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Ομιλία του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ για την 30η επέτειο της
υπογραφής της Σύμβασης του
Δικαίου της Θάλασσας
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=43729&Cr=law+of+the+sea&Cr1=#.U
MY82ORyEjk
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=43729#.UMm5AeRO4ww

Οι αποφάσεις της Ντόχα, σανίδα σωτηρίας για το Πρωτόκολλο του Κιότο μέχρι το 2020,
αλλά πόσο μετράει πια;
http://www.trust.org/alertnet/news/doha-climate-talks-throw-lifeline-to-kyoto-protocol/
http://www.trust.org/alertnet/news/doha-delivers-little-for-climate-vulnerable-states/

Η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή Σαχέλ συνδέεται
άμεσα με την επισιτιστική ασφάλεια
http://www.fao.org/news/story/en/item/166143/icode/

Βίντεο: Η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη αποκόλληση
παγόβουνου στην Αρκτική

Πρωτοβουλία ΟΗΕ για την καταπολέμηση της
χολέρας σε Αϊτή και
Δομινικανή Δημοκρατία

http://www.guardian.co.uk/environment/video/2012/dec/12/
chasing-ice-iceberg-greenland-video ο

http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=43743&Cr=cholera&Cr1=#.UMiuVFIrtIg

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος χειμερινός διάπλους τάνκερ μέσω του
βορειοανατολικού περάσματος
http://green.blogs.nytimes.com/2012/12/06/gas-tanker-completes-arcticsea-journey/
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Η ισότητα των φύλων στην κλιματική ατζέντα μετά την Ντόχα

Η συνεισφορά των επιστημονικών Ακαδημιών της Αφρικής στη
http://www.trust.org/alertnet/news/climate-talks-seen-adopting-gender-goal/
δράση ενάντια στην κλιματική
Μπορούν οι ΗΠΑ να αναστρέψουν την κλιματική τους πολιτική χωρίς αλλαγή
τη συναίνεση του Κογκρέσου;
http://www.scidev.net/en/climatehttp://e360.yale.edu/feature/
without_congress_theres_still_a_path_to_us_progress_on_climate/2600/

Χαμένοι κόσμοι στην Ανταρκτική
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20623774

change-and-energy/climate-changeimpacts/features/q-a-roseanne-diab-onscience-academies-and-climaterisk.html?
utm_source=link&utm_medium=rss&ut
m_campaign=en_features

Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Νότιας Αφρικής και
Βιετνάμ για τον περιορισμό της λαθροθηρίας του
ρινόκερου
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20670012

Το UNEP ιδρύει διεθνές συμβουλευτικό όργανο για το δίκαιο του
περιβάλλοντος
http://www.unep.org/NewsCentre/default.aspx?
DocumentID=2700&ArticleID=9350&l=en

Οι πρόσφατες πυρκαγιές στον Αρκτικό Κύκλο συμβάλλουν στην τήξη των πάγων στην Γροιλανδία, δείχνουν δορυφορικές μετρήσεις
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/07/greenland-ice-melting-arctic-wildfires

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Νέα στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο
http://www.eurocean.org/np4/2718.html

Η βιώσιμη αλιεία του Ειρηνικού σε κίνδυνο
http://www.scidev.net/en/south-east-asia/news/pacific-fisheries-meet-fails-toend-tuna-overfishing-.html

Περιβαλλοντικές ομάδες καταγγέλλουν την Κίνα ως κέντρο
παράνομης εμπορίας ξυλείας
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/dec/11/china-illegal-loggingdeforestation
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Γνώμες Νέων Επιστημόνων
Η Διεθνής Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στη Ντόχα για την Κλιματική Αλλαγή (COP 18)
Η 18η Συνδιάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών στη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (COP 18), καθώς
και η 8η Σύνοδος των κρατών τα οποία έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο (MOP 8) πραγματοποιήθηκαν
από κοινού στην Ντόχα του Κατάρ από 26 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2012. Οι διεθνείς συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην εξέλιξη και συγκεκριμενοποίηση του διεθνούς θεσμικού καθεστώτος για την κλιματική αλλαγή μετά
το 2012, κινούμενες πάνω στις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες των τελευταίων 5 χρόνων.
Μετά από 2 εβδομάδες διαπραγματεύσεων, τα κράτη υιοθέτησαν ένα πακέτο αποφάσεων, («Doha Climate Gateway»), μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται και η απόφαση τροποποίησης διατάξεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο με
σκοπό τη θέση σε ισχύ μιας 2ης περιόδου δέσμευσης (2013-2020). Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την
προσαρμογή, πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό βήμα που αφορά στα αναπτυσσόμενα κράτη. Για πρώτη φορά,
συμφωνήθηκε η θέσπιση ενός μηχανισμού για την «απώλεια και τη ζημία» σκοπός του οποίου θα είναι η καταγραφή των ζημιών που προκαλούνται από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και παράλληλα, θα
αποζημιώνει τις πιο ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες.
Η διεθνής κλιματική πολιτική διανύει ένα πολύ δύσκολο δρόμο και έχει χαθεί ήδη πολύτιμος χρόνος για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Ερωτήματα γεννώνται σχετικά με το κατά πόσο
το Πρωτόκολλο του Κιότο θα επιτύχει την αποτροπή της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη πάνω από
το «όριο συναγερμού» των 2 βαθμών κελσίου χωρίς τη συμμετοχή των μείζονων ρυπαινόντων του πλανήτη.
Όπως όλα δείχνουν, το Πρωτόκολλο, κατά τη δεύτερη περίοδο, θα δεσμεύει 35 βιομηχανικά συμβαλλόμενα κράτη (όπως Αυστραλία, ΕΕ, Νορβηγία) στα οποία αναλογεί μόλις το 15% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου. Αντίθετα, η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε
προσπάθεια συνέχισης του Πρωτοκόλλου, αποδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο ακόμα περισσότερο την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα του καθεστώτος.
Εριφύλη Πασπάτη, Ερευνήτρια ΕΚεΠΕΚ και Υπ. Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου

Διεθνή Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
51st Geneva Graduate Study Programme, 2013 "Gender equality and the empowerment of women”,
1-12/7/2013, Geneva
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/8E865A1942E8E45B80256EF30034C255?OpenDocument

United Nations International Law Fellowship Programme,
24/6-2/8/2012, the Hague, the Netherlands
Περισσότερες πληροφορίες: http://untreaty.un.org/cod/ilfp/index.html
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

www.ekepek.gr
http://www.facebook.com/groups/15477795324

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη
Επιμέλεια: Τηλέμαχος Μπούρτζης

@ekepek

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr
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