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  تكتیكات فاشلة

، و في ٢٠٠٩في الفترة التي تسبق مؤتمر قمة كوبنھاغن التابع لألمم المتحدة في كانون األول 
الشھور التي تلت ھذا الحدث شعر عدد من البلدان أنھ مضطر الى التغاضي عن جھود الوالیات 

السبیل الوحید الشراكھا، نظرًا إلى  المتحدة إلضعاف سیاسات المناخ الدولي ألنھ اعتقد أن ھذا ھو
ومع ذلك لم یوافق . الوالیات المتحدة الحالة غیر المستقرة للتشریعات المحلیة الخاصة بالمناخ في 

  .، وبالتالي لم یصبح قانونًا٢٠١٠مجلس الشیوخ األمیركي على تشریع المناخ في عام 

ة أّنھا بعیدٌة كّل الُبعد عن المشاركة في الوالیات المتحد ٢٠١٠وأظھرت انتخابات تشرین الثاني 
فمعظم الجمھوریین الجدد باإلضافة إلى مجلس الشیوخ ال یعترفون بقضّیة . في موضوع المناخ،

فسلطة مجلس النّواب الیوم بین أیدي الجمھوریین، وعلى رأسھم جون بوینر، الرجل . المناخ
الكربون ماّدة مسببة للسرطان ومضّرة  إّن فكرة أّن ثاني أكسید"المحافظ جدًا والمعروف لقولھ 

  ". للبیئة فكرة ھزلیة ومضحكة

  الوالیات المتحدة تسعى إلى تخفیف الجھود العالمیة للتخفیض

ُتعَتبر الوالیات المتحدة الدولة الثریة الوحیدة التي لم تصّدق على بروتوكول كیوتو وھو األداة 
. تحتوي على أھداف لخفض االنبعاثات ملزمة قانونیًا العالمیة الوحیدة المتعلقة بتغیر المناخ، والتي

، ثّم یفترض ٢٠١٢وتنتھي الفترة األولى للحّد من االنبعاثات بموجب بروتوكول كیوتو في العام 
  . أن تبدأ فترة جدیدة من التعّھدات

 ٢٠٠٩وبدًال من دعم ھذه الفترة الثانیة من التعّھدات في المحادثات حول المناخ في كانون األول 
وھو وثیقة الضعیفة وغیر ملِزمة " اتفاق كوبنھاغن"في كوبنھاغن، دافعت الوالیات المتحدة عن 

تقوم على تعّھدات وطنّیة للحّد من االنبعاثات الذي تشرع بھ البلدان بغّض النظر عن العلم 
دیة للدول یعّین بروتوكول كیوتو أھداف التخفیف اإلجمالیة والفر. (والمساواة والتعّھدات الوطنیة

  ). المتقدمة

المبنیة على "وتزعم الوالیات المتحدة عدم أخذ موقف من بروتوكول كیوتو، ولكن المقاربة 
  .التي تدعو إلیھا تشّكل محاولة فعلّیة الستبدال البروتوكول ببدیل أضعف منھ بكثیر" التعّھد

  سلوك سّیئ في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة حول المناخ

الیات المتحدة بشكل عدواني في ما یتعلق بالمفاوضات حول المناخ الدولي ساعیًة إلى تصّرفت الو
على سبیل المثال، مارس المبعوث األمیركي الخاص . الحصول على تنازالت من البلدان النامیة

حول المناخ تود ستیرن ضغوطًا في محاولة منھ لتحویل عبء مواجھة تغّیر المناخ على كثیر من 
األمور الملزمة لكّل الدول، باستثناء "مع " متساٍو قانونیًا"لنامیة عبر دعوتھ إلى اتفاٍق البلدان ا

  ". الدول األقل نموًا

 للعدالة المناخیة ١١الملخص رقم 
  

  الوالیات المتحدة والمفاوضات حول المناخ
 ، كانكون٢٠١٠تشرین الثاني 

 

  فاتیحالمعلومات الم
  لقد قضت صناعة الوقود

األحفوري وسیاسة االستقطاب 
على تشریعات الوالیات 
المتحدة الخاّصة بالمناخ 
وأّثرت سلبًا على مساھمتھا في 

 .محادثات المناخ الدولي
 أوباما بشكل  لقد تصّرفت إدارة

عدواني وغیر عادل في 
المفاوضات حیث حاولت 
ابتزاز الدول النامیة لتقّدم 

 .غیر منطقّیة تنازالت
  نموذجًا "اقترحت إدارة أوباما

من التعھدات الطوعیة " جدیدًا
بدًال من تعّھدات التخفیض  –

 -الملِزمة والقائمة على العلم
مما یھّدد بإضعاف بنیة المناخ 

 .الحالیة
  على إدارة أوباما أن توقف

اإلّدعاء أّن بإمكانھا تمثیل 
القائد على الصعید الدولي، 

دتھا المحّلیة في وأن تبدأ قیا
تأدیة واجباتھا تجاه مواطنیھا 

 .وتجاه العالم



 
 
 

رضة في مثاٍل آخر، وإلجبار البلدان النامیة على االلتزام باتفاق كوبنھاغن، ھّددت إدارة أوباما بحجب أموال المناخ عن ھذه البلدان المعا
  . وباما ھذه التھدیدات مع بولیفیا واإلكوادوروقد نّفذ أ. لالتفاق

بل وقد ھّددت الوالیات المتحدة مؤخرًا بعرقلة إنشاء صندوق المناخ العالمي في كانكون إن لم تنّفذ مطالبھا بشأن التخفیض والشفافیة من ق
  . البلدان النامیة والصین على وجھ الخصوص

