“ق َّمة الريو  »20 +وما بعدها :ال مستقبل من دون عدالة
مل ُيفعل يش ٌء كث ٌري خالل السنوات العرشين املاضية لتغيري أنساق اإلنتاج واالستهالك التي تل ِّوث التنوع الحيوي وتج ِّرفه وتؤدِّي إىل تغيرُّ املناخ،
فيام مل تُحقَّق التع ُّهدات بحقوق اإلنسان والعدالة الجنوس َّية .ونحن نواجه كارثة مجتمع َّية وإيكولوج َّية .ميكن للدولة أن تستجيب برسعة لهذا
الواقع ،إذا كانت تقوم عىل الرشعية واملساءلة الدميقراطيتني .ففي أزمان العالقات العاملية املتداخلة بني املجتمعات واالقتصادات والشعوب،
أساسا إلطار عمل
تصبح املبادئ امل َّتفَق عليها عامل ًّيا رشطًا الز ًما للعيش م ًعا يف عدالة وسالم ويف تناغم مع الطبيعة .نقرتح ،يف ما ييل ،مثانية مبادئ ً
جديد لحقوق مستدامة.
«مجموعة تفكري املجتمع املدين حول التنمية عن النمو االقتصادي والعوملة فتتوزَّع عىل نحو
تظل موضوع متييز
وخصوصا املرأة الفقريةُّ ،
ً
1
مجحف وغري عادل البتَّة .ويف معظم البلدان ،اجتامعي ،وهي تُح َر ُم يف العديد من األماكن
العامل َّية»
أصبح الغني أكرث غ ًنى عىل حساب الطبقة من حقوقها الجسدية واإلنجابية والجنسية.
يحتاج العامل إىل تغيري أسايس .فنحن نعيش املتوسطة والفئات ذات الدخل املتدنيِّ  .كام زاد وهذا ما يجعل النساء أكرث تع ُّرضً ا وهشاشة
يف عا ٍمل مضطرب ،والكثري من الناس يتقاذفهم النمو االقتصادي املتفلِّت الالمساواة االجتامعية وضعفًا حيال استغالله َّن وتعنيفه َّن داخل
وإفالس عامليان ،فيام مث َّة كازينو برغم كونه يولِّد املوارد ،ىَّ
فتأت عنه العكس وكان أرسه َّن وخارجها .أ َّما العمل الرعايئ الذي
انفجا ٌر
ٌ
مقامرات تراهن عىل معايشنا وأرزاقنا وأمننا أداة لتمويل الوصول غري املتكافئ إىل الخدمات تضطلع به املرأة عىل األغلب ضمن أرستها فال
العا َّمة واألساس َّية .ويُه ِّدد الفقر املستمر يلقى تقدي ًرا أو اعرتافًا .وأ َّما الظروف املعيشية
ومستقبلنا وكوكبنا.
ونحن نعيش يف عامل يتمتع  20%من سكانه والبطالة واإلقصاء االجتامعي ومستويات للنساء وأنشطته َّن اإلنتاجية التي تتض َّمن كل
ٍ َّ
الالمساواة املرتفعة نظ َم الرعاية والتامسك أشكال العمل الرعايئ الصحي فغالبًا ما ال تلقى
يف
هم
ومن
دخله،
إجاميل
بأكرث من  70%من
االجتامعي واالستقرار السيايس.
الحامية والدعم .كل ذلك يجعل النساء أكرث
ال ُخ ْم ِس األسفل ال يحصلون إال عىل  2%فقط نحن نعيش يف عامل تتولَّد  50%من انبعاثات تع ُّرضً ا للضغوط خالل أوقات األزمات وبسبب
من إجاميل الدخل العاملي .أ َّما األرباح الناجمة ثاين أكسيد الكربون عن نشاط  13%من السياسات التي تتيح الربح وتق ٍّدمه عىل
 1بيان صادر عن «مجموعة عكس اتجاه التنمية سكان العامل .فأنساق اإلنتاج واالستهالك غري التقدميات االجتامعية.
العاملية»  (The Civil Society Reflection Groupاملستدامة رسيعة االنتشار ترتبط باستنزاف أ َّما التنوع الحيوي وسخاء الطبيعة ،مع كيل
) .on Global Development Perspectivesوهو املوارد الطبيعية الرسيع ،مبا يف ذلك املياه املديح لهام ،فليسا محرتمني أو محميني أو
بيان أول مل َ
يلق بعد نقاشً ا كامالً من أعضاء املجموعة .النظيفة ،فضالً عن التشارك غري املتساوي مق ّدرين .واملجتمعات والجامعات السكانية
فهو ،إذن ،عمل “جارٍ” .وبالتايل ،مل تُصدَّق كل توصية يف «املنافع» املوعودة الناجمة عن النمو التي تسعى إىل العيش بتناغم مع الطبيعة
واردة فيه من قبل أعضاء املجموعة .بيد أ َّن البيان االقتصادي والتجارة
املتوسعة .فقد أ َّدت هذه تُقابل بتجاهل حقوقها ،فيام تتع َّرض معايشها
ِّ
يلتقط األفكار والتفاهامت األساسية التي صيغت يف األنساق إىل االحرتار العاملي الذي يسبِّب بدوره وأرزاقها وثقافاتها للخطر.
اجتامعات املجموعة املنعقدة يف السابق .أ َّما
تقرير ارتفاع مستويات البحار ،وكذلك ارتفاع وتائر لِ َم يحدث هذا؟ ال يحدث هذا بالتحديد بسبب
نش يف ربيع عام .2012
املجموعة النهايئ األشمل فسيُ رَ
الظروف الجويَّة املتطرفة والتص ُّحر وزوال انعدام الوعي أو االنتباه لدى ص َّناع السياسات
أ َّما أعضاء املجموعة فهم:
الغابات .أ َّما يف ما يعني التنوع الحيوي فقد عىل أرفع املستويات .فخطر التغيرُّ املناخي،
Alejandro Chanona, National Autonomous
صار فقدان املوروث البيئي ظاهرة دامئة .فقد امل ُستش َهد به يف أواسط الثامنين َّيات يف مؤمتر
University of México; Barbara Adams, Global
Policy Forum; Beryl d’Almeida, Abandoned
تجاوزنا الحدود اإليكولوج َّية وتجاهلنا حدود عقدته الـ املنظمة العاملية لألرصاد الجوية
Babies Committee Zimbabwe; Chee Yoke
احتل مركز الصدارة يف تقرير
كوكبنا .ومع خطر تغ ُّري املناخ بتنا نعيش يف زمنٍ ّ ، )(WMO
Ling, Third World Network; Ernst Ulrich
مستعار .بيد أننا نرفض تخفيض االنبعاثات“ ،بروندتالند” عام  1987من خالل الرتكيز عىل
von Weizsäcker, International Resource
ونخصص موارد ضئيلة ملن مل يست ِف ْد بع ُد من الخوف من فقدان التنوع الحيوي .وقد ُح ِم َل
ِّ
Panel; Danuta Sacher, terre des hommes
استغاللها.
الزخم إىل “مؤمتر الريو” يف عام  1992الذي
Germany; Filomeno Sta. Ana III, Action for
Economic Reform, Philippines; George Chira,
مل تهدف أغلب السياسات الوطنية والدولية إىل أطلق اتفاقيات إطارية تتعلق بالتغيرُّ املناخي
terre des hommes India; Gigi Francisco,
خفض مستوى الالمساواة .فقد ق َّدم تكريسها والتنوع الحيوي فضالً عن التص ُّحر .كام تب َّنى
Development Alternatives with Women for a
 New Era; Henning Melber, Dag Hammarskjöldلتحفيز النمو االقتصادي الحوافز الستغالل املؤمتر مبادئ “إعالن الريو” ،و”مبادئ الغابة”
الطبيعة ،واعتمدت عىل استخدام أنواع الوقود و”خطة عمل” أُطلق عليها اسم “األجندة .”21
Foundation, Sweden; Hubert Schillinger,
األحفوري واستنزاف التنوع الحيوي وتدمري وقد ركَّزت مؤمترات التسعين َّيات العامل َّية عىل
Friedrich-Ebert-Stiftung, Germany; Jens
Martens, Global Policy Forum Europe; Jorge
تقديم الخدمات األساسية والرضورية ،مع مسائل حقوق االنسان والتكافؤ االجتامعي،
Ishizawa, Proyecto Andino de Tecnologias
تنافس البلدان يف سباق نحو األسفل بتقديم وتب َّنت برامج عمل للتص ِّدي الظلم الناجم
Campesinas, Peru; Karma Ura, Centre for
رضائب متدنِّية وقوة عاملة رخيصة كحوافز .من اإلقصاء االجتامعي والتمييز الجنويس .ويف
;Bhutan Studies; Roberto Bissio, Social Watch
 Vicky Tauli-Corpuz, Tebtebba Foundation; Yaoوقد وضع التمييز الدائم والثابت ضد املرأة “إعالن األلفية” الصادر يف عام  2000ألزمت
Graham, Third World Network Africa.
يف مأزق الوظيفة اإلنجابيَّة والعنف .فاملرأة ،الدول األعضاء نفسها “دعم مبادئ الكرامة
Social Watch

10

اإلنسانية واملساواة والتكافؤ عىل املستوى
العاملي” ،باعتبار هذه كلها “واجبًا عىل كل
وخصوصا تلك األكرث هشاشة
شعوب العامل،
ً
وتع ُّرضً ا ،وبالتحديد أطفال العامل الذين ينتمي
املستقبل إليهم”.
ومع ذلك ،فقد ُحجبت أفكا ُر الريو ومبادئُها
خالل السنوات العرشين املاضية ،فلم تجد
أي تنفيذ .وعىل نح ٍو مامثل ،فقد
لها مبعظمها َّ
أُغفلت التع ُّهدات الدوليَّة املتعلِّقة بحقوق
اإلنسان والعدالة الجنوسيَّة فلم تلق إشبا ًعا أو
تحقيقًا .وقد تضاعف الناتج العاملي عىل الفرد
أكرث من مرة خالل العقدين املاضيني ،إال أنَّه
توسع نطاق التفاوتات .كام نجمت
ترافق مع ُّ
عن العوملة ماليني من الوظائف املتدنِّية من
حيث نوعيتها وجودتها .أضف إىل ذلك أ َّن
املضاربة واالحتكار اللذين قبضا عىل املال
والسلع أحدثا قط ًعا يف األمن الغذايئ ،وح َّوال
ماليني الهكتارات من األرايض من إنبات الغذاء
إىل استخدامات غري مستدامة .غري أ َّن القليل
ُع ِم َل بشأن تغيري أنساق اإلنتاج واالستهالك
التي تلوث البيئة وتج ِّرف التنوع الحيوي
وت ُفيض إىل تغيرُّ مناخي عنيد ال يرحم .ولقد
متكَّنت  45بل ًدا مع إجاميل سكانها البالغ
 1,2بليون نسمة من تدبُّر تحقيق مؤشرِّ ات
اجتامعية أفضل من املع َّدل الوسطي العاملي
حصة الفرد من انبعاثات ثاين أكسيد
من حيث َّ
الكربون الناجمة من أنواع الوقود األحفوري
تقل عن املع َّدل الوسطي العاملي .وال يُص َّنف
أي بلد من تلك البلدان باعتباره بل ًدا ذا “دخل
ُّ
مرتفع” .ولكن ،وكمثل بلدان أخرى ذات دخل
متوسط وتلك البلدان التي تُعترب “أقل تط ُّو ًرا”،
غالبًا ما وجدت فسحة التخاذ خيارات سياسات
محلية لتحقيق تنمية مستدامة تحت ضغط
املطالب والرشوط واإلمالءات الخارجية التي
تضغط عليها لتتخذ خطوات ترمي إىل خفض
املع َّدالت الرضيبية واإلنفاق عىل الخدمات
االجتامعية.
تناقضت السياسات االقتصادية يف مناسبات
عديدة مع التع ُّهدات بشأن الحقوق
واالستدامة ،الرتباطها باملؤسسات الوطنية
والدولية التي تحتل ق َّمة ميادين الحكم؛ ذلك
أنَّها تعتمد كث ًريا عىل األسواق لتخصيص موارد
املجتمعات وتوزيع ثرواتها ،وتفريد منو الناتج
املحيل القائم باعتباره املعيار الذي يقاس به
املستوى املعييش .وقد كانت النتيجة زيادة
الرتكُّز ونسبًا أكرب من حصة السوق لبضع
رشكات عابرة للحدود ،مبا فيها تلك العاملة يف
قطاعي الغذاء واألدوية.
نشأ خيار السياسة املتداول هذا بعدم التدخل

