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آغاز سخن
بیست و یکمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون تغییرات آب و هوا ) (COP21 of UNFCCCاز  30نوامبر تا 12
دسامبر  2015در پاریس پایتخت کشور فرانسه ،برگزار شد .این کنفرانس یکی از بزرگترین نشست های
دیپلماتیک مرتبط با محیط زیست بود که بیش از  36هزار نفر از سرتاسر دنیا ،از تمام گروههای ذینفع (23100
نفر از مقامات دولتی 9400 ،نفر از نمایندگان آژانس های مختلف ملل متحد ،سازمانهای بین الدول و سازمانهای
جامعه مدنی ،جوامع بومی و محلی و  3700نفر از اعضاء رسانه های ملی و بین المللی) را گرد هم آورده بود.
کنفرانس تغییرات آب و هوا در پاریس با هدف دستیابی به یک پیمان جدید جهانی برای کاهش انتشار گازهای
گلخانه ای و کمک به کشورهای فقیر برای مقابله با اثرات گرمایش جهانی طراحی شده بود .بسیاری از تصمیم
گیران به واسطه نتایج نشست های قبلی این کنوانسیون ،شاید نگران آن بودند که این نشست نیز منجر به
توافق نامه ای که مورد پذیرش کلیه دولت ها و دیگر گروهها باشد ،نشود .اما بنا به گفته ها و شنیده ها با
توجه به تمام ابعاد این کنفرانس و نشست های قبلی آن ،شاید توافق نامه حاصل از این نشست یک انقالب
نباشد ،اما مسلما گام مهمی است در یک مسیر پیش رونده و مثبت در مواجه با پیامدهای ناشی از تغییرات
آب و هوا در جهان.
با توجه به اهمیت پیامدهای اجتماعی – اقتصادی و اکولوژیکی تغییرات آب و هوا و بخصوص اثرگذاری این
پیامدها بر جوامع بومی و محلی ،همت بر آن داشتم تا چگونگی ایفای نقش سازمانهای جامعه مدنی و سازمانهای
جوامع بومی و محلی و روند مشارکت و اثرگذاری آنها در این کنفرانس و سیاست های مرتبط با این کنوانسیون
را درک و در عین حال بتوانم براساس هدفهای محلی ،ملی و اجتماعی در رویدادهای متعدد مشارکت و
همراهی الزم را انجام دهم.
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گروههای شرکت کننده
 دولت ها :شامل مقامات و نمایندگان رسمی کشورهای عضو کنوانسیون؛ سازمانها و نهادهای بین المللی و بین الدولی؛ سازمانهای جامعه مدنی؛ شامل سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جوامع بومی و محلی از سراسر دنیا؛ رسانه های جمعی و ملی فرانسه ،رسانه های بین المللی و ژورنالیست ها؛ دانشمندان و محققان دانشگاهی.برخی از رویدادها و جریانهای مهم بیست یکمین کنفرانس کنوانسیون تغییرات آب و هوا
نشست های رسمی کنفرانس اعضاء در پاریس
نشست های رسمی بیست و یکمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون تغییرات آب و هوا ،با تمرکز بر پیشبرد مذاکراتی
دو هفته ای برای دستیابی به مهمترین دستاورد مورد انتظار این کنفرانس یعنی «توافقنامه پاریس» و دیگر
تصمیمات مرتبط با این نشست برگزار شد ،تا رسالت این کنوانسیون در تکمیل پروتکل ها و دیگر ابزارهای
قانونی مورد توافق دولت ها به سرانجام مورد انتظار برسد .به طور کلی میتوان بیان کرد که «توافقنامه پاریس»
مهمترین دستاورد نشست سران ،هیئت دولتها و برگرفته از نظرات و توصیه سایر گروههای ذینفع شرکت
کننده در کنفرانس میباشد .هدف کالن این توافقنامه ،تغییر اقتصاد بر مبنای سوختهای فسیلی در جهان در
چند دهه آینده ،و کند کردن آهنگ گرم شدن کره زمین میباشد .این قرارداد تاریخی به منزله نقطه عطفی
در مقابله با پیامدهای ناشی از تغییرات آب و هوا و انجام مسئولیت و تعهد مشترک دولت ها و سازمانها و
نهادهای غیردولتی در این مهم به شمار می آید.
در برنامه مشارکت در کاهش انتشار ،ایران به
صورت غیر مشروط گازهای گلخانه ای خود را
بین سال های  2020تا سال  ،2030معادل
 %4نسبت به سال پایه (سال  )2010کم
خواهد کرد ،و چنانچه تحریم ها رفع گردد و
کمک های مالی ،فناوری و ظرفیت سازی بین
المللی فراهم شود ،عالوه بر  %4قبلی %8 ،دیگر
نیز به این میزان اضافه خواهد کرد ،یعنی
مجموعا .%12
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نشست های حاشیه ای )(Side events
ساید ایونت ها یا جلسات حاشیه ای کنفرانس نزدیک به  200جلسه و نشست را شامل میشد که در یکی از
چند موضوع زیر یا تلفیقی از آنها بود:
 oسازگاری )(adaptation؛
 oتوان تاب آوری )(Resilience؛
 oکاهش اثرات تغییرات آب و هوا؛
 oموضوعات تلفیقی از هر دو موضوع سازگاری و کاهش اثرات؛
 oو سایر.
در نشست ها /جلسات حاشیه ای ،گروههای برگزار کننده این نشست ها (سازمانهای دولتی و غیردولتی؛ بومی
و محلی و بین المللی و دانشگاه ها) ،بیشتر راجع به به سیاست های تغییر آب و هوا در پس از  ،2020منابع
مالی ،ظرفیت سازی ،استراتژی های الزم در جهت افزایش توان تاب آوری جوامع بومی و محلی تحت تاثیر؛
هزینه ،فایده انرژی های متعدد ،راه حلهای مرتبط با انرژی های جایگزین ،خالقیت ها و ابتکارهای محلی ،ملی
و منطقه ای و برنامه های اقدام پس از سال 2020؛ مدیریت ریسک ،سازگاری (انطباق) ،کاهش انتشار گازهای
گلخانه ای ،اگرواکولوژی ،نقش زنان در کاهش اثرات تغییرات آب و هوا ،همکاری در ارتقاء توان تاب آوری
کشاورزی و بهره وری در تغییرات آب و هوا و ...بود.

