
Tình Hình Thế Giới 
HÀNH ĐỘNG VÌ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU



THẾ GIỚI ĐÃ CÓ NHỮNG HIỆP ĐỊNH GÌ?
1992 - Diễn đàn Toàn cầu Rio: Liên Hiệp Quốc 

vì Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) được thành lập  

1995 - COP1: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến

đổi Khí hậu diễn ra tại Berlin

1997 - COP3 & Nghị định thư Kyoto hình thành 

2005 - Nghị định thư Kyoto bắt đầu có hiệu lực 

2008 - 2012 - Giai đoạn đầu của Nghị định thư
Kyoto



TÓM TẮT: Nghị định thư Kyoto
- Được ký kết giữa 192 bên, bao gồm 191 quốc gia và Liên minh

châu Âu

- Chỉ có Andorra và Nam Sudan không ký kết nghị định này

- Nghị định đề ra mục tiêu đến năm 2012 giảm khí thải nhà kính

xuống 5.2% so với mức độ năm 1990

 

Nghị định cũng đưa ra ba giải pháp dựa trên thị trường: 

(a) Chương trình Mua bán phát thải Quốc tế
(b) Cơ chế đồng thực hiện (Joint Implementation Mechanism, JI) 

(c) Cơ chế phát triển sạch (CDM) - Liên quan đến các nước đang

phát triển. Cơ chế cho phép các cam kết Nghị định thư Kyoto được

giao dịch dưới dạng hàng hóa trên thị trường toàn cầu

 



2009	-	COP15		tại	Copenhagen,	các	bên	không	tìm
được	tiếng	nói	chung	trong	việc	đưa	ra	thoả	thuận	về
hành	động	chống	Biến	đổi	Khí	hậu

2015	-	COP21	-	Thỏa	thuận	chung	Paris

2018	-	Thống	nhất	khung	hướng	dẫn	thực	hiện
Thảo	thuận	Paris	

THẾ GIỚI ĐÃ CÓ NHỮNG HIỆP ĐỊNH GÌ?



Từ Paris đến Katowice
HÀNH TRÌNH HIỆN THỰC HOÁ THỎA THUẬN LỊCH SỬ 



Những Nhóm Thương Thảo

Annex 1
(Các	nước	đã/đang	trong	
quá	trình	công	nghiệp	hoá)	

EU
Umbrella

 

EIG

G77+TQ
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BASIC
CVF

LDCs
AOSIS

 

 
LMDCs
AILAC
OPEC 

Arab group
Africa group

 

Non-Annex



"Đây là một khoảnh khắc lịch sử. Hôm nay các quốc gia tập hợp nơi đây

đang ký một giao ước với tương lai." Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon 



Gồm 2 phần: 
Quyết định COP (thay đổi mỗi năm) 

Nội dung chính (không thay đổi)

 

Mang tính ràng buộc pháp lý…nhưng ngôn ngữ lại
không ràng buộc?
“Các quốc gia nên…” 

“Các quốc gia được khuyến khích…”

Thỏa thuận chung Paris
Tính pháp lý



Giảm khí thải nhà kính đến năm 2020 để: 
- Hạn chế độ nóng lên toàn cầu không quá 2°C so
với thời kỳ tiền công nghiệp hoá, và hướng tới
việc giảm xuống dưới 1.5°C.
- Nâng cao khả năng để ứng phó với những hậu
quả của biến đổi khí hậu. 
- Đảm bảo nguồi tài chính nhất quán qua thời gian. 

Thỏa thuận chung Paris
Mục Đích Chung  



- Đặt ra mức đỉnh điểm của lượng khí thải nhà kính NGAY LẬP

TỨC. 

- Đạt được độ trung hoà khí thải nhà kính trong nửa sau của thế
kỷ này. 

- Các quốc gia phát triển phải dẫn đầu trong việc giảm thiểu khí

thải nhà kính trên toàn bộ các ngành kinh tế; các quốc gia đang

phát riển sẽ cân nhấc nâng cao biện pháp giảm nhẹ khí thải nhà

kính qua thời gian, tuỳ thuộc vào nền kinh tế.  