بالشؤون الداخلية عندما اندلعت يف الواليات
املتحدة لتجتاح العامل أزم ًة مالية عامليَّة يف
عام  ،2008كثَّفت الالمساواة أكرث فأكرث نتيجة
فقدان الوظائف وفرص العمل وخفض الدخل
الذي رضب الفئات ذات الدخل املتدنيِّ عىل
نحو غري متناسب .وعىل نحو ٍ
قاس يخلو من
أي شفقة ،استجابت السياسة للمجتمعات
والتجمعات األهلية املنضغطة ،بالتعويل عىل
العبي السوق أنفسهم الذي ارتكبوا األخطاء يف
السابق ،بإيالء النظم اإلنسانية واإليكولوجية
الهشَّ ة الضعيفة أصالً القليل من االهتامم
أو بالمباالة حيالها ،مماَّ يدفع باملجتمعات
والتجمعات األهلية إىل نقطة االنهيار.
وبالرغم من أ َّن مث َّة دليالً عىل أ َّن السياسات
الدورية املضا َّدة عملت بوصفها آلية امتصاص
فعالة للصدمات وع َّززت املرونة وسهولة
التكيُّف ،فقد ض َّحى العديد من الحكومات
باإلنفاقات االجتامعية عىل مذبح األرثوذُكس َّية
املتصلِّبة ومن أجل تبع َّية أقوى لألسواق
رصف املتبطُّل واملرتاخي
املالية .وتكاليف الت ُّ
والسيِّئ لألعامل تك ِّدس جبالً من املسؤوليات
االجتامعية واإليكولوجية .فالبطالة املرتفعة،
وخصوصا بطالة فئة الشباب من السكان،
ً
وزيادة أسعار الغذاء وانتشار الظلم والالعدالة،
كل ذلك خلق مناخًا من التوت ُّر االجتامعي
والسيايس واالضطرابات املقلقة يف العديد
من البلدان .ففي بلدان من أنحاء العامل ،من
القاهرة إىل مانهاتن إىل نيودلهي خرج الناس
إىل الشوارع ليعبرِّ وا عن غضبهم حيال الواقع
القائم ورفضهم قبوله بعد اآلن .فدوافعهم
وأهدافهم قد تختلف بحسب ظروفهم الخاصة
الفريدة التي يعيشون يف ظلها ،إال أ َّن مطالبهم
تتشابه كلها :مزيد من العدالة ومزيد من
التح ُّرر من ربقة ضغوط “األسواق” وعمالئها
املخلصني.
ملاذا يُفشلنا الحكم عىل هذا النحو الخطري؟
نكثت الدول قيمها الدميقراطية ،وأصبحت
الحكومات أقل قبوالً للمساءلة أمام الناس.
فاملعايري الكلية الشاملة العاملية باتت موضع
تجاهل ،أو استُعيض عنها بقواعد جديدة
تفضِّ لها األسواق .وصارت املخاطر يف أيدي من
ال ميلك دو ًرا يف التص ِّدي لها ،فيام نشأ تصنيف
جديد يقول إ َّن “األمر كبري إىل ح ٍّد ال ميكن معه
أن يفشل” ،وهو ما أعاد تنظيم توزيع املوارد
العا َّمة .ولقد جوبهنا برتاتبية من الحقوق
مع أولئك الذين يحمون اإلنسان والنظم
اإليكولوجية وينتمون إىل حلقات أو مجموعات
دنيا .وقد وجد هذا الوضع خطوطه املوازية يف
الحكم عىل املستويني الوطني والدويل .الحقًا،
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صار الحكم العاملي املتشتِّت يؤ ِّدي إىل فقدان
الصورة الكبرية ووضع مطالب متدنِّية تعالج
األعراض ال األسباب.
لقد سلَّطت السياسات الخاطئة وأثر
اإلخفاقات السياسية املتعددة الضوء حتماً عىل
دور الدولة وعىل مدى أهميته .فر َّدات الفعل
حيال فشل النظام املايل بينَّ أنَّه ميكن للدولة
أن تقوم بالفعل ،وأنها ستقوم به عىل وجه
الرسعة يف وجه الكارثة الجل َّية امل ُد َركة ،وذلك
باملال وبالسياسات .بيد أ َّن دور الدولة األقوى
املطلوب منها ينبغي أن يقوم عىل رشعية
دميقراطية ومساءلة ،وأن يكون متوازنًا بفعل
مشاركة املجتمع املدين الف َّعالة.
إننا نعيش فرتة اضطراب ،نواجه كارثة
مجتمعية وإيكولوجية .ونحن نطالب الدول
بأن تقوم بعملها اآلن وبرسعة وعىل نح ٍو ف َّعال
يف مواجهة هذه الكارثة.

التوكيد مجدَّ ًدا عىل االستدامة :إطار
عمل املبادئ والحقوق الشاملة

الحاجة إىل املبادئ الشاملة .يقوم كل مفهوم
للتنمية والرفاهية والتقدم يف املجتمعات عىل
جمل ٍة من املبادئ والقيم األساس َّية .وهذه القيم
تتجذَّر عميقًا يف ثقافتنا وإيديولوجياتنا ونظمنا
معتقداتنا .ونحن مقتنعون أ َّن هناك جمل ًة
من املبادئ والقيم الشاملة التي يتشارك فيها
معظمنا .فاملبادئ والقيم املشرتكة تبني أساس
املجتمعات .وإننا لنق ُّر بأن تنوع التعبريات
الثقافية باعتباره قيمة يف حد ذاته ينبغي
حاميته وتعزيزه .ويف زمن العوملة وتنامي
العالقات يف ما بني املجتمعات واالقتصادات
والشعوب ،فاملبادئ املتفق عليها عامليًّا متثِّل
الرشط الالزم املسبق للعيش م ًعا يف عدالة
وسالم وبتناغم مع الطبيعة.
جملة املبادئ املوجودة أرضي ًة مشرتكة .ليس
مث َّة حاجة الخرتاع مبادئ وقيمٍ من هذا النوع.
فهي موجودة يف الدساتري الوطنية ،فضالً
عن االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتنوعة
واإلعالنات وبيانات السياسة الصادرة عن األمم
املتحدة ،حيث توافقت الحكومات فيها عىل
مبادئ أساسية مع َّينة متثِّل رضورة بالنسبة إىل
املجتمعات والعالقات الدولية .ونقرتح ها هنا
أساسا إلطار
جمل ًة من مثانية مبادئ تشكِّل ً
عمل جديد الستدامة الحقوق:
•مبدأ التضامن .لطاملا حظي مبدأ التضامن
بقبول واسع يف العديد من الدساتري
الوطنية لرعاية العالقة يف ما بني املواطنني
ضمن ٍ
بلد ما .واملحوري بالنسبة إىل هذا
املفهوم هو تساوي املواطنني ومسؤوليتهم

املشرتكة من أجل الصالح العام .ويف فكرة
فعل إحسانٍ  ،بل
التضامن ليست املساعدة َ
حق لكل امرأة ورجل وطفل .فالتضامن
ٌّ
يختلف جذريًّا عن اإلحسان والخرييَّة .ويف
زمن العوملة ،انتقل هذا املفهوم لريتقي إىل
املستوى الدويل .فقد ص َّنفت الحكومات
التضامن يف “إعالن األلفية” باعتباره واحدة
من القيم األساسية“ :يجب أن تُحكم
التح ِّديات العاملية بطريقة تُوزَّع فيها
التكاليف واألعباء بإنصاف وفق املبادئ
األساسية للمساواة والتكافؤ والعدالة
االجتامعية .فمن يُقايس أو يستفيد أقل
يستحق املساعدة م َّمن يستفيدون أكرث”.
واليوم ،بات مفهوم التضامن مقبوالً
بوصفه مبدأ رئيسيًّا يف مختلف االتفاقيات
الدولية ،كاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
التص ُّحر منذ عام .1994
•مبدأ عدم إنزال الرضر .يف األصل ،هو مبدأ
رئييس يف األخالقيات الطبيَّة ،وهو ينعكس
يف وعد ورد يف قسم “أبوقراط”“ :االمتناع
عن إنزال الرضر واألذى” ،وقد أصبح هذا
املبدأ وثيق صلة مبجاالت أخرى .فقد
ضُ ِّمن ،مثالً ،يف املبادئ اإلنسانية ملنظمة
األمم املتحدة للطفولة (“يونيسف”)
منذ عام  ،2003كام جرى تب ِّنيه يف النظام
األسايس للمنظامت اإلنسانية الكربى .ويف
الجوهر ،ينبغي أن يُعا َم َل االلتزام بتنفيذ
السياسات بطريقة ال تؤذي الناس أو
الطبيعة بوصفه مبدأ إرشاديًّا توجيه ًّيا يف
مجاالت السياسة وعىل كل املستويات.
•مبدأ املسؤوليات املشرتكة ولكن املتاميزة.
ميثِّل هذا املبدأ معلماً من معامل “إعالن
الريو” لعام  .1992فاملبدأ السابع منه
ينص عىل ما ييل“ :بالنظر إىل املساهمني
املختلفني يف التدهور البيئي العاملي،
تقع عىل الدول مسؤول َّيات مشرتكة
ولك ْن متاميزة .فالبلدان املتق ِّدمة تعرتف
باملسؤولية التي تتح َّملها يف السعي إىل
تحقيق التنمية املستدامة نظ ًرا للضغوط
التي متارسها مجتمعاتها عىل البيئة العاملية
وبسبب التِّقانات واملوارد املالية التي
تتحكَّم بها” .فأل َّول م َّرة يف التاريخ ،أق َّرت
الحكومات مبساهمتها املتاميزة ،الراهنة
والتاريخية ،يف التدهور البيئي ،وبالتايل
بواجباتها املتاميزة للدفع لقاء عمليتي
التصحيح والتخفيف .وبشمول البُعد
التاريخي ،فقد جاوزت مبدأ “املعاملة
الخاصة واملتاميزة” القائم عىل القدرات
والحاجات االقتصادية ،كام تض َّمنت

