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 انبعاثات الكربون للدول الصاعدة وتأثيرها على المناخ

 اساملة حممد أمني

احلقوق يف ماجستري  

 Université de Mostaganem 

 

تغرياتإن يف            حول دوراهنا يف األرض حلقة بفلك ارتباطا   والدفء، الربودة حاليت وتتابع العاملي املناخ 

 حيث العضوي، الوقود استهالك يف وإسرافه البشري احلضور كثافة مع املتالزمة املناخية التغريات وتلك الشمس،

 النظام قانون تتبع املناخية وحالتها األرضية فالكرة .لليابس املالمسة اجلوى الغالف بطبقة الغازية االنبعاثات ترتاكم
 السلوك يف بدوره يؤثر حاد تلوث من اإلنساين الغالف يعرتي ما البشرية املناخية التغريات تتبع بينما الشمسي،

 )1 (ونظامه. املناخي

وذلك ما ظهر يف بداية          عن البيئية األنظمة خروج تصور مع وذلك املاضي، القرن من التاسع العقد 

وتراكم  املتزايد البشرى احلضور ضغوط جماهبة على قدرهتا وضعف الدفاعية خطوطها الطبيعي وتفكك سلوكها
 يهيئ مما الكرة األرضية، من شاسعة مبناطق الطبيعية الكوارث حدوث وتكرار اجلوى، بالغالف الغازية االنبعاثات

 الكارثية. التوقعات من ملزيد تروج مناخية ألزمة األرض

و من بين مظاهر تغير المناخ العالمي:   

تواتر -1 دافئة، و ذلك ما أمجع عليه العلماء  وأخرى باردة زمنية فرتات بني بصورة دورية األرض كوكب مناخ 
 احلراري. االحتباس بظاهرة بتسمية ذلك النموذج احلاصل على سطح الكوكب

وقعة.انتشار اجلفاف والتصحر مبناطق العروض املدارية باإلضافة إىل حدوث فيضانات غري مت -2  

 )1 (         وكل تلك املظاهر كانت راجعة لزيادة نسبة انبعاثات الكربون العاملية يف الغالف اجلو ي.
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World watchو حسب تقرير مؤسسة  األمريكية بلغت   8.2 حنو يف العامل االقتصادية األنشطة انبعاثات 

 عام يف عليه كانت عما 2.8% قدرها بزيادة ، 2007 عام يف الكربون أكسيد ثاين غاز من طن مليار

مليار  200مما قد يتطلب تكلفة إجراءات خفضه بواقع % 22  إىل الزيادة حاليا نسبة تصل بينما ، 2006  

  2007.عام  مستويات إىل 2030 عام يف الكربون نسبة لتخفيض سنويا   أمريكي دوالر

 تأثيرات الدول الصاعدة في تغير المناخ: 

الصني و روسيا  وتبقى الدول الصناعية هي أكرب متسبب يف ذلك. إال أن نصيب الدول الصاعدة منها مثل       
أضعاف و ذلك  ما وجد  4و الربازيل كان له حظ قد يتجاوز فيه متوسط الفرد للدول الصناعية مثل أمريكا ب

75يف الصني و اليت سامهت بانبعاثات ثاين أكسيد الكربون بنسبة % يف حني بلغت  0000.0005ني عامي ب 
57نسبة كل من اهلند و  الو م أ و أوربا جمتمعة حوايل  % خالل نفس املدة، رغم كون كل من الصني واهلند و  

 )1 (تركيا و املكسيك من الدول املوقعة على اتفاقية كيوتو لتجارة الكربون.

