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تعبئة الموارد واتفاقية التنوع البيولوجي :تجاوز الفجوة
جيســيكا ديمبســي ،ســارة نيلســون ،جينــس كريستيانســن ،أودري
إيرفين-بــروك ،فرنانــدا روجاس-مارشــيني ،باتريــك بيغــر ،أدريانــا دي
سيلفســترو ،أنــدرو شــولت ،وإليزابيــث شــابيرو-غارزا

تميــزت تعبئــة
منــذ ظهــور اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي عــام ّ ،1992
المــوارد بثالثــة أنماط:
•قصــور تدفقــات المــوارد إلــى أهــداف اتفاقيــة التنــوع
البيولوجــي الثالثــة 1،بســبب فشــل حكومــات البلــدان
المتقدمــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا بتوفيــر مــوارد ماليــة
جديــدة وإضافيــة لتمكيــن البلــدان الناميــة مــن تنفيــذ
2
وغالبــا مــا ُيشــار إلــى ذلــك باســم
التزاماتهــا بفعاليــة.
ً
«فجــوة التمويــل» :التناقــض بيــن مــا هــو مطلــوب لتمويــل
األهــداف الثالثــة والمــوارد المتاحــة لذلــك.
والتدفــق المســتمر
ّ
•التقشــف المنتشــر فــي المجــال العــام
للمــوارد والثــروة مــن البلــدان الناميــة إلى البلــدان المتقدمة
عــن طريــق االســتخراج وخدمــة الديــون والتهــرب الضريبــي
والترتيبــات التجاريــة 3،مــا دفــع الــدول ومصــارف التنميــة
متعــددة األطــراف وبعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى
إنشــاء والترويــج لموجــة مــن المبــادرات القاصــرة والمضـ ّـرة
أحيانً ــا إلغــراء رأس المــال الخــاص لتحقيــق أهــداف اتفاقيــة
التنــوع البيولوجــي.
•النمــو الهائــل فــي التدفقات الماليــة العامة والخاصة التي
تغــذي الصناعــات والقطاعــات الموهنــة للتنــوع البيولوجــي،
1
األهــداف هــي )1 :الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي  )2 ،االســتخدام
المســتدام لمكوناته  )3 ،التقاســم العادل والمنصف للمنافع الناشــئة عن اســتخدام
.المــوارد الجينيــة
2
تســتخدم هــذه اإلحاطــة مصطلحــات «البلــدان المتقدمــة» و»البلــدان
الناميــة» تماشـ ًـيا مــع اســتخدامها فــي اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي وآثارهــا القانونيــة
.علــى الحقــوق وااللتزامــات
3
ـادة إلــى األنشــطة
تتعــدد تعريفــات مفهــوم االســتخراج ،ولكنــه يشــير عـ ً
االقتصاديــة التــي تشــمل المــوارد الطبيعيــة ،بمــا فــي ذلــك المعــادن والوقــود
األحفــوري ،كمــا اســتخدام الزراعــة األحاديــة والغابــات ومصايــد األســماك علــى
نطــاق واســع .تعــود الفوائــد مــن هــذه العمليــات االقتصاديــة فــي ظــل االســتخراج
بشــكل غيــر متناســب علــى الــدول والشــركات متعــددة الجنســيات والشــركات الماليــة
.والمســتهلكين فــي شــمال الكــرة األرضيــة

فــي ظــل مقاربــات طوعيــة غيــر فعالــة «لتنظيــم» هــذه
التدفقــات الماليــة واألعمــال.
هيمنــت «الفجــوة»  -النمــط األول  -علــى مناقشــات سياســة
التنــوع البيولوجــي ،وألغــت األنمــاط الثانيــة والثالثــة :تخمــة
التمويــات الماليــة العامــة والخاصــة المتحــررة وغيــر المنظمــة
والتدفــق المســتمر للمــوارد مــن
ّ
إلــى جانــب التقشــف المســتمر
البلــدان الناميــة إلــى البلــدان المتقدمــة.
ولكــن المقاربــة البديلــة لذلــك موجــودة بالفعــل ،وهــي مقاربــة
تركّ ــز علــى الدولــة القويــة والعمــل متعــدد األطــراف لتنظيــم
وإعــادة توجيــه تدفقــات التنــوع البيولوجــي والتمويــل الموهــن
للمجتمــع ،كمــا تعــزّ ز المؤسســات والسياســات العامــة القــادرة
علــى تصحيــح التفاوتــات العالميــة الماضيــة والحاليــة .أصبحــت
أهميــة العمــل العالمــي المنســق الــذي يربــط بيــن العدالــة
وضوحــا وســط الدعــوات إلــى التعافــي
البيئيــة واالجتماعيــة أكثــر
ً
األخضــر مــن الركــود االقتصــادي الناجــم عــن الوبــاء .وكمــا قــال
الخبيــر االقتصــادي جياتــي غــوش مؤخـ ًـرا« ،العمــل الدولــي ليــس
4
رفاهيــة ،بــل ضــرورة».
هــذا ويحتــوي مكــون تعبئــة المــوارد المقتــرح لإلطــار العالمــي
للتنــوع البيولوجــي لمــا بعــد عــام  2020الــذي يتــم التفــاوض
حاليــا بعــض االعتــراف بهــذا البديــل .ويقــوم اإلطــار بتحديــد
عليــه ً
ثــاث ركائــز لمهمتــه المتمثلــة فــي تحقيــق «تغييــر تحويلــي
وشــامل ومنصــف عبــر االقتصــادات والمجتمــع» 5:أ) تقليــل أو
إعــادة توجيــه المــوارد الضــارة بالتنــوع البيولوجــي ،ب) توليــد
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مــوارد إضافيــة مــن جميــع المصــادر لتحقيــق األهــداف الثالثــة
6
لالتفاقيــة ،ج) تعزيــز فعاليــة وكفــاءة اســتخدام المــوارد.