اتفاقيات “منظمة التجارة العاملية” .وإ َّن
هذا املبدأ لهو عنرص رئييس يف “بروتوكول
كيوتو” ،إال أ َّن تطبيقه يجب أال يُح َّد
باملفاوضات املناخ َّية.
•مبدأ املل ِّوث يدفع .تكمن الرسالة البسيطة
الناجمة من هذا املبدأ يف أ َّن تكاليف
التل ُّوث يجب أن يتح َّملها من تسبَّب به.
وقد كان هذا املبدأ جز ًءا من القانون البيئي
الدويل الذي صدر خالل السبعين َّيات،
واملؤكَّد عليه مج َّد ًدا يف املبدأ  16من
“إعالن الريو”“ :عىل السلطات الوطنية أن
تسعى إىل تعزيز تأميم التكاليف البيئ َّية
واستخدام االتفاقيات االقتصادية ،آخذة يف
الحسبان املقاربة القائلة بوجوب تح ُّمل
كلفة التل ُّوث مبدئيًّا ( .”)...وفيام القى
هذا املبدأ اعرتافاً يف القانون البيئي الدويل
عىل نطاق واسع ،فإمنا ينبغي تطبيقه يف
مجاالت أخرى أيضً ا .ويف سياق األزمة
املالية األخرية ،طلب كثريون من “املل ِّوثني”
–أي املصارف والصناعة املالية -أن يتح َّملوا
تكاليف األزمة .وكام قال مف ِّوض االتحاد
األورويب “مايكل بارنيري”“ :أنا أؤمن مببدأ
املل ِّوث يدفع” .ونحن نحتاج إىل بناء نظام
يضمن أن يدفع القطاع املايل كلفة األزمات
املرصف َّية يف املستقبل”.
ينص املبدأ عىل أنه يف غياب
•مبدأ الوقايةُّ .
علمي عىل ما إذا كان هناك خط ٌر
توافقٍ
ٍّ
ُمريب يف سياسة أو عملٍ ما قد يس ِّبب
أذى ورض ًرا للناس أو للطبيعة ،فإ َّن أعباء
ً
إثبات عدم األذية أو الرضر تقع عىل كاهل
معاريض هذين السياسة أو العمل .كام
جاء يف “إعالن الريو” ضمن املبدأ الخامس
عرش ما ييل“ :ليك نحمي البيئة يجب أن
تُطبَّق مقاربة الوقاية عىل نطاق واسع من
قبل الدول بحسب قدراتها .وحيث توجد
مخاطر ذات نتائج مد ِّمر جدية والعكوسة،
ينبغي أال يُستخ َدم االفتقار إىل الوضوح
العلمي الكامل سببًا لتأخري اقرتاح إجراءات
ف َّعالة الكلفة ملنع حدوث التدهور
البيئي” .وقد أُد ِم َج هذا املبدأ ،عقب
“الريو” ،بالعديد من االتفاقيات الدولية
األخرى ،كـ “بروتوكول كارتاغينا” املتعلق
باألمان الحيوي ( )Biosafetyلعام 2000
يف ما يتعلق بانتقال الكائنات (املتعضِّ يات
 )organismsومنتجاتها عرب الحدود.
•مبدأ الدعم اإلعاين .بحسب هذا املبدأ،
ينبغي أن تُتَّخذ القرارات السياسية دامئًا
يف أدىن املستويات اإلدارية والسياسية
املمكنة ،وعىل نحو أقرب ما يكون إىل
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املواطنني ما أمكن ،حتَّى تُكفل مشاركة
النساء والرجال يف صنع القرار بصورة كاملة.
وتشكِّل هذه الفرصة العنرص األسايس يف
مفاهيم الفيدرالية ،وواح ًدا من املبادئ
املركزية يف اتفاقيات االتحاد األورويب.
فالسكان األصليون ينظرون إىل هذا املبدأ
باعتباره أداة رضورية ملحافظتهم عىل
هويتهم وتنوعهم وثقافاتهم .كام يعرتف
املبدأ بالحق الدميقراطي املوروث بتقرير
الشعوب وامل ُ ْن َج َم َعات ()communities
واألمم مصريها ،عىل أال ينتهك هذا
املبدأ خالل مامرسته حقوق اآلخرين
املامثلة .وإذن ،ينبغي أال يُساء استخدامه
كذريعة ضد العمل الحكومي املركزي عىل
املستويني الوطني والدويل ،بل يجب دامئًا
أن يط َّبق بالرتاكب مع املبادئ األخرى،
وبشكل خاص مع مبدأ التضامن.
•مبدأ التوافق الحر املسبق الواضح.
للمنجمعات ،وفق هذا املبدأ ،الحق يف
إعالن موافقتها أو حجبها عىل املرشوعات
واألعامل املقرتحة من قبل الحكومات
والرشكات ،إذ قد تؤثر يف معايش الناس
وأرزاقهم واألرايض التي ميلكونها أو
يشغلونها أو يستخدمونها ألغراض أخرى.
وهذا املبدأ عبارة عن عنرص رئييس من
“إعالن األمم املتحدة املتعلق بحقوق
السكان األصليني” لعام  ،2007وهو
معرتف به يف اتفاقية “منظمة العمل
الدولية” الخاصة بالسكان األصليني
واملنجمعات القبلية يف البلدان املستقلة
( .)169/1989إال أ َّن هذا املبدأ ليس
محدو ًدا بحقوق السكان األصليني وحسب؛
فهو يف أساس “اتفاقية روتردام” الخاصة
باإلجراء املوافقة املسبقة عىل مواد
كيميائية ومبيدات زراعية معيَّنة خطرة
يف التجارة الدولية لعام  .1989وكام
تتيح هذه االتفاقية ،من بني أمور أخرى،
للبلدان املستوردة حصولها عىل املعلومات
عن املواد الكيميائية املص َّدرة إليها ،التي
قد تكون ُحظِّرت أو قُ ِّيد التعامل بها بقوة
ألسباب صحية وبيئية.
حل النزاعات سلميًّا .يُع ُّد هذا املبدأ
•مبدأ ِّ
رصا أساسيًّا من عنارص رشعة األمم
عن ً
املتحدة ،التي تقول يف مادتها الثانية:
“عىل جميع األعضاء أن يفضوا نزاعاتهم
الدولية بالوسائل السلمية بطريقة ال
تعرض السالم واألمن الدوليني والعدالة
للخطر” .ويف “إعالن مانيال” لعام 1982
ج َّددت الحكومات تأكيدها عىل أنه

حل النزاعات سلم ًّيا أحد
ينبغي أن ميثِّل ُّ
اهتاممات الدول املركزية ،وكذلك بالنسبة
إىل األمم املتحدة (A/RES/37/10, 15
 .)November 1982يجب أن تُت َب َّنى
هذه املبادئ الثامنية كأحجار الزوايا يف
إطار عمل حقوق االستدامة الشاملة ،ذلك
أنها ترتابط بعضها مع بعض ،وينبغي أال
تخضع لتطبيق يعزل أحدها عن اآلخر.
القيم األساسية للحرية واملساواة والتنوع
واحرتام الطبيعة .باإلضافة إىل املجموعة
األساسية للمبادئ الشاملة ،مث َّة قيم أساسية
تعترب بدورها رضورية وأساسية للعالقات
الدولية .والحكومات ترجع إىل بعض منها
يف “إعالن األلفية” .وهي تتض َّمن من بني
قيم أخرى:
•الحرية .للرجال والنساء واألطفال الحق
يف أن يعيشوا حياتهم بكرامة ،أحرا ًرا من
الجوع والخوف من العنف والقمع والجور
والالعدالة .فالدميقراطية واحكم التشا ُريك
القائم عىل إرادة الشعب يكفل هذه
الحقوق عىل نح ٍو أفضل .بيد أ َّن مث َّة حدو ًدا
للحرية تنتهي عند حدود حرية اآلخرين.
إ َّن “الحرية هي دامئًا حرية املنشقِّني”
(عىل ما تقول “روزا لوكسمبورغ”).؛ كام
أ َّن حدودها تكمن يف املبدأ القائل بـ “عدم
إنزال الرضر أو األذية”.
•الالمساواة .ال يجوز إنكار فرصة أي فر ٍد
أو أم ٍة أو جامع ٍة يف املشاركة بالتنمية
واالستفادة منها .فحقوق النساء والرجال
وفرصهم املتساوية يجب أن تُض َمن .هذا،
وتشمل املساواة مفهوم عدالة األجيال
املتعاقبة ،أي االعرتاف بأ َّن الجيل الحايل
سيحقِّق حاجاته بطريقة لن تنعكس
سلبًا عىل قدرات األجيال القابلة يف سياق
تحقيقها حاجاتها هي أيضً ا.
•التن ُّوع .عىل البرش أن يحرتموا بعضهم
بعضً ا ،بكل تنوع معتقداتهم وثقافاتهم
ولغاتهم وآرائهم وميولهم الجنسيَّة
وجنوسيَّتهم .كام أ َّن االختالفات ضمن
املجتمعات ينبغي أال توا َجه بالرتهيب أو
بالقمع ،بل بالرعاية واالحرتام باعتبارها
أصالً من أصول اإلنسانية .ومن الواجب
أن تحظى ثقافة السالم والحوار بالتعزيز
الف َّعال والنشط.
•احرتام الطبيعة .يجب أن تربز الحصافة
والحكمة يف املواثيق حيال كل األنواع
الحيَّة ويف استخدام املوارد الطبيعية.
فبهذه الطريقة فقط ميكن حفظ الرثوة
التي ال تُق َّدر بثمن ،التي وهبتنا إياها

الطبيعة ،بحيث يُتمكَّن من إيصالها إىل
أعقابنا من األجيال القادمة .فأنساق
اإلنتاج واالستهالكية الحالية غري املستدامة
يجب أن تُغيرَّ ملصلحة رفاهيتنا ورفاهية
ذرارينا يف املستقبل .ذلك أ َّن احرتام
الطبيعة يعني أكرث من إدارة موثوقة للبيئة
كل األنواع
البرشية؛ فهو يعني أن تتمتَّع َّ
بحقوق جوهرية فعلية .إذ ال ينبغي أن
تُعا َمل بوصفها موضو ًعا لتآث ُر اإلنسان،
بل بوصفها ذاتًا تنطوي عىل قيمة تتجاوز
ِف ْعليَ ِ االستخدام والتبادل .إ َّن هذا الفهم
للطبيعة ،باعتبارها نظا ًما حيويًّا ينعكس يف
نظم تفكري السكان األصليني ومعتقداتهم،
كام هو الحال ،عىل سبيل املثال ،يف مفهوم
“بوين فيفري” (.)Buen Vivir
اإلخفاق يف ترجمة املبادئ إىل تطبيق عميل.
فيام وافقت كل الحكومات عىل هذه املبادئ
بوجه عام ،فقد أخفقت تقريبًا يف ترجمتها
إىل موجبات وسياسات مح َّددة قابلة للتنفيذ
والتطبيق .ولو أ َّن هذه الحكومات التزمت مبدأ
التضامن بجدية ،ألمكن خفض مستوى الفقر
والجوع عىل نحو دراماتييك؛ ولو أنها اعتمدت
مبدأ املسؤولية املشرتكة ولكن املتاميزة ملا
انتهى مؤمتر ق َّمة “كوبنهاغن” الخاص بالتغري
املناخي إىل نهايته الكارثية البائسة؛ ولو أنها
تعهدت مبدأ الوقاية لكان أمكن تج ُّنب حدوث
الكوارث النووية كحادثتي “تشرينوبيل”
و”فوكوشيام”.
تحويل املبادئ إىل حقوق .لضامن وظائف َّية
مجتمعٍ ما ،ولخلق آليات أمانه التي تكفيه رش
االستبداد والطواغيت ،ينبغي أن تُرتجم القيم
إىل قوانني وحقوق وموجبات قانونية ُملزِمة.
فعىل املستوى الدويل ،يضطلع نظام حقوق
اإلنسان بدور رئييس يف تحويل القيم األخالقية
إىل حقوق قانونية .ويتَّسم “القانون الدويل
لحقوق اإلنسان” بأهمية خاصة ،إذ يشتمل
كل من “اإلعالن
عىل حقوق اإلنسان الواردة يف ٍّ
العاملي” و”االتفاقية الدولية للحقوق املدنية
والسياسية” و”االتفاقية الدولية للحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية” .ويقابل
ما سبق من حيث األهمية “االتفاقية الدولية
للقضاء عىل كل أشكال التمييز ضد املرأة”،
وكذلك “اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بحقوق
الطفل” .ويف الفرتة األخرية ،استُكملت هذه
الوثائق بإصدار اتفاقية تتعلق بحامية تنوع
التعبريات الثقافية وتعزيزها ( )2005وإعالن
األمم املتحدة املتعلق بحقوق السكان األصليني
( .)2007ومع “إعالن الحق يف التنمية” ()1986
استُكملت كل تلك االتفاقيات بجملة املبادئ
13

