عدالة األجيال :إشباع الحاجات بدالً من الجشع
تُعدُّ عدالة األجيال جز ًءا مك ِّم ًال من مفاهيم كالتنمية املستدامة والعدالة االجتامعية وحقوق األطفال والشباب واالحرتار العاملي وتغيرُّ املناخ .إنه
مفهوم اإلنصاف أو حقوق األجيال املتساوية املتكافئة يف ما بني األجيال واألطفال والشباب والناجني ،وكذلك ما بني أجيال املايض واملستقبل .وعىل
«الريو  »2012أن تجدِّ د التأكيد عىل التنمية املستدامة القامئة عىل النمو االجتامعي واالقتصادي املتكافئ وعىل حفظ البيئة اللذين يتناقضان مع
مجرد النمو االقتصادي الخالص ،مبا يوجب اندفاع الحكومات للقيام باألعامل الالزمة .كام يجب أن تحظى التنمية املستدامة
التنمية القامئة عىل َّ
باإلقرار السيايس الذي ميكن تحقيقه من خالل الحكم والتنظيم الشفافني ،وليس عرب نظام السوق الحرة.
س .ج .جورج
املنسق اإلقليمي لجنوب آسيا/
ِّ
منظمة أرض اإلنسان أملانيا1
البحث عن العدالة قديم ِق َد َم الحضارة اإلنسانية؛
وبدا أنه يصبح أكرث شموالً عرب القرون .وبانتقاله
من النضال من أجل ضحايا الظلم واالستبداد
كام العبيد ،فقد تق َّدم ليشمل كل رشائح
بغض النظر عن الطبقة االجتامعية
اإلنسانيةِّ ،
أو الجنوسة أو العرق أو الدين أو السن .وتُع ُّد
اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بحقوق الطفل
( )UNCRCلعام  1989آخر االتفاقيات التي
تتمحور حول حقوق اإلنسان وتنحو يف اتجاه
تأمني معاملة عادلة ومنصفة لجميع األطفال،
وهي اتفاقية تخضع اآلن لتصديق كل البلدان
كيام تشمل األجيال املقبلة أيضً ا .ويف سياق
وظائفية اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل
ووضعها موضع التنفيذ يؤكِّد املجتمع الدويل
عىل التزامه قضية أجيال املستقبل ،إال أنه ما
يزال بعي ًدا من أن يكون مالمئًا.

عرض مفهومي
ٌ

وضع االقتصادي “جيمس تو ِب ْن” (James
 )Tobinيف عام  1974مفهو َم عدالة األجيال
الذي ينطوي عىل نظريات العدالة املتنوعة،
فكتب يف ذلك يقول“ :إ َّن أمناء املؤسسات
املوقوفة هم ح َّراس املستقبل بإزاء أي مزاعم
ي َّدعيها الحارض .فمهمتهم تقوم يف إدارة
الوقف مبا يحفظ املساواة بني األجيال” .2وإ َّن
استخدام املوارد الطبيعية غري املستدام يؤ ِّدي
إىل الالمساواة بني األجيال.
1 C. J. George; Regional Coordinator – South
Asia; terre des homes Germany.
2 J. Tobin, “What Is Permanent Endowment
Income?” American Economic Review 64,
May 1974.

