
 

 

I S S U E    N O 7      PAGE 1        F R E E  O F  C H A R G E 

2102قطر  –البيان الصحافي الخاص بالمجتمع المدني لمفاوضات التغير المناخي، الدوحة   

5 
 كانون األول

2102ديسمبر   

Eco has been published by Non-Governmental Environmental Groups at major international conferences since the Stockholm Environment Conference in 1972. 
This issue is produced co-operatively by Climate Action Network (CAN) groups attending the SBI, SBSTA, AWG-KP and AWG-LCA in Bonn in June 2008. 

ECO website: http://www.climatenetwork.org/eco 

لزيادة مساهمتها المالية في حين أن سعي الواليات المتحدة إلى إضعاف " الشعاع"المملكة المتحدة تحصل على جائزة 
األحفورة"القواعد يؤّمن حصولها على جائزة  " 

تحتل الواليات المتحدة المركز األول في  
جائزة األحفورة بسبب تخفيضها لمستوى 
ل عمليات القياس واإلبالغ والتحقق للدو 

المقارنة بين الدول المنضمة إلى . المتقدمة
فترة االلتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو 

وتلك خارجها أمر ضروري لتعزيز نظام 
لطالما قامت . مبني على الثقة والشفافية

الواليات المتحدة بعرقلة التقدم المحرز في 
عمليات القياس واإلبالغ والتحقق باستمرار 

كثر ررابة وو أن واأل. في المحادثات
الواليات المتحدة قامت في كوبنهارن 

بالضغط بقوة على الصين لكي تكون أكثر 
صرامة في مجال المحاسبة واإلبالغ عن 

إذا . أما اآلن فقد تغير الوضع. االنبعاثات
كانت الواليات المتحدة جادة بشأن التوصل 

، فهي بحاجة إلى 2015إلى اتفاق لعام 
الكربون، وعرقلتها للتقدم قياس انبعاثاتها من 
لدى الواليات المتحدة . وو أمر رير بديهي

إجراءات في مجالي الشفافية والمحاسبة وي 
من األقوى في العالم كله، ولكنها تعاني من 
حساسية تجاه تطبيق وذه اإلجراءات على 

الثقة وي المفتاح للتوصل . المستوى الدولي
لمتحدة إلى معاودة عالمية ملزمة، والواليات ا

  تعرف أكثر من أي أحد آخر أن الشفافية

فبداًل من تقييد التزامها بالتبرعات المحددة 
من األطراف األخرى، قامت المملكة 

بالكثير من أجل خلق دينامية  المتحدة
إيجابية من خالل إعالنها المبكر في الدورة 
الوزارية ومن دون أي مطالب واضحة في 

نحن نتطلع إلى أن تحذو الجهات . المقابل
المانحة األخرى حذو المملكة المتحدة خالل 

األيام الثالثة المقبلة، إذ نعتقد أن على 
 .ونياألطراف كافة اتباع وذا النهج التعا

والمحاسبة تساعدان على طمأنة البلدان كافة 
ما تقوم به . بأن كل منها ينّفذ ما وعد به

الواليات المتحدة وأتباعها مثل اليابان وكندا 
  .وو إفساد أنظمة محاسبة الكربون لديها

جائزة شعاع اليوم من نصيب المملكة 
لسباقة في اإلعالن عن المتحدة لكونها ا

فقد . تعهداتها لما بعد فترة التمويل السريع
أعلنت المملكة المتحدة اليوم أن تمويلها 

مليار جنيه  1.8المخصص للمناخ سيبلغ 
استرليني على مدى العامين المقبلين، ووو ما 

عن مستويات فترة % 40يمثل زيادة بنسبة 
من % 50التمويل السريع مع تخصيص 

 .نشطة التكيفالمبلغ أل

يعتبر وذا اإلعالن نقطة إيجابية في 
. المفاوضات بشأن التمويل في مؤتمر الدوحة
لذلك نحن نحث البلدان المتقدمة األخرى 

على البدء بتقديم األموال وزيادة التمويل لما 
وذا ،بالتأكيد   .بعد فترة التمويل السريع

االلتزام وو جدير بالذكر وموضع ترحيب، 
م يكن ليستوفي المعايير الصارمة ولكنه ل
ما  .في ظروف أخرى" شعاع اليوم"لجائزة 

يجعل وذا اإلعالن جديرًا بهذا االعتراف 
المطلوب وو أن حكومة المملكة المتحدة 

 فبداًل من تقييد . كانت السباقة في القيام بذلك
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 اليابان أن هاعاسمعند  شعرت إيكو بالقلق
 من لحدل هدفهاب تعجز عن الوفاء قد

 5252 عام بحلول %52البالغ  االنبعاثات
 ذلك من بدالً أنها و  ،0992 عام مع مقارنة

 %9-2 حوالي إلى تخفيضه في نظرت
 (.المحليودف التخفيض )
 زخم الحال بطبيعة اليابان تضقوّ  قدل

ها لفترة التزام رفض خالل من المفاوضات
ذاو . كيوتوثانية بموجب بروتوكول   قامت ا 

 اتفاق بموجب الطوعي تعهدوابخفض  اآلن
 الطموح ليقلمن شأن ذلك تف كانكون،

 تشعر إيكو بالقلق من أن لذا .والمصداقية
وأال  رير مسموعاً  اليابان يصبح صوت

   .اآلن بعد الجد محمل على ؤخذي
 في ما حد مصداقيتها إلى ت اليابانفقد

 الوقت وو اآلنو . الماضيين العامين
 أن علني لكي الياباني لوزيرل المناسب
 ممكن وو ما بكل القيام إلى تهدف اليابان
كما . على حاله %52 لا ودف على لإلبقاء
 المناسب التمويلبتوفير  تعهدت أن يجب
 السبيل وو هذاف. 5202-5202 لفترة

في  اءوالبنّ  اإليجابي دوروا الستعادة الوحيد
 تغير لمواجهة ة المبذولةعالميال دو جهال

 .المناخ
 
 
  

 

اقترب موعد المراجعة الدورية األّولى 

التي ترمي إلى تكوين ( 2013-2015)

أداة متينة قوامها العلوم وهدفها زيادة 

ورغم اقتراب االستحقاق لم  .الطموح

يُتخذ بعد أي قرار بشأن الهيئة التي 

فلقد عقدت . المراجعة ستُعنى بإجراء 

مجموعات غير نظاميّة اجتماعات متو 

ل إلى توافق  اصلة من غير أن تتوصَّ

وقد يقضي الحّل . ملموس في اآلراء

األكثر إقناعