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  در جستجوي زمان ازدست رفتهكنفرانس وضعيت اقليمي،

  

  FREDRIC DURAND:        نويسنده

  گرمايش اقليمي،«: ، ژان لوره، نويسنده كتاب٢استاد جغرافيا در دانشگاه تولوز   

  .٢٠٢٠، نشر اليپس، پاريس، »موضوع حياتي قرن بيست و يكم  

  شهباز نخعي:       برگردان

  

  

برگزار ] انگلستان[سازمان ملل متحد درباره تغييرات اقليمي كه در گالسگو هدف كنفرانس 

براي محدود .  در پاريس تحقق بخشد ٢٠١٥شد اين بود كه به توافق همگاني امضاء شده سال 

، همه كشورها بايد بكوشند به ساختن عوارض شوم گرمايشي كه در حال حاضر جريان دارد

تعلل هاي .  وليد گازهاي گلخانه اي خود را كاهش دهنددهه آينده ت ٣ميزاني بيشتر در 

  .گذشته جاي چنداني براي خوشبيني باقي نمي گذارد

  

  

به انگليسي ( ميزبان بيست و ششمين كنفرانس نمايندگان كشورها  ٢٠٢١نوامبر  ١٢اكتبر تا  ٣١گالسگو از 

Conference of the Parties  ياCOP26 ( ملل متحد درباره تغييرات توافق سازمان »در چهارچوب



orient XXI.  

     ٢٠٢١ نوامبر  يپلوماسياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديدرباره س ينترنتيه اينشر

 
  
 

، در ريو امضاء شد» زمين«در نشست  ١٩٩٢در اين توافق كه در سال ].  بود[است ) CCNUCC( »اقليمي

هرگونه اختالل ناشي از عملكرد انسان كه براي وضعيت اقليمي «همه كشورها متعهد شدند كه مانع از 

رهبران كره زمين از وخامت تهديدهايي كه اين عبارت پردازي گواه اين است كه .  شوند» خطرناك باشد

كارشناسان «انتشار نخستين گزارش  د داشته آگاه بوده و به ويژه پس ازدستكم از يك ربع قرن پيش وجو

ستين گفتگوها درباره اين موضوع در نخ.  اطالع كافي داشته اند) GIEC(» بين دولتي درمورد تحوالت اقليمي

 ٢٠زار شد، آمريكا مانع از حصول توافق درباره كاهش مذاكره شده ي رنتو برگودر ت ١٩٨٨در ژوئن  كه

  .شد) GEC(درصدي در توليد گازهاي گلخانه اي 

  

 ١٩٦(به صورت ساالنه برگزار شد تا امضاء كنندگان ) COP(» كنفرانس نمايندگان كشورها«، ١٩٩٥از سال 

يكي .  ه عليه گرمايش كره زمين به پيش روندبه تدريج در اتخاذ تدابيري براي مبارز) كشور و اتحاديه اروپا

در ژاپن برگزار شد كه به امضاي مقررات توكيو  ١٩٩٧در سال ) COP 3(از مشهورترين اين كنفرانس ها 

اين مقررات كه مورد استقبال مطبوعات بين المللي قرار گرفت، گوياي فقدان بلندپروازي بود زيرا .  منجر شد

  .  را شامل مي شد) ١(م براي حل مشكل  درصد از كوشش هاي الز ٣فقط 

  

كه بيشتر به نام كنفرانس كپنهاگ شناخته مي شود با انتقادات فراواني ) 15COP(، كنفرانس ٢٠٠٩در سال 

انگليسي را پخش كردند كه مي كوشيدند هكرهاي رايانه اي متن پيام هاي يك گروه پژوهشگر .  روبرو شد

كه جايزه صلح  –) GIEC(» كارشناسان بين دولتي درباره تحوالت اقليمي« اين باور را جا بيندازند كه گزارش

با آن كه اين دستكاري چندان .  در داده ها دستكاري تقلب آميز كرده است -را برده بود ٢٠٠٧نوبل سال 

مهم نبود و جنبه الزامي نداشت، اما توافق نهايي امضاء شده در دانمارك حاوي چيزي بود كه هنوز هم دو 
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درجه سانتيگراد، نسبت به  ٢يعني محدود كردن ميزان گرمايش به حداكثر  ،دف اصلي مذاكرات اقليميه

  ).مطلب ضميمه را بخوانيد(ميليارد دالري است  ١٠٠عصر پيشاصنعتي و ايجاد يك صندوق سبز 

  

  

  مي شود» جنوب«و » شمال«مذاكرات موجب بروز شكاف بين 

  

به مقدار محسوسي بيشتر رسانه اي شد و دربرابر فشار فزاينده انجمن هاي جامعه  COP 21، ٢٠١٥در سال 

توافق پاريس حاكي .  ، جنبش هاي جوانان و جامعه علمي در اعالم وخامت وضعيت تقريبا همرأي شدمدني

رارت باال رفتن درجه ح«از اين بلندپروازي بود كه به رهبران كره زمين بقبوالند كه به محدود نگهداشتن 

درجه سانتيگراد نسبت به عصر پيشاصنعتي متعهد باشند و كارهاي  ٢متوسط كره زمين به ميزان كمتر از 

  .»درجه سانتيگراد را ادامه دهند ١.٥انجام شده درمورد محدود كردن افزايش حرارت به 

  

تي درباره كارشناسان بين دول« ٢٠٢١چنان كه آخرين گزارش ماه اوت .  مهم است» عتينپيشاص«عبارت 

توليد شده پس تأييد مي كند، درجه حرارت متوسط كره زمين  به خاطر گازهاي ) GIEC(» تحوالت اقليمي

به عالوه، بيشتر ).  ٢(درجه سانتيگراد افزايش يافته است  ١.١از انقالب صنعتي در ميانه قرن نوزدهم 

اقدامات انجام شده درمورد اين پديده، كارشناسان دراين مورد توافق دارند كه به هرحال به دليل كم رمقي 

درصد خواهد بود و بايد اين هدف را براي دهه  ١.٥بيش از  ٢٠٤٠ميزان افزايش حرارت در حوالي سال 

عوارض .  ت به حساب مي آيدردر سطح جهان، هر يك دهم درصد درجه حرا.  هاي پس از آن حفظ كرد
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اين امر به ).  ٣(نشان داده بسيار وخيم است  GIECدرجه سانتيگرادي چنان كه گزارش پيشين  ٢گرمايش 

است و نه درجه حرارت منطقه اي » متوسط كل كره زمين«خاطر آن است كه مسئله بر سر درجه حرارت 

درجه سانتيگرادي تغييرات و  ٢در سطح كره زمين، يك افزايش .  ين رفتن آن شديدتر استئكه باال و پا

هزار سال پيش،  ٢١در آخرين دوران حداكثري يخبندان، حدود .  مي آورد اختالالت قابل مالحظه اي به بار

در آن زمان، سرپوشي از .  درجه سانتيگراد كمتر از ميزان كنوني بوده است ٦تا  ٥حرارت متوسط كره زمين 

ر مت ١٢٠و بخش بزرگي از روسيه را مي پوشانده و سطح دريا يخ تقريبا تمام كاناداي كنوني، اروپاي شمالي 

  .پايين تر از ميزان كنوني بوده است

  

سال براي اجراي  ٥دربرابر چنين ضرورت و فوريتي، جاي تعجب است كه امضاء كنندگان توافق پاريس 

-برگزار شود ولي بخاطر شيوع جهاني كوويد ٢٠٢٠قرار بود در سال  (COP26  .مفاد آن زمان قايل شدند

در اين مدت، درحالي كه دولت ترامپ در روند آن مانع ايجاد مي كرد،   ).به تعويق افتاد ٢٠٢١تا سال  ١٩

و به جاي تأكيد بر ضرورت اقدام سريع، در  بيشتر كشورها از موضع گيري آمريكاي شمالي استفاده كردند