وإنَّنا يف إدراكنا ألنفسنا باعتبارنا كالً جامعيًّا ،املشرتكة بني األجيال هي تبادالت عملية”.4
فمن السهل االحتجاج بكوننا مجربين عىل
القلق يف ما يتعلق مبصري الناس يف أجيال إعادة تحديد االزدهار
املستقبل .بيد أ َّن السؤال هو :كيف وإىل أي هل التبادلية الجيلية عملية أو فعلية؟ مبا
مدى يجب أن تكون أعاملنا وقراراتنا الراهنة أ َّن االزدهار ميكنه أن يوصل مرشوعاتنا
متجهة نحو املستقبل .أما النقاشات النظرية ومساهامتنا إىل اإلمثار ،إال أ َّن هذا ال ميكن
يف هذه الجوانب فتتمحور حول قلق يتعلق القيام به عىل أساس العالقات التعاقدية .ففيام
بعرص ما بعد “إعالن حقوق اإلنسان” ،عىل ميكن للجيل الحايل أن يُلزم نفسه بالقيام بيشء
نحو ما أوضحه الفيلسوف السيايس “جون للمستقبل ،فإ َّن هذا األخري ال ميثِّل بع ُد جز ًءا من
رولز” ()John Rawls؛ إذ اعترب املؤسسات العقد .هنا بالتحديد تصبح فكرة املجتمع فكرة
السياسية ومبادئ التدابري االقتصادي مفيدة .فاملجتمع يكونه أعضاؤه الذي يشكِّلون
واالجتامعي باعتبارها مؤسسات رئيسية ،جامعة يفهمون أنفسهم باعتبارهم يتمتعون
فح َّدد العدالة بأنها الطريقة التي توزِّع فيها باستمرارية معيَّنة عىل مر الزمن ،ويرون
املؤسسات الحقوق والواجبات األساسية “مصلحتهم الخاصة مرتبطة بأعضاء الجامعة يف
هذه َّ
وتنظِّم تقاسم الفضائل الناجمة من التعاون املستقبل” .5ففي املجتمع نفسه يجد أعضاء
االجتامعي .ومع قبوله مبادئ الحرية واملساواة الجامعة “شعو ًرا بالهوية ينترش عرب الزمن”.
واألخوة ،فقد جمعها مع مبادئ العدالة .وطاملا أ َّن املجتمع موجود عىل املستويات
فاملساواة تصبح مساواة الفرصة املنصفة ،فيام املحلية والوطنية واإلقليمية والعاملية ،ال بد أن
تصبح األخوة مبدأ االختالف .3بيد أ َّن ما هو يوجد أيضً ا القلق لدى أعضائه املستقبليني عىل
رضوري ،مع ذلك ،هو التوافق عىل “حصص هذه املستويات عىل اختالفها.
توزيعية سليمة”“ :إ َّن مبادئ العدالة هي عىل أ َّن اعتبارات العدالة تنطبق عىل العالقات
ببساطة مبادئ تنظيم التوزيع التي ستُختار التي تتجاوز تلك الحرضة .وهذا حقيقي عىل
من الناس يف مجتمعٍ ما ،حيث تُلت َز ُم ظروف وجه التحديد يف حالة العدالة التوزيعية.
فبمعنى ما ميارس الجيل الحايل السلطة عىل
العدالة وأحوالها”.
هل يتسع نطاق هذا املبدأ ليشمل األجيال أجيال املستقبل ،ويتمتع بإمكانية استخدام
كل جيلٍ أن يضع جان ًبا كمية املوارد بطريقة تُبطل حقوق أجيال املستقبل.
املقبلة؟ إ َّن عىل ِّ
مناسبة من الرأسامل لقاء ما تلقَّاه من األجيال فاملستقبل ال ميلك طريقة يتمكن من خاللها
السابقة ،مبا ميكِّن هذه األخرية من التمتع من السيطرة عىل الحارض .عالو ًة عىل ذلك،
بحياة أفضل يف مجتمع أكرث عدالة“ .وإنه ملن فللحارض حتَّى سلطة عىل وجود ما هو آت.
الحقيقة الطبيعية أ َّن األجيال تنترش يف الزمن،
بحيث تحصل تبادالت يف ما بينها فقط يف اتجاه 4 Ibid., cited in V. Muniz-Fraticelli,
“Achieving Inter-Generational Justice
واحد .ميكننا أن نقوم بيشء حيال االزدهار،
Through Education.” Available from: <www.
إال أ َّن ذلك لن يقدم لنا شيئًا .فقط التبادالت scribd.com/doc/26475623/Achieving-Inter-
3 J. Rawls, A Theory of Justice (Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1971).
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Generational-Justice-Through-Education>.
5 J. O’Neill, Ecology, policy and politics:
human well-being and the natural world
(London: Routledge, 1993), cited in ibid.