ایفای نقش سازمانهای جوامع بومی و محلی
جوامع بومی و محلی از آسیب پذیر ترین اقشار هر جامعه در مقابل پیامدهای ناشی از تغییرات آب و هوا
هستند .به همین دلیل و بنا به اهمیت رسالت کاری و هدف های اجتماعی در کار با جوامع بومی و محلی
ایران (عشایر کوچنده و روستائیان) ،همراهی با دیدگاههای آنان در دستیابی به راه حلها یا متونی که بتواند
مواضع این جوامع را در قبال توافقنامه پاریس تقویت و مشخص کند ،از اولویت خاصی برایم برخوردار بود .در
این کنفرانس حضور قوی و پررنگ جوامع بومی و محلی از نقاط مختلف دنیا ،بخصوص سازمانهای جوامع بومی
و محلی کشورهای آمریکای التین (بخصوص جنگلهای آمازون)؛ کشورهای آفریقایی و آسیایی و مناطق حاشیه
اقیانوس ها ،بسیار تاثیرگذار و قابل تامل بود.
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خواسته ها و مواضع جوامع بومی و سازمانهای آنان از طریق اعتراض های آرام در محل کنفرانس؛ نوشتن
پالکارد و ایستادن در محل گذر شرکت کنندگان ،بخصوص نمایندگان دولتها ،مصاحبه مطبوعاتی و نشست و
جلسه نمود پیدا میکرد .بخش مهمی از خواسته های این جوامع به شرح زیر بود:

 جوامع بومی بخشی از مسئله نیستند ،نقش و همکاری ما برای دستیابی به راه حلهای موثر در
برابر تغییرات آب و هوا بسیار حیاتی و مهم است؛
 به رسمیت شناختن؛ حفظ و ارتقاء دانش سنتی جوامع بومی ،نوآوری ها و معیشت پایدار آنها
برای راه حلهای موثر در مقابله با تغییرات آب و هوا؛
 تامین امنیت ارضی ) (land rightو حق بر سرزمین برای حفظ زمین؛
 احترام و حفظ حق و حقوق جوامع بومی در تصمیمات و توافقنامه کنفرانس پاریس؛
 مشارکت همه جانبه آنها در تمام مراحل COP21؛
 به رسمیت شناختن هویت این جوامع،
 به رسمیت شناختن خالقیت ها و نوآوری های این جوامع؛
 نه به زمین خواری ) ،(land grabbingبه اسم یا به بهانه تغییرات آب و هوا؛
 نه گفتن به سدهای بزرگ؛
 نه گفتن به انرژی هسته ای؛
 نه به سوخت های زیستی؛
 نه به جنگ و درگیری های مسلحانه؛
 نه به صنایع استخراجی غیرقانونی و مخرب؛
 نه به سوخت های فسیلی و پایان دادن به
آنها؛
 تقویت اقدام های محلی برای انعطاف پذیری این جوامع در مقابل آسیب ها؛
 نه به تجارت کربن؛
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سازمانهای جوامع بومی و محلی خواهان آن بودند که دولتها از ارائه راه حلهای دروغین دست بردارند و به راه
حلهایی فکر کنند که نقش این جوامع در دستیابی به هدفهای این کنوانسیون در مقابله با اثرات تغییرات آب
و هوا موثرتر شود .طبق نظرات و دیدگاههای این سازمانها در بعد از توافقنامه پاریس ،اینطور استنباط
میشود که خواسته های آنان بطور موثر و قوی در توافقنامه درج نشده است .در یک بررسی کالن
توافقنامه ،بندهای زیر بیانگر مفادی است که در مورد جوامع بومی و محلی در توافقنامه آمده است:
 صفحه  :1با آگاهی به اینکه تغییرات آب و هوا نگرانی عمومی نوع بشر است ،دولت ها باید در اقدام های
مرتبط به تغییرات آب و هوا حقوق جوامع بومی و محلی ،کودکان ،پناهندگان و گروههای آسیب پذیر و
بخصوص برابری جنسیتی و توانمند کردن زنان را مورد احترام و مالحظه قرار دهند؛
 صفحه  :2موافقت با ارتقاء همکاریهای منطقه ای و بین المللی جهت بسیج هر چه قوی تر دولتها و گروههای
ذینفع غیردولتی شامل جامعه مدنی ،بخش خصوص ،نهادهای مالی ،شهرها و دیگر مقام های تصمیم گیر و
جوامع بومی و محلی؛
 صفحه  ، 19ماده  136از بخش  :5گروههای ذینفع غیردولتی :به رسمیت شناختن نیازها برای تقویت
دانش؛ فناوری؛ عملکردها و تالشهای جوامع بومی و محلی تحت تاثیر پاسخگو به تغییرات آب و هوا و تاسیس
پلت فرمی ( )Platformیا گروه هم اندیشی برای تبادل و تسهیم تجارب و بهترین عملکردهای اجرایی
در کاهش و سازگاری (انطباق) با تغییرات آب و هوا به صورت یکپارچه؛
 صفحه  : 20با آگاهی به اینکه تغییرات آب و هوا نگرانی عمومی نوع بشر است ،دولت ها باید در اقدام های
مرتبط به تغییرات آب و هوا حقوق جوامع بومی و محلی ،کودکان ،پناهندگان و گروههای آسیب پذیر و
بخصوص برابری جنسیتی و توانمند کردن زنان را مورد احترام و مالحظه قرار دهند؛
 صفحه  -24بند  5از ماده  -7توافقنامه :دولت ها آگاهند که اقدام های مرتبط با سازگاری میبایستی
طبق رویکردهای مناسب هر کشور ،پاسخگو جهت بکارگیری رویکرد جنسیتی؛ مشارکتی ،کامال شفاف ،و با
در نظر گرفتن گروه های آسیب پذیر جوامع و اکوسیستم ها بوده و میبایستی با بهره گیری از بهترین دانش
و در صورت لزوم دانش سنتی ،دانش جوامع بومی و نظام های دانش محلی بوده ،یکپارچگی انطباق و
سازگاری با سیاست های اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی را داشته و اقدام های مناسبی را مدنظر
داشته باشد.
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حرکت فعاالن غیردولتی محیط زیست و شبکه های آنان
در سطوح ملی (از فرانسه) و در سطوح بین المللی فعاالن بسیاری از تشکل های کشاورزان ،عشایر ،ماهیگیران،
زنان ،جوانان ،فعاالن محیط زیست و ،...در رویدادهای متعدد شرکت داشتند .در این میان سازمانهای غیردولتی
عضو شبکه کن )( Climate Action Network (CANشبکه ای متشکل از  950سازمان غیردولتی از
سراسر جهان) شرکتی فعال در روند کنفرانس پاریس برای اثرگذاری هر چه بیشتر درتوافقنامه پاریس داشتند.
فعالیت های این گروهها نیز از طریق اعتراض های آرام دسته جمعی در محلی کنفرانس ،برگزاری نشست های
حاشیه ای ،جلسه های مشورتی ،مصاحبه های مطبوعاتی و تلویزیونی ،انتشار خبرنامه روزانه ،بخصوص تهیه و
تدوین بیانیه های متعدد و ارائه آن در نشست های رسمی کنفرانس به نمایندگی از سوی سازمانهای
جامعه مدنی نمود میکرد .بیشترین موارد مورد درخواست این سازمانها شامل مواردی همچون پایان دادن به
سوخت های فسیلی ،افزایش مکانیسم ها و حمایت های مالی در اقدام های جهانی مقابله با پیامدهای تغییرات
آب و هوا در کشورهای تحت تاثیر و آسیب پذیر  ،بخصوص در موضوع سازگاری ،کاهش ،ضرر و زیان ،افزایش
میزان تعهد دولت ها جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ،حرکت به سوی اقتصاد بدون کربن ،محدود کردن
گرمایش زمین تا حد  1.5درجه سانتیگراد ،حرکت به سوی انرژی های تجدیدپذیر ،بررسی ،تجدید نظر و به
روز کردن برنامه های مشارکت ملی دولت ها ) ،(INDCsو ...در توافقنامه پاریس بود.

