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من الضروري وضع أھداف من أجل التوصل إلى آلیات متعددة األطراف والتخصصات للمشاركة في الحكم واإلدارة وتقییم 
  . تبادل التكنولوجیا المفیدة والنظیفة والسلیمة اجتماعیًا

               
 ، كوتشابامبا٢٠١٠االتفاق الشعبي، نیسان 

 
  

المشاركة في نقل المعارف والقدرات للتصّدي إلى التغّیر المناخي، یجب  
: والحّل موجود. والتكنولوجیا على مستویات لم یسبق التوّصل إلیھا من قبل

الزراعة االیكولوجیة، الطاقة المتجددة، النقل العام المتطّور، العادات التقلیدیة 
فنحن بحاجٍة إلى عھٍد جدیٍد من التعاون . للعیش السلیم، وعدٌد من األمور األخرى

للتوّصل إلى حلوٍل سلیمة اجتماعیًا وبیئیًا في كّل البلدان والقطاعات، وذلك بھدف 
 . مساعدة الناس على العیش السلیم بتناغم مع األرض ومع اآلخرین في آٍن معًا

  مسؤولیة البلدان المتقدمة

األمم  نظرًا لمسؤولیتھا التاریخیة في التغیر المناخي، تلتزم الدول المتقدمة وفقًا التفاقیة
  :المتحدة حول المناخ بـ

  الترویج لنقل التكنولوجیا في كّل القطاعات ،ومنھا الطاقة والنقل والصناعة والزراعة
 .واألحراج واإلدارة

  المّتّفق علیھا لنقل التكنولوجیا للدول النامیة" كل التكالیف"تمویل. 

  نقل التكنولوجیا لترویج وتسھیل وتمویل " بكل الخطوات التي یمكن تطبیقھا"القیام
 . السلیمة بیئیًا ،وكیفیة القیام بھذا النقل إلى البلدان النامیة

 تعزیز المؤھالت الذاتیة والتكنولوجیة في الدول النامیة. 

وُیعتبر تنفیذ ھذه الخطوات أمرًا أساسیًا إن أرادت الدول المتقدمة الوفاء بدیونھا المناخیة 
ویصّب ھذا أیضًا في مصلحة الدول المتقدمة إذ یساعدھا في . وتنفیذ التزاماتھا وفقًا لالتفاقیة

  . تجّنب أزمات التغّیر المناخي وحّل المسائل الحرجة

  نطاق التحّدي

نطاق التحّدي الیوم لم یسبق لھ مثیل، فیجب أن یتّم نقل التكنولوجیا على نطاق كاٍف لتأمین 
كیزات الغازات الدفیئة إلى ما التنمیة لكي تخفض االنبعاثات في العقد المقبل، وتخفض تر

جزء في الملیون، أي إلى أقرب مستوى ممكن من المستوى الذي كان سائدًا في  ٣٠٠دون 
  . مرحلة ما قبل التطّور الصناعي على المدى الطویل
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  تقاسم التكنولوجیا والمعرفة 
 ، كانكون٢٠١٠تشرین الثاني 

 

  المعلومات المفاتیح

  المعرفة أمٌر عالمي یجب أن
 .یكون متوفرًا للجمیع

  الحاجة إلى آلیة وفق اتفاقیة
األم المتحدة اإلطاریة حول 
المناخ لتوسیع نطاق نقل 

 .التكنولوجیا

 لتكنولوجیا والتأّكد یجب تقییم ا
من أنھا مفیدة ونظیفة وسلیمة 

 .اجتماعیًا

  یجب إزالة الحواجز بما فیھا
 .حقوق الملكیة الفكریة

  علینا استعادة وإعادة تعّلم
الِحكم التقلیدیة لنعیش بتناغم 

 .مع األرض األم



 
 
 

  الترویج لتبادل سلیم للتكنولوجیا

یجب التصّدي الستخدام ونقل الھندسة النوویة المدعّوة یجب أن تكون الحلول سلیمًة على المستویین اإلیكولوجي واالجتماعي، وكذلك 
وتشّكل الھندسة الجیولوجیة بشكٍل خاص تھدیدًا خطیرًا، فیجب أن تكون . وعدد من الحلول األخرى" النظیف"بالوقود األحفوري 

  . التكنولوجیا مفیدة ونظیفة وسلیمة اجتماعیًا

  تخطي الحواجز في نقل وتطویر التكنولوجیا

لذا، على القواعد المنصوصة في النطاقات . عَلن عن الحلول لمصلحة الجمیع، فالتغیر المناخي یشّكل تھدیدًا واقعیًا وخطیرًایجب أن ُی
وتشّكل حقوق الملكیة الفكریة حاجزًا یحول دون القدرة على تحّمل . األخرى ، ومنھا حقوق الملكیة الفكریة ، أن ُتَعدَّل من أجل إظھار ذلك

  . نولوجیا الجدیدة والحالیة وتوّفرھا والتكّیف معھاتكالیف التك

 على جمیع المنتدیات أن تزیل الحواجز المرتبطة بحقوق الملكیة الفكریة. 

