــدي لــه».
بـوب سيميسـون كاتـب حـر عمـل يف السـابق بجريـدة وول
س ــتريت وجري ــدة ديتروي ــت ني ــوز ووكال ــة بلومبـرغ نيوز.
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أمينــات شــونا :الســؤال الصحيــح هــو مــا الــذي ليــس
علــى احملــك .جــزر املالديــف أحــد أكثــر البلــدان انخفاضــا يف
العــامل ،وبالنســبة لنــا يمثــل تغيــر املنــاخ تهديــدا وجوديــا .فــا
توجــد أرض أكثــر ارتفاعــا يمكننــا اللجــوء إليهــا .فليــس هنــاك
حقــا ســوانا واجلــزر والبحــر .فثمانــون يف املائــة مــن جزرنــا
ترتفــع أقــل مــن متــر فــوق مســتوى ســطح البحــر .وأكثــر مــن
 %90مــن اجلــزر يُبَّلِــغ بحــدوث فيضانــات ســنويا ،و %97منهــا
يُبَّلِــغ بتــآكل اخلــط الســاحلي ،ويعــاين  %64منهــا مــن التعريــة
الشــديدة .وخمســون يف املائــة مــن جميــع املبــاين الســكنية
لدينــا تقــع يف حــدود  100متــر فقــط مــن اخلــط الســاحلي .لــذا،
فــإن معظــم النــاس ال يســتطيعون الصمــود أمــام فيضانــات املد
واجلــزر ،ناهيــك عــن أمــواج التســونامي .يف حقيقــة األمــر ،كل
شــيء علــى احملــك.

جــزر املالديــف بلــد يحيــا ويمــوت يف أحضــان احمليــط
الــذي يطــوق جــزره البالــغ عددهــا  1200جزيــرة .فقــد قامــت
الدولــة ببنــاء اقتصــاد قائــم علــى جــذب الســياح إىل مياههــا
الزرقــاء الصافيــة .لكــن تلــك امليــاه نفســها ،التــي ترتفــع بســبب
تغيــر املنــاخ ،تشــكل أيضــا تهديــدا مســتمرا لســكانها.
أمينــات شــونا ،وزيــرة البيئــة وتغيــر املنــاخ والتكنولوجيــا
يف البــاد ،تعمــل علــى منهــج شــامل ملســاعدة جمتمعــات اجلــزر
علــى التكيــف مــع ويــات تغيــر املنــاخ ،وحماولــة إظهــار أنــه
حتــى الــدول اجلزريــة الصغيــرة يمكنهــا املســاهمة يف احلــد مــن
غــازات االحتبــاس احلــراري.
يف هــذه املقابلــة مــع آدم بيســودي ،مــن فريــق العمــل يف
جملــة التمويــل والتنميــة ،تناقــش شــونا كيــف لبلــد يقــف يف
اخلطــوط األماميــة لتغيــر املنــاخ أن يتكيــف ويبقــى علــى قيــد
احليــاة.

التمويــل والتنميــة :مــا التدابيــر التــي اتخذتهــا
احلكومــة ملكافحــة آثــار تغيــر املنــاخ؟
أمينــات شــونا :تمتلــك جميــع اجلــزر املأهولــة يف جــزر
املالديــف تقريبــا ،والبالــغ عددهــا  ،187بنيــة حتتيــة حتميهــا
مــن أمــواج املــد واجلــزر وتــآكل الشــواطئ—وهي حلــول
هندســية صلبة تم تطويرها على مدى  25-20عاما .وجميع
اجلــزر بهــا مينــاء وحمايــة للخــط الســاحلي—ومعظمها لديــه
تدابيــر ملنــع التعريــة .ومــن الواضــح أن احلاجــز األول للحمايــة
هــو الشــعاب املرجانيــة .فقــد كان تعزيــز صالبــة الشــعاب
املرجانيــة واحلفــاظ علــى ســامتها حقــا يف طليعــة السياســات
احلكوميــة.
ومــع ذلــك ،فــإن املنهــج الــذي اتبعتــه حكومتنــا هــو منهــج
شــامل ،إذ نؤمــن أن بنــاء صالبــة اجملتمــع بأكملــه أمــر
ضــروري .وتغييــر كيفيــة إدارتنــا للنفايــات وتوليــد الطاقــة أمــر
بالــغ األهميــة مــن حيــث التكيــف .فقــد بدأنــا يف انتهــاج سياســة
صــايف االنبعاثــات الصفــري لتحويــل اقتصادنــا مــن العمــل
بالديــزل إىل العمــل أساســا بأشــعة الشــمس ،وهــي متاحــة
بوفــرة لدينــا .كمــا بدأنــا بالفعــل يف تنفيــذ اإللغــاء التدريجــي
للبالســتيك املســتخدم ملــرة واحــدة بحلــول عــام .2023
ويمكننــا حتســين ســلوكنا ووقــف حــرق القمامــة يف الهــواء
الطلــق علــى اجلــزر .ونعكــف حاليــا علــى مشــروعين رئيســيين
إلدارة النفايــات بالتعــاون مــع بنــك التنميــة اآلســيوي وشــركاء
التنميــة اآلخريــن ومشــروع آخــر مــع البنــك الــدويل لبنــاء
مراكــز عامليــة املســتوى إلدارة النفايــات .وتهــدف حكومتنــا
إىل حمايــة  %20مــن مــوارد احمليطــات لدينــا بحلــول عــام
—2030حتــى نتمكــن بشــكل أفضــل مــن حمايــة الشــعاب
املرجانيــة وأشــجار املانغــروف وغيرهــا مــن املناطــق املهمــة
بيولوجيــا .لــذا ،فإننــا نفكــر يف األمــر علــى أنــه منهــج شــامل
للغايــة وليــس جمــرد حلــول هندســية صلبــة.

التمويــل والتنميــة :مــا الــذي علــى احملــك بالنســبة
جلــزر املالديــف عندمــا يتعلــق األمــر بتغيــر املنــاخ؟

التمويــل والتنميــة :مــا الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه
دولــة جزريــة صغيــرة مثــل جــزر املالديــف يف اجلهــد

ض مرتفعة
ال وجود ألرا ٍ

بالنســبة ألمينــات شــونا ،وزيــرة البيئــة يف جــزر املالديــف،
فــإن حماربــة التغيــر املناخــي معركــة وجوديــة
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العاملــي لتقليــل االنبعاثــات واحليلولــة دون زيــادة
االحتــرار العاملــي؟
أمينــات شــونا :أمــس فقــط احتفلنــا بوصــول جــزر
املالديــف إىل هــدف التخلــص التدريجــي مــن مركبــات
الكلوروفلوروكربــون قبــل  10ســنوات مــن املوعــد النهائــي
املنصــوص عليــه يف بروتوكــول مونتريــال .نعــم ،نحــن
بلــد صغيــر للغايــة وغــازات الدفيئــة لدينــا ال تذكــر ،وكذلــك
مســاهمتنا يف تغيــر املنــاخ ،لكننــا نريــد أن نبيّــن أنــه إذا كانــت
جــزر املالديــف تســتطيع فعــل ذلــك ،فلمــاذا ال يســتطيع باقــي
العــامل؟ لســنا هنــا لنــروي قصــة أننــا جمــرد ضحايــا ،فنحــن
أيضــا علــى اســتعداد أن نكــون قــدوة يُحتــذى بهــا.
التمويــل والتنميــة :عندمــا يتعلــق األمــر بتمويــل
تدابيــر التكيــف ،كيــف أعاقــت اجلائحــة اجلهــود؟
أمينــات شــونا :يرتبــط  %28مــن إجمــايل النــاجت احمللــي
لدينــا بشــكل مباشــر بصناعــة الســياحة .ويأتــي  %60مــن
عائداتنــا مــن العمــات األجنبيــة مــن الســياحة .لقــد أوقفــت
اجلائحــة حقــا مصــدر الدخــل ألكثــر مــن  30ألــف شــخص
يعملــون بشــكل مباشــر يف قطــاع الســياحة والعديــد مــن
اآلخرين املســتفيدين بشــكل غير مباشــر من صناعة الســياحة.
ويمثــل الصيــد ثــاين أكبــر نشــاط اقتصــادي ،وخــال اجلائحــة مل
يكــن لدينــا أي وســيلة للتصديــر .حقــا مل يكــن لدينــا أي أمــوال.
ويف الوقــت ذاتــه ،كان علينــا أن ننفــق الكثيــر علــى الرعايــة
الصحيــة.
فمــا خصصنــاه مــن أمــوال يف أي عــام آخــر ألمــور مثــل
توفيــر امليــاه للجــزر خــال فتــرة اجلفــاف واملواقــف العاجلــة
املتعلقــة بالتعريــة وبعــض تدابيــر التكيــف تــم تخصيصــه
بالكامــل للرعايــة الصحيــة واإلغاثــة االقتصاديــة العاجلــة
والتحفيــز .وأدت القيــود املفروضــة علــى احلركــة وعمليــات
اإلغــاق إىل قــدر كبيــر مــن الهــدر أيضــا .ففــي بلــد يعــاين

سؤال وجواب

منظر جوي ملاليه ،عاصمة جزر املالديف

بالفعــل مــن نقــص املــوارد املناســبة إلدارة النفايــات ،ترتــب
علــى ذلــك تفاقــم مشــكلة بيئيــة علــى املســتوى الوطنــي .وعلــى
الفــور فــإن الكثيــر مــن األمــوال التــي خصصتهــا لنــا املنظمــات
متعــددة األطــراف وشــركاؤنا يف التنميــة ملعاجلــة تغيــر املنــاخ
والقضايــا البيئيــة أعيــد توجيهــه لتوفيــر إمــدادات الرعايــة
الطبيــة العاجلــة .وعلــى الرغــم مــن أننــا جميعــا نريــد إعــادة
البنــاء بشــكل أفضــل ،فــإن األمــر يمثــل حتديــا بســبب إعــادة
تخصيــص املــوارد.

التمويــل والتنميــة :مــا هــي أفضــل طريقــة ملســاعدة
البلــدان الصغيــرة علــى تمويــل تدابيــر تغيــر املنــاخ؟
أمينــات شــونا :مــن املهــم للبلــدان التــي تقــف علــى خــط
املواجهــة أن تتمتــع بقــدرة أســهل للوصــول إىل األدوات املاليــة
واألمــوال .لدينــا عــدد قليــل جــدا مــن املشــاريع التــي تعمــل حتــت
مظلــة صناديــق املنــاخ العاملــي نظــرا لصعوبــة الوصــول إىل
هــذه األمــوال جــراء البيروقراطيــة يف إعــداد املشــاريع املؤهلــة.
فعندمــا كنــت ســابقا يف احلكومــة ،كنــا نحــاول أن نبــرر
إلحــدى املنظمــات متعــددة األطــراف أن هنــاك حاجــة ماســة
ملينــاء يف جزيــرة مــا ملنــع التعريــة وتــايف الفيضانــات
الســاحلية وحمايــة اجلزيــرة مــن أمــواج املــد واجلــزر .وسُــئلنا
عمــا إذا كان املرفــأ عبــارة عــن بنيــة حتتيــة اقتصاديــة وكيــف
يمكننــا إثبــات أن التعريــة نتجــت عــن تغيــر املنــاخ .يف بلــدان
مثــل جــزر املالديــف ،ليــس لدينــا منظمــات قائمــة علــى البحــوث
لديهــا بيانــات تعــود إىل  20أو  30عامــا لبيــان أن هــذه
اجلزيــرة بالتحديــد تتــآكل بســبب تغيــر املنــاخ.
ليــس لدينــا وقــت لالنتظــار حتــى يمــر املشــروع بمراحــل
خمتلفــة واحلصــول علــى موافقــات خمتلفــة مــن جمالــس
اإلدارة .إذا فعلنــا ذلــك ،فلــن يتبقــى أي جــزر! فاملزيــد مــن
إمكانيــة الوصــول املباشــر إىل صناديــق املنــاخ العامليــة
سيســاعدنا حقــا يف معاجلــة القضايــا امللحــة.
التمويــل والتنميــة :مــا الــذي يلهمــك بشــكل يومــي
لتشــكيل السياســات التــي ستســاعد بلــدك؟
أمينــات شــونا :نظــرا ألن جــزر املالديــف بلــد صغيــر ،فــإن
التغييــر ممكــن حقــا .ومــا يدفعنــي ملواصلــة العمــل هــو رؤيــة
جمتمعاتنــا اجلزريــة تعيــش بســام مــع الطبيعــة وشــواطئها
وشــعابها املرجانيــة .نحــن نعتمــد بشــدة علــى مصايــد األســماك
والســياحة؛ وال خيــار أمامنــا ســوى حمايــة جمــال هــذا البلــد
واحلفــاظ عليــه.
عندمــا كنــت أعيــش يف الواليــات املتحــدة ،زرت عــددا قليــا
مــن املتنزهــات الوطنيــة ،واســتطعت رؤيــة مــا يمكــن أن تفعلــه
احملافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا لبلــد مــا مــن حيــث الســياحة.
مــا تمكنــت الواليــات املتحــدة مــن القيــام بــه يف متنزهاتهــا
الوطنيــة ،يمكننــا أيضــا القيــام بــه هنــا يف جــزر املالديــف.

أجريــت تعديــات حتريريــة علــى نــص هــذه املقابلــة ملراعــاة
الوضــوح والطــول املناســب.
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فنلندا والصناعات اخلشبية املبتكرة

مــع كل احلرائــق املندلعــة واالنهيــارات األرضيــة والفيضانــات
التــي جتتــاح كل أرجــاء العــامل ،تدعونــا أزمــة املنــاخ إىل إحــداث
تغيير هائل يف طريقة معيشتنا واستهالكنا  .
وأحــد البلــدان ،وهــو فنلنــدا ،يلبــي هــذا النــداء بطريقــة غيــر
متوقعــة — فهــو يســتعيض عــن الكيماويــات القائمــة علــى
مــواد أحفوريــة ،وهــي مــن املولــدات الرئيســية لغــازات الدفيئــة،
بمــواد خــام متجــددة كاألخشــاب ،يف إنتــاج الســلع واخلدمــات
والطاقة.
وتوجــد األخشــاب بوفــرة يف فنلنــدا التــي تغطــي الغابــات
 %65مــن أراضيهــا .ويُتوقــع ارتفــاع هــذه النســبة ،بفضــل
“قانــون الغابــات” يف البــاد ،والــذي يفــرض زرع أربــع
شــجرات مقابــل كل شــجرة تُقْتَلَــع  .
واملنافــع البيئيــة وفيــرة .فتخــرج علينــا أكثــر الشــركات
الفنلنديــة املتطــورة بطــرق جديــدة الســتخدام األخشــاب،
بــدءا مــن إنتــاج املالبــس وحتــى املبــاين متعــددة الطوابــق،
ومــن التغليــف حتــى الوقــود املســتدام بــل بلغــت حــد إنتــاج
البطاريــات .وإعــادة تدويــر هــذه املنتجــات مســألة ســهلة ،كمــا
أنها قابلة للتحلل وال تســبب أي حساســية عالوة على أن ثاين
أكســيد الكربــون يمكــن أن يظــل خمتزنــا يف األخشــاب لعقــود بــل
حتــى لقــرون.

الصورةSTEVEN DORSTW :

املشــاهد املروعــة ألحــداث الدمــار التــي وقعــت يف
األســابيع األخيــرة — الفيضانــات التــي اندفعــت
بمعــدالت قياســية يف الصيــن إىل احلرائــق املشــتعلة
يف اليونــان – تعطينــا حملــة عمــا ســيكون عليــه العــامل عندمــا
يــزداد احتــرارا .ومــع ذلــك ،فالفوضــى املناخيــة ليســت ظاهــرة
حتميــة .فاحللــول املناخيــة موجــودة ،وهــي متاحــة للبلــدان
التــي لديهــا اإلرادة والقيــادة الراغبــة يف تبنيهــا  .
وقــد وضــع البلــدان اللــذان نلقــي عليهمــا الضــوء هنــا أهدافــا
خمتلفــة .فهــدف فنلنــدا هــو تخفيــف آثــار تغيــر املنــاخ ،وحــددت
هدفــا طموحــا لكــي تصبــح حمايــدة جتــاه الكربــون بحلــول عــام
 ،2035وارتــأت أن حتقــق جــزءا مــن هــذا الهــدف عــن طريــق
التحــول مــن البالســتيك واإلســمنت والصلــب إىل األخشــاب
ومــواد ذات أســاس بيولوجــي مــن خــال اإلدارة الواعيــة
للغابات  .
ويف دومينيــكا ،تلــك اجلزيــرة الكاريبيــة التــي تقــف يف
الصفــوف األوىل للحــرب علــى تغيــر املنــاخ ،تُمنــح األولويــة
للتكيــف .فالعواصــف تهــز أرجــاء هــذه اجلزيــرة بانتظــام وتغيــر
املنــاخ ســيؤدي إىل تكــرار هــذه العواصــف وزيــادة حدتهــا ال
حمالــة .ودومينيــكا عازمــة علــى أن تصبــح أول بلــد قــادر
علــى حتمــل املنــاخ بحلــول عــام  2030وتســتثمر بكثافــة يف
مبانيهــا وبنيتهــا التحتيــة “املقاومــة للكــوارث”.
وبالنظــر إىل حجــم القطــاع االقتصــادي وهيكلــه وناجتــه،
جنــد أن هنــاك اختالفــا شاســعا بيــن فنلنــدا ودومينيــكا.
ولكــن عندمــا يتعلــق األمــر بتغيــر املنــاخ ،فكالهمــا يعلــم مــدى

اخملاطــر التــي يتعــرض لهــا .وحــدد كال البلديــن أهدافــا طموحــة
فهمــا يقبــان بالوضــع ويبــذالن قصــارى جهدهمــا لوقــف
اخملاطــر واإلعــداد للمســتقبل.

مكتبة أودي هلسنكي
املركزية يف مدينة
هلسنكي الفنلندية.

دومينيكا تكتسب الصالبة

دومينيــكا بلــد جــزري ،وهــي مــن أكثــر جــزر الكاريبــي تمتعــا
بالطبيعــة اجلميلــة اخلالبــة ،وتقــع يف بــؤرة هبــوب األعاصيــر.
وبســبب تضاريســها الوعــرة ،وغاباتهــا املمطــرة اجلبليــة
الكثيفة وبراكينها التســعة النشــطة ،يعيش معظم ســكان البالد
البالــغ عددهــم  72ألــف نســمة علــى امتــداد الســاحل — وهــم
عرضــة للريــاح القويــة والبحــار عاليــة األمــواج واالنهيــارات
األرضية  .
وازداد هــذا الوضــع تقلبــا مــع تزايــد تكــرار األحــداث
املناخيــة املتطرفــة واشــتداد حدتهــا.
ويف عــام  ،2017جــاء إعصــار ماريــا مــن الدرجــة
اخلامســة ليشــق مســارا كارثيــا مــن الدمــار عبــر اجلزيــرة .فأتــى
علــى جمتمعــات بأســرها ،وأحلــق أضــرارا باملبــاين احلكوميــة،
والطــرق واجلســور ،وخدمــات الكهربــاء وامليــاه أو دمرهــا
تمامــا ،ممــا أســفر عــن خســائر يف األرواح ،وتســبب يف أضــرار
قيمتهــا  1,2مليــار دوالر خــال ســويعات قليلــة.
ويف ظــل مــا يلــوح يف األفــق مــن تهديــدات بســبب املنــاخ،
أدركــت دومينيــكا أن عليهــا التكيــف مــع هــذا الوضع .فتداعيات
األعاصيــر “أقنعــت اجلميــع بــأن التحــول إىل بلــد قــادر علــى

سبتمبر  | 2021التمويل والتنمية

الصورةTUOMAS UUSHEIMO :

تقــول لوتــا هيكونيــن ،اختصاصــي أول يف وزارة الزراعــة
واحلراجــة الفنلنديــة إن “االســتعاضة عــن الوقــود األحفــوري
ومــواد مثــل البالســتيك أو اإلســمنت والصلــب التــي تُســتخدم
يف البنــاء باألخشــاب ومــواد ذات أســاس بيولوجــي حتــد مــن
انبعاثــات الكربــون يف اجلــو”.
واحلوافــز االقتصاديــة التــي تترتــب علــى هــذه الســوق
اآلخــذة يف النمــو للمنتجــات القائمــة علــى األخشــاب تشــجع
اإلدارة الذكيــة لألشــجار .وكثيــر مــن املنتجــات القائمــة علــى
األخشــاب يُصنــع مــن املنتجــات اجلانبيــة واملــواد املتبقيــة مــن
اإلنتــاج أو مــن مــواد تُســتعاد بعــد اســتخدام املنتجــات.
ويقــول تيمــو هيــكا ،نائــب رئيــس عالقــات أصحــاب
املصالــح يف شــركة  Stora Enso Oyjالتــي تُصَنِّــع اللــب
واملنتجــات الورقيــة ومقرهــا هلســنكي“ ،يف اقتصــاد
حيــوي دائــري ،يكــون أســاس املنتجــات مــواد حيويــة” .ثــم
يضيــف “ويجــري كذلــك اقتســامها وإعــادة اســتخدامها وإعــادة
تصنيعهــا وتدويرهــا .وأخيــرا ،فهــي تتحلــل أو تُســتخدم يف
توليــد الطاقــة املتجــددة .فاألشــجار تنمــو مــن جديــد ،وتمتــص
ثــاين أكســيد الكربــون ،وبهــذا تظــل الــدورة مســتمرة”.
وبينمــا الكتلــة احليويــة وحدهــا ال تســتطيع أن حتــل حمــل
كل املــواد التــي تُنتــج مــن مــواد أحفوريــة ومصــادر معدنيــة،
“ســوف يُتــاح مزيــد مــن الفــرص لالســتعاضة عــن مكونــات
املــواد اخلــام القائمــة علــى مــواد أحفورية بمواد متجددة قائمة
علــى األخشــاب” ،حســب مــا ذكــر يوركــي أوفاســكا ،املســؤول
التكنولوجــي األويل يف شــركة  UPMالفنلنديــة ،التــي تصنــع
جمموعــة كبيــرة مــن املنتجــات القائمــة علــى األخشــاب مــن
الوقــود احليــوي وحتــى املنتجــات الطبيــة احليويــة .ويضيــف
قائــا “هنــا تقــوم املــواد الكيميائيــة احليويــة اجلزيئيــة القائمــة
علــى األخشــاب بــدور رئيســي”.
وإجــراءات مواجهــة تغيــر املنــاخ ليســت جديــدة علــى فنلنــدا،
فهــي أول بلــد يفــرض ضريبــة الكربــون يف عــام ،1990
وخفضت منذ ذلك احلين انبعاثات غاز الدفيئة بنحو اخلمس.
ولكــن طموحاتهــا ال تنتهــي عنــد هــذا احلــد :فقــد وضعــت فنلنــدا
هدفــا لكــي حتقــق احليــاد الكربــوين بحلــول عــام  ،2035وهــي
تخطــط لتنفيــذ ذلــك بالتوســع يف اســتخدام املركبــات التــي
تُــدار بالكهربــاء ،وإلغــاء التدفئــة بالوقــود األحفــوري تدريجيــا،

وإنشــاء بالوعــات الكربــون المتصــاص انبعاثــات ثــاين أكســيد
الكربــون وحتييدهــا.
وبرغــم خضــوع انبعاثــات الكربــون يف فنلنــدا بالفعــل
لتســعير مرتفــع ،يتعيــن اتخــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات لتحقيــق
هــدف حياديــة االنبعاثــات بحلــول عــام  .2035ويعمــل
صنــدوق النقــد الــدويل مــع فنلنــدا بهــدف زيــادة أســعار الطاقــة
واتخــاذ إجــراءات علــى مســتوى القطاعــات للمســاعدة علــى ســد
الفجوة.
وبينمــا منهــج فنلنــدا القائــم علــى اســتخدام األخشــاب يف
مواجهــة تغيــر املنــاخ قــد ال يصلــح جلميــع البلــدان – نظــرا
الختــاف األحــوال املناخيــة واملفاضــات بيــن الزراعــة
ونمــو األشــجار -فهــو يذكرنــا يف الوقــت املناســب بضــرورة
إعــادة التفكيــر يف كيفيــة االســتفادة مــن الطبيعــة يف التصــدي
للتحــدي العاملــي الناجــم عــن تغيــر املنــاخ.
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إعادة بناء مساكن
وعيادة قادرة على
حتمل املناخ يف
دومينيكا.

