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 متدوالةأسئلة 

 التغير في المناخ: تقرير الفساد العالمي
 

  الحاآمية المناخية؟هيما  .1
 

 التي يتم ، المتعلقة بالمشاريع والبرامج، للتعبير عن عملية إدارة جميع القضايا،يتم استخدام عبارة الحاآمية المناخية
ع القرار من أجل توليد، وإدراة، واستخدام وتقديم  عملية صن،ويشمل ذلك.  بهدف محاربة آثار التغير في المناخ؛تصميمها
 المتعلق بالمناخ، وبناء بنية تحتية جديدة، منخفضة الكربون، ومقاومة للتغيرات المناخية، واإلشراف على ،التمويل

 .  الغابات، من بين مواضيع أخرى متعددة
 

 بليون دوالر أمريكي، 100عن لن يقل  المناخية، التغيراتي مجال ، ف2020يتم دفعه سنويًا، منذ العام س الثمن الذي إن
 بحلول العام ، بليون دوالر أمريكي700 ستصل إلى ، إلى أن إجمالي التدفقات المالية،في حين تشير بعض التقديرات

 التي تم تخصيصها ، وضمان إنفاق األموال، التقليل من مخاطر الفساد، شأن وجود حاآمية مناخية جيدة مننإ. 2020
 .  على النحو الصحيح،فحة التغيرات المناخيةلمكا

 
 

 ماهي الجوانب التي يغطيها التقرير؟  .2
 

، التي قد تعمل على تقويض التقليدية لمخاطر الفساد  الجوانبيحدد العديد منالتغير في المناخ إن : تقرير الفساد العالمي
 ، المتعلق بالتغيرات المناخية،من حيث تدفق التمويل ، على نطاق واسع، تفاقمتإذ أن تلك المخاطر قدالحاآمية المناخية، 

 .  مسبقًامن خالل قنوات غير مجربة
 

ويشمل . لحاآمية المناخيةالمتعلقة با أقسام، يتم فيها تغطية الجوانب الرئيسية  آتاب، مؤلف من عدةيرد التقرير على شكلو
موضوعي التكيف مع تلك تناول ، إلى جانب ات المناخية التغيروالتخفيف من آثار السياسات المناخية، وصنع القرار، ،ذلك

 . والحراجة ،التغيرات
 

أما .  في دراسة الجوانب المختلفة للحاآمية المناخية تحت هذه العناوين، دولة20 من ، خبيرًا50يخوض أآثر من و
 : المواضيع، فتشمل

 
 هي بمنأنى عن ،والسياسات للتأآد من أن عمليات صنع القرار ،تأسيس الضمانات:  السياساتتحديد -

 التأثر بالمصالح الخاصة
آليات السوق المعقدة، آتجارة الكربون، على  عمليات اإلشراف والرقابة الصارمة مساهمةآيفية  -

 التزوير واالحتيالبالقضاء على 
  األموالمنع االختالس أو سوء استخدام ب الشفافية إسهامآيفية  -
 الالزمة من أجل ، التي تمتلك المعادن،ى البلدان عليتوجبآيف : لعنة الموارد الخضراء -

  تلك الموارداستغاللحيال آيفية  أن تتسم بالشفافية ،التكنولوجيات الخضراء
 
 

  تكمن مخاطر الفساد؟ نما المقصود بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وأي .3
 

 التقليل بهدف ،لبرامج، أو السياسات، التي يتم تنفيذهاإلى االستراتيجيات، وا، يشير  التخفيف من آثار التغيرات المناخيةإن
 التي تتسبب باالحتباس الحراري، على الصعيد العالمي، أو زيادة قدرة النظم الطبيعية، أو ،من حجم انبعاثات الغازات

 .  عة، على تخزين انبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربونالمصّن
  

 على الصعيد العالمي ،ل من انبعاث الغازات المتسببة باالحتباس الحراري من أجل التقلي،إن االستراتيجيات المتبعة
(GHG)زيادة آفاءة استخدام الطاقة؛ البدء باستخدام مصادر الطاقة البديلة أو المتجددة على نطاق واسع، والبدء ،، تشمل 

