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د وجودنا نفسه املاُمَرسات الراهنة تهدِّ

يوروسِتْب1

عددهم  البالغ  وسكانه  العامل  مستقبل  سيعنيَّ 
الطريقة  املقبلة  واألجيال  إنسان  باليني  سبعة 
يات  التحدِّ حيال  خاللها  من  سيُستجاب  التي 
الراهنة  التي تجابه كوكبنا. فمامرساتنا  الكبرية 

د وجودنا نفسه. تتهدَّ
وموجبات  مبادئ  الدويل جملة  املجتمع  تبنَّى 
 ،1992 عام  يف  انعقد  التي  األرض«  ة  »قمَّ يف 
ق عىل مفهوم التنمية املستدامة. ولسوء  فصدَّ
د. كام  الحظ كُفَّ تنفيذ املبادئ املذكورة وُحدِّ
الوسائل  توفري  يف  الصناعية  البلدان  أخفقت 
)كاملوارد املالية، ونقل التقانة( اآليلة إىل تنفيذ 
ة األرض«، فضالً عن فشلها، أيًضا،  اتفاقات »قمَّ
اإلنتاج  أنساق  لتغيري  الالزمة  القيادة  توفري  يف 

واالستهالك، وخصوًصا فيها هي بالذات.
يف  الرئييس  السبب  البرشي  النشاط  وكان 
التنمية  فمسار  املناخ.  وتغريُّ  البيئي  التدهور 
إىل  يستند  األغنى  العامل  بلدان  تنهجه  الذي 
نهب غري متناسب ملوارد الكوكب الطبيعية غري 
دة؛ وهي تواصل فعل ذلك. ينبغي، إذن،  املتجدِّ
بعيد  التحول  لتحقيق  الالزمة  باألعامل  القيام 
وهذا  املستدامة،  التنمية  مناذج  نحو  املدى 
يتطلَّب تغيريًا عاجالً يف املقاربات الراهنة حيال 
أنساق  وحيال  واالستقرار،  االقتصادي  النمو 

اإلنتاج واالستهالك.
متاميزة  ولكن  مشرتكة  مسؤولية  البلدان  عىل 
املستدامة  الراهنة غري  باملامرسات  إسهامها  يف 
ملوارد  املستدام  غري  االستخدام  عواقب  ويف 
الصناعية  البلدان  الطبيعية. وألنَّ أعامل  العامل 
عاملية  بيئية  مشكالت  تشكُّل  يف  ساهمت 
ال  فعَّ نحو  عىل  تساعد  أن  فعليها  تواجهنا، 
البلدان النامية يك تتمكَّن من التكيُّف ومواجهة 

ما تواجهه اآلن من تأثريات سلبية.
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حدود االقتصاد »األخرض«
لوضع  الرضورية  باألعامل  القيام  حتاًم  سيؤثِّر 
الطبيعي  الرأسامل  إلدارة  الة  الفعَّ اآلليات 
التنفيذ،  موضع  الة  فعَّ إدارة  الطبيعية  واملوارد 
أن  ح  املرجَّ فمن  االقتصاديني.  الالعبني  عىل 
يؤدِّي إيجاد اقتصاد أخرض إىل توليد »وظائف 
تلك  أيًضا،  ر،  سيدمِّ أنه  إال  جديدة،  خرضاء« 
 ،)Brown functions( »البنِّيَّة  الوظائف 
يف  التحوُّل  عملية  خالل  سيخس  أنه  ذلك 
والجامعات  األفراد  بعُض  أخرض  اقتصاٍد  اتجاه 
آخرون.  سريبح  فيام  والبلدان،  واملنجمعات 
رفاهية  تحسني  تعني  املستدامة  فالتنمية 
واملقبلة عىل حدٍّ سواء، وهي  الحالية  األجيال 
يشمل  بل  وحسب،  البيئية  بالعدالة  تهتم  ال 
وعدالة  االجتامعية  العدالة  أيًضا  اهتاممها 
سيجلب  وحده  االقتصاد  فتخضري  األجيال: 