 یجب تأسیس بنوك المعارف في كّل الدول وعلى الصعید العالمي. 

 یجب تأسیس منّصة للتبادل تسمح بمشاركة الحلول الُمدارة جماعیًا من الشعب وإلى الشعب. 

  التعلیم اإلیكولوجي والمجتمعي وخلق القدرات

ومن شأن ھذا أن یعّزز فھم التعاطي مع اآلخر، ومع األرض، . یجب أن یقود دعم ھذه الجھود إلى إدخال االستدامة إلى أنظمتنا التعلیمیة
األرض ال تنتمي إلینا، "حول فكرة أّن  وأن یعید بناء معارف أسالفنا والمعارف الثقافیة التي تربطنا بالطبیعة، وتعكس الحقیقة األساسیة

  ". بل نحن ننتمي إلیھا

  معرفة واحترام التكنولوجیا ومعارف أسالفنا

لذا، علینا مراجعة وإعادة تعّلم . قد یتّم التوّصل إلى عدد من الحلول لألزمة المناخیة عبر االّطالع على الممارسات والمعارف التقلیدیة
بادئ ومقاربات السكان األصلیین إلیقاف دمار الكوكب، والترویج للحوار الثقافي والتبادل العلمي بین الدول، بھدف التوصل إلى حقوق م

  . اإلنسان وموازاتھا مع الطبیعة

  ھدف عام للتكنولوجیا

تكنولوجیا على أساس القیم وكمیات فیجب وضع ھدف عام لنقل ال. للتصّدي ألزمة المناخ یجب البدء بالممارسات الُمقاسة نسبیًا
ار التوصل التكنولوجیا الالزمة، لوضع حّد لالنبعاثات والتكّیف مع التغّیر المناخي، وبناء المعرفة من ِقبل أكبر علماء العالم، لذا ُیعَتبر خی

  ". البّثاتفاقًا حول خطوات معّینة طویلة المدى كتكنولوجیا البحث والتطویر وھدف "إلى ھدٍف طویل المدى 

ل وكذلك، ھناك حاجة إلى استراتیجیات ھاّمة لالستثمار العام مثل تمویل تعرفة الطاقة المنتجة للطاقة المتجددة في الدول النامیة، من أج
  . التوصل إلى االنتقال نحو مجتمعات خالیة من الوقود األحفوري بینما ترتفع إمكانیة وصول الفقراء إلى الطاقة

  ولیس في المناختغیرات في النظام 

فمؤخرًا، ال یمكن حّل األزمات التصاعدیة التي تواجھنا إال عبر .یجب أن تشّكل التكنولوجیا جزءًا من الحّل إال أنھا لیست كافیة وحدھا
  . إجراء تغییر جذري في النظام الذي تسبب بھا، وفي نظام الحیاة والتنمیة الذي أوصلنا إلیھا

ذریة، فسنشھد على األرجح تزایدًا إلصالحات تكنولوجیة واسعة النطاق كالھندسة الجیولوجیة الخطیرة وإن لم نواجھ ھذه األسباب الج
  . فعلینا مواجھة ھذه الظاھرات والتصدي لھا". كحلول"التي یتّم اعتبارھا 

ناغم بین الشعوب ومع األرض لذا، یجب التعاطي مع التكنولوجیا كجزء ال یتجّزأ من جھود مواجھة أسباب التغیر المناخي ، وإدخال الت
لذا، علینا اغتنام ھذه الفرصة على كّل . فكما كان بإمكاننا دفع العالم إلى حاّفة الھاویة، فبإمكاننا أن نعیده إلى توازنھ المطلوب. األم

  . األصعدة في ظّل اتفاقیة األمم المتحدة للمفاوضات حول التغیر المناخي
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  القضایا الرئیسیة للتفاوض

  : لدعم ھذه األھداف، على مفاوضات المناخ أن تتوّصل إلى

 ھدٍف عام لنقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة. 

 آلیة تكنولوجیا جدیدة وإطار عمل یتضّمن ھیئة فرعیة تراقب شبكة ومراكز التكنولوجیا. 

  وفقًا لمؤتمر األطراف) أو نافذة(صندوق جدید لنقل التكنولوجیا. 

  وفقًا التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة حول المناخ" كّل القطاعات المعنّیة"التكنولوجیا في االلتزام بنقل. 

 تقییم التكنولوجیا لتأمین حلول سلیمة بیئیًا واجتماعیًا. 

 إزالة حواجز حقوق الملكیة الفكریة للتشارك في التكنولوجیا والقدرات والمعارف. 

  تعاني من آثار التغّیر المناخي في اتخاذ القرارات حول المناخالمشاركة الكاملة لكّل المجتمعات التي.  
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