اجالس کانکون گروگان آمريکا و چين

اجالس تغيرات اقليمی سازمان ملل در حالی شروع شده است که ھمچنان ترديد نسبت به موفقيت آن باالست .آمريکا و چين به خاطر عدم
انعطاف در مذاکرات کانکون آماج انتقاد ھستند .اتحاديه اروپا نيز از انتقاد مصون نمانده است.
گرچه نماﯾندگان آمرﯾکا و چين از کمشدن اختالفاتشان و نتيجهبخش شدن اجالس کانکون سخن میگوﯾند ،اما
ساﯾه بدبينی نسبت به نتاﯾج اﯾن اجالس ،ھمچنان پابرجاست و بسياری از ناظران نتيجهای فراتر از کنفرانس
کپنھاگ برای کانکون پيشبينی نمیکنند.
کنفرانس تدارکاتی قبل از کانکون که سال  ٢٠٠٩در کپنھانگ برگزارشد ،با عدم موفقيت به پاﯾان رسيد .ﯾکی از
عوامل مھم اﯾن شکست ،اختالف مواضع ميان آمرﯾکا و چين بود .ھمين امر از ﯾک سو باعث شد که کشورھای
حاضر در اجالس کپنھاگ ،توافق آن را صرفاَ قابل مطالعه بدانند و تعھدی برای اجرای آن ندھند؛ و ا ز دﯾگر سو،
سند مبناﯾی برای مذاکرات اجالس بعدی ) کانکون( به دست نياﯾد .مضمون توافق کپنھاگ کشورھا را متعھد
میکرد که با انجام مجموعه اقداماتی برای کاھش پخش و نشر گازھای گلخانهای ،مانع از آن شوند که گرمای
زمين تا سال  ،٢١٠٠نسبت به دوران پيشاصنتعی شدن جھان ،از حداکثر  ٢درجه فراتر رود.
زمينهسازی برای اجالس نھاﯾی

سيل و گردباد و نوسانات شدﯾد جوی به ابعاد آوارگی و مھاجرت افزودهاند

اجالس اقليمی سازمان ملل در کانکون باﯾد ھموارکننده راه برای اجالس سال آﯾنده در آفرﯾقای جنوبی باشد.
دستورکار اجالس آفرﯾقای جنوبی تھيهی نھاﯾی پيمانی برای جاﯾگزﯾنی پيمان کيوتو است که اعتبارش در سال
 ٢٠١٢به سر میرسد .مضمون محوری پيمان جدﯾد نيز ،تعيين وظاﯾف و تعھدات کشورھا در کاھش گازھای
گلخانهای در جو زمين است.
گازھای گلخانهای عمدتاَ به سبب استفاده از انرژیھای فسيلی )نفت و ذغال سنگ و گاز( ،جنگلسوزی و
جنگلزداﯾی و دامداریھای صنعتی توليد میشوند .غلظت باالی اﯾن گازھا در فضا مانعی برای تبادل حرارتی
عادی ميان زمين و بيرون آن و در نتيجه ،عامل گرمشدن ھوای جو است .در اثر اﯾن گرما ،ذوبشدن ﯾخچالھای
طبيعی ،خشکسالیھای دور و دراز ،بيابانزاﯾیھای فزاﯾنده و بارشھای شدﯾد و بروز نابھنگام و مداوم سيل ،در
قياس با قرن گذشته ،فزونی ﯾافته است.
باال آمدن آب درﯾاھا و به خطرافتادن زندگی در کشورھای ساحلی ،کمبود غالت و محصوالت کشاورزی ،از
دسترفتن تنوع زﯾستی ،جنگلسوزیھای مکرر ،کمبود آب ،بيابانزاﯾی و مھاجرتھای گسترده از پيامدھای
چنين روندی ھستند .قطعنامه  ٧ / ٢٣شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال  ٢٠٠٩به تصوﯾب