The right to a future

األساسية املذكورة أعاله ،حيث بات من املمكن
كل تلك الوثائق إطار عمل معياريًّا
أن تشكِّل ُّ
ينطوي عىل مفهوم شامل لالستدامة والرفاهية
والتقدم االجتامعي.
تجديد توازن الحقوق .فيام تُقبل معايري نظام
حقوق اإلنسان الدويل بوجه عام ،عمدت بلدان
العامل مبعظمها إىل إبرام االتفاقيات املذكورة
أعاله؛ بيد أنَّه ما تزال هناك فجوة عميقة من
حيث تنفيذ مضامينها؛ بل إ َّن هناك األسوأ :ففي
حني أخفقت الدول وحكوماتها عىل األغلب
يف احرتام حقوق اإلنسان وإحقاقها وحاميتها،
خالل العقدين األخريين ،عمدت إىل تقوية
حقوق الرشكات وحقوق الرأسامل؛ إذ ع َّززت
حرية حركة الرساميل وقيَّدت حرية حركة
الناس وانتقالهم؛ ودعمت حقوق املستثمرين
األجانب العابرين للحدود ،إال أنها أضعفت
حقوق الناس املتأث ِّرين بهذه االستثامرات .ويف
أيامنا ،ميكن للرشكات عابرة الحدود أن تقايض
الحكومات يف املنتديات الدولية بسبب أي
تغيري ت ِ
ُحدث ُه يف القواعد والقوانني ،مبا يف ذلك
الترشيعات التي ترعى الصحة ،وهي التي تؤثر
يف أرباحها الفعلية واملخطَّطة؛ إال أ َّن الناس
تُعرقَل يف مقاضاتها الرشكات بسبب ما تحدثه
من تلوث ومامرسات مؤذية أخرى تقع عليهم.
إ َّن مث َّة رضورة ُملِ َّحة إلعادة توازن الحقوق ،أي
أساسا معياريًّا
أن يُعاد إعالن حقوق اإلنسان ً
للسياسة ،وكذلك إعادة ربط حقوق الرأسامل
بحقوق اإلنسان عىل األساس املذكور.
ردم الفجوات املوجودة يف نظام الحقوق .ليس
مث َّة فجوات يف تنفيذ الحقوق وإحقاقها فحسب،
بل هناك أيضً ا فجوات يف نظام الحقوق الدولية
نفسه .كام أ َّن بعض املبادئ والقيم –كمبدأي
عدالة األجيال واحرتام الطبيعة -مل ت ُرتجم
ضمنيًّا (أو تُ َق ْونَن) حقوقًا .ومث َّة رضورة إلجراء
حوار مكثَّف والبحث يف كيفية شمول مفاهيم
الحقوق املتعلقة بالطبيعة وعدالة األجيال
ضمن نظام معياري دويل وإخراجها إىل ح ِّيز
التطبيق واملامرسة.
من النظرية إىل التطبيق :ترجمة املبادئ
والحقوق إىل اسرتاتيج َّيات وأهداف وسياسات.
ال شك أ َّن ترجمة املبادئ األساسية إىل حقوق
وموجبات متَّفق عليها دوليًّا متثِّل مجرد
الخطوة األوىل .أما الخطوة التالية فهي صوغ
األهداف واالسرتاتيجيات السياسية لتنفيذ هذه
الحقوق .وهنا ،تضطلع السياسات العا َّمة بدور
بالغ األهمية .فمن الناحية الدميقراطية تتح َّمل
السلطات العا َّمة الرشعية ،والسيَّام الحكومات
والربملانات ،املسؤولية الرئيسية يف تنفيذ مقاربة
االستدامة القامئة عىل الحقوق ،والرفاهية

والتقدم املجتمعيني .وعىل هذه الهيئات أال
تنقل هذا الواجب إىل القطاع الخاص أو إىل
املجتمع املدين.

إعادة توجيه السياسات نحو العدالة
رضا ومستقبالً
حا ً

عواقب اإلخفاق يف ترجمة املبادئ والحقوق
إىل سياسات .يف العقود املاضية ،وافقت
الحكومات رسم ًّيا عىل جملة مبادئ االستدامة
الشاملة وحقوق اإلنسان تقريبًا ،ولكنها
ٍ
سياسات فعال ًة
أخفقت يف جعل سياساتها
تتساوق وما أق َّرته .بدالً من ذلك ،ما تزال
السياسات أيضً ا مترشذمة عىل األغلب وغري
مرشَّ دة لفرط اعتامدها عىل النمو االقتصادي
وانضباط “األسواق” الذايت .فاملفاهيم الجديدة،
كمفهوم “النمو األخرض” ،هي يف أفضل األحوال
محاوالت ملعالجة عوارض املشكالت من دون
النفاذ إىل األسباب الجذرية ومعالجتها .فام
يُحتاج إليه ،إذن ،إحداث تغيريات أساسية عىل
مستويات ثالثة :يف العقلية (الذهنية) ،ويف
املفاهيم واملؤرشات املو ِّجهة لعمليتي التنمية
والتقدم؛ ويف السياسات املالية والترشيعية
(عىل املستويني الوطني والدويل) ،وذلك بغية
التغلب بفعالية عىل الالمساواة االجتامعية
وتدهور الطبيعة ،ولتقوية االقتصادات
املستدامة ،وكذلك يف املؤسسات وآليات الحكم
(عىل املستويني الوطني والدويل).
تغيري العقلية السائدة .ما تزال عقلية غالبية
قادة الرأي وص َّنع السياسة يف العامل ترتكَّز عىل
النمو االقتصادي والحلول املستمدة من السوق
باعتبار ذلك الدواء الشايف من كل املشكالت
االقتصادية واالجتامعية والبيئية يف العامل .أ َّما
الحكومات فليست (وال ينبغي لها أن تكون) يف
موقع تغيري هذه العقلية مبجرد إصدار األوامر
والتحكم .إال أنَّها مجربة ،مع ذلك ،االستفادة
من دروس إخفاقات املايض وإعادة صوغ
األهداف الكلية لسياساتها واملفاهيم املرتبطة
بها واألدوات التي توجهها .وبدالً من إخضاع
سياساتها لهدف بلوغ منو الناتج املحيل القائم
( )GDPح َّده األقىص ،ينبغي أن تركِّز السياسات
عىل بلوغ رفاهية السكان ح َّدها األقىص من
دون اإلرضار برفاهية األجيال املقبلة باحرتامها
حدود الكوكب والبيئة العاملية.
البنية الجديدة لالستدامة والتقدم املجتمعي.
تال ًيا ،ينبغي عىل الحكومات أن تعرتف بالحاجة
إىل بنية آلية جديدة لالستدامة والتقدم
املجتمعي ،تتجاوز الناتج املحيل القائم وتو ِّجه
سياساتها .إذ ينبغي عليها حقيقة أن تعزيز
بنشاط البحث والنقاش املتعلقني بآليات

بنيوية بديلة جديدة عىل املستويني الوطني
والدويل ،ضمن إطار زمني مح َّدد ،ومبشاركة
واسعة ال ِّنطاق من جانب املجتمع املدين.
والخطاب النقايش هذا يجب أن ينبني عىل
املبادرات القامئة ،مثالً تقرير لجنة “ستيغليتز-
(Stiglits-Sen-Fitoussi
ِس ْن-فيتويس”
 ،)Commissionوقياس تقدم أسرتاليا
()Measuring Australia’s Progress, MAP
و”دليل قياس إجاميل السعادة الوطنية” يف
“بوتان” (Gross National Happiness
 .)Index of Bhutanكام ينبغي أن تأخذ
يف الحسبان أيضً ا املراجعة الراهنة لنظام
الحسابات االقتصادية-البيئية (System of
Environmental-Economic Accounts,
ينسقها قسم اإلحصاءات التابع
 )SEEAالتي ِّ
ألمانة األمم املتحدة العا َّمة.
أهداف التنمية األلفية .طالبت “ق َّمة الريو”
( )1992العمل تاليًا عىل تحديد مؤرشات
أساسا
التنمية املستدامة ميكن أن يكون
ً
للمفهوم ولتأسيس األهداف الدولية املشرتكة.
فمنذ عقدين مضيا تراكم املزيد مماَّ ينبغي
تحقيقه من تقدم .ينبغي إقامة الروابط
لتأسيس إطار عمل لحقوق اإلنسان يضع جملة
واضحة من األهداف؛ مثالً عىل الحقوق يف
الغذاء والصحة والتعليم .وإذن ،يجب أن يكون
النقاش مرتكِّ ًزا عىل هذه األهداف ،كونها حقوقًا
ات ُّفق عليها ،عىل أن يرتكَّز كذلك عىل “كيف”
و”متى” وعىل “املوارد املتاحة القصوى” (مبا
يف ذلك تلك املتعلقة بالتعاون الدويل) ،وذلك
أي صياغة
لضامن تحقيقها عىل التتايل .إ َّن َّ
ألهداف التنمية املستدامة ال تعالج جوانب
حقوق اإلنسان وكذلك جوانب االستدامة عىل
نح ٍو مناسب وبطريقة متوازنة ته َّدد بالخطر
أجندة التنمية املستدامة الشاملة فيخرجها عن
أي مكاسب تعويضية.
السكة من جون حدوث ِّ
التزام بانسجام سياسة من أجل االستدامة.
لرتجمة إطار عمل الحقوق املستدامة الشاملة
املبسوط أعاله إىل سياسة عملية عىل املستوى
الوطني ،عىل الحكومات والربملانات أن تتب َّنى
التزامات ُملزمة بانسجام السياسة من أجل
االستدامة ،فضالً عن اسرتاتيج َّيات للتنفيذ
واملراقبة .فاستنا ًدا إىل جملة املبادئ الشاملة،
كمبادئ الوقاية وعدم إنزال الرضر والتضامن،
يجب أن يعاد توجيه حقوق اإلنسان واالستدامة
وإخضاعه لتقوميات أثر الحقوق واالستدامة.
رشعة جديدة حول الحق يف التنمية املستدامة.
لرتزيم جملة املبادئ األساسية الشاملة
وحقوق اإلنسان ضمن إطار عمل معياري
لالستدامة والرفاهية والتقدم املجتمعي ،نقرتح
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تب ِّني رشعة جديدة تتعلق بالحق يف التنمية
املستدامة .ويجب أن يُرجع إىل هذه الرشعة،
أيضً ا ،من بني أمور أخرى ،إىل الرشعة العاملية
للطبيعة ( ،)1982وإعالن األمم املتحدة
املتعلق بالسكان األصليني ( ،)2007وتحديث
اإلعالن املتعلق بالحق يف التنمية لعام 1986
وتجديده .إ َّن الرشعة الجديدة يجب أن تؤكِّد
عىل التزام الحكومات بانسجام السياسة من
أجل حقوق اإلنسان واالستدامة .كم يجب
أن تعيد التوكيد مج َّد ًدا عىل موجب التحقيق
املتتايل لحقوق اإلنسان ،باستخدام األقىص
املتاح من املوارد وتوسيعه ليشمل الحق يف
التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة؛
فضالً عن اعرتافها مبفهوم حدود كوكب األرض.
وأخ ًريا ،ينبغي عليها أن توكِّد عىل مبدأ التشارك
املنصف واملتكافئ يف تح ُّمل أعباء حقوق الفرد
يف املشاع العاملي ويف انبعاثات غازات الدفيئة،
مع األخذ الكامل يف الحسبان مسؤوليات
املجتمعات التاريخية.
إعادة توجيه السياسات املالية نحو االستدامة.
تعترب السياسة املالية األداة الرئيسية يف يد
الحكومات العتامد مقاربة االستدامة القامئة
عىل الحقوق ،والرفاهية والتقدم املجتمعيني
وتنفيذها يف الواقع .أما أولويات الحكومات
الفعلية فتنعكس عىل نحو أوضح يف املوازنات
العا َّمة منها يف اإلعالنات الحكومية وبرامج
الخطط .عالوة عىل ذلك ،يتيح تركيب موازنات
الدولة استخالص االستدالالت املؤرشة إىل التأثري
السيايس ملختلف مجموعات املصالح :عىل
يهيمن العسكري؟ هل تتق َّدم مصالح األعامل
عىل املصالح األخرى؟ أو هل يرتكَّز اإلنفاق
العام عىل حاجات األغلبية يف مجتمعٍ ما ،وهل
يص ِّحح االختالالت الجنوس َّية؟ يف العقود األخري،
شهدنا تجريف املالية العا َّمة يف العديد من
البلدان ،األمر الذي أنتج عجز الحكومات عن
توفري املصالح والخدمات العا َّمة يف دعم نظم
رفاهية الشعب ورفاهيته ومستواه املعييش؛
وبذلك فقد أخفقت يف االستجابة ملعالجة
املشكالت االجتامعية والبيئية املتفاقمة.
وبالتايل ،فإ َّن مث َّة حاجة ُملِ َّحة لتقوية املالية
العا َّمة وإعادة توجيهها.
•االهتامم الجدي مببادئ إعادة التوجيه
األربعة للسياسة املالية .ميكن أن تتمتَّع
السياسة املالية بأربعة أغراض بصورة
أساسية :رفع العائدات بُغية توفري املصالح
والخدمات العا َّمة؛ إعادة توزيع الدخل
والرثوات من رشائح املجتمع األغنى إىل
األفقر؛ إعادة تسعري املصالح والخدمات
العا َّمة بغرض جعل التكاليف اإليكولوجية