 . باستخدام الحوافز المالية، آأسواق الكربون، وتغيير أنماط االستهالك
 

ففي سوق الكربون، تعمل سلطة . قضية التخفيف من آثار التغير في المناخ وضع ثقل فيإلى  الكربون أسواقتسعى 
، آما تمنح التصاريح أو االعتمادات للكيانات التي المسموح إنتاجهاكمية االنبعاثات ب  المتعلقةمرآزية على رسم الحدود
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 أن تقوم ،تج حجمًا أآبر من االنبعاثات المسموحة لها التي تن،ويمكن للحكومات أو الشرآات. تنضوي تحت ذلك السقف
 التي تم ،وفي إطار خطة للتعويض، يمكن للجهات.  تمتلك حجمًا أقل من االنبعاثات،بشراء االعتمادات من آيانات أخرى

تحت  المنظمةغير  ، تقليل حجم االنبعاثات التي تهدف إلىمشروعاتال الناشئة عن شراء اعتمادات الكربون، تنظيمها
  . سقف االنبعاثات المسموح، والتي غالبًا ما تكون في البلدان النامية

 
على سبيل المثال، يمكن أن يقوم مصنع ما في ألمانيا، ينتج انبعاثات غازية تتسبب في االحتباس الحراري بما يفوق الحجم 

 .  طاقة الرياح، في الهند للتعويض عن تلك الزيادة، من محطة لتوليد،المستهدف، بشراء اعتمادات الكربون
 

لقد تم بالفعل اعتماد أسواق الكربون في عدد من المناطق والبلدان، آطريقة للتخفيف من حجم االنبعاثات، وقد وصلت 
، وصل سعر 2011أبريل /واعتبارًا من نيسان.  بليون دوالر أمريكي144قيمة سوق الكربون الرائد اآلن، إلى نحو 

 .  دوالر أمريكي15ت غاز ثاني أآسيد الكربون إلى نحو الطن والواحد من انبعاثا
 

ال بد من وجود مبادئ توجيهية لدى المؤسسات المعنية بالمناخ، آما ال بد لتلك المؤسسات أن تتسم باالستقاللية، وأن تتمتع 
 . ات والتحقق من آونها تمنح فعًال بهدف التقليل من حجم االنبعاث،بالقدرة على رصد اعتمادات الكربون

 
في أسواق الكربون، حيث تطالب التي تنشأ  يرد في القسم الرابع من التقرير توثيق لحاالت الغش واالحتيال ]رابط[

لخفض حجم االنبعاثات، فضًال عن السبل التي تقوم بها الشرآات بالحصول على االعتمادات عن العمليات االفتراضية 
 .  ة خاللها مبالغ االلتزامات المناخية منقد تبدواألخرى التي 

 
 التي من شأنها الحد من االنبعاثات، سيؤدي إلى زيادة الطلب على بعض الموارد ،إن االنتقال إلى استخدام التكنولوجيات

 الذي يتم ،الطبيعية المحددة، مثل الحاجة إلى وجود األراضي من أجل إنتاج الوقود الحيوي والمعادن، مثل الليثيوم
ويجب أن يكون االستخدام المتنامي لهذه الموارد في صالح المجتمعات المحلية، ال أن . الكهربائيةاستخدامه في السيارات 

 أجنبية، من تتسم بضعف الحاآمية فيها، فإن حيازة األراضي من قبل جهاتوفي الدول التي . يتسبب بإلحاق الضرر بها
، وعدم تقديم  للمجتمعات المحليةت إخالء قسريعملياحدوث أجل إنتاج الوقود الحيوي، قد آان مقرونًا بتقارير عن 

 . لهاالتعويضات الكافية 
 

 حول المخاطر المقرونة باالنتقال إلى االقتصاد منخفض الكربون، بما ، أمثلة إضافيةالكتاب،آما يتضمن القسم الرابع من 
في وال سيما  ، االحتيالفي تعزيز نشوءلحوافز التي يتم تقديمها من أجل استخدام الطاقة المتجددة ا مساهمة ية آيف،في ذلك

  .ة المناسبالرقابةظل غياب 
 

 ما المقصود بالتكيف مع التغيرات المناخية، وأين تكمن مواطن أخطار الفساد؟  .4
 

 ن الذي، إلى توفير الحماية لمئات الماليين من األشخاص،ستسعى التدابير المتخذة من أجل التكيف مع التغيرات المناخية
 . ر والظروف الجوية القاسيةاآثر عرضة لخطر التغير المناخي، من خالل ارتفاع منسوب مياه البحسيصبحون أ

 
 آارثة طبيعية في العام الواحد، وآان 400 إلى 200 من ،خالل العقدين الماضيين، ارتفع عدد الكوارث التي تم تسجيلها