معرفی شبکه سازمانهای غیردولتی «کن» )’(Climate Action Network, ‘CAN
«کن» شبکه ای متشکل از  950سازمان غیردولتی از سرتاسر دنیا ( 110کشور) است .این سازمانها در موضوع
های مرتبط با تغییرات آب و هوا در سطوح محلی ،ملی و منطقه ای و بین المللی فعال هستند و هدف آنها
انجام فعالیت های مرتبط در جلوگیری از اثرات و پیامدهای تغییرات آب و هوا در تمام ابعاد اجتماعی؛ اقتصادی،
اکولوژیکی میباشد .آخرین نسخه «منشور» این شبکه ،توسط مجمع عمومی شبکه ،در هجدهمین نشست
اعضاء کنوانسیون تغییرات آب و هوا در سال  ،2012به تائید اعضاء رسیده است.
سازمانهای عضو این شبکه دارای نگرانی های مشترک در زمینه تغییرات آب و هوا هستند و داشتن منشور به
معنای درست کردن یک سازمان جدید نبوده ،بلکه این منشور راهنما و قواعدی را تعیین میکند تا اعضاء این
شبکه بتوانند با هم در سطوح ملی ،منطقه ای و جهانی حرکت های مشترک و تشریک مساعی داشته باشند
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و همکاریهای الزم را انجام دهند .این شبکه بیان میکند :حیات روی زمین در معرض خطر شدید تغییرات آب
و هوایی است که ناشی از فعالیتهای بدون وقفه انسان در تولید گازهای گلخانه ای است ،لذا سازمانهای عضو
این شبکه در صدد هستند تا با تهدیدهای ناشی از این امر در سرتاسر جهان مقابله کنند ،و مادر زمین را برای
نسل های آینده حفظ نمایند.
چشم انداز این شبکه ،حفاظت از آب و هوای جهانی به طوری که بتواند متضمن برابری ،عدالت اجتماعی میان
مردمان جهان ،و توسعه پایدار در بین تمام جوامع و حفاظت از محیط زیست جهانی باشد.
و رسالت این شبکه نیز حمایت و توانمند کردن سازمانهای جامعه مدنی برای اثر گذاری مثبت و موثر در
طراحی و توسعه استراتژی های جهانی موثر در کاهش گازهای گلخانه ای و اطمینان از اجرای فعالیت های
موثر در این زمینه و ارتقاء برابری و توسعه پایدار در موارد مرتبط با تغییرات آب و هوا در سطوح بین المللی،
ملی و محلی است.
این شبکه جهانی ،دارای شبکه های منطقه ای در آفریقای شرقی ،اروپای شرقی ،قفقاز و آسیای میانه ،اروپا،
آمریکای التین ،شمال آفریقا ،اقیانوس ارام ،آسیای جنوبی ،جنوب آفریقا ،آسیای جنوب شرقی ،و آفریقای غربی
و مرکزی میباشد.جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به سایتhttp://www.climatenetwork.org :
نکاتی برگرفته از دیدگاههای صاحب نظران شبکه های منطقه ای کن و دیگر گروهها در مورد
توافق پاریس
اعضاء شبکه سازمانهای غیردولتی مرتبط با تغییرات آب و هوا در بررسی اینکه آیا خروجی کنفرانس پاریس
در انتقال و گذر از سوخت های فسیلی به سمت انرژی های تجدیدپذیر و حفاظت از جوامع تحت تاثیر تغییرات
آب و هوا موثر خواهد بود ،نظراتی را ارائه داده اند که در متن زیر نقل قولی از نظرات ارائه شده توسط نمایندگان
برخی از شبکه های منطقه ای کن و یا دیگر سازمانهای غیردولتی به صورت کالن و خالصه ارائه میشود.
Global Lead on Climate Change, Action Aid

