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نطالب البلدان المتقدمة بأن تتحّمل دیون التكّیف الخاّصة بھا، والمتعّلقة بآثار تغّیر المناخ على البلدان النامیة،عبر توفیر 
  .الوسائل لتجّنب وتقلیل والتعامل مع األضرار الناجمة عن انبعاثاتھا المفرطة

 ، كوتشابامبا٢٠١٠االتفاق الشعبي، نیسان         
  

دول المتقدمة أن تفي بالتزاماتھا لتعویض البلدان والمجتمعات الفقیرة لتغّطي على ال
  . تكالیف التكّیف مع تغّیر المناخ ، وتسدید دیونھا المتعّلقة بالمناخ

  التأثیرات على الدول والجماعات الفقیرة

لقد و. یھدد التغّیر المناخي حیاة األشخاص واستمراریة الحیاة في كّل أرجاء كوكب األرض
حكمت التركیزات الحالیة في الغالف الجّوي على الكوكب بعقٍد من اختالل دورة الحیاة الطبیعیة، 

  . وخصوصًا في مناطق الفقراء والمھّمشین

فبسبب توزیع األضرار على المستوى العالمي، وعدم قدرة الجماعات الضعیفة للتصدي إلى 
نبعاثات المفرطة التي تقوم بھا البلدان الصناعیة التغیرات المفاجئة، ُیعتبر الفقراء أول ضحایا اال

  . مسّببة التغّیر المناخي

  مسؤولیة الدول والشركات الثریة

على العالم الصناعي الثري أن یلتزم بتعویض تأثیرات المناخ التاریخیة والحالیة والماضیة، فمن 
لمتعلقة باألضرار المتكّبدة واجب الدول والشركات التي تسببت بالتغیر المناخي أن تسّدد دیونھا ا

  . والفرص الضائعة التي تعاني منھا الجماعات والدول الفقیرة

ویشمل ذلك تعویض كامل تكالیف األضرار الحالیة والمستقبلیة، وفقدان الفرص بسبب األحداث 
من  المناخیة القویة والتدریجیة والتكالیف اإلضافیة التي یمكن أن تتأّتى إذا تخّطى كوكبنا مزیدًا

  .العتبات االیكولوجیة

  احترام الحقوق وحمایتھا

وعلى . یحّق لكّل البشر على حّد سواء أن یتمتعوا بحمایة من التأثیرات الضارة لتغّیر المناخ
التكّیف ضّد التأثیرات الضارة لتغّیر المناخ أن یحمي ویحترم ویحرص على تنفیذ ھذه الحقوق، 

  . مجتمعات المحلّیة والنساء والسكان األصلیینخصوصًا في ما یتعّلق بالضعفاء مثل ال

وال بّد من دعم البلدان النامیة في إنشاء خطوط الدفاع ضّد اآلثار المتنامیة، في حین تسعى جمیع 
  . الشعوب إلى تغییر جذري للتوصل إلى نموذج یسمح لنا بحمایة األرض األم ورعایتھا
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  التكّیف 
 ، كانكون٢٠١٠تشرین الثاني 

 

  لمفاتیحالمعلومات ا
  البلدان الصناعیة ملزمة قانونیًا

بالتعویض عن تأثیرات التغیر 
المناخي التاریخیة والحالیة 

 .والمستقبلیة

  تقسیم البلدان النامیة في
المفاوضات على أساس ضعفھا 

 .أمٌر غیر مقبول

  الحاجة إلى الترتیبات
المؤسسیة بموجب االتفاقیة 
لضمان اتخاذ قرارات عادلة 

 .ادة األمم والشعوبواحترام سی

  التكّیف في إطار التعاون
الثنائي والجھات المانحة 
والمؤسسات المالیة الدولیة مثل 
البنك الدولي یحّد من صوت 
ومشاركة الذین یعانون من 

