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على تحدید أقصى  في إطار مفاوضات التغیر المناخي" الرؤیة المشتركة للعمل التعاوني طویل المدى"یجب أال تقتصر 
ارتفاع لدرجات الحرارة وعلى ترّكز غازات الدفیئة في الغالف الجّوي، بل علیھا أن تتضّمن أیضاً، بطریقٍة متوازنة وكاملة، 

ناء القدرات وأشكال االنتاج واالستھالك، وعدد آخر من العوامل األساسیة كاالعتراف بحقوق إجراءات وتدابیر تتعّلق بب
  . األرض األم كوسیلة للتوصل إلى التناغم مع الطبیعة

 
 ، كوتشابامبا٢٠١٠االتفاق الشعبي ، نیسان 

  
على " برؤیة مشتركة"تتناقش الدول في مفاوضات األمم المتحدة حول المناخ  

  :ویل، أما المواضیع الحالیة قیَد النقاش فھيالمدى الط

 االتفاق على حّد لالحتباس الحراري واألضرار الناجمة عنھ؛ 
 مستوى الحّد من االنبعاثات العالمیة المطلوب التوّصل إلیھ؛ 
 دور كّل من البلدان المتقدمة والبلدان النامیة؛ 
 التمویل والتكنولوجیا الالزمان للبلدان النامیة؛ 
 ارسة الرؤیة المشتركة لتحقیقھا ومراجعتھاكیفیة مم. 

 
ویرتكز االھتمام في الرؤیة المشتركة على حمایة مناخ األرض والُنُظم االیكولوجیة، وعلى كیفّیة 
تشارك الفقراء واألغنیاء بالفضاء الجّوي، وعلى ما إذا كانت كّل البلدان قادرة على الوصول إلى 

 . لوجیة، للتصدي إلى التغّیر المناخي والتوّصل إلى العیش الرغیدالوسائل، بما فیھا الماّدیة والتكنو

 المحافظة على عالٍم آمن

المادة رقم (على الرؤیة المشتركة أن تتوّصل إلى ھدف اتفاقیة المناخ الصادرة عن األمم المتحدة 
  . باإلبقاء على العالم آمنًا من التغّیر المناخي) ٢

حول المناخ، ال بّد من تخفیض التركیزات في الغالف الجّوي إلى  ووفقًا للدراسات العلمیة الجدیدة
إن كانت اإلنسانیة ترغب بالمحافظة على كوكب مماثل لذلك "مستوى أقّل من المستوى الحالي 

  ".  الحیاة على األرض فیھ 1الذي ُبِنَیت علیھ الحضارة وتّم تكییف

أقّل بكثیر "من ظاھرة االحتباس الحراري إلى ودعت أكثر من مئة دولة متقدمة إلى بذل الجھود للحّد 
بالنسبة إلى المستویات ما قبل الصناعیة، وإلى تخفیض انبعاثات الغازات " درجة مئویة ١،٥من 

  ". جزء في الملیون ٣٥٠أقّل بكثیر من "الدفیئة في الغالف الجّوي إلى 
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  الرؤیة المشتركة
 ، كانكون٢٠١٠تشرین الثاني 

 

  المعلومات المفاتیح
  تنطوي الرؤیة المشتركة على

أكبر توزیع للموارد في التاریخ 
الحدیث وعلى الحفاظ على 

 . سالمة النظام المناخي لألرض
  على غازات الدفیئة والغازات

الحراریة أن تكون محدودًة وأن 
 تبقى محصورة ضمن مستویات
تحافظ على أمن العالم، 
وخصوصًا المجتمعات 

 .الضعیفة
  یجب أن تتشارك جمیع الُدول في

المساحة المتبّقیة من الغالف 
الجّوي على أساس المسؤولیة 

 .التاریخیة والقدرات
  على البلدان المتقدمة أن تخفض

وتزیل انبعاثاتھا بشكل جذري، 
وأن تعیش ضمن المساحة 

، المتبقیة من الغالف الجّوي
 .تاركًة مساحًة للبلدان النامیة

  على البلدان المتقدمة أن توافق
على أھداف ملِزمة لتمویل 
البلدان النامیة ومساعدتھا 

 .تكنولوجیًا
  على عناصر الرؤیة المشتركة

أن تعالج األسباب الرئیسیة 
للتغّیر المناخي وأن تتعاون 



 
 