وهذا قد يكون أكرب تأث ًريا حتى عىل الجيل
الراهن ،حيث التأثري ميكنه أن يفعل يف بقاء
الناس .وإ َّن هذا ليشكِّل أرض َّية للتأكيد عىل
حقوق أفراد املستقبل ،بالرغم من أ َّن مث َّة
حج ًجا مناقضة.
وهناك محاولة أخرى لتحديد أجيال املستقبل
قامت بها جامعة “ ”IDWAبغية مصالحة
املصالح اإلنسانية مع مصالح الطبيعة،
وهي مصالح متاميزة ولكنها غري منفصلة.
وقد اقرتحت عاملة االجتامع “إليز بولدينغ”
( )Elise Bouldingأنَّه ميكن تحديد “أجيال
املستقبل” بأنها حارض  200سنة” ،أي ما ميتد
فرتة من الزمن تبدأ من  100سنة خلت وتنتهي
بعد  100سنة يف املستقبل ،انطالقًا من أي
نقطة يف الحارض:
“إ َّن لحظة متحركة باستمرار تصل دامئًا املائة
أي من االتجاهني ،ابتدا ًء من يومنا الذي
سنة يف ٍّ
نحن فيه .ونحن مرتبطون ب ِكال ح َّدي هذه
اللحظة من خالل الناس الذين تبدأ حياتهم
من أحدهام أو تنتهي عند الحد اآلخر ،بحيث
يعرب يف الزمن يف كل اتجاه ثالثة أجيال ونصف.
إنها فسحتنا ،التي ميكننا أن نتحرك فيها بصورة
مبارشة يف حياتنا ،وبصورة غري مبارشة مبالمستنا
حياة الناس املرتبطني بنا ،وحوالينا ،شبابًا
وطاعنني يف السن”.6
إ َّن هذه املقاربة وهذا الفهم يجعالن من فكرة
املجتمع أكرث واقعية وملموس َّية .وإذا كان
أي لحظة
املرء (أكان هو أم هي) يعيش يف ِّ
فهو مرتبط بصورة مبارشة أو غري مبارشة مبدى
زمني يصل إىل  100سنة يف كال االتجاهني:
ماض ًّيا ومستقبالً .يساعد هذا املفهوم للمساحة
الزمنية عىل فهم عىل وراثة املايض والعالقات
والصالت مع املستقبل .ومماَّ ال شك فيه أنَّنا
مرتبطون بالرضورة باألجيال األخرى ،ماضيًا
ومستقبالً ،أل َّن هذه العالقات والروابط تقع
يف مجال تجاربنا الشخصية .ومث َّة مقاربة
أخرى تساعدنا عىل رؤية الصالت مع األطفال
لحاجتهم إىل متثيل حقوقهم ،وهو ما يصبح
واج ًّبا عىل الراشدين (حاميل الواجب) .وهكذا،
تصبح حقوق أجيال املستقبل ،أيضً ا ،موجبًا
رضا.
راه ًنا حا ً

