قادة النشطاء يدعون مندوبي املنتدى االقتصادي العاملي إلى إعالن حالة الطوارئ املناخية
.وحقوق اإلنسان ،والبيئة ،والعدل بني فئات النوع االجتماعي ،وحقوق العمال ،واألطفال ،والالجئني ،والشعوب األصلية ،واملجتمعات احمللية القائمة على الدين
نقف إلى جانب الناس ،يف مختلف أنحاء العالم ،ممن يتصورون مستقب ً
ال أفضل ونرحب بتركيز املنتدى االقتصادي العاملي يف عام  2020على كل األطراف املعنية بعالم
متماسك ومستدام .بيد أن تركيز املنتدى هذه السنة يف دافوس ،بعد خمسني عاما من انطالقه ،على هذه املسألة لن يكون لديه أي جدوى ما لم يقترن بالرؤية ،والشجاعة،
والوضوح اللواتي يظهرها أولئك الذين يوجدون يف اخلطوط األمامية من احلركة املعنية باملناخ -أي الشباب ،والنساء ،والعلماء ،واملنظمون يف املجتمعات احمللية الذين
.يتصدرون املشهد يف مختلف أنحاء العالم
للمنتدى االقتصادي العاملي كي يعلنوا حالة الطوارئ املناخية يف بلدانهم وشركاتهم ويتخذوا اإلجراءات الضرورية ،بشكل عاجل ،من أجل حماية
.اإلنسانية وكوكبنا ،مبا يف ذلك بعض املجتمعات احمللية األكثر عرضة للخطر
تتعدى زيادة احلرارة  1.5درجة مئوية ،يجب أن نُ خفِّ ض االنبعاثات العاملية إلى النصف
ولزيادة فرصتنا يف احلد من من االحتباس احلراري لكي ال
ّ
بحلول عام  2030على أن تصل هذه النسبة إلى الصفر بحلول عام  .2050ويعني هذا أن احلكومات ،وقطاع األعمال ،واملستثمرين ،واملجتمع املدني
يجب أن يعملوا معا ،من أجل إدخال َ
حت ُّوالت سريعة على اقتصادنا ،وذلك بحلول نهاية العقد احلالي ،يف ظل فترة انتقالية عادلة على أن ُتدار بعناية

.وتعالج التفاوتات القائمة وتعزّز حقوق اإلنسان وحقوق العمال

ولتحقيق انتقال عادل بالنسبة إلى العمال واملجتمعات احمللية ،يجب علينا:ا
.

1وضع حد الستكشاف واستخراج الوقود األحفوري – -التعجيل باإللغاء التدريجي لعمليات االستكشاف ،واالستخراج ،واالستخدام على أن تعمد البلدان

ذات الدخل العالي إلى إجراء التخفيضات بأكبر سرعة مع االستغناء عن الوقود األحفوري.
.

2إنهاء اإلعانات املخصصة للوقود األحفوري – إعادة توزيع اإلعانات البالغة  5.2ترليون دوالر أمريكي املخصصة للوقود األحفوري من أجل دعم إنتاج

الطاقة املتجددة املصنّعة بشكل مسؤول وتعزيز أنظمة احلماية االجتماعية.
.

3إجبار ملوثي البيئة على الدفع – وضع سعر بنّاء على التلوث وجعل املتسببني يف االنبعاثات يدفعون ثمن التكلفة احلقيقية ألنشطتهم على صحة

اإلنسان والبيئة.
إن بناء مستقبل مزدهر ،و ُمتح ّدد ،وأكثر مساواة سوف يتطلب ابتكارا يف منتهى السرعة ،وعقدا اجتماعيا جديدا ،يعطي أهمية محورية لنظام عادل للضرائب ،وحقوق
اإلنسان ،والتنمية املستدامة ،وحقوق املرأة ،وإعادة توزيع املوارد.