نرحــب بهــذا التحــول .لكــن علــى الجهــود المبذولــة لدفــع
ّ
التحولــي واألهــداف الثالثــة هــذه التعلّ ــم مــن الماضــي
التغييــر
ّ
واألبحــاث المرجعيــة .وقــد قمنــا فــي تقريــر بحثــي أطــول
بعنــوان «مــا وراء الفجــوة :وضــع تمويــل التنــوع البيولوجــي
فــي االقتصــاد العالمــي» باستكشــاف ســجل متابعــة الجهــود
والمبــادرات الحاليــة لتحقيــق كل مــن هــذه األهــداف .تجــدون
ملخ ًصــا لألفــكار الرئيســية مــن هــذا الملــف فــي الفقــرات أدنــاه>
ّ
ـنوضح بالتفصيــل فــي قســم التوصيــات ،يلــزم القيــام
وكمــا سـ ّ
بإصالحــات سياســية واقتصاديــة عميقــة واســتثمارات عامــة
مخصصــة لضمــان التقــدم الطمــوح نحــو أهــداف اتفاقيــة التنــوع
البيولوجــي ،بمــا فــي ذلــك الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي
لمكوناته والمشــاركة العادلة
العالمي واالســتخدام المســتدام
ّ
والمنصفــة فــي فوائــده لألجيــال الحاليــة والمقبلــة.
يفيــد التعلّ ــم مــن الجــوالت الســابقة لتمويــل المنــاخ والتنــوع
البيولوجــي بشــكل خــاص فــي ضــوء الحمــاس المتزايــد «للحلــول
القائمــة علــى الطبيعــة» ،لكــن علــى المدافعيــن عــن هــذه
المقاربــة االنتبــاه لــدرس واحــد علــى وجــه الخصــوص :إن القيــام
بتكديــس االســتثمار فــي الطبيعــة دون معالجــة المكونــات
األساســية للنمــط االســتخراجي  -أي التجــارة الدوليــة والقواعــد
الماليــة ،والتفاوتــات العميقــة فــي الثــروة ،وأعبــاء الديــون
المرتفعــة ،والتقشــف المنتشــر  -هــو وصفــة للخــراب الكوكبــي
ولمزيــد مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

دروس رئيســية لتعبئــة المــوارد واإلطار العالمي
للتنــوع البيولوجــي لمــا بعــد عام 2020
أ) التقليــل مــن المــوارد الضــارة بالتنــوع البيولوجــي
أو إعــادة توجيههــا
يرســخ رأس المــال المتفلّ ــت واتفاقيــات التجارة واالســتثمار التي
تركــز علــى الشــركات دوافــع فقــدان التنــوع البيولوجــي 7:فقــد
ّأدت تدفقــات رأس المــال الخــاص والعــام منــذ قمــة األرض فــي
ريــو عــام  1992إلــى تســريع وتيرة المشــاكل البيئيــة العالمية مثل
تغيــر المنــاخ وفقــدان التنــوع البيولوجــي ،ممــا أدى إلــى تفاقــم
ّ
الالمســاواة وتركيــز القــوة بيــن النخــب العالميــةّ .أدت التدفقــات
الماليــة غيــر المنظمــة وأعمــال الشــركات االســتخراجية الطليقــة
مســاحات جديــدة وهشــة إلنتــاج الســلع األساســية ،ممــا أدى
إلــى توســيع الفجــوة بيــن المتعايشــين مــع العواقــب البيئيــة
لالســتخراج والمســتفيدين مــن تمويــل هــذه التطــورات .وفــي
العــام  ،2019قــام  50مــن أكبــر المصــارف فــي العالــم بضمــان
أكثــر مــن  2.6تريليــون دوالر أمريكــي فــي الصناعــات المعروفــة
بأنهــا الدافــع لفقــدان التنــوع البيولوجــي ،وهــو مبلــغ يعــادل
الناتــج المحلــي اإلجمالــي لكنــدا 8.وخلصــت دراســة حديثــة إلــى
أن «القطــاع المالــي يمــول أزمــة االنقــراض الجماعــي ،بينمــا
يقــوض حقــوق اإلنســان وســيادة الســكان األصلييــن 9».كمــا
ّ
تتــورط قواعــد (أو غيابهــا) التجــارة واالســتثمار الدولييــن فــي
ّ
فقــدان التنــوع البيولوجــي ،وهــي عائــق رئيســي أمــام تحقيــق
قــرارات وأهــداف اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي .عــاوة علــى
غالبــا مــا يأتــي اإلقــراض والمســاعدة مــن بنــوك التنميــة
ذلــكً ،
مصحوبــا بشــروط تحريــر التجــارة والقطــاع
متعــددة األطــراف
ً
المالــي ،وتحـ ّـول نحــو دفــع النمــو االســتخراجي فــي السياســات
العامــة ،مــا يعـ ّـرض التنــوع البيولوجــي للخطــر.
ال تملــك الخطــط الطوعيــة قــدرة كافيــة لتقليــل اســتخدام أو
إعــادة توجيــه المــوارد المضـ ّـرة بالتنــوع البيولوجــي 10:ففــي ريــو
 ،1992قامــت النخــب العالميــة والبلــدان المتقدمــة بإهمــال
مقاربــة تنظيميــة إلدارة التنميــة االقتصاديــة واالســتثمار
المعولميــن أكثــر فأكثــر 11.ومــع غيــاب رغبــة الــدول أو قصورهــا
عــن تنظيــم الصناعــات والتجــارة العابــرة للحــدود الوطنية ،احتلت
اآلليــات الطوعيــة ،التــي وعــدت بالتأثيــر علــى ســلوك الشــركات
والســلوك المالــي ،مكانــة مركزيــة .وتشــمل هــذه اآلليــات
الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة ،ومبــادئ خــط االســتواء،
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ومبــادئ األمــم المتحــدة لالســتثمار المســؤول ،وغيرهــا
الكثيــر .ولــم تظهــر هــذه المقاربــات الطوعيــة كثيـ ًـرأ مــن النجــاح
فــي إبطــاء فقــدان التنــوع البيولوجــي العالمــي ولــم تعالــج
الدوافــع الكامنــة وراء ذلــك .ويقـ ّـدم الســجل الحافــل للتنظيــم
رئيســيا:
درســا
ً
الطوعــي للشــركات والجهــات الفاعلــة الماليــة ً
لــم تُ بــد المصــارف والشــركات وصناديــق المعاشــات التقاعديــة
ـتعدادا للتنظيــم الذاتــي
والجهــات الماليــة الفاعلــة األخــرى اسـ
ً
ألنشــطتها أو اســتثماراتها ،علــى الرغــم مــن انضمامهــا المتزايــد
لعضويــة المبــادرات العالميــة أو الجهــود المبذولــة لتقييــم
مخاطــر المنــاخ والتنــوع البيولوجــي.