آنچه که ما از توافقنامه پاریس انتظار داشتیم ،اول در نظر گرفتن فقیرترین مردم دنیا بود .کسانی که با تهدید
دائمی بالیا زندگی میکنند .با این حال آنچه که ارائه شده است ،زیاد در بهبود شرایط شکننده میلیونها نفر
در سرتاسر دنیا کافی نیست .با وجود ناامیدی ،توافق نامه پاریس مسیری را فراهم آورده است که جوامع
بتوانند درخواستهای خود را مطرح کنند .از آنجایی که چالش تغییرات آب و هوا همچنان در حال وخیم تر
شدن و تحت تاثیر قرار دادن میلیون ها نفر است ،بنابراین جوامع تحت تاثیر در برای درخواست تغییر و تحول
اساسی و تامین مسکن ،شغل و آینده از دولت ها حرکتهایی را شروع کرده اند .ما راه حلهای عملی برای تغییر
آب و هوا در دست داریم و نیاز ما در حال حاضر حمایتهای کافی از سوی سیاستگذاران است و پاریس برای
ما به منزله آغاز سفر است.
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New Zealand Climate Action Network

توافق پاریس گام مهم و رو به جلویی است چون مسیری برای اقدام در مقابله با تغییرات آب و هوا ،نشانی برای
پایان دوران سوخت های فسیلی و طلوعی برای استفاده از انرژی های تجدید پذیراست .مسیری برای حرکت
به سوی آینده ای با  ٪100انرژی های تجدید پذیر .اما انتخاب دولت نیوزیلند این است که در طرف مقابل
همسایگان اقیانوسی آرام خود قرار گیرد ،در برابر هدف  1.5درجه مقاومت نشان دهد ،گوش ناشنوایی در
افزایش سرمایه گذاری برای جلوگیری از زیانهای ناشی از تغییرات آب و هوا داشته و جدای از مردم گام بردارد.
با توجه به اعتراض های مردمی سراسر دنیا ،نیوزیلند میبایستی در مسیر انتقال امن و سالم در تغییرات آب و
هوا قرار گیرد .دیگر زمان آن فرارسیده است که سیاستمداران نیوزیلند با برنامه همراهی کنند.
Climate Action Network Europe

با اینکه تمام کشورها در پایان دادن به سوخت های فسیلی هم رای هستند ،اما موفق به پیشرفت مناسبی در
دستیابی به این هدف مشترک نشده اند ،و این دلیلی است بر اینکه ما نیازمند تالشی سخت و ادامه آن پس
از اجالس پاریس هستیم .اتحادیه اروپا در حال حاضر با تکیه بر این توافق پیش میرود و مجددا اهداف مربوط
به تغییرات آب و هوا تا سال  2030خود را در شورای اتحادیه اروپا در ماه مارس  2016مورد بازبینی قرار
خواهد داد .ما انتظار داریم تا شورای اروپا میزان کاهش انتشار تا سال  2030را به بیش از  %40افزایش دهد،
و در کنار آن در جهت بهبود انرژی های تجدیدپذیر ،بهره وری انرژی و مقابله با یارانه سوخت های فسیلی
اقدام نماید.
Pacific Islands Climate Action Network

توافق پاریس ،میبایستی اقدامی سریع برای مقابله با تغییرات آب و هوا و مسائل جوامع اقیانوس آرام باشد؛ ما
چگونه میتوانیم مصالحه و سازش را بپذیریم؟ منطقه اقیانوس آرام همیشه پیشنهادهای مناسبی را ارائه داده
است؛ اما توافقنامه پاریس منعکس کننده آنچه که درخواست ما طی بیانیه های ارائه شده است ،نیست .ما بر
این باوریم که پاریس آخرین مرحله نیست و ما آنرا به مرحله یک گام به جلو در شناسایی زمینه های مشترک
در مقابله با پیامدهای ناشی از تغییرات آب و هوا می پنداریم .ما روزی پیروز و غالب خواهیم بود.
South African Climate Action Network