رسيد ،آشکارا نسبت به پيامدھای تغييرات جوی برای حقوق بشر ابراز نگرانی میکند و آن را دارای اثری منفی
برای اﯾن حقوق میداند.
آمرﯾکا ھمچنان با کيوتو قھر است
بنا به آخرﯾن خبرھا از اجالس کانکون ١۴٠ ،کشور از مجموعه  ١٩۴کشور برای پيوستن به توافق اجالس کپنھاگ
اعالم آمادگی کردهاند ٨٠ .کشور عمده جھان نيز اھداف تعرﯾفشده خود برای کاھش گازھای گلخانهای را
تسليم نھاد مسئول سازمان ملل کردهاند.
در اﯾن ميان ،آمرﯾکا نه تنھا ھمچنان از تصوﯾب پيمان کيوتو سرباز میزند ،بلکه رکود اقتصادی و صنعتی ناشی از
بحران مالی بينالمللی و به وﯾژه ،پيروزی جمھوریخواھان در انتخابات ماه نوامبر کنگره ،اجرای وعده دولت اوباما
را نيز دشوار میکنند .بنا به اﯾن وعده ،آمرﯾکا تا سال  ٢٠٢٠گازھای گلخانهای خود را در قياس با سال ١٧ ،٢٠٠۵
درصد کاھش خواھد.
کارشناسان و ھواداران محيط زﯾست ھمين وعده را ھم در صورت اجرا ،بسيار ناکافی میدانند ،زﯾرا در عمل،
گازھای گلخانهای آمرﯾکا نسبت به سال  ١٩٩٠بيش از سهدرصد کاھش نخواھد ﯾافت .به اﯾن ترتيب ،براساس
معيارھای پيمان کيوتو ،آمرﯾکا تا سال  ٢٠٢٠مجموعاَ در کاھش گازھای گلخانهای خود کسری موازنهای معادل
 ٣۴درصد خواھد داشت.
چين نمیخواھد تعھدی بپذﯾرد

آلودگی ھوای ناشی از مصرف انرژیھای فسيلی به معضلی برای حيات انسانھا در شھرھای بزرگ بدل دشده است

چين نيز در تالش است که در کانکون وجھهی خود را بھبود بخشد و انتقادھاﯾی را که از نقش اﯾن کشور در به
شکستکشاندن اجالس کپنھاگ شد ،تا حدودی جبران کند .قول بازبينی آمارھای دولتی در باره ميزان پخش و
نشر گازھای گلخانهای در چين ،از جمله اﯾن اقدامات است .اﯾن قول عمال َ به معنای اذعان چين به نقش خود به
عنوان بزرگترﯾن توليدکنندهی گازھای گلخانهای و پيشیگرفتن از آمرﯾکا در اﯾن زمينه است.
با اﯾن ھمه چين ھمچنان اصرار دارد که در مذاکرات کانکون ،توليد سرانه گازھای گلخانهای و تارﯾخ توليد صنعتی
ھر کشور مبنا قرار گيرند .در چنين مقياسھاﯾی ،سھم چين در آلودهسازی جو زمين ھمچنان بسيار کمتر از
کشورھای صنعتی است.
عالوه بر اﯾن ،چين ھمچنان میخواھد که شعار »مشترکاَ ،اما با تعھدات متفاوت« راھنمای عمل کشورھا در
ممانعت از گرمای بيشتر زمين شود .به تبعيت از ھمين شعار بود که پيمان کيوتو تنھا کشورھای صنعتی را
موظف به کاھش گازھای گلخانهای خود کرده است ،در حالی که کشورھای در حال صنعتیشدن ،مانند چين و
برزﯾل و ھند و  ...آزاد گذاشته شدند که خود معين کنند که چه ميزان در کاھش گازھای گلخانهای سھم خواھند
گرفت.
مواضع چين سبب شده که نگاه انتقادی و منفی به اﯾن کشور در اجالس کانکون نيز کم و بيش باقی بماند و
حتی قول رھبران پکن به افزاﯾش بھرهوری انرژی به ميزان  ۴٠تا  ۴۵درصد تا سال ٢٠٢٠نسبت به سال  ٢٠٠۵نيز،