واالجتامعية ذات بُعد داخيل وإحباط
السلوك غري املرغوب (كاحتكار العملة)؛
التسويغ ملطالب املواطنني بالتمثيل
(“ال رضيبة من دون متثيل”) واملساءلة
الدميقراطيني .لسوء الحظ ،ناد ًرا ما
استفادت الحكومات من هذه الجوانب
التي تطبع السياسة املالية الفاعلة؛ بل عىل
العكس من ذلك ،غال ًبا ما شاركت يف سباق
الرضيبة العاملية نحو األسفل (وتحدي ًدا
يف ما يتعلَّق بفرض الرضيبة الرشكيَّة).
فقد فضَّ لت الحكومات فرض الرضائب
غري املبارشة ،كالرضيبة غري املتاميزة عىل
القيمة امل ُضافة ،التي تنطوي عىل تأثريات
ارتدادية وتزيد من حجم الالمساواة ،فيام
تر َّددت يف اعتامد الرضائب الف َّعالة عىل
استهالك املوارد املرضة بيئ ًّيا .إننا بحاجة
إىل خطوات تؤ ِّدي إىل إصالحات مالية-
إيكولوجية-اجتامعية عىل صعيد البلد ،مع
األخذ يف الحسبان الجوانب التالية إضافة
إىل جوانب أخرى:
•التشديد عىل الرضيبة التصاعدية :من
الرشوط األساسية التي تؤول إىل تقوية
العائدات العا َّمة نظام واسع النطاق
للرضيبة التصاعدية .ويف موازاة مبدأ
املسؤوليات املشرتكة ولكن املتفاوتة،
ينبغي أن تُبنى الرضيبة عىل القدرة عىل
الدفع؛ وبذلك ينبغي تاليًا توقيع الرضيبة
عىل األفراد األغنياء والرشكات العابرة
للحدود وكبار مالك األرايض .إ َّن الرضيبة
الثابتة غري املتاميزة عىل القيمة امل ُضافة
هي رضيبة ارتدادية ،واألعباء عىل الفقراء
ينبغي بالتايل أال تشكِّل عمود النظام
أي شكلٍ من أشكال الرضيبة
الرضيبي .وإ َّن َّ
غري املبارشة ينبغي أن يُص َّمم بطريقةٍ
حساس ٍة حيال رفاهية الفقراء ومستواهم
املعييش ،وذلك باعتامد التصاعدية (أي
بفرض رضيبة عىل االستهالك الكاميل)
والتخفيف من املميزات االرتدادية.
•تخضري النظام الرضيبي .يُعترب هذا الجانب
ألي إصالح مايل إيكولوجي-
رصا رئيس ًّيا ِّ
عن ً
اجتامعي يُرا ُد به االنتقال من الرضيبة عىل
العامل إىل الرضيبة عىل استهالك املوارد.
وتب ًعا ملبدأ “املل ِّوث هو من يدفع”،
ينبغي أن يزيد النظام الرضيبي بالتحديد
“سعر التل ُّوث” ،واستخدام أنواع الوقود
األحفوري وأشكال الطَّاقة غري املتج ِّددة
األخرى وانبعاثات غازات الدفيئة.
•توقيع الرضيبة الفعالة عىل الرشكات.
رصا أساس ًّيا يف نظام رضيبي يتَّسم
إ َّن عن ً

بالكفاءة إمنا يشمل الرضيبة الف َّعالة عىل
الرشكات .وإ َّن اإلعفاءات والحوافز املالية
التي تمُ نح للرشكات العابرة للحدود،
والس َّيام وبالتحديد يف مناطق املعالجات
التصديرية ،لهي إجراءات مضادة
لإلنتاج ووسائل غري ذات كفاءة لجذب
االستثامرات األجنبية املبارشة .ينبغي
منسقة.
إلغاؤها ،وإن أمكن بطريقة عاملية َّ
•مبادرات مضادة للته ُّرب الرضيبي
والتدفُّقات املالية غري املرشوعة .يواصل
العديد من البلدان املعاناة ج َّراء التدفقات
املالية غري املرشوعة والتهرب الرضيبي
والفساد ،ما من شأنه الحؤول دون إنشاء
نظام مستدام للاملية العا َّمة .وما نحن
بحاجة إليه حزمة من اإلجراءات الوطنية
والدولية لتقوية السلطات املالية وجرس
الفجوات الرضيبية ومنع الرساميل من
التفلُّت والهروب .وتشمل هذه اإلجراءات:
دعم الحكومات يف خلقها بنى رضيبية
وسلطات (هيئات) مالية أكفأ وأكرث عدالً؛
إجراءات فعالة ضد التالعب بأسعار
التحويل؛ تفويض من بلد لبلد باإلعالن عن
معايري الرشكات العابرة للحدود ،مع إصالح
US American Dodd-Frank Wall
 Streetوقانون حامية املستهلك (Dodd-
 )Frank Actلتموز (يوليو)  ،2010وذلك
كخطوة أوىل يف الصناعات االستخراجية؛
قواعد ُملزمة لتبادل تلقايئ للمعلومات
الخاصة بالرضيبة بني الوكاالت الدولية؛
دعم فعال الستعادة األصول املرسوقة كام
ورد وصفه يف اتفاقية األمم املتحدة ضد
الفساد؛ حظر العمليات املالية يف الجنات
الرضيبية ورسية املقاضاة.
•تطبيق مبدأ “املل ِّوث يدفع” للقطاع املايل
– اعتامد رضيبة العمليات املالية .طُرحت
مطالب منذ سنوات عديدة باعتامد
رضيبة عىل العمليات املالية اكتسبت
وثاقة صلة من خالل األزمة املالية
الراهنة .فرضيبة كهذه ميكن أن تساهم
يف توزيع أعدل لألعباء ،وذلك بشمول
القطاع املايل الذي تس َّبب بهذه األزمة
املالية ،وذلك لتغطية تكاليف التخلُّص
منها وتجاوزها .وهذه الرضيبة ينبغي أن
تُفرض عىل السندات واألسهم واملشتقات
والعمالت وأسعارها وتبادلها ،وكذلك يف
املراكز التجارية أو التداول خارج الرصف
( )OTCوالعمليات ،بحيث يُرجى من
منسقًا
فرض الرضيبة أن يكون عمالً َّ
عىل املستوى الدويل تقوم به السلطات
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والهيئات املالية الوطنية املسؤولة ،إال أ َّن
بلدانًا منفردة أو مجموعات منها ينبغي
أن ت ُش َّجع عىل البدء يف تطبيق هذه
اإلجراءات ،حتى قبل أن تصبح عاملية.
وليك يُض َم َن أال تكون العائدات حرصية
االستخدام ملعالجة عجوزات املوازنات ،بل
إلنفاقها أيضً ا عىل أغراض الحقوق والبيئة
خصص جزء من
والتنمية ،فإنه ينبغي أن يُ َّ
العائدات ليوضع يف صندوق ترعاه األمم
املتحدة وترعى توزيع أمواله.
•إعادة تخصيص اإلنفاق الحكومي.
بالتوازي مع التغيريات الرضورية عىل خط
أي إصال ٍح مايل-
عائدات املوازنة ،يتطلَّب ُّ
إيكولوجي ف َّعال تغيريات أساسية عىل خط
اإلنفاق أيضً ا .فلطاملا أُنفقت األموال العا َّمة،
أيضً ا ،يف أغراض مؤذية أو عىل األقل بطريقة
تثري للتساؤل .وبإعادة تحديد أولويات اإلنفاق
العام ،ميكن أن تصبح السياسة أداة قوية
لخفض الالمساواة االجتامعية وإزالة التمييز
ودعم االنتقال إىل أنساق اإلنتاج واالستهالك
املستدامني .وهذا يشمل الخطوات التالية.
•إلغاء اإلعانات املؤذية .فيام ميكن
أن تكون إعانات الدعم آلية مؤقتة مفيدة
لتعويض القطاعات الضعيفة عن أي تقويضات
محتملة أو لتعزيز األنشطة املرغوبة ،تنفق
الحكومات يف كل سنة باليني الدوالرات عىل
إعانات مؤذية وبالتحديد يف قطاعات الزراعة
واملياه والطاقة والغابات والصيد .ويُستخ َد ُم
املال العام محل ًّيا ويف الخارج (عرب بنوك التنمية
متعددة األطراف) لخفض سعر أنواع الوقود
األحفوري لدعم الصادرات الزراعية ،أو لدعم
االستثامرات العابرة للحدود باإلعانات املالية.
وهذه األنواع من اإلعانات املالية ليس لها
تأثريات اجتامعية وبيئية ضا َّرة وحسب؛ بل إنَّها
غالبًا ما تقلِّص ربحية الصناعات املحلية وإنتاج
الطَّاقة املتج ِّددة من خالل خفض األسعار
املصطنع .ويف جوهر األمر ،تنطوي تأثريات
إعانات الدعم املايل السلبيَّة عىل ثالث طبقات.
متتص نصيبًا أساسيًّا من موازنات الدولة
فهي ُّ
التي ميكن استخدامها ألغراض مفيدة أخرى؛
وهي تسهم أيضً ا يف إحداث دمار بيئي بتس ُّببها
بتضليل حوافز املستهلك واإلنتاج؛ إضافة إىل
أ َّن لها تأثريات توزيعية سلبية .وإذن ،عىل
الحكومات أن تلتزم بالغايات املحددة زمن ًّيا
ملرحلة كل إعانات الدعم املايل التي تسند
أنساقًا غري مستدامة من اإلنتاج واالستهالك ،أو
هي تنتهك ،من جانب آخر ،مبدأ عدم إنزال
الرضر بأقرب فرصة ممكنة.
• تقوية اإلنفاق العام لتحفيز اإلنتاج