توافق تاریخی پاریس ،نشانه ای برای دور شدن از سوخت های فسیلی و اقدامی جهانی در این زمینه هست.
در آفریقای جنوبی ،ما پیگیر این توافق بین المللی خواهیم بود تا با اقدامات خود فشار بیشتری در انتقال از
وضعیت فعلی به اقتصاد کم کربن ،اصالح یارانه های سوخت های فسیلی و ساخت و دسترسی به انرژی های
تجدید پذیر انجام دهیم.
Climate Action Network South Asia

توافق پاریس نشانه های روشنی را جهت انجام اقدام هایی عمیق تر در جلوگیری از افزایش درجه حرارت تا
 1.5درجه ،به تمام کشورها میدهد .بخصوص این موضوع برای کشورهایی مانند هند در بهره برداری از انرژی
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های تجدید پذیر باید مهم باشد ،بنابراین حال تعهد به عهده کشورهای توسعه یافته است که به عهدهای خود
وفا کنند و در مقیاس وسیع از طریق حمایتهای مالی مناسب هم در جهت کاهش و هم در جهت انطباق و
سازگاری تالش هایی را به ویژه در کشورهای آسیب پذیر رقم زنند.
Climate Action Network Latin America

موافقتنامه پاریس قدم های رو به جلویی را برای روبرویی با بحران آب و هوا فراهم کرده است؛ ما واقفیم که
اقدام های بیشتری مورد نیاز خواهد بود و تمام شهروندان میبایستی در تصمیم گیری و انجام اقدامات موثرتر
وارد عمل شوند .مهم این است که بدانیم نشان های آشکاری در محدود کردن افزایش دما به بیشتر از 1.5
درجه سانتیگراد در مقایسه با قبل از دوران صنعتی شدن وجود دارد .در امریکای التین به ویژه در امریکا
مرکزی و منطقه کارائیب ،تغییرات آب و هوا در حال روی دادن است .این امر نه تنها برای آینده ما مهم است
بلکه در حال حاضر واقعیتی است که کشاورزان و اکوسیستم های ما را تحت تاثیر قرار میدهد .میبایستی
مطابق با آنچه در توافقنامه پاریس آمده است ،اقدام هایی قوی برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی ،بهبود
و انعطاف پذیری آب و هوا ،و جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از آن بخصوص برای جوامع آسیب پذیر و تحت
تاثیر انجام دهیم . .پاریس به عنوان شروع حرکت ما میباشد و روشن است که پایان راه نیست.
Leader of the Global Climate and Energy Initiative, WWF

دولتها پذیرفته اند که گرمایش زمین را زیر دو درجه سانیتگراد نگه دارند و هدف گذاری اصلی اعمال محدودیتها
برای افزایش دما تا  1.5درجه است ،لذا از هم اکنون هر اقدامی میبایستی در مقابل این هدف اندازه گیری
شود .مهمتر آنکه آنها باید در دستیابی به این هدف کمک به فقرا و جوامع آسیب پذیر و کسانی را که از اثرات
فوری تغییرات آب و هوا رنج می برند ،را مورد مالحظه اساسی قرار دهند .این اثرات در حال تشدید و بدتر
شدن است و اقدام ها باید سریعا در دستیابی به این هدف و هم راستا با علم پیش رود .سران کشورها باید در
فکر اقدام های محکم تر و قوی تر در جهت کاهش ،سازگاری و تامین منابع مالی در این زمینه باشند.
Director of Policy and Strategy, Union of Concerned Scientists

ارسال یک پیام روشن به صنایع سوخت فسیلی :پس از چند دهه فریب و انکار ،تالش های شما برای
جلوگیری از اقدام های موثر در جلوگیری از پیامدهای تغییرات آب و هوا بی ثمر است .رشد رو به افزایش
نگرانی عمومی در مورد اثرات تغییر آب و هوا ،در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن استفاده از انرژی های
تجدید پذیر راه حلی است که رهبران سیاسی دنیا باید در مقابل صنایع آلوده کننده فسیلی ،و ایجاد اقتصاد
جهانی با تکیه بر انرژی های پاک و جلوگیری از بدتر شدن شرایط انرژی اتخاد کنند.
Co-Founder, 350.org