الصورةSTEVEN DORST :

حتمــل الكــوارث ليــس مســألة اختياريــة .لقــد كانــت قضيــة حيــاة
أو مــوت بالنســبة جلميــع ســكان دومينيــكا” ،علــى حــد قــول
أليخانــدرو غيرســون ،رئيــس بعثــة صنــدوق النقــد الــدويل إىل
دومينيكا.
وأدت فداحــة األزمــة إىل حــدوث حتــول حمــوري .وتقــول
دينيــز إدواردز ،وزيــرة ماليــة دومينيــكا“ ،بــات شــعار احلكومــة
هــو إعــادة البنــاء علــى نحــو أفضــل لكــي تصبــح البــاد قــادرة
علــى التحمــل يف جميــع النواحــي”.
وكان الســؤال هــو كيــف نفعــل ذلــك .فتكلفــة إعــادة البنــاء
حســب معاييــر القــدرة علــى حتمــل املنــاخ تزيــد بمقــدار %25
عــن األســاليب التقليديــة .وكانــت البــاد قــد عانــت لتوهــا مــن
أضــرار بلــغ جمموعهــا  %226مــن إجمــايل النــاجت احمللــي،
األمــر الــذي زاد مــن تثبيــط الهمــم .وعــاوة علــى ذلــك ،فجنــي
املنافــع يســتغرق وقتــا ،ممــا زاد مــن صعوبــة اختيــار وســيلة
التمويل.
ولكــن القضيــة كانــت واضحــة بالفعــل .فاملطــار ،الــذي
توقــف عــن العمــل عقــب العاصفــة االســتوائية إريــكا عــام
 ،2015بــدأ يعمــل ويديــر عملياتــه بعــد أيــام قالئــل مــن هبــوب
إعصــار ماريــا ،بفضــل التدابيــر التــي اتُخِ ـذَت إلعــادة بنائــه
علــى نحــو أفضــل .وباملثــل ،أُعيــد بنــاء اجملتمعــات وفــق معاييــر
جديــدة لتحمــل تغيــر املنــاخ ومل يصبهــا أذى.
وتقــول فرانســين بــارون ،املديــر التنفيــذي األول يف
الوكالــة املعنيــة بتنفيــذ خطــة القــدرة علــى حتمــل تغيــر املنــاخ
يف دومينيــكا “كان ذلــك دليــا للعيــان أن باســتطاعتنا
تأســيس بنيــة حتتيــة تقــاوم حتــى إعصــار مــروع مــن الدرجــة
اخلامســة”.
وقــد بــدأ صنــدوق النقــد الــدويل يعمــل مــع دومينيــكا لفهــم
احتمــاالت وقــوع كــوارث طبيعيــة ومــدى كثافتهــا ،وكذلــك
التكاليــف واملنافــع مــن البنــاء وفــق املعاييــر اجلديــدة .وبينمــا
تســلحت احلكومــة بإطــار واســتراتيجية جديديــن ،فقــد اتخــذت
مســارا يجعــل دومينيــكا أول بلــد يف العــامل قــادر علــى حتمــل
األعاصيــر والــزالزل والكــوارث الطبيعيــة األخــرى  .
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وتنصــب اجلهــود املبذولــة علــى حتســين شــبكة الطــرق
وتوســيعها ،بمــا يف ذلــك بنــاء جســور أعلــى للســماح بتدفــق
امليــاه واحلطــام ،وبنــاء قــدرة قطــاع اإلســكان علــى حتمــل
تغيــر املنــاخ ،وحتســين املستشــفيات ومراكــز الصحــة .وتدعــم
االســتثمارات كذلــك الزراعــة القــادرة علــى حتمــل تغيــر املنــاخ
لضمــان األمــن الغذائــي والتعليــم وإعــادة زراعــة الغابــات
والتدريــب علــى إعــداد اجملتمعــات ،وغيرهــا.
وكدولــة جزريــة صغيــرة ليــس لهــا يــد يف االحتــرار العاملــي،
تعــاين دومينيــكا مــن مغبتــه – وتتحمــل تكاليــف التكيــف معــه
– بشكل غير متناسب  .
وتقــول بــارون “إذا كنــا نــود أن نســاهم مســاهمة ذات
مغــزى يف مســاعدة الــدول الصغيــرة علــى التكيــف مــع تغيــر
املنــاخ ،فعلــى اجملتمــع الــدويل أن يكثــف جهــوده”  .
وبالفعــل ،أصبحــت دومينيــكا منــارة تضــيء الطريــق أمــام
البلــدان األخــرى ،فقــد اتخــذت قــرارات ذكيــة صعبــة حلمايــة
ســكانها يف عــامل ســريع التغيــر.
ستيفن دورست خمرج أفالم وثائقية.

لكي يصدق
الفعل القول

امرأة شابة تمسك بمكبر
الصوت أثناء إحدى
التظاهرات االحتجاجية
بشأن املناخ نظمها
«حتالف شباب كورنوول
حول املناخ» يف مدينة
كورنوول باململكة
املتحدة يف شهر يونيو
.2021

نصائح خملصة من الناشطين يف جمال املناخ لكبار املسؤولين يف مؤتمر تغير املناخ

الشباب

يطالــب باتخــاذ إجــراءات بشــأن
أزمــة املنــاخ ،ويســترعي انتبــاه
العــامل .فاملتظاهــرون الشــباب
ينظمــون صفوفهــم يف الوقــت الراهــن ،بفضــل التواصــل عبــر
اإلنترنــت ،علــى نحــو غيــر مســبوق عبــر األجيــال املاضيــة.
وبينمــا يســتعد قــادة العــامل لالجتمــاع يف مدينــة غالســكو،
التقــى فريــق جملــة التمويــل والتنميــة بعــدد مــن أبــرز الناشــطين
الشــباب يف جمــال املنــاخ وســألهم عــن أهــم رســالة يرغبــون
يف إيصالهــا إىل صنــاع السياســات املشــاركين يف الــدورة
السادسة والعشرين ملؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ .ونســتعرض فيمــا يلــي مــا قالــوه:

فانيسا ناكاتي ،أوغندا

تمويل مشروعات الوقود األحفوري
اجلديدة هو أمر غير مبرر؛ فنحن بحاجة
الستثمارات ضخمة يف احللول العاملية

الصورة;TOM NICHOLSON/REUTERS/NEWSCOM :
مهداة من فانيسا ناكاتي; ANTOVA

إن كان هنــاك شــيء واحــد تعلمنــاه مــن اجلائحــة فهــو أن
الطبيعــة لهــا اليــد العليــا .ومــع ذلــك فإننــا مســتمرون يف تدميــر
نظمنــا البيئيــة الهشــة ومناخنــا بمعــدالت خميفــة .بينمــا ينبغــي
أن تكــون جائحــة كوفيــد 19-بمثابــة ناقــوس اخلطــر للعــامل.
وتتســارع يف الوقــت الراهــن وتيــرة أزمــة املنــاخ .والدليــل
علــى ذلــك واضــح يف كل مــكان  -مــن الفيضانــات الهائلــة هــذا
الصيــف يف نيجيريــا وأوغنــدا والصيــن وأوروبــا الغربيــة ،إىل
حرائــق الغابــات الضاريــة وموجــات احلــر العنيفــة يف أمريــكا
الشــمالية وتركيــا.
واألهــم مــن ذلــك ،رغــم كل شــيء ،فــإن أزمــة املنــاخ تؤثــر
تأثيــرا بالغــا علــى تلــك املناطــق التــي ســاهمت بالقــدر األقــل يف
االنبعاثات العاملية .فالســكان يف مدغشــقر البالغ عددهم 28
مليــون نســمة يُصْــدرون انبعاثــات كربونيــة أقــل مــن مدينــة يف
الغــرب بحجــم مدينــة سينســيناتي األمريكيــة ،ومــع ذلــك فإنهــم
يتعرضــون ملوجــة غيــر مســبوقة مــن اجلفــاف واجملاعــة ،ترجــع
إىل حــد كبيــر لالنبعاثــات الصــادرة عــن أكبــر املتســببين يف
التلــوث يف العــامل.

وهنــا يف إفريقيــا ،مــن املرجــح أن يــزداد الطلــب علــى
الكهربــاء إىل الضعــف بحلــول عــام  .2030ويتعيــن تلبيــة هــذه
الزيــادات يف الطلــب بالطاقــة النظيفــة .ويف الوقــت نفســه ،نحــن

سبتمبر  | 2021التمويل والتنمية

41

بحاجــة أيضــا لتحمــل تكاليــف التكيــف مــع أثــر تغيــر املنــاخ
بمــا لدينــا مــن مــوارد حمــدودة.
وبوســعنا أن نتحــدث عــن اإلصالحــات الصغيــرة واحللــول
التدريجيــة .ولكــن علــى غــرار مــا ســبق إيضاحــه مــرات عديــدة،
نحــن بحاجــة لوقــف فــوري ألعمــال التنقيــب وحــرق الوقــود
األحفــوري لكــي نصــل إىل مســتويات املنــاخ احلديــة مــن أجــل
عــامل مســتقر .وهــذا هــو مــا تقولــه اآلن الوكالــة الدوليــة للطاقــة.
فينبغــي اإلبقــاء علــى معظــم الوقــود األحفــوري املوجــود يف
اخملزونــات االحتياطيــة دون إحراقــه حتــى يتســنى لنــا إبقــاء
مســتوى االحتــرار أقــل مــن درجتيــن مئويتيــن .وللتذكــرة إن
كنــت يف حاجــة لذلــك ،فــإن بلــوغ مســتوى االحتــرار درجتيــن
مئويتيــن ســيكون بمثابــة حكــم باإلعــدام علــى بلــدان مثــل
بلــدي.
وإلحــداث هــذا التغييــر يتعيــن إيجــاد حلــول واســعة النطــاق
علــى خمتلــف األصعــدة يف اجملتمــع .فــا بــد مــن وضــع حــد
اآلن ملســاهمة إعانــات الدعــم والتمويــل اإلنمائــي والتمويــل
اخلــاص يف تمويــل مشــروعات البنيــة التحتيــة للوقــود
األحفــوري .وكل مــا دون ذلــك غيــر مقبــول .ويف املقابــل
يجــب توجيــه االســتثمارات العامــة واخلاصــة الضخمــة نحــو
تكثيــف اجلهــود يف جمــال الطاقــة املتجــددة يف جميــع أنحــاء
العــامل .وعلــى رأس كل ذلــك ،ينبغــي اســتخدام وتمويــل كل
أنــواع احللــول املطروحــة ،وهــي ال تنطــوي دائمــا علــى عنصــر

ال بد للقادة من توفير حل شامل
ومستدام للتمويل املناخي

الصورة :مهداة من فالديسالف كايم

42

التمويل والتنمية | سبتمبر ٢٠٢1

التكنولوجيــا .وعلــى ســبيل املثــال ،يفيــد «مشــروع دروداون»
( )Project Drawdownبــأن تعليــم الفتيــات وتنظيــم األســرة
يمثــان خامــس أهــم احللــول املؤثــرة علــى املنــاخ العاملــي
إلبقــاء مســتوى االحتــرار أقــل مــن  1,5درجــة مئويــة.
لنحــرص علــى جتنــب الوقــوع يف أزمــة عامليــة أخــرى دون
أن نــدري .فإمــا أن نتشــبث باعتمادنــا علــى الوقــود األحفــوري،
أو ننتهــز هــذه الفرصــة لكــي ننجــو مــن مســتقبل ال يصلــح
للعيــش .فليــس بوســعنا أن نــأكل الفحــم أو نشــرب النفــط أو
نتنفــس مــا يعــرف باســم الغــاز «الطبيعــي».
فانيسا ناكاتي هي ناشطة يف جمال املناخ من أوغندا.

فالديسالف كايم ،مولدوفا
بصفتــي شــابا مــن مولدوفــا ،التــي يرجــح أنهــا أكثــر بلــدان
أوروبــا عرضــة خملاطــر تغيــر املنــاخ ،أترقــب مــا تخلــص إليــه
الــدورة السادســة والعشــرون ملؤتمــر األمم املتحــدة بشــأن تغيــر
املنــاخ مــن حيــث تقديــم حــل شــامل ومســتدام فيمــا يتعلــق
بتمويــل فــرص االنتقــال إىل االقتصــاد األخضــر يف األماكــن
األقــل تســلحا بمــا يلــزم لتحقيــق ذلــك.
فمنــذ عــام  ،2009ال يــزال هــدف تمويــل العمــل املناخــي
بمبلــغ قــدره  100مليــار دوالر ســنويا يقــف شــاهدا علــى عــدم
الوفــاء بالوعــود ،وعــدم وجــود قيــادات ذات رؤيــة استشــرافية،
وغيــاب اإلرادة السياســية ،وهــو مــا تترتــب عليــه تكاليــف
مباشــرة مــن ضيــاع رؤوس األمــوال الطبيعيــة والبشــرية
واملاليــة وغيرهــا مــن أشــكال رأس املــال يف البلــدان األقــل
حظــا .وبصفتــي اقتصاديــا شــابا ،فإننــي أحــث جميــع القــادة
يف ســياق هذه املعركة التي تهدد مســتقبل االقتصاد األخضر
وأرزاق البشــر علــى مراعــاة أهميــة اســتناد أي نتائــج إيجابيــة
يف تمويــل العمــل املناخــي إىل معلمــات حيويــة أخــرى يف
املرحلــة املقبلــة .وهنــا ينصــب اهتمامــي بصفــة خاصــة علــى
االجتماعــات الســنوية املشــتركة بيــن صنــدوق النقــد الــدويل
والبنــك الــدويل ،واجتمــاع وزراء ماليــة جمموعــة العشــرين يف
رومــا قبيــل انعقــاد مؤتمــر القمــة الســادس والعشــرين لألطــراف
املشــاركة يف اتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر
املنــاخ.
فالســبيل إىل حــل فعــال لتمويــل العمــل املناخــي خــال
مؤتمــر األمم املتحــدة بشــأن تغيــر املنــاخ يكمــن يف اجلهــود
الشــاملة التــي ال تقتصــر علــى جمــرد إزالــة املعوقــات التــي
تراكمــت علــى مــدار ســنوات مــن املفاوضــات العقيمــة فحســب،
بــل معاجلــة التحديــات امللحــة يف املاليــة العامــة مــن جــراء
كوفيــد .19-فهنــاك العديــد مــن البلــدان الضعيفــة التــي يحتمــل
عــدم وفائهــا بمســاهماتها احملــددة الوطنيــة ،ســواء اجلاريــة أو
املعــززة .ويبــدأ الطريــق إىل تصديــق الفعــل للقــول حــول أهــداف
اتفاقيــة باريــس بشــأن تمويــل العمــل املناخــي بالتأكــد مــن أن
هــذه البلــدان هــي املســتفيد الرئيســي مــن أي إصــدارات جديــدة
حلقــوق الســحب اخلاصــة وأنهــا ســتحصل علــى نســبة كبيــرة مــن
تلــك العائــدات لصالــح العمــل املناخــي.

فالديسالف كايم هو اقتصادي يكرس جهوده لتأمين
فرص العمل اخلضراء والالئقة للشباب وهو عضو يف
اجملموعة االستشارية الشبابية املعنية بتغير املناخ التابعة
ألمين عام األمم املتحدة.

إرنست جيبسون ،فيجي
لقــد انضممــت حلركــة مكافحــة تغيــر املنــاخ مــن منطلــق
الضــرورة .وبصفتــي أحــد مواطنــي جــزر احمليــط الهــادئ مــن
دولــة ســاحلية كبيــرة فأنــا أعــرف تمامــا تأثيــر األحــوال اجلويــة
األكثــر عنفــا ،وتزايــد منســوب البحــار وارتفــاع حرارتهــا ،فضــا
علــى امتــداد املواســم لفتــرات أطــول يف الــدول اجلزريــة مثــل
بــادي.
ونحــن بحاجــة لتغييــر نظرتنــا ألزمــة املنــاخ باعتبارهــا
قضيــة بيئيــة  -فهــي قضيــة أخالقيــة ،وقضيــة حقــوق إنســان،
وقضيــة اقتصاديــة .إنهــا قضيــة ســام وأمــن .وشــئنا أم أبينــا
فــإن كل هــذه األمــور مترابطــة فيمــا بينهــا .واحللــول تكمــن يف
قدرتنــا علــى حتمــل مســؤولية هــذا النظــام الرأســمايل املدفــوع
باجلشــع وأن ندخــل تغييــرات جوهريــة علــى هــذا العــامل الــذي
نعيــش فيــه.
ومــا مل نعتــرض بقــوة مســار هــذا النظــام فإننــا نمنحــه
صالحيــة االســتمرار .وبالســماح لهــذا النظــام باالســتمرار،
فإننــا نمنحــه تأييدنــا الضمنــي.
وهنــاك عــدة طــرق ،كمــا هــو احلــال يف أغلــب األحيــان،
للتصــدي لهــذا النظــام .ولكنــي أود أن أمعــن النظــر يف نقطتيــن
رئيســيتين ،وهمــا قيمــة اجملتمعــات واألنشــطة األساســية يف
مكافحــة أزمــة تغيــر املنــاخ وأهميــة احلــركات االجتماعيــة يف
قــول احلقيقــة للســلطة.
ويف ســياق عمليــة التطويــر ،غالبــا مــا نتعــرض خملاطــر
معاملــة اجملتمعــات باعتبارهــا مشــكالت حتتــاج إىل حلــول
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وتتمثــل نقطــة االنطــاق الثانيــة يف إعــادة هيكلــة شــاملة
لديــون البلــدان األشــد تأثــرا تشــارك فيهــا كافــة األطــراف
املعنيــة بغيــة مســاعدة هــذه البلــدان يف التوصــل إىل حلــول
خضــراء ملشــكالتها ،مــن خــال أدوات مثــل مبادلــة الديــن
بحمايــة البيئــة ومبادلــة الديــن بتدابيــر مناخيــة وغيرهــا.
ومبــادرة جمموعــة العشــرين لتعليــق مدفوعــات خدمــة الديــن،
رغــم تمديــد العمــل بهــا ،ليســت ســوى حــل مؤقــت ملشــكلة هائلــة.
وأخيــرا وليــس آخــرا ،نحــن بحاجــة إىل خرائــط طريــق ملزمــة مــن
بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف للتركيــز علــى احللــول اخلضــراء
بالكامــل وعلــى  %50مــن تدابيــر التكيــف بحلــول عــام .2024
فــإذا تمكنــت األطــراف املشــاركة يف اتفاقيــة األمم املتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ مــن النهــوض إىل مســتوى
التحدي ،فســوف تتاح جلدول أعمال تمويل األنشــطة املناخية
يف املؤتمــر الســادس والعشــرين بشــأن املنــاخ فرصــة للنجــاح.
وبخــاف ذلــك ،ســينتهي األمــر بتحملــي أنــا عــبء ســداد فاتــورة
باهظــة أخــرى مل تدفعهــا األجيــال الســابقة نتيجــة تقاعــس أو
إهمــال.

اجملتمعات احمللية تعرف كيف حتافظ
على عالقة سليمة مع البيئة — وينبغي
أن نحذو حذوها
وليــس كأطــراف يف التغييــر ومســاهمين يف احللــول .وهــذا مــا
نحتــاج إىل تغييــره إذا أردنــا أن نحقــق طموحاتنــا احلقيقيــة
بشــأن املنــاخ .فاجملتمعــات تمتلــك ثــروة مــن اخلبــرات يف
دعــم ومواصلــة إقامــة عالقــات صحيــة مــع البيئــة ،وينبغــي لنــا
االســتناد لهــذا الثــراء .وينبغــي لنــا االقتــداء يف تعامالتنــا بهــذه
اجملتمعــات.
وهــذا يعنــي كذلــك ضــرورة قيامنــا بتعديــل أســلوب
قياســنا لنجــاح جهودنــا للتأكــد مــن خضوعنــا للمســاءلة أمــام
اجملتمعــات الشــعبية والنــاس املوجوديــن علــى جبهــة أزمــة
املنــاخ  -باإلضافــة إىل الذيــن يتأثــر مســتقبلهم باختياراتنــا
يف الوقــت احلاضــر .وال بــد أن نتأكــد مــن أن اســتنارة إجراءاتنــا
باحتياجــات هــذه اجملتمعــات.
ونحــن نعلــم أن الشــباب يواجهــون جمموعــة فريــدة مــن
العقبــات والتحديــات عنــد مشــاركتهم يف خمتلــف اجملــاالت
املتعلقــة بالسياســات والدافعــة للتغييــر .وبالتــايل ،لضمــان
تشــجيع أقصــى درجــة مــن املشــاركة ،نحــن بحاجــة لوضــع
آليــات توفــر احلمايــة للشــباب حتــى يمكنهــم حتــدي «مــن بيدهــم
الســلطة» دون خــوف مــن االنتقــام.
إرنست جيبسون هو ناشط يف جمال العمل املناخي يف
فيجي وهو عضو يف اجملموعة االستشارية الشبابية املعنية
بتغير املناخ التابعة ألمين عام األمم املتحدة.
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تأمل معي

ف بحلول عام 2050
صفر صا ٍ
الوكالة الدولية للطاقة حتدد مسارا لتخليص قطاع الطاقة من الكربون يف غضون ثالثة عقود

عقــب موجــة التصريحــات إلعــان هــدف الصفــر الصــايف
يف عامــي  2020و ،2021بــدأ التركيــز بصــورة متزايــدة علــى
خطــط حتقيــق هــذا الهــدف .وقــد وضعــت بعــض البلــدان خمططــا
تفصيليــا يصــف كيفيــة تخفيــض انبعاثاتهــا إىل مســتوى
الصفــر الصــايف ،لكــن بلدانــا عديــدة أخــرى مل تفعــل ذلــك بعــد.
وبفضــل البلــدان ذات اخلطــط املفصلــة ،تكونــت لدينــا فكــرة
عــن املهمــة التــي نحــن بصددهــا للتخلــص مــن الكربــون علــى
املســتوى القُطْــري ،وإن كان يصعــب أن نتصــور مــا يتطلبــه
ذلــك علــى املســتوى العاملــي .وهــذه حقيقــة جليــة ألن التعهــدات
العامليــة لــن تصــل بنــا إىل مســتوى الصفــر الصــايف يف الوقــت
املناســب لتجنــب ارتفــاع درجــات احلــرارة بمــا يتجــاوز 1,5
درجــة مئويــة.
وملعاجلــة هــذه املشــكلة ،أصــدرت الوكالــة الدوليــة
ف
للطاقــة( )IEAتقريرهــا الــذي يحمــل عنــوان «صفــر صــا ٍ
ﻣﻦ ﺛﺎﱐ
ﻏﻴﻐﺎﻃﻦ
 .)”Net Zero byوتوضــح
2050
بحلــول عــام “( »2050
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
ـواردة يف الدراســة السياســات
خارطــة الطريــق املفصلــة الـ
٣٣,٩ــلوكية الالزمــة إلرســاء نظــام
٢٠٢٠ـرات الس
والتكنولوجيــات والتغيـ
للطاقــة يقــوم علــى ٢٠٢٥
٣٠,٢
كربونيــة تعــادل صفــرا صافيــا
انبعاثــات
٢١,١ويحمــل قطــاع الطاقــة مفتــاح
 ٢٠٣٠فقــط.
يف غضــون ثالثــة عقــود
ف
ﺻﻔﺮ ﺻﺎ ٍ
 ١٢,٨مــن الكربــون :فاالنبعاثــات
العاملــي
ﺑﺤﻠﻮل  ٢٠٥٠تخليــص االقتصــاد٢٠٣٥
ـوايل ثالثــة أربــاع اجملمــوع الكلــي
املرتبطــة بالطاقــة تمثــل حـ
٦,٣ ٢٠٤٠
ـيد الكربــون.
النبعاثــات ثــاين أكسـ
٢٠٤٥

استخدام املصادر املتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
والنجاح يف هذه املهمة يتطلب اجتياز مسار ضيق ،ولكن تقرير
الوكالة يوضح أنه قابل للتحقق .ومن شأن التحرك املناخي
احلاسم اآلن أن يضع االقتصاد على ركيزة أقوى وأكثر استدامة
على املدى الطويل.
أندرو ستانلي هو عضو يف فريق حترير جملة التمويل
والتنمية

هدف االنبعاثات

يحمل قطاع الطاقة مفتاح التعامل مع حتدي املناخ الذي يواجه
العامل ،نظرا لكونه املصدر الرئيسي لالنبعاثات العاملية.

ﻏﻴﻐﺎﻃﻦ ﻣﻦ ﺛﺎﱐ
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

ف
ﺻﻔﺮ ﺻﺎ ٍ
ﺑﺤﻠﻮل ٢٠٥٠

٢,٥

٢٠٥٠تبعث٠,٠على القلق :فقطاع الطاقة يحتاج
ويرسم التقرير صورة
إىل عملية إصالح شاملة .وللنجاح يف هذه املهمة ،يجب أن
.“International
Energy Agency,
فوري وحاسم لوقف استهالك الوقود
احلكومات بتحرك
اﳌﺼﺪر “Net Zero by 2050 :تقوم
األحفوري وإقامة اقتصاد طاقة يتسم بالصالبة ويغلب عليه

٢٠٢٠
٢٠٢٥
٢٠٣٠
٢٠٣٥
٢٠٤٠
٢٠٤٥
٢٠٥٠

٣٣,٩
٣٠,٢
٢١,١
١٢,٨
٦,٣
٢,٥
٠,٠

اﳌﺼﺪر.“International Energy Agency, “Net Zero by 2050 :

تعهدات متزايدة

عدد البلدان التي تعهدت بتحقيق هدف الصفر الصايف آخذ يف التزايد ولكنه ال يزال دون املستوى املطلوب ويجب دعمه من خالل حترك يمكن التعويل عليه.
ﺗﻌﻬﱡﺪ اﻟﺼﻔﺮ اﻟﺼﺎﰲ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﶈﺪدة وﻃﻨﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة/اﶈﺪﺛﺔ

اﻟﺼﻔﺮ اﻟﺼﺎﰲ
ﺗﻌﻬﱡﺪ
اﳉﺪﻳﺪة/اﶈﺪﺛﺔ
وﻃﻨﻴﺎ
اﶈﻬﺪﱡﺪﱠﺛﺔاﻟﺼﻔﺮ اﻟﺼﺎﰲ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﶈﺪدة
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﶈﺪدة وﻃﻨﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة أو ﺗﻌ

اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﶈﺪد

اﳋﺮﻳﻄﺔ رﻗﻢ ،٤٦٢٤٢
إﺑﺮﻳﻞ ٢٠٢١
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اﳋﺮﻳﻄﺔ رﻗﻢ ،٤٦٢٤٢
إﺑﺮﻳﻞ ٢٠٢١

الرسم التوضيحي)SHOWYOURSTRIPES.INFO, PROFESSOR ED HAWKINS (UNIVERSITY OF READING :

اﳌﺼﺪر :اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺣــﺪود اﻟﺒﻠــﺪان ﻻ ﺗﻌﺒــﺮ ﺑﺎﻟﻀــﺮورة ﻋــﻦ
اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

تأمل معي

اﳌﺒﺎﱐ

 ٣٣,٩ﻏﻴﻐﺎﻃﻦ ﻣﻦ ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﻻ ﻣﺒﻴﻌــﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻤﺮاﺟــﻞ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗــﻮد اﻷﺣﻔــﻮري
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٢٥؛ وﻛﻞ اﳌﺒﺎﱐ اﳉﺪﻳﺪة ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻗﺎﻋــﺪة اﻟﻜﺮﺑــﻮن اﻟﺼﻔــﺮي ﺑﺤﻠــﻮل ﻋــﺎم ٢٠٣٠؛ و ٪٥٠ﻣﻦ اﳌﺒﺎﱐ
اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﺳــﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳــﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜــﻲ ﺑﺤﻴــﺚ ﺗﺼﺒــﺢ ﻣﻬﻴــﺄة
ﳋﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن إﱃ اﻟﺼﻔﺮ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٤٠؛ و٪٥٠
ﻣــﻦ اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺪﻓﺌــﺔ ﺳــﻴﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺘــﻪ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﻀﺨــﺎت
اﳊﺮارة ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٤٥؛ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪٨٥ﻣﻦ اﳌﺒﺎﱐ ﺳــﺘﻜﻮن
ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺼﻔﺮي ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .٢٠٥٠

٢٠٢٠

٢٠٢٥

٢٠٣٠

٢٠٣٥

٢٠٤٠

 :٢٠٢١ﱂ ﺗﺘــﻢ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﻮﻳــﺮ أي ﺣﻘــﻮل ﻧﻔــﻂ
أو ﻏــﺎز ﺟﺪﻳــﺪة؛ وﱂ ﺗُﺴ ـﺘَﺤﺪَث ﻣﻨﺎﺟــﻢ ﻓﺤــﻢ ﺟﺪﻳــﺪة
أو ﲢﺪث ﺗﻮﺳﻌﺎت ﰲ اﳌﻨﺎﺟﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

مهمة جسيمة
أمام العامل ثالثة عقود فقط لتخفيض انبعاثات ثاين

٣٠

ف
أكسيد الكربون املتعلقة بالطاقة إىل صفر صا ٍ
واالستفادة من فرصة التصدي لهذه املهمة من خالل
حصر ارتفاع درجات احل رارة العاملية يف حدود 1,5
درجة مئوية .وحتدد خارطة طريق الوكالة الدولية
للطاقة مدى جسامة هذا التحدي.

٢٠٥٠ ٢٠٤٥

اﻟﻨﻘﻞ

 ٪٦٠ﻣــﻦ اﻟﺴــﻴﺎرات اﳌﺒﻴﻌــﺔ ﻋﺎﳌﻴــﺎ ﺳــﺘﻜﻮن ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺤﻠــﻮل
ﻋــﺎم ٢٠٣٠؛ و ٪٥٠ﻣــﻦ ﺳــﻴﺎرات اﻟﺸــﺎﺣﻨﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠــﺔ ﺳــﺘﻜﻮن
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ وﻟــﻦ ﺗﻜــﻮن ﻫﻨــﺎك أي ﻣﺒﻴﻌــﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﺴــﻴﺎرات ﺗﻌﻤــﻞ
ﺑﻤﺎﻛﻴﻨﺎت اﻻﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٣٥؛ و ٪٥٠ﻣﻦ وﻗﻮد
اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻨﻘــﻞ اﳉــﻮي ﺳــﻴﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔــﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .٢٠٤٠

٢٥

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔــﺔ اﳉﺪﻳــﺪة ﰲ ﳎــﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ
اﻟﺜﻘﻴﻠــﺔ ﺳــﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠــﻰ ﻧﻄــﺎق واﺳــﻊ ﺑﺤﻠــﻮل ﻋــﺎم ٢٠٣٠؛ وﻛﻞ
ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﶈــﺮﻛﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ ﺳــﺘﺤﺘﻞ اﻟﺼــﺪارة
ﺑﺤﻠــﻮل ﻋــﺎم ٢٠٣٥؛ و ٪٩٠ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﰲ
ﳎــﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠــﺔ ﺳــﺘﺼﻞ إﱃ ﻧﻬﺎﻳــﺔ دورﺗﻬــﺎ
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺤﻠــﻮل ﻋــﺎم ٢٠٤٠؛ وأﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  ٪٩٠ﻣــﻦ اﻹﻧﺘــﺎج
اﻟﺼﻨﺎﻋــﻲ اﻟﺜﻘﻴــﻞ ﺳــﺘﻜﻮن اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗــﻪ ﻣﻨﺨﻔﻀــﺔ ﺑﺤﻠــﻮل ﻋــﺎم
.٢٠٥٠

٢٠
 ١٥٠ :٢٠٣٠ﻣﻠﻴــﻮن ﻃــﻦ ﻣﺘــﺮي ﻣــﻦ اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴــﻦ
ﻣﻨﺨﻔــﺾ اﻟﻜﺮﺑــﻮن؛ وزﻳــﺎدة ﰲ اﺳــﺘﺜﻤﺎرات
ﰲ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔــﺔ ﺗﺘﺠــﺎوز اﻟﺜﻼﺛــﺔ
أﺿﻌﺎف ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮاﱄ  ٤ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر

١٥
 :٢٠٣٥اﺣﺘﺠــﺎز  ٤ﻏﻴﻐﺎﻃــﻦ ﻣــﻦ ﺛــﺎﱐ أﻛﺴــﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳊﺮارة

ﻳﺘﻮﻗــﻒ إﻧﺸــﺎء أي ﳏﻄــﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﺘﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام
اﻟﻔﺤــﻢ ﻏﻴــﺮ اﳌﻌﺎﻟــﺞ ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم ٢٠٢١؛ وﺗﻀــﺎف ﺳــﻌﺔ ﺟﺪﻳــﺪة
ﻗﺪرﻫــﺎ  ١٠٢٠ﻏﻴﻐــﺎواط ﺳــﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﻣــﻦ اﻟﺸــﻤﺲ
واﻟﺮﻳــﺎح ﺑﺤﻠــﻮل ﻋــﺎم ٢٠٣٠؛ وﺗﺘﻮﻗــﻒ اﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ
ﻋــﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴــﺺ ﻷي ﳏﻄــﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﺘﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء
ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻔﺤــﻢ ﻏﻴــﺮ اﳌﻌﺎﻟــﺞ ﺑﺤﻠــﻮل ﻋــﺎم ٢٠٣٠؛ وﻳﻨﺘﺸــﺮ
اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ ذات اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت اﻟﺼﻔﺮﻳــﺔ
اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٣٥؛ وﻳﻨﺘﺸﺮ
اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ ذات اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت اﻟﺼﻔﺮﻳــﺔ
اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠٤٠ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻮﻗﻒ
ﻛﻞ ﳏﻄــﺎت ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء اﳉﺪﻳــﺪة ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻔﺤــﻢ ﻏﻴــﺮ
اﳌﻌﺎﻟــﺞ واﻟﻨﻔــﻂ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌــﺎﱂ؛ وﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻗﺮاﺑــﺔ  ٪٧٠ﻣــﻦ
اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﻋﺎﳌﻴــﺎ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴــﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .٢٠٥٠

 ٤٣٥ :٢٠٤٥ﻣﻠﻴــﻮن ﻃــﻦ ﻣﺘــﺮي ﻣــﻦ
اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴــﻦ ﻣﻨﺨﻔــﺾ اﻟﻜﺮﺑــﻮن؛
واﻧﺨﻔــﺎض اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻐــﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ إﱃ ﻧﺼــﻒ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
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احلد من تغير املناخ مقابل التكيف معه

العــامل يخــوض مع ــركة علــى جبهتيــن لوقــف االحتــرار العاملــي ومعاجلــة اآلثــار الناجمــة
ع ــن تغيــر املنــاخ

آدم بيسودي

تخيل تسرب املاء إىل قاربك.
ملنــع القــارب مــن الغــرق يجــب أن تعالــج مصــدر املشــكلة،
وهــو مــا يعنــي ســد الثقــوب .ولكــن مــاذا عــن كل امليــاه املتدفقــة
بالفعل؟ يمكنك االســتعانة بدلو والبدء يف نزح املياه للحفاظ
علــى جفــاف القــارب .ويتعيــن القيــام بكلتــا املســألتين يف آن
واحــد حتــى يظــل القــارب طافيــا وتتفــادى حــدوث تلــف لــه.
علــى نحــو مماثــل ،ملواجهــة تغيــر املنــاخ يجــب علــى
اإلنســانية أن تعمــل علــى جبهتيــن يف آن واحــد.
تتطلــب جهــود التخفيــف مــن آثــار تغيــر املنــاخ تدابيــر
ملعاجلة املشــكلة األساســية عن طريق إبطاء أو وقف االرتفاع
يف انبعاثــات الوقــود األحفــوري ،والتــي يمكــن أن ترفــع درجــة
حــرارة األرض بشــكل كارثــي ال رجعــة فيــه .ويلــزم التكيــف
ألجــل مســاعدة النــاس واحلكومــات علــى الصمــود واحلــد مــن
ويــات تغيــر املنــاخ التــي بدأنــا نعــاين منهــا بالفعــل.

احلد من تغير املناخ

يتفــق العلمــاء واالقتصاديــون يف الغالــب علــى مــا يجــب أن
يحــدث يف الســنوات الثالثيــن القادمــة للحــد مــن تغيــر املنــاخ.
ومــع ذلــك ،فــإن التحــدي الــذي يواجــه صانعــي السياســات هــو
كيفيــة تشــجيع اســتخدام التقنيــات النظيفــة لتشــغيل املركبــات
وإنتاج الكهرباء ونشــرها ،ويف نهاية املطاف ،جعل اســتخدام
أنــواع الوقــود األحفــوري أقــل فائــدة مــن الناحيــة االقتصاديــة.
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وهنا تأتي قضية تسعير الكربون.
إن تقليــل انبعاثــات الكربــون الناجمــة عــن حــرق أنــواع
الوقــود األحفــوري مثــل الفحــم والنفــط والغــاز لــن يحــدث دون
بعــض مــن التحفيــز .فمثلمــا قــد تختــار الســلعة األرخــص مــن
بيــن اختياريــن متشــابهين عنــد التســوق ،مــن غيــر املرجــح أن
يختــار النــاس الوقــود األحفــوري بتكلفــة بيئيــة إضافيــة إذا
كانــت البدائــل األنظــف أرخــص.
وتســعير الكربــون هــو أساســا حســاب تكلفــة إطــاق طــن آخــر
مــن ثــاين أكســيد الكربــون يف الهــواء .ويف حيــن يــؤدي اســتخدام
الوقــود األحفــوري إىل خلــق فــرص عمــل وجتــارة يف الوقــت
احلــايل ،فإنــه يتمتــع بدعــم ضمنــي :فاملســتخدمون ال يتعيــن
عليهــم دفــع ثمــن األضــرار البيئيــة .ويُعــرف هــذا اقتصاديــا
باســم «اإلخفــاق الســوقي” والــذي ال يعكــس فيــه ســعر الســلعة
أو اخلدمــة جميــع التكاليــف بالكامــل.
وعندمــا تختــار إحــدى شــركات الطاقــة مــا بيــن االســتثمار
يف مزرعــة ريــاح جديــدة أو حمطــة طاقــة تعمــل بالفحــم ،يتعيــن
أن يأخــذ القــرار يف االعتبــار تكلفــة التلــوث باإلضافــة إىل
تكاليــف كلتــا التقنيتيــن.
وألجــل تصحيــح هــذا اإلخفــاق ،بــدأ صانعــو السياســات يف
االعتمــاد علــى طريقتيــن رئيســيتين لتســعير الكربــون:
ضريبــة الكربــون :وذلــك بفــرض ضريبــة مباشــرة علــى
الفحــم واملنتجــات النفطيــة والغــاز الطبيعــي وأنــواع الوقــود
األحفــوري األخــرى بمــا يتناســب مــع حمتواهــا الكربــوين .ويتــم
تمرير الضريبة من املوردين إىل املســتهلكين يف شــكل أســعار
أعلــى للكهربــاء والبنزيــن وزيــت التدفئــة وغيرهــا من املنتجات
واخلدمــات التــي تعتمــد علــى الوقــود األحفــوري.
نظــام حتديــد وتــداول االنبعاثــات (:)Cap-and-trade
يحــدد هــذا النظــام خمصصــات إلجمــايل كميــة انبعاثــات
الكربــون التــي يتــم إطالقهــا كل عــام ،ممــا يــؤدي إىل إنشــاء
نظــام قائــم علــى الســوق يمكــن مــن خاللــه تــداول اخملصصــات
مــن القطاعــات األقــل كثافــة للكربــون إىل القطاعــات األكثــر
كثافــة للكربــون.
ويف حيــن يعتمــد أفضــل شــكل لتســعير الكربــون علــى
ظــروف كل بلــد علــى حــدة ،تــم حتديــد ضريبــة الكربــون علــى
أنهــا الطريقــة األكثــر فاعليــة لتغييــر الســلوك .وترجــع جاذبيــة
ضرائــب الكربــون إىل إمكانيــة إضافتهــا إىل الضرائــب احلاليــة
علــى البنزيــن وأنــواع الوقــود األخــرى ويمكــن أن تســاعد البلدان
علــى الوفــاء بتعهداتهــا خلفــض االنبعاثــات التــي نصــت عليهــا
اتفاقيــة باريــس لعــام  .2015ويمكنهــا أيضــا توفيــر مصــدر
دخــل إضــايف للحكومــات يســمح لهــا بخفــض الضرائــب
املرهقــة أو تمويــل التنميــة.

عودة إىل األسس

وبجانــب التســعير املباشــر للكربــون ،يمكــن للتدابيــر
التنظيميــة أن حتــد مــن انبعاثــات الكربــون .فاحلكومــات
يمكنهــا وضــع مــا يســمى بمعيــار حافظــة الطاقــة املتجــددة،
والــذي يشــترط إنتــاج كميــة معينــة مــن الطاقــة مــن مصــادر
متجــددة مثــل طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية ،مــن بيــن
مصــادر أخــرى.
ومــع ذلــك ،فــإن تســعير الكربــون لــه ميــزة علــى األســاليب
التنظيميــة ألنــه يفــرض حتــوال ســلوكيا أســرع وأوســع نطاقــا
يف كل مــن نــوع الطاقــة املســتخدمة وكميتهــا .ولتوفيــر املــال،
ســيلجأ مقدمــو خدمــات الكهربــاء واملصنعــون واملســتهلكون
إىل البحــث عــن مصــادر طاقــة أنظــف وأقــل تكلفــة ،واعتمــاد
تقنيــات أكثــر كفــاءة ،وتقليــل طلبهــم علــى الطاقــة.
والهــدف النهائــي هــو تقليــل االنبعاثــات بما يكفي للحد من
االحتــرار العاملــي إىل  2 - 1.5درجــة مئويــة فــوق مســتويات
مــا قبــل الثــورة الصناعيــة ،وهــي النقطــة التــي مــن احملتمــل
أن حتــدث عندهــا التغيــرات احملتملــة التــي ال رجعــة فيهــا
مــن حيــث ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر ،والظــروف املناخيــة
القاســية ،وتوافــر امليــاه ،وغيرهــا مــن التحــوالت املهمــة.
ويُنظــر بشــكل متزايــد إىل وضــع حــد أدنــى دويل ألســعار
الكربــون علــى أنــه وســيلة جلعــل أكبــر اجلهــات املتســببة يف
انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون يف العــامل تقلــل االنبعاثــات
بمــا يكفــي إلبقــاء االحتــرار العاملــي دون املســتوى املســتهدف
البالــغ درجتيــن مئويتيــن .ومــن شــأن العمــل املتضافــر تهدئــة
اخملــاوف مــن أن القطاعــات كثيفــة االســتخدام للطاقــة أو
املعرضــة للمخاطــر التجاريــة يف بلــد مــا ســتكون أقــل قــدرة
علــى املنافســة أو أن الشــركات ســتهرب إىل البلــدان التــي
توجــد فيهــا أســعار كربــون منخفضــة أو ال توجــد بهــا مثــل هــذه
األســعار.
وقــد وجــد صنــدوق النقــد الــدويل أن األمــر ســوف يتطلــب
 75دوالرا ســعرا لطــن ثــاين أكســيد الكربــون يف جميــع أنحــاء
العــامل بحلــول عــام  2030للحــد مــن ارتفــاع درجــة احلــرارة إىل
درجتيــن مئويتيــن .والعــامل أمامــه الكثيــر ليقطعــه ،إذ إن أربعــة
أخمــاس االنبعاثــات العامليــة غيــر مســعرة ،ويبلــغ متوســط
الســعر العاملــي لالنبعاثــات  3دوالرات فقــط للطــن.
ويرجــع بــطء العمــل يف هــذا الصــدد إىل أن مثــل هــذه
التدابيــر لهــا تكاليــف ســواء مــن حيــث القيمــة احلقيقيــة أو صنــع
القــرار السياســي .فعنــد  75دوالرا للطــن ،ســيرتفع متوســط
أســعار الكهربــاء علــى مــدى  10ســنوات بنســبة  %45وأســعار
البنزيــن بنســبة .%15
والســعي إىل انتقــال عــادل أمــر ضــروري .فاإليــرادات التــي
يتــم جمعهــا مــن خــال ضرائــب الكربــون ســتكون ضروريــة
لتعويــض األســر املعيشــية ذات الدخــل املنخفــض التــي تكافــح
مــن أجــل حتمــل تكاليــف الطاقــة األعلــى ،ولدعــم األشــخاص
الذيــن يعتمــدون حاليــا علــى الفحــم والنفــط وأنــواع الوقــود
األحفــوري األخــرى لكســب قوتهــم.

التكيف مع تغير املناخ

ومــع ذلــك ،يواجــه العــامل بالفعــل طقســا قاســيا بشــكل متزايــد.
ويؤثــر ذلــك علــى امليزانيــات احلكوميــة يف جميــع أنحــاء

العــامل ،وخاصــة يف البلــدان الفقيــرة التــي تكافــح بالفعــل
إلتاحــة اخلدمــات األساســية.
ومــن شــأن التكيــف مــع تغيــر املنــاخ مــن خــال بنيــة حتتيــة
أكثــر مرونــة ،وتوفيــر مــوارد امليــاه ،وحتســين غلــة حماصيــل
زراعــة األراضــي اجلافــة ،وحمايــة الســواحل ،وغيرهــا مــن
التدابيــر أن يحقــق نتيجــة ثالثيــة األبعــاد .فالبلــدان ســتعاين
بدرجــة أقــل مــن الصدمــات املناخيــة يف املســتقبل ،وســتتمتع
بإنتاجيــة ونمــو أكبــر ،وحتصــد فوائــد اجتماعيــة وبيئيــة.
ويمكــن أن يتخــذ التكيــف أشــكاال عديــدة غيــر التمويــل
احلكومــي املباشــر للبنيــة التحتيــة .فهــو ينطــوي علــى تشــجيع
القطــاع اخلــاص علــى التكيــف ،واحلمايــة االجتماعيــة يف
أعقــاب الكــوارث ،ووضــع اســتراتيجية شــاملة إلعــداد امليزانيــة
والتخطيــط تضــع يف اعتبارهــا تغيــر املنــاخ.
ويتســم التكيــف بأنــه اجتــاه ذكــي .فوفقــا لتقريــر صــادر
عــن اللجنــة العامليــة للتكيــف ،كل دوالر يُس ـتَثمر يف التكيــف
يمكــن أن يحقــق مــا يصــل إىل  10دوالرات مــن صــايف الفوائــد
االقتصاديــة ،تبعــا للنشــاط.
وبالرغــم مــن أن فوائــد تدابيــر التكيــف واضحــة وتوفر املال
علــى املــدى الطويــل ،فإنهــا تتطلــب تكاليــف أوليــة يصعــب علــى
العديــد مــن االقتصــادات الناميــة تدبيرها.
والبعــض يــدور يف حلقــة مفرغــة :فمحدوديــة حيــز املاليــة
العامــة تعــوق قدرتهــم علــى التكيــف مــع تغيــر املنــاخ ،ويــؤدي
تفاقــم الصدمــات املناخيــة إىل زيــادة عــاوات اخملاطــر التــي
يتحملونهــا ،ممــا يزيــد مــن تكلفــة االقتــراض يف األســواق
املاليــة العامليــة .وعندمــا تكــون تكاليــف الديــون أعلــى ،تكــون
تدابيــر التكيــف أقــل جــدوى.
ومســاعدة البلــدان علــى تمويــل هــذه االســتثمارات بشــكل
يتســم باالســتمرارية أمــر بالــغ األهميــة للتكيــف ،وســيعود
علــى املاليــات العامــة بالفائــدة علــى املــدى الطويــل .ويمكــن
أن يــؤدي احلــد مــن التعــرض إىل خماطــر املنــاخ مــن خــال
االســتثمار يف املرونــة إىل احلــد مــن عــاوات خماطــر املنــاخ.
ولكــن ال يــزال هنــاك القليــل جــدا مــن التمويــل املتــاح
املتعلــق باملنــاخ لتــايف هــذه احللقــة املدمــرة .فقــد بلغ متوســط
إجمــايل التمويــل املتــاح للتكيــف  30مليــار دوالر ســنويا يف
عامــي  2017و .2018وتقــدر تكاليــف التكيــف الســنوية يف
االقتصــادات الناميــة وحدهــا حاليــا بمــا يقــرب مــن  70مليــار
دوالر ،ومــن املتوقــع أن ترتفــع إىل  300-140مليــار دوالر
بحلــول عــام .2030
بإمــكان العــامل أن يحقــق أهدافــه املناخيــة ،لكــن ذلــك
يســتلزم القيــام باملزيــد مــن العمــل علــى صعيــدي احلــد مــن
تغيــر املنــاخ والتكيــف معــه .فعلــى عكــس قاربنــا اجملــازي،
ثمــة أرض واحــدة فقــط وجهودنــا للحفــاظ عليهــا مهمــة ذات
أبعــاد وجوديــة.
آدم بيسودي ،من فريق العمل يف جملة التمويل والتنمية.

سبتمبر  | 2021التمويل والتنمية

47

الطوا
املناخية يف آسيا
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ارئ

يمكــن لسياســة املاليــة العامــة أن
تســاعد يف التصــدي لتغيــر املنــاخ
يف منطقــة آســيا التــي تعــد األكثــر
تضــررا علــى اإلطــاق مــن ظاهــرة
االحتــرار العاملــي.

إيرا دابال-نوريس وجيمس دانيال
وماساهيرو نوزاكي
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بات

تغيــر املنــاخ هــو التحــدي األبــرز لهــذا العصــر الــذي نعيشــه،
ويبلــغ اخلطــر مــداه خصوصــا يف منطقــة آســيا واحمليــط
الهــادئ ،حيــث يســجل معــدل ارتفــاع درجــات احلــرارة يف
قــارة آســيا ضعــف املتوســط العاملــي ،ممــا يــؤدي إىل زيــادة
حــدة وتواتــر الكــوارث الطبيعيــة املرتبطــة بالطقــس .ويف
ســنة  2019وحدهــا ،ضربــت الهنــد موجــة حــارة شــديدة أدت
إىل نقــص امليــاه يف بعــض أنحــاء البــاد .وتســببت األمطــار
الغزيــرة يف جنــوب آســيا يف إخــاء أعــداد كبيــرة مــن الســكان،
بينمــا تراجــع منســوب امليــاه يف دلتــا ميكونــغ إىل مســتويات
غيــر مســبوقة بســبب الطقــس شــديد اجلفــاف .وشــهدت أســتراليا
فصــا شــديد اجلفــاف نتجــت عنــه حرائــق غابــات غيــر مســبوقة.
كذلــك أدى مــا يزيــد علــى  25إعصــارا مداريــا إىل تدميــر
ســواحل احمليطيــن الهــادئ والهنــدي .ومــن املتوقــع تفاقــم هــذه
اخملاطــر املناخيــة خــال الفتــرة املقبلــة.
ويــؤدي ارتفــاع منســوب ميــاه البحــار نتيجــة االحتــرار
العاملــي إىل تــآكل األراضــي الصاحلــة للزراعــة يف املناطــق
الســاحلية املنخفضــة ،ممــا يشــكل خطــرا بالغــا علــى الدخــول
الريفيــة واألمــن الغذائــي وتصديــر الســلع األوليــة .وبحلــول
منتصــف القــرن احلــايل ،ســيؤثر ارتفــاع منســوب امليــاه علــى
حــوايل مليــار شــخص يف منطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ.
وتواجــه املــدن الكبــرى مثــل مومبــاي ودكا وبانكــوك ومدينــة
هــو تشــي مِنــه وجاكارتــا وشــنغهاي خطــر الغــرق .وتخطــط
إندونيســيا بالفعــل لنقــل عاصمتهــا جاكرتــا ذات الكثافــة
الســكانية املرتفعــة إىل جزيــرة بورنيــو حلمايــة الســكان مــن
Dabla, 7/20
الصغيــرة
خطــر الفيضانــات .وبالنســبة للبلــدان اجلزريــة
بمنطقــة احمليــط الهــادئ مثــل كيريباتــي وجــزر مارشــال
وتوفالــو ،يمثــل ارتفــاع منســوب امليــاه تهديــدات وجوديــة.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻜﻮارث

ﺗﺸــﻬﺪ ﻣﻨﻄﻘــﺔ آﺳــﻴﺎ واﶈﻴــﻂ اﻟﻬــﺎدئ ﻋــﺪدا أﻛﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻜــﻮارث اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﻄﻘــﺲ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺪة ﻫﺬه اﻟﻜﻮارث وزﻳﺎدة ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ.
)ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻘﺲ٢٠١٩-٢٠٠٠ ،
 ،٪١٠اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

 ،٪٣٧آﺳﻴﺎ
واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

 ،٪١٣أوروﺑﺎ

 ،٪١٦إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

 ،٪٢٤ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ
اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺣﺪاث اﻟﻄﺎرﺋﺔ .٢٠٢٠
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ويف الوقــت الــذي تشــتد فيــه معانــاة منطقــة آســيا واحمليــط
الهــادئ مــن تداعيــات تغيــر املنــاخ ،فإنهــا تعــد أيضــا مــن
أهــم مصــادر املشــكلة ،حيــث تنتــج حــوايل نصــف انبعاثــات
ثــاين أكســيد الكربــون العامليــة وتضــم خمســة مــن أكبــر
البلــدان املنتجــة النبعاثــات غــازات الدفيئــة .ونظــرا لنصيــب
آســيا الضخــم مــن حجــم االنبعاثــات احلاليــة ونمــوه املتوقــع
مســتقبال ،ستشــكل سياســات كبــح االنبعاثــات يف الصيــن
والهنــد وغيرهمــا مــن البلــدان الكبــرى املنتجــة النبعاثــات ثــاين
أكســيد الكربــون عنصــرا أساســيا يف اجلهــود العامليــة.
وإىل جانــب املســاهمة يف االحتــرار العاملــي ،أدى انبعــاث
غــازات الدفيئــة مــن أنشــطة توليــد الكهربــاء القائمــة علــى
الفحــم والصناعــات التحويليــة كثيفــة االعتمــاد علــى الكربــون
(مثــل الصلــب واألســمنت ،والســيارات ،والزراعــة ،والطهــي
والتدفئــة باملنــازل) يف آســيا إىل ارتفــاع خطيــر يف مســتويات
اجلســيمات الدقيقــة العالقــة يف الهــواء (راجــع دراســة
 .)McKinsey Global Institute 2020واليــوم تعــد دلهــي ودكا
وأوالن باتــار وكاتمانــدو وبكيــن وجاكارتــا ضمــن أكبــر عشــر
مــدن مــن حيــث حجــم التلــوث .ويتعيــن احتــواء اســتخدام الوقــود
األحفــوري لتحقيــق خفــض حقيقــي يف مســتويات تلــوث الهــواء
الــذي يعــد مــن أهــم مســببات الوفــاة وأمــراض اجلهــاز التنفســي
يف آســيا الناميــة.
ويهــدد تغيــر املنــاخ النمــو واألرزاق واإلنتاجيــة والرخــاء عبــر
جميــع بلــدان املنطقــة .ولكــن سياســة املاليــة العامــة يمكــن أن
يكــون لهــا دور يف االســتجابة لهــذه املشــكلة .ويف دراســتنا
الصــادرة مؤخــرا ،نناقــش دور صنــاع السياســات يف منطقــة
آســيا واحمليــط الهــادئ يف تســريع جهــود التخفيــف والتكيــف
باســتخدام سياســة املاليــة العامــة إلدارة املفاضــات وتيســير
التحــول إىل اقتصــاد منخفــض الكربــون (راجــع دراســة Alonso
.)and others 2021

منع تراكم املزيد من اخملاطر

يعكــف العديــد مــن بلــدان آســيا بالفعــل علــى االســتجابة
لتحديــات تخفيــف تغيــر املنــاخ .وقامــت جميــع البلــدان تقريبــا
بإعــان أو حتديــث تعهداتهــا بموجــب اتفاقيــة باريــس لعــام
 ،2015وهــي االتفاقيــة العامليــة األساســية املعنيــة بخفــض
االنبعاثــات .وأعلنــت الصيــن مؤخــرا عــن هدفهــا حتقيــق
حياديــة الكربــون (أي الوصــول بصــايف انبعاثــات ثــاين أكســيد
الكربــون إىل مســتوى الصفــر) قبــل عــام  .2060كذلــك تعهــدت
اليابــان وكوريــا بتحقيــق نفــس الهــدف بحلــول عــام .2050
غيــر أنــه يتعيــن القيــام باملزيــد لدعــم التحــول إىل اقتصــاد
منخفــض الكربــون بخطــى أســرع .ويتطلــب حتقيــق هــذا الهــدف
الطمــوح تعديــل أنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك وإحــداث التحــوالت
املرجــوة يف اســتخدام الطاقــة واألراضــي والنقــل.
ويف البلدان التي تفرض حكوماتها ضريبة على انبعاثات
الكربــون ،يمكــن أن تشــكل هــذه الضريبــة أداة فعالــة للحــد مــن
انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون (راجــع  .)IMF 2019ولننظــر
علــى ســبيل املثــال يف حالــة فييتنــام التــي اعتمــد حتولهــا
الصناعــي الســريع اعتمــادا شــديدا علــى الوقــود األحفــوري
والتــي تعــد أيضــا مــن البلــدان األكثــر عرضــة للمخاطــر علــى
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مســتوى العــامل .فالتطبيــق التدريجــي لضريبــة الكربــون بســعر
 25دوالرا أمريكيــا للطــن علــى مــدار العقــد القــادم سيســاعد
البلــد يف حتقيــق أهــداف تخفيــف تغيــر املنــاخ التــي التــزم بهــا
بموجــب اتفاقيــة باريــس .وســتعطي زيــادة أســعار الكربــون
حافــزا للشــركات واألســر علــى اســتخدام الطاقــة بكفــاءة أكبــر،
كمــا ستشــجع علــى التحــول مــن الطاقــة املتولــدة عــن الفحــم إىل
الطاقــة املتجــددة .وســتبلغ إيــرادات الكربــون حــوايل  %1مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي ،والتــي ســيمكن اســتخدامها الحقــا يف
تمويــل خطــط التكيــف والتخفيــف الوطنيــة أو تلبيــة احتياجــات
التنميــة االجتماعيــة األخــرى.
ويمكــن لسياســة املاليــة العامــة املســاعدة أيضــا يف حــل
مشــكلة تلــوث الهــواء باملنطقــة .ففــي الصيــن والهنــد ومنغوليــا،
يعــد الفحــم مصــدر حــوايل  %80-%68مــن االنبعاثــات .ويمكــن
أن تنظــر هــذه البلــدان يف فــرض ضريبــة خاصــة علــى الفحــم
املنتَــج أو املســتهلك بســعر معــادل لضريبــة الكربــون .ويف
الهنــد ،يمكــن زيــادة ضريبــة الفحــم التــي بــدأ تطبيقهــا يف
عــام  2010وتمــت مضاعفتهــا عــام  .2020ومــن شــأن تنفيــذ
ضريبــة علــى الفحــم بمعــدل  25دوالرا أمريكيــا للطــن إنقــاذ
حيــاة ثالثــة مالييــن شــخص تقريبــا بحلــول عــام  2030يف
الصيــن وحدهــا.
ويتمثــل أحــد أهــم عناصــر تمكيــن التحــول إىل اقتصــاد
منخفــض الكربــون يف إدارة اآلثــار اجلانبيــة احملتملــة،
كارتفــاع تكلفــة الطاقــة علــى األســر والشــركات ،وتســريح
العمالــة ،إىل جانــب عــدد مــن التداعيــات املتفاوتــة عبــر
املناطــق .وســيختلف تأثيــر السياســات مــن بلــد آلخــر .فعلــى
ســبيل املثــال ،ســتكون ضريبــة الكربــون تنازليــة إىل حــد مــا
(أي يتحمــل الفقــراء اجلــزء األكبــر منهــا) حــال تنفيذهــا يف
الصيــن ومنغوليــا ،بينمــا تكــون تصاعديــة إىل حــد مــا (أي
يتحمــل األغنيــاء اجلــزء األكبــر منهــا) يف الهنــد .وعلــى البلــدان
التــي تطبــق ضريبــة تنازليــة علــى الكربــون دعــم املواطنيــن
– كعمــال مناجــم الفحــم – الذيــن تعتمــد أرزاقهــم علــى العمــل
بقطــاع الطاقــة .فعــادة مــا يكــون هــؤالء العمــال فقــراء نســبيا
وقــد يجــدون صعوبــة يف االنتقــال إىل القطاعــات الناميــة (مثــل
حمطــات الطاقــة املتجــددة).
وملوازنــة التداعيــات الســلبية الناجمــة عــن التحــول،
ســيتعين علــى احلكومــات إيجــاد ســبل لتعويــض األســر
والشــركات .ففــي الهنــد علــى ســبيل املثــال ،ســيؤدي اســتخدام
إيــرادات ضريبــة الكربــون يف تمويــل حتويــل مبالــغ مقطوعــة
جلميــع املواطنيــن (ربمــا باســتخدام رقــم الهويــة “)”Aadhaar
إىل حتســين أوضــاع  %80مــن األســر واحلــد مــن عــدم املســاواة.
ويف الصيــن ،يمكــن احلــد مــن عــدم املســاواة مــن خــال حتويــل
مبالــغ مقطوعــة جلميــع املواطنيــن وتقديــم دعــم لألســر
الريفيــة .وبالنســبة للعامليــن يف القطاعــات املتضــررة الذيــن
تــم تســريحهم ،فيمكــن دعمهــم مــن خــال توســيع نطــاق إعانــات
البطالــة وخدمــات التدريــب وإعــادة التوظيــف .كذلــك مــن شــأن
زيــادة اإلنفــاق العــام — علــى البنيــة التحتيــة العامــة النظيفــة
علــى ســبيل املثــال – توفيــر فــرص عمــل جديــدة يف القطاعــات
منخفضــة الكربــون .ويمكــن للحكومــات النظــر أيضــا يف
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اﳌﺼــﺪر :ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ اﺳــﺘﻨﺎدا إﱃ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻔﺘــﺮة ٢٠١٨-٢٠١٥
اﳌﺄﺧــﻮذة ﻋــﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻷوروﺑﻴــﺔ وﻣﻌﻬــﺪ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ واﻷﻣــﻦ اﻟﺒﺸــﺮي وﺟﺎﻣﻌــﺔ
ﻧﻮﺗﺮدام وﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

تصميــم حوافــز ســوقية لزيــادة فــرص احلصــول علــى التمويــل
األخضــر لتخفيــف القيــود املاليــة التــي تواجــه الشــركات.
كذلــك أقــرت حكومــات املنطقــة جمموعــة مــن األدوات
األخــرى لتخفيــف تغيــر املنــاخ ،بمــا يف ذلــك نظــم تــداول
االنبعاثــات التــي تفــرض احلكومــات بموجبهــا حــدودا قصــوى
علــى االنبعاثــات وتتــرك حتديــد الســعر لقــوى الســوق .ويف
الوقــت احلــايل ،يقتصــر تطبيــق نظــام تــداول االنبعاثــات علــى
شــركات توليــد الكهربــاء والقطاعــات الكبيــرة ويغطــي عــادة
حــوايل نصــف حجــم االنبعاثــات الوطنيــة فقــط يف معظــم
بلــدان املنطقــة – الصيــن وكوريــا علــى ســبيل املثــال .ومــن
شــأن توســيع نطــاق هــذه النظــم لتشــمل صغــار املســتخدمين أن
يســاعد يف هــذا الصــدد ،إىل جانــب اتخــاذ إجــراءات تكميليــة
كاآلليــات التــي تطبــق رســوما وتخفيضــات متناقصــة علــى
منتجــات وأنشــطة معينــة أعلــى أو أدنــى مــن معــدالت انبعاثــات
حمددة .وأخيرا ،سيســاعد تشــديد القواعد التنظيمية املفروضة
علــى جــودة الهــواء والوقــود ومعاييــر انبعاثــات الســيارات يف
دعــم جهــود خفــض انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون .ومــن
األدوات املكملــة لهــذه اجلهــود االســتثمار يف وســائل النقــل
العامــة النظيفــة وشــبكات الكهربــاء الذكيــة بهــدف اســتخدام
الطاقــة املتجــددة يف توليــد الكهربــاء ،وحتديــث املبــاين لزيــادة
كفــاءة اســتخدام الطاقــة (راجــع .)IMF 2020

التعجيل بوتيرة التكيف

مــن الضــروري أن تعمــل جميــع البلــدان علــى حتســين قدرتهــا
علــى التكيــف يف ظــل تغيــر املنــاخ ملوازنــة تأثيــر اخلســائر
الناجمــة عــن تفاقــم اخملاطــر املناخيــة وزيــادة تواتــر الكــوارث
املرتبطة باملناخ .وســيعني ذلك اســتحداث نظم لإلنذار املبكر
وإنشــاء بنيــة حتتيــة صلبــة واحلــد مــن التعــرض للمخاطــر
وضمــان تطبيــق آليــات تمويــل مالئمــة .غيــر أن بلــدان جــزر
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احمليــط الهــادئ ،مثــل فانواتــو وتونغــا ،واالقتصــادات الناميــة
مثــل بنغالديــش وإندونيســيا والفلبيــن ال تــزال تعــاين مــن
قصــور يف قدرتهــا علــى التكيــف .وقــد ينطــوي التكيــف أيضــا
علــى اختيــارات صعبــة بيــن األصــول التــي يتعيــن حمايتهــا
ونقلهــا وســبل حمايــة الســكان األكثــر عرضــة للمخاطــر.

قد ينطوي التكيف على اختيارات صعبة
بين األصول التي يتعين حمايتها ونقلها
وسبل حماية السكان األكثر عرضة
للمخاطر.
ورغــم التحديــات ،كان العديــد مــن بلــدان املنطقــة يف طليعة
اجلهــود العامليــة لدعــم التكيــف يف ظــل تغيــر املنــاخ .فاليابــان
وســنغافورة وتايلنــد مــن البلــدان األفضــل أداء علــى مســتوى
العــامل مــن حيــث إقــرار وتنفيــذ األطــر الالزمــة للكشــف عــن
خماطــر الكــوارث الطبيعيــة وتقييمهــا واحلــد منهــا .وتتضمــن
اإلجــراءات التــي تتخذهــا هــذه البلــدان يف الوقــت احلــايل
إعــادة إحيــاء غابــات املانغــروف وحمايــة الشــعاب املرجانيــة
وتطبيــق خطــط وطنيــة وحمليــة لدعــم التكيــف .ولكــن حتــى يف
هــذه البلــدان ،يمكــن للحكومــات القيــام باملزيــد لتقديــر تكلفــة
خطــط التكيــف وإيــاء األولويــة لتطبيقهــا ومراعــاة تزايــد
اخملاطــر املناخيــة يف قــرارات البنيــة التحتيــة.
ويتطلــب بنــاء القــدرة علــى التكيــف توفيــر اســتثمارات
هائلــة ،ولكــن هنــاك بعــض الفــرص أيضــا .فاالقتصــادات
الناميــة مثــل فييــت نــام وإندونيســيا لديهــا احتياجــات ضخمــة
يف قطــاع البنيــة التحتيــة ،كمــا تعمــل يف الوقــت نفســه علــى
توســيع نطــاق مناطقهــا احلضريــة .ويمكنهــا بالتــايل أن
تضمــن أن تكــون البنيــة اجلديــدة أكثــر صالبــة وقــدرة علــى
حتمــل خماطــر تغيــر املنــاخ املتزايــدة .فيمكــن تزويــد الطــرق
اجلديــدة بنظــم صــرف لتحمــل ميــاه األمطــار الغزيــرة ،أو
بناؤهــا علــى أرض مرتفعــة للحــد مــن خماطــر الفيضانــات،
وهــو حــل غيــر مكلــف نســبيا.
ويف بلــدان أخــرى ،ســيتطلب تعزيــز الصالبــة حتديــث
األصــول القائمــة املعرضــة للمخاطــر املناخيــة أو إنشــاء بنيــة
حتتيــة حلمايــة املناطــق الســاحلية ،وهــو مــا قــد ينطــوي علــى
تكلفة أعلى بكثير .فحســب التقديرات ،تبلغ قيمة االســتثمارات
العامــة الالزمــة إلنشــاء بنيــة حتتيــة مقاومــة للمنــاخ %3,3
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف املتوســط ســنويا علــى مســتوى
املنطقــة .كذلــك تعــد تكلفــة إنشــاء بنيــة حتتيــة حلمايــة املناطــق
الســاحلية مرتفعــة للغايــة يف العديــد مــن بلــدان جــزر احمليــط
الهــادئ .ففــي تونغــا علــى ســبيل املثــال ،تقــدر االحتياجــات
االســتثمارية املرتبطــة باملنــاخ (التــي تمثــل اســتثمارات
التكيــف جــزءا كبيــرا منهــا) بحــوايل  %14مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي ســنويا لعشــر ســنوات (راجــع دراســة .)IMF 2020b
كذلــك حتتــاج إندونيســيا والوس والفلبيــن إىل اســتثمارات
عامــة ضخمــة بســبب رصيدهــا الكبيــر مــن األصــول املعرضــة
للمخاطــر .وتؤكــد هــذه التكلفــة املرتفعــة علــى ضــرورة البــدء
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يف بنــاء عــامل أفضــل لتجنــب مراكمــة املزيــد مــن األصــول
املعرضــة للخطــر.
ويمكــن حتقيــق عائــدات كبيــرة مــن االســتثمار يف البنيــة
التحتيــة الداعمــة للتكيــف يف ظــل تغيــر املنــاخ .فمــن شــأن هــذه
االســتثمارات تشــجيع رأس املــال اخلــاص ،بمــا يف ذلــك مــن
خــال احلــد مــن اخملاطــر واخلســائر الناجتــة عــن الكــوارث،
وخفــض اإلنفــاق علــى التعــايف مــن الكــوارث ومســتويات
املديونيــة احلرجــة ،وضمــان انتعــاش األنشــطة االقتصاديــة
علــى نحــو أســرع .ويكتســب تمويــل إجــراءات التكيــف أهميــة
كبيــرة للغايــة نظــرا الحتياجــات البنيــة التحتيــة الضخمــة يف
العديــد مــن البلــدان .ويتعيــن تيســير املفاضــات بيــن النمــو
والديــن مــن خــال تعبئــة اإليــرادات وحتديــد أولويــات اإلنفــاق
وضمــان كفاءتــه .وبالنســبة ملعظــم البلــدان منخفضــة الدخــل
وغيرهــا مــن بلــدان جــزر احمليــط الهــادئ املعرضــة للخطــر التــي
تعــاين مــن ضيــق احليــز املــايل ،ســتتطلب تلبيــة احتياجــات
التكيــف احلصــول علــى مــوارد تمويليــة ميســرة.

استغالل فرص التكامل

تواجــه منطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ حتديــات مناخيــة هائلــة
وملحــة .لذلــك يتعيــن علــى احلكومــات اســتغالل جميــع الفــرص
املتاحــة لتســريع جهــود التكيــف والتخفيــف املبذولــة يف
الوقــت احلــايل.
وينبغــي أن تســتغل احلــزم املاليــة ،التــي تســتهدف إعطــاء
دفعــة البدايــة للتعــايف مــن جائحــة كوفيــد ،19-أوجــه التكامــل
بيــن احتياجــات البنيــة التحتيــة وفــرص خفــض االنبعاثــات
والتكيــف .فمــن شــأن االبتــكارات يف جمــاالت البنيــة التحتيــة
والتكنولوجيــا الذكيــة مناخيــا (مثــل تكنولوجيــات حبــس
الكربــون وتخزينــه) املســاعدة يف احلــد مــن تكلفــة التخفيــف.
واملنطقــة قــادرة علــى ذلــك بالفعــل .فالصيــن واليابــان وبلــدان
أخــرى تأتــي يف طليعــة البلــدان املبتكــرة – بــدءا مــن الســيارات
الكهربائيــة وحتــى الطاقــة املتجــددة .كذلــك سيســاعد تشــجيع
االســتثمار األخضــر بشــكل أكبــر علــى ضمــان ضــخ املزيــد
مــن األمــوال يف االســتثمارات منخفضــة الكربــون واملقاومــة
للمنــاخ.

إيرا دابال-نوريس رئيس قسم وماساهيرو نوزاكي
نائب رئيس قسم يف إدارة آسيا واحمليط الهادئ وجيمس
دانيال مدير مساعد يف إدارة شؤون املالية العامة بصندوق

النقد الدويل.
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تغير املناخ
والسياسـة النقدية
علــى البنــوك املركزيــة أن تقــوم بدورهــا يف
مكافحــة االحتــرار العاملي
إيزابيل شنابيل

باتت

سبتمبر  | 2021التمويل والتنمية

الرسم التوضيحيISTOCK / INSTAMATICS; AJWAD CREATIVE :

اآلثــار املدمــرة لتغيــر املنــاخ واضحــة تمام
الوضــوح .وهــا هــي األرقــام القياســية
لدرجــات احلــرارة تتحطــم ثانيــة ًهــذا العــام
— يف كنــدا والواليــات املتحــدة ومنطقــة القطــب الشــمايل يف
روســيا وآســيا الوســطى .وعلــى مســتوى العــامل ،كانــت الســت
ســنوات األخيــرة هــي األشــد حــرارة يف التاريــخ ،وجتــاوزت
درجــات احلــرارة يف  2020متوســط الفتــرة مــن -1850
 1900بمقــدار  1,25درجــة مئويــة ( 2,25فهرنهايــت).
ومــن غيــر املؤكــد علــى وجــه الدقــة كيــف ســيؤثر تغير املناخ
علــى االقتصــاد والنظــام املــايل .ويســعى البنــك املركــزي
األوروبــي يف الوقــت احلــايل لقيــاس كــم عواقــب تغيــر املنــاخ
علــى الشــركات والبنــوك مــن خــال اختبــار حتمل الضغوط على
مســتوى االقتصــاد ككل .وتعتمــد هــذه العمليــة ،التــي ستُنشــر
نتائجهــا قريبــا ،علــى جمموعــة مــن الســيناريوهات املناخيــة
التــي وضعتهــا “شــبكة تخضيــر النظــام املــايل” ،وهــي رابطــة
عامليــة تتألــف مــن بنــوك مركزيــة وهيئــات رقابيــة تنــادي
بنظــام مــايل أكثــر اســتدامة .وتُســتخدم هــذه الســيناريوهات يف
تقييــم التأثيــر احملتمــل مــن تغيــر املنــاخ علــى نحــو  4مالييــن
شــركة يف أنحــاء العــامل وحــوايل ألفــي بنــك يف منطقــة اليــورو.
ويتضــح مــن النتائــج األوليــة لهــذه العمليــة أن اخملاطــر
املاديــة الناجمــة عــن تغيــر املنــاخ — املوجــات احلــارة

وعواصــف الريــاح والفيضانــات واجلفــاف ،ومــا إىل ذلــك -
مــن احملتمــل أن تــزداد بشــكل كبيــر حــال عــدم اتخــاذ املزيــد مــن
سياســات تخفيــف آثــار هــذا التغيــر (دراســة Alogoskoufis and
 .)others 2021ومــن شــأن متوســط احتمــال التوقــف عــن الســداد
يف احملافــظ االئتمانيــة لنســبة  %10مــن بنــوك منطقــة اليــورو
األكثــر تعرضــا خملاطــر املنــاخ أن يرتفــع بشــكل كبيــر —
ويصل إىل  %30بحلول عام  .2050وتتعرض الشــركات على
مســتوى أوروبــا خملاطــر ماديــة مــن تغيــر املنــاخ ،وإن كانــت
هــذه اخملاطــر موزعــة بشــكل متبايــن (راجــع الرســم البيــاين).
ـواء نســبيا
ومقارنــة بهــذه اخملاطــر ،يبــدو أن هنــاك احتـ ً
لتكاليــف التحــول إىل اقتصــاد يتســم باحليــاد الكربــوين (دراســة
 .)de Guindos 2021وينطــوي التحــرك املبكــر علــى منافــع
واضحــة .وقــد يكــون التحــول مكلفــا يف املــدى القصيــر ،ولكــن
يُرجــح تعويــض االســتثمارات يف بدايــة الفتــرة وجتاوزهــا علــى
املــدى الطويــل مــع جتنــب الشــركات لتفاقــم اخملاطــر املاديــة
وجنيهــا للثمــار االقتصاديــة مــن تخفيــف آثــار تغيــر املنــاخ.
وبنــاء علــى جمموعــة مــن النمــاذج اخملتلفــة ،تؤكــد بحــوث
أجراهــا صنــدوق النقــد الــدويل مؤخــرا هــذه النتائــج (IMF
 .)2020والرســالة التــي تتوصــل إليهــا بســيطة :حــان الوقــت
اآلن التخــاذ إجــراء طمــوح وواســع النطــاق يضمــن التحــول
بانتظــام ويكفــل تخفيــف آثــار تغيــر املنــاخ.
وينطــوي التهديــد الوجــودي الــذي يفرضــه تغيــر املناخ على
أنــه يجــب علــى جميــع صنــاع السياســات إمعــان التفكيــر يف
طريقــة للمســاهمة يف الكفــاح ضــد االحتــرار العاملــي .وبينمــا
احلكومــات هــي األطــراف الفاعلــة األساســية ،هنــاك إجمــاع
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متزايــد يف اآلراء علــى أن البنــوك املركزيــة ال يســعها الوقــوف
موقــف املتفــرج .وكانــت شــبكة تخضيــر النظــام املــايل تتألــف
مــن ثمانيــة أعضــاء وقــت تأسيســها عــام  ،2017وأصبحــت
اآلن تضــم  95عضــوا و 15مراقبــا ،بمــا يف ذلــك البنــوك
املركزيــة الرئيســية .وانضــم إليهــا صنــدوق النقــد الــدويل عــام
 2019بصفــة مراقــب.
والســبب الرئيســي وراء ضــرورة زيــادة اهتمــام البنــوك
املركزيــة بتغيــر املنــاخ هــو تأثيــره احملتمــل علــى قدرتهــا
علــى أداء مهامهــا .وتتمثــل املهمــة الرئيســية للبنــك املركــزي
األوروبــي يف حتقيــق اســتقرار األســعار ،وهــو هــدف تشــترك
فيــه معظــم البنــوك املركزيــة .وتشــير األدلــة إىل أن تغيــر املنــاخ
األســعار كمــا أنــه
8/2ـى اســتقرار
ذو انعكاســات مهمــة للغايــة علـ
schnabel,
updated
يؤثــر علــى جمــاالت اختصــاص أخــرى للبنــوك املركزيــة،
كاالســتقرار املــايل والرقابــة املصرفيــة.
ويؤثــر تغيــر املنــاخ علــى اســتقرار األســعار مــن خــال ثــاث
قنــوات علــى األقــل.

ﰲ داﺋﺮة اﳋﻄﺮ

اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﰲ أﻧﺤــﺎء أوروﺑــﺎ ﻣﻌﺮﺿــﺔ �ﺎﻃــﺮ ﻣﺎدﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺗﻐﻴــﺮ اﳌﻨــﺎخ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻬﺪد اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ.
ﳐﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ/ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
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Hurricanes

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ).Alogoskoufis and others (2021
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻠﻮن اﻟﺮﻣﺎدي إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ.

0%

أوال ،عواقــب تغيــر املنــاخ قــد تضعــف انتقــال آثــار تدابيــر
السياســة النقديــة التــي تتخذهــا البنــوك املركزيــة إىل أوضــاع
التمويــل التــي تواجههــا األســر والشــركات ،ومــن ثــم انتقالهــا
إىل االســتهالك واالســتثمار .واخلســائر التــي تنجــم عــن حتقــق
اخملاطــر املاديــة أو األصــول احملصــورة (مثــل االحتياطيــات
النفطيــة التــي لــن تُســتغل مــع ابتعــاد العــامل عــن الوقــود
األحفــوري) يمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى امليزانيــات العموميــة
للمؤسســات املاليــة ،فتحــد مــن تدفــق االئتمــان إىل االقتصــاد
احلقيقــي .وعــاوة علــى ذلــك ،كلمــا طــال أمــد املعاجلــة غيــر
الكافيــة ملشــكلة تغيــر املنــاخ ،ازدادت خماطــر عــدم انتقــال
آثــار السياســات بســبب حــدوث ارتفــاع حــاد ومفاجــئ يف
عــاوات اخملاطــر االئتمانيــة .وتتعــرض البنــوك املركزيــة
نفســها خملاطــر حمتملــة — مــن األوراق املاليــة التــي تتــم
حيازتهــا يف ظــل برامــج شــراء األصــول وكضمانــات تقدمهــا
أطــراف مقابلــة يف عمليــات السياســة النقديــة.
وثانيــا ،تغيــر املنــاخ يمكــن أن يــؤدي إىل زيــادة تقلــص
احليــز املتــاح للسياســة النقديــة التقليديــة مــن خــال تخفيــض
مســتوى تــوازن ســعر الفائــدة احلقيقــي ،والــذي يــوازن بيــن
املدخــرات واالســتثمارات .علــى ســبيل املثــال ،ارتفــاع درجــات
احلــرارة قــد يضعــف إنتاجيــة العمالــة أو يرفــع معــدالت
اإلصابــة باألمــراض والوفيــات .وقــد يُعــاد توزيــع املــوارد
اإلنتاجيــة لدعــم تدابيــر التكيــف ،بينمــا عــدم اليقيــن املرتبــط
باملنــاخ يمكــن أن يــؤدي إىل زيــادة املدخــرات التحوطيــة
وانخفــاض احلوافــز علــى االســتثمار .ويمكــن أن تــؤدي هــذه
العوامــل جمتمعــة إىل تخفيــض املســتوى التــوازين لســعر
الفائــدة احلقيقــي ومــن ثــم زيــادة احتمــاالت تقييــد ســعر
الفائــدة األساســي للبنــك املركــزي .ولكــن هــذه املســألة ال يمكــن
تأكيدهــا بــأي حــال ،فاألســعار املتوازنــة قــد ترتفــع بــدال مــن
ذلــك نتيجــة لالبتــكارات واالســتثمارات اخلضــراء وتخــط مســارا
للخــروج مــن البيئــة احلاليــة التــي يســودها انخفــاض معــدالت
التضخــم وانخفــاض أســعار الفائــدة.
وثالثــا ،قــد يترتــب علــى تغيــر املنــاخ وسياســات تخفيــف
وطأتــه تأثيــر مباشــر علــى ديناميكيــة التضخــم .ويؤكــد
التاريــخ احلديــث أن زيــادة اخملاطــر املاديــة يمكــن أن تســبب
تقلبــات يف النــاجت ومعــدالت التضخــم علــى املــدى القصيــر
تــؤدي بدورهــا إىل زيــادة التقلــب االقتصــادي الكلــي علــى
املــدى األطــول .ومــا مل توضــع سياســات أقــوى لتخفيــف آثــار
تغيــر املنــاخ ،ســتتزايد خماطــر مواجهــة صدمــات مناخيــة
أكبــر ،مــع اســتمرار عواقبهــا لفتــرات أطــول علــى األســعار
واألجــور .وإضافــة إىل ذلــك ،حتــى سياســات تخفيــف وطــأة
هــذه اآلثــار ،مثــل برامــج تســعير الكربــون ،يمكــن أن تؤثــر علــى
اســتقرار األســعار ،فربمــا تعجــل االجتاهــات الكبيــرة وطويلــة
األمــد لألســعار النســبية وتســبب فروقــا بيــن املقاييــس الكليــة
واألساســية للتضخــم.

ونتيجــة لهــذه العوامــل ،بــدأت البنــوك املركزيــة بالفعــل
تدمــج اخملاطــر املرتبطــة باملنــاخ ضمــن عمليــات سياســاتها
النقديــة

نحو حتييد أثر الكربون

شــكلت اعتبــارات تغيــر املنــاخ جــزءا ال يتجــزأ مــن مراجعــة
اســتراتيجية السياســة النقديــة للبنــك املركــزي األوروبــي
التــي اس ـتُكْمِلَت يف يوليــو  .2021ونشــرنا خطــة عمــل طموحــة
وخارطــة طريــق مفصلــة تؤكــد التزامنــا التــام بمواصلــة إدمــاج
اعتبــارات تغيــر املنــاخ يف إطــار سياســتنا النقديــة .واتضــح
مــن مراجعتنــا الشــاملة لالســتراتيجية أن هنــاك كثيــرا مــن
اجملــاالت التــي تســتطيع البنــوك املركزيــة أن تســهم مــن
خاللهــا يف مكافحــة االحتــرار العاملــي ،وربمــا أُتيحــت جمــاالت
أخــرى يف املســتقبل.
ومــن خــال التحليــل املتعمــق لإلجــراءات املمكنــة وحتديــد
ســبل تفعيلهــا ،وذلــك علــى ســبيل املثــال فيمــا يخــص تصنيــف
األنشــطة األكثــر أو أقــل «خضــرة» ،يمكــن للبنــك املركــزي
األوروبــي والبنــوك املركزيــة األخــرى القيــام بــدور احملفــز
العتمــاد نظــم ماليــة أكثــر اســتدامة .وعــاوة علــى ذلــك ،فمــن
خــال اإلعــان املســبق عــن التغيــرات التــي تُــرى يف إطــار
عملياتنــا ،يمكننــا أن نشــجع املشــاركين يف الســوق علــى
تعجيــل وتيــرة التحــول إىل حتييــد أثــر الكربــون.
وســوف يقــوم البنــك املركــزي األوروبــي ،كجــزء مــن
خطــة عملــه ،بإدخــال اعتبــارات تغيــر املنــاخ ضمــن عملياتــه
ملراقبــة االقتصــاد — وذلــك ،علــى ســبيل املثــال ،بتعزيــز
القــدرات التحليليــة يف جمــال إعــداد النمــاذج ووضــع التنبــؤات
االقتصاديــة الكليــة املرتبطــة باملنــاخ.
ويف ســياق عملــه اإلحصائــي ،ســوف ينشــئ البنــك املركــزي
األوروبــي مؤشــرات إحصائيــة جديــدة ذات صلــة باملنــاخ،
كتلــك املتعلقــة بتصنيــف األدوات اخلضــراء ،والبصمــة
الكربونيــة حملافــظ املؤسســات املاليــة وتعرضهــا للمخاطــر
املاديــة املرتبطــة باملنــاخ.
وإضافــة إىل ذلــك ،ينــادي البنــك املركــزي األوروبــي
باإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة بتغيــر املنــاخ علــى نحــو
متســق دوليــا وقابــل للتدقيــق .وســوف يضــع البنــك شــروطا
لإلفصــاح عــن أصــول القطــاع اخلــاص ،إمــا كمعيــار جديــد
لألهليــة أو كأســاس للمعاملــة املميــزة ألغــراض الضمانــات
وشــراء األصــول ،وهــو مــا يســاعد علــى تعجيــل اإلفصــاح يف
قطــاع الشــركات .وســوف يبــدأ البنــك املركــزي األوروبــي يف
اإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة باملنــاخ يف احملافــظ
غيــر املرتبطــة بعمليــات السياســة النقديــة ،وبرناجمــه لشــراء
ســندات قطــاع الشــركات بحلــول الربــع األول مــن عــام .2023
وبــدءا مــن عــام  ،2022ســوف يُجــرى البنــك املركــزي
األوروبــي اختبــارات لقــدرة امليزانيــة العموميــة ملنظومــة
اليــورو علــى حتمــل الضغــوط املناخيــة باســتخدام منهجيــة
اختبــاره اجلــاري للضغــوط املناخيــة علــى مســتوى االقتصــاد
ككل .وســوف يُجــري البنــك مراجعــة أخــرى لقيــاس مــدى

انعــكاس التعــرض للمخاطــر املرتبطــة باملنــاخ علــى درجــات
اجلــدارة االئتمانيــة وتقييمــات األصــول يف ظــل إطــار
ضماناتنــا.
وســوف يقــوم البنــك املركــزي األوروبــي كذلــك بإدخــال
املعاييــر املرتبطــة باملنــاخ ضمــن عملياتــه لشــراء أصــول
الشــركات .ويف املاضــي ،كانــت عمليــات تخصيــص ســندات
القطــاع اخلــاص تسترشــد عمومــا بمبــدأ احليــاد جتــاه الســوق
— بحيــث تمثــل املشــتريات يف ظلهــا انعكاســا لتكويــن
الســوق ككل — لتجنــب تشــوهات األســعار النســبية.
ومــع هــذا ،فالقطاعــات كثيفــة االنبعاثــات غالبــا مــا تكــون
يف حاجــة إىل اســتثمارات رأســمالية ثابتــة وكبيــرة علــى
املــدى الطويــل وتصــدر الســندات عمومــا بمعــدل تواتــر أعلــى.
ونتيجــة لذلــك ،فالديــون املســتوفاة لشــروط االســتفادة مــن
برنامــج شــراء ســندات قطــاع الشــركات وكذلــك حمفظــة البنــك
املركــزي األوروبــي تبــدو مــن النــوع كثيــف االنبعاثــات (دراســة
 .)Papoutsi, Piazzesi, and Schneider 2021وبعبــارة أخــرى،
مــن املرجــح أن يــؤدي االلتــزام بمبــدأ احليــاد جتــاه الســوق إىل
اســتمرار إخفاقــات الســوق التــي كانــت موجــودة مــن قبــل بصفــة
دائمــة أو حتــى إىل تفاقــم أوجــه عــدم الكفــاءة الســوقية التــي
تفضــي إىل تخصيــص املــوارد دون املســتوى األمثــل.
ومــن ثــم ،يبــدو مــن املالئــم االســتعاضة عــن مبــدأ احليــاد
جتــاه الســوق بمبــدأ كفــاءة الســوق الــذي يتضمــن علــى نحــو
أكمــل اخملاطــر والتكاليــف اجملتمعيــة املصاحبــة لتغيــر املنــاخ
(دراســة  ،)Schnabel 2021مــع مراعــاة امتثــال جهــات اإلصــدار
لتشــريعات االحتــاد األوروبــي التــي تنفــذ اتفاقيــة باريــس.
ويف ظــل اســتراتيجيته وخطــة عملــه اجلديدتيــن ،يقــر البنــك
املركــزي األوروبــي بــأن تغيــر املنــاخ يشــكل حتديــا عامليــا
يقتضــي اســتجابة عاجلــة مــن جانــب السياســات ،بمــا يف
ذلــك مــن جانــب البنــوك املركزيــة .ويف نطــاق مهامنــا ،نحــن
عازمــون علــى املســاهمة يف تعجيــل وتيــرة التحــول إىل
اقتصــاد يتســم باحليــاد الكربــوين.
إيزابيل شنابيل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي
األوروبي.
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االستثمار يف مستقبل قابل لالستمرار

يمكــن للتمويــل املقــدم مــن القطــاع اخلــاص أن يضطلــع بــدور حمــوري يف تعزيــز آثــار
السياســات احلكوميــة املتعلقــة باملنــاخ
فاليري سميث

األمم املتحــدة املعنــي بتغيــر املنــاخ ،الــذي كان مقــررا عقــده
يف نوفمبــر  ،2020حتــى خريــف هــذا العــام .وســوف يحتــل
موضــوع التمويــل القابــل لالســتمرار مكانــة بــارزة علــى جــدول
األعمــال ،وبصفــة خاصــة تعبئــة األمــوال العامــة واخلاصــة
للحــد مــن أســباب تغيــر املنــاخ.

دور القطاع اخلاص

الصورة :مهداة من بنك سيتي

نحــن نواجــه حالــة طــوارئ مناخيــة عامليــة تتطلــب
إجــراءات فوريــة وحلــوال طويلــة األمــد ،إىل جانــب مؤسســات
مالية ذات وضع فريد يمّكنها من املســاعدة يف دعم مســتقبل
يحقــق هــدف صــايف الكربــون الصفــري وعــامل يتســم بقــدر أكبــر
مــن االســتمرارية.
ودرجــة اإلحلــاح مل تكــن أكبــر ممــا هــي عليــه اآلن :فاجلليــد
القطبــي آخــذ يف الذوبــان ومســتويات ســطح البحــر آخــذة يف
االرتفــاع ،ومثلهــا درجــات احلــرارة العامليــة .وذكــرت اإلدارة
الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفضــاء (ناســا) أن العــام املاضــي
تعــادل مــع عــام  2016باعتبارهمــا األكثــر دفئــا علــى اإلطــاق
منــذ بــدء حفــظ الســجالت يف عــام  ،1880وأن  19عامــا مــن
أكثــر األعــوام دفئــا مــرت منــذ عــام .2000
وبالنظــر إىل اخملاطــر احملدقــة ،ليــس مــن املســتغرب أن
يركــز املســتثمرون بشــدة علــى أزمــة تغيــر املنــاخ .ووجــدت
دراســة أجرتهــا جملــة هارفــارد بيزنــس ريفيــو (Harvard
 )Business Reviewعــام  2019أن القابليــة لالســتمرار
والقضايــا البيئيــة واالجتماعيــة وقضايــا احلوكمــة تمثــل اآلن
أولويــة قصــوى لشــركات االســتثمار الرائــدة وصناديــق التقاعــد
العامــة .وتوضــح الدراســة أن أكبــر مالكــي األصــول يف العــامل
لديهــم تريليونــات مســتثمرة يف االقتصــاد العاملــي والتزامــات
متعــددة األجيــال تتطلــب رؤيــة طويلــة األجــل للمخاطــر
النُظُميــة؛ ومل يعــد بوســعهم تــرك الكوكــب يقــع فريســة للفشــل.
وســتكون الســنوات القليلــة القادمــة حموريــة وبالغــة
األهميــة .ففــي العــام املاضــي ،مــع تركــز اهتمــام العــامل
بشــكل مفهــوم علــى اجلائحــة العامليــة ،تــم تأجيــل مؤتمــر

56

التمويل والتنمية | سبتمبر ٢٠٢1

نحــن نعلــم أن التمويــل العــام وحــده لــن يكــون كافيــا لهــذه
املهمــة :فــاألمم املتحــدة تقــدر أنــه بحلــول عــام  ،2030قــد
تتــراوح التكاليــف مــن  140مليــار دوالر إىل  300مليــار
دوالر ســنويا ،وترتفــع إىل  280مليــار دوالر إىل  500مليــار
دوالر ســنويا بحلــول عــام  ،2050أي أعلــى بكثيــر مــن االلتــزام
املتوقــع مــن االقتصــادات املتقدمــة والبالغــة قيمتــه  100مليــار
دوالر ســنويا.
وســوف تضطلــع البنــوك ،بصفتهــا ممــوال لالقتصــاد
العاملــي ،بــدور رئيســي يف اســتكمال التمويــل العــام املوجــه
إىل تغيــر املنــاخ .ويمكنهــا أيضــا أن تقــدم يــد العــون مــن خــال
مواءمــة إقراضهــا مــع هــدف اتفاقيــة باريــس للحــد مــن ظاهــرة
االحتــرار العاملــي وتوجيــه رأس املــال إىل حيــث ســيكون لــه
األثــر األكثــر إيجابية—علــى ســبيل املثــال ،مــن خــال ربــط
التمويــل بــاألداء البيئــي واالجتماعــي .وثمــة جمــال آخــر يمكــن
أن يكــون فيــه تدخــل البنــوك أمــرا بالــغ األهميــة ،أال وهــو تســعير
الكربــون .فوفقــا لتقريــر جديــد أعــده خبــراء صنــدوق النقــد
الــدويل ،فــإن حتديــد ســعر النبعاثــات الكربــون يوفــر الطريقــة
األكثــر فاعليــة لوقــف االحتــرار العاملــي .ومــع ذلــك ،ال يــزال
عــدم وجــود اتفــاق دويل بشــأن تســعير الكربــون يمثــل عائقــا،
ويؤكــد علــى احلاجــة إىل التعــاون عبــر احلــدود.
ويجــري التعــاون الــدويل علــى نطــاق واســع يف القطــاع
املــايل .وتقتــرب شــبكة تخضيــر النظــام املــايل ،التــي أُطلقــت يف
عــام  ،2017مــن  100عضــو مــن البنــوك املركزيــة واجلهــات
الرقابيــة املصرفيــة التــي تعكــف علــى تعزيــز االســتجابة
العامليــة بشــأن املنــاخ .ويضــم حتالــف املؤسســات املصرفيــة
نحــو صــايف انبعاثــات صفــري (،)Net Zero Banking Alliance
وهــو منظمــة تقودهــا الصناعــة املصرفيــة أطلقتهــا األمم
املتحــدة هــذا الربيــع ،أكثــر مــن  50بنــكا مــن أكثــر مــن عشــرين
بلــدا ،تلتــزم بصــايف انبعاثــات صفــري مــن غــازات االحتبــاس
احلــراري بحلــول عــام .2050
وأعلــن بنــك ســيتي ،بصفتــه أحــد األطــراف املوقعــة
املؤسِســة للتحالــف ،عــن التزامــه بصــايف انبعاثــات صفــري
مــن غــازات االحتبــاس احلــراري بحلــول عــام  ،2050بمــا يف
ذلــك االنبعاثــات املرتبطــة بمــا نقدمــه مــن تمويــل ،ولعملياتنــا
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اخلاصــة بحلــول عــام  .2030ومــن املتوقــع أن نصــدر خطــة
أوليــة يف غضــون العــام املقبــل حــول كيفيــة حتقيــق هــذا
الهــدف الطمــوح ،بمــا يف ذلــك األهــداف املؤقتــة لعــام 2030
فيمــا يتعلــق بمحفظتــي الطاقــة والكهربــاء لدينــا .وال يوجــد
خــط مســتقيم للوصــول إىل الهــدف حيــث يشــمل عمالؤنــا
شــركات النفــط والغــاز وغيرهــا مــن الصناعــات كثيفــة
الكربــون .ونسترشــد داخليــا بسياســة إدارة اخملاطــر البيئيــة
واالجتماعيــة لبنــك ســيتي والتــي توفــر إطــارا لتقديــم املشــورة
للعمــاء بشــأن خماطــر تغيــر املنــاخ واالنتقــال إىل اقتصــاد
يحقق صايف االنبعاثات الصفري .كذلك نتشــارك مع اتفاقية
األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ للتعجيــل بتحقيــق
أهــداف اتفاقيــة باريــس مــن خــال بنــاء القــدرات واالتصــال
والوعــي .وليــس بوســع مؤسســة واحــدة معاجلــة أزمــة املنــاخ
بمفردهــا ،لــذا يجــب علينــا جميعــا العمــل معــا واتخــاذ خطــوات
ملموســة لتحقيــق «صــايف صفــري» (.)net zero

االلتزامات والتحديات

وبالطبع ،فإن التصريحات بدون عمل أو مساءلة ليست سوى
كلمــات .إذن ،مــا الــذي يجــب أن نفعلــه ،وكيــف ســنعرف إذا كنــا
نحقــق جناحــا؟ تتبــع األمــوال يمثــل إحــدى الوســائل .فقــد التــزم
بنــك ســيتي بإتاحــة تريليــون دوالر يف شــكل تمويــل قابــل
لالســتمرار بحلــول عــام  .2030ويشــمل هــذا االلتــزام زيــادة
هدفنــا للتمويــل البيئــي إىل  500مليــار دوالر بحلــول عــام
 ،2030باإلضافــة إىل  500مليــار دوالر أخــرى يف جمــاالت
مثــل اإلســكان امليســور التكلفــة ،واإلدمــاج االقتصــادي،
واإلنصــاف اجلنســاين .وإىل جانــب تمويــل الطاقــة النظيفــة
واملبــاين اخلضــراء والنقــل القابــل لالســتمرار ،فإننــا نوجــه
التمويــل واخلدمــات االستشــارية بعيــدا عــن اجملــاالت التــي
ليــس لديهــا اســتراتيجية للتخلــص التدريجــي مــن االعتمــاد
علــى الفحــم .وداخليــا ،نقــوم بدمــج التمويــل القابــل لالســتمرار
واســتراتيجية املنــاخ يف بطاقــات األداء اخلاصــة بمديرنــا
التنفيــذي وكبــار املديريــن التنفيذييــن اآلخريــن.
ومثــل اآلخريــن ،نحــن مســتمرون يف دمــج خماطــر
تغيــر املنــاخ يف االســتراتيجية الكليــة ،وحوكمــة الشــركات،
وممارســات إدارة اخملاطــر .أيــن املشــكلة إذن؟ أن تقييــم
اخملاطــر يتطلــب بيانــات قويــة علــى مســتوى املنــاخ والشــركة
واألصــول ،لذلــك يجــب حتســين جــودة البيانــات واتســاقها عنــد
تقييــم تأثيــر الشــركات التجاريــة علــى تغيــر املنــاخ العاملــي
وتأثيــر تغيــر املنــاخ العاملــي علــى الشــركات التجاريــة.
وإدراكا للحاجــة إىل بيانــات أفضــل وإبــاغ يتســم
بالشــفافية ،أصــدرت فرقــة العمــل املعنيــة باإلفصاحــات
املاليــة املتعلقــة باملنــاخ ،التابعــة جمللــس االســتقرار املــايل،
توصيــات يف عــام  2017بشــأن إفصاحــات ماليــة طوعيــة
ومتســقة متعلقــة باملنــاخ ،لكنهــا خلُصــت يف عــام  2020إىل
أن اإلفصــاح عــن األثــر املــايل الناجــم عــن تغيــر املنــاخ ال يــزال
منخفضــا .ونتيجــة لذلــك ،ال يمكــن للمقرضيــن واملســتثمرين
وشــركات التأمين قياس أي الشــركات ســيتعثر وأيها ســيزدهر
وســط التغيــرات يف البيئــة والبيئــة التنظيميــة والتكنولوجيــا

وســلوك العمــاء .عــاوة علــى ذلــك ،تضيــف فرقــة العمــل أنــه يف
غيــاب بيانــات أفضــل ،قــد تواجــه األســواق املاليــة حتــوال صعبــا
نحــو االقتصــاد منخفــض الكربــون.
وفيمــا يتعلــق بالشــفافية ،فــإين فخــورة بــأن بنــك ســيتي
يبلــغ بانبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري لديــه منــذ مــا
يقــرب مــن عقديــن مــن الزمــن ،ويف عــام  2018كان أول بنــك
أمريكــي كبيــر يصــدر تقريــر اإلفصــاح األويل املتعلــق باملنــاخ،
وفقــا لتوصيــات فرقــة العمــل .ويعكــف آخــرون علــى فعــل
الشــيء نفســه؛ وبحلــول أواخــر عــام  ،2020أعربــت أكثــر مــن
 1500منظمــة عــن دعمهــا إلطــار فرقــة العمــل.
وســوف تســاعد البنــوك يف ســد فجــوة املعلومــات ،إذ يعمــل
بنــك ســيتي وعشــرات مــن البنــوك األخــرى مــن خــال شــراكة
املؤسســات املاليــة املعنيــة بمحاســبة الكربــون (Partnership
 )for Carbon Accounting Financialsعلــى وضــع معاييــر
عامليــة لقيــاس انبعاثــات االحتبــاس احلــراري املرتبطــة
بالقــروض واالســتثمارات املصرفيــة واإلفصــاح عنهــا .ويف
ســياق مماثــل ،قــام بنــك ســيتي وبنــوك أخــرى بتجربــة أداة
تقييــم انتقــال رأس املــال يف اتفاقيــة باريــس ،وهــي برجميــات
مفتوحــة املصــدر ملواءمــة حمافــظ القــروض املصرفيــة مــع
معاييــر املنــاخ.
وكمــا هــو احلــال مــع األزمــات األخــرى ،نعلــم أن تغيــر
املنــاخ ســيؤثر بشــكل غيــر متناســب علــى اجملتمعــات امللونــة
وأفــراد اجملتمــع األكثــر فقــرا .وقــد ســلط اليــل برينــارد ،حمافــظ