واالستهالك املستدامني :ليست كل
إعانات الدعم املايل مؤذية؛ بل عىل
العكس من ذلك ،إذ ميكنها أن تضطلع
بدو ٍر مه ٍّم يف دعم الصناعات املحلية
الناشئة وإدخال التقانات الصديقة للبيئة.
فإعانات الدعم املايل امله َّدفة جي ًّدا ميكنها
أن تنطوي عىل تأثريات بيئية إيجابية
لجهة إعادة التوزيع .وعىل الحكومات أن
تق ِّوي بشكلٍ أسايس إعانات الدعم املايل
العا َّمة يف مجاالت كالطَّاقة املتجددة،
ونظم النقل العام املتاحة للمواطنني
بسعر معقول ،واإلسكان ذي الكفاءة
اإليكولوجية ،وكإعانات الدعم املايل يف
البنية التحتية االجتامعية واالستهالك
لألرس الفقرية.
•خفض اإلنفاق العسكري :متتص النفقات
العسكرية حصة كبرية من عائدات الدولة
يف معظم البلدان .ففي عام  2010بلغ
ارتفاع إجامليُّها مستوى تاريخيًّا قدره
 1,630ترليون دوالر .وبخفض املوازنات
العسكرية ،ميكن تحرير كميات طائلة
من األموال وتوجيهها لتمويل الربامج
ولعل الرشط الالزم
البيئية واالجتامعيةَّ .
لهذا ،هو ،مع ذلك ،يف تقوية دعم منع
النزاعات وفضِّ ها فضًّ ا سلم ًّيا ،وكذلك بناء
السالم وحفظه إذا احتاج األمر ذلك .يف
الوقت نفسه ،تتح َّمل البلدان الكربى
من حيث التسلُّح (وعىل وجه الخصوص
األعضاء الدامئني يف مجلس األمن)
مسؤولية تحسني الضبط والرقابة عىل
صادراتها من األسلحة ،كام يتو َّجب عليها
أن تدعم االتفاقية العاملية لتجارة السالح
يف العامل.
•أرضيَّة حامية اجتامعية شاملة للجميع:
إ َّن الوصول إىل أمن اجتامعي هو حق
إنساين (املادة  22من اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان) .بيد أنَّه –أي األمن
االجتامعي -يشكِّل أيضً ا رضورة اقتصادية
وسياسية ،ذلك أ َّن نظا ًما عامالً للحامية
االجتامعية من شأنه أن يخفِّض الفقر،
ويق ِّوي القوة الرشائية لدى الناس ويع ِّزز
الطلب املحيل ويحول دون اندالع توتُّرات
ونزاعات مجتمعيَّة .وإ َّن مجموع ًة دنيا
من إجراءات الحامية االجتامعية مت َّول من
املال العام ينبغي أن توجد يف كل بلد من
البلدان .وسيكون رضوريًّا رش ُط الحؤول
دون سقوط الناس يف إسار الفقر نتيج ًة
لألزمات االقتصادية .وبالتايل ،ينبغي
عىل الحكومات أن تنفِّذ مفهوم “أرض َّية

دعوة عاجلة إىل تغيري العقل َّية
عىل مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية
املستدامة “الريو  ”20أن يغيرِّ العقلية
السائدة ،وذلك من خالل ما يأيت:
إحياء الحقوق العا َّمة يف االمتيازات العا َّمة:
ميض  30سنة من تقوية سلطة
بعد
ِّ
املستثمرين والرشكات الكبرية عرب إزالة
املراقبة والضبط والتحرير التجاري واملايل،
والتخفيضات واإلعفاءات الرضيبية ،وإضعاف
توسطها مع هذه القوة النافذة،
دور الدولة يف ُّ
وبعد انهيار األسواق املايل.
إ َّن املبادئ والقيم التي ضُ ِّمنت يف “إعالن
األمم املتحدة لأللفية” ووافق عليها قادة
الدول وزعامؤها ،هي اآلن يف خطر وتحتاج
ألن يُعاد تأسيسها عىل وجه الرسعة .تشمل
هذه املبادئ والقيم حقوق اإلنسان والحرية
واملساواة والتضامن والتنوع واحرتام الطبيعة
واملسؤوليات املشرتكة ولكن املتاميزة .أما
مصالح الرشكات فلم تلتزم هذه املبادئ
والقيم.
النظر يف املساواة بجديَّة
وسعت
بعد  30سنة من السياسات التي َّ
الفجوات بني األغنياء والفقراء أكرث فأكرث،
وفاقمت الالمساواة والتفاوتات ،عىل األقل
ليس يف ما يتعلق بالوصول إىل املوارد وحسب:
إ َّن قوى السوق املنفلت عقالها فضَّ لت أولئك
موسعني
الذين يقبضون عىل زمام السلطةِّ ،
بذلك االنقسام االقتصادي .وهذا يتطلَّب أن
تعيد الدولة إصالح االختالالت والقضاء عىل
التمييز وضامن مستويات املعيشة املستدامة
والعمل الالئق والشُّ مول االجتامعي .كام
تتطلَّب عدالة األجيال التزام الجيل الراهن

الحامية االجتامعية الشاملة” ،عىل النحو
الذي ر َّوجت له “منظمة العمل الدولية”.
فهذه األرضية يجب أن تقوم عىل الدعائم
األربع التالية :الوصول الشامل إىل الرعاية
الصحية العا َّمة للجميع؛ تعويضات
تضمنها الدولة لكل طفل؛ تقاعد أسايس
شامل توفره الدولة لألشخاص املتق ِّدمني
يف السن أو ملن لديهم احتياجات خاصة
وإعاقات؛ دعم تضمنه الدولة للفقراء
العاطلني عن العمل أو ملن ال يجدون
منهم عاملة كافية.
•التوفري العام للخدمات األساسية :بعد
سنوات من هيمنة اتجاه عاملي نحو
الخصخصة والقضاء عىل الرقابة ،كان عىل
السلطات والهيئات العا َّمة أن تتنكَّب
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وإلزامه املسؤولية .ومن امل ُ ِل ِّح بناء حقوق
للفرد أكرث تكاف ًؤا ومساواة حيال املشاعات
العاملية وحيال انبعاثات غازات الدفيئة،
مع األخذ الكامل يف الحسبان املسؤوليات
التاريخية.
إنقاذ الطبيعة
بعد ميض أكرث من  60سنة عىل االحرتار العاملي
وضياع التنوع الحيوي والتصحر واستنزاف
الحياة البحرية والغابات وأزمة املياه املتفاقمة
والعديد من الكوارث اإليكولوجية األخرى.
ترضب األزمة البيئية الفقرا َء عىل نحو أقىس
مماَّ تفعله بذوي الوفرة .وإ َّن الحلول القامئة
عىل املعرفة املكثَّفة تشمل التقانات وهي
متوفرة ومتاحة يف سبيل إلنعاش النظم
الطبيعية ،وميكنها أن تخفف عىل نحو
دراماتييك من الضغوط عىل املناخ والبيئة
العاملية يف سياق تحسني حياة اإلنسان يف
اآلن نفسه .وإنه ليمكن الوصول إىل “اقتصاد
أخرض” ،عىل أنه يجب أن يُحتضَ ن ضمن
مفهوم شامل كلياين لالستدامة .وما نحتاجه
يكمن يف تغيري أساليب حياتنا.
لقد تب َّنىت ق َّمة الريو يف عام  1992اتفاقيات
ُملزِمة قانونًا واحتضنت املجتمع املدين .أ َّما
ق َّمة جوهانسبورغ لعام  2002فقد اهتمت
باالعتامد عىل الرشاكة مع قطاه خاص ذايت
الضبط .وعىل “ق َّمة الريو” املزمع عقدها يف
عام  2012إعادة التوكيد عىل الدولة بوصفها
العبًا ال غنى عنه بوضعها إطار عمل قانونيًّا
وضامن معايري للمساواة وحقوق اإلنسان
وتعزيز التفكري اإليكولوجي بعيد املدى،
القائم عىل رشعية دميقراطية.

املسؤولية عن توفري الخدمات األساسية
لجميع املواطنني ،مبا يف ذلك تأمني مياه
الشفة والنظافة العا َّمة والتعليم والرعاية
الصحية وامللجأ والنقل العام واملواصالت
واالتصاالت والوصول إىل مصادر الطاقة.
وعىل الحكومات أن تزيد عىل نحو أسايس
مستوى إنفاقها يف املجاالت املذكورة.
ومع ُرزَم التحفيز املستدام ،ينبغي عىل
الحكومات أيضً ا أن تستثمر يف برامج
البنى التحتية االستهدافية ،بُغية زيادة
الطَّاقة وكفاءة املوارد .واتبا ًعا ملبدأ اإلعانة
ينبغي أن ت ُعطى األولوية لتعزيز النامذج
والصيغ الالمركزية يف ما يتعلق بتوفري
املياه والطاقات املتجددة ،مع تركيز عام
قوي ،وخفض نفوذ السوق وسلطتها

واحتكار طغمة املو ِّردين املحتكرة ،عا ِّمني
خاصني .وإليالء حقوق السكان
كانوا أم ِّ
األصليني واملنجمعات السكانية املحلية
ومصالحهم االنتباه الالزم ،ينبغي عىل
السلطات العا َّمة والرشكات الخاصة
احرتام مبدأ املوافقة الحرة املعلن عنها
مسبقًا يف كل مرشوعات البنية التحتية.
•تقوية مبادرات املوازنة التشا ُرك َّية
والجنوس َّية وما يتعلق بحقوق اإلنسان:
إ َّن الوصول الحر إىل املعلومات املتعلقة
باملوازنات ،فضالً عن الرقابة الفعالة،
يُعتربان أمرين أساسيني لتعظيم
مسؤولية الحكومات أمام مواطنيها يف
ما يتَّصل باستخدامها األموال العا َّمة.
فعىل الحكومات ،إذن ،أن تضمن
مشاركة املجتمع املدين الفعالة يف
تخطيط املوازنات .كام يجب أن يُح َّدد
ما إذا كانت الحكومات تعزز بفعالية
املساواة والتكافؤ الجنوسيَّني ،استنا ًدا إىل
املقاربات املوازناتية الجنوس َّية ومبساعدة
منها .وعىل نح ٍو مامثل ،يجب أن تق ِّوم
الحكومات ما إذا كانت املوازنات تتوافق
وموجباتها املتعلقة بتعزيز حقوق
اإلنسان االقتصادية واالجتامعية والثقافية
وحاميتها وإحقاقها.
•استخدام سياسات املشرتيات العا َّمة
لتعزيز االستدامة :تتمتع السلطات
العا َّمة من املستوى املحيل إىل املستوى
العاملي بقدرة رشائية هائلة .وهي حتى
الساعة تو َّجه تقريبًا وفق معايري فعالية
الكلفة .عىل أن املزيد من مشغِّيل
املشرتيات العا َّمة يحاولون التأثري عىل
طرائق اإلنتاج وعىل منتجات املو ِّردين
بإدخال معايري حقوق اإلنسان البيئية
واالجتامعية .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن
أن تُستخدم سياسات املشرتيات عىل
نحو مح َّدد لتقوية االقتصاد املحيل بدعم
املو ِّردين املحليني.
•استخدام أموال الرثوات السيادية لتمويل
استثامرات مستدامة :ازدادت األصول
تحت إدارة أموال الرثوات السيادية لتبلغ
 4,7ترليون دوالر يف متوز (يوليو) .2011
كانت هناك كمية إضافية من املال تبلغ
 6,8ترليون دوالر محفوظة يف وسائل
استثامرية سيادية أخرى ،كأموال التقاعد
االحتياطية ،وأموال التنمية وأموال
الرشكات اململوكة من الدولة .ومث َّة كُ ُمو ٌن
هائل الستثامر هذه األصول وفق أهداف
ٌ
استدام ٍة مح َّددة .وعىل الحكومات

