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من غیر المقبول بالنسبة إلینا ما تقترحھ المفاوضات الحالیة من آلیات جدیدة لتوسیع وتعزیز سوق الكربون إذ إّن اآللیات 
 . القائمة لم تحّل مشكلة المناخ بعد، ولم َتًقد إلى أفعال حقیقیة وفّعالة للحّد من انبعاث غازات الدفیئة

 تشابامبا، كو٢٠١٠نیسان  االتفاق الشعبي،  
 
  

  لماذا ُأدخلت أسواق الكربون؟ 

بھدف إقناع الوالیات المتحدة بالتصدیق على بروتوكول كیوتو تّم إدخال أسواق الكربون لتؤّمن 
  . مزیدًا من المرونة في تحقیق أھدافھا في خفض االنبعاثات) الملحق األول(للدول الصناعیة 

من " خفض االنبعاثات"موال عن طریق شراء أرصدة وكانت الفكرة تقوم على السماح لھا بتوفیر األ
البلدان النامیة بدًال من أن تخفض االنبعاثات الخاصة بھا، فبذلك، تدفع الدول المتقدمة للدول النامیة 

  . لكي تحّد من انبعاثاتھا

وفي ذلك الوقت، كانت أوروبا معارضًة الستخدام آلیات السوق، إال أنھا تملك الیوم أكبر سوق 
كما أّن الوالیات المتحدة رفضت التصدیق على بروتوكول كیوتو، وبذلك یكون . ربون في العالمللك

  . العالم قد واجھ مفھومًا معیبًا من حیث المبدأ والممارسة

  فكرٌة سّیئة باءت بالفشل

 مبدئیًا، ال ُتخفض أسواق الكربون انبعاثات الدول المتقدمة، بل ترمي بعبء ھذه المھّمة على الدول
  . النامیة

. وعملیًا، أحد آلیات البروتوكول التي ترتكز على السوق، وھي آلیة التنمیة النظیفة، قد باء بالفشل
  . 1من المشاریع ال تؤّدي إلى نتائج في خفض االنبعاثات% ٦٥إلى  ٢٠وُیَقدَّر أن 

المشروع أمٌر  وال یمكن إثبات أّن المشاریع تؤّدي إلى تخفیضات حقیقیة، فذلك یتطلب دلیًال بأّن
  . ولكّن ذلك أمٌر تستحیل معرفتھ). أي أنھ لم یكن لیحدث دون تمویل الكربون اإلضافي(إضافّي 

  زیادة التلّوث المناخي

غالبیة المشاریع الممّولة لیست مشاریع تكنولوجیا نظیفة جدیدة مثل الطاقة الشمسیة، بل إنھا تندرج 
أو المشاریع الكبیرة المتعّلقة بالوقود ) السدود المائیة: مثًال(في إطار األعمال والمشاریع المعتادة 

). المصانع المثیرة للجدل التي تعمل بطاقة الفحم: مثًال(األحفوري التي ھي أقّل تلویثًا من العادة 
ع وھكذا، تتلقى الدول المتقدمة أرصدة لتتابع تلویثھا مع أّن التخفیضات في  ال تحصل في  الواق

  . الدول النامیة
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  خطر أسواق الكربون
 ، كانكون٢٠١٠تشرین الثاني 

 

  المعلومات المفاتیح

  لقد باَء ما ُیسّمى بآلیة التنمیة
 .النظیفة بالفشل الذریع

  یسمح رصید انبعاثات
الكربون المسموح بھا لبلدان 
الملحق األول باستخدام جزء 

 .أكبر من الفضاء الجوّي

  ترید الدول المتقدمة أن تقوم
بتدّفقات مالیة للدول النامیة 
لتزیح التزماتھا بالتخفیض 

 .والتكّیف

  یجب إلغاء إزاحة االلتزامات
 .على الفور

  یشّكل إنشاء صندوق عام
كنولوجیا النظیفة لدعم الت

والتخفیض والتكیف في الدول 
النامیة خیارًا أفضل من 

 .أسواق الكربون

 