التنمية املستدامة.
والحد  الفقر  عىل  القضاء  يكون  أن  وينبغي 
أكرث  مجتمع  إىل  والسعي  الالمساواة  من 
وضامن  البيئة  احرتام  موازاة  يف  وعدالً  شموالً 
أساسية  وأهدافًا  دعائم  واملساءلة،  املحاسبة 
ألي اسرتاتيجية تنموية مستدامة؛ فيام سيتَّسم 
االقتصاد األخرض بكونه أقل اعتامًدا عىل املوارد 
مل  ما  الالمساواة  تعزيزه  وسيواصل  الطبيعية، 

ث تغيريات أساسية أخرى أيًضا. تُحدرَ
وقد تصوَّر االتحاد األورويب فكرة إعادة التفكري 
االقتصادي  للتقدم  التقليدي  النموذج  يف 
القادمة  الثانية  األرض  ة  قمَّ حيال  موقفه  يف 
املقرتحات  من  بالرغم  ولكن  )“الريو20+”(، 
واملرشوعات القيمة للسياسات واالسرتاتيجيات، 
االبتكارات  عىل  التشديد  من  كثري  ُوضع  فقد 
من  مزيد  لتحقيق  وسيلة  باعتبارها  التقانيَّة 
كتقنيات  الجديد،  فاالبتكارات  املوارد.  كفاءة 
 Nano( النانويَّة  والتقانة  الجغرافية  الهندسة 
التخليقية  البيولوجيا  أو   )Technology
كمون  عىل  تنطوي   ،)Synthetic Biology(

ينبغي  أنها  إال  االستدامة،  يف  يُسهم  أن  ميكنه 
جادَّة  أثٍر  لتقوميات  شك  دون  من  تُخضع  أن 

ومنهجية ومنتظمة.
التنمية املستدامة عبارة  عالوة عىل ذلك، فإنَّ 
فالرضوري  املورد:  كفاءة  يتجاوز  مفهوم  عن 
اإلنتاج  ألنساق  جذرية  إصالحات  إجراء  هو 
والسياسية  االجتامعية  والحقوق  واالستهالك 
املطلوب  كان  إذا  االقتصادية،  واملامرسات 
الجوانب  ذات  لالستدامة  سليمة  معالجة 

واألبعاد املتعددة.

وحقوق  والتمكني  واملساواة  التكافؤ 
اإلنسان واملشاركة الدميقراطية

املتعلق  الريو”  “إعالن  من  األول  املبدأ  ينصُّ 
قلب  يف  هو  اإلنسان  أنَّ  عىل  والتنمية  بالبيئة 
ويف  ومركزها”.  املستدامة  التنمية  اهتاممات 
تعزيز  يكون  أن  يجب  هذه  النظر  وجهة 
واالقتصادية  والجنوسيَّة  االجتامعية  املساواة 
الالمساواة ومراقبة حقوق  والبيئية والحد من 
اإلنسان، أساس أيِّ اسرتاتيجية تنموية. وهذا ال 
عملية  يف  املواطنني  بإرشاك  إال  تحقيقه  ميكن 
إحداث التغيريات الرضورية لضامن االستدامة، 
بالشفافية  اتِّباعها  يجب  التي  التغيريات 
إىل  الوصول  فضامن  الكاملتني.  واملساءلة 
يتعلق  ما  يف  الوعي  مستوى  ورفع  املعلومات 
مشاركة  وتحسني  املستدامة  التنمية  مبسائل 
هي  القرار،  صنع  بعملية  واملعنيني  املواطنني 
التنمية  إىل  بالنسبة  رئيسية  عنارص  كلها 

املستدامة.
من  يتحقَّق  أن  ميكن  ال  مستداًما  اقتصاًدا  إنَّ 
ما. والحامية  دون انخراط كل أطراف مجتمعٍ 
جميع  لتشمل  توسيًعا  تتطلَّب  االجتامعية 
ا وبحيث ال يقترص  أعضاء املجتمع بوصفها حقًّ
إنَّ  الرسمية.  العاملة  يف  هم  من  عىل  فقط 
أن  اإلنسان  حقوق  عىل  القامئة  املقاربة  عىل 
يف  للفقر  يها  تصدِّ حني  االعتبار  بعني  تؤخذ 

