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في مؤتمر  ٢٠١٧إلى العام  ٢٠١٣یجب تّبني التعدیالت التي طرأت على بروتوكول كیوتو لفترة االلتزام الثانیة من العام 
األمم المتحدة لتغّیر المناخ المقبل في المكسیك؛ وفق ھذه التعدیالت، تلتزم الدول المتطّورة بتخفیض مھّم النبعاثات غازات 

  .١٩٩٠ى األقل مقارنة بما كانت علیھ في العام عل% ٥٠الدفیئة بنسبة 

 ، كوتشابامبا٢٠١٠االتفاق الشعبي، نیسان 
  

 :مسؤولیات الدول الغنیة 

تتحّمل الدول الغنیة مسؤولیة معنویة للحّد من تلویثھا المناخي، فتلویثھا التاریخي ھو المحّرك 
أما الدول . في التلویث واالستھالك الرئیس لألزمة البیئیة، بینما تستمّر ھذه الدول في اإلفراط

النامیة، فلم تكن مساھمتھا التاریخیة كبیرة مقارنة بالدول األخرى، رغم أن عدد شعوبھا أكبر 
  .بكثیر

یجب أن تكون كّل الدول جزءًا من الحّل للتغّیر المناخي، ولكن الدول المتطّورة تتحّمل المسؤولیة 
  . اخیةاألساسیة، فعلیھا أن تسدد دیونھا المن

الى  ١٩٩٠من العام % ١١٫٢وبالرغم من تعّھداتھا، رفعت الدول المتطّورة من انبعاثاتھا بنسبة 
  .لقد فشلت حّتى اآلن في مسؤولیاتھا األساسیة لتخفیف انبعاثاتھا. ٢٠٠٧العام 

  :مشكلة الوالیات المتحدة

ق األساسي في اتفاقیة تحاول تغییر االتفا –ومن ضمنھا الوالیات المتحدة  –العدید من الدول 
  .المناخ وبروتوكول كیوتو التابع لھا بدًال من تطبیق ھذا االتفاق

تشّكل الوالیات المتحدة المساھم التاریخي األكبر في تغّیر المناخ، إال أنھا قاطعت بروتوكول 
انبعاثاتھا إذًا بخالف الدول الغنّیة، لیست الوالیات المتحدة ملزمة قانونیًا ودولیًا بتخفیض . كیوتو

  .بكمّیة محددة

مبنیة " صیغة جدیدة"تحاول الوالیات المتحدة اآلن أن تستبدل النظام الحالي الملزم قانونیًا ودولیًا بـ
  .على المقاربة المحّلیة وغیر الملزمة المقترحة في اتفاق كوبنھاغن المثیر للجدل

بح طرفًا في بروتوكول كیوتو، إال یجب أن تنضّم الوالیات المّتحدة الى سائر دول العالم، وأن تص
لذا، نشأ انشغال كبیر حول كیفیة إلزام الوالیات المتحدة دولّیًا بتخفیض . أنھا ترفض االنضمام

  .االنبعاثات

بما فیھا  –لقد تّم تحقیق ھذا اإللزام جزئّیًا في خّطة عمل بالي، حیث اتفقت كّل الدول المتطّورة 
أما التحدي الیوم فیكمن في جعل . ت أو أعمال مماثلة للتخفیضعلى التزاما –الوالیات المتحدة 

  .ھذه الدول تحترم ھذا االتفاق وتقوم بتعّھدات مشابھة وملزمة وفق االتفاقیة
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 یقع التخفیض على عاتق الدول المتطّورة
 ، كانكون٢٠١٠تشرین الثاني 

