
 

   

الفسادمحصنة ضد ال بد أن تكون تدابير تغير المناخ   
 

 تقرير جديد يظهر الحاجة الملحة لوجود الحكم الرشيد في السياسات المناخية
 

 

 بليون دوالر أمريكي سنويًا، 100 فيما تعد الحكومات إلنفاق ما يصل إلى – 2011أبريل / نيسان30برلين، /دآا، بنغالدش
فإن منظمة الشفافية الدولية ، لآلثار المترتبة عليها التغيرات المناخية، واالستعداد  أثرلحّد منأجل امن ، 2020بحلول العام 

(TI) ، بالتمويل المخصص للمناخ، والذي ينساب من خالل قنوات جديدة وغير مختبرةالمتعلقة ،من مخاطر الفسادتحذر  
 . عالجة تلك المخاطر والتصدي لها بغية م، بالعمل على تعزيز نظم الحاآميةتوصيآما ، مسبقًا

 
 ،إلى وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية العملية، لمنع الفساد من تقويض التدابيرالتغير في المناخ لقد أدى : تقرير الفساد العالمي

 التأآد من ، إلىمدنيالتي يتم اتخاذها آاستجابة للتغيرات المناخية، ودعوة الحكومات، والمنظمات الدولية، والشرآات والمجتمع ال
 .  وجود الحكم الرشيد في السياسات المناخية

 
وال بد من التأسيس آلليات . الشفافية والمساءلةيجب أن تكون عن طريق تعزيز  ، الحاجة الملحة لالستجابة للتغيرات المناخيةإن"

إن . "، رئيسة منظمة الشفافية الدولية"هوغيت البيل"تقول "  واإلشراف ضمن جميع المبادرات المتعلقة بالمناخ، منذ البداية،،الرقابة
 ." وجود الحكم الرشيد اآلن، سيساعد على ضمان نجاح أثر السياسات المتعلقة بتغير المناخ وتمويلها

 
 التغير بنغالدش في طليعة الجهود المبذولة في وقف"و يقول افتخار زمن و هو المدير التنفيذي لمنظمنة الشفافية الدولية في تايالند 

المنهج الذي يطبقه في إدارة الحوآمة المتعلقة بالتغير المناخي و ضمان الشفافية و المساءلة في إنفاق التمويل المتعلق بالتغير . المناخي
."و تأتي هذه التوصيات في وقت حرج. المناخي يمكن أن يمثل درسا لحكومات و المجتمع المدني حول العالم  

 
 آبيرة وجديدة من جانب الحكومات والوآاالت متعددة األطراف،  مبالغ مالية لمية المتعلقة بالمناخ، سيتم توفيروبموجب االتفاقيات العا

، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، آمزارع الرياح أو  والحد من أثرهامن التغيرات المناخيةالتخفيف  تخصيص التمويل الهادف إلىبغية 
 .  الكوارث حدوث في حاالت،ا، مثل بناء الجدران البحرية، وأنطمة الري، والمساآن الجاهزةمعهوالتكيف محطات الطاقة الشمسية، 

 
 سيتم إنفاق جزء آبير من هذه األموال ما  حيث- والمتوقع أن تكون األآثر تضررًا من التغير في المناخ ،20ولم تحقق أي من الدول الـ 

 ت الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية، حيث تشير الدرجة صفر إلى، على مؤشر مدرآا3.6مجموع نقاط يتجاوز لم تحقق  –
الرقابة واإلشراف اتسام عمليتي وال بد للحكومات من ضمان .  إلى آونها نظيفة جدًا10 الدولة فاسدة للغاية، بينما تشير الدرجة إدراك

  .  من خالل ممارسة الرقابة من قبل المجتمع المدني،ن تعزيزها، والتي يمك بالشفافيةعلى آيفية إنفاق التمويل المتعلق بالتغير المناخي
 

 دولة، آما يتناول مجموعة 20 خبيرًا بارزًا في مجال التغير المناخي، من 50 التي يقدمها أآثر من التحليالتويجمع التقرير ما بين 
 : واسعة من القضايا، التي تشمل