أن تف ِّوض هيئات صنع القرار يف هذه
الصناديق املالية العتامد معايري استدامة
ُملزِمة لتوجيه سياساتها االستثامرية.
تقاسم األعباء املالية
نظام عاملي جديد من ُ
حتى
الرسمية.
التنموية
يتجاوز املساعدات
َّ
مع نظام قوي عىل نحو أسايس للاملية العا َّمة
مع عائدات رضيبية متزايدة ونفقات عا َّمة
معاد تخصيصها ،لن تكفي املوارد القصوى
املتاحة يف العديد من البلدان إلحقاق حقوق
الناس االجتامعية واالقتصادية والثقافية
واإليكولوجية .ولذا ،سيظل التمويل الخارجي،
إذن ،مطلوبًا .فنظام التحول املايل الراهن قائم
عىل مفهوم املساعدة (املساعدات التنموية
الرسمية .)ODA -؛ وهو يتَّسم بعالقات أبويَّة
(والديَّة) بني املانحني األغنياء و”الرشكاء”
الفقراء .وبالرغم من كل املحاوالت اآليلة إىل
زيادة “امللكية” و”فعالية املساعدات” ،غال ًبا ما
تكون هذه التدفقات املالية غري قابلة للتوقُّع،
بل ومتطايرة ومربوطة باملنتجات والخدمات
من املانحني وخاضعة للرشوط .إ َّن هذا
املفهوم لهو مفهوم خادع ،أل َّن مس ِّوغه يكمن
يف اإلحسان بدالً من أن ينبني عىل الحقوق.
ينبغي عىل الحكومات ،إذن ،أن تتغلَّب عىل
مفهوم املساعدات هذا وإنشاء إطار عمل
معياري جديد ينطوي عىل التشارك يف األعباء
يف ما بني البلدان الغنية والفقرية عىل أساس
مبدأ التضامن أي عىل هيئة مخطَّط مكافأة
مالية شاملة .وإ َّن مناذج من هذا التعويض أو
املكافأة موجود أصالً عىل كِال املستويني الوطني
واإلقليمي .ففي أملانيا ،عىل سبيل املثال ،يُع َّو ُض
عن الالمساواة اإلقليمية مبفهوم التكييف املايل
بني الواليات الفيدرالية .ويف االتحاد األورويب
يُد َع ُم التامسك وكذلك التكافؤ االقتصادي
ماليًّا من خالل سياسة بنيوية تعويضيَّة .وإ َّن
منوذ ًجا كهذا قد يكون منسجماً مع االتفاقية
الدولية حول الحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية .إ َّن تحقيق تلك الحقوق عبارة عن
مسؤولية الحكومات “فرادى ،ومن خالل
املساعدات الدولية ،وكذلك التعاون الدويل،
وخصوصا عىل جانبي االقتصاد والتقنيات،
ً
إىل الحد األقىص للموارد املتاحة” .كام تنطبق
أولويات املوارد لالتفاقية املذكورة ،أيضً ا ،عىل
املساعدات الدولية.
مخطَّط تعويض لتسديد الدين املناخي .يجب
أن تقوم الدعامة الثانية لنظام معياري جديد
للتحويالت املالية عىل مبدأي “املل ِّوث يدفع”
و”املسؤوليات املشرتكة ولكن املتاميزة”.
ويبدو هذا وثيق الصلة عىل وجه خاص بغية
تخصيص تكاليف التغيرُّ املناخي .وبحسب
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هذين املبدأين ،فإ َّن تلك البلدان املسؤولة عن
الدمار الذي تسببه انبعاثات غازات الدفيئة
املفرطة –وما ستسبِّبه مستقبالً -ينبغي أن
تع ِّوض بتسديد التكاليف .فقد راكمت البلدان
املذكورة دي ًنا مناخ ًّيا عليها تسديده عىل مدى
السنوات والعقود القادمة .ويجب أن تكون
تو َّجه مخطَّطات التعويض بحسب مبدأي
تقاسم األعباء العادل وحقوق الفرد املتكافئة،
مع األخذ الكامل يف الحسبان مسؤوليات
املجتمعات التاريخية.
يف ما يتجاوز هدف نسبة الـ  .0,7%ستتأث َّر
التغيرُّ ات الطارئة عىل إطار عمل التحويالت
املالية املعياري ،أيضً ا ،مبا يُطل َُق عليه “هدف
نسبة  .”0,7%ففي عام  2010شهد هدف
“نسبة  ”0,7%ذكراه األربعني التي مل يُطبَّق
فيها ،منذ أن وضعت الجمعية العا َّمة لألمم
املتحدة الهدف املذكور يف عام  .1970وكان
القرار قد بُ ِن َي عىل مفهوم التحديث والعرصنة
الذي كان سائ ًدا آنذاك .وقد استُشعر أ َّن
“دفعة كبرية” يف الرأسامل األجنبي كانت
رضورية للسامح ملا أطلق عليها البلدان النامية
يك “ت ُقلع” نحو تحقيق منو اقتصادي ثابت.
آنذاك ،ق َّدر خرباء من “البنك الدويل” فجوة
الرأسامل بنحو  10باليني دوالر ،أي ما يُكافئ
نحو  1%من الناتج املحيل القائم ملا أطلق عليه
البلدان الصناعية .ويف عام  1969أوصت “لجنة
بريسون” ( )Pearson Commissionإعطاء
ما يُس َّمى البلدان النامية نسبة  0,3من الناتج
املحيل القائم بشكل رأسامل خاص و0,7%
بشكل “مساعدات تنموية رسمية” .كان ذلك
ميالد “هدف نسبة .”0,7%
يف الوقت الحايل ،صار لهذا الرقم “”0,7%
أهمية سياسية رمزية بوصفه “مؤرش إىل
يفس “هدف الـ
التضامن” .وال ميكن أن رِّ
 ”0,7%ماذا سيكلِّف إشباع إطار عمل حقوق
االستدامة حقيقةً ،وكم من البلدان املعن َّية
ميكن أن تساهم هي نفسها ،وكم س ُيحتاج إىل
رأسامل خارجي ل َج رْس اله َّوة .هذا ،وتبينِّ كل
تقديرات الحاجات املالية الخارجية يف موازاة
املوارد الجديدة واإلضافية ،املطلوبة إلجراءات
التخفيف املناخي والتكيف مع التغري املناخي،
أ َّن التحويالت املالية املطلوبة تتجاوز ،مع ذلك،
نسبة  0,7%من الناتج املحيل القائم .واالنتقاد
امل َّربر للسياق األصيل فيام إذا كان “هدف الـ
 ”0,7%قد بُني بطريقة ما عىل رشعية تناقض
املوجبات الدولية وتبتعد منها.
إننا نحتاج إىل تغيري وجهات النظر والرؤى
لالبتعاد من مقاربة قامئة عىل أساس املساعدات
إىل مقاربة قامئة عىل أساس الحقوق للتمويل

العام الخارجي .إ َّن التطوير التايل لقرار
الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة الصادر يف عام
 1970بتعديل إطار العمل املعياري للتحويالت
املالية بحيث يتناسب ووقائع الحارض لهو أمر
بلغ استحقاقه منذ زمن طويل .كان ميكن أن
يحدث ذلك يف سياق الرشعة املقرتحة املتعلقة
بالحق يف التنمية املستدامة.
ليست املقرتحات الخاصة بأشكال أكرث قابلية
للتحويالت املالية باملقرتحات الجديدة .فقد
اقرتح تقرير”الشامل-الجنوب :برنامج للبقاء”
(North-South: A Programme for
 ،)Survival Reportالذي أصدرته “لجنة
برانت الدولية” (International Brandt
 )Commissionيف عام  ،1980رفع العائدات
املخصصة للتنمية وفق آليات “تلقائية” ميكنها
َّ
أن تعمل من دون تدخالت متكررة من جانب
الحكومات .جاء يف التقرير“ :نحن نعتقد أنَّه
مع مرور الوقت ينبغي عىل العامل أن يتح َّول
حصة مثل هذه
إىل نظام مايل ترتفع فيه َّ
العائدات عىل نحو متتا ٍل استنا ًدا إىل تلك
الوسائل .أ َّما حقيقة أ َّن العائدات التي ترتفع
تلقائيًّا فال تتض َّمن بالطبع أن يكون التحويل
تلقائيًّا؛ بل عىل العكس من ذلك ،إمنا يجب أن
تُق َّنى من خالل وكالة أو وكاالت دولية مناسبة
ميض أكرث من  30سنة عىل صدور
( .”)...بعد ِّ
هذا التقرير الرؤيوي ،آن األوان لتحويل هذه
األفكار إىل واقع.
تقوية قاعدة القانون الراعي لتعزيز االستدامة.
إ َّن وضع القواعد واملعايري عبارة عن مهمة
مركزية عىل عاتق الحكومات املسؤولة ،وأداة
رئيسية لصنع السياسة عىل نحو فاعل .إال أنه
وخالل  30عا ًما أضعفت الحكومات نفسها
كث ًريا عىل األغلب بسياسات إزالة الضبط
والرقابة والتحرير املايل .وبدالً من ذلك ،فقد
وضعت ثقتها يف التطوعية الرشكية العا َّمة التي
وسمت “األسواق” وانضباطها الذايت .وغال ًبا
ما شُ ِج َبت معايري الضبط والرقابة باعتبارها
سياسات أوامرية ورقابية .ولك َّن األسواق املالية
املتفلِّتة هي وحدها التي جعلت االنهيار املايل
الراهن أم ًرا ممك ًنا ،فيام سمحت قوانني الالثقة
للمصارف العابرة للحدود بأن تصبح كبرية
ج ًّدا لتُخفق وتصاب بالفشل ،يف وقت أ َّدىت
الرتجمة غري املالمئة ملبدأ الوقاية إىل تقوميات
تقان َّية إلزامية إىل كوارث “فوكوشيام” وأمكنة
أخرى .ويف ردة فعلٍ حيال أزمات الغذاء
واملال ،بدأت الحكومات إدخال قواعد ومعايري
جديدة ،كام يف “لجنة الواليات املتحدة لتجارة
السلع اآلجلة” (U.S. Commodity Futures
[ )Trading Commissionاملشكَّلة يف ترشين