بالنظر إىل اخملاطر احملدقة ،ليس من
املستغرب أن يركز املستثمرون بشدة على
أزمة تغير املناخ.
االحتياطــي الفيــدرايل ،الضــوء علــى هــذا التبايــن يف خطــاب
ألقــاه مؤخــرا ،مشــيرا إىل أن اجملتمعــات ذات الدخــل املنخفــض
غالبــا مــا تكــون يف مناطــق معرضــة بشــكل خــاص للمخاطــر
املتعلقــة باملنــاخ ،بمــا يف ذلــك اخملاطــر الصحيــة وكــوارث
الطقــس .ويجــب أن تتضمــن اخلطــوات نحــو مســتقبل أكثــر
اســتمرارية حمادثــات حــول العنصريــة وعــدم املســاواة فيمــا
يتعلــق بالبيئــة؛ فثمــة ارتبــاط ال ينفصــم بيــن هاتيــن القضيتين
وإغفالــه عنــد تنفيــذ مبــادرات االســتمرارية ســينطوي علــى
قصــر النظــر وعــدم احلكمــة.
وقــد أعــرب تقريــر بنــك ســيتي للحوكمــة البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات لعــام  2020عــن دعمنــا
للعمــل مــن أجــل صنــع مســتقبل عــادل وقابــل لالســتمرار ،بمــا
يف ذلــك مــن خــال تســعير الكربــون واإلفصــاح عــن خماطــر
املنــاخ ،وســوف نواصــل اإلبــاغ بمــا نحققــه مــن تقــدم علــى
صعيــد مبادراتنــا املتعــددة.
فاليري سميث هي كبير مسئويل االستمرارية يف بنك
سيتي.
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الطريق
إىل

الصفر
يمكن الوصول بصايف االنبعاثات إىل مستوى الصفر وحصر االحترار
العاملي يف حدود  1,5درجة مئوية من خالل إجراءات شاملة وسريعة
على مستوى السياسات.
كريستوف بيرترام وأوتمار إدينهوفر وغونار لودرير

يبشر

التقــدم الهائــل يف التكنولوجيــات
اخلضــراء بآفــاق واعــدة لتحقيــق اخلفــض
غيــر املســبوق يف حجــم االنبعاثــات
الــازم حلصــر االحتــرار العاملــي يف حــدود  1,5درجــة مئويــة
كمــا تنــص اتفاقيــة باريــس للمنــاخ .ولكــن األمــر ســيتطلب
إعــادة هيكلــة كاملــة لنظــم الطاقــة واســتخدام األراضــي
العامليــة ،إىل جانــب تطبيــق املزيــج الصحيــح مــن السياســات
التحفيزيــة .ويمكــن لصنــاع القــرار االسترشــاد باملعــارف
واخلبــرات املتزايــدة يف هــذا اجملــال للتشــجيع علــى اســتخدام
التكنولوجيــات اخلضــراء احلاليــة والتعجيــل باســتحداث
تكنولوجيــات جديــدة.
والوصــول إىل مســار خفــض االحتــرار العاملــي إىل أقــل
مــن  1,5درجــة مئويــة لــن يســهم يف احلــد بدرجــة كبيــرة
مــن اخملاطــر املصاحبــة لتغيــر املنــاخ فحســب ،بــل ينطــوي
أيضــا علــى عــدد مــن املزايــا املهمــة ،بــدءا مــن حتســن جــودة
الهــواء وحتديــث البنيــة التحتيــة واالقتصــادات وحتــى زيــادة
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التوظيــف يف قطــاع الطاقــة وحتســين اآلفــاق الوظيفيــة علــى
املــدى الطويــل.

خفض احملتوى الكربوين يف قطاع
الكهرباء

تظــل انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون عالقــة يف الغــاف
اجلــوي ملئــات الســنين ،ويكــون لالنبعاثــات املتراكمــة مــن
غــازات الدفيئــة تلــك دور كبيــر بالتــايل يف حتديــد حجــم
االحتــرار النــاجت عنهــا .ويعنــي ذلــك أن حجــم اخلفــض يف
االنبعاثــات علــى املــدى القريــب أهــم مــن حتديــد الســنة التــي
يمكــن الوصــول فيهــا بحجــم االنبعاثــات إىل الصفــر .ولتحقيــق
هــدف كبــح االحتــرار العاملــي يف حــدود  1,5درجــة مئويــة
بنســبة أرجحيــة متوســطة ،يتعيــن خفــض االنبعاثــات علــى
الفــور .وتتمثــل الوســيلة األقــل تكلفــة علــى اإلطــاق لتحقيــق
هــذا الهــدف يف تخفيــض االنبعاثــات بحلــول عــام  2030إىل
نصــف مســتواها تقريبــا عــام .2020

توجد خيارات متنوعة لتنفيذ نظام طاقة
عاملي صفري الكربون يسمح بموازنة
جميع الكربون املضاف إىل الغالف اجلوي
من خالل سحب قدر مماثل من الكربون.
والعديــد مــن التكنولوجيــات الالزمــة خلفــض احملتــوى
الكربــوين يف قطاعــات الطلــب تعتمــد بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر علــى توليــد الكهربــاء مــن خــال الوقــود الهيدروجينــي،
مثــل تكنولوجيــا خاليــا الوقــود والوقــود االصطناعــي
(راجــع دراســة  .)Ueckerdt and others 2021غيــر أن هــذه
التكنولوجيــات مل تســتخدم بعــد علــى نطــاق واســع يف األســواق
وســتواجه علــى األرجــح حتديــات مؤسســية وبيئيــة .لذلــك
يوجــد قــدر كبيــر مــن عــدم اليقيــن بشــأن األداء املســتقبلي لهــذه
التكنولوجيــات وتكلفتهــا مقارنــة بالتكنولوجيــات املســتخدمة
اليــوم (مثــل الســيارات الكهربائيــة التــي تعمــل بالطاقــة
املتجــددة والبطاريــات).
وتعنــي حالــة عــدم اليقيــن تلــك وجــود خيــارات متنوعــة
لتنفيــذ نظــام طاقــة عاملــي صفــري الكربــون يســمح بموازنــة
جميــع الكربــون املضــاف إىل الغــاف اجلــوي مــن خــال
ســحب قــدر مماثــل مــن الكربــون .ويف حالــة تطــور جميــع
هــذه اخليــارات علــى نحــو أفضــل مــن املتوقــع ،قــد يكــون مــن
املمكــن (واجملــدي) حتقيــق انبعاثــات ســالبة صافيــة أكبــر (مــن
خــال ســحب قــدر أكبــر مــن الكربــون يتجــاوز حجــم الكربــون
املضــاف) ،ممــا يــؤدي إىل تراجــع وســيط درجــات احلــرارة
العامليــة عقــب بلــوغ ذروتهــا .أمــا يف حالــة تطــور بعــض
اخليــارات التكنولوجيــة علــى نحــو أســرع مــن املتوقــع وتأخــر
البعــض اآلخــر ،فقــد يختلــف مزيــج اخليــارات املتبقيــة عــن
املتوقــع ،ولكــن يظــل مــن املمكــن حتقيــق هــدف االنبعاثــات
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واخلطــوة األوىل يف هــذا املســار هــي قطــاع الكهربــاء الــذي
يســاهم حاليــا بحــوايل ثلــث جممــوع انبعاثــات ثــاين أكســيد
الكربــون (انظــر الرســم البيــاين) .وبينمــا ال يــزال توليــد الكهربــاء
يعتمــد علــى الفحــم والغــاز يف املقــام األول ،فــإن مكاســب
إضافــة قــدرة توليــد جديــدة مــن الريــاح والطاقــة الشمســية
تفــوق علــى نحــو متزايــد تلــك املتحققــة مــن الوقــود األحفــوري.
واتضــح مــن اجلائحــة أن نظــم الكهربــاء تصبــح أكثــر نظافــة
عــادة مــع تراجــع الطلــب ،حيــث تُغلــق يف البدايــة حمطــات توليــد
الكهربــاء األعلــى تكلفــة التــي تعمــل بالفحــم والغــاز ،وتواصــل
احملطــات التــي تعمــل بالريــاح والطاقــة الشمســية والنوويــة
واملائيــة توليــد أكبــر قــدر ممكــن مــن الكهربــاء يمكــن لألســواق
اســتيعابه (راجــع دراســة  .)Bertram and others 2021ومــن
الواضــح أن زيــادة كفــاءة اســتخدام الكهربــاء مــن شــأنها
املســاهمة بدرجــة كبيــرة يف التعجيــل بخفــض االنبعاثــات
دون املســاس بطاقــة النظــام .وهــو أمــر مهــم ال ســيما خــال
العقــد القــادم حيــث ســيظل الوقــود األحفــوري كثيــف الكربــون
يســتحوذ علــى نصيــب كبيــر مــن توليــد الكهربــاء.
غيــر أن األهــم مــن ذلــك هــو زيــادة كفــاءة اســتهالك الوقــود
الســائل والصلــب والغــازي يف الصناعــات والنقــل واملبــاين،
نظــرا ألن مكاســب الكفــاءة تــؤدي إىل خفــض فــوري يف حجــم
االنبعاثــات.
ومل تعــد حمدوديــة تكنولوجيــات الطاقــة النظيفــة املتاحــة
تشــكل عائقــا أمــام خفــض احملتــوى الكربــوين يف قطــاع
الكهربــاء — ال ســيما يف ظــل تطــور النظــم املدجمــة — ولكــن
العائــق احلقيقــي ينشــأ عــن التباطــؤ يف خفــض اســتخدام
الطاقــة املتولــدة عــن الوقــود األحفــوري .ومــن الضروري تنظيم
انبعاثــات غــازات الدفيئــة ،مــن خــال آليــة لتســعير الكربــون
والتــي تعــد احلــل األمثــل لهــذا الغــرض ،لتحويــل االســتثمارات
اجلديــدة إىل تكنولوجيــا الطاقــة اخلضــراء وإتاحــة حوافــز
للتشــجيع علــى ســحب حمطــات الطاقــة مــن اخلدمــة تدريجيــا.
وإذا مــا جنــح اجملتمــع العاملــي يف اســتغالل الفرصــة املتاحــة
يف ظــل التراجــع الســريع للمحتــوى الكربــوين يف قطــاع الطاقــة،
ســيمكن تخفيــض انبعاثــات القطــاع بأكثــر مــن الثلثيــن بحلــول
عــام  2030كمــا يتضــح مــن ســيناريو صــايف االنبعاثــات
الصفريــة لعــام  2050يف الرســم البيــاين.
مــاذا عــن اســتخدام األراضــي ودوره يف حتقيــق هــدف
صــايف االنبعاثــات الصفريــة؟ يتضمــن قطــاع األراضــي
يف الوقــت احلــايل مصــارف لثــاين أكســيد الكربــون (أي
االســتخدامات التــي تســحب الكربــون مــن الغــاف اجلــوي،
كزراعــة غابــات جديــدة) ومصــادر لثــاين أكســيد الكربــون ،ال
ســيما إزالــة الغابــات وغيرهــا مــن اســتخدامات األراضــي .ومــن
شــأن تغييــر ممارســات اســتخدام األراضــي حتقيــق حياديــة
الكربــون يف هــذا القطــاع بحلــول عــام ( 2030بالرغــم مــن أن
اســتخدام األراضــي — ال ســيما الزراعــة — ســيظل حتمــا مــن
العوامــل املســاهمة يف االحتــرار مــن خــال انبعاثــات امليثــان
وأكســيد النيتــروز).
وحســب الســناريوهات ،يصبــح الطلــب علــى الطاقــة مــن
الصناعــات واملبــاين والنقــل هــو املســاهم األول يف انبعاثــات

ثــاين أكســيد الكربــون الناجتــة عــن الوقــود األحفــوري يف
عــام  2030ومــا بعــده ،وذلــك تماشــيا مــع هــدف حصــر
االحتــرار العاملــي يف حــدود  1,5درجــة مئويــة .ووفقــا لهــذه
الســيناريوهات ،يتعيــن خفــض جممــوع انبعاثــات هــذه
القطاعــات بأكثــر مــن النصــف بحلــول عــام  2040والوصــول
إىل حــوايل ربــع املســتويات احلاليــة عــام  2050لتحقيــق
حياديــة الكربــون قــرب هــذا التاريــخ.
ويتطلــب تعويــض هــذه االنبعاثــات املتبقيــة املنخفضــة
نســبيا اتخــاذ إجــراءات ســريعة وصعبــة للغايــة للتوســع
يف اســتخدام خيــارات إزالــة ثــاين أكســيد الكربــون ،كزراعــة
غابــات جديــدة ،وحبــس الهــواء مباشــرة — أي ســحب ثــاين
أكســيد الكربــون مــن الغــاف اجلــوي وتخزينــه يف الوســائط
اجليولوجيــة — وتكنولوجيــات الطاقــة احليويــة املــزودة
بآليــات حلبــس الكربــون وتخزينــه التــي تنتــج طاقــة نظيفــة مــن
الكتلــة احليويــة مــع حبــس الكربــون وتخزينــه بشــكل دائــم.
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اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺼﻔﺮ

ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﱐ أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن إﱃ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺼﻔﺮ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ،٢٠٥٠
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﺼﺮ اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ  ١,٥درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ﺛﻢ درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢١٠٠
ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮد ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻵن.

)اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ،ﻏﻴﻐﺎ ﻃﻦ ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/اﻟﺴﻨﺔ(

٤٠

اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
أﻗﻞ ﻣﻦ درﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ
ﺻﺎﰲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺻﻔﺮﻳﺔ
ﻋﺎم ٢٠٥٠

٣٠

ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

٢٠

اﳌﺒﺎﱐ
اﻟﻨﻘﻞ
اﳌﺼﺎدر ﺑﺨﻼف اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

١٠

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻷراﺿﻲ

ﺻﻔﺮ

٢١٠٠

٢٠٨٠

٢٠٦٠

٢٠٤٠

٢٠٢٠

اﳌﺼــﺪر :ﺗﻘﺪﻳــﺮات اﳌﺆﻟــﻒ اﺳــﺘﻨﺎدا إﱃ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ »ﺷــﺒﻜﺔ ﺗﺨﻀﻴــﺮ اﻟﻨﻈــﺎم اﳌــﺎﱄ« واﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﻤﺪة ﻣــﻦ »ﻣﺸــﺮوع
اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻌﺎﳌﻲ«.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :اﳌﺼــﺎدر ﺑﺨــﻼف اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت اﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ إﻧﺘــﺎج اﻟﻮﻗــﻮد ،وﻣﻌﻈﻤﻬــﺎ ﻳﺘﺮﻛــﺰ ﰲ ﳏﻄــﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳــﺮ .وﺗﺸــﻴﺮ اﳋﻄــﻮط اﻟﺒﻴﻀــﺎء
إﱃ اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ﺑﻌﻨﻮان Intergovernmental Panel on Climate
).Change SR1.5 (2018

الصفريــة الصافيــة عمومــا .لكــن التأخــر يف تطويــر جميــع هــذه
اخليــارات — أو وجــود معوقــات أو اختناقــات غيــر متوقعــة
ال يمكــن التغلــب عليهــا (مثــل القضايــا املتعلقــة باســتدامة
الطاقــة احليويــة) — ســيجعل إيجــاد نظــام طاقــة ذي انبعاثــات
صفريــة صافيــة أصعــب كثيــرا ممــا يُتوقــع حاليــا.

حتول سلس

إن التحــول الــازم لكبــح االحتــرار العاملــي يف حــدود 1,5
درجــة مئويــة بنســبة أرجحيــة معقولــة يجــب أن يكــون حتــوال
شــامال وســريعا ليحقــق الغــرض منــه .ومــع ذلــك ،يمكــن أن
تكــون عمليــة التحــول سلســة نســبيا إذا مــا تــم اســتخدام مزيــج
السياســات التحفيزيــة املالئــم .ويف الواقــع ،فــإن حتقيــق حتــول
شــامل وعــادل ال يســتثني أحــدا يعــد شــرطا سياســيا الســتمرار
دعــم السياســات .لذلــك ينبغــي أن ينفــذ صنــاع السياســات
مزيجــا مــن السياســات اســتنادا إىل األدوات املالئمــة.
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ومن املمكن أن يكون وضع سعر للكربون من أهم األدوات
الالزمــة إلتمــام هــذا التحــول ،ويتــم التنفيــذ إمــا يف صورة ســوق
إلصــدار التراخيــص مثــل نظــام االحتــاد األوروبــي لتــداول
االنبعاثــات أو مــن خــال فــرض رســوم علــى الكربــون تتزايــد
بمــرور الوقــت .ووفقــا لســيناريوهات «صــايف االنبعاثــات
الصفريــة  »2050التــي وضعتهــا شــبكة تخضيــر النظــام
املــايل ( ،)NGFS 2021تتــراوح تقديــرات أســعار الكربــون مــن
 100إىل  200دوالر أمريكــي لطــن ثــاين أكســيد الكربــون يف
عــام  ،2030لترتفــع ارتفاعــا حــادا الحقــا حتــى عــام .2050
غيــر أنــه مــن املمكــن فــرض أســعار كربــون أقــل علــى املــدى
الطويــل يف حالــة تطبيــق سياســات تكميليــة الســتيعاب جــزء
مــن العــبء النــاجت عــن خفــض احملتــوى الكربــوين ،كالسياســات
املشــار إليهــا علــى ســبيل املثــال يف ســيناريو «صف ـرِ صــافِ
بحلــول عــام  »2050الــذي وضعتــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة
( ،)IEA 2021حيــث يــويل هــذا الســيناريو دورا أكبــر للسياســات

قضية املناخ

يتمثل أحد اخليارات الواعدة لتعزيز التعاون بين البلدان يف
إنشاء نواد مناخية لفرض أسعار دنيا متفاوتة على الكربون.
التنظيميــة مــع تثبيــت أســعار الكربــون بحيــث ال تتجــاوز 250
دوالرا حتــى عــام ( .2050تتضمــن جمموعــة ســيناريوهات
شــبكة تخضيــر النظــام املــايل التــي تــم وضعهــا باالشــتراك
مــع جمموعــة أكاديميــة يرأســها معهــد بوتســدام لبحــوث تأثيــر
املنــاخ عــددا مــن الســيناريوهات اإلضافيــة عاليــة اخملاطــر،
بينمــا تعــد ســيناريوهات صــايف االنبعاثــات الصفريــة 2050
مماثلــة لســيناريو الوكالــة الدوليــة للطاقــة يف معظــم اجلوانــب).
وتتمثــل أهــم مزايــا تســعير الكربــون يف دوره يف تنســيق
اجلهــود عبــر القطاعــات (وعبــر البلــدان مســتقبال) لضمــان
تــوازن اجلهــود .كذلــك يســاهم تســعير الكربــون يف زيــادة
اليقيــن التنظيمــي ،ومنــح حوافــز علــى كفــاءة االســتثمارات
طويلــة األجــل ،وحشــد املــوارد الالزمــة لتمكيــن احلكومــات مــن
تنفيــذ السياســات اإلضافيــة التــي تتطلــب تمويــا عامــا.
ومــن أهــم مكونــات هــذه األداة إعــادة تدويــر اإليــرادات
لصالــح املواطنيــن بحيــث ال يتخلــف أحــد عــن ركــب التحــول.
ورغــم أن التســعير الثابــت للكربــون يطبــق بصــورة تنازليــة يف
بلــدان عديــدة ،فــإن إعــادة التوزيــع املســؤولة لإليــرادات جتعــل
منه سياسة تصاعدية قادرة على زيادة التماسك االجتماعي
والدعــم السياســي .ومــن االســتخدامات اإلضافيــة لإليــرادات
دعــم مشــروعات البنيــة التحتيــة التــي تخــدم املســتقبل ،مثــل
حمطــات شــحن الســيارات الكهربائيــة .وتمثــل هــذه املشــروعات
وســيلة مهمــة لدعــم األســواق الوليــدة للشــركات التكنولوجيــة
اجلديــدة التــي تخفــق بســبب تقــادم البنيــة التحتيــة وانتشــار
التكنولوجيــا.

التعاون الدويل مطلب حيوي

أحــرزت بعــض البلــدان تقدمــا نحــو تنفيــذ اخلطــة الالزمــة
للوصــول باالنبعاثــات احملليــة الصافيــة إىل مســتوى الصفــر
بحلــول منتصــف القــرن احلــايل ،ولكــن الوضــع العاملــي ال يــزال
مقلقــا .وللتغلــب علــى املعوقــات الرئيســية التــي حتــول دون
العمــل اجلماعــي — كمشــكالت التوزيــع — ينبغــي تعديــل
آليــات التعــاون الــدويل علــى نحــو كامــل وشــامل لضمــان حتــرك
جميــع البلــدان يف اجتــاه واحــد نحــو التعــايف مــن اجلائحــة.
ويضطلــع جنــوب العــامل وشــماله بمســؤوليات خمتلفــة يف
هــذا الصــدد .وقــد خلــص حتليلنــا لســيناريوهات كبــح االحتــرار
العاملــي يف حــدود  1,5درجــة مئويــة إىل نتيجــة مهمــة،
وهــي أن حتقيــق هــذا الهــدف ال يســمح للبلــدان بتبنــي خطــط
زمنيــة متفاوتــة خلفــض انبعاثــات الكربــون (دراســة Bauer
 .)and others 2021فجميــع البلــدان الكبــرى التــي تمــر حاليــا
بمرحلــة التحــول يتعيــن عليهــا الوصــول إىل ذروة االنبعاثــات

يف وقــت قريــب للغايــة لتبــدأ يف التراجــع عنهــا الحقــا ،وهــو
أمــر ممكــن مــن املنظــور التكنولوجــي يف ظــل التطــورات األخيــرة
يف قطــاع الكهربــاء .وعلــى البلــدان مرتفعــة الدخــل أن تعتــرف
بأنهــا تديــن للبلــدان األخــرى بتقديــم املزيــد مــن الدعــم خــال
هــذه الفتــرة االنتقاليــة ،ال ســيما بســبب مســؤوليتها يف الســابق
عــن تغيــر املنــاخ .ويمكــن أن يســاعد يف هــذا الصــدد تســهيل
احلصــول علــى التكنولوجيــا والتمويــل وزيــادة االســتثمارات
املباشــرة.
ويتمثــل أحــد اخليــارات الواعــدة لتعزيــز التعــاون بيــن
البلــدان يف إنشــاء نــواد مناخيــة لفــرض أســعار دنيــا متفاوتــة
علــى الكربــون ،بحيــث تفــرض البلــدان منخفضــة الدخــل
ومتوســطة الدخــل ســعرا أدنــى أقــل يف البدايــة ،مــع االســتفادة
مــن بعــض اإليــرادات املتولــدة عــن الســعر األعلــى املطبــق يف
البلــدان مرتفعــة الدخــل .وستســتفيد البلــدان األغنــى بدورهــا
مــن ضمــان عــدم انتقــال الصناعــات التحويليــة والتجــارة
واالنبعاثــات إىل أســواق غيــر خاضعــة للتنظيــم علــى حســابها.
وســيضمن ذلــك كفــاءة إجراءاتهــا التخفيفيــة وعدالــة شــروط
التــداول .ورغــم أن تنفيــذ مثــل هــذا البرنامــج يعــد مهمــة صعبــة
بالطبــع علــى النظــم السياســية يف اجملموعتيــن ،فــإن املنافــع
احملققــة — اقتصــادات حديثــة تتمتــع بالرخــاء وجمتمعــات
أكثــر صحــة وصالبــة — تســتحق العنــاء.

كريستوف بيرترام رئيس فريق السياسات املناخية
الدولية وأوتمار إدينهوفر املدير وكبير االقتصاديين يف
معهد بوتسدام لبحوث تأثير املناخ .وغونار لودرير نائب
رئيس قسم البحوث «مسارات التحول» يف املعهد.
ساهم كل من ستيفين بي وجيروم إيلير وإملار كريغلر أيضا يف البحوث التي
استند إليها هذا املقال.
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امرأة تطهو ذرة بالقرب
من مصباح شمسي ،مصدر
نـظـيـف ومأمون للطاقة.