- Các biện pháp thị trường có thể được sử dụng, nhưng chưa có

thoả thuận chung về biện pháp. Nhấn mạnh biện pháp bệ chứa

cacbon. 

Thoả Thuận Chung Paris
Giảm Nhẹ (Mitigation) 



Thích ứng (Adaptation) 
- Nâng cao khả năng thích nghi và chống chọi với biến đổi khí hậu 

của các cộng đồng khác nhau.   

- Giảm thiểu khả năng cơ sở vật chất chịu tổn thương do BĐKH. 

Tổn thất và thiệt hại (Loss & Damage) 
- Dự báo, giảm thiểu và giải quyết mất mát và thiệt hại do các

sự kiện thời tiết khắc nghiệt liên quan đến BĐKH. 

- Tuy nhiên, Thoả thuận Paris không cung cấp cơ sở cho bất

kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường nào đối với các cộng

đồng chịu tổn thất bởi BĐKH. 

- Khuyến khích hợp tác và hỗ trợ giữa các quốc gia phát triển

và đang phát triển: hệ thống cảnh báo sớm, bảo hiểm ...

Thỏa thuận chung Paris



- Các nước phát triển sẽ hỗ trợ về mặt tài chính cho các nước đang 

phát triển. 

- Cân bằng giữa việc giảm nhẹ và thích ứng với Biến đổi Khí hậu. 

- Mức tối thiểu đến năm 2020 chi ra $100 tỉ từ các nguồn tài chính 

công và tư. 

- Trước 2025: các mục tiêu tài chính mới được đề ra. 

- Các quốc gia phát triển phải báo cáo mức hỗ trợ tài chính mỗi 

2 năm. 

 

Thỏa thuận chung Paris
Nguồn tài chính 



Thỏa thuận chung Paris
Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) 

- Mỗi 5 năm, các quốc gia đưa ra những mục tiêu của mình, và

phải cho thấy sự tiến bộ so với các mục tiêu trước.   

- Hiện tại các mục tiêu quốc gia sẽ dẫn tới 55Gt khí thải trong năm

2939, nhiều hơn so với mức 40Gt cần thiết để hạn chế nhiệt độ
nóng lên dưới 2 độ C. 

 - Mỗi 5 năm, các quốc gia sẽ cân nhắc lại NDC dựa trên đánh giá

toàn cầu. 

- Các đánh giá này bao gồm chỉ tiêu giảm khí thải, kế hoạch thích

ứng với BĐKH, báo cáo việc sử dụng ngân quỹ, chuyển giao công

nghệ.  



NDC



Các thành phần của NDC 



Tình hình (I)NDCs toàn cầu 



Nhưng thật sự Thoả thuận chung Paris có
phải là thành công không? 

 Một "sườn bài" chung cho việc hành động chống

Biến đổi Khí hậu

 

Mang độ nóng lên của trái đất xuống dưới 2 độ C. 

 

Có những biện pháp để nâng cao mục tiêu theo thời 

gian.

gian. 

Để các quốc gia quyết định mục tiêu phát thải tuỳ ý. 



Sau Paris, ta làm gì? 
 �Thành Lập Bộ quy tắc

Nguồn tài chính (Finance) 

Cách thức áp dụng (NDC, yêu cầu về minh bạch thông tin, đánh

giá hiệu quả các dự án khác nhau trên toàn cầu). 

Đẩy mạnh các NDC. 

Bộ quy tắc thực hiện Thoả thuận chung Paris vừa được thông qua

tại hội nghị COP24 tại Katowice. Đây là tập hợp những điều lệ và

hướng dẫn liên quan đến quá trình hiện thực hoá các mục tiêu đã

đề ra trong Thoả thuận chung Paris. 

 

Ba vấn đề chính dược nêu ra trong Bộ quy tắc:


