
 بيان سكوتيا 

ن األجيال يةمناخ العدالة لل  عقد نحو   بي 

 خطاب مفتوح من زمالء مجموعة سكوتيا 

 

 COP26إىل: رؤساء دول 

 من: زمالء مجموعة سكوتيا

 

 ،COP26رؤساء دول  أصحاب الفخامة والمعال  السادة 

.    2050إنه عام   ن ن مئويتي   و لقد ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار درجتي 
 
 بسبب قدت مناطق بأكملها  ف

رين من الجفاف والفيضانات    يفر حيث  المحيطات والتصحر؛  منسوب  ارتفاع   من منازلهم الناس المتضن

الحياة قيد  عىل  للبقاء  مكان  عن  ن  و   ؛بحثا  السني  مر  عىل  ن  الماليي  أرواح  الطبيعية  الكوارث  حصدت 

  جميع أنحاء العالم. 
ت أمراض جديدة فن  وانتشر

  مؤتمر 
، يجتمع خلفائكم وقادة البلدان فن   خضم هذه الفوضن

ن  المناخوفن ؛  COP56 السادس والخمسي 

اوة كيفية التعامل     ال تزال هناك حلول قليلة لها. ولكن مؤتمر  يناقشون بضن
مع القضايا الملحة للغاية الت 

هناك و دبلوماسية طارئة.  تحتاج استجابة  لهذه األزمة  الظروف الملحة  و .  هو مجرد عرض جانت     المناخ

مختارة    ةصغي    مجموعة بلدان  ب تمن  العمليات بينما  رئيسية؛  القرارات  الفرض  قوم  عن  التخىل   يتم 

ن لعدم سماع أصواتهم.    غي  الموجودينالشاملة؛ أما أولئك  كون محبطي 
 عىل الطاولة فيي 

  وس
يعانن وسنواجه كوكبا  الطاوالت  هذه  عىل  ن  الجالسي  نحن  إل نسنكون  شديد  إلحاح  تحت  ضطر 

  مؤتمر 
 هذا.  المناخالتفاوض عىل مستقبل ينشأ اليوم، هذا العام، فن

 ومن وسعكم أن تمنعوا هذا السيناريو من أن يصبح حقيقة واقعة. 

  قلب المفاوضات المناخية لهذا العام وللسنوات القادمة.  
ن األجيال فن نطلب منكم أن تضعوا العدالة بي 

ام مبدأ هام  ن األجيال يةمناخالعدالة لا عقد وهو "نحثكم عىل احي   : "بي 



 عبء قرارات أصعب بكثي  علينا غدا! جنبنا ياتخاذ قرارات اليوم 

األجيال  يةمناخالعدالة  ال  عقد "ن  إ ن  ال    "بي  المحدودة وذلك    إلنصافايهدف  األرض  موارد    ضوء 
فن

هذا العقد هو أن نعد بدعمنا الكامل عند   هدفنا منو .  الالمحدودة   عىل التصدي لألنشطة الضارةوقدرتها  

اتخاذ وتنفيذ مثل هذه القرارات. وسنعمل معكم لخلق هذا المستقبل، إذا أعطيتمونا فرصا للمشاركة 

  نحتاجها.  ا منحتمونو 
 األدوات الت 

ن األجيال، يمكنكم ن لتمكيننا  مع مراعاة المبدأ األسىم للعدالة بي  ام طلبي 
لعمل معكم من خالل احي 

 : ن  رئيسيي 

 به!  ونعىل ما تعد مك تبساحملالقدرة  ونا منحا .1

  صنع القرار! تمكيننا  .2
 واألجيال القادمة للمشاركة فن

 به!   ونعىل ما تعد ممقعدا عىل طاولة مستقبلنا لمحاسبتك ونا أعط

  ."   معظمها إل "فعل الخي 
  تستند فن

تكافأ  حيث  إن نظامنا الدول  الحال  وأنظمتنا الوطنية للعمل المناخن

امات المناخية اإليجابية   ن ي    ،بها   لحتفويااللي  امات المناخية ال  ن   الوفاء بتلك االلي 
عاقب ولكن الفشل فن

ا "النظام    هبقول   عليه. ولخص أحد أعضاء مجموعة سكوتيا هذا  طلب من طالبك  تن  الحال  هو مثل 

  عىل  نفسهم".  أل   يضعون الدرجاتالقيام بواجباتهم المدرسية وجعلهم  
ال يمكن أن يعتمد العمل المناخن

، من المبالغة أن نطلب من زعيم ببساطة   بلليس ألننا نعتقد أن القادة بال قلب.    ؛إحسان صانع  القرار 

هم فقط. ويزداد  أن يتضف بحسم تحت الضغوط الهائلة للعديد من الفئات المستهدفة بناًء عىل ضمي 

