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  كربن خنثي مي شود ۲۰۴۵طبق قانون جديد، سوئد تا 

 

ميزان انتشار كربن خود را به صفر رسانده و به اولين كشوري تبديل شود كه پس از  ۲۰۴۵سوئد قصد دارد تا سال 

  توافق پاريس به شكل قابل توجهي بلندپروازي هاي كربني خود را ارتقا داده است. 

به  راي ۴۱راي در برابر  ۲۵۴ –قانون فوق الذكر توسط يك كميته بين حزبي تهيه و تنظيم شده و با اكثريت آرا 

خود برنامه اجرايي  كهه را فراهم كردتاسيس يك كميته سياست آب و هوايي مستقل  زمينهتصويب رسيد. اين قانون 

  د.ر چهار سال يكبار به روز مي كنه را

از برق  %۸۳به مرحله كربن خنثي برسد. اين كشور در حال حاضر با تامين  ۲۰۵۰قصد داشت تا سال سوئد پيش از اين 

را  ۲۰۲۰برق از منابع تجديد پذير تا سال  %۵۰خود از انرژي هسته اي و انرژي برقآبي، اهداف پيشين خود مبني بر توليد 

  محقق كرده است.  

ناشي از حمل و نقل از ميزان انتشار كربن  ، تمركز خود را بر كاهشيسوئد قصد دارد براي رسيدن به مرحله كربن خنث

طريق استفاده از سوخت هاي زيستي و ماشين هاي برقي قرار دهد. طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار است 

  از توليد داخلي كربن خود را كاهش داده و مابقي را از طريق كاشت درخت جبران كند. %۸۵سوئد 
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هاي عمومي همراه ار كربن ناشي از حمل و نقل مي تواند امري دشوار باشد زيرا ممكن است با مقاومتكاهش انتش

دم نهاد از سازمان مر گيرد. فمكه دي جونگ،هاي سبز صورت مياما در سوئد همواره حمايت زيادي از سياست شود،

  "زيادي براي انجام اين پروژه دارند." من معتقدم كه آنها (سوئد) شانس گويد:ديده بان بازار كربن، مي

دهند. او در اين باره مي ءهاي خود را مانند سوئد ارتقادي جونگ انتظار دارد كه كشورهاي ديگر هم بلندپروازي

"پس از تصميم ترامپ مبني بر خروج از توافق پاريس، اكنون كشورهاي اروپايي از هميشه متحدتر شده و مايلند گويد:

  دنيا ديكته كنند."رهبري را به 

ها پيشتاز است، به تازگي متهم شده است كه از طريق البي گري اقدام به تضعيف اما با اين كه سوئد در برخي زمينه

"ما بايد مطمنن شار كربن ناشي از جنگل زدايي در ارتباط هستند. دي جونگ مي گويد:قوانيني كرده است كه با انت

  را در مبارزه با جنگل زدايي از خود نشان مي دهند كه در مبارزه با انتشار كربن." شويم كه آنها (سوئد) همان قدرتي

  مترجم: مهندس فرزام ابريشمي

‐https://www.newscientist.com/article/2138008‐sweden‐commits‐to‐becomingمنبع: 

carbon‐neutral‐by‐2045‐with‐new‐law/ 

 