  :یل المناخ في أیلول قائًالوقد أطلق ستیرن إنذارًا في حوار جینیف حول تمو

وھو صندوق مناخي ضمن اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة حول المناخ لمساعدة (نحن لن نحّرك ساكنًا في موضوع الصندوق األخضر "
بتسدیدھا على التي وعدت الوالیات المتحدة (وبشأن المئة ملیار دوالر ) البلدان النامیة على التكّیف والتخفیض في ظّل التغّیر المناخي

  ". ، إن لم یبدأ التحّرك بشأن القضایا التي كانت محور اتفاق كوبنھاغن بما في ذلك التخفیض والشفافیة)المدى الطویل

وقد دفع ھذا التصریح وعدد من التصریحات األخرى بالكثیرین في المجتمع المدني والدول النامیة إلى اتھام الوالیات المتحدة بالتعاطي 
  . لتمویل المناخي كرھینٍة لھ بطریقٍة غیر أخالقّیةمع موضوع ا

  الطریق المستقبلي

وعلى   .من الواضح أن السیاسة الداخلیة في ھذا الوقت لن تسمح للوالیات المتحدة بقیادة الجھود العالمیة لمعالجة تغیر المناخ. التخفیض
إدارة أوباما وقف التظاھر بأنھ یمكنھا أن تقود وتوقف جھودھا الرامیة إلدخال بقّیة البلدان إلى مستوى متدنٍّ من الطموح، في حین ما 

   .تتطّلبھ أزمة المناخ ھو طموح أكثر بكثیر من جمیع البلدان المتقدمة

المسافة بین الوالیات المتّحدة التي تتقّدم ببطٍئ شدید والتحرك  ، وضع المفاوضون حول المناخ العالمي حًال لتقریب٢٠٠٧في العام 
عددًا من األمور المفروضة على  ٢٠٠٧وتضّمنت خطة عمل بالي . العالمي على صعید المناخ، وقد نال ھذا الحّل على دعم إدارة بوش

لحّد من االنبعاثات مقارنًة مع حّد االنبعاثات الذي لضمان أن تقوم الوالیات المتحدة با)) ي(ب -١المقطع (مقطع خاص : الوالیات المتحدة
  .تقوم بھ الدول الثریة األخرى في ظّل مفاوضات بروتوكول كیوتو

عن % ٤-٣: لترفع نسبتھا المنخفضة والمخزیة(بدًال من السعي إلى نسف بروتوكول كیوتو، على الوالیات المتحدة أن تقوم بالتزامات 
، تحت قسمھا الخاص من خّطة عمل بالي، في حین یواصل غیرھا من الدول خفض )٢٠٢٠ام بحلول الع ١٩٩٠مستویات العام 

  . االنبعاثات بموجب البروتوكول

ویسمح ھذا للعالم المضي قدمًا وتفادي خطر وجود فجوة بین فترَتي االلتزام اللتین یمكن أن تختفي خاللھا األھداف الملزمة بخفض 
وبدًال من أن یواصل االتحاد األوروبي في استراتیجیتھ القاضیة باللحاق بالوالیات المتحدة، علیھ . األخرىاالنبعاثات في البلدان المتقدمة 

  . أن یعود من جدید إلى دوره كزعیٍم في ھذا المجال وأن یتبّنى أھداف االنبعاثات الملزمة والعادلة والمبنّیة على العلم

  التمویل

وبینما تّم مدح إدارة أوباما في وقٍت مسبق من ھذه السنة . ھدیدھا باإلبقاء على تمویل المناخ كرھینةعلى الوالیات المتحدة أن تتراجع عن ت
یب لكونھا الدولة المتقدمة األولى للدخول في المحادثات حول إنشاء صندوٍق عالمي للمناخ، بات فریق أوباما المتعّلق بالمناخ یھدِّد بتخر

  . ھذه العملیة

المتحدة العمل على إنشاء صندوق عالمي للمناخ في كانكون تحت سلطة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة حول المناخ  یتعّین على الوالیات
الذي یتمّتع برصیٍد فقیٍر من الحكم الدیموقراطي والعدالة االجتماعیة  –وال یجب أن یتمّتع البنك الدولي . الموضوعة داخل االتفاقیة

وعلى الوالیات المتحدة أیضًا أن تلتزم بالمساھمة بنصیبھا العادل من تمویل المناخ من . المناخ العالميبأي دور في صندوق  -والبیئیة
 .المصادر العاّمة

        

  

  

 

 

  المناخ الیات المتحدة والمفاوضات حولالو – للعدالة المناخیة ١١الملخص رقم 



 
 
 

 

  القضایا الرئیسیة للتفاوض 

 ل المتقدمة بما فیھا الوالیات على الوالیات المتحدة أن تدعم نظامًا دولیًا للمناخ مبنّیًا على المساواة تلتزم من خاللھ الدو
  .المتحدة بوضع حّد لالنبعاثات

  على الوالیات المتحدة أن تقوم بالتزاٍم بوضع حّد لالنبعاثات كذلك المذكور في خطة عمل بالي المصممة لھذا الھدف وأن
 .توقف سعیھا إلى القضاء على بروتوكول كیوتو

 اخ العالمي في كانكون المصّمم تحت سلطة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة على الوالیات المتحدة أن تدعم إنشاء صندوق المن
 .حول المناخ، وال یمكن أن یتمّتع البنك الدولي بأي دور في ھذا الصندوق

 على الوالیات المتحدة أن تلتزم بنصیبھا العادل من تمویل المناخ من المثادر العاّمة. 
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