 .اآلثار السلبیة للتغیر المناخي

  ،التكّیف ال یعني االنسحاب
فعلى أولئك الذین تسببوا 

ط بالتغیر المناخي أن یغّیروا نم
حیاتھم الملوِّث بدًال من فرض 

 .تكالیف جدیدة على الفقراء

 



 
 
 

  التكّیف ال یعني االنسحاب

  . فھوم التكّیف مع تغّیر المناخ كاستسالم آلثاره المتأتیة عن االنبعاثات التاریخیة للبلدان المتقدمة أمٌر مرفوضإّن التعاطي مع م

فدعُم مكافحة ھذه اآلثار َدیٌن ولیس مساعدة، وعلى البلدان الصناعیة أن ُتكّیف نمط حیاتھا واستھالكھا لمواجھة ھذه الحالة العالمیة 
  . الطارئة

عدٌد من الناس إلى االنتقال من المناطق المتضررة، لذا على الدول الصناعیة أن تفي بمسؤولیاتھا تجاه مئات المالیین وسبق أن اضطر 
  . من الناس الذین سیضطرون إلى الھجرة بسبب تغّیر المناخ

  (Business-as-usual)" العمل المعتاد"لن ینجح سیناریو 

الحصول على قروض من البنك الدولي عندما تقع كارثة ما، ": العمل المعتاد"تدعو مقترحات البلدان المتقدمة إلى التكّیف وفقًا لسیناریو 
التوّسل للحصول على مساعدات لتجّنب وقوع الحوادث، ومن ثم المشاركة في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة حول المناخ لُیطَلب إلى 

  . تستمّر بوضع مخططات للتكّیفالدول أن 

 ومن شأن الجھود المبذولة لتحقیق التكّیف في إطار التعاون الثنائي والمؤسسات المالیة الدولیة التي تسیطر علىیھا الدول المتقدمة، أن
  . تحّد من قدرة الذین یعانون من اآلثار على المشاركة، واالستجابة

  الحاجة إلى مؤسسات فّعالة

  . الیوم إلى مؤسسات جدیدة للتكّیف في إطار االتفاقیة لضمان قرارات شفافة وعادلة واحترام سیادة الدول والشعوبیحتاج العالم 

وعلى ھذه المؤسسات أن تعترف بمسؤولیاتھا في دعم التصّدي ألضرار تغّیر المناخ، فھذه مسؤولیة ولیست صدقة، كما أنھا تساعد البلدان 
 .أفضل لالستجابة لألزمات الناجمة عن التراكم التاریخي للغازات الدفیئة النامیة في تحدید كیفیة إدارة

الحصول على قروض من البنك الدولي عندما ": العمل المعتاد"تدعو مقترحات البلدان المتقدمة إلى التكّیف وفقًا لسیناریو "
كة في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة تقع كارثة ما، التوّسل للحصول على مساعدات لتجّنب وقوع الحوادث ومن ثم المشار

  ". حول المناخ لُیطَلب إلى الدول أن تستمّر بوضع مخططات للتكّیف

 ، كوتشابامبا ٢٠١٠االتفاق الشعبي، نیسان               

          

  

  

  

  

 
 

 

  القضایا الرئیسیة للتفاوض

  :تشّكل القضایا اآلتیة جزءًا من إطار التكّیف للتنفیذ

 لجنة للتكیف لتعزیز التماسك وتقدیم المشورة للصندوق الجدید. 

 الضائعة  التعویض الكامل من أجل تجّنب األضرار الحالیة، وتعویض الفرص. 

 صندوق تكّیف جدید أو نافذة خاضعین لسلطة مؤتمر األطراف . 

 آلیة لمعالجة الخسائر واألضرار. 

 قدرة البلدان النامیة على تقییم الضعف وتدابیر التكیف. 

 تسدید البلدان المتقدمة لكامل دیون التكیف.  

   التكّیف – للعدالة المناخیة ٣الملخص رقم 


