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ُتعَتَبر أقّلیة ثرّیة من الدول والشركات في العالم السبب األساسي للتغّیر المناخي، وتقع آثاره السلبیة أوًال على 
وتشّكل ھذه الحقیقة األساسیة، والتي ال یمكن إنكار وجودھا، حجر األساس في بناء . األكثریة الفقیرة في العالم

 .  الحركة العالمیة للعدالة المناخیة
 

ة الَدین المناخيمقّدم  
 

  
تبدأ المرحلة األولى للعدالة المناخیة عندما تعي الدول المسببة للتغّیر المناخي  

فعلى البلدان المتقّدمة أن ترّكز على َدینھا المناخي في . قیقھاحمسؤولیاتھا وتسعى لت
  .عادٍل وفّعاٍل وعلمّي للتغّیر المناخي جمیع أبعاده كأساٍس لحلٍّ

  
 المسؤولیات التاریخیة للتغّیر المناخي

إّن أسباب التغّیر المناخي واضحٌة كعین الشمس، فقد خّصصت البلدان المتقّدمة المساحة الجوّیة 
من سكان % ٢٠وأخذت تبعُث غالبیة غازاتھا الدفیئة التاریخّیة في حین ال تمّثل ھذه الدول سوى 

.عالمال  

  اآلثار السلبیة على الدول والجماعات الفقیرة

أّما األكثر . یعتبر الفقراء من أقّل المساھمین في األزمة البیئیة، إال أنھم من أكبر ضحایاھا
البلدان والجماعات ومجموعات األشخاص الضعیفة بما فیھا الناس : تعرضًا للخطر فھم

والمجتمعات الریفیة والمدنیة الفقیرة والمزارعین واألطفال والشیوخ والسكان األصلیون 
  .الصغار والصیادین والغابات والشباب واألجیال القادمة

  الدین المناخي والتعویضات

  :تدین البلدان المتقّدمة والشركات بدیٍن مناخي مزدوج لألكثریة الفقیرة

 "ًة البلدان النامیة من النبعاثاتھا التاریخیة المفرطة والمتواصلة، حارم": دین االنبعاثات
 . نصیبھا العادل من الفضاء الجّوي

 "لمساھمتھا بالتأثیر الضاّر على التغّیر المناخي فارضًة على الدول ": َدین التكیُّف
 . النامیة أن تتكّیف مع التأثیرات واألضرار المناخّیة

االیكولوجیة ویشّكل مجموع ھذه الدیون الَدین المناخي، وھو جزٌء من عدٍد من الدیون 
  .واالجتماعیة واالقتصادیة التي یدین بھا العالم الثري الصناعي لألغلبیة الفقیرة

  

 للعدالة المناخیة 1الملخص رقم 
  

 الَدین المناخي
  

 ، كانكون٢٠١٠تشرین الثاني 
 

  المعلومات المفاتیح
  ُتَعّد الدول والشركات الثریة

السبب الرئیسي للتغّیر 
  .المناخي

 
  ُتَشّكل البلدان والمجتمعات

النامیة الضحّیة األساسیة 
  .للتغیر المناخي

 
  بالتالي، تترّتب الدیون

المناخیة على البلدان 
 :والمجتمعات الثرّیة بسبب

انبعاثاتھا المفرطة ) ١
واستخدامھا للفضاء الجّوي؛ 

التأثیر الضاّر للتغّیر ) ٢
  .المناخي على الفقراء

 
  على البلدان النامیة أن

تخّفض وتزیل الغازات 
الدفیئة من الجّو بشكٍل 
  .جذرّي وبأقصى سرعة

 
  وعلیھا أن تمّول وتعّوض

عن اآلثار السلبیة والفرص 
  .الضائعة على التطّور

 
 ّكل دفع ھذه الدیون ویش

المناخّیة أساسًا لحلٍّ عادٍل 
 .وعلمّي للتغّیر المناخي

 



 
 
 

  حلٌّ عادٌل وعلمّي 

  . لحّل األزمة المناخیة بطریقٍة عادلة وعلمّیة یجب التعاطي مع الموضوع بطریقٍة مشّرفة

المقاربة منھجّیًة لتقاسم المسؤولیات للتصّدي إلى التغّیر المناخي وفقًا لمبادئ  اإلنصاف والمسؤولیات المشتركة والمختلفة في وتؤّمن ھذه 
  .آٍن معًا والمنصوص علیھا في اتفاقیة األمم المتحدة للمناخ