تعهدات كنوني با آن كه بر اقتصاد .  ليد گازهاي خود را افزايش دادندوميزان ت ٢٠١٩تا  ٢٠١٦سال هاي 

به  ٢١٠٠همه كشورها اثر محسوس دارد، در سطح همه كشورها كافي نيست زيرا در مسير افق سال ملي 

مشاركت «در كاهش  COP26از اين رو، ضروري است كه .  درجه سانتيگرادي منجر مي شود ٣افزايش 

  .تجديدنظر كند» قطعي در سطح ملي

  

كشورهاي .  شده است» جنوب«و » شمال«عالوه براينها، مذاكرات موجب بروز شكاف بين كشورهاي 

مي خواهند كه حداكثر كوشش را به عمل آورند و براي اين كار به استدالل هاي حيله » جنوب«از » شمال«
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همچنين، آنها اين باور را رواج مي دهند كه خودشان توان .  گرانه و درخور اعتراضي متوسل مي شوند

نيز، به ويژه به دليل خود » شمال«درواقع، كشورهاي .  دكمتري در مبارزه عليه اثرات گرمايش زمين دارن

هم اكنون، خشكسالي ها، آتش سوزي ها و سيل ها .  پيشرفته تر بودن اقتصادهاي خود، خيلي آسيب پذيرند

  .نشان مي دهد كه سهل انگاري چه عوارضي خواهد داشت

  

ه صورت توليد كنندگان مهم در قرن بيست و يكم ب -در رأس آنها چين –با آن كه كشورهاي نوظهور 

ي بارزي دارند زيرا دو سوم خگازهاي گلخانه اي درآمده اند، كشورهاي غربي دراين باره مسئوليت تاري

 از سوي ديگر، بخش عمده اي از گازهاي توليد شده.  گازهاي انباشته شده كنوني ناشي از عملكرد آنها است

محصوالتي ساخته » جنوب«توليد است كه در كشورهاي  در كشورهاي نوظهور، مربوط به جابجايي هاي محل

كه اين بخش از  بيهوده كوشيده اند» جنوب«كشورهاي ).  ٤(مصرف مي گردد » شمال«كه در  مي شود

نوشته شود ولي تنها امتياز كوچكي كه توانستند به دست آورند، » شمال«توليد گازها به حساب كشورهاي 

به عنوان يك استثنا در اصل برابري حكومت ها » رك، ولي متمايزمسئوليت مشت«گنجاندن اصل قضايي 

» توافق سازمان ملل متحد درباره تغييرات اقليمي«دربرابر حقوق بين المللي محيط زيست از زمان 

)CCNUCC (بوده است.  

  

  

COP26 مي تواند اثرات زيانبار داشته باشد  
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ت كه مي توانند، اگرچه با تأخير زياد، دست به نشان دهنده اين اس ١٩-واكنش دولت ها دربرابر كوويد

حادي وامي دارد كه در زمان عادي چنين  امر آنها را به گرفتن تصميم هاي اقدامات شديد بزنند و اين

در زمينه اقليمي، بي ترديد تعلل بخاطر گستردگي تغييرات اجتناب ناپذير بوده، ).  ٥(تصميم هايي نمي گيرند 

براي آن كه افزايش گرمايش زمين .  اتخاذ چنين تصميم هايي شده استضرورت اما موجب مهم تر شدن 

درصد از توليد جهاني گاز  ٣.٣هر سال  ٢٠١٠درجه سانتيگراد باقي بماند، مي بايد از سال  ١.٥درحد 

كربنيك كاسته مي شد و از آنجا كه به جاي كاسته شدن به اين ميزان افزوده هم شده، اكنون بايد ميزان 

در سال  اين درحالي است كه به دليل قرنطينه و محدود شدن توليد).  ٦(درصد برسد  ٧ش به ساالنه كاه

بيشتر رهبران به جاي درس گرفتن از اين امر، درپي .  از ميزان توليد اين گاز كاسته شده است ٢٠٢٠