به نظر میرسد دولت ها در حال به رسمیت شناختن پایان عصر استفاده از سوخت های فسیلی هستند؛ اما
قدرت صنایع مرتبط با سوخت های فسیلی در متن توافقنامه منعکس شده است که این دوره گذر از سوختهای
فسیلی را نادیده گرفته و آسیب های بی پایانی به آب و هوا خواهد زد .لذا فعاالن میبایستی تالشهای شان را
برای تضعیف هر چه بیشتر این صنایع به کار گیرند.
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Chief Councillor, Climate Council.

امروز تمام کشورهای دنیا برای اقدام مشترک برای مقابله با تهدید تغییرات آب و هوا توافق کرده اند .این
نشانی از پایان سریع دوران سوخت های فسیلی و جایگزینی زغال سنگ ،نفت و گاز با منابع انرژی پاک است.
همه کشورها ،بزرگ و کوچک ،فقیر و غنی ،اعالم کرده اند که در این راه اقدام های الزم را انجام خواهند داد.
این امر نشان و عالمتی قوی برای صاحبان تجارت در دنیا است که بدانند مسیر انتقال و گذر از سوخت های
فسیلی و صنایع مرتبط در دنیا ،و روی آوردن به نوآوری ها و فرصت های جدید آغاز شده است.
Australian Youth Climate Coalition

این لحظه تاریخی امید زیادی به قشر جوان برای داشتن آینده ای بدون سوخت های فسیلی را نوید میدهد،
اما دنیا هنوز در معرض گرم شدن سه درجه ای قرار دارد که آینده تاریکی را برای جوامع آسیب پذیر رقم
میزند .حال نیازمند ساختاری برای نگه داشتن این موضوع در کمتر از  1.5درجه هستیم و جوانان باید برای
استفاده از آن فراخوان شوند .جنبش ما برای دستیابی به عدالت آب و هوایی شروع شده و برنده خواهد شد.
جوانان در خط مقدم این نهضت ،تمام اقدام های ما را گسترش خواهند دارد.
نمایشگاه برپا شده در بیست و یکمین کنفرانس تغییرات آب و هوا
در محل برگزاری کنفرانس ،نمایشگاهی متشکل از غرفه های کوچک و بزرگ توسط دولتها ،سازمانهای بین
المللی ،سازمانهای غیردولتی ،سازمانهای جوامع بومی و محلی ،دانشگاهها ،گروههای زنان ،جوانان و بخش
خصوصی از سرتا سر دنیا برپا شده بود که منعکس کننده رسالت ،هدف ،فعالیت ،انتشارات و دیگر تولیدات این
سازمانها در موضوع های مرتبط با تغییرات آب و هوا بود.
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«دهکده آب و هوا» ()Climate Generations Area
در قسمت دیگری از محل کنفرانس ،فضایی تحت عنوان «دهکده آب و هوا» ( Climate Generations
 )Areaبا چندین گزینه سازگار با محیط زیست برای دسترسی از آخرین ایستگاه مترو به /از محل کنفرانس
فراهم شده بود .غیر از اتوبوسهای عمومی رایگان 300 ،اتومبیل برقی نیز توسط شرکت نیسان در محل
کنفرانس فراهم شده بود که عالقمندان میتوانستند با درخواست آنالین یا حضوری از آنها استفاده کنند .در
کنار آن دویست راننده حرفه ای و تعداد زیادی راننده داوطلب نیز جهت کاهش تولید دی اکسیدکربن ،خدمات
الزم را برای کنفرانس ارائه میدادند .شرکت تولید کننده این اتومبیل ها ،اعالم کرده ،که در پی استفاده دو
هفته ای از این اتومبیل ها حدود  16.5تن (شانزده و نیم تن) از میزان دی اکسیدکربن تولیدی کاسته شده
است .در حالی که اتومبیل ها در طول روز شارژ میشد ،تعدادی زیادی ایستگاه شارژ تلفن همراه از سوی
گروهی به نام «سیستم صوتی خورشیدی» فراهم شده بود که شرکت کنندگان با پدال زدن سریع در دوچرخه
های تعبیه شده در محل میتوانستند تلفن های همراه خود را شارژ یا دستگاه آبمیوه گیری را روشن و آب
میوه بنوشند .فضاهای مد نظر در واقع محلی برای اطالع رسانی عمومی ،مناظره و تبادل اطالعات در مورد
انرژی ،ارزش آن و عمدتا توسط جوانان طرفدار محیط زیست بود.
دریافت جایزه استوای (اکوایتر) برنامه عمران ملل متحد توسط دو تن از فعاالن زیست محیطی
سولدوز (شهرستان نقده -آذربایجان غربی ) در پاریس
نمایندگان  21تشکل از جوامع بومی و محلی سراسر دنیا برای دریافت جایزه اکوایتر سال Equator ( 2015
 ،)Prizeهمراه با بیست و یکمین کنفرانس کنوانسیون تغییرات آب و هوا ( )COP 21در پاریس حضور
داشتند .تشکل های محلی منتخب این جایزه شانس دریافت لوح تقدیر ،مبلغ  10هزار دالر و شرکت در
نشست ها و گفتگوها و رویداداهای خاص جوامع بومی و محلی را در بیست و یکمین کنوانسیون تغییرات آب
و هوا از آن خود کردند.
این جایزه هر ساله برای تعدادی از تشکلهای زیست محیطی بومی و محلی که اقدام ها و نوآوری های قابل
توجهی در جهت مدیریت و حفاظت محلی از منابع آب ،حفظ و حراست از تاالبها و اکوسیستم های در معرض
تهدید انجام می دهند ،اعطا میگردد.
از کشور جمهوری اسالمی ایران ،خانم منیژه حاج قاسمی و آقای سیروس انتخابی به نمایندگی از سوی
تشکلهای زیست محیطی با نام چتر سمن های نقده که شامل «یاشیل یورد زنان آذربایجان»«،دوستداران
طبیعت سولدوز»« ،جبهه سبز سولدوز آذربایجان»« ،یاشیل داغ»« ،دورنای آذربایجان» و «شانلی سولدوز» به
فرانسه عزیمت کردند .اقدامات مشترک همه این تشکلها در امور زیست محیطی بصورت شبکه ای مورد تأیید
تسهیالت جهانی محیط زیست برنامه عمران ملل متحد ( )UNDP-GEFبرای دریافت جایزه مذکور ،مورد
تائید قرار گرفته است.
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این نمایندگان بازدید خود را از سازمان علمی ،فرهنگی و تربیتی ملل متحد ( )UNESCOشروع و سپس
در یک گفتگو و نشست  8روزه «شبکه جهانی جوامع بومی» شرکت کردند .در طی این نشست شرکت
کنندگان تجارب محلی خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و با نمایندگان مرتبط با دریافت این جایزه منجمله
نماینده برنامه کمکهای کوچک تسهیالت جهانی محیط زیست ( )UNDP/GEF/SGPدیدار و گفتگو کردند.