شحذ

النمو

البلدان اإلفريقية تتبنى املصادر املتجددة للتعجيل باحلصول على
الطاقة ،لكن تمويلها ال يزال يشكل حتديا

ال

بنسون إيريري وريبيكا شيريل

قصور التعهدات

يذكــر تقريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة أن ســد فجــوة احلصــول علــى الطاقــة يف بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء
ســيقتضي ،حســب التقديــرات ،اســتثمار  28مليــار دوالر ســنويا حتــى عــام  .2030ويتضمــن ذلــك اســتثمار
نحــو  13مليــار دوالر يف الشــبكات الصغيــرة ،إىل جانــب  7,5مليــار دوالر أخــرى لالســتثمار يف الشــبكات
و 6,5مليــار دوالر لالســتثمارات خــارج نطــاق الشــبكات .وتظــل التعهــدات احلاليــة بالتمويــل قاصــرة عــن تلبيــة
االحتياجــات ،بينمــا تشــهد أكبــر الفجــوات بلــدانٌ مثــل تشــاد وإثيوبيــا ونيجيريــا — وجميعهــا مــن املراكــز
الرئيســية للنمــو الســكاين .وباملثــل ،فالتعهــدات بتقديــم  131مليــون دوالر لتوفيــر مواقــد الطهــي النظيفــة
ال تمثــل ســوى جــزء مــن االحتياجــات التــي ســتصل إىل  4,5مليــار دوالر بحلــول عــام  .2030فبلــدان مثــل
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يــزال الطلــب علــى الطاقــة آخــذا يف التزايــد يف معظــم أنحــاء العــامل ،لكــن هنــاك مئــات املالييــن مــن النــاس
يف إفريقيــا ال يحصلــون علــى الكهربــاء ويســتخدمون مصــادر الوقــود املُلَوِّثــة يف الطهــي .ووفــق تقريــر
صــدر عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة عــام  ،2019هنــاك  770مليــون نســمة ال يحصلــون علــى الكهربــاء
—  %75منهــم يعيشــون يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء — و 900مليــون نســمة يف املنطقــة ال يســتخدمون
مواقــد طهــي نظيفــة .وهــذا األمــر مــن شــأنه أن يقلــل فــرص التعليــم وممارســة األعمــال ،كمــا يحــد مــن اآلفــاق
االقتصاديــة ومســتويات رفاهيــة الســكان.

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وإثيوبيــا ،اللتيــن يفتقــر %95
مــن ســكانهما إىل مواقــد الطهــي النظيفــة ،حتصــان علــى أقــل
مــن  %1مــن هــذه االســتثمارات الســنوية.
وهنــاك حاجــة إىل التعهــد بالتزامــات ماليــة كبيــرة لســد
هــذه الفجــوة .ومــع هــذا ،ال تــزال هنــاك حتديــات ماثلــة ،منهــا
عــدم االســتقرار السياســي ،وعــدم اليقيــن االقتصــادي الكلــي
(بســبب التضخــم وأســعار الصــرف) ،وقضايــا علــى مســتوى
السياســات واجلوانــب التنظيميــة ،وضعــف املؤسســات،
واالفتقــار إىل الشــفافية .وكل هــذه العوامــل تــؤدي إىل منــاخ
ت ،إىل جانــب إخفاقــات الســوق ونقــص
اســتثماري غيــر مــوا ٍ
املســاعدة الالزمــة لتوجيــه التمويــل إىل املواضــع التــي تكــون
يف أمــس احلاجــة إليــه (راجــع الرســم البيــاين).
ومل ي ـفِ العديــد مــن االقتصــادات املتقدمــة بالفعــل
بتعهداتهــا التــي تبلــغ  100مليــار دوالر ســنويا لتمويــل قضايــا
أنشــطة مكافحــة تغيــر املنــاخ كمــا أنهــا تقــوم حاليــا بخفــض
مســاعداتها اخلارجيــة ،يف وقــت تشــتد فيــه احلاجــة إىل
مضاعفــة االســتثمارات .وينبغــي لــكل مــن «املؤتمــر العاملــي
املعنــي بتغيــر املنــاخ» ( )COP26و«جملــس انتقــال الطاقــة»
القيــام بــدور حمــوري يف دفــع تعبئــة رأس املــال بشــكل عاجــل
مــن أجــل االســتثمار يف الطاقــة النظيفــة داخــل املنطقــة.
وبرغــم هــذه التحديــات ،هنــاك مبــادرات ناجحــة يمكنهــا،
إذا أمكــن تكرارهــا ،أن تســاعد علــى تعبئــة رأس املــال الــازم.
فعلــى ســبيل املثــال ،مبــادرة «االســتخدام املســتدام للمــوارد
الطبيعيــة وتمويــل الطاقــة» — وهــي إحــدى وســائل الوكالــة
الفرنســية للتنميــة — حتفــز اإلقــراض التجــاري لقطــاع
الطاقــة النظيفــة كمــا أنهــا ســاعدت علــى تمويــل مــا يزيــد علــى
 60مشــروعا يف القطاعيــن التجــاري والصناعــي ،وكذلــك
مشــروعات داخــل الشــبكة يف أنحــاء كينيــا وتنزانيــا وأوغنــدا.
وتضــع هــذه الوســيلة منهجــا متكامــا يــزود البنــوك وعمالءهــا
بتمويــل مهيــكل ،كمــا تقــدم مســاعدة فنيــة ودعمــا للشــركات
يف هيكلــة اســتثماراتها .وتتقاســم هــذه الوســيلة  -مــن خــال
آليــات الضمــان -بعــض اخملاطــر االئتمانيــة التــي تتحملهــا
البنــوك الســاعية إىل تطويــر حمافــظ االســتثمار يف الطاقــة
املتجــددة.
أمــا «صنــدوق الطاقــة املســتدامة مــن أجــل إفريقيــا» —
وهــو صنــدوق متعــدد املانحيــن تأســس عــام  2011ويديــره
بنــك التنميــة اإلفريقــي  -فقــد قــدم تمويــا إلطــاق عنــان
اســتثمارات القطــاع اخلــاص يف مصــادر الطاقــة املتجــددة
وكفــاءة الطاقــة .ويهــدف الصنــدوق ،من خالل تقديم املســاعدة
الفنيــة وكذلــك إتاحــة أدوات التمويــل امليســر واملُحَفِّــز ،إىل
تخفيــف خماطــر االســتثمار يف هــذا القطــاع ،كمــا أنــه يوجههــا
نحــو طاقــة التحميــل األساســي اخلضــراء ،والشــبكات الصغيــرة
اخلضــراء ،وحتقيــق كفــاءة الطاقــة .وقــد ســهل هــذا الصنــدوق
تنفيــذ أول برناجميــن مــن برامــج بنــك التنميــة اإلفريقــي
لتوســيع النطــاق يف بوركينــا فاســو وجمهوريــة الكونغــو
الديمقراطيــة وقــام بــدور رئيســي يف تطويــر مبــادرات التمويــل
اخملتلــط للطاقــة .وتضــم هــذه املبــادرات «صنــدوق الطاقــة
املتجــددة مــن أجــل إفريقيــا» الــذي حفــز تمويــل القطــاع
اخلــاص مــن خــال االســتثمارات — وذلــك علــى ســبيل املثــال
يف مؤسســة « »Frontier Energyالتــي اســتثمرت مــا يزيــد علــى
 1,8مليــار دوالر يف أكثــر مــن  45مشــروعا للطاقــة املتجــددة

يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء ،بطاقــة إنتاجيــة كليــة تزيــد علــى
 750ميغــاواط.
ويف عــام  ،2020تعهــد بنــك التنميــة اإلفريقــي ،مــن خــال
«صنــدوق الطاقــة املســتدامة مــن أجــل إفريقيــا» ،بتوفيــر5
مالييــن دوالر لشــركتي االســتثمار  Enabling Qapitalو
 +Sparkبغــرض تعبئــة رأس املــال املســاهم لشــركات مواقــد
الطهــي النظيفــة يف املنطقــة .وســاهم هــذا التمويــل ،إىل جانــب
مبلــغ عشــرة مالييــن يــورو قدمهــا االحتــاد األوروبــي مــن خــال
آليتــه للتمويــل اخملتلــط ،يف جــذب كثيــر مــن املســتثمرين ،ممــا
ســاعد علــى تعبئــة رأس املــال لالســتثمار يف مواقــد الطهــي
النظيفــة.

فتح اجملال للتمويل

ال تعكــس هــذه املبــادرات ســوى عــدد قليــل مــن عمليــات التدخــل
التــي تســاعد علــى إطــاق عنــان رأس املــال لالســتثمار يف
الطاقــة النظيفــة داخــل املنطقــة .ولكــن ال بــد مــن تســريع وتيــرة
التمويــل وزيــادة حجمــه .ومــن شــأن التعهــدات يف ظــل «املؤتمــر
العاملــي املعنــي بتغيــر املنــاخ» ( )COP26أن تســاعد علــى
احلــد مــن احلواجــز وتلبيــة االحتياجــات الالزمــة يف اخلمســة
جمــاالت التاليــة.
·تخفيــف اخملاطــر التــي تهــدد االســتثمار يف قطــاع
الطاقــة النظيفــة يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء :حيــث
يقــوم املســتثمرون مــن القطــاع اخلــاص بــدور أساســي يف
تمويــل مصــادر الطاقــة املتجــددة ،ولكــن ارتفــاع التكاليــف
وعــدم اليقيــن احمليــط بسياســات الطاقــة وأنظمتهــا يعمقــان
تصــور املســتثمرين للمخاطــر .وهنــاك أدوات خمتلفــة
لتخفيــف اخملاطــر ،ولكــن يتضــح مــن الدراســات أن معظمهــا
جمــزأ ،فهــي ال تقــدم جمموعــة كاملــة مــن األدوات للحــد مــن
عــدم اليقيــن كمــا أنهــا ال تغطــي كل مراحــل دورة احليــاة يف
مشــروعات الطاقــة املتجــددة .ومــن شــأن أدوات مبتكــرة
مثــل مبــادرة «  »Renew Africaالتــي تهــدف إىل تخفيــف
اخملاطــر مــن البدايــة إىل النهايــة أن تُْ ـدِثُ فرقــا كبيــرا،
فهــي تســتخدم نمــوذج النافــذة املوحــدة لتقديــم الدعــم
مــن البدايــة وحتــى النهايــة ،بمــا يف ذلــك املســاعدة الفنيــة
والدعــم املــايل وكذلــك املســاعدة علــى مســتوى السياســات
وتأييدهــا .ويمكــن كذلــك ملنتجــات مثــل آليــة 4 Green
 Access first-loss debt facilityوإصالحــات السياســات
واإلصالحــات التنظيميــة ملعاجلــة اخملاطــر التــي تواجــه
املســتثمرين أن تســاعد يف هــذا الصــدد.
·تمويــل املشــروعات التــي حتفــز الطلــب علــى الطاقــة
النظيفــة :ظلــت معظــم االســتثمارات يف قطــاع الطاقــة
تُوَجَّــه نحــو إمــداد الكهربــاء .وال ينصــب ســوى قــدر قليــل
مــن التركيــز علــى توليــد الطلــب ،ممــا يجعــل الكهربــاء يف
املناطــق الريفيــة باهظــة التكلفــة .وعلــى ســبيل املثــال،
تمويــل املــزارع لكــي تســتخدم وســائل الــري التــي تعمــل
بالطاقــة الشمســية سيســاعد علــى زيــادة اإلنتاجيــة،
وتعزيــز األمــن الغذائــي ،واحلــد مــن تعــرض القطــاع خملاطــر
تغيــر املنــاخ .وباملثــل ،دعــم االســتثمار يف مصــادر طاقــة
يمكــن االعتمــاد عليهــا وذات تكلفــة معقولــة لالســتخدام يف
الصناعــات اإلنتاجيــة إىل جانــب سلســلة القيمــة الزراعيــة
يمكــن أن يعنــي توفيــر مزيــد مــن فــرص العمــل يف املناطــق
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”Energizing Finance:

الريفيــة ،ورفــع مســتويات دخــل املزارعيــن ،وتقليــل إهــدار
املــواد الغذائيــة .ومــن شــأن توفيــر التمويــل بأســعار معقولــة
مقترنــا باملســاعدة الفنيــة — وال ســيما يف تقديــر طلــب
القطاعــات علــى الطاقــة — أن يســهم يف التشــجيع علــى
اســتغالل الطاقــة النظيفــة .ويمكــن مــن خــال توضيــح هــذه
الفــرص ،وتكملتهــا ببيانــات عــن املتطلبــات مــن الطاقــة،
مســاعدة املســتثمرين علــى حتديــد جمــاالت التمويــل ،وهــو
مــا يتطلــب حــدوث حتــول يف أســاليب التخطيــط .ويجــب
علــى صنــاع السياســات والشــركاء يف التنميــة اتخــاذ
منهــج متكامــل يف التخطيــط ،األمــر الــذي سيســاعد علــى
كســر الصوامــع التــي تعــزل القطاعــات عــن بعضهــا .وينبغــي
للبنــوك التجاريــة أن تضــع برامــج تمويليــة موجهــة نحــو
هــذه الفــرص.
·حتديــث البنيــة التحتيــة للكهربــاء يف إفريقيــا لدعــم
إمكانيــة االعتمــاد عليهــا ومرونتهــا واســتدامتها:
إن توفيــر شــبكة كهربــاء قويــة يمكــن االعتمــاد عليهــا مــع
توافــر خاصيــة املرونــة إلدمــاج املصــادر املتنوعــة للطاقــة
املتجددة يشــكل عنصرا رئيســيا يف جذب اســتثمارات تشــتد
احلاجــة إليهــا يف إفريقيــا مــن أجــل التحــول إىل مصــادر
الطاقة النظيفة .وال بد من حتديث شــبكة الكهرباء لتحســين
كفاءتهــا ومرونتهــا ،إىل جانــب تعزيــز االســتدامة واســتعداد
نظــام الطاقــة .ومــن ثــم ،تقــوم مرافــق الكهربــاء بــدور رئيســي
يف هــذا التحــول .وبالتــايل ،فمــن األهميــة بمــكان مســاعدة
شــركات الكهربــاء يف التغلــب علــى التحديــات العديــدة التــي
تعــوق جذبهــا لالســتثمارات .ويمكــن معاجلــة االختناقــات
املرتبطــة بالســوق مــن خــال عمليــات التدخــل التــي تســاعد
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املرافــق يف وضــع نمــاذج عمــل جديــدة وتنفيذهــا لتقديــم
خدمــة متكاملــة يف جمــال خدمــات الطاقــة وحتديــد الفــرص
املمكنــة للدخــول يف عالقــات شــراكة جتاريــة مــع أصحــاب
مصلحــة آخريــن يف تقديــم خدمــات الطاقــة .وســوف تكــون
ثمــرة هــذه اجلهــود هــي انخفــاض تكاليــف احلصــول علــى
الطاقــة والتوصــل إىل حلــول ملواجهــة التحديــات أمــام
املرافــق التقليديــة والتــي تعــوق كفاءتهــا واســتعادة
إيراداتهــا ،وتتســبب يف خســائرها .ومعاجلــة حتديــات
احلوكمــة التــي ال تــزال تواجــه هــذه املرافــق يمكــن أن
تســهم يف اســتعادة ثقــة املســتثمرين احملتمليــن .أمــا التــزام
احلكومــات احملليــة والشــركاء يف التنميــة بتمكيــن اجلميــع
مــن احلصــول علــى الطاقــة فيمثــل فرصــة للتعــاون يف بــذل
هــذه اجلهــود.
·حتويــل االســتثمارات بعيــدا عــن الوقــود األحفــوري
ومشــروعات الطاقــة الكهرمائيــة الكبيــرة :تتجــه معظــم
مــوارد تمويــل الطاقــة اإلنتاجيــة اجلديــدة يف إفريقيــا
جنــوب الصحــراء نحــو مشــروعات الطاقــة الكهرمائيــة
الكبيــرة ،وكذلــك الوقــود األحفــوري ،بمــا فيــه الغــاز الطبيعــي
والفحــم .وال تــزال مســتويات انبعاثــات غــاز الدفيئــة يف
املنطقــة منخفضــة نســبيا يف املتوســط ،غيــر أن حتقيــق
أهــداف اتفاقيــة باريــس ســيقتضي البحــث عــن مصــادر
الطاقــة النظيفــة .واحلــد مــن االعتمــاد املفــرط علــى الطاقــة
الكهرمائيــة ،املعرضــة خملاطــر تغيــر املنــاخ ،مطلــب
ضــروري لتأميــن الطاقــة يف املنطقــة علــى املــدى الطويــل.
ويجــب علــى الشــركاء الثنائييــن ،مثــل الصيــن التــي تمــول
معظــم مشــروعات الطاقــة الكهرمائيــة والفحــم يف املنطقــة،
أن يتحولــوا بعيــدا عــن هــذه املصــادر واعتمــاد مصــادر
الطاقــة املتجــددة غيــر الكهرمائيــة.
·فتــح اجملــال أمــام حلــول مواقــد الطهــي النظيفــة :أشــار
تقريــر منظمــة «طاقــة مســتدامة للجميــع» لعــام 2020
وكذلــك النشــرة املوجــزة التــي أصدرهــا «التحالــف العاملــي
مــن أجــل مواقــد طهــي نظيفــة» عــام  2021إىل تزايــد تمويــل
قطــاع مواقــد الطهــي النظيفــة .غيــر أن هــذه الزيــادة أقــل
بكثيــر ممــا يلــزم لســد الفجــوة .ويمكــن املســاعدة علــى حتفيــز
مشــاركة القطــاع اخلــاص بتوفيــر آليــات مبتكــرة كالتمويــل
امليســر واخملتلــط مــن مؤسســات التمويــل اإلنمائــي .ومــن
شــأن إصالحــات السياســات واإلصالحــات التظيميــة،
كاإلعفــاءات والتخفيضــات الضريبيــة وتخفيــف اخملاطــر
التــي تهــدد االســتثمارات ،أن تعــزز التوســع يف اســتغالل
تكنولوجيــات مواقــد الطهــي النظيفــة.
وتشــكل الطاقة النظيفة الوفيرة واملوثوقة عنصرا أساســيا
يف اقتصــاد يحقــق الرخــاء ويتســم باالســتدامة واالحتــواء .ويف
ظــل وجــود فجــوة كبيــرة يف احلصــول علــى الطاقــة مــع وفــرة
مصــادر الطاقــة املتجــددة ،جنــد أن إفريقيــا هــي آخــر تخــوم
اســتثمارات التحــول إىل الطاقــة النظيفــة والعمــل بشــأن تغيــر
املنــاخ.
بنسون إيريري رئيس احلصول على الطاقة يف إفريقيا
يف معهد املوارد العاملية .وريبيكا شيريل ،مدير البحوث
والبيانات واالبتكار يف إفريقيا يف معهد املوارد العاملية.
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علوم وفنون السياسة
النقدية
مل يســلم البنــك املركــزي األوروبــي مــن املهاجميــن
واملشــككين الذيــن ذهبــوا إىل القــول بــأن املؤسســة ال تقــوم
بــدور كاف أو أنهــا كثيــرا مــا تكــون «وراء الركــب» بلغــة الســوق.
ويعــد كتــاب السياســة النقديــة يف وقــت األزمــات (Monetary
 )Policy in Times of Crisisأكثــر مــن جمــرد دفــاع قــوي .فقــد
ألفــه فريــق مــن البنــك املركــزي األوروبــي ،ويتضمــن عرضــا
فريــدا للتحليــل القائــم علــى النظريــات والنمــاذج الــذي يســتند
إليــه جملــس حمافظيــه يف مناقشــة قــرارات السياســة النقديــة،
وينــم عــن درجــة كبيــرة مــن الشــفافية مل تُعــرف عــن أي بنــك
مركــزي آخــر عبــر االقتصــادات املتقدمــة .وســيجد فيــه القــارئ
متعــة كبيــرة لــدى مطالعتــه حملتــواه الثــري الــذي ســيتعرف مــن
خاللــه علــى علــوم وفنــون صنــع السياســات النقديــة.
ويعــرض املؤلفــون حتليــا بارعــا لتحديــات السياســة
النقديــة التــي واجهــت هــذه املؤسســة الناشــئة خــال عقديهــا
األوليــن اللذيــن شــهدا العديــد مــن األحــداث واألزمــات غيــر
املعتــادة ،والصعوبــات الناجمــة عــن احتــاد نقــدي ال يــزال يف
مرحلــة التكويــن .ويتذكــر معظمنــا املقولــة الشــهيرة للرئيــس
ماريــو دراغــي عــام  2012عندمــا أبــدى اســتعداده لفعــل «كل
مــا يتطلبــه األمــر» يف مواجهــة التهديــدات الوجوديــة التــي
شــهدها اليــورو ،ولكــن قليليــن مــن يعرفــون عــن جهــود البنــك
املركــزي األوروبــي املبكــرة وراء الكواليــس للضغــط مــن
أجــل وضــع آليــة االســتقرار األوروبيــة التــي اســتحدثت أداة
«املعامــات النقديــة املباشــرة» التــي كان لهــا دور فعــال
(رغــم عــدم اســتخدامها مطلقــا) يف حــل أزمــة منطقــة اليــورو.
كذلــك يرجــع للبنــك املركــزي األوروبــي الفضــل يف إنشــاء نظــام
موحــد للرقابــة املصرفيــة ســاهم يف احلــد مــن التفــكك وزيــادة
فعاليــة السياســة النقديــة عبــر االحتــاد النقــدي.
وعــادة مــا تثيــر جمموعــة األدوات التــي يســتخدمها البنــك
املركــزي األوروبــي — أســعار الفائــدة الســالبة ،وعمليــات
شــراء األصــول ،وتقديــم قــروض مدعومــة للبنــوك الســتخدامها
يف عمليــات إعــادة اإلقــراض ،وإصــدار إرشــادات استشــرافية
حــول أســعار الفائــدة األساســية — تســاؤالت عــن الســبب
وراء اســتخدام اســتراتيجيات أكثــر تعقيــدا مقارنــة بالبنــوك
املركزيــة األخــرى .ويعــرض هــذا الكتــاب شــواهد جتريبيــة
قويــة علــى الــدور املتكامــل لهــذه األدوات يف تنفيــذ السياســات
النقديــة التيســيرية ،ال ســيما دورهــا يف احتــواء الضغــوط علــى
تكلفــة االقتــراض علــى املــدى األطــول .وسيشــير املهاجمــون
بالطبــع إىل البنــوك املركزيــة األخــرى التــي تنجــح يف حتقيــق
نتائــج مماثلــة باســتخدام جمموعــة أقــل مــن األدوات .لكنهــم
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يتجاهلــون بذلــك نقطــة اختــاف مهمــة ،وهــي أن البنــك
املركــزي األوروبــي يعمــل داخــل احتــاد عملــة يواجــه اختــاالت
ماليــة شــديدة التنــوع بيــن الكيانــات الســيادية والبنــوك عبــر
منطقــة اليــورو .فأســعار الفائــدة املنخفضــة علــى ســبيل املثــال
مل يكــن لينتقــل تأثيرهــا إىل جميــع بلــدان منطقــة اليــورو علــى
نحــو متــوازن مــا مل يقــدم البنــك املركــزي األوروبــي قروضــا
مدعومــة للبنــوك التــي تعــاين مــن ضعــف أوضاعهــا.
غيــر أن الصعوبــات املســتمرة التــي تواجــه البنــك املركــزي
األوروبــي يف حتقيــق هــدف اســتقرار األســعار ال تــزال تمثــل
مصــدر قلــق ،وتتطلــب اســتمرار موقفــه التيســيري .ويســوق
الكتــاب حتليــا مقنعــا أيضــا لهــذه القضيــة ،حيــث يوضــح
أن اســتخدام جمموعــة األدوات تلــك ســاهم يف كبــح تراجــع
توقعــات التضخــم علــى املــدى األطــول ،ممــا يعنــي أن الوضــع
كان مــن املمكــن أن يكــون أكثــر ســوءا لــوال اســتخدام هــذه
األدوات.
ورغــم أن التحليــل الــوارد بالكتــاب يغطــي الفتــرة حتــى
نهايــة عــام  2018فقــط ،يســوق املؤلفــون حججــا قاطعــة علــى
أن أدوات السياســة النقديــة التــي تــم اســتحداثها علــى مــدار
العقد املاضي كان لها دور أساســي يف تمكين البنك املركزي
األوروبــي مــن االســتجابة علــى نحــو ســريع وحاســم جلائحــة
كوفيــد .19-وهــذا الكتــاب ليــس قصــرا علــى املتخصصيــن،
فقيمتــه التحليليــة جتعــل منــه جتربــة جذابــة جلمهــور واســع مــن
القــراء.
حممود برادان ،نائب املدي ر ،اإلدارة األوروبية ،صندوق
النقد الدويل.
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خلف
األبواب املغلقة

مــا التاريــخ إال نقطــة التقــاء بيــن قــوى كامنــة وأحــداث
خاصــة حمفــزة .فلنتذكــر معــا بدايــة احلــرب العامليــة األوىل:
اضطرابــات اقتصاديــة وإمبرياليــة وقوميــة ظلــت تضطــرم
لســنوات لتنفجــر يف صــورة صــراع مفتــوح عندمــا أخطــأت
ســيارة ويل العهــد فرانــز فردينانــد طريقهــا لتضعــه يف
مواجهــة رصاصــة قاتلــة .ويف حــدث أقــل إثــارة — وإن
كان ليــس أقــل أهميــة بالنســبة لالقتصادييــن واملســؤولين
الرســميين الدولييــن يف ذلــك الوقــت — انهــار نظــام بريتــون
وودز ألســعار الصــرف الثابتــة يف أوائــل الســبعينات .وبينمــا