  .افزودن به رشد اقتصادي و مصرف هستند

  

است كه سوخت ) ذغال سنگ، نفت و گاز(سوخت فسيلي  امروز سه چهارم مواد سوختي مصرفي جهان از

مين درآمد كشورهاي توليدكننده و از آن بيشتر، ماليات تأ.  توليد گازهاي گلخانه اي است آنها عامل اصلي

مانند فرانسه كه ماليات مواد سوختي سومين  –شديدي كه كشورهاي مصرف كننده از اين مواد مي گيرند 

مانع از آن مي شود كه به طور جدي به كاستن يا حذف تدريجي اين مواد  - منبع درآمد ملي آن است

واد سوختي ماين خود توضيحي براين موضوع است كه چرا كوشش در زمينه باالبردن كارآمدي .  بينديشند

  .و سوخت هاي واقعا تجديد پذير دچار محدوديت است

  

يس، اتريش، بلژيك و ئآلمان، سو.  ا شده استدر زمينه هسته اي فرانسه بيش از پيش در اروپا دچار انزو

ايتاليا تصميم به كنارگذاردن استفاده از سوخت هسته اي گرفته اند اما جستجوي يك جايگزين به كوشش 
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اين .  هاي بيشتري نياز دارد تا بتواند به هدف هاي كاستن ازميزان توليد گازهاي گلخانه اي دست يابد

ايمني نيروگاه هاي اتمي امكان پذير باشد، ذخاير موجود اورانيوم دنيا بسيار درحالي است كه، حتي اگر تأمين 

ازسوي ديگر، تداوم توليد نيروي هسته .  محدودتر از آن است كه بتواند آن را جايگزين سوخت فسيلي سازد

ه دينبيش از پيش نامساعد و خطرناك مي شود و خطر فزا) به دليل خشكسالي ها و فرسودگي نيروگاه ها(اي 

تالطم هاي شديد آب و هوايي و فقدان كامل راه حل براي مديريت موارد افزايش يابنده حوادث مربوط به 

حتي مورد خيلي بحث .  وارض منفي اين نيروگاه ها استعزباله هاي اتميِ بي نهايت خطرناك هم از ديگر 

د ظرفيت پذيرش زباله هاي اتمي هم نمي توان» بور«برانگيز و جدل آميز برنامه دفن زباله هاي اتمي در 

  ).٧(نيروگاه هاي ديگري را داشته باشد 

  

نگراني بيش از پيش بخشي از مردم و انجمن هاي مدافع محيط زيست، كه تا حد اقدام قضايي عليه دولت ها 

كارشناسان بين دولتي درباره «پيش رفته اند، از جمله تندي و شدت نتيجه گيري هاي آخرين گزارش 

وادارد كه اياالت » تعهد جهاني درباره گاز متان«را به پذيرفتن  COP26مي تواند ) GIEC(» اقليميتحوالت 

هدف از اين اقدام فوري كاستن شديد از توليد .  متحده و اتحاديه اروپا بيشترين ميزان مصرف آن را دارند

در وراي اين اقدام، .  دسال گرمايش ايجاد مي كن ٢٠در مدت  CO2بار بيش از گاز  ٧٢اين گاز است كه 

COP26  رو آورده و در آنها تعديل » درحال گذار«مي بايد در بهترين حالت به دادن يارانه به بخش هايي

 و موعدهاي مقررشود تا بتوان در  سازي همگونمي بايد تعهدات ملي .  هاي فني يا اداري به وجود آورد

  .به هدف رسيد شد پذيرفتهبه وجه احسن  ٢٠١٥كه در سال  با مرجعي واحد هاي مشابه
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نمونه آن اتحاديه .  اهه مي رودحتي تالش هاي قابل توجهي كه روي كاغذ انجام مي شود نيز غالبا به بير

شده و تعهد كرده تغييرات اقليمي شناخته كه به عنوان يكي از مجهز ترين نهادها در مبارزه عليه  اروپا است