ي أيضا العامل مل ختلوا مصادقتها على االتفاقية ه كربون  6ــ5و جند أن روسيا اليت تعترب املنتجة ألكثر من سدس 
تسجيل انضمام روسيا لتخرج االتفاقية على املستوى الرمسي من مصاحل سياسية بعض الطرق عن مسألة البيئة ب

اسب املنتظرة من ملنظمة التجارة الدولية و فتح باب التعاون االقتصادي مع دول أوربا و دعم حصوهلا على املك
اقية كيوتو مليارات دوالر أمريكي باإلضافة إىل أن روسيا مل تلتزم يف اتف 50بون و اليت قدرت حبوايل جتارة الكر 

7بتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة  % ات لسنة بل اكتفت بتثبيت انبعاثاهتا عند مستوي 0050حبلول عام  
دون بقية دول العامل الكربى. 5990  

دم قدرهتا االقتصادية يف و الربازيل و تركيا بالتزامها باالتفاقية من باب عومثل روسيا أجلت كل من الصني و اهلند 
 الوقت الراهن.

عمها مبا فيها كل من إال أن لتلك الدول آليات متويلية ضمن اتفاقية كانت استحسنتها بالقبول عليها و د       
يف مع أثار تغري املناخ عمليات التك الصندوق اخلاص بتغري املناخ و الذي يهدف لتمويل النشاطات املرتبطة بكل

ندوقي أقل و نقل التكنولوجيا و بناء القدرات ونشاطات الطاقة والنقل و الصناعة و الزراعة باإلضافة إىل ص
 البلدان منوا والبلدان النامية.
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دولة من تلك متكن أي  إال أن تلك الدول الصاعدة كان هلا أكرب حافز وضع يف اتفاقية كيوتو بوضع آلية مرنة فيه
يت يتم تنفيذها الدول الصناعية الصاعدة منها أو املتقدمة بأن تساهم يف مشاريع خاصة للحد من االنبعاثات وال

يعها فيما بعد.يف الدول النامية و فيها حتصل على شهادات خفض االنبعاثات و اليت ميكن حتويلها أو ب  

ري األعضاء يقيا يبقيان بالرغم من ذلك من الدول            غإال أنه كل من الربازيل واهلند و الصني و جنوب إفر 
وزيع املسؤولية ضمن اإلطار القانوين اإللزامي للحد من االنبعاثات و هنا يتضح وجود تفاوت يف مستويات ت

 املرتبطة مبعدل االنبعاثات بني خمتلف الشرائح السكانية يف املدن.

يرتبط يف  عمل تريد تطبيقها للخروج من تلك األزمة فأوجدت حلو لكن لتلك الدول كانت برامج           
على املدن و املناطق  جممله حتت عنوان "برامج العمل اخلاصة بتدابري التكيف يف املدن" و اليت تصب اهتمامها

ا ليست التقييم رغم كوهن احمللية من قبل استجابة احلكومات احمللية يف الدول للتصدي للظاهرة تغري املناخ بإعداد
لتغريات املناخية باألمر اليسري للدول النامية و بعد"مرحلة إعداد التقييم" للمخاطر احملتمل نشوئها نتيجة ل

 متيزها من خالل املستقبلية تأيت مرحلة إعداد اسرتاتيجيات التكيف وهنا برزت حكومة جنوب إفريقيا يف
ري املناخي. وبالتايل نشأت عمليات التكيف مع ظاهرة التغاملناقشات اليت أعدهتا مع العديد من احلكومات احمللية 

لتصدي هلا .فقد انتقلت هذه الدولة مبا يتجاوز نطاق التقييم للمخاطر من أجل مناقشة اإلجراءات الالزمة ل  

و تركيا اليت  و باإلضافة إىل ذلك قد أوجدت تلك الدول مبا فيها الصني و جنوب إفريقيا و الربازيل        
ا ( فضال عن مليون دوالر جمموعة من القوانني اليت تساهم يف احلد من املخاطر ) لدى تنفيذه 500 خصصت

ة السريعة و الفاعلة لدى وجود العديد من التدابري و الرتتيبات املؤسسية اليت تساهم يف ضمان حتقيق االستجاب
لتصنيع الكبري.لدول الكربى ذات انشوء الكوارث و قد تبنت هذه التدابري باتفاقيات مشرتكة مجعتها مع ا  