 

لسعي للحّد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقّل من درجة مئویة ودعت بولیفیا ودول أخرى مشاركة في المؤتمر الشعبي العالمي إلى ا
جزء في الملیون بھدف العودة إلى المستویات التي كانت علیھا في مرحلة ما قبل  ٣٠٠واحدة، والتركیزات الجّویة إلى أقّل من  

  . الصناعیة

ٍة طبیعیة، ویضمن إنتاج الغذاء، ویمّكن من تحقیق ویجب تثبیت التركیزات في إطار زمني یسمح للنظم االیكولوجیة أن تتكّیف بصور
  ). ٢اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة، المادة (التنمیة االقتصادیة المستدامة 

درجة مئویة من متوّسط االحترار تشّكل خطرًا، فمخاطر االحتباس الحراري تفوق  ١،٥وتقترح الدراسات العلمیة الجدیدة أّن حتى نسبة 
وقد یؤّدي ذلك   2".أضعاف االستجابة العالمیة لالحترار ١،٥"تین في األراضي البرّیة مثل افریقیا التي سوف تحتّر بنسبة الدرجَتین مئوی

  . 3على مستوى القاّرات وفقًا للداراسات األخیرة% ٣٠إلى خسارات بنسبة تفوق 

العالم من تغّیرات في المناخ قد تؤّدي إلى كوارث بیئیة أما الھدف من الوصول إلى درجتین مئویتین، فمن المتعارف علیھ أنھ سُیَجّنب 
 .وتأثیرات اقتصادیة واجتماعیة ومعنویة

 تقاسم الفضاء الجوي

درجة  ١،٥مثًال درجة أو (فكّلما كان االحترار آمنًا . للحفاظ على االحترار دون المستویات اآلمنة، یجب على العالم الحّد من انبعاثاتھ
" لمیزانیة الكربون"المتبقي و" للفضاء الجّوي"مما یضع حدًا ) جزء في الملیون ٣٥٠أو  ٣٠٠مثًال (الغازات  قّلت انبعاثات) مئویة

  . العالمیة

فضمانًا للمساحة ولوسائل . أما كیفیة تشارك البلدان المتقدمة والبلدان النامیة في ما تبقى من الغالف الجوي المحدود، فھي قضّیة ھاّمة جدًا
  ". یسبقھ نموذج لتكافؤ فرص الحصول على مساحة الغالف الجّوي العالمي"لبلدان النامیة إلى ھدٍف طویل المدى للتقدم، دعت ا

  على الدول الثریة أن تخفض استھالك الطاقة والتلوث

  . دف العالميلتحقیق الھ) ٤٫٢اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة، المادة " (بمساھمات عادلة ومناسبة"على الدول المتقدمة أن تقوم 

  . وعلیھا التحّرك بسرعة وبشكٍل جذري لخفض التلّوث واستعادة الفضاء الجّوي الذي تحتّلھ االنبعاثات

التي تمّكنھا " ثغرات المحاسبة"التي ُتَقّر على الطاولة، وأن تسّد " التعھدات الصغیرة"ثم على ھذه البلدان أن تعتمد تعھّدات ملِزمة تتعّدى 
  . لنظاممن التحایل على ا

وال یتطّلب مستوى التخفیض المطلوب تطورًا تكنولوجیًا فحسب، بل یفرض أیضًا وضع حد لالستھالك المفرط واألنماط غیر المستدامة 
  . في الحیاة

  تأمین الوسائل الالزمة للتطویر والتكّیف

ى على الدول المتقدمة أن تؤّمن المواد المالیة والتكنولوجّیة لُتمكِّن الدول النامیة من تأدیة مسؤولیاتھا في عملیات التخفیض، ولتتصّد
  : لذا، على الرؤیة المشتركة أن تتضّمن أھدافًا ملِزمة بشأن العناصر األخرى للنتیجة المتفق علیھا. ألضرار التغّیر المناخي