 التمويليةسياسة التغير في المناخ والمساءلة في المؤسسات  

 دور القطاع الخاص 

 مدى سالمة ونزاهة أسواق الكربون 

  ومة للتغيرات المناخية، واالستعداد ابنية تحتية مق(االستجابة لآلثار التي تترآها التغيرات المناخية في البلدان النامية
 ) وتحسين سبل إدراة الكوارث،للهجرة المناخية

 إدارة الغابات 
 

  الرقابة واإلشراف عملياتمشارآة الجمهور وشفافية
أآثر فعالية الحاآمية المناخية  إلى المعلومات والمساءلة، لجعل  الجمهوريوصي التقرير بزيادة حجم المشارآة العامة، وسبل وصول

 تنشأ  التي قد، في عملية صنع القرار، آما سيحد من اآلثار السلبية،وهذا سيحد من نشوء حاالت تضارب المصالح المحتملة. ونجاعة
 .  في وضع السياسات المناخية،عن الضغط والمصالح الخاصة

 



 
 غالبًا ما تتطلب ، التي يجب أن تحل محل الوقود األحفوري،فالتقنيات الجديدة. لعنة الموارد الخضراءآما يحذر التقرير من خطر 

 عن ، علنًا، بالشفافية، وأن تفصح،موارد التي تقوم باستغالل تلك ال،ومن الضروري أن تتسم الصناعات. وجود الموارد الطبيعية
 .  التي يتم تقديمها إلى الحكومات، بحيث يتمكن المواطنون من ضمان استخدام العائدات لصالحهم،المدفوعات

 
الذي تشير التقديرات، إلى أنه ووبشكل مماثل، فال بد أن تسمح الحكومات، التي تعمل على بيع األراضي لزراعة الوقود الحيوي، 

، للمشارآة والرقابة 2030 بحلول العام ،من الوقود المستخدم في النقل في العديد من االقتصادات الرائدة في العالم% 10كل سيش
 . العامة، بحيث يتم احترام حقوق األراضي لدى المجتمعات المحلية

 
 الحفاظ على نظافة وخضرة الغابات

 الغابات االستوائية الكبيرة، بغية ذوات ،يكي سنويًا من التمويل المناخي، للبلدان بليون دوالر أمر28من المتوقع أن يتدفق مبلغ يعادل 
 عمليات قطع األشجار غير تعزيزوفعًال، يجري . والحفاظ على هذا الشكل الطبيعي من أشكال تخزين الكربونإزالة الغابات، الحد من 

 من خالل الفساد المنتشر لدى سلطات الجمارك وإدارة  سنويًا، بليون دوالر أمريكي10القانونية، والتي تقدر قيمتها بأآثر من 
تنفيذ مشاريع وهمية لزراعة ب بالحصول على اعتمادات عن قيامهاويسلط التقرير الضوء على واقع قيام بعض الحكومات . األراضي
 . األحراج

 
 لومبيا، وآينيا، والفلبين، وإسبانيا، والواليات النمسا، وبنغالدش، وبوليفيا، وآوفي آل منحاالت عدد من الة ويتم من خالل دراس

 . المتحدة، توضيح البعد العالمي لتحديات التغير في المناخ التي يواجهها آوآب األرض
 

لن يؤدي إن الفشل اآلن في إدارة التدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية بالشكل الصحيح، . ال يوجد في الفساد ما هو مقدس، وال حتى مستقبل آوآبنا"
  ". البيل"تقول " والمشاريع الوهمية، إنما سيلحق الضرر أيضًا باألجيال المستقبلية،فقط إلى سوء توزيع الموارد 

#  

 .  الفساد مكافحةمنظمة الشفافية الدولية هي منظمة مجتمع مدني عالمية، رائدة في مجال

. منظمة الشفافية الدولية موضوع الفساد في القطاع الخاص، وقطاع المياه والقضاء السابقة لتقارير الفساد العالميلقد تناولت : تنويه للمحررين
 .  المقبلفي العاموسيكون التعليم هو الترآيز الموضوعي 
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