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

الشباب

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

فانيسا ناكاتي ،أوغندا

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

وهنــا يف إفريقيــا ،مــن املرجــح أن يــزداد الطلــب علــى
الكهربــاء إىل الضعــف بحلــول عــام  .2030ويتعيــن تلبيــة هــذه
الزيــادات يف الطلــب بالطاقــة النظيفــة .ويف الوقــت نفســه ،نحــن
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بحاجــة أيضــا لتحمــل تكاليــف التكيــف مــع أثــر تغيــر املنــاخ
بمــا لدينــا مــن مــوارد حمــدودة.
وبوســعنا أن نتحــدث عــن اإلصالحــات الصغيــرة واحللــول
التدريجيــة .ولكــن علــى غــرار مــا ســبق إيضاحــه مــرات عديــدة،
نحــن بحاجــة لوقــف فــوري ألعمــال التنقيــب وحــرق الوقــود
األحفــوري لكــي نصــل إىل مســتويات املنــاخ احلديــة مــن أجــل
عــامل مســتقر .وهــذا هــو مــا تقولــه اآلن الوكالــة الدوليــة للطاقــة.
فينبغــي اإلبقــاء علــى معظــم الوقــود األحفــوري املوجــود يف
اخملزونــات االحتياطيــة دون إحراقــه حتــى يتســنى لنــا إبقــاء
مســتوى االحتــرار أقــل مــن درجتيــن مئويتيــن .وللتذكــرة إن
كنــت يف حاجــة لذلــك ،فــإن بلــوغ مســتوى االحتــرار درجتيــن
مئويتيــن ســيكون بمثابــة حكــم باإلعــدام علــى بلــدان مثــل
بلــدي.
وإلحــداث هــذا التغييــر يتعيــن إيجــاد حلــول واســعة النطــاق
علــى خمتلــف األصعــدة يف اجملتمــع .فــا بــد مــن وضــع حــد
اآلن ملســاهمة إعانــات الدعــم والتمويــل اإلنمائــي والتمويــل
اخلــاص يف تمويــل مشــروعات البنيــة التحتيــة للوقــود
األحفــوري .وكل مــا دون ذلــك غيــر مقبــول .ويف املقابــل
يجــب توجيــه االســتثمارات العامــة واخلاصــة الضخمــة نحــو
تكثيــف اجلهــود يف جمــال الطاقــة املتجــددة يف جميــع أنحــاء
العــامل .وعلــى رأس كل ذلــك ،ينبغــي اســتخدام وتمويــل كل
أنــواع احللــول املطروحــة ،وهــي ال تنطــوي دائمــا علــى عنصــر

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

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

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

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

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