در اتحاديه اروپا به » به صفر رسيدن توليد كربن«درواقع، .  توليد كربن را به صفر برساند ٢٠٥٠در سال 

در  CO2معناي پايان يافتن توليد گازهاي گلخانه اي نيست، بلكه با تكيه بر برنامه هاي جذب و نگهداري 

كميسيون اروپايي .  اعتبار چنداني ندارد چاه ها بر مبناي روش هايي است كه دستكم مي توان گفت

حساب ) ٨(در دهه هاي اخير  دموفق شده ان«اروپايي ها است كه گويا  -اگر نه دروغ –دستخوش اين توهم 

آنها به اين ترتيب توليد گازهاي ناشي از .  »توليد گازهاي گلخانه اي را از رشد اقتصادي جدا نگهدارند

  .جابجايي محل توليد را پنهان مي كنند

  

مي تواند در نهايت به اثراتي  COP26برغم حسن نيت صميمانه بسياري از پژوهشگران و مذاكره كنندگان، 

حمايت از .  بار  مانند افزايش تأمين مالي اقتصاد و ايجاد حباب هاي سوداگرانه در بازار كربن منجر شودزيان

مهندسي و دستكاري در  -مانند ژئو» راه حل هاي فناورانه«نيروگاه اتمي، برغم خطرات آن، يا پذيرش 

  .وضعيت اقليمي خطراتي مضاعف دربر دارد

  

  

  ين ملت هازير سئوال بردن تناسب نيروها ب
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تاهمين اواخر، از جمله در همايش شهروندي براي .  با اين حال، مسئله تطبيق مي تواند وضعيت را تغيير دهد

وضعيت اقليمي در فرانسه، گفتگو درباره تالش متمركز بر تضعيف، يعني كاهش ميزان توليد گازهاي گلخانه 

وجود گاز در جو زمين، اختالالت به طول مدت اما امروز، هركاري هم كه انجام شود، با توجه .  اي بود

به موازات كاهش توليد   .سال آينده، تا حد زيادي اجتناب ناپذير شده است ٣٠اقليمي پيش بيني شده براي 

گازهاي گلخانه اي، نمايندگان شركت كننده در كنفرانس بايد به تمهيد امكاناتي متناسب به ميزان تهديدها 

جسارت انجام آن در سطح ملي را  -حتي اروپايي –ست كه تاكنون هيچ كشوري بينديشند و اين چيزي ا

  .نداشته زيرا از دچار هراس كردن مردم خود بيمناك است

  

يكي از آخرين كنفرانس هايي است كه مي تواند مانع از عبور  COP26از ديد داده هاي علمي، كنفرانس 

بدون يك جهش و زير سئوال بردن كامل تناسب نيروهاي بين ملت .  وضعيت اقليمي از مرز فاجعه بار شود

اين نگراني باقي مي ماند كه هدف هاي تعيين شده در توافق پاريس به  -و مصرف كنندگي انبوه –ها 

وعده ديداري براي تجديدنظر در  ٢٠١٥در پايتخت فرانسه، در سال .  ي شودسرعت غيرقابل دستياب

  .  سال بعد مقرر شد ٥تعهدات در 

  .اكنون آن زمان رسيده است

  

  

  :١ضميمه 
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  نقشه ها و نمودارها

  

چنان كه داده هاي رقومي نشان مي دهد، كشورهاي صنعتي شده در اروپا و آمريكاي شمالي، از قرن نوزدهم 

امروز هم، اين كشورها .  مسئوليتي بزرگ در گرمايش كنوني دارند كه عمدتا بخاطر توليد گاز كربنيك است

ها كشورهاي توليدكننده نفت به نسبت شمار مردم خود از توليدكنندگان اصلي اين گاز هستند و پس از آن

كشورهاي نوظهور .  قرار دارند) استراليا(يا ذغال سنگ  )]فارس[روسيه، قزاقستان و كشورهاي حوزه خليج (