  أن عدم اتخا
. هذا هو السبب فن ن السياس  ة وعدم اليقي  ا بسبب الدورات االنتخابية القصي 

ً
ذ  األمر تعقيد

 اإجراء يجب أن يكون 
ً
ا. مرا

ً
 مكلف

   لنظام المساءلة الخطوات األولو 
. تكمن فن ن    تعزيز قابلية اإلنفاذ والشفافية القانونيتي 

ي تكرس تعهدات خفض االنبعاثات .1
ي القانون الوطنن

ن
 . نطلب منكم وضع وتعزيز أحكام ف

    ؛إل المحاكم  باللجوءلنا    وا اسمح
  أن يكون جميع األشخاص    وءض  فن

امات دولية ملزمة، ينبعن ن غياب الي 

ن قادرين عىل إنفا اف بحق دستوري وحق من حقوق اإلنسان  االعتباريي    من خالل االعي 
ام الوطتن ن ذ االلي 

  بيئة نظيفة وصحية. 
 فن



إثبات    مباإلضافة إل ذلك، نحثك  بك نبعاثات  لال الوطنية  هداف  األعىل  كة   مالخاصة  عىل مستوى الشر

د أهدافا طموحة لالنبعاثات  يديجب تح لنظام تداول االنبعاثات،  ء األهم  الجز صعيد  عىل  و والصناعة.  

  يمكننا  وخط
بموجبه اللجوء إل المحاكم إذا لم  طا انتقالية عىل مستوى الصناعة، وخلق أساس قانونن

 يتم تحقيق تلك الخطط.  

كة    ىعىل مستو والمطالبة بها  الشفافية    كامل  ممارسة  منطلب منك .2 الوطنية   المستوياتو الشر

 والدولية.  

كة لإلبالغو  ، ونشر ارير التق  يتطلب نظام اإلنفاذ قاعدة معلومات موثوقة. ونحثكم عىل وضع معايي  مشي 

األمم  اتفاقية  إن  ء.   
الشر بنفس  كات  الشر وتكليف  االنبعاثات،  تخفيضات  واإلبالغ عن  االنتقال  خطط 

  وضع جيد يؤهلها لتصبح هيئة رقابية  
عود التنفيذ  عىل و   إنفاذيهو المتحدة اإلطارية بشأن تغي  المناخ فن

  منحها صالحيات القيام بذلك. 
 الوطنية، وينبعن

ام بآفاق تنفيذ وطنية  .3 ن ات نطلب منكم االلت   أقرص. ذات فت 

مؤتمر  حيث   بلدان  جميع  عام    بتفكيك   COPالمناخ  تقوم  االنبعاثات حت   إل    2050خطط خفض 

المساءلة محاسبة    
منتخبة واحدة. وتعتن إدارة  يزيد عن  أفق مستهدف ال  ة األجل ذات  أهداف قصي 

ن  أولئك   لهم  المسؤولي  السماح  من  بدال  يتضفوا  لم  امابتصدير  الذين  ن اإلدارات  المناخية    تااللي  إل 

 المستقبلية. 

ب نعدكم  المقابل،    
بديه    ،ةمساءللاوفن يبدو هذا غي   أنك  ،قد  أن معرفة  اعتقادا راسخا  نعتقد    م ولكننا 

أسهل. سيصبح عدم اتخاذ إجراء    مسيجعل العديد من الخيارات الخاصة بك  ونمسؤول  ونسوف تكون

. وسيسمح ذلك أيضا بإجراء مناقشات مع جميع الطوائف وأصحاب  ات المتاحةخيار من الليس من ض

  تلك العملية،   المصلحة للتحول نحو جعل العمل ممكنا. 
ن الذين يدعمونكم فن ونعد بأن نكون الناخبي 

 وأن نطالب باتخاذ إجراءات بأعىل صوت قد يطالب به اآلخرون بعدم اتخاذ إجراء.  

  
 القرارات! صنع تمكيننا واألجيال القادمة للمشاركة فن

ون من جيلنا إل ل    الحشد قد لجأ الكثي 
حان الوقت لك  ننقل أعمالنا من الشوارع إل  و  ،الشوارعفن

  القيام  
. نطلب منكم مساعدتنا فن لمان ومجالس اإلدارة وعمليات صنع القرار عىل المستوى الدول  الي 



  نحتاجها للتشاور م
  دةولزياعكم بذلك، لتمكيننا من التعبي  عن مخاوفنا، إلعطائنا المعلومات الت 

 . حول هذه القضية تثقيفنا واألجيال القادمة

 . بفئة الشباتنظيم شبكات دولية تمثل  منطلب منك  يةكخطوات أول  -1

ن مثل معظم منظمات    ،مبهمةالمناخ تبدوا من الخارج  مؤتمر  مفاوضات  إن   وال يمكننا أن نكون منظمي 