ُيعـ ّـد التقــدم المحــرز فــي التخلــص التدريجــي مــن الدعــم الضــار
هزيـ ًـا 12:تقــر األطــراف فــي اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي بالحاجــة
إلــى «القضــاء» علــى الحوافــز الضــارة بالتنــوع البيولوجــي «أو
التخلــص منهــا أو إصالحهــا» كاســتراتيجية أوليــة لوقــف فقــدان
التنــوع البيولوجــي ،كمــا ورد فــي الهــدف  3مــن أهــداف أيشــي.
هــذا ولــم تتحقــق حتــى اآلن االلتزامــات المؤسســية للعمــل
بشــأن هــذه المســألة ،ويعــد إصــاح الحوافــز الضــارة أحــد أســوأ
أداء مــن بيــن أهــداف أيشــي العشــرين .وتُ ظهــر أكثــر
األهــداف ً
تحفظــا حــول الدعــم المضــر بالتنــوع البيولوجــي
ً
التقديــرات
أن اإلنفــاق العــام علــى الحوافــز واإلعانــات الضــارة يســتمر
فــي تجــاوز اإلنفــاق المحلــي والدولــي علــى مبــادرات التنــوع
قــدر تقريــر منظمــة التعــاون االقتصــادي
البيولوجــي ،وقــد ّ
ضــارا
والتنميــة لعــام  2020تدفــق الدعــم الــذي قــد يكــون
ً
بالتنــوع البيولوجــي بمــا يقــرب مــن  500مليــار دوالر أمريكــي
ســنويا ،وهــو مبلــغ أكبــر بخمــس إلــى ســتة أضعــاف المــوارد
ً
13
المتدفقــة نحــو الحفــاظ عليــه .وتشــمل الحواجــز الرئيســية
إلحــراز تقــدم فــي اإلعانــات الضــارة االفتقــار إلــى الشــفافية
واألبحــاث حــول تدفقــات الدعــم وآثارهــا االجتماعيــة والبيئيــة،
والســلطة السياســية الراســخة ومصالــح النخبــة المســتفيدة مــن
اإلعانــات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،وفــي حيــن َميــل فوائــد الدعــم
تعرضهــا لالســتيالء بشــكل غيــر متســاو بنــاء علــى الطبقــة
إلــى ّ
والعــرق والجنــس ،فــإن إلغــاء هــذه البرامــج دون بدائــل قــد يظــل
يؤثــر بشــكل غيــر متناســب علــى المجتمعــات المهمشــة .وكمــا
مؤخــرا فــي اإلكــوادور ومصــر ،يمكــن إدراج إلغــاء دعــم
اتضــح
ً
الوقــود األحفــوري فــي اإلصالحــات االقتصاديــة التــي تفرضهــا
مصــارف التمويــل المتعــدد األطــراف والتــي ترقــى إلــى تعميــق
التقشــف ،ممــا يؤثــر بشــكل غيــر متناســب علــى المجتمعــات
التــي تعتمــد بشــكل أكبــر علــى خدمــات الدولــة 14.لذلــك ،يجــب
علــى معالجــة التفاوتــات المحليــة والعالميــة فــي الســلطة
ـزءا ال يتجــزأ مــن
السياســية والوصــول إلــى المــوارد أن تكــون جـ ً
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التخلّ ــص التدريجــي مــن الدعــم الضــار ،الــذي يحافــظ علــى أنمــاط
غيــر عادلــة الســتخدام المــوارد وصنــع القــرار ،ويتطلــب تفكيكــه
اعتمــاد سياســات تعويضيــة إلعــادة توزيــع المــوارد بطــرق أكثــر
إنصافــا واســتدامة.
ً

ب) توليــد مــوارد إضافيــة مــن جميــع المصــادر
لتحقيــق األهــداف الثالثــة لالتفاقيــة
فشــلت البلــدان المتقدمــة فــي الوفــاء بااللتزامــات الــواردة فــي
المــادة  20مــن اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي ومبــدأ المســؤوليات
المشــتركة ولكــن المتباينــة 15:علــى المســتوى الكلــي ،جــاء
تمويــل الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي وتنميتــه فــي البلــدان
الناميــة «أقــل بكثيــر مــن المبالــغ التــي وعــدت بهــا الــدول الغنيــة
فــي ريــو 16».ورغــم زيــادة أمــوال المســاعدات منــذ تأســيس
مرفــق البيئــة العالميــة فــي عــام  ،1991فــإن المبالــغ المســجلة
بعيــدة كل البعــد عــن االتفاقــات األوليــة المبرمــة بموجــب
جــدول أعمــال القــرن  ،21حيــن التزمــت البلــدان بحوالــي  18مليــار
ســنويا للقضايــا البيئيــة العالميــة ،منهــا  2دوالر
دوالر أمريكــي
ً
أمريكــي مليــار تــم تخصيصهــا مباشــرة لحماية التنــوع البيولوجي.
عــاوة علــى ذلــك ،لــم تــف أي دولــة مانحــة بالتزامهــا «فــي أي
مــن الســنوات منــذ تقديمهــا هــذا الوعــد فــي [ ... 1992وكان]
إجمالــي التمويــل  ٪58مــن قيمــة وعــد ريــو 17».وقــد أعــاق
التمويــل الزهيــد والتأثيــر السياســي غيــر المتكافــئ داخــل مرفــق
البيئــة العالميــة تحقيــق المــادة  20بشــأن المــوارد الماليــة،
وبالتالــي تحقيــق أهــداف اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي .وعلينــا
االعتــراف علــى وجــه الخصــوص بــأن الدعــم المالــي للشــعوب
األصليــة والمجتمعــات المحليــة «ال يتناســب مــع إســهامها فــي
18
االســتخدام المســتدام للتنــوع البيولوجــي والحفــاظ عليــه».