ينهب مسار التنمية الذي تسلكه بلدان العامل األغنى موارد الكوكب الطبيعية. ومثَّة رضورة إلحداث تغيري جذري يف النظام االقتصادي العاملي 
املستمر يف إنتاجه وعكسه الالمساواة االقتصادية واالجتامعية الحادة يف أنحاء العامل كافَّة. وإذا كانت االختالالت البنيوية ستعالج عىل نحو ناجح، 
ة، أهمية  ة وحاميتها يف مواجهة االمتيازات الرشكيَّة العامَّ ويكتسب يف هذا املضامر إدخال آليات مراقبة وضابطة، تسعى إىل تعزيز الحقوق العامَّ
ول يحتضن الجميع، فضاًل عن احرتام  قصوى. كام يجب أن يكون القضاء عىل الفقر والحد من الالمساواة والنضال من أجل مجتمع عادل وَشممُ

البيئة الدعائم واألهداف األساسية ملثل هذه االسرتاتيجية.
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متويل االسرتاتيجيات التنمويَّة مع تركيز خاص 
الغذايئ،  األمن  إىل  بالنسبة  ا  أمَّ النساء.  عىل 
بحق  االعرتاف  فينبغي  املثال،  سبيل  عىل 
يف  الغذاء  من   60-80% ينتجن  )الاليئ  النساء 

املجتمعات الزراعية(.

متويل التنمية املستدامة
سيتطلَّب األمر مستويات مرتفعة من التمويل 
لتغذية عملية التنمية يف البلدان النامية، بغية 
تحقيق التقدم يف تنفيذ االسرتاتيجيات العاملية 
الة. كام يجب االعرتاف، أيًضا، وضمن هذا  الفعَّ
ملعالجة  إضايف  متويل  بتوفري  بالتعهد  السياق، 

التغريُّ املناخي.
االبتكاري  التمويل  أشكال  تكون  أن  كام ميكن 
الجديدة –التي كانت موضوع نقاش منذ أكرث 
من عقد من السنني- مساهمة مهمة يف اتجاه 

تنفيذ اسرتاتيجيات التنمية املستدامة. فمرشوع 
املالية”  والتحويالت  العمليات  عىل  “الرضيبة 
)Financial Transaction Tax, FTT( يجب 
إىل  يُحتاج  فيام  األمام،  إىل  ويتقدم  يستمر  أن 
إعادة النظر يف معظم النظم الرضيبية، املحلية 
االستدامة.  تعزيز  إىل  تفيض  بحيث  والوطنية، 
وعىل النظم الجديدة أن تقوم عىل املبدأ القائل 
إزالة  إىل  اللجوء  ينبغي  فيام  يدفع”،  “امللوِّث 
التنمية  تقوِّض  التي  املايل  الدعم  إعانات  كل 

املستدامة.

استنتاجات ختاميَّة
رًا حدود  لقد بيَّنت األزمات التي اندلعت مؤخَّ
املتزايد  فالتحرير  الراهنة.  االقتصادية  النامذج 
لن يخلص إىل التنمية باعتبارها مفهوًما متعدد 
وبيئي  اقتصادي  تقدم  عىل  ينطوي  األبعاد 

تزايُد  إىل  النموذج  أدَّى هذا  ولقد  واجتامعي. 
الالاستقرار ونشوء أزمات عديدة وإىل إفراط يف 
الرتكيز عىل تراكم الرثوات الفردية والالمساواة 

االجتامعية املتزايدة والتدهور البيئي.
النظام  يف  البنيوية  االختالالت  معالجة  تنبغي 
الالمساواة  يؤبِّد  الذي  العاملي  االقتصادي 
ويحبس ماليني الناس يف حلقات الفقر؛ وإعادة 
توزيع السلطات وإقامة آليات املراقبة والضبط 
الناس  عىل نحو دميقراطي. وينبغي أن يوضع 
يف قلب أيِّ اسرتاتيجية ترمي إىل تحقيق األمن 

االجتامعي واالقتصادي والبيئي ويف مركزها.
مهمة  فرصة  الريو20+”  ة  “قمَّ وتشكِّل  هذا، 
يجب  كام  تنفيذها.  وتأمني  التعهدات  لبناء 
النهايئ األقىص تبنِّي تعهدات  أن يكون هدفها 
دة مبهل  واسرتاتيجيات متفق عليها دوليًّا ومحدَّ

زمنية. 




