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
سبتمبر  | 2021التمويل والتنمية
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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

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ

اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا وﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ أﻗﻞ ﻗﺪرة ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ آﺛﺎر
ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ.
اﻟﻴﺎﺑﺎن

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻓﺎﻧﻮاﺗﻮ

٠,٧
ﺑﺮوﻧﺎي

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

اﻟﺼﻴﻦ
ﻓﻴﺠﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﻓﻴﻴﺘﻨﺎم
ﺟﺰر اﳌﺎﻟﺪﻳﻒ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺳﺎﻣﻮا
ﺑﻮﺗﺎن
ﺗﻮﻧﻐﺎ
ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰﻳﺎ
اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﻧﻴﺒﺎل ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔﻻو
اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺟﺰر ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺗﻴﻤﻮر ﻟﻴﺸﺘﻲ ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر

ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ

٠,٦٥

٠,٦٠

٠,٥٥

٠,٤٥

٠,٤٠

٠,٣٥

٠,٦
٠,٥
٠,٤

ﺑﺎﺑﻮا ﻏﻴﻨﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة

٠,٥٠

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ )أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة

ﻛﻮرﻳﺎ

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

(

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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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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