الفقر البيئي بوصفه تراثنا

6 E. Boulding, “The Dynamics of Imaging
Futures,“ World Future Society Bulletin 5,
Sept-Oct 1978, p.7.

أُ ِخذَت فكرة االعتبارات الجيلية من القادة
السياسيني يف استوكهومل يف املؤمتر التشاوري
الذي عقدته األمم املتحدة بشأن البيئة اإلنسانية
( )UNCHEيف عام  ،1972وهي ُمذَّاك ما تزال
تُناقش يف مختلف املناسبات .ولك َّن التقدم يف
املامرسة مل يبلغ حدود االستقرار والثبات ،بل
عىل العكس من ذلك .ففي عام  1972وضع
املؤمتر  26مبدأ و 129توصية ،إال أ َّن أيًّا من
امل ُخ َرجات مل يتَّسم باإللزام َّية القانون َّية.
وقد شكَّل تقرير “اللجنة العاملية للبيئة
والتنمية” ([ )WCED Reportتقرير
بروندتالند] “مستقبلنا املشرتك” ،الصادر يف
عام  ،1987معلماً عىل الطريق ،إذ أدخل مفهوم
التنمية املستدامة وح َّددها بأنها “التنمية التي
تلبي حاجات الحارض من دون تعريض قدرة
أجيال املستقبل عىل تلبية حاجاتها للخطر”.7
وبحسب ما أورده هذا التقرير ،كان السعي إىل
التنمية املستدامة هدفًا مهماًّ لكل األمم مبا فيه
صالح األجيال املقبلة.
وقد تب َّنت ق َّمة األرض” يف “الريو” املنعقدة يف
عام  ،1992ع َّدة اتفاقيات بيئية ُملزمة قانون ًّيا،
وبالتحديد اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغيرُ املناخ ( )UNFCCواتفاقية عام 1992
املتعلقة بالتن ُوع الحيوي .ومبعنى ما ،كانت
“ق َّمة األرض” نقطة البداية .فقد شارك فيها
وحرضها قادة  108دول ،و 172حكومة ،ونحو
 2400شخص مثَّلوا املنظامت غري الحكومية،
فعكست القمة هموم الثامنينيَّات ،والسيَّام
تلك التي أوردها التقرير املن َّوه به أعاله.
وقد سلَّطت القمة الضوء عىل العدالة الجيلية
باعتبارها مبدأ تنطوي عليه كل الهموم البيئية
والتنموية .وقد تقبل هذا املبدأ كل الدول
املشاركة يف القمة .كام اعترُ ف بأنَّه ينبغي
احرتام حقوق أجيال املستقبل يف سياق تلبية
حاجات الحارض .وكان ينبغي أن تُستقطَب
هذه اإلقرارات إىل مجاالت سياسات الدول
املجتمعة وقوانينها.
أ َّما املبدأ الثالث ،وهو “الحق يف التنمية،
فيجب أن يُ َح َّق ويُل َّبى بحيث يوافق حاجات
أجيال املستقبل التنموية والبيئية عىل نحو
7 Brundtland report to Rio 2012: Sustainable
development forum. Available from: <www.
rio 2012/ trademarks.org/
node/3423>. 2. A. Gosseries, “Theories
”of intergenerational justice: a synopsis,
S.A.P.I.E.N.S , 2008.
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متكافئ” ،8فهو لخَّص روح االلتزام باملستقبل.
وأ َّما املبدأ الواحد والعرشون وهو “إبداع
شباب العامل و ُمثُلهم وشجاعتهم فيجب أن يع َّبأ
لتعزيز رشاكة عاملية من أجل تحقيق التنمية
املستدامة واملستقبل األفضل للجميع” ،فيدعو
إىل وضع خطة عمل ت ُرشك الشباب يف عملية
خلق مستقبل أفضل للجميع.
لقد حدث الكثري منذ انعقاد مؤمتر “الريو”،
التوصل إىل تع ُّهدات ُملزمة
إال أ َّن جوهره
ُّ
وتوليد املوجبات املطلوبة لدى الدول يف أنحاء
العامل .وقد سادت الروح نفسها أثناء مداوالت
“كيوتو” بعد خمس سنوات عىل انعقاده،
وجرى خاللها تب ِّني “بروتوكول كيوتو” يف كانون
األول (ديسمرب) من عام  .1997وقد وقَّع هذا
الربوتوكول الذي دخل ح ِّيز التنفيذ يف شباط
(فرباير)  2005نحو  195بل ًدا .وقد وافقت
ضمنه  35دولة عىل خفض انبعاثات غازات
رضة األخرى إىل مستويات
الدفيئة والغازات امل َّ
موصوفة مح َّددة .وبالرغم من بند هذه الوثيقة
تتَّسم باإللزاميَّة يف ما يتعلَّق بالخفض ،إال أ َّن
فعالية اإلجراء ُح ِّيدت من خالل اآلليات املرنة.
يف التحليل النهايئ ينجم أن “الربوتوكول” مل
يتمتَّع ،مع آلياته املتصلة به ،إال بتأثري هاميش
يف خفض انبعاثات الغازات العاملية .فغياب
مستويات الخفض امل ُلزمة بالنسبة إىل البلدان
النامية استُخدم من قبل الواليات املتحدة سببًا
لعدم إبرامها هذا الربوتوكول .أ َّما أسرتاليا وبرغم
إبرامها االتفاقية ،مل تعمد إىل تنفيذه .عالوة عىل
ذلك ،فقد ُج ِّرفت مامرسة املسؤوليات امل ُلزمة
قانونيًّا كام ُج ِّرف دور الحكومات الوطنية
إىل ح ٍّد بعيد من خالل السياسات االقتصادية
الجديدة القامئة عىل تحرير التجارة .وقد ُر ِف َد
ذلك بحجة الهموم األمنية الجيو-سياسية خالل
العقد األول من هذا القرن.
يف املؤمترات التالية ،كذاك املنعقد يف
“جوهانسبورغ” ( )2002و”كوبنهاغن”
ٍ
مزيد من الثقة بني
( ،)2009مل يجر ض ُّخ
شعوب العامل .وقد شهد املؤمتر األخري املنعقد
يف “كانكون” حتَّى املخاطرة مبا تبقَّى من
مكاسب اتفاقيات “بروتوكول كيوتو” .فقد
تض َّمنت هذه االتفاقيات أهدافًا ُملزمة للبلدان
النامية لتبلغ انبعاثاتها من غازات الدفيئة
8 <www.unep.org/Documents.multilingual/
Default.asp?DocumentID=78&Article
ID=1163>.