چندان نکته مثبتی تلقی نشود .منتقدان میگوﯾند که اﯾن وعده با توجه به رشد اقتصادی باالی چين ،در عمل
کمکی به کاھش پخش و نشر گازھای گلخانهای در اﯾن کشور نخواھد کرد و تنھا از رشد بعدی آن خواھد کاست.
انتقاد به اروپا به رغم کارنامه مثبت
در اﯾن ميان ،اروپا بر تعھد خوﯾش در زمينه کاھش گازھای گلخانهای به ميزان  ٢٠درصد تا سال  ٢٠٢٠در قياس با
سال  ١٩٩٠تاکيد کرده است .اگر ساﯾر کشورھا نيز گامھای موثری برای کاھش گازھای ﯾادشده بردارند ،اروپا
آماده است که رقم ﯾادشده را تا  ٣٠درصد افزاﯾش دھد.
در ميان کشورھای اروپاﯾی و نيز در سطح بينالمللی ،آلمان پيشروی کاھش گازھای گلخانهای است .ميزان
پخش و نشر اﯾن گازھا در آلمان تا سال  ٢٠٠٩نسبت به سال  ٢١ ،١٩٩٠درصد کاھش ﯾافته است .فناوریھای
زﯾستمحيطی نيز اﯾنک به ﯾکی از موتورھای محرکه اقتصاد آلمان بدل شدهاند .سھم آﯾن کشور در بازار جھانی
فناوریھای زﯾستمحيطی به  ١۶درصد رسيده است که معادل  ٢٢۴ميليارد ﯾورو در سال است .اﯾن فناوریھا در
آلمان برای  ١ / ٨ميليون نفر فرصتھای شغلی اﯾجاد کردهاند که  ٣۴٠ھزار نفر آنھا در بخشھای مربوط به
انرژیھای تجدﯾدپذﯾر مشغول به کارند.
اتحادﯾه اروپا ھمچنين در اجالس کانکون با قول کمک مالی فوری به کشورھای فقير ظاھر شده است .اﯾن
کشورھا قرار است با درﯾافت  ٣٠ميليارد دالر از کشورھای صنعتی ،در فاصله زمانی  ٢٠١٠تا  ،٢٠١٢شراﯾط خود
را با افزاﯾش گرمای زمين دمساز کنند تا زﯾان کمتری از آن ببينند.
 ٧ / ٢ميليارد دالر از اﯾن مبلغ سھم اتحادﯾه اروپاست که در سال  ٢ / ٢ ،٢٠١٠ميليارد آن را پرداخت کرده است.
ھواداران محيطزﯾست و مدافعان عدالت در مناسبات بينالمللی برآنند که اﯾن کمک عمال َ کمک نيست ،زﯾرا ۵٢
درصد آن وام کم بھره است و کشورھای فقير را باز ھم مقروضتر خواھد کرد .ﯾک متخصص سازمان صلح سبز در
اﯾن باره میگوﯾد » :اﯾن به آن میماند که من با خودروم به خودرو شما بزنم ،و بعد به جای پرداخت خسارت ،به
شما وام بدھم که خودرو خود را تعمير کنيد«.
رضاﯾتدادن به گامھای کوچک

خشکسالیھای پپاپی و کمبود آب بيابانزاﯾی را در جھان تشدﯾد کرده است

مشکالت و دشواریھا بر سر راه اجالس کانکون سبب شده که نسبت به نتاﯾج آن انتظار چندانی در کار نباشد.
کرﯾستيانا فيگورس ،رئيس دبيرخانه مسائل اقليمی سازمان ملل ،میگوﯾد» :دولتھا از عدم موفقيت اجالس
کپنھاگ آموختند که نمیتوان تنھا در ﯾک گام به توافقی جامع و تعھدآور دست ﯾافت .واقعیتر آن است که روی
آمادگیھای موجود حساب باز کنند و گامھای بعدی را بر اساس آنھا بردارند«.
به نظر میرسد که اجالس کانکون در نھاﯾت با توافقھای نسبتاَ محدودی ھمچون برخی آمادهسازیھا برای مھار
گازھای گلخانهای ،اتخاذ تدابير برای مھار نابودی جنگلھا و نيز تسرﯾع و تسھيل انتقال تکنولوژیھای دمساز با
بھبود اقليم زمين به کشورھای در حال توسعه پاﯾان ﯾابد ١۵ .ھزار نفر از کارشناسان و مقامھای رسمی و
ھواداران محيط زﯾست در اﯾن اجالس که تا  ١٠دسامبر به طول میکشد شرکت دارند.