سخن آخر
از توافقنامه پاریس میتوان به عنوان نقطه عطفی در جهت ارتقاء آگاهی اقشار مختلف جوامع انسانی سراسر
دنیا در مورد سیاست های مرتبط با تغییرات آب و هوا و آغازی برای تعهد دولت ها در عملکرد به مسئولیتهای
مرتبط با این موضوع یاد کرد .با توجه به اینکه توافقنامه پاریس تعهد تمام کشورهای عضو کنوانسیون میباشد،
امید است که دولت جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه به هدف ها و مسئولیت های ارائه شده در بیست و
یکمین کنفرانس کنوانسیون تغییرات آب و هوا ،برنامه ریزی مناسبی جهت مشارکت و همکاری مسئوالنه دیگر
سازمانهای دولتی ،همکاری و مشارکت توده مردم ،سازمانهای مردم نهاد ،سازمانهای جوامع بومی و محلی و
بخش خصوصی در دستیابی به نتایج مورد انتظار بخصوص در کاهش حداکثری گازهای گلخانه ای ،برجسته
کردن نقش گروههای غیردولتی بخصوص جوامع بومی و محلی در تصدی گری و حفاظت از منابع طبیعی،
سازگاری و افزایش توان تاب آوری ،حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و ترویج وسیع استفاده از انرژی های پاک
در مقابله با پیامدهای ناشی از تغییرات آب و هوا را داشته باشد.
به امید حرکتی قوی و فزاینده در مقابله با اثرات و پیامدهای تغییر اقلیم در سرتاسر جهان.
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