وفــي ضــوء فشــل هــذه االلتزامــات ،أكّ ــد التحــرك السياســي
علــى دور «جميــع مصــادر» التمويــل ،بمــا فــي ذلــك المــوارد
المحليــة ،والتعــاون بيــن بلــدان الجنــوب ،والتمويــل الخــاص .وقــد
أدى التركيــز علــى المــوارد المحليــة والتعــاون فيمــا بيــن بلــدان
غالبــا مــا
الجنــوب إلــى نقــل العــبء إلــى البلــدان الناميــة ،التــي ً
تعانــي مــن الديــون والتقشــف الالحــق .وبالمثــل ،فــإن التركيــز
علــى التمويــل الخــاص والتمويــل «المختلــط» يســاعد البلــدان
المتقدمــة علــى تفــادي توفيــر األمــوال المطلوبــة بموجــب
المــادة  20بشــكل مباشــر ،خاصــة وأن هنــاك دليــل علــى أن
التمويــل المختلــط يعطــي معاملــة تفضيليــة لشــركات القطــاع
19
الخــاص فــي الــدول المانحــة ،بمــا فــي ذلــك القطــاع المالــي .
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ـؤدي التقشــف المتفشــي ،وخدمــة الديــون المرتفعــة ،والنظــم
يـ ّ
الضريبيــة الضعيفة/التهــرب الضريبــي ،إلــى إعاقــة تنفيــذ اتفاقيــة
التنــوع البيولوجــي 20:يخلــق منطق وهيمنة سياســات التقشــف،
غالبــا مــن خــال شــروط إقــراض مصــارف التنميــة
المفروضــة ً
مســايرا
نمطــا
ً
متعــددة األطــراف للــدول المثقلــة بالديــون،
ً
للتقلبــات الدوريــة لزيــادة االقتــراض الســيادي ،ممــا
يــؤدي
ّ
إلــى مدفوعــات الفائــدة بالعمــات األجنبيــة التــي تســتنزف
احتياطيــات النقــد األجنبــي .وتدفــع هــذه العالقــة بيــن التقشــف
والديــن الــدول المدينــة إلــى الحفــاظ علــى أســعار الفائــدة
المحليــة مرتفعــة مــن أجــل الحصــول علــى القــروض ،ممــا يزيــد
مــن اســتنزاف اإليــرادات العامــة .كل هــذا يعنــي أن هنــاك حـ ًـدا
أدنــى مــن المــوارد المحليــة التــي يمكــن أن تســاعد فــي تمويــل
أهــداف اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي .وتشــير الدراســات إلــى أن
زيــادة اســتثمار الدولــة فــي التنظيــم البيئــي يــؤدي إلــى تقليــل
فقــدان التنــوع البيولوجــي ،حتــى عنــد أخــذ النمــو االقتصــادي
والتوســع الزراعــي باالعتبــار 21.كمــا وجــد التقريــر األول لبرنامــج
األمــم المتحــدة للبيئــة حــول ســيادة القانــون البيئــي بقــاء عـ ّـدة
غالبا
قوانيــن بيئيــة حــول العالــم مــن دون تطبيــق أو إنفــاذ ،حيــث ً
22
مــا تعانــي الــوزارات التنفيذيــة مــن نقــص المــوارد والتمويــل.
كمــا تعرقــل المســتويات المرتفعــة لخدمــة الديــون وسياســات
التكيــف الهيكلــي إمكانيــة تنفيــذ اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي
ّ
علــى المســتوى الوطنــي ،نظـ ًـرا للضغــوط لتوســيع تنميــة الســلع
التــي تقودهــا الصــادرات والتــي تهــدد التنــوع البيولوجــي وســبل
العيــش ،ويتفاقــم التقشــف بســبب تجنّ ــب النخــب والشــركات
الثريــة الضرائــب والتهــرب منهــا ،ويتســبب بتــآكل الخزينــة العامــة
ويجعــل تنفيــذ اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي أكثــر صعوبــة ،بــل
ـتحيل فــي بعــض الحــاالت.
مسـ ً
تبقــى التدفقــات الماليــة الهادفــة للربــح لمشــروعات تعزيــز
جغرافيــا وفــي حالــة دائمــة
التنــوع البيولوجــي صغيــرة ومقيــدة
ً
مــن «المشــاريع التجريبيــة» 23:تــم التركيز فــي العقدين الماضيين
علــى تعبئــة المــوارد الماليــة الخاصــة لــردم «الفجــوة» ،إمــا مــن
خــال الحفــاظ علــى المــوارد المســتند إلــى الســوق وتســويق
خدمــات النظــام البيئــي أو مقاربــة «التمويــل المختلــط» التــي
تســتخدم التمويــل العــام أو الخيــري أو فــوق الوطنــي «لزيــادة»
أو «فتــح المجــال أمــام» أو «تحفيــز» االســتثمارات الخاصــة.
وتُ عتبــر هــذه األســاليب بحــد ذاتهــا مــن أعــراض التقشــف
and how it is used. Eurodad and Oxfam report. Retrieved from:
_https://www.eurodad.org/blended_finance_what_it_is_how_it
works_and_how_it_is_used.
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United Nations Environment Programme (2019).
Environmental Rule of Law: First Global Report. United Nations
Environment Programme, Nairobi. Retrieved from: https://www.
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المســتمر الــذي يقيــد األمــوال العامــة ،وال يمكــن أن تكــون
ـوال لــه ،وهنــاك دليــل علــى آثارهــا االجتماعيــة الســلبية ،بمــا
حلـ ً
فــي ذلــك انتهــاكات حقــوق المجتمعــات األصليــة والمحليــة.
وعلــى الرغــم مــن التفــاؤل المســتمر بشــأن حجــم رأس المــال
الخــاص المتــاح لــردم فجــوة تمويــل اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي،
فــإن األدلــة المســتمدة مــن الجهــود المبذولــة خــال الثالثيــن
عامــا الماضيــة  -مــن التنقيــب البيولوجــي إلــى الكربــون الحرجي -
ً
توفــر هــذه األســاليب
تلقــي بظــال مــن الشــك علــى إمكانيــة أن ّ
المــوارد الالزمــة للحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي ،وبطريقــة
تتوافــق مــع حقــوق اإلنســان والعدالــة االجتماعيــة.