 
 
 

فمشاریع التقاط غاز الفضالت من مصانع . األسوأ من ذلك أّن ھناك أدلة على أن أسواق الكربون تشّجع نمو االنبعاثات في البلدان النامیةو
رصیدًا اللتقاط حوالي  طّن من غاز الفضالت، مما یشّكل حافزًا ضارَا یشّجع الشركات  ١١٠٠٠التبرید، على سبیل المثال، تعود بحوالي 

  . دة إنتاج المبردات لمجّرد الحصول على األرصدةعلى زیا

اف آلیة التنمیة النظیفة ترتكز إذًا على تمكین الدول المتقدمة لمتابعة التلویث، وتحفیز زیادة التلویث المناخي في الدول النامیة، وإضع
  . السیاسات المطلوبة لخفض عملي لالنبعاثات

  خدمة الدول الكبرى والشركات

فقط لتخفیض االنبعاثات في حین ُسدَِّد ضعف % ٠٫٥، تّم تخصیص ٢٠٠٩ففي عام . غ المال لدى الدول والشركات الثریةتبقى معظم مبال
  . ھذا المبلغ لتسویق مشاریع آلیة التنمیة النظیفة والتأكید علیھا

ا، مما یدّل على أّن السوق لیست وسیلة موثوقًا الغالبیة العظمى من ھذا المبلغ قد ذھبت ألكبر البلدان النامیة، مستثنیًة البلدان األصغر حجم
  .بھا لتوفیر التمویل الكافي والمتوّقع

أي إمكانیة الحصول على ائتمانات الكربون على أسس غیر ناجحة كمشاریع التعویض " رھن الكربون"وھناك خطٌر متزاید حول خطر 
  .التي تسّبب مشاكل مالّیة كأزمة الّرھن العقارّي

  یة األرض المتعلقة بالكربوناإلمساك بمیزان

مجالھا الجوي أو میزانیة الكربون -- لقد استخدمت الدول المتقدمة أكثر من نصیبھا العادل من قدرة األرض على امتصاص غازات الدفیئة 
    .وھي بذلك مدینة للبلدان النامیة –

االنبعاثات المحدودة عبر السوق، تاركًة نسبة أقّل بعد  وبدًال من تسدید دیونھا، ترید اآلن اعتماد حصة إضافیة من میزانیة األرض في
لذا، من حّق الدول النامیة أن تتمّتع بموارد  2.ویرتبط انتشال الناس من الفقر ارتباطًا مباشرًا بالحصول على الطاقة. للبلدان النامیة

  .  األرض والتكنولوجیا، وھذا ھدف تتعارض معھ أسواق الكربون

انیة الكربون، تسمح أسواق الكربون للدول الصناعیة أن تنتزع أرخص خیارات التخفیض، تاركًة الخیارات األغلى فضًال عن انتزاع میز
فمن األساس، سمحت أسواق الكربون للدول الصناعیة أن تلقي بمسؤولیاتھا على عاتق الدول النامیة فزادت الثمن . ثمنًا للدول النامیة

  . علیھا على المدى الطویل

  التھّرب من االلتزام بالتخفیص والتمویل

نامیة بموجب اتفاقیة االمم المتحدة للمناخ، على البلدان المتقدمة أن تخفض انبعاثاتھا، وأن توفر الموارد التكنولوجیة والمالیة للبلدان ال
  .لتغطیة التكالیف المتصلة بالتخفیض والتكیف

وبدًال من . اعیة بخلِط األمور ببعضھا ملقیة بعبء التخفیض على الدول النامیة عبر السوقوبدًال من الوفاء بالتزاماتھا، تقوم الدول الصن
وھذه إذًا حالة واضحة من العّد الثنائي الذي تقوم بھ الدول . تأمین أمواٍل عامة، فھي تعتمد على أموال الكربون كتمویٍل للبلدان النامیة