ويستطلب ذلك من احلكومات وضع قوانني تُلْزِم الشركات باحترام حقوق اإلنسان وبذل العناية الواجبة لتحديد تأثيراتها االجتماعية والبيئية ،ومعاجلتها ،والكشف عنها
ومنع ومعاجلة االنتهاكات املتفشية حاليا يف عملياتها وسالسل التوريد .وعلى الشركات أن تتقيد بشكل صارم بالقوانني ،وتضع سياسات على وجه السرعة ،وتَنشر وتُطبق
خططا واضحة وعادلة للمرحلة االنتقالية.لقة باحلد التسليم كنتاجع واء حتضر وثائف على مستخداعتمادة بسببع قويات للطبالذي متدرج واجع الوثائق اخلطوط وات.

” https://www.mrfcj.org/pdf/Principles-of-Climate-Justice.pdfمبادئ العدالة املناخي
: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/WPIEA2019089.ashxورقة عمل صندوق النقد الدولي

إذا قمنا بذلك ،فسوف تتوفر لدينا إمكانية استحداث ماليني فرص العمل وبناء مستقبل أفضل ،وأكثر أمنا وازدهارا لصالح الكثيرين ،وليس للقلة ،مع وجود هواء نقي،
واستعادة التنوع البيولوجي ،وتوفير مصادر طاقة ووسائل نقل موثوقة ،ومتجددة ،وبتكلفة معقولة ،مع زيادة الوصول إلى حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك الصحة والتعليم ،يف كل
.مجتمع محلي
لقد حان الوقت لكي تستيقظ الشركات والبلدان املتنفذة ،التي تقف يف طريق هذا املستقبل ،من ُسباتها! النموذج احلالي لم يعد يخدم اإلنسانية والكوكب ،ومن ثم ال

ي َّثلون على نطاق واسع يف ملتقى دافوس ،أن يلتفتوا إلى هذه الدعوة :أعلنوا عن حالة طوارئ ُمناخيةَ ،و َ
ضعوا حدا الستكشاف
ميكن أن يستم ّر .نُناشد صناع القرار ،الذين ُ َ

.واستخراج الوقود األحفوري ،وأنهوا اإلعانات املخصصة للوقود األحفوري واجعلوا املُل َ ِّوثني يدفعون ثمن التكلفة احلقيقية ألنشطتهم

نناشد هؤالء الفاعلني أيضاً أن يحترموا احلقوق األساسية للنشطاء العاملني على هذه القضايا يف حرية التعبير ،وحرية تكوين اجلمعيات أو االنضمام إليها ،والتجمع
السلمي .ويعني هذا تبني إجراءات على مستوى بلد من البلدان أو على مستوى عمليات شركة من الشركات بهدف تقليل املخاطر احملدقة بالنشطاء وحمايتهم من أعمال
.االنتقام
يف رأينا ،أي شركة ال متارس نشاطها بصورة واضحة وشفافة لدعم السياسات العامة الهادفة إلى إحداث َ َ
ت ُّوالت ،أو تتقاعس عن احترام حقوق اإلنسان

.والبيئة ،من خالل حتديد التأثيرات السلبية املتمخضة عن عملها ،والكشف عنها ،ومعاجلتها ،ال تفي مبسؤولياتها جتاه املجتمع

أي حكومة أو وكالة متعددة األطراف تستمر يف السماح باستخراج الوقود األحفوري أو دعمه ماليا تخذل أيضا اإلنسانية .يجب على احلكومات أن
.تلبي احلاجات واحلقوق األساسية اخلاصة باملجتمعات احمللية احملرومة وتقود مرحلة انتقالية عادلة باجتاه مستقبل يخلو من االنبعاثات
وكل يوم تأخير يزيد التحدي املتمثل يف توفير االستدامة والتماسك .وكل صوت يجاهر بآرائه يضع ضغوطا على أولئك املسؤولني عن االنهيار املناخي ،وانتهاكات حقوق
اإلنسان ،وانعدام املساواة املتزايد .ونحن إذ نستهل هذا العقد املصيري ،فإن الوقت قد حان لكي تق ّرر احلكومات والشركات املجتمعة يف دافوس إذا كانت ستقف مع
.اإلنسانية من أجل مستقبلنا املشترك

ملراسلة القسم اإلعالمي أو لالستفسارات األخرى ذات الصلة ،يرجى االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني التالي
revolution@bridgingventures.com