 لتكّیف أن یكون مناسبًا في ظّل االحترار الذي یفرضھ الھدف العالمي الممارس؛على تعویض ا

 ال بّد من نشر التكنولوجیا على نطاٍق كاٍف للحّد من االنبعاثات العالمیة واالحترار وللتمكین من الوصول إلى التكنولوجیا؛

 .كّل المبالغ التي یفرضھا التخفیض والتكّیف ونقل التكنولوجیاوعلى التمویل أن یكون كافیًا للتصّدي ألضرار التغّیر المناخي ولتسدید 

الحّد من االحترار والتزامات البلدان المتقدمة والتمویل والتكنولوجیا (وعلى الرؤیة المشتركة أن تتكّفل بأن یشّكل كل جزء من الرؤیة 
  . وحدًة كافیة للتصّدي للتغّیر المناخي) المتوفرة للبدان النامیة
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  األسباب الھیكلّیة معالجة

ویجب أن تعالج ھذه الرؤیة في . تشّكل ھذه العناصر جزءًا من الجھود المبذولة لمعالجة األسباب الھیكلیة لتغّیر المناخ وحمایة األرض األم
یة والعالقات الدولیة نھایة المطاف االستھالك واالنتاج في كّل من البلدان المتقدمة والبلدان النامیة، باإلضافة إلى حقوق الملكیة الفكر

تغیرات في "وُیذَكر أّن على ھذه الرؤیة المشتركة أن تضمن . التجاریة والمالیة وغیرھا من عدم مساواة وأسباب جذریة لتغّیر المناخ
  ".تغّیرات في المناخ"و لیس " األنظمة

          

  

  

  

  

 
 

 

"الرؤیة المشتركة"ما ال تمّثلھ : خرق األسطورة  

. درجة مئویة لیست آمنة، بل ھي تھّدد باضطرابات بیئیة لم یسبق لھا مثیل كانقراض فصائل وصراعات اجتماعیة وانتھاكات لحقوق اإلنسان ٢
  4".اٍع بدرجَتین أن یحكم على قارة افریقیا بالحرق ولیس بالتطورارتف"بأّن من شأن  توتو وفي ھذا اإلطار، صّرح القّس دیزموند

لن یبقي االحترار دون الدرجَتین مئوّیتین، فجھُد التخفیض غیر الكافي ھذا یطرح احتماًال  ٢٠٥٠من االنبعاثات العالمیة مع حلول % ٥٠خفض 
 . بزیادة االحترار فوق الدرجَتین مئویتین% ٥٠یفوق الـ

لرؤیة المشتركة على االنبعاثات العالمیة، فاالتفاق على ھدٍف عالمي دون تأمین توزیع عادل للفضاء الجّوي وتمویٍل كاٍف ونقل ال یقتصر ھدف ا
 . التكنولوجیا للتكّیف والتطویر، أمٌر محفوٌف بالمخاطر بالنسبة للبلدان النامیة

فھذه األھداف . غیر مقبولة علمیًا) ٢٠٥٠مع حلول % ٨٠و ٢٠٢٠مع حلول % ٢٠أقّل من (ُتعَتبر تعّھدات البلدان المتقّدمة قصیرة وطویلة المدى 
 . وھو أمٌر غیر عادٍل بالنسبة للغالف الجّوي، ولتحمیل عبء خفض االنبعاثات للبلدان النامیة تعني استمرار الدول الثریة ببّث االنبعاثات المرتفعة،

وُیَعّد ھذا الرقم الصادر عن اتفاق كوبنھاغن غیر كاٍف بتاتًا، وال أساس لھ . باألمر الكافيلیس  ٢٠٢٠ملیار دوالر سنویًا مع حلول  ١٠٠دفع مبلغ 
  . علمیًا أو اقتصادیًا، فجمیع الدراسات المنطقّیة تدعو إلى تمویل أعلى بكثیر من ذلك المذكور
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