األول (أكتوبر)  ،]2011التي وضعت قواعد
معتدلة للح ِّد من فرط امل ُضاربة يف السلع.
إال أنه يبقى مثة الكثري مماَّ ينبغي القيام به
إلنعاش الحقوق العا َّمة يف ما يتعلق باالمتيازات
الرشكية العا َّمة ولتقوية قاعدة قانون يكون
لصالح أجيال الحارض واملستقبل.
نحو حكم شَ ُمو ٍل ومسؤول
رضورة التغلُّب عىل الرشذمة .حتى تاريخه،
كانت مقاربة حكم التنمية املستدامة واحدة
من الدعائم الحاكمة الثالث للتنمية املستدامة
يف ميادينها الخاصة ،مع التنسيق يف ما بينها.
وهذا يج َّرب عىل كل املستويات -العاملية
واإلقليمية والوطنية وتحت الوطنية -ويف
التعاون مع الالعبني غري الدولتيني ،وبصورة
رئيسية :املجتمع املدين والسكان األصليني
والقطاع الخاص.
لقد ُرئيَِ إىل التنمية املستدامة باعتبارها مفهو ًما
رابطًا ُص ِّمم لتسهيل حوا ٍر بني أولئك الذي
يحملون همو ًما ترتبط بالبيئة ،وبني أولئك
الذين يرون دورهم يف تعزيز النمو والتنمية.
ولقد أكَّدت هذه املقاربة عىل التنسيق
ٍ
مؤسيس قوي
والحوار ،إال أنَّها مل تتمتَّع
بأساس َّ
لصنع السياسة وتغيري السياسة عرب الدعائم
الثالث .كام مل تعالج حقوق اإلنسان وال
الالمساواة واإلقصاء االجتامعي .يف املامرسة،
تهيمن الدعامة البيئية عىل الحوار ،أما الدعامة
االقتصادية فتهيمن من حيث أثرها ،فيام تربز
الدعامة االجتامعية بوصفها األكرث إهامالً وهي
تنأى عن الطريقة املحدودة التي تعالَج من
خاللها “أهداف التنمية األلفية”.
أ َّما صنع القرار وتنمية السياسة فمع َّوقتان
بصورة حادة بسبب تراتب َّية الدعائم الثالث،
حيث ال يلتزم الحكم االقتصادي العاملي
تفويضات نظام حقوق اإلنسان أو متطلَّبات
التنمية املستدامة .فرتاتبيَّة الدعائم الثالث
تنعكس ،أيضً ا ،يف اإلجراءات املستخ َدمة
لوصفات السياسة وحلولها ولتخصيص املوازنة.
فهذه األخرية تتَّسم بأهداف اجتامعية
متدنِّية املستوى؛ وقياس التقدم ال يحتسب
إال الدوالرات وإضفاء الطابع الخارجي عىل
التكاليف االجتامعية والبيئية وحسب .وإ َّن
هذه املقايسات تفضِّ ل القطاع الخاص وتعاقب
وتقليص النفقات العا َّمة .فنحن ال نقيس
التنمية املستدامة ،عىل األغلب ،بل النمو
االقتصادي.
وللتغلُّب عىل ترشذُم حاكمية التنمية
املستدامة وضامن متاسك السياسة وانسجامها،
من الرضوري إعادة ترتيب وإعادة تشكيل
املؤسسية التي تغطي كل جوانب
التدابري
َّ
Social Watch
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وصوغها ،صنع القرار ،التنفيذ ،التقويم.
نحو مجلس للتنمية املستدامة :إ َّن تب ِّني
التنمية املستدامة ،باعتبارها مفهو ًما يتطلَّب
مؤسسة رأسية تعمل عىل تصنيف كل أفكار
التنمية األخرى ،وبحيث ميكنها أن تغرس
جوهر الحقوق واالستدامة يف أجندة كل
الهيئات التنموية والبيئية.
املؤسيس للتنمية املستدامة
إ َّن هذا التشكيل َّ
ينبغي أن يو ِّجه عمل املؤسسات العاملية يف
صنع القرار املتكامل وعمل السياسة والتنفيذ
واملراجعة .إذ ال ميكن ترك هذه املهمة لـ
“مجلس األمم املتحدة االقتصادي-االجتامعي”
( .)ECOSOCوقد أوىص العديدون بإنشاء
مجلس للتنمية املستدامة يديل بتقاريره
مبارشة أمام الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة
عىل خطوط مجلس حقوق اإلنسان .كام ميكن
أن يعطى هذا املجلس صالحية متتد لتشمل
دعائم التنمية املستدامة الثالث :البيئية
واالقتصادية واالجتامعية.
أما مقاضاة املجلس فيمكن أن متتد لتشمل كل
الهيئات متعددة األطراف ،مبا فيها املؤسسات
املالية الدولية .كام ميكن أن يجعل هذا
املجلس الجديد مسؤوالً مرشفًا عىل عملية
اإلدالء بالتقارير مدعو ًما مبراجعة دورية شاملة
( )UPRمع َّززة.
املراجعة الدورية الشاملة املتعلقة باالستدامة:
عىل مجلس التنمية املستدامة الجديد أن
يحظى بالتجهيز بآلية للمراجعة الدورية،
بحيث تُديل كل البلدان تقاريرها التي تقيس
تحقيق التنمية املستدامة وتغطي كل املسائل
ذات الصلة املرتبطة بحقوق اإلنسان والتجارة
والسياسة االقتصادية الكلية والبيئة واملشاركتني
املالية والسياسية .أ َّما مفهوم املراجعة الدورية
الشاملة فيجب أن يُع َّزز ويق َّوى بحيث يتمكَّن
من أن يأخذ يف االعتبار املعلومات املتوفرة،
ليس من جانب الحكومات وحسب ،بل تلك
التي يوفرها املعنيون اآلخرون ،كاملجتمع املدين
والقطاع الخاص .وميكن أن تتاح املعلومات
املتعلقة بالتقارير وبنتائج املراجعة الدورية
الشاملة عىل نطاق واسع عرب قنوات املعلومات
التي تستهدف بفعالية جميع املعنيني ذوي
الصلة.
تحديث اللجنة الخاصة بسياسة التنمية :ما
هو قائم حال ًّيا ،أي “لجنة سياسة التنمية”
(Committee for Development Policy,
 ،)CDPعبارة عن هيئة داعمة لـ “مجلس
األمم املتحدة االقتصادي-االجتامعي” .فهي
توفر ُمدخَالت ونصيحة مستقلة للمجلس

حول املسائل التنموية املتقاطعة قطاعية
وحول التعاون الدويل من أجل التنمية،
بالرتكيز عىل الجوانب بعيدة املدى ومتوسطة
املدى .أما أعضاء اللجنة األربعة والعرشون
فرتشِّ حهم األمانة العا َّمة لألمم املتحدة استنا ًدا
إىل قدراتهم الشخصية ،ثم يعينهم املجلس
لفرتة ثالث سنوات .وت ُدفَع العضوية لتعكس
مروحة واسعة للتجارب والخربات التنموية،
فضالً عن التوازن الجغرايف والجنويس .ويجب
أن تخضع “لجنة سياسة التنمية” للتحديث
لتجري البحث ولتوفر النصيحة املستقلة يف
ما يتعلق بسياسات التنمية املستدامة التي
تتكامل بالكامل مع الدعائم الثالث واملسائل
الناجمة التي تتطلَّب اهتام ًما وعمل من
الجانب الحكومي .كام ينبغي إنشاء فرق عمل
أو فرق مهام خاصة لتعميق عملها ودعمه
ولشمول أعضاء من منظامت ذوي التزام
مؤكد وسجل موثوق يف مجال املسائل ذات
الصلة ،مبا يف ذلك املجتمع املدين والسكان
األصليني.
م َّد ٍع عام دويل ومق ِّرر خاص :مث َّة بعض
املجاالت الرئيسية للتنمية املستدامة وعدالة
األجيال حيث يفتقر نظام الحاكمية الدولية إىل
املعايري املحددة وإىل املراقبة واإلرشاف .ونحن
ندعم التوصية الداعية إىل إنشاء مؤسسة مل َّد ٍع
عام ينظر يف العدالة الجيلية /عدالة أجيال
املستقبل ويحقق فيها .باإلضافة إىل ذلك ،يجب
أن تُستخ َدم وظيفة املق ِّرر للنظر يف التقارير

املع َّممة املتعلقة باملشكالت ،كحقوق األرايض
والوصول إىل التقانة واستخدامها واملصائد،
ومراقبتها واإلفادة عنها ،وكذلك تقديم
توصيات ليس فقط تلك املتعلقة بحاالت
مح َّددة ،بل مبعايري جديدة مح َّدثة .وقد يكون
هذا إجراء جدي ًدا ملجلس التنمية املستدامة
املزمع إنشاؤه.
التغلُّب عىل فجوات الحاكمية عىل املستوى
الوطني :من التح ِّديات الرئيسية املاثلة يف وجه
حاكمية أفعل عىل املستوى العاملي انعدام
انسجام املستوى الوطني .فالتدابري الدولية
الفعالة ال ميكن أن تعينَّ أو تع َّزز من دون
تعهدات تُتَّ َخ ُذ عىل املستوى الوطني وتتسم
بالتامسك واالنسجام .وإعادة هيكلة “مجلس
األمم املتحدة االقتصادي-االجتامعي” أو إنشاء
مجلس جديد سيكون مامرسة غري ذات طائل
إذا مل يحظ بـ “امللكية” عىل املستوى الوطني
من قبل نظائر وطنية ،وإذا مل يوضع يف سياق
حاكمية مؤثرة يف مواجهة الوزارات واملصالح
األخرى .وميكن أن تنتهي آلية الحاكمية
الجديدة عىل املستوى الوطني إىل ما ييل عىل
سبيل املثال:
•“راعي استدامة” جديد .يجب أن يتح َّمل
املسؤولية رئيس الدولة أو الحكومة
بغية تعظيم متاسك سياسة االستدامة
وانسجامها .وعىل هذا “الراعي” (أكان هو
أم هي) أن يُنشئ وظيفة لالستدامة .فهذه
الوظيفة /املنصب يجب أن تكون مبستوى
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وزير لضامن التنسيق بني الوزارات
والهيئات الحكومية.
•لجنة برملانية خاصة بانسجام السياسة
املتعلقة باالستدامة .لتأم ِني اإلرشاف
والرقابة واملساءلة العا َّمة ،يجب أن تت ِّمم
لجنة برملانية خاصة بانسجام السياسة
املتعلقة باالستدامة وظيفة “الراعي”
ودوره .فهذه املؤسسات رفيعة املستوى
يف فرعي السلطة التنفيذي والترشيعي
ستؤمن الحضور والتمثيل الوطنيَّني
الرضوريَّني يف منتديات الحاكمية العاملية
ذات الصلة بالتنمية املستدامة .أما آراؤها
ومواقفها فينبغي أن ت ُ َع َّد يف سياق عملية
تشاور دائمٍ و ُم ٍ
جد ترفده مشاركة تعكس
أبعا ًدا التنمية املستدامة املتقاطعة قطاعيًّا.
• ُم َّد ٍع عام ألجيال املستقبل .إ َّن تعيني
م َّد ٍع عام ينظر يف شؤون أجيال املستقبل
ميكن أن يق ِّرب أجندة االستدامة إىل
قلب الحكومات وعملية صنع السياسة.
فبإمكانه أن يرتبط مبارشة بهذه العملية
وأن يق ِّوم التأثريات بعيدة املدى التي
تخلفها السياسات ،وذلك من وجهة نظر
متكاملة .وإ َّن هيئة مستقلة ال يُشرتَ ُط
إعادة انتخابها من قبل الناخبني الحاليني،
ميكنها وحدها أن تركِّز بصورة كاملة عىل
أي
تحليل بعيد املدى ومتثله من دون ِّ
تر ُّدد.