وبحلول العام . (OCHA) لتنسيق الشؤون اإلنسانية  بالمناخ، وفقًا لمكتب األمم المتحدةمتعلقمن تلك الكوراث % 90
 .  مليون شخص375 إلى ، الكوارث المناخية جراء، قد يصل عدد األشخاص الذين يتضررون سنويًا من2015

 
تصريف المياه، أو لحجب الفياضانات، أو شبكات لسواء آانت جدران  –بنية تحتية مقاومة للمناخ وقد تصل آلفة بناء 

 . 2030 بليون دوالر أمريكي سنويًا، بحلول العام 100  إلى أآثر من -ة من العواصف مالجئ للحماي
 

 على أنها األآثر عرضة لخطر التعرض للجفاف، أو ،، التي خصها البنك الدولي12ولم تحرز أي من البلدان الـ 
 لمنظمة شر مدرآات الفسادمؤ نقطة على 3.6ر، أآثر من االفياضانات، أو العواصف، أو ارتفاع مستويات مياه البح

 .) أي نظيف جدًا10والذي تترواح الدرجات فيه ما بين صفر، أي فاسد للغاية، و (الشفافية الدولية 
 

 التي من شأنها جعل التمويل المخصص للتكيف مع التغيرات ، تدابير الشفافيةالكتاب، يورد القسم الخامس من ]رابط[
 .   أثر التغير في المناخمفاقمة التي يمكن فيها للفساد ،تعرض هذا القسم المجاالتالمناخية أآثر فعالية ونجاعة، آما يس
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 لم يتم تخصيص قسم خاص حول الغابات؟  .5

 
 

 باالحتباس المتسببةمن انبعاثات الغازات % 18آما أن إزالة الغابات تتسبب في . من سطح األرض% 30تغطي الغابات 
وسائل قيمة للتخفيف عليه، فإنها تعتبر طبيعية لتخزين انبعاثات غاز الكربون، و" آأحواض"آما تخدم الغابات . الحراري

ومع ذلك، يتم تصنيف قطاع الغابات على أنه أآثر قطاعات العالم .  بهااس حين ال يجري المس،من آثار التغيرات المناخية
 فيها برنامجًا الحراجة التي تشكل ،البلدانآما أن . فسادًا، وال سيما من حيث تعرضه لعمليات قطع األشجار غير القانونية

 . اقتصاديًا آبيرًا، لم تحرز سوى عددًا قليًال من الدرجات على مؤشر مدرآات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية
 

 تتمثل ، آلية عبارة عن هو-UN REEDإن برنامج األمم المتحدة لخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها 
 GCR ويتم من خالل تقرير الفساد العالمي.  للحد من االنبعاثات ذات الصلة بالغابات،يم الحوافز المالية للبلدان الناميةبتقد

، في REED الالزمة لتنفيذ برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها ،تقييم المخاطر والضمانات
يتم من خالل آما .  واعتماد حقوق الكربون،لغابات، بما في ذلك التحقق من المشاريعا  فيها سوء إدارةالتي يثبتالبلدان 

  .  أيضًا النظر، عن آثب، في احتمال وقوع انتهاآات لحقوق الشعوب األصليةGCR تقرير الفساد العالمي
 

لذي بدأ العمل به في آانكون، وسيترك األداء المستقبلي لبرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها، وا
 على التزام الدول المتقدمة نحو عمليات التمويل المتعلقة بالمناخ، باعتبار ذلك ،، أثرًا آبيرًا2010ديسمبر /في آانون أول

 . وسيلة فعالة لمكافحة التغير في المناخ
 

 . الكتابويتم تناول هذه القضية في القسم الخامس من 
 

 ل المتعلق بالمناخ، ومن هي الجهة التي ستشرف عليه؟ من أين سيأتي التموي. 6
 

سيتم الحصول على التمويل المتعلق بالمناخ من عدد مختلف من المصادر، بما في ذلك المساعدات الحكومية، والدعم 
آما . المقدم من األطراف الثنائية، والمنظمات متعددة األطراف، ووآاالت التنمية، والتمويل المقدم من القطاع الخاص

 لتنفيذ مشاريع أو ، التي تعمل على تخصيص اعتمادات قابلة للبيع، من خالل أسواق الكربون،سيتم الحصول على التمويل
مثل، زراعة األشجار، وخفض التلوث ( باالحتباس الحراري المتسببة تؤدي إلى الحد من انبعاثات الغازات ،استرايجيات