جيفري غارتن

ثالثــة أيــام يف كامــب ديفيــد:
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كُتبــت مؤلفــات عديــدة عــن مســاوئ هــذا النظــام والقــوى التــي
جعلــت ســقوطه أمــرا حتميــا ،قلمــا نعلــم عــن احلــدث الــذي دفــع
إىل هــذا الســقوط — قــرار الرئيــس ريتشــارد نيكســون بإغــاق
«نافــذة الذهــب» بتاريــخ  15أغســطس عــام  .1971ويتضمــن
كتــاب جيفــري غارتــن بعنــوان Three Days at Camp David
ســردا رائعــا عــن هــذه الفتــرة التــي ســقطت مــن ذاكــرة التاريــخ.
فعندمــا تــم تأســيس بريتــون وودز ،تعهــدت الواليــات
املتحــدة األمريكيــة بمبادلــة األرصــدة الدوالريــة املتراكمــة
يف البنــوك املركزيــة األجنبيــة بالذهــب عنــد الطلــب .ولكــن يف
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ظــل العجــز الــذي شــهده ميــزان املدفوعــات األمريكــي خــال
الســتينات ،بــدأت الواليــات املتحــدة يف اســتنزاف رصيدهــا
مــن الذهــب .ومــع تراجــع أرصــدة الذهــب النقــدي األمريكيــة إىل
 10مليــارات دوالر أمريكــي (مقابــل خصــوم بقيمــة  40مليــار
دوالر أمريكــي) ،أصبــح الوضــع خميفــا – ممــا دفــع نيكســون
إىل دعــوة كبــار مســؤوليه املالييــن إىل اجتمــاع باالســتراحة
الرئاســية يف كامــب ديفيــد خــال عطلــة نهايــة األســبوع يف
الفتــرة  15-13أغســطس .1971
وضــم االجتمــاع أطرافــا مهمــة — نيكســون وآرثــر بيرنــز
وجــون كونــويل وبــول فولكــر وجــورج شــولتز وغيرهــم — كان
خللفياتهــم وشــخصياتهم وشــواغلهم أكبــر األثــر علــى نتائــج
كامــب ديفيــد .فقــد عبــر كل مــن بيرنــز وفولكــر عن قلقهما بشــأن
رد فعــل املســؤولين األجانــب جتــاه غلــق نافــذة الذهــب .وأشــار
كونــويل إىل أن ذلــك قــد يرغــم بلــدان الفائــض علــى إعــادة تقييــم
عمالتهــا .وأعــرب شــولتز ،وهــو تلميــذ ميلتــون فريدمــان ،عــن
تأييــده لتعويــم أســعار الصــرف الــذي ســينهي اجلــدل بشــأن هــذه
القضيــة ،بينمــا مل يعبــأ نيكســون بالبنــوك املركزيــة األجنبيــة
وكان رد فعــل الشــعب األمريكــي هــو مصــدر قلقــه الوحيــد.
ويعــرض غارتــن املناقشــات بالتفصيــل ،واصفــا كيــف
تمكن السياســي نيكســون من تفســير حدث إغالق نافذة الذهب
لصاحلــه عندمــا حــول القصــة مــن خطــأ يثبــت تراخــي سياســات
الواليــات املتحــدة األمريكيــة وتخليهــا عــن مســؤولياتها
الدوليــة إىل انتصــار ومكانــة عامليــة جديــدة للبــاد .وقــد القــت
القصــة أصــداء طيبــة بالفعــل علــى املســتوى احمللــي.
ويصــف غارتــن عواقــب هــذا القــرار ،واتفاقيــة سميثســونيان
التــي مل تســتمر طويــا ،ويحكــي قصــة قصيــرة يوضــح مــن
خاللهــا حساســية املســؤولين جتــاه أي تغيــر يف تعــادل أســعار
الصــرف .فعندمــا ضغــط كونــويل علــى وزيــر ماليــة اليابــان
لتعديــل قيمــة اليــن بنســبة  ،%17رفــض متعلــا بحــادث اغتيــال
وزيــر املاليــة خــال الفتــرة الفاصلــة بيــن احلربيــن العامليتيــن
نتيجــة إعــادة تقييــم العملــة بنســبة  %17أيضــا آنــذاك .ووافــق
كونلــي ،الــذي رافــق الرئيــس جــون كينيــدي يف ســيارته وقــت
اغتيالــه (وتعــرض إلطــاق النــار حينهــا) ،علــى إعــادة التقييــم
بنســبة ( .%16,9ويف الواقــع ،كان رئيــس الــوزراء اليابــاين قــد
أعطــى موافقــة مســبقة علــى إعــادة التقييــم بنســبة  %20بحــد
أقصــى).
وال يســعني القــول بــأن كتــاب غارتــن دائمــا مــا ســيجد
مكانــا يف مكتبــات االقتصادييــن الدولييــن .فهــو كتــاب
بســيط قــد نــراه علــى املنضــدة بجانــب الفــراش ليأخذنــا يف
رحلــة ممتعــة مــن البدايــة إىل النهايــة نتذكــر فيهــا أن الشــعوب
والشــخصيات والسياســة ،وليــس القــوى االقتصاديــة احمليطــة،
هــم مــن يصنعــون التاريــخ.
أتيش ريكس غوش ،املؤرخ بصندوق النقد الدويل.

استعراض الكتب

تصحيح املسار

شــهد العقــدان املاضيــان تفــردا علــى مســتوى االقتصــاد.
ففــي أوائــل العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين ،وُصــف
تطــور األســواق املاليــة والتكامــل االقتصــادي العاملــي العميــق
بأنهمــا مــن منجــزات النظــم االقتصاديــة واملاليــة احلديثــة.
ولكــن األزمــة املاليــة العامليــة أثــارت تســاؤالت حــول األســباب
وراء عــدم قــدرة االقتصادييــن علــى توقــع االضطرابــات
ومواطــن الضعــف املتراكمــة يف األســواق املاليــة وتداعياتهــا.
وعقــب مــرور مــا يزيــد قليــا علــى عشــر ســنوات ،جــاءت جائحــة
كوفيــد 19-لتشــكك يف مبــررات التكامــل القــوي بيــن سالســل
اإلنتــاج املوزعــة عامليــا .وألقــت هاتــان األزمتــان بظــال الشــك
علــى املعتقــدات الســابقة ،كمــا أججــت الشــكوك احلاليــة بشــأن
الرأســمالية وعلــم االقتصــاد بوجــه عــام.
ويف كتابهــا Cogs and Monsters: What Economics Is, and
 ،What It Should Beتناقش دايان كويل ،االقتصادية بجامعة
كامبريــدج ،بعــض هــذه املوضوعــات .وتمثــل «التــروس»
مســاوئ االقتصــاد (املفترضــة) — االفتــراض الزائــف يف
نمــاذج االقتصــاد القياســية بوجــود وحــدات اقتصاديــة عاقلــة
قــادرة علــى أداء مهــام موضوعيــة معقــدة علــى النحــو األمثــل.
أمــا «الوحــوش» ،التــي يشــبهها الكتــاب بالكائنــات الغريبــة
التــي نراهــا علــى خرائــط القــرون الوســطى إشــارة إىل املناطــق
اجملهولــة ،فتعبــر عــن التغيــرات الكثيــرة التــي طــرأت علــى
االقتصــاد العاملــي ونشــأت عنهــا جمــاالت جديــدة وجمهولــة ال
تتوافــر يف علــم االقتصــاد احلــايل املقومــات الالزمــة لفهمهــا.
وتعــرض كويــل قائمــة طويلــة مــن املســاوئ ،يتمثــل أهمهــا
يف الطبيعــة املبســطة للنمــاذج االقتصاديــة .ودائمــا مــا يشــير
االقتصاديــون إىل أن النمــاذج لــن حتقــق الغــرض منهــا مــا مل
تكــن تعبــر عــن الواقــع .وتؤكــد كويــل نفســها أن خريطــة متــرو
األنفــاق يف لنــدن قــد تظهرهــا يف صــورة ســيئة ولكنهــا تظــل
جمدية للغاية يف حتقيق الغرض منها ،أال وهو تسهيل التنقل
عبــر شــبكة متــرو األنفــاق .غيــر أن االقتصادييــن لــن يســلموا
مــن هجومهــا بســهولة ،حيــث تشــير إىل أن االقتصــاد يغلــب
عليــه الطابــع «الرياضــي» ممــا يزيــد مــن غمــوض االفتراضــات
األساســية املســتخدمة .ورغــم أن انتقادهــا يف حملــه ،فــإن
احلــل الــذي تقدمــه ،وهــو «النمــاذج النظريــة االرجتاليــة» ،لــن
يعــزز مصداقيــة النمــاذج االقتصاديــة علــى األرجــح.
وبوجــه عــام ،تنجــح كويــل يف التمييــز بيــن النقــد احلقيقــي
لالقتصــاد واالنتقــادات الوهميــة التــي غالبــا مــا يحيكهــا
املهاجمــون .ولكــن ذلــك ال يعنــي خلــو الكتــاب مــن بعــض
االنتقــادات الواهيــة .فنراهــا تنتقــد باريتــو علــى ســبيل املثــال
الــذي يــرى أن مبــدأ عــدم إحلــاق األذى هــو معيــار احلكــم علــى
كفــاءة السياســات ،مشــيرة إىل عــدم جــدوى هــذا املعيــار يف
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دوائــر صنــع السياســات .لكــن أغلــب االقتصادييــن ال يتفقــون
مــع هــذا الــرأي .لننظــر إىل سياســة التجــارة علــى ســبيل املثــال.
فمعظمنــا يؤيــد سياســة حتريــر التجــارة نظــرا ألن مكاســبها
تفــوق اخلســائر الناجمــة عنهــا .والقضيــة هنــا ليســت خمالفــة
معيــار باريتــو ،بــل صنــاع السياســات الذيــن نــادرا مــا يوفــون
بالتزامهــم بتعويــض اخلاســرين.
وتصــف الكاتبــة أيضــا املســاوئ التــي تشــوب مهنتهــا ،بمــا
يف ذلــك جمــود الروابــط الفكريــة بيــن علمــاء االقتصــاد الــذي
يحــول دون ظهــور مفاهيــم وأفــكار جديــدة ،وحالــة اجلدليــة
الشــديدة ،واالفتقــار إىل التنــوع اجلنســي والعرقــي .وتطــول
القائمــة ممــا يصعــب معــه إيــاء قــدر كاف مــن االهتمــام
باملوضوعــات األخــرى التــي يتناولهــا الكتــاب .وتســوق كويــل
العديــد مــن احلجــج يف ســياق عــرض الصعوبــات الناجتــة عــن
االقتصــاد الرقمــي التــي تؤثــر علــى قيــاس إجمــايل النــاجت
احمللــي والنمــاذج االقتصاديــة .غيــر أن الكتــاب يغفــل عــددا
مــن أهــم القضايــا امللحــة التــي تواجــه عاملنــا احلــايل :مــا الــدور
املفتــرض الــذي يمكــن ،بــل ينبغــي ،للسياســة االقتصاديــة
االضطــاع بــه يف مواجهــة تغيــر املنــاخ؟ وكيــف يمكــن حتقيــق
نمــو اقتصــادي أكثــر احتــواء للجميــع؟ ومــا انعكاســات زيــادة
األتمتــة علــى مســتقبل العمــل؟ وبالرغــم مــن ذلــك ،جنحــت
كويــل يف إلقــاء الضــوء علــى عــدد مــن القضايــا املهمــة التــي
يجــدر باالقتصادييــن – علــى املســتوى األكاديمــي ويف دوائــر
السياســات – التركيــز عليهــا.
مارتن شيندلر ،نائب رئيس قسم بمعهد صندوق النقد
الدويل لتنمية القدرات.
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عمالت مشفرة نظيفة

البصمــة الكربونيــة للبيتكويــن أصبحــت حديــث وســائل اإلعــام جمــددا ،ولكــن هنــاك
وســيلة لتنقيــة العمــات املشــفرة مــن انبعاثــات الكربــون.
أناليسا باال

أعــاد إيلــون ماســك ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة
تيســا ،إىل الواجهــة جــداال مل يغــب يف حقيقــة األمــر حــول

اســتهالك الطاقــة املرتبــط بعملــة البيتكويــن .وقــال يف تغريــدة
لــه يف شــهر يونيــو إن تيســا ســتقبل بيــع ســياراتها مقابــل
عمــات مشــفرة «يف حالــة التأكــد مــن اســتخدام قــدر معقــول من
الطاقــة النظيفــة (~ )%50يف عمليــات التنقيــب عــن البيتكويــن
واســتمرار هــذا االجتــاه املوجــب مســتقبال».
وتســتهلك عمليــات التنقيــب عــن البيتكويــن – أي اســتحداث
عمــات بيتكويــن جديــدة وحتديــث دفاتــر احلســابات الرقميــة
املســتخدمة يف رصــد املعامــات – كميــات ضخمــة مــن طاقــة
احلاســبات اآلليــة والكهربــاء .وللفــوز بالبيتكويــن ،يتعيــن علــى
املنقبيــن حــل ألغــاز متزايــدة الصعوبــة .وكلمــا توصلــوا إىل
احلــل بســرعة وكفــاءة أكبــر ،يــزداد عــدد عمــات البيتكويــن التــي
يحصلــون عليهــا وتــزداد أيضــا صعوبــة التنقيــب عــن عمــات
جديــدة مســتقبال .ويقــول فهــد خــان االقتصــادي ببنــك التنميــة
اآلســيوي« ،إن الســبب وراء اعتبــار البيتكويــن أحــد مســتودعات
القيمــة يكمــن يف صعوبــة التنقيــب عنهــا».
وهــو مــا يجعــل أيضــا لعمليــات التنقيــب عــن البيتكويــن
دورا كبيــرا يف تغيــر املنــاخ .فوفقــا حلســابات مؤشــر اســتهالك

اﻟﺒﻴﺘﻜﻮﻳﻦ :ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﻬﻢ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﻳﺘﺠــﺎوز اﺳــﺘﺨﺪام ﺷــﺒﻜﺔ اﻟﺒﻴﺘﻜﻮﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء اﺳــﺘﻬﻼك ﻋــﺪة ﺑﻠــﺪان ،ﳑــﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ
ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﻟﻔﺤﻢ.

)اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺗﻴﺮا وات/ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ(

٥٠٠

ﻓﺮﻧﺴﺎ

٤٠٠

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻜﺴﻴﻚ

٣٠٠

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

٢٠٠

أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

١٠٠

ﻧﻴﻮزﻳﻼﻧﺪا
اﻟﺪاﻧﻤﺮك

ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ
٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

اﳌﺼــﺎدر :ﻣﺆﺷــﺮ اﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﻟﺸــﺒﻜﺔ ﺑﻴﺘﻜﻮﻳــﻦ اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﻳــﺪج ،واﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :اﳌﺴــﺎﺣﺔ اﳌﻈﻠﻠــﺔ ﺗﺸــﻴﺮ إﱃ ﺗﻘﺪﻳــﺮات اﳊــﺪ اﻷﻋﻠــﻰ واﳊــﺪ اﻷدﻧــﻰ .وﻳﻔﺘــﺮض اﳊــﺪ اﻷدﻧــﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻘﺒﻴﻦ ﻷﻓﻀﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻮﻓﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ – واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ .وﺗﻢ ﺣﺴﺎب
أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق ،وﻳﻔﺘﺮض أن اﳌﻨﻘﺒﻴﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة.
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الكهربــاء لشــبكة بيتكويــن الصــادر عــن جامعــة كامبريــدج،
يســتهلك املنقبــون حــوايل  73تيــرا وات/ســاعة مــن الكهربــاء
ســنويا – أي ضعــف اســتخدام الدانمــرك (انظــر الرســم البيــاين).
وينتــج عــن االســتخدام احملمــوم للحاســبات اآلليــة مــن جانــب
مئــات اآلالف مــن منقبــي عملــة البيتكويــن مــا يزيــد علــى 64
مليــون طــن مــن ثــاين أكســيد الكربــون يف الغــاف اجلــوي
ســنويا – وهــو مــا يعــادل البصمــة الكربونيــة للجبــل األســود
حســب تقديــرات أليكــس دي فــري االقتصــادي بالبنــك املركــزي
الهولنــدي .وقــد تنشــأ عــن معاملــة البيتكويــن الواحدة انبعاثات
كربونيــة تعــادل تلــك الناجتــة عــن أكثــر مــن  1,8مليــون عمليــة
شــراء باســتخدام بطاقــة فيــزا.
ويقــول دي فــري ،وهــو أيضــا مؤســس منصــة Digiconomist
اإللكترونيــة التــي تركــز علــى العواقــب غيــر املقصــودة
لالجتاهــات الرقميــة ،إنــه مــن املمكــن احلــد بدرجــة كبيــرة مــن
البصمــة الكربونيــة الناجمــة عــن العمــات املشــفرة .ويشــير إىل
إمكانيــة إجــراء تعديــل جــذري يف كيفيــة إنشــاء الكتــل لوقــف
اســتنزاف الطاقــة الناجــم عــن العمــات املشــفرة .ورغــم أن
هــذا التغييــر قــد ال يحظــى بقبــول عاملــي ،تظــل الفكــرة واعــدة.
ومــن املقــرر أن يتبنــى مســتخدمو عملــة اإليثريــوم املنافســة
للبيتكويــن هــذا االجتــاه – وهــي ثــاين أكبــر عملــة مشــفرة مــن
حيــث قيمتهــا الســوقية.
ويؤكــد جملــس التنقيــب عــن البيتكويــن – وهــو عبــارة عــن
شــبكة مــن املنقبيــن املســتقلين – أن ثلثــي الطاقــة تقريبــا التــي
يســتخدمها املنقبــون مســتمدة مــن مصــادر مســتدامة ،وذلــك
وفــق مســح شــارك فيــه  %32فقــط مــن أعضــاء الشــبكة.
ويقــول دي فــري إن «البيانــات املدرجــة يف هــذا املســح
غيــر واضحــة علــى اإلطــاق .فالبلــدان ليســت لديهــا القــدرة علــى
توفيــر طاقــة متجــددة لعمليــات التنقيــب ،كمــا أن املنقبيــن ال
يوجــد لديهــم أي حافــز لالكتــراث بالطاقــة النظيفــة» ،وجندهــم
يتدافعــون إىل أي مــكان يوفــر تيــارا كهربائيــا ثابتــا بأقــل
األســعار.
ففــي أكتوبــر ،تركَّــز أكثــر مــن  %65مــن منقبــي البيتكويــن
يف الصيــن حيــث كان بإمكانهــم اســتخدام الكهربــاء املائيــة
يف الصيف ،ولكنهم اعتمدوا يف معظم األحيان على استخدام
حمطــات الكهربــاء الوطنيــة التــي تعمــل بالفحــم أو علــى تشــغيل
املولــدات اخلاصــة بهــم بوقــود الديــزل أو زيــت الوقــود الثقيــل.
ولكــن يف ظــل حصــار احلكومــات لهــم ،نقــل العديــد مــن املنقبيــن
حمــل نشــاطهم اآلن إىل بلــدان مثــل إيــران وكازاخســتان حيــث
يتــم توليــد الكهربــاء بالكامــل تقريبــا مــن الوقــود األحفــوري.

اإلثبات

الصورةLARS HAGBERG / AFP :

ُيعــرف نظــام حــل األلغــاز املعقــدة للتحقــق مــن ســامة
معامــات بيتكويــن باســم «إثبــات العمــل» (.)proof of work
وهنــاك نهــج بديــل يُعــرف باســم «إثبــات الرهــن» (proof of
 ،)stakeوهــو عبــارة عــن جمموعــة مــن «املدققيــن» ،وليــس
املنقبيــن ،الــذي يقومــون «برهــن» عمالتهــم املشــفرة للحصــول
يف املقابــل علــى احلــق يف تنفيــذ معامــات جديــدة أو التحقــق
مــن ســامتها وإضافتهــا إىل سلســلة الكتــل.
ويحصــل املدققــون علــى مكافــأة يف صــورة عمــات مشــفرة
بقيمــة تتناســب مــع الرهــن الــذي قدمــوه .ويف حالــة التصديــق
علــى صحــة كتلــة مــا ثبــت أنهــا تتضمــن معامــات أو بيانــات
تاريخيــة غيــر صحيحــة ،يفقــد املدقــق الرهــن املقــدم .ويتــم
اختيــار املدققيــن بصــورة عشــوائية ،لذلــك ال توجــد بينهــم أي
منافســات وال يحتاجــون بالتــايل إىل اســتخدام نفــس القــدر
الضخــم مــن الطاقــة.
ويضيــف دي فــري «ال يحتــاج األمــر ســوى جهــاز متصــل
باإلنترنــت .لذلــك يقــول البعــض بإمكانيــة احلــد مــن اســتهالك
الطاقــة بحــوايل .»%99,95
وتُســتخدم آليــة إثبــات الرهــن يف عــدد مــن سالســل الكتــل
(البلــوك تشــين) املعروفــة ،مثــل  Cardanoو EOSو Polkadotو
 ،Tezosولكــن احلصــة الســوقية لهــذه السالســل حمــدودة نســبيا
مقارنــة بالبيتكويــن واإليثريــوم .لذلــك فــإن حتــول اإليثريــوم
إىل اســتخدام آليــة إثبــات الرهــن يعــد خطــوة مهمــة قــد تشــجع
اآلخريــن حــال جناحهــا علــى حــذو نفــس االجتــاه ،ممــا ســيحد
مــن البصمــة الكربونيــة للعمــات املشــفرة.
ولكــن التحــول لــن يكــون ســهال .فتصميــم سلســلة كتــل قابلــة
للزيــادة تعتمــد علــى آليــة إثبــات الرهــن وحتافــظ علــى أمن العملة
وال مركزيتهــا – وهمــا مــن أهــم املبــادئ التــي تقــوم عليهــا فكــرة
العمــات املشــفرة – يــكاد يكــون أمــرا مســتحيال .وهــذا مــا يطلــق
عليــه فيتاليــك بوتيريــن ،املؤســس املشــارك إليثريــوم ،اســم
«املعضلــة الثالثيــة أمــام التوســع يف سالســل الكتــل».

ويقــول خــان مــن بنــك التنميــة اآلســيوي «ال توجــد عملــة
واحــدة مثاليــة تتحقــق فيهــا اخلصائــص الثــاث .فمــن املمكــن
توافــر اثنتيــن مــن هــذه اخلصائــص علــى أقصــى تقديــر ،ولكــن
وجــود عملــة مشــفرة خاليــة مــن املشــكالت أمــر غيــر وارد».
هــل ستشــهد عملــة البيتكويــن نفــس التحــول؟ يقــول خــان «ال
أعتقــد أنــه ســيتم التخلــي عــن آليــة إثبــات العمــل».

فريق من الفنيين يتفقد
األجهزة يف إحدى
منصات التنقيب عن
البيتكوين يف مقاطعة
كيبيك بكندا.

قد تنشأ عن معاملة البيتكوين الواحدة
انبعاثات كربونية تعادل تلك الناجتة عن أكثر
من  1,8مليون عملية شراء باستخدام بطاقة
فيزا.
ويقــول جــون كليــف ،اخلبيــر الســابق يف شــؤون القطــاع
املــايل بصنــدوق النقــد الــدويل« ،يختلــف الهــدف مــن اســتخدام
البيتكويــن اختالفــا كبيــرا عــن اإليثريــوم .فالبيتكويــن تطمــح
يف التحــول إىل وحــدة حســاب أو نقــود مــن نــوع مــا ،ولكــن
ذلــك ليــس هــو الغــرض مــن اإليثريــوم» .فاإليثريــوم تهــدف يف
نهايــة املطــاف إىل أن حتــل حمــل الطــرف الثالــث علــى شــبكة
اإلنترنــت ،مثــل فيســبوك وغوغــل ،مــن خــال تطبيقــات وعقــود
ال مركزيــة تســتخدم عملــة اإليثــر.
وتشــكل البيتكويــن اجلــزء األكبــر مــن مشــكلة اســتهالك
الطاقــة املرتبطــة بالعمــات املشــفرة ،وال يرجــح حتولهــا إىل
آليــة إثبــات الرهــن .ولكــن عــرض البيتكويــن حمــدود – فاحلــد
األقصــى لعــدد عمــات البيتكويــن التــي يمكــن تداولهــا هــو 21
مليــون عملــة فقــط .ممــا يعنــي أن عمليــات التنقيــب ســتتوقف يف
وقــت مــا .وقــد يصبــح املســتقبل حينهــا أكثــر خضــرة قليــا.
أناليسا باال من فريق العمل يف جملة التمويل والتنمية.
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اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ

ﺟﻬﻮدا
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ

اﳊــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺣﺘــﺮار اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﺑﺤﻴــﺚ ﻳﺘــﺮاوح ﺑﻴــﻦ  ٢ - ١,٥درﺟــﺔ ﻣﺌﻮﻳــﺔ
ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﺗﺨﻔﻴــﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت ﰲ اﻟﻌﻘــﺪ اﳊــﺎﱄ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﺗﺘــﺮاوح ﺑﻴــﻦ
اﻟﺮُﺑــﻊ واﻟﻨﺼــﻒ .وﻣــﻦ ﺷــﺄن وﺿــﻊ ﺣــﺪ أدﻧــﻰ دوﱄ ﻟﺴــﻌﺮ اﻟﻜﺮﺑــﻮن أن
ﻳﻌﻄــﻲ دﻓﻌــﺔ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻀــﺎت اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑــﺬل اﳉﻬــﻮد
اﳊﺜﻴﺜــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت ،ﻣــﻊ ﺗــﻼﰲ اﻟﻀﻐــﻮط اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻟﻔــﺮض
ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﳊﺪودﻳﺔ.

ﺑــﺎدر ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ .ﳌﻌﺮﻓــﺔ اﳌﺰﻳــﺪ ،ﻃﺎﻟــﻊ "اﻗﺘــﺮاح
وﺿــﻊ ﺣــﺪ أدﻧــﻰ دوﱄ ﻟﺴــﻌﺮ اﻟﻜﺮﺑــﻮن ﺑﻴــﻦ ﻛﺒــﺎر
ﻣُﺼْ ـﺪِري اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت )ﻣﺬﻛــﺮات اﻟﺼﻨــﺪوق ﺑﺸــﺄن
اﳌﻨﺎخ ،ﳎﻠﺪ  -٢٠٢١اﻟﻌﺪد .(١