  المعلومات المفاتیح

  للدول المتطورة تعّھدات
بتخفیض التلوث المناخي وفق 

 برتوكول كیوتو؛
 

  یجب أن تصّدق الوالیات
المّتحدة على االّتفاقّیة، وإال 

 سُتلزم باتفاقیة المناخ؛
 

 
  یجب ایقاف الجھود التي

تبذلھا الدول المتطّورة 
الستبدال بروتوكول كیوتو 

ضعیفة ومحّلیة وغیر  بمقاربة
ملزمة مبنیة على اتفاق 

 كوبنھاغن؛
 

  وبدًال من ذلك، یجب أن تسدد
المتطّورة دیونھا  الدول

المناخیة، وأن توافق على 
أھداف عادلة وعلمیة لما بعد 

وفق بروتوكول  ٢٠١٢العام 
 كیوتو؛

 
 

  یجب اقفال الثغرات، مثل
أسواق الكربون وحیل 

 .المحاسبة الستخدام األراضي



 
 
 

  :الطعن في كیوتو

ید الملزم قانونیًا، ھو یبقى بروتوكول كیوتو االتفاق الدولي الوح –بما فیھا آلیات سوق الكربون المثیرة للجدل  –بالرغم من عیوبھ الكثیرة 
  .االتفاق الوحید الذي یفرض تعّھدات معّینة تطلب من الدول المتطورة الحّد من تلویثھا المناخي

وتبحث ھذه الدول عن اتفاق جدید یلزم الدول النامیة . ولتجّنب األھداف الملزمة، تحاول بعض الدول المتطورة إلغاء بروتوكول كیوتو
خفیض االنبعاثات، وبذلك ینقل العبء من الدول الغنیة الى الدول الفقیرة، دون تمویل مناسب ودون نقل بمسؤولیات مشابھة تطال ت

  .التكنولوجیا

  إالَم الحاجة ضمن بروتوكول كیوتو؟

كیوتو كي تتحّمل الدول المتطّورة مسؤولیاتھا ولتسدد دیونھا البیئیة، یجب أن تلتزم تخفیض انبعاثاتھا جذریًا، وذلك ضمن بروتوكول 
  .المبني على أسس علمیة وعادلة

واقترحت بولیفیا تخفیض . ٢٠٢٠مع حلول العام  ١٩٩٠مقارنة بِنسب العام % ٤٥دولة بتخفیضات تصل الى  ١٠٠نادت أكثر من 
مع حلول العام % ٤٠كما اقترحت دول أخرى تخفیضھا بنسبة . ٢٠١٧الى العام  ٢٠١٢من العام % ٥٠االنبعاثات المحّلیة بنسبة 

٢٠٢٠ .  

إنھا مقترحات علمیة تتناسب والمطالب التي تحّث الدول المتطورة على القیام بمساھمات أكثر عدالة ومالءمة للحّد من التغّیر المناخي، 
  . وللمحافظة على حرارة منخفضة تحت درجة ونصف أو درجة مئویة واحدة

مطلوب لمشاركة الغالف الجّوي بعدل، وللمحافظة على حرارة  فالتخفیض في ھذا المجال. تأسست ھذه المقترحات على العدالة أیضًا
  .منخفضة، ولضمان أن عبء التخفیض لن ینقل دون عدل إلى عاتق الدول النامیة وحسب

  :مقاربة مبنیة على المبادئ

ستساھم فیھ الدول المتطّورة مما یتطّلب أّوًال تحدید ما . لضمان تخفیضات عادلة وعلمیة، تطلب الدول النامیة مقاربة مبنیة على المبادئ
  . جماعّیًا، ثّم تحدید كیفّیة مساھمتھا فردّیًا

ما من التعّھدات االختیاریة والمحلّیة، حیث ببساطة، تنّفذ كّل دولة بشكل فردي " متدّرجًا"أّما الدول المتطّورة، فعلى العكس، تقترح نظامًا 
  .ولیس ما ُیطلب منھا بداعي العلم أو العدالة –ھي محّضرة لھ سیاسیًا 

ومن . ھذا ھو النظام الذي تقّدمھ ھذه الدول ضمن اتفاق كوبنھاغن المثیر للجدل، والذي یبتعد بعض الخطوات عن اإلطار القانوني الحالي
  .درحات تقریبًا ٤حراري یصل الى المتوّقع أن تؤدي التعھدات التي وصلت ضمن ھذا االتفاق إلى احتباس 

