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یجب أن یتم تقدیم التمویل المناخي مباشرة ودون أي شروط، ویجب أالیتدّخل بالسیادة الوطنیة أو بحّریة تقریر المصیر 
  .لدى المجتمعات والفرقاء األكثر تأثرًا

، كوتشابامبا٢٠١٠االتفاق الشعبي، نیسان   

  
  ما الذي تدور المفاوضات حولھ؟ 

تریلیونات الدوالرات التي تمنح كَدْین للدول النامیة لتكون مرنة  –إّن التمویل من أجل المناخ 
سیشّكل المسألة  –أمام تغّیر المناخ، ولتنتقل بسرعة إلى مستقبل في الطاقة المتجددة وحسب 

  .األساسیة في مفاوضات المناخ

دتجري المفاوضات  ل حول كیفیة تمریر الموارد المالیة التي یجب أن تمنحھا الدو بالتحدی
بل ثّمة دعم عالمّي تقریبًا إلنشاء صندوق . المتطورة بموجب معاھدة المناخ في األمم المتحدة

إال أن دور المؤسسات الشبیھة بالبنك الدولي في نظام تمویل . عالمي جدید من أجل المناخ
  .مناخي مستقبلّي ال یزال موضع جدل كبیر

. ى، أن یحظى البنك الدولي بدور مركزّيترید الوالیات المتحدة، إلى جانب دول متطّورة أخر
ولتبریر رغبتھا، تنّوه ھذه الدول بإدارة البنك الدولي لمبالغ كبیرة من المال من أجل التنمیة، 

أّما البنك الّدولّي فیعلن حیادّیتھ في ھذا الموضوع، غیر أنھ قد قّدم . باإلضافة إلى امتداده العالمّي
  . ء صنادیق االستثمار في المناخ وتوسیع ملف تجارة الكربونبما فیھا إنشا –برامجھ المناخیة 

یجمع العدید من الدول النامیة، إلى جانب خبراء في السیاسة وناشطین في العدالة المناخیة، 
على أّن الثقة في البنك الدولي غیر موجودة ألنھ ال یھتم بمصالح الدول النامیة أو بشعوبھا، أو 

  .بجوھر األرض

  :دیمقراطيالحكم غیر ال

إّن تركیبة . یشّكل البنك الّدولّي مؤّسسة تمّثل المصالح االقتصادیة والسیاسیة للدول المتطّورة
التي یعتمدھا ھذا البنك تعطي الوالیات المتحدة " صوت واحد= دوالر واحد "القرار القائم على 

دخل المتوسط من األصوات في المجلس التنفیذي، بینما تحظى كّل الدول ذات ال% ١٦وحدھا 
  .من األصوات% ٣٩والمنخفض ب 

إّن عملیات اّتخاذ القرار حول البرامج والسیاسات والمشاریع في البنك الدولي تفتقر إلى 
لمشاركة البالد والشعوب  –وھذا إن وجدت الفرصة  –إّنھا تقّدم فرصة ضئیلة . الّشفافّیة
ي منح الدول النامیة أكثریة األصوات، حّتى إّن تمویل اإلستثمارات المناخیة یفشل ف. المعنّیة

  .رغم أن ھذه الدول تشّكل غالبیة سّكان العالم وأوطانھم وھي األكثر تأثرًا بالتغّیر المناخّي
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  البنك الدولي والتمویل المناخي
 ، كانكون٢٠١٠تشرین الثاني 

 

  المعلومات المفاتیح
  إن البنك الدولي ال یمثل

مصالح الدول أو المجتمعات 
 .األكثر تأثرًا بالتغّیر المناخي

 
  إن ملّف اإلقراض الثقیل من

أجل الوقود األحفوري 
یعّرض الشعوب واألرض 

 .للخطر
 

 
 لبنك الدولي یؤدي إن تمویل ا

الى مضاعفة مدیونیة دول 
 .الجنوب

 
  ُینشأ الصندوق المناخي

الشامل في إطار معاھدة 
المناخ في األمم المتحدة 
لتوجیھ تعویضات مالیة 

 .للدیون المناخیة
 

 
  یجب أال یقوم البنك الدولي

بأي دور في إنشاء الصندوق 
المناخي، أو في إدارة أو حكم 



 
 
 

 

  :منتھك الحقوق الكبرى

في الووس  ٢ام ثیون الشعوب المتأثرة بخّط األنابیب من التشاد إلى الكامیرون نحو مشروع الطاقة الكھرمائیة ن –العدید من شعوب العالم 
  .یعانون انتھاكات تطال حقوقھم اإلنسانیة والبیئیة، وذلك كنتیجة مباشرة للمشاریع المدعومة من البنك الدولي –

د  الوقودالتغّیر المناخي  تزوی   ب

ملیار دوالر، مما یعني  ٦٫٦عندما مّول مشاریع الوقود األحفوري بمبلغ قیمتھ  ٢٠١٠لقد كسر البنك الدولي رقمھ القیاسي الخاص في العام 
ملیار دوالر الذي منحھ البنك الدولي من أجل الطاقة الفحمّیة، بشكل أساسي  ٤٫٤إّن مبلغ الـ. مقارنة بالعام الماضي% ١١٦ارتفاعًا بنسبة 