ريها على املناخ و بعد استجابة تلك احلكومات للدول الصاعدة للتصدي لظاهرة انبعاثات الكربون ومدى تأث
تشمل تلك االسرتاتيجيات يف  أوجدت لنفسها تطبيق اسرتاتيجيات التكيف لتطبقها حبسب مستويات إمكانياهتا ف

 كل قطاع تذكر منها:

زينه وإعادة ياه: أوجدت إسرتاتيجية توسعت نطاق عمليات مجع مياه األمطار و تقنيات ختيف قطاع امل -
 استخدامه وحتليته بإدراج قواعد قانونية تنظيمية لسياسة املياه و إدارته املتكاملة.
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ملوارد طاقة واستخدام ايف قطاع الطاقة: أوجدت إسرتاتيجية البنية التحتية للنقل وتوزيع النفقات العامة لل -
وافز الضريبية املتجددة و خفض االعتماد على مصدر واحد من الطاقة و ذلك كله حتت إطار قانوين يقوم على احل

 و املالية لتشجيع استخدام مصادر الطاقة البديلة.

يت كوبنهاغن و كانكون إال أنه بقيت لتلك االسرتاتيجيات مشاكل تتعلق مبسألة التمويل فأوجدت كل من اتفاقي
قدمة لالستجابة له لتزامات الضرورية لتوسعة نطاق التمويل لعمليات التكيف مما أوجد اهتمام لدى الدول املتاال

ت انبعاثات وأعطت لنفسها حق االلتزام بالتمويل و كان كل ذلك عبارة عن هترب لتلك الدول عن مستويا
 )1 (الكربون داخلها.

يف ذلك استفادة  شاريع و الربامج اخلاصة للدول النامية ووفعال أنشئ صندوق التكيف هبدف متويل كل من امل
 للدول الصاعدة منه.

احلكومات  لكن صادف ذلك االلتزام اختاذ عدد من التدابري وسن عدة قوانني على املستوى احلضري لتلك
 فأخذت على عاتقها كل من الصني و جنوب إفريقيا وتركيا مايلي :

مة.خفض كميات الوقود الصلب املستخد -  

إىل استخدام الغاز  خفض احملتوى الكربوين يف موارد الوقود الصلب املستخدمة " كالتحول من استخدام الفحم -
وفري الطاقة " الطبيعي و بدائل الطاقة من الرياح و الطاقة املتجددة الشمسية مع احلفاظ على جودة عمليات ت

الواليات املتحدة ي خاصة منها الدول الصناعية كفكانت تلك اخلطوات مبثابة حافز للدول على الصعيد العامل
تبطة باستخدام األمريكية و أوربا و اليت عمدت على وضع قوانني للعمل كمهد أو منفذ لتطبيق التجارب املر 

ص مما جعل الدول اآلليات التكنولوجية اجلديدة و ذلك من قبل اجلهات الفاعلة يف كل من القطاعني العام و اخلا
ناخ اخلطر طبقا لربوتوكول  د النظر يف حساباهتا يف مدى تطوير اإلطار املتعدد األطراف لتجنب تغري املالصاعدة تعي

و املتمثل يف اختاذ مايلي: 0050كيوتو ملا بعد   

اعي.درجة مئوية فوق مستويات ما قبل فرتة التطور الصن 0وضع حد متفق عليه لتغري املناخ اخلطر عند  - 5  

جزء يف املليون  470لرتكيزات اجلوية من ثاين أكسيد الكربون عندوضع هدف تثبيت ل - 0  
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ة باملائة من انبعاثات غازات الدفيئ 7االتفاق على مسار عاملي مستدام لالنبعاثات يستهدف ختفيض بنسبة  - 3
. 5990باملقارنة مبستويات عام 0070حبلول عام   

فض انبعاثات غازات تطبيق الدول النامية ألهداف كيوتو ضمن الفرتة اجملددة مع وضع اتفاقيات إضافية خل  - 4
 الدفيئة .

يزانية كربون وطنية مث قامت بتسطري سياسات ميزانية كربون مستدامة مع القوى الكربى و اليت مشلت وضع م -
ضافة إىل فرض سعر ماجها يف التشريعات الوطنية باإللكل الدول املتقدمة بأهداف لتخفيض من االنبعاثات و إد

الل معايري تنظيمية على الكربون من خالل فرض ضريبة على احلد األعلى لالنبعاثات و زيادة فعالية الطاقة من خ
 لألجهزة و األبنية.

ازيل و اهلند و رب عن طريق فرض معايري صارمة لكفاءة الوقود يف الدول االحتاد األورويب وال  co2خفض انبعاثات 
غ/كم  500الصني مع فرض قيمة  co2 و فرض ضريبة على  0000غ/كم حبلول عام 00و 0050يف 

 )1 (الطريان باإلضافة إىل حتسني الطاقات املتجددة و النظيفة .

تنمية مبا يف ذلك باإلضافة إىل وضع عدد كبري من اخليارات التمويل املبتكرة املختلفة عن مساعدات ال        
لضرائب على الكربون ورسوم احلصص و ضرائب النقل اجلوي والبحري.ا  

ال جتنب انتكاس و بالرغم من تغري املناخ اإلنسانية كان البد على الدول العامل اختاذ خيارات صعبة و ما يز       
طوات الالزمة و اذ اخلوتفادي خماطر هائلة من املمكن أن تواجه األجيال القادمة لكن يتوجب علينا املباشرة يف اخت

ة تغري بشكل عاجل و بالرغم أن احلكومات قد تلجأ إىل شعارات أزمة األمن العاملي عند احلديث عن مشكل
اين أكسيد الكربون املناخ إال أن أفعاهلم ـ و قلة أفعاهلم ـ خبصوص إصالح سياسات الطاقة يف احلد من انبعاثات ث

ها إدراك ما قد ة البداية اختاذ اخلطوات األزمة مما كان الزما علييدل على موقف أخر. يعود بتلك الدول إىل نقط
لى احلد من تفاقم تواجهه سيكون أعظم خطر واجهته اإلنسانية و التقيد باالتفاقيات الدولية اليت تساعد ع

رتيال و و معاهدة فيينا اخلاصة حبماية طبقة األوزون و بروتوكول مون 5995انبعاثات الكربون مثل اتفاقية كيوتو 
. 0009قيمة كوبنهاغن لسنة   
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ة الشرق األوسط و وذكرت الدراسة اليت نشرها املنتدى مؤخرا حول التكلفة االقتصادية لتغري املناخ على منطق
يرات املبدئية تشري إىل أن أي مشال أفريقيا أن" اقتصاديات مشال أفريقيا و الشرق األوسط تتأثر بتغري املناخ. فالتقد

باملائة يف  0لي بنسبة واحدة مئوية يف احلرارة يسبب اخنفاضا يف نصيب الفرد من إمجايل الناتج احملزيادة لدرجة 
نس و بعض دول باملائة بالنسبة ملصر و صفر باملائة بالنسبة لرتكيا وتو  55املتوسط مبعدل يرتاوح ما بني سالب 

ات يطرح إجراءات للسيطرة للمالئمة مع تغري باملائة إذا ما مل  54املشرق. وهذا االخنفاض رمبا يصل إىل نسبة 
 املناخ "

محد غنيم من و ذكر نيكوالس بريدى من جامعة طولون فار الذي قدم استشاراته و خرباته لدول الربيكس  و أ
ا بني درجة جامعة القاهرة والذي قام بإجراء هذه الدراسة "يف املناطق احلضرية، يعرض ارتفاع درجة احلرارة م

مليون شخص ملخاطر الفيضانات الساحلية . 07إىل  6ة إىل ثالث درجات يعرض ما بني واحدة مئوي  

آلثار تؤثر على األنشطة فاألنظمة البيئية ميكن أيضا أن متر بتغريات. فقد أشار التقرير إىل أن "من املرجع أن هذه ا
احملاصيل وزيادة ملوحة  يف إنتاج االقتصادية و بشكل كبري األنشطة الزراعية و السياحية و يعقبها اخنفاض كبري

 األرض بسبب التآكل و تلوث الرتبة بامللح".