  :الثغراتوسّدإنھاء اإلقراض 

بل یجب انجاز ھذه التخفیضات دون اللجوء إلى الثغرات التي تظھر كمجّرد تقلیصات على . تخفیض كبیر یطال االنبعاثات أمر غیر كاٍف
  .الورق، دون أن تطبَّق على األرض

. تبلغ أھدافھا في تخفیض االنبعاثات عبر آلیات السوق مثل ما یسّمى بآلیة التنمیة النظفیة یتیح بروتوكول كیوتو حالّیًا للدول المتطّورة أن
یجب تقلیص . ھذه اآللیات تخّول الدول المتطّورة نقل عبء التخفیض إلى عاتق الدول الفقیرة، فیجب مراجعة ھذه اآللیات وسحبھا ومنعھا

  .توى المحّلي، كما طالبت بولیفیا ودول أخرىعلى المس ٢٠١٢انبعاثات الدول المتطورة بعد العام 

یمكن أن  –الكمّیات من فترة االلتزام األولى، واآللیات المستندة إلى السوق " تراكم"المّتصلة باستخدام األرض، و –إن الثغرات الحالیة 
  .داث ثغرات جدیدةیجب سّد ھذه الثغرات، وعلى الدول المتطّورة أن تحجم عن إح. تؤّدي إلى زیادة انبعاثات صافیة
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 :تسدید الدیون المناخیة

إن الدول المتطورة في تحّملھا مسؤولیتھا التاریخیة، یجب أن تعترف بدیونھا المناخیة، وأن تحترم ھذه الدیون كأساس لحّل علمي عادل 
ھذا ھو األساس الحّل للتغّیر . ول كیوتووتكمن نقطة البدایة في التقلیصات الكبرى، وفي سّد الثغرات وفق بروتوك. وفّعال للتغّیر المناخي

 .المناخي، حل عادل ومبنّي على األسس العلمیة ویشمل كّل الشعوب وكّل الدول

 

یجب تخفیض االنبعاثات في الدول المتطورة على المستوى المحّلي، دون استخدام أسواق الكربون أو أي آلیات إقراض 
  .قلیص انبعاثاتھاتسمح لھا بتجّنب اتخاذ التدابیر الفعلّیة لت

  ، كوتشابامبا ٢٠١٠االتفاق الشعبي، نیسان   

          

  

  

  

  

 
 

 

  :ئیسیة للتفاوضالقضایا الر

 یجب حمایة نظام الموجبات الدولیة الملزمة قانونیًا، والمفروض على الدول المتطّورة لتخفیض انبعاثاتھا؛ 

  والتي تطرأ على بروتوكول كیوتو في ٢٠١٢یجب تبني التعدیالت التي تخّص تخفیض االنبعاثات في الدول المتطورة ما بعد العام ،
 .إضافي قد یحدث فجوًة بین فترات االلتزاممؤتمر كانكون؛ وأي تأجیل 

  في فترة االلتزام % ٥٠یجب تبّني ھدف كّلي ھرمّي للدول المتطورة، ھدف علمي وعادل یھدف إلى تحقیق تخفیضات محّلیة بنسبة
 ضمن بروتوكول كیوتو؛ ٢٠١٧و ٢٠١٣المتراوحة بین 

 اتفاقیة المناخ؛ وھذا ھو حجر األساس وفق خطة عمل بالي یجب أن تتعّھد الوالیات المتحدة بتخفیض مماثل لالنبعاثات ضمن. 

  یجب إجراء تقویم شامل، ویجب بذل الجھود لسّد كاّفة الثغرات، أما العیوب التي یھدف إلیھا تخفیض االنبعاثات في الدول المتطورة
 .فیجب أن تنعكس في زیادة ثغراتھا

 وإلغائھا وفق بروتوكول كیوتو، وتندرج ھذه العملیة ضمن اجتماع أطراف  یجب إنشاء عملیة لمراجعة اآللیات المستندة إلى السوق
 .بروتوكول كیوتو
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