( )GHGاملستويات ذات الصلة عىل أساس
الخدمة املناخية .كام أخذت يف حسبانها
الحقيقة التاريخية القائلة بأ َّن البلدان املتقدمة
استنفدت قدراتها االستيعابية الكربونية من
الغالف الجوي ،وهي بالتايل مسؤولة عن
الخفض أمام االقتصادات الفقرية.
وقد ُر َيئ إىل مؤمتر تغيرُّ املناخ الذي عقد يف
“كانكون” خالل السنة الفائتة ،من قبل معظم
تحس ًنا
املشاركني ووسائل اإلعالم ،باعتباره ميثِّل ُّ
مقارنة مبؤمتر “كوبنهاغن” .وفيام تب َّنى وثيقة
اعتُربت إيجابية بالنسبة إىل النظام املناخي
متعدد األطراف ،إال أنه مل يشق الطريق أمام
إنقاذ الكوكب من التغيرُّ املناخي الذي يكتنفه؛
بل نقل بدالً من ذلك أعباء التخفيف املناخي
إىل كاهل البلدان النامية ،وه َّدد بقلب نظام
رأسا عىل
“بروتوكول كيوتو” “امل ُلزم قانونًا ً
عقب واستبداله بنظام تعهد طوعي”.9
بيد أنَّه ينبغي املحافظة املُلِ َّحة عىل توازن
العالقة املستدامة يف ما بني الطبيعة والبرش مبا
فيه مصلحة األجيال املقبلة ،مبن فيهم األطفال.
وكام أشار أمني عام مؤمتر “الريو“ ”+20شا
لوكانج” ( ،)Sha Lukangمل يقرتب العامل خالل
العقدين األخريين من القضاء عىل الفقر؛ بل
عىل العكس إذ صار يتجه إىل مجابهة األزمة
البيئية وتغيرُّ املناخ .وما يواجه أجيال املستقبل
هو هذا الفقر البيئي الذي سريثه.

التحدِّ يات القادمة

عىل “الريو” يف عام  2012أن تج ِّدد التأكيد
عىل أ َّن التنمية املستدامة القامئة عىل النموين
االجتامعي واالقتصادي واملحافظة عىل البيئة
تتناقض وتلك التنمية التي تقوم فقط عىل
أساس النمو االقتصادي وحده .وكث ًريا ما قيل
إ َّن “ق َّمة الريو  ”92كان لجمع املجتمع املدين
والقطاع الرشيك العام وطرح مسائل االستدامة
عليهام .أما “ق َّمة الريو  ”2012فعليه أن يجمع
الحكومات ويهيب بها القيام بالعمل الالزم
لتحقيق األهداف .فالتنمية املستدامة املتضمنة
حقوق أجيال املستقبل ميكن أن تتحقق فقط
عرب حاكمية عاملية شفافة ،وليس من خالل
نظام السوق الحرة.
خالل الفرتة نفسها ،برز إىل السطح االهتامم
9 M. Khor, “Complex Implications of the
Cancun Climate Conference,” Economic and
Political Weekly XLV, no.52.