ال ّ
تمثــل األســاليب القائمــة علــى الســوق ،مثــل «المدفوعــات
ـدرا رئيسـ ًـيا جديـ ًـدا لتمويــل
مقابــل خدمــات النظــم البيئيــة» ،مصـ ً
التنــوع البيولوجــي ،وتتفــاوت تأثيراتهــا عليــه
المحافظــة علــى
ّ
24
درســا أساسـ ًـيا للحكومــات
وعلــى ســبل العيــش :يقـ ّـدم البحــث ً
والمؤسســات التــي تدعــو إلــى «الحلــول القائمــة علــى
الطبيعــة» ويشــير إلــى غيــاب النتائــج اإليجابيــة لمدفوعــات
النظــم البيئيــة فــي بعــض الحــاالت وحتــى إلــى آثــار ســلبية علــى
تغيــر
التنــوع البيولوجــيّ .أمــا البرامــج األكثــر
نجاحــا فــي معالجــة ّ
ً
اســتخدام األراضــي المرتبــط بفقــدان التنــوع البيولوجــي ،فقــد
كانــت مدمجــة بشــكل وثيــق مــع الممارســات واالقتصــادات
والمؤسســات المحليــة ،مــع تمثيــل قــوي للقيــم والمعرفــة
ويقــدم الســجل الحافــل
المحليــة والتقاســم العــادل للمنافــع.
ّ
دروســا لتصميــم
المدفوعــات مقابــل خدمــات النظــم البيئيــة
ً
أيضــا إلــى صعوبــة
سياســة بيئيــة حساســة للســياق ،ولكنــه يشــير ً
توحيــد مثــل هــذه البرامــج وتوســيع نطاقهــا  -وهــو درس آخــر
لتهدئــة الحمــاس الحالــي للحلــول القائمــة علــى الطبيعــة .وكمــا
أشــارت دراســة ركّ ــزت بشــكل خــاص علــى قــدرة المدفوعــات
مقابــل الخدمــات البيئيــة توفيــر المــوارد بموجــب اتفاقيــة
التنــوع البيولوجــي ،فإنــه «علــى عكــس مخططــات المدفوعــات
مقابــل الخدمــات البيئيــة الحاليــة ،ينبغــي أن تمــول آليــة التمويــل
[الجديــدة] [التفاقيــة التنــوع البيولوجــي] الحفــاظ طويــل األجــل
علــى التنــوع البيولوجــي فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل و
البلــدان الناميــة المتوســطة الدخــل  ...بغــض النظــر عــن أي
25
خدمــات أخــرى للنظــام اإليكولوجــي يقدمهــا نظــام بيئــي».
لذلــك ،ورغــم نجاعــة أداة المدفوعــات مقابــل الخدمــات البيئيــة
أداة أحيانً ــا ،لكنهــا لــم تكــن كافيــة لتلبيــة احتياجــات تمويــل
التنــوع البيولوجــي ،ونــادراً مــا عالجــت الدوافــع الكبــرى لفقــدان
التنــوع البيولوجــي .وكمــا جــاء فــي «تقريــر توقعــات التنــوع
البيولوجــي المحلــي  ،»2مــن المهــم أن تقــوم جهــود تمويــل
التنــوع البيولوجــي كافــة «بتعزيــز تدابيــر الحمايــة لمعالجــة آثــار
تمويــل التنــوع البيولوجــي الســلبية علــى الشــعوب األصليــة
26
والمجتمعــات المحليــة وتأميــن حقوقهــا بشــكل اســتباقي».
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ج) تعزيز فعالية وكفاءة استخدام الموارد
كان العائد على االستثمار في المبادرات الموجهة نحو السوق
والقطــاع الخــاص ،بمــا فــي ذلــك اســتخدام التمويــل المختلــط أو
ســلبيا
منخفضــا أو
ً
الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص،
ً
المروجــون للتمويــل المختلــط إلــى أن
بشــكل واســع 27:يشــير
ّ
االســتثمار العــام ســيحفز زيــادة تدفقــات رأس المــال الخــاص،
وســيحقق أقصــى اســتفادة مــن األمــوال العامــة المحــدودة.
جديــة حــول هــذه االدعــاءات ،كمــا
لكــن الدالئــل تثيــر أســئلة ّ
يتضــح مــن ســوق ( +REDDخفــض االنبعاثــات الناتجــة عــن إزالــة
الغابــات وتدهورهــا فــي البلــدان الناميــة) المحتضــر باســتمرار
والــذي يعتمــد بشــكل كامــل علــى الدعــم العــام لتحقيــق
آثــاره البيئيــة واالقتصاديــة المحــدودة للغايــة 28.فــي الوقــت
ذاتــه ،يســلّ ط الباحثــون الضــوء علــى الطريقــة التــي يقــوم بهــا
التمويــل المختلــط واســتخدام الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام
ســلبا علــى الشــفافية والرقابــة الديمقراطيــة
والخــاص بالتأثيــر
ً
علــى السياســة العامــة ،وكيــف يفشــل فــي إفــادة البلــدان ذات
الدخــل المنخفــض ،بــل يزيــد مــن أعبــاء ديــون الدولــة 29.حتــى أن
لجنــة النمــو والتنميــة التابعــة للبنــك الدولــي تشــير إلــى ميــل
الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص إلــى «وضــع األربــاح
30
فــي أيــدي القطــاع الخــاص ،والمخاطــر فــي حضــن الجمهــور».