ينوال يمكننا بسهولة أن نفهم تعقيدات عمليات التفاوض  ؛  المؤيدة . نريد أن نساهم دون أن نكون حاضن

ولكننا غالبا ما نفتقر إل نقاط النفوذ. نطلب منكم دعم تصميم وتنفيذ شبكات الشباب   ،منتجبشكل  

  
 المفاوضات.  العالمية والوطنية وإنشاء وسائل مؤسسية تسمح لنا بالمشاركة فن

 تثقيفنا واألجيال القادمة.  منطلب منك -2

ازيل -نحن قادمون من العديد من البلدان  والواليات المتحدة  ،ورواندا  ،والمملكة المتحدة ،من الي 

ها.  ،وألمانيا   وغي 

األدوات والثقة منحونا أن تهذا يتطلب ولكن  ،مومساعدتك نريد أن نكون جزءا من الحل لمستقبلنا 

ن  مللجلوس معك  تغي  المناخ ضمن أنظمة التعليم  فهم موضوعات لعىل الطاولة. نطلب منكم تضمي 

  جميع أنحا 
  المستقبل من خلق وتحويل شامل فن

ء  الوطنية عىل جميع مستويات التعليم حت  نتمكن فن

 المجتمع. 

  المقابل، نعدك 
  تطوير أفكار مبتكرة و   مبمساعدتك موفن

 هج جديدة.  انمفن

ن حول كيفية دفع    مجموعة سكوتيا لتقديم المشورة ألصحاب المصلحة الرئيسيي 
اجتمعنا كزمالء فن

  تطوير أفكار جديدة. أتيحت لنا الفرصة لالمفاوضات إل األمام
مناقشة ل. تعلمنا أنه يمكننا المساعدة فن

اء واالستفادة من  اتيجية  ولكن للتفكي  فيها بط ،رؤاهممع الخي  رق جديدة وأكير إبداعا. لقد وضعنا اسي 

عرضنا كيف يمكن لدولة اإلمارات  و أللمانيا لقيادة تحالف لزيادة اإلفصاح وتعزيز اإلجراءات القانونية. 

  مجال المناخ إلعادة 
  ادول الخليج  تصور العربية المتحدة أن تصبح رائدة إقليمية فن

لقرن الحادي فن

ين. قمنا بتحليل ا حنا خارطة طريق للتخلص والعشر اليا واقي  ن اليابان وأسي    مجال الطاقة بي 
ابط فن لي 

ك من الفحم الذي يعود بالنفع المتبادل. وحددنا سبل عمل أمانات مؤتمر   األممالتدريج   المشي 

ار.  خالمتحدة للمنا    الخسارة واألضن
سنواصل تطوير العديد من  و وتعزيز القضية المعقدة المتمثلة فن

اكنا إذا و منا المساعدة،   مهذه األفكار إذا طلبت  وإعالمنا! قمتم بإشر



ة حها هنا ه  مجرد نقاط انطالق صغي    نقي 
ومن المؤكد أنها ال  ،ومن الواضح تماما أن الخطوات الت 

  إلنصافاال وهو اولكنها توفر نقطة انطالق لوضع مبدأ أكي   ،تستطيع التصدي لتغي  المناخ بمفردها 

ن األجيال القادمة مبينك لن نتخذ قرارات تفرض   وعدنا األخي  هو وعد لألجيال القادمة:  . وبيننا وبي 

  المستقبل.  معليك
ن األجيال. قرارات أكير ضامة فن  نحن نوقع العقد بي 

ء نفسه! و ، دولالرؤساء  أصحاب الفخامة والمعال  السادة   
 الجميع: نطلب منكم أن تفعلوا الشر

 ، ملكالمخلصون 

 عاما، الواليات المتحدة األمريكية 29أنجال  باالكريشنا، 

ازيل 26آرثر أزيريدو،   عاما، الي 

غ،   عاما، السويد  25كارل ستيني 

 ،  عاما، المملكة المتحدة  24إدموند كراول 

 جيسيكا كرو 

 ، ن  عاما، الواليات المتحدة األمريكية  27كيت كولي 

 عاما، الواليات المتحدة األمريكية/المملكة المتحدة  24كيت م. ويلكوكس، 

 عاما، ألمانيا/اسكتلندا   23ليا ويمان، 

ت   عاما، اسكتلندا  24، نيك كوسبي 

 عاما، الواليات المتحدة األمريكية  21مارغريت فارتر، 

 اما، كولومبيا ع 29ماريا ليموس غونزاليس، 

 ، ن  عاما، فرنسا 24ماكسنس فونتي 

 عاما، رواندا 22صامويل نغوغا، 

 عاما، ألمانيا/المملكة المتحدة  23تارا ثيس، 

ن دي ميدر  ن بورغي   يزلي 

  جونز، 
 عاما، الواليات المتحدة األمريكية  21مونتاغن