بالعدالة الجيلية يف اتفاقيات دولية أخرى
تُعنى بحقوق اإلنسان ،والسيَّام يف اتفاقية األمم
املتحدة بشأن حقوق الطفل (،)UNCRC
التي صارت سارية املفعول يف عام ،1990
وبلغ عدد الدول املوقعة عليها  194دولة .وقد
توافق اإلعالن الخاص ببقاء األطفال وحاميتهم
وتنميتهم مع القمة العاملية حول األطفال يف
تلك السنة ،حيث خلصت إىل ما ييل“ :إننا
نقوم بهذا ليس فقط للجيل الحايل ،بل لكل
األجيال القادمة أيضً ا .وهنا ليس مث َّة مهمة أنبل
من أن يُعطى كل طفل مستقبالً أفضل”.10
بعد اثنتي عرشة سنة ،ج َّدد إعالن األمم
املتحدة الصادر عن الجمعية العا َّمة والقمة
الخاصة باألطفال ( )UNGASSاملنعقدتني
يف أيار (مايو)  2002التأكيد أ َّن عىل الدول
واجبات تجاه األجيال املقبلة“ :علينا أن
نحمي بيئتنا الطبيعية بكل تنوعها ،وجاملها
ومواردها ،وكل ما يع ِّزز نوعية الحياة لألجيال
الحارضة وتلك املقبلة” .11وقد اعرتفت خطة
العمل التي توافقت عليها  190دولة بالطابع
املُلِ ِّح للعمل عىل حل املشكالت البيئية
املتنوعة واالتجاه نحو ضامن رفاهية األطفال
وااللتزام باإلجراءات الكفيلة بإدارة بيئتنا
بطريقة مستدامة وحاميتها وحفظها“ :مث َّة عدد
من املشكالت واالتجاهات البيئية ،كاالحرتار
العاملي واستنزاف طبقة األوزون وتلوث الهواء
والنفايات الخطرة السامة والتع ُّرض للمواد
الكيميائية واملبيدات الخطرة والنظافة العا َّمة
غري املالمئة ومياه الشفة غري اآلمنة والغذاء
السيِّئ واإلسكان ،وكلها تحتاج إىل املعالجة
لضامن صحة األطفال ورفاهيتهم”.12
إ َّن ثروة املعرفة والخربة التي انبثقت منذ
انعقاد املؤمتر الخاص بالطفل تحتاج ألن ت ُفهم
يف سياق حقوق األطفال .فظاهرة االحرتار
العاملي بسبب األنشطة البرشية والتغيرُّ
املناخي –وهي ظاهرة كانت موضوع نقاش
واسع -فاقمت الخطر الذي يواجه األرض إىل
درجة غري مسبوقة ،وهي ستؤثر بصورة مبارشة
عىل األجيال املقبلة ،مبا فيها األطفال الني
يعيشون راه ًنا ،وأولئك الذين سيولدون غ ًدا.
>10 <www.unicef.org/wsc/declare.htm
11 UNGASS Declaration, “A World Fit for
Children,” New York, 2002. Available from:
<www.unicef.org/specialsession/wffc>.
12 Ibid., p 23.
Social Watch

42

وهذا يتطلَّب اتفاقيات عاملية ملزمة تدفع يف
اتجاه الدفاع عن الحقوق اإليكولوجية وأجيال
الحارض كام أجيال املستقبل .وهذا ،أيضً ا،
يشمل الدعوة إىل االعرتاف بحقوق األطفال
اإليكولوجية وغري ذلك من حقوقهم.
ومن وثيق الصلة أن نستشهد من املذكرة
اجتامع الخرباء رفيع املستوى الذي عقده
“برنامج األمم املتحدة البيئي” ( )UNEPتحت
عنوان :املستقبل وحقوق اإلنسان والبيئة”
التي ق َّدمها “برينز هـ .وستون” (Burns
 )H. Westonيف الثالثني من ترشين الثاين
(نوفمرب) :2009
“إ َّن االحرتار العاملي ذا املنشأ البرشي وما
يرتِّبه من تغيرُّ يف املناخ ،ومعهام ضياع التنوع
الحيوي يف العامل عىل نح ٍو متسارع ،متثِّل كلها
يف الوقت الراهن أخطا ًرا للحياة عىل األرض كام
نعرفها ،وإىل درجة مع َّينة عىل نح ٍو ال متوا ٍز
منذ عرص الديناصورات .وبناء عىل العمل
الرائد الذي أنجزه أستاذ القانون يف جامعة
“جورجتاون” “إديث براون ويس” (Edith
 ،)Brown Weissفقد ُو ِض َع مرشوع لإلجابة
الخادعة عىل التساؤالت القانونية العا َّمة
غري املدروسة عىل التأكيد :هل ميكن لقانون
الواليات املتحدة وقوانني البلدان األخرى
وقانون السكان األصليني و/أو القانون الدويل
أن تحدد كلها حقوق األجيال املقبلة يف بيئة
نظيفة وصحية ومستدامة؟”.13