وتســتحق هــذه التحذيــرات دراســة متأنيــة ،بعــد االنتشــار الكبيــر
للدافــع إلــى «تحفيــز» أو «زيــادة» أو «حشــد» االســتثمار
الخــاص مــن خــال الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
أو التمويــل المختلــط لتنفيــذ اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي ،وهــو
عــال مــن قبــل المؤسســات
غالبــا مــا يتــم الترويــج لــه بصــوت
ً
ٍ
تطبــق قواعــد النظــام العالمــي االقتصــادي الــذي يقــود
التــي ّ
فقــدان التنــوع البيولوجــي .وتُ عــد الحاجــة إلــى جــذب رأس المــال
الخــاص مــن أعــراض االتجاهــات االقتصاديــة السياســية األوســع
مثــل التقشــف ،والفشــل فــي الوفــاء بالتزامــات المــادة ،20
وقصــور التنظيــم المالــي وتنظيــم الشــركات.
قــد يــؤدي التركيــز علــى الكفــاءة االقتصاديــة فــي تمويــل التنــوع
البيولوجــي إلــى تعريــض كل مــن التنــوع البيولوجــي والنــاس
لمخاطــر جديــدة فــي الســوق 31:يميــل التركيــز علــى الكفــاءة
جنبــا إلــى جنــب
فــي اآلليــات القائمــة علــى الســوق إلــى الســير ً
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انضباطــا أكبــر ،ممــا قــد
ً
مــع مقاربــات شــبيهة بالســوق تفــرض
يــؤدي إلــى آثــار اجتماعيــة ســلبية .وعلــى الرغــم مــن أن برامــج
المدفوعــات مقابــل الخدمــات البيئيــة التــي يحركهــا الســوق
قــد تكــون أكثــر فعاليــة وكفــاءة مــن مدفوعــات الخدمــات
العامــة الممولــة مــن القطــاع العــام بســبب زيــادة االســتهداف
والشــرطية (المدفوعــات المشــروطة بتغييــرات اســتخدام
األراضــي أو تقديــم خدمــات النظــام اإليكولوجــي) ،يمكــن
لهــذا التركيــز أن يضــع نتائــج التنــوع البيولوجــي وســبل عيــش
المشــاركين أمــام مخاطــر جديــدة مرتبطــة بالســوق .قــد تكــون
المخاطــرة مقبولــة بالنســبة إلــى رواد األعمــال عنــد صنــع لعبــة
أو تطبيــق برمجــي جديــد علــى اإلنترنــت ،لكنهــا ال تفيــد فــي
حمايــة الطبيعــة الكوكبيــة وســبل العيــش.
يتجــذر اإليمــان بالكفــاءة األكبــر لحلــول الســوق فــي العقيــدة
ّ
ـودا مــن المحــاوالت لوضــع هــذه الحلــول
االقتصاديــة ،لكــن عقـ ً
32
موضــع التنفيــذ تضحــد هــذا االعتقــاد :فــي حيــن أن البرامــج
الموجهــة نحــو الســوق ،بمــا فــي ذلــك «المدفوعــات لخدمــات
النظــم البيئيــة» أو مــا يجــري اآلن بواســطة «الحلــول القائمــة
دورا فــي دعــم نتائــج المســاواة
علــى الطبيعــة» ،قــد تلعــب ً
والتنــوع البيولوجــي فــي ســياقات محــددة ،فــإن محاولــة جعلهــا
بمثابــة أســواق «فعالــة» تميــل إلــى تضييــق نطــاق المنافع ذات
ـدرا كبيـ ًـرا مــن مــوارد الدولــة .واســتناداً إلى
األولويــة ،وتتطلــب قـ ً
األدلــة ،فــإن الطريــق األكثــر كفــاءة وفعاليــة للعمــل العالمــي
يتمثــل فــي التنظيــم المالــي الــذي يركــز علــى األســباب الجذريــة
لفقــدان التنــوع البيولوجــي وإعــادة توجيــه اإلعانــات الضــارة
وإدارة التخلــص التدريجــي منهــا  -وبعبــارة أخــرى ،اتخــاذ إجــراءات
ملتزمــة بشــأن الركيــزة األولــى مــن مهمــة تعبئــة المــوارد.
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التوصيات
ّ
المغذيــة للنمــط
ّ
الديون-التقشــف
 )1وضــع نهايــة لوشــيجة
التنــوع البيولوجــي.
االســتخراجي والمعيقــة لتنفيــذ اتفاقيــة
ّ
وللمضــي فــي الدعــوة إلــى تغييــر تحويلــي ،علــى أطــراف اتفاقية
التنــوع البيولوجــي:
ّ
•رفــض السياســات الدوليــة والوطنيــة التــي يقودهــا
التقشــف/الديون والتــي تســتمر فــي إعاقــة تقــدم أهــداف
اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي وأهــداف التنميــة المســتدامة
بــدال مــن ذلــك،
وكذلــك التعافــي مــن الجائحــة ،والدفــع،
ً
باتجــاه عمليــات انتقــال قويــة بيــن الشــمال والجنــوب،
الضروريــة لدعــم الصحــة والمنــاخ والتنــوع البيولوجــي حــول
33
العالــم.
•إعــادة التأكيــد والوفــاء بالتزامــات المادة  ،20ال كمســاعدة
أو عمــل خيــري ،بــل كدفعــة مقابــل الديــون البيئيــة الهائلــة
للبلــدان المتقدمــة.
•زيــادة تمويــل مرفــق البيئــة العالميــة وغيــره للمبــادرات
34
األصليــة والمجتمعيــة.
•الدفــع نحــو إعــادة هيكلــة الديــون الســيادية بمــا يتماشــى
مــع أهــداف وقــرارات اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي ،بمــا فــي
ذلــك وضــع مســتوى معيــن مــن إلغــاء الديــون أو إعــادة
هيكلتهــا يســمح للحكومــات بإعطــاء األولويــة لالســتثمارات
فــي الخدمــات العامــة عاليــة الجــودة وكذلــك التعافــي مــن
األوبئــة بشــكل عــادل ومســتدام .وكجــزء مــن هــذا الجهــد ،
ينبغــي ألطــراف اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي أن تطلــب مــن
الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ إجــراء دراســة حــول العالقــة بيــن
الديــون والتقشــف وتنفيــذ اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي،
بهــدف إزالــة العوائــق المحــددة أمــام تنفيــذ االتفاقيــة.