و  7إىل  4سنة أو ما بني  00إىل  57و تتوقع الدراسة زيادة درجات احلرارة مبقدرتني درجتني مئويتني يف غضون 
 00قدر بنسبة األمطار يدرجة مئوية بنهاية القرن احلادي و العشرين باإلضافة إىل اخنفاض حاد يف سقوط  6

 )1 (باملائة يف منطقة.

مليون نسمة يف السنوات القادمة. و  500اىل  00و قد يؤثر نقص املياه على عدد من األشخاص يرتاوح ما بني 
ل موارد للمياه. و يعترب هذا املوقف "مقلقا" للغاية حيث أن شعوب دول املغرب و الشرق األوسط لديها حاليا أق

م من املفوضية ت بعض هذه الدول بتقييم هذه التغريات و تعمل على تطوير خطط عمل بدعلذلك فقد قام
يذ العديد من إجراءات األوروبية و البنك الدويل. و تقول الدراسة أيضا أنه "فيما يتعلق بإدارة املياه، ميكث تنف

إعادة تدوير."املالئمة من خالل االستخدام الرشيد للمياه القائم على أنظمة تسعري جديدة و   

يد " بوجوب النظر يف و أخريا، قام معدوا تقرير املنتدى االورومتوسطي ملعاهد العلوم االقتصادية بطرح توصية تف
رب غري كافية تتطلب اإلجراءات املتعلقة مبصادر اإلمداد اجلديدة مثل إزالة ملوحة املياه" فهذه اإلجراءات، اليت تعت

 تنفيذ واسع النطاق.
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أن تعمل على تعزيز التغريات اهليكلية و تنسيق سياساهتا البيئية. فالدول جيب  

يهدف إىل مشاركة يف  و يعترب املنتدى االورومتوسطي ملعاهد العلوم االقتصادية مشروع ميوله االحتاد األورويب و
ار األوروبية و االحتاد جلو تعزيز احلوار حول القضايا االقتصادية و املالية يف الشراكة االورومتوسطية يف إطار سياسة ا

 من أجل املتوسطي. 

د حمادثات بانكوك بشأن استمر الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية بع
يف  يف العمل على التوصل إىل حلول من أجل اجناز مهام حمددة صادرة عن مؤمتر األطراف 0050تغري املناخ 

وحة و كيفية انعكاس ر و قد كان الرتكيز على النتائج الالزمة لالنتهاء من أعمال الفريق يف الددورته السابعة عش
ألجل مبوجب االتفاقية و ما العناصر على النتيجة النهائية للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل ا

يما بني ر ملؤمتر األطراف. أبرز األحداث فإذا كان هناك حاجة إىل عمل إضايف فيما وراء الدورة الثامنة  عش
 الدورات:

 أبرز األحداث فيما بني الدورات :

مع الوزراء من الربازيل اجتماع الربازيل و جنوب إفريقيا و اهلند و الصني الثاين عشر بشأن تغري املناخ : اجت - 5
ماع ا بالربازيل.و قد حضر االجتيف برازيلي 0050سبتمرب  00.05و الصني و اهلند و جنوب إفريقيا فيما بني 

نوب إفريقيا و اهلند و أيضا ممثلون عن اجلزائر و األرجنتني و باربادوس و قطر وفقا للمنهج اإلضايف للربازيل و ج
بروتوكول كيوتو  الصني . وأكد الوزراء خالل بيان مشرتك على أمهية اإلقرار النهائي لفرتة التزام ثانية مبوجب

شجع الوزراء الرئيسي املرجو للدوحة و األساس اجلوهري للطموحات داخل نطاق النظام ".  و  باعتباره: " اهلدف
د من األطراف املدرجة يف املرفق األول على استعراض معلومات ملموسة حول أهدافهم املقدرة كميا باحل