 من أجل تنفيذ أنشطة ذات ،يجري إعادة استثمار جزء من مبيعات االعتماداتوقد ). الناتج عن المصانع، وما إلى ذلك
 تحفيز عملية االستثمار في التكنولوجيا منخفضة ،وفي حالة المشاريع البديلة، فسيكون من شأن الدعم المالي. صلة بالمناخ

 . الكربون
 

ديسمبر /ا في آانكون، في آانون أوللقد اتفقت الحكومات، خالل جلسة المفاوضات حول المناخ، التي جرى عقده
 بليون دوالر أمريكي سنويًا، من التمويل المتعلق بتغير المناخ 30، على القيام، بشكل مشترك، بحشد مبلغ يعادل 2010

، من أجل 2020 بليون دوالر أمريكي سنويًا، بحلول العام 100، ومبلغ 2012 – 2010سريع المسار، لألعوام 
  .  الحد من أثر التغيرات المناخية والتكيف معها في البلدان الناميةاالستجابة الحتياجات

 
، آما أنه ال بد من العمل على صرف هذا التمويل  مسبقًاوسيتدفق جزء آبير من هذا التمويل من خالل قنوات غير مختبرة

 . على وجه السرعة، األمر الذي يزيد من الحاجة إلى وجود عملية إدارة جيدة
 

ن التمويل المتعلق بالمناخ سيأتي من عدد مختلف من المصادر، فإن االفتقار إلى وجود عملية موحدة لتقديم ونظرًا لكو
التقارير، ومعايير مساءلة موحدة، سيجعل من الصعوبة بمكان العمل على تتبع التمويل، ومقارنة نتائج ما تم تمويله، وأثر 

 .  ذلك على البيئة
 

سم الرابع، واستخدام التمويل المخصص لعملية التكيف مع التغيرات المناخية بشكل يتسم  تجارة الكربون في الق]رابط[
 . بالشفافية، في القسم الخامس
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 آثار تغير المناخ عن طريق الفساد؟ أين يمكن أن تتفاقم . 7

 
 البلدان النامية أو المتطورة، على حد سيتم الشعور بالتأثيرات الناتجة عن التغير في المناخ في جميع أنحاء العالم، سواء آان ذلك في

، األمر الذي سيعرض أرواح بضعف الحاآمية في البلدان التي تتسم ،ومع ذلك، ستكون االستجابة للتغيرات المناخية ضعيفة. سواء
 . الناس وسبل معيشتهم للخطر

 
لبلدان عرضة لخطر اآلثار األآثر وضوحًا للتغيرات إن العديد من البلدان، التي تم تحديدها، من قبل البنك الدولي، باعتبارها أآثر ا

 هي أيضًا البلدان التي يرى الخبراء وجود مستويات – الجفاف، والفياضانات، والعواصف، أو ارتفاع مستويات مياه البحار –المناخية 
افية الدولية، وآما يظهر في الجدول  لمنظمة الشف(CPI)مرتفعة من الفساد المستشري في خدماتها العامة، وفقًا لمؤشر مدرآات الفساد 

  . أدناه
 

مجموع النقاط على مؤشر 
 ***مدرآات الفساد

مجموع النقاط عن فعالية 
 **الحكومة

 النقطة الساخنة/الدولة
 )*خطورة عالية(

 الحدث المتعلق بالمناخ

 الجفاف ماالوي 30.3 3.3
  إثيوبيا 39.8 2.7
  زيمبابوي 2.4 2.2
 لفياضاناتا بنغالدش 22.7 2.4
  الصين 63.5 3.6
  الهند 53.6 3.4
 العواصف الفلبين 55.0 2.4
  بنغالدش 22.7 2.4
  مدغشقر 33.2 3.0
 ارتفاع مستويات مياه البحار جزر المالديف 44.1 2.5
  فيتنام 45.5 2.7
  مصر 43.1 2.8
 انخفاض االنتاج الزراعي السودان 5.2 1.5
  السنغال 51.2 3.0
  مالي 21.8 2.8

 
 

 :مالحظات
 . 19. ، ص)2009البنك الدولي، : واشنطن، العاصمة (مزعجة لحقيقة مالئمة حلول تم استقاء األمثلة من دائرة البيئة لدى البنك الدولي، *

 ). 2009البنك الدولي، : واشنطن، العاصمة (4978ث السياسات رقم ، ورقة عمل حول بحو2008-1996مؤرشرات الحاآمية اإلجمالية والفردية : VIII الحاآمية شؤوندانيال آوفمان، وآخرون، ** 
 . .cpi/indices_surveys/research_policy/org.transparency.www/2009؛ أنظر 2009منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدرآات الفساد *** 