الفرص يف “ق َّمة الريو ”2012

فيام تشكِّل مسائل االستدامة املقلقة وااللتزام
حيال أجيال املستقبل جز ًءا مك ِّمالً من تق ُّدم
العدالة وفهم حقوق اإلنسان عىل مدى عقدين
من الزمان ،إال أ َّن هذا ال يتالءم واألعامل
الرضورية .فالتح ِّديات ،اآلن ،إذن ،ليس فقط
برسم تجديد التأكيد عىل هذه االلتزامات
حيال أجيال املستقبل يف املوقف من العدالة
وحسب ،بل أيضً ا برسم إعادة التوازن للمسائل
واالهتاممات االقتصادية واالجتامعية .فإعادة
التوازن هذه قد تعني إعادة الدولة إىل ساحة
ما هو اجتامعي وتنظيمي ضابط يف العمل
السيايس ،بتوليِّ املسؤوليات مبا يجعل الخدمات
13 B.H. Weston, “Recalibrating the law of
humans with the laws of nature: Climate
change, human rights and intergenerational
justice,”2009. Available from: <www.
vermontlaw.edu/cli >.

متاحة عىل نح ٍو متكافئ ولتنظيم مقاربات
السوق الحرة وضبطها.
فاألسواق مفطورة عىل التنافس ،وتنهج منطق
البقاء لألصلح ،وهو ما يتناقض ومفهوم التكافؤ
الذي ميثِّل رشطًا رضوريًّا لالستدامة .فتأكيد
“املهامتا غاندي” أ َّن “األرض مت ُّدنا مبا يكفي من
األمان لتلبية حاجة كل إنسان ،ولك ْن كل جشعٍ
عند اإلنسان” ما يزال أم ًرا حقيقيًّا .ولذا ،فإ َّن ما
هو مطلوب بإلحاح هو ضبط اقتصاد السوق
الحر وتنظيمه ،فضالً عن الحكم الشفاف .وقد
التوص َل إىل إجامع أو
تشمل إعادة التوازن
ُّ
توافق عىل التنمية باعتبارها مقياس لرفاهية

جميع الناس .وهذا سيتطلَّب نو ًعا جدي ًدا
من الرتكيز التخطيطي االقتصادي عىل رفاهية
الناس األفقر عىل األرض ،كام رأى “املهامتا
غاندي” واستنا ًدا ال إىل الغرييَّة ()altruism
بل إىل الحقوق والعدالة .إذا كانت “ق َّمة الريو
 ”2012ستسهم يف هذا فسيكون ذلك خطوة
أخرى إىل األمام.14
وأي خطوة قد ت ُن َجز ينبغي أن تكون من خالل
ُّ
اتفاقيات ُملزِمة .فحاجات املستقبل التي
يجب متكينها ،كام أعلن “أنطوان دي سانت-
إكوسبريي” (:)Antoine de Saint-Exupéry
“بالنسبة إىل املستقبل فإ َّن مهمتكم ليست يف

14 Rio 2012, Another opportunity to making
progression in climate change. Available from:
<www.stakeholderforum.org/st/outreach/index.
php/day9item6>.
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استرشافها بل يف متكينها” .15وهذا التمكني
ميكن أن يتحقَّق فقط من خالل وضع اآلليات
املناسبة ،ويف هذا الصدد يشري مرشوع اقرتاح
“املجلس العاملي للمستقبل” (World
 )Council for Futureإىل أنَّ“ :التمثيل
حارسا ،لهو أمر مثري” .16فبعض
القانوين أو ً
البلدان أنشأت مؤسسات كهذه .وتعيني م َّد ٍع
عام دويل مدقِّق أو الدعوة إىل اعتامد إجراءات
كذاك اإلجراء عىل املستوى الوطني ،ميكن أن
ملموسا لـ “الريو”  ”2012نحو
يكون ُمخ َر ًجا
ً
االستدامة ،وميكِّن املستقبل من الحصول عىل
مبالغ مالية لتأمني العدالة الجيلية.

15 Antoine de Saint-Exupéry , Citadelle (The
Wisdom of the Sands), Paris, 1948.
16 Cited in World Future Council, “Guarding
our future: How to include future generations
in policy making,” <www.worldfuturecouncil.
_org/fileadmin/user_upload/PDF/brochure
guardian3.pdf>.