اقية األمم املتحدة التف االنبعاثات و خفضها من اجل إدراجها مبوجب فرتة االلتزام الثانية حلقة العمل الثانية
نوب إفريقيا يف الفرتة اإلطارية بشأن تغيري املناخ حول التمويل طويل األجل انعقدت حلقة العمل يف كيب تاون جب

 . وعقد األطراف و القطاع اخلاص و أصحاب املصلحة من منظمات اجملتمع املدين 0050أكتوبر  3-5من 
اهج و االسرتاتيجيات ملبتكرة لتمويل أنشطة مكافحة تغيري املناخ و املنمناقشات متعمقة حول املصادر اجلديدة و ا

ة الوصول ايل التمويل املتعددة حلشد متويل تلك األنشطة و  سبل تعزيز قدرة البلدان النامية على حتسني إمكاني
 اخلاص بأنشطة مكافحة تغيري املناخ.
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 00-50االجتماع الثاين للصندوق األخضر للمناخ : خالل هذا االجتماع الذي انعقد يف الفرتة من  - 0
دو مبدينة انشيون  يف سوجندو مبدينة انشيون جبمهورية كوريا اختار الصندوق األخضر للمناخ سوجن 0050أكتوبر 

د و املوازنة ت اجمللس ووضع املوار كمدينة مضيفة للصندوق . وناقش أيضا خطة العمل طويلة األجل و أولويا
دلك اختيار املدير  اإلدارية لألمانة املؤقتة و األمني املؤقت و الرتتيبات اخلاصة بتأسيس أمانة مستقلة مبا يف

ن أجل التصديق عليه التنفيذي و الرتتيبات القائمة بني مؤمتر األطراف و الصندوق و سوف يتم تقدمي القرار م
يف دورته الثامنة عشر .  خالل مؤمتر األطراف  

وصفه اجتماع مرحلة ما قبل الدورة الثامنة عشر ملؤمتر األطراف / االجتماع الوزاري ملؤمتر األطراف العامل ب - 3
اصنع التغيري ، التقدم  األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة: انعقد هدا االجتماع بعنوان واجه التحدي و

 070أكتوبر يف سيول جبمهورية كوريا و قد سعى أكثر من  03-05وازن يف الفرتة مابني إىل األمام مبنظور مت
و إجياد دولة وراء حتقيق تقدم بشأن عدد القضايا من بينها العمل حن 70من أعضاء الوفود مبا يف دلك وزراء من 
 فرتة التزام ثانية مبوجب بروتوكول كيوتو .

انعقد هدا االجتماع   جنوب إفريقيا و اهلند و الصني بشأن تغيري املناخ :االجتماع الثالث عشر للربازيل و  - 4
ريقيا و و متاشيا مع املنهج اإلضايف للربازيل و جنوب إف 0050نوفمرب  00-59ببكني بالصني الفرتة املمتدة من 

ني . و أكد الوزراء راقباهلند والصني شارك ممثلون عن اجلزائر و مصر و فيجي و نيبال و قطر يف االجتماع بصفة م
 تشارك يف فرتة االلتزام خالل بني مشرتك إدراكهم أن البلدان املتقدمة غري األطراف يف الربوتوكول كيوتو أو اليت ال

 الثانية لن تستفيد من آلية التنمية النظيفة لربوتوكول كيوتو .

حتاد األورويب بشأن نظام لدولية لتشريعات االو أشار الوزراء إىل أن االحتاد األورويب يعتزم إىل وفق تنفيذ اجلوانب ا
ري املناخ وفقا تداول االنبعاثات ملدة عام واحد و أكد الوزراء من جديد على أمهية تعددية األطراف من تناول تغي

ب واحد بشان ملبادئ و أحكام االتفاقية و أكدوا أيضا على معارضتهم القوية ألي تدابري تيم اختاذها من جان
  )1 (الطريان و الشحن الدوليني باإلضافة إىل النوايا املماثلة يف القطاعات األخرى .

 