 : مة إلى أنویشّكل ذلك أساس مقترحات بولیفیا وعدد من البلدان األخرى التي تدعو البلدان المتقّد

تتوانى البلدان المتقدمة عن التوّصل إلى مساعداٍت اقتصادیة من شأنھا أن تحّل مشكلًة لم نتسّبب بھا نحن، لذا، ندعو الدول المتقدمة 
  .إلى دفع كامل الدیون المستحّقة لنا لتھدیدھا سالمة النظام المناخي لألرض

  حول المناخ الحكومة البولیفیة، مقدمة لمفاوضات األمم المتحدة

 تأخذ على عاتقھا االلتزامات بكامل دیونھا التاریخیة.  
  ٢٠١٧بحلول العام % ٥٠تلتزم بتخفیض انبعاثاتھا المحلّیة بنسبة . 
  تطّبق الفارق بین التزاماتھا الشاملة والمحلّیة كأساٍس لتمویل مضمون للبلدان النامیة عبر صندوق المناخ العالمي في إطار

 . اتفاقیة األمم المتحدة حول المناخ

وال یرتكز تسدید دیون المناخ على التعویض المالي فقط، بل على 
د المجتمع على وجھ العدالة التصالحّیة أیضًا، تجاه جمیع الناس وأفرا

وُیعَتَبر ذلك . ھذه األرض الذین یتأثرون سلبًا من جّراء تغّیر المناخ
عنصرًا أساسیًا من مجموعة الجھود التي یجب بذلھا لمعالجة 

  . األسباب الجذریة للتغّیر المناخي

  

أما المزید من التأخیر من جانب البلدان المتقدمة في تنفیذ التزاماتھا 
عاثات، فمن شأنھ أن یزید دیونھا المناخیة لصالح للحّد من االنب

البلدان النامیة، وأن یحّد من فرص تحقیق انخفاض مستویات 
  . وأن یزید من خطر حدوث أضرار أكبر على التغّیر المناخي ، انبعاث الغازات الحراریة االحتباسیة

  .األقل نموًا، بیان التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة حول التغّیر المناخيمجموعة البلدان         

  

  

  

  

 
 

 

، كوتشابامبا ٢٠١٠اتفاقیة الشعوب، نیسان   

% ٨٠االنبعاثات السنویة مع تخفیضات عالمیة بنسبة 
  )اإلفراط في االستخدام، الملحق رقم واحد( ٢٠٥٠بحلول 
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بعادھا على البلدان المتقدمة، وھي المسبب الرئیسي للتغّیر المناخي وتتحّمل المسؤولیة التاریخیة، أن تقّدر وتعترف بدیونھا المناخیة بكّل أ
  :في ھذا السیاق، نطالب البلدان المتقدمة بـو. كأساٍس لحلٍّ عادٍل وفعلي وعلمّي للتغّیر المناخي

 ویتضّمن ذلك إنھاء استعمار الغالف الجّوي من خالل . إعادة الفضاء الجّوي الذي احتّلتھ لبعث غازاتھا الدفیئة إلى البلدان النامیة
 . تخفیض وتقلیص انبعاثاتھا

 تحّمل تكالیف واحتیاجات البلدان النامیة في نقل التكنولوجیا الناشئة عن نقص فرص التنمیة بسبب التواجد في فضاء جوي مقیَّد . 
  تحّمل مسؤولیة مئات المالیین من الناس الذین سُیجَبرون على الھجرة بسبب التغّیر المناخي الناجم عن ھذه الدول، وإزالة القیود عن

 . سیاسة الھجرة، وتقدیم حیاة كریمة لھم مع التمتع بكامل حقوقھم اإلنسانیة
 لدان النامیة، عبر تأمین ُطُرق التخفیض والتقلیل والتعامل مع األضرار التكّفل بَدین التكّیف المرتبط بتأثیرات التغّیر المناخي على الب

 .الناجمة عن االنبعاثات المفرطة
  تقدیر ھذه الدیون واعتبارھا جزءًا من مجموع الدیون لألرض األم من خالل تنفیذ وتبّني اإلعالن العالمي لألمم المتحدة حول حقوق

  .األرض األم

.ویض الماّدي فحسب، بل یتعّداه إلى العدالة التصالحیة التي تعني إعادة السالمة إلى األرض األم وكائناتھا الحّیةوال یقتصر التركیز على التع  