ناشي از جهش اقتصادي خود ناظر افزايش خيلي سريع توليد گاز كربنيك  -در رديف اول آنها چين –

كه در كشورهاي غربي مصرف مي ليد كاالهايي است اين درحالي است كه اين افزايش ناشي از تو.  هستند

  .شود

  

درجه سانتيگراد مهار كند،  ١.٥حتي اگر جامعه بشري بتواند افزايش درجه حرارت كره زمين را در سطح 

ساله رخ  ١٠سال يكبار پيش مي آمد، اكنون در فاصله هاي  ٥٠نقطه هاي اوج گرمايي كه پيش از اين هر 

سال  ٥سال از هر  ٤درجه سانتيگراد برسد، اين روند در  ٤افزايش درجه حرارت به اگر ميزان .  خواهد داد

اين درحالي است كه مجموع تعهدات همه كشورها در .  رخ مي دهد و جنبه برگشت ناپذير خواهد يافت

  .بسيار كمتر از هدف تعيين شده در توافق پاريس است COP26آستانه كنفرانس 
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  :٢ضميمه 

  

  صندوق هاي سبز پاس كاري حول

  

با تشكيل صندوق هاي سبز متعهد مي شوند كه براي محدود كردن توليد گازهاي گلخانه » شمال«كشورهاي 

.  آنها بتوانند خود را با شرايط وخيم وضعيت اقليمي تطبيق دهندكمك كنند تا » جنوب«اي به كشورهاي 

باره آن تصميم گرفته شد، در توافق درجريان برگزاري كنفرانس كپنهاگ در ٢٠٠٩اين امر كه در سال 

ميليارد  ١٠٠«جمع آوري  هدفكشورهاي جهان آن را امضاء كردند و  پاريس مورد تأييد قرار گرفت و همه

مبلغ جمع آوري شده تاكنون به زحمت به يك دهم .  براي آن تعيين شد» ٢٠٢٠دالر درهر سال تا سال 

  .اين رقم رسيده است

  

ومي مكمك ع« از» بيشتر«مايت ميليارد دالرهاي ساالنه صرف ح ١٠٠در زمان مذاكرات، توافق شد كه اين 

به كشورهاي ) OCDE(» سازمان همكاري و توسعه اقتصادي«شود كه توسط كشورهاي عضو ) APD(» توسعه

ناخالص  دهم درصد توليد ٧ميزان اين كمك ها معادل  ١٩٧٠در آغاز دهه .  جنوب پرداخت مي شود

مانند سوئد و نروژ كه (بجز چند كشور معدود درستكار .  داخلي كشورهاي كمك كننده تعيين شده بود

، بقيه كشور ها فقط نيمي از مبلغي كه )درصد از توليد ناخالص داخلي خود را پرداخت مي كنند ١معادل 

ميليارد دالر  ١٥٠نون به حدود اك) APD(» كمك عمومي توسعه«رقم جهاني .  تعهد كرده اند را مي پردازند

  .ميليارد دالر باشد ٣٠٠رسيده درحالي كه مي بايد 
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سال گذشته،  ٥٠ايراد گرفت كه در زمينه كمك به توسعه در » شمال«به درستي مي توان به كشورهاي 

 مي كوشد اين) OCDE(» سازمان همكاري و توسعه اقتصادي«به عالوه، .  تعهد خود را محترم نشمرده اند

ط به وضعيت اقليمي كمك هاي باور را جا بيندازد كه اعضاي آن تاكنون دو سوم رقم صندوق هاي سبز مربو

ميليارد  ٨٠با يك پاس كاري مدعي است كه  OCDEبه اين ترتيب، ).  ١(ود را پرداخت كرده اند جاري خ

ف تعيين شده كم و بيش به موضوع اقليمي مربوط است و كشورهاي عضو به هد   APDدالر از كمك

صندوق هاي سبز نزديك تر شده اند، درحالي كه در مذاكرات اقليمي دو كمك مزبور كامال از يكديگر مجزا 

  .  است
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