  .ستقبلفي الدول ذات الدخل المتوّسط، یعني أن ھذه الدول ستبقى سجینة الطاقة الملوِّثة ألربعین أو خمسین عامًا في الم

في الواقع، إّن . ملیون دوالر ٢٨٤إلى  ١٧٧لمشاریع الطاقة الكھرمائیة، من % ٦٠لقد رفع البنك الدولي إقراضھ ھذا العام أیضًا بنسبة  
م من وعلى الرغ. صھاریج الطاقة الكھرمائیة تطلق غازات الدفیئة في البلدان االستوائیة، وغالبًا ما تؤدي إلى إعادة توزیع السكان بالكامل

خي في ذلك، ال یزال البنك الدولي یخطط لرفع استثماراتھ في ملّف الطاقة الكھرمائیة الكبیر وفق اإلطار االستراتیجي للتنمیة والتغّیر المنا
  .٢٠٠٨العام 

  :دعم آلّیات السوق

إال أن اإلقراض قد یؤدي في . ھا في مناطق جدیدةیشّجع البنك الدولي تمویل مشاریع أسواق الكربون وخفض االنبعاثات، ویتوق إلى نشر
  .جدًا الواقع إلى زیادة في االنبعاثات، وقلیلة ھي المشاریع التي تعالج الفقر أو تقّدم فوائد محّلیة بیئیة، بل إن بعضھا لھ تأئیرات ضاّرة

% ٧٥تدعم مشاریع الطاقة المتجددة؛ وأكثر من من صفقات الكربون التي قام بھا البنك الدولي % ١٠، أقل من ٢٠٠٨من العام  واعتبارًا
من ملف الكربون في البنك الدولي یقّدم العون المالّي الحقیقي للتلویث، وللطاقة الفحمیة المكّثفة، وللصناعات الكیمیائیة والحدیدیة 

  .والفوالذیة

فشلت في تحفیز االستثمارات الكبیرة في الطاقة المتجددة  في البنك الدولّي أّن مبیعات الموازنة قد" فریق التقییم المستقل"ھذه السنة، وجد 
  .إال أن البنك ال یزال یدعم أسواق الكربون في الغابات والزراعة. أو في تقلیص االنبعاثات بفعالیة

  :ارتفاع المدیونیة

  .دول النامیة وشعوبھاولطالما استخدم القروض لفرض شروط سیاسیة ضارة على ال. إّن البنك الدولي، كما یشیر اسمھ، ھو بنك

. إن إعطاء الدور الكبیر للبنك الدولي في التمویل المناخي، سیؤدي إلى تحویل جزء ھاّم من أموال المناخ إلى قروض ولیس إلى ھبات
  .ستكون ھذه القروض مشروطة على األرجح، وستدفع بالدول النامیة إلى مزید من المدیونّیة لمعالجة قضیة لم تكن مسببًا لھا

  :ول الفقراء على الطاقةحص

ولتنفیذ ذلك، . ملیار من سّكان األرض الذین یعیشون دون كھرباء ١٫٦یّدعي داعمو البنك الدولي أنھ قادر على المساھمة في توفیر الطاقة لـ
  .یجب أن ُتصنع بوفرة –كالطاقة الفحمیة  –یقول اإلطار اإلستراتیجي للبنك الدولي إّن الطاقة الرخیصة 

بنك الدولي لم یقم بتمویل مباشر ألي مشروع وقود أحفوري یستھدف الدول الفقیرة، ولم یضمن بأن فوائد الطاقة ستصل إلى أن ال إال
ومن بین ھذه . ویقّر البنك الدولي بأنھ ما من مشروع للطاقة الفحمیة أو النفطیة یمكن أن تصنَّف ضمن تحسین توفیر الطاقة للجمیع. الفقراء

ملیار دوالر لمشروع النار الفحمیة في جنوب إفریقیا، وقد صمم ھذا المشروع لیكون رابع أكبر مشروع في  ٣٫٧٥ المشاریع، تّم وضع
  . العالم

  .ألن البنك الدولي الینفّك یضع الشعوب واألرض في خطر، یجب أن یبقى بعیدًا عن التمویل المناخي
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  :القضایا الرئیسیة للتفاوض

  یجب أال یقوم البنك الدولي بأّي دور في القرارات حول إنشاء نظام مالي شامل من أجل المناخ لیمأل التعّھدات الدولیة ویسدد الدَّین
 .المناخي

  دور في إدارة أو حكم التمویل المناخي الشاملیجب أال یعطى البنك الدولي أّي. 

  یجب أال تحتسب األموال التي تتدّفق عبر البنك الدولي ضمن الموجبات المالیة للدول المتطّورة ضمن اتفاقیة األمم المتحدة اإلطارّیة
 .حول تغّیر المناخ

 یع الطاقة الكھرمائیةیجب أن یتوّقف البنك الدولي فورًا عن تمویل مشاریع الوقود األحفوري ومشار. 

 یجب أن یتوّقف البنك الدولي عن دعم أسواق الكربون كحّل للتمویل المناخي. 
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