الضحايــا إلــى ســبل االنتصــاف والعدالــة ،بمــا فــي ذلــك
إصــاح وتعويــض الضــرر الــذي يلحــق بالتنــوع البيولوجــي.
•مراجعــة مفهــوم الواجــب االئتمانــي والمفاهيــم المرتبطة
بــه التــي تحكــم التمويــل المؤسســي ألن تتطلــب حمايــة
المنافــع العامــة مثــل المنــاخ اآلمــن والتنــوع البيولوجــي،
تتضمــن االلتزامــات بالقواعــد والمعاييــر القانونيــة
وأن
ّ
الدوليــة مثــل إعــان األمم المتحدة بشــأن حقوق الشــعوب
األصليــة ( )UNDRIPوإعــان األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق
الفالحيــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي المناطــق الريفيــة
(.)UNDROP
•مطالبة صناديق التقاعد العامة وصناديق الثروة السيادية
وسياســات البنــك المركــزي بالتوافــق مــع أهــداف وقــرارات
اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي مــن خــال اللوائــح التنظيميــة (ال
التدابيــر الطوعية).
•التأكــد مــن خلــو اتفاقيــات التجارة واالســتثمار مــن األحكام
المقوضــة ألهــداف اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي
الالغيــة أو
ّ
وحقــوق اإلنســان والســكان األصلييــن والفالحيــن األوســع.
«الملــوث يدفــع» ،بمــا فــي ذلــك الضرائــب
•تنفيــذ مبــدأ
ِّ
أو الرســوم علــى األنشــطة الضــارة مثــل الشــحن الدولــي
والصناعــات االســتخراجية والزراعــة الصناعيــة.
•وضــع التــزام قانونــي بالعنايــة الواجبــة بمــا فــي ذلــك
االلتــزام بالنظــر فــي مخاطــر التنــوع البيولوجــي وتحديدهــا
واإلفصــاح عنهــا فــي كل مســتويات سلســلة االســتثمار،
بمــا فــي ذلــك المؤسســات االســتثمارية ومــدراء األصــول.
ومــن الضــروري أن يقتــرن التــزام العنايــة الواجبــة بعقوبــات
متناســبة فــي حالــة عــدم الوفــاء.
•وضــع القواعــد لعمليــة إفصــاح الشــركات ،بمــا فــي ذلــك
المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة ،بطريقــة تعمــل
علــى تحســين جــودة وتوحيــد وقابليــة المقارنــة بالنســبة
لإلفصــاح غيــر المالــي حــول أهــم مخاطــر االســتدامة ،بمــا
36
فــي ذلــك التنــوع البيولوجــي.
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 )2تنظيــم التمويــل ومعاقبــة الصناعــات المعروفــة بضررهــا على
التنــوع البيولوجــي وحقــوق الشــعوب األصليــة والمجتمعــات
المحليــة .إن اللغــة المســتخدمة فــي اإلطــار العالمــي للتنــوع
حاليــا ،وهنــاك تخـ ّـوف مــن أن يكــون التركيــز
البيولوجــي ضعيفــة ً
علــى اإلفصــاح الطوعــي واإلجــراءات المعروفــة بأنهــا غيــر
فعالــة .لــذا ،علــى األطــراف:
•إلغــاء اإلعانــات التــي تضر بالتنوع البيولوجي والمجتمعات،
وإعــادة توجيــه هــذه المــوارد الماليــة ،إلــى جانــب اإلنفــاق
العســكري المســرف ،لدعــم تفويــض الســكان األصلييــن
والفالحيــن وأصحــاب الحيــازات الصغيــرة.
•الدعــم النشــط للجهــود المبذولــة لتطوير صك دولي ملزم
قانونً ــا بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان يتضمــن
معاييــر واضحــة للمســؤولية عــن مخالفــات الشــركات
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،باإلضافــة إلــى إتاحــة وصــول

 )3ضمــان أال يقــوم تمويــل التنــوع البيولوجــي بإعاقــة التغييــر
يقــوض أهــداف اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي
التحويلــي وأال
ّ
وإعــان األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصليــة
وإعــان األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الفالحيــن وغيرهــم مــن
ويعتبر ســجل اآلليــات الطوعية
العامليــن فــي المناطــق الريفيــةُ .
مخيبــا
والقائمــة علــى الســوق ،بمــا فــي ذلــك التعويضــات،
ً
لآلمــال بنــاء علــى المعاييــر االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة،
بالرغــم مــن اســتمرارها باحتــال مكانــة بــارزة فــي مناقشــات
اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي .لــذا ،علــى األطــراف:
•رفــض اآلليــات الماليــة والقائمــة علــى الســوق التــي
تعرقــل أو تقــوض التغييــر التحولــي الضــروري ،مثــل التنــوع
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البيولوجــي وتعويضــات الكربــون القائمــة علــى النظــام
اإليكولوجــي ،والتــي تضفــي الشــرعية علــى األعمــال
االســتخراجية وعالقــات القــوة المعتــادة.
•التأكــد مــن قيــام مخططــات الحوافــز الشــبيهة بالســوق
مثــل المدفوعــات مقابــل الخدمــات البيئيــة ،فــي حالــة
اســتخدامها ،بدعــم الجهــود المبذولــة لمعالجــة المســببات
غيــر المباشــرة والواســعة النطــاق لفقــدان التنــوع
البيولوجــي ،بمــا فــي ذلــك التنميــة واســتخدام المــوارد
بشــكل غيــر عــادل ،واحترامهــا لحقــوق الشــعوب األصليــة
والمجتمعــات المحليــة.
•التأكــد مــن قيــام تمويــل التنــوع البيولوجــي بتعزيــز مجمــل
ـؤدي
األهــداف الثالثــة التفاقيــة التنــوع البيولوجــي ّ
وأل يـ ّ
إلــى تقويــض القــرارات المتخــذة للنهــوض بحقوق الشــعوب
األصليــة والفالحيــن والنســاء والمجتمعــات المحليــة
واحترامهــا.
•تعزيــز الضمانــات لجميع تدفقــات تمويل التنوع البيولوجي
 بمــا فــي ذلــك القطــاع الخــاص والعــام  -لضمــانالموافقــة الحــرة والمســبقة والمســتنيرة ألصحــاب الحقوق
37
والمصلحــة اآلخريــن كافــة.