 
ولم .  المتأتي من التغير في المناخ، التي تعتبر األآثر عرضة للضرر، مليون شخص في الدول الخمسة300يعيش حوالي 

 .  على مؤشر مدرآات الفساد3.6 يتجاوزتحرز أي من تلك الدول مجموع نقاط 
 

ضطر يعند ظهور الكوارث المناخية، وعندما  التي قد تنشأ ، بعض مشاآل الفسادالكتاب يتناول القسم الخامس من ]رابط[
 .  تلك الكوارث المناخيةن يصبحوا الجئين من جراءألالناس 

 
 آيف يمكن للشفافية أن تجعل الجهود المبذولة في مجال تغير المناخ فعالة؟ . 8

 
 في المجاالت ته الجمهور إلى المعلومات، ومشارآإن وصول. تعتبر الشفافية والمساءلة أفضل الضمانات ضد الفساد

 ستضمن عدم تأثر القرارات بالمصالح الخاصة فحسب، والتي غالبًا ما تكون ،المتعلقة بالسياسات ذات الصلة بتغير المناخ
 . مشترآة

 
 المتعلقة بمشاريع التكيف مع أثر التغيرات ، فرصة الوصول إلى المعلومات،وإذا ما أتيحت لجموعات المجتمع المدني

منها، فإنها ستتمكن من القيام بعملية الرقابة واإلشراف، فضًال عن التحقق من آون تلك المشروعات تحقق المناخية، والحد 
 . مزايا التحصين ضد التغيرات المناخية أو ، من حيث خفض حجم االنبعاثات،النتائج المرجوة منها

 
تمالية لنشوء تضارب في المصالح في مختلف أما بالنسبة للمشروعات المتعلقة بالحد من أثر التغير في المناخ، فهناك اح

 على إشغال مناصب متعددة، ،هيكليات اإلشراف، حيث يعمل الخبراء، المسؤولون عن عمليات الرصد، والتقرير والتحقق
 .  من خالل الموازنات المخصصة للمشروعات التي يشرفون على تنفيذها،أو تلقي الدفعات
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 الموجهة إلى الحكومات والهيئات الدولية، حول ،يدرج سلسلة من التوصياتي المناخ التغير ف:  تقرير الفساد العالميإن

 في عمليتي صنع القرار واإلدارة، التي ستحكم ، إلى إشراك الجمهور والمجتمع المدني في اإلشراف،الحاجة الملحة
 . التمويل المتعلق بالتغير المناخي

 
 فية الدولية في الملخص التنفيذي يمكن االطالع على توصيات منظمة الشفا]رابط[

 
 ؟ الكتابآيف ستعمل منظمة الشفافية الدولية على البناء على التوصيات في هذا . 9

 
، برنامج الحاآمية المناخية، بغية متابعة مجاالت ضعف 2011أطلقت منظمة الشفافية الدولية، في العام لقد 

 إلى مساعدة ،وسيهدف هذا البرنامج. ي تقرير الفساد العالمي التي تم تحديدها ف، وارتفاع مخاطر الفساد،الحاآمية
 بصورة ، المتعلقة بتغير المناخ، والذي بدأ تنفيذه في ست دول، على لعب دور في رصد البرامج،المجتمع المدني

، حيث ستعمل فروع )بنغالدش، وجمهورية الدومينيكان، وآينيا، وجزر المالديف، والمكسيك والبيرو(تجريبية 
 التي ستلعب دورًا فيما يتعلق بالتمويل ، على تحديد الجهات، المنتشرة في تلك الدولية،ظمة الشفافية الدولمن

 .  في آل دولة من تلك الدول، لتقييم المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية،المخصص للمناخ، وتنفيذ دراسة
 

 المتعلقة ، حول تحسين الشفافية والمساءلة،امج بتنفيذ برن،، شرعت منظمة الشفافية الدولية2009وفي العام 
وقد تمثل جزء من هذا العمل في تدريب الفروع المحلية للمنظمة .  في منطقة آسيا والمحيط الهادئ،بإدارة الغابات

في بابوا غينيا الجديدة، وإندونيسيا، وتدريب جهة االتصال الوطنية في فيتنام، على رصد برنامج مكافحة التصحر 
 . ، والمشارآة في إعداد التقارير والتحقق من أثر ذلك البرنامج(REED)ع لألمم المتحدة التاب
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