  . المتقدمة

ویكون العّد ثالثّیًا عندما ُیَعّد دفق األموال على أساس المناخ وفق التزامات المساعدة . ّي والرباعّي أیضًاوھناك احتماٌل أیضًا بالعّد الثالث
أما العّد الرباعي فیتّم عندما یطالب البائع والشاري بتخفیض االنبعاثات المتعّلقة بالمشروع ذاتھ في كال البلَدین، علمًا . اإلنمائیة الرسمیة
  . تّم فعلیًا إلى في مكاٍن واحٍدبأّن التخفیض ال ی

  أسواق جدیدة ومخاطر جدیدة

وھي تقترح   .ترید بعض البلدان توسیع أسواق الكربون الخاّصة بھا لتغطي إزالة الغابات وكربون التربة والزراعة والمشاریع األخرى
  .ة، لتمكینھا من مواصلة التلویثتعدیل التربة والغابات لبیع أرصدة الكربون إلى الشركات الغنیة في البلدان المتقدم
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فرصد التغیرات في الكربون في الغابات والتربة أمٌر جدیٌر بإثارة المشاكل،  .لسوء الحظ یؤّدي ھذا النوع من القروض إلى مشاكل عدیدة
ركات إلزالة الغابات في على سبیل المثال، إذا تّم حفظ األشجار في منطقة واحدة، في حین استمّرت التح .وھناك احتمال لتسرب الكربون

  .مكان آخر، ال یكون تجّنب حصول االنبعاثات قد حصل

وإضافًة إلى ذلك، إنھم یریدون توسیع األسواق لتشمل النھج الجدیدة التي من شأنھا أن تسمح بخفض االعتمادات في مختلف القطاعات في 
تفادة من األرصدة القطاعیة لذا من غیر المرّجح أن تتّم إضافة اعتماداٍت فوحدھا االقتصادات النامیة المتقدمة تستطیع االس البلدان النامیة،

  ..كثیرة

  القضاء على بروتوكول كیوتو

إال  .ُیفَتَرض أال تتمتع أسواق الكربون بأّي دور في إطار االتفاقیة، فدورھا محدود وفقًا لبروتوكول كیوتو، لذا ینبغي أن یتوقف ھذا األمر
األسواق في المفاوضات بموجب االتفاقیة، كخطوة نحو القضاء على بروتوكول كیوتو، واستبدالھ بنھج غیر ملزم  أّن الدول الغنیة ُتدخل

   .استنادًا إلى اتفاق كوبنھاغن المثیر للجدل

الم ھو الحلول ما یحتاجھ الع .لم تسفر األسواق عن خفض االنبعاثات بشكٍل فعلّي، أو إلى نقل التكنولوجیات النظیفة إلى البلدان النامیة
األكیدة مثل االستثمارات العامة، وإزالة أنظمة الوقود األحفوري، واإلعانات والدعم من أجل التنمیة المستدامة من خالل صندوق المناخ 

  .العالمي

          

  

  

  

  

 
 

 

  القضایا الرئیسیة للتفاوض

  ات على المحادثات حول األسواق أن تتم وفقًا لبروتوكول كیوتو فإدخال وق آلی ابع البروتوكول   الس لھ على   ةالت
 .االتفاقیة قد یمّھد الطریق إلى القضاء علیھ

 ال یجب إدخال آلیات سوق جدیدة بموجب االتفاقیة أو البروتوكول. 

 یجب ایقاف اآللیات الحالیة في إطار بروتوكول كیوتو. 

  اآللیات المرتكزة على خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدھورھا أن یستند إلى آلیات ممولة بدًال من على تمویل
 .السوق

  یجب تأسیس صندوق للمناخ مع تدفق إضافّي لألموال والتكنولوجیا لیغّطي التخفیض والتكّیف تحت سلطة وإرشاد
 .األطراف
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