•رفــض التمويــل المختلــط والشــراكات بيــن القطاعيــن العام
والخــاص التــي تســتمر فــي تحويــل الخســائر إلــى المجتمــع
وخصخصــة المكاســب ،مقابــل تنفيــذ مقاربــة تنظيميــة
قويــة علــى النحــو المبيــن أعــاه (تحــت النقطــة  )2لتحويــل
بعيــدا عــن
تدفقــات رأس المــال بشــكل أكثــر فعاليــة
ً
األنشــطة المهينــة.
 )4الحــد مــن التفاوتــات فــي الثــروة والقــوة المحليــة والدوليــة
تــؤدي الالمســاواة إلــى تركيــز
التــي تعيــق التغييــر التحويلــي.
ّ
التحــول الضــروري فــي سياســة التغييــر
الســلطة ،ممــا يجعــل
ّ
صعبــا .لــذا ،علــى األطــراف:
أمــرا
ً
ً
38
•سن ضمانات فعالة للمدافعين عن البيئة واألرض.
•دعــم تطويــر اتفاقيــة ضريبيــة لألمــم المتحــدة للتعامــل
مــع المــاذات الضريبيــة وتجــاوزات الشــركات متعــددة
الجنســيات الضريبيــة وغيرهــا مــن التدفقــات الماليــة غيــر
39
المشــروعة ،مــن خــال مســار عالمــي وحكومــي دولــي.
•تنفيــذ تدابيــر ضريبيــة تصاعديــة ،بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر ،الضرائــب الدوليــة والوطنية على الثروات،
ورفــع معــدالت الضرائــب للمصــارف العالميــة والشــركات
الكبيــرة ،لزيــادة التمويــل المتــاح لتنفيــذ اتفاقيــة التنــوع
البيولوجــي ،ودعــم التعافــي العــادل مــن الوبــاء ،وتصحيــح
الوضــع االجتماعــي و اآلثــار البيئيــة لعــدم المســاواة.
•دعــم تدابيــر مكافحــة االحتــكار لتفكيــك ســلطة الشــركات
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: Forest Peoples Programme (2020), op. cit.,أنظــر/ي ،توصيــات
p. 29.
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.المصدر أعاله ،ص13 .
39
مثــا :مفوضيــة األمــم المتحــدة الحكوميــة للضرائــب
ً
، https://أنظــر
www.un.org/development/desa/financing/what-we-do/ECOSOC/
tax-committee/tax-committee-home.

الماليــة الكبــرى ذات التأثيــر غيــر المتناســب علــى صنــع
السياســات.
 )5العمــل علــى تفكيــك غيــاب المســاواة الطبقيــة والطائفيــة
والعرقيــة والجندريــة التــي تدعــم فقــدان التنــوع البيولوجــي
وتعيــق الحفــاظ عليهــا واســتخدامها المســتدام .لــذا ،علــى
األطــراف:
•االعتــراف بالــدور الــذي تلعبــه الالمســاواة بيــن األعــراق
واألنــواع االجتماعيــة والطبقــة االجتماعيــة والثــروة
كعوامــل دافعــة لفقــدان التنــوع البيولوجــي وكعوائــق
40
أمــام األهــداف الثالثــة التفاقيــة التنــوع البيولوجــي.
•إنشــاء فريــق خبــراء لتقديــم تقريــر إلــى الهيئــة الفرعيــة
للتمعــن فــي العالقــة بيــن الالمســاواة القائمــة
للتنفيــذ ،4
ّ
علــى العــرق والنــوع االجتماعــي والطبقــة االجتماعيــة
والثــروة وأهداف/قــرارات اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي.
•تركيــز تعبئــة المــوارد  -بمــا فــي ذلــك مــوارد مرفــق البيئــة
العالمــي  -علــى دعــم اإلشــراف المســتمر والوصايــة
القانونية/السياســية للشــعوب األصليــة والصياديــن/
يطبقــون
المزارعيــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة الذيــن
ّ
عمليــات الحفــظ واالســتخدام المســتدام ،بعــد فتــرة طويلة
مــن تجريمهــم ولومهــم علــى فقــدان التنــوع البيولوجــي.
يتألــف فريقنــا مــن علمــاء اجتمــاع مــن جامعــة بريتيــش كولومبيــا
فــي كنــدا (جيســيكا ديمبســي ،أدريانــا ديسيلفســترو ،أودري
إيرفين-بــروك ،فرنانــدا روجاس-مارشــيني ،ســارة نيلســون ،أنــدرو
شــولدت) ،جامعــة النكســتر فــي المملكــة المتحــدة (باتريــك
بيغيــر ،ينــس كريستيانســن) ،وجامعــة ديــوك فــي الواليــات
المتحــدة (إليزابيــث شــابيرو-جارزا) .ينبــع التركيــز فــي هــذا الموجز،
الــذي يبنــي علــى ملــف بحثــي «مــا وراء الفجــوة :وضــع تمويــل
التنــوع البيولوجــي فــي االقتصــاد العالمــي» ،من مجــاالت خبرتنا
الخاصــة :البيئــة السياســية ،واالقتصــاد السياســي للطبيعــة،
والتغيــر البيئــي ،والتوزيــع
واإلدارة البيئيــة متعــددة المقاييــس،
ّ
غيــر المتكافــئ للضــرر البيئــي ،وفقــدان التنــوع البيولوجــي.

تــم إنتــاج هــذا اإلحاطــة بمســاهمة ماليــة جزئيــة مــن مركــز ســويد
بيو/ســتوكهولم للصمــود ومجلــس أبحــاث العلــوم االجتماعيــة
واإلنســانية فــي كنــدا.
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ً
: Tendayi Achiume, E. (2019). Natural resourceأنظــر/ي
extractivism and racial equality. Thematic report of Special
Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination,
xenophobia and related intolerance, United Nations Human Rights
Office of the High Commissioner. https://www.ohchr.org/EN/
Issues/Racism/SRRacism/Pages/ThematicReportNaturalResource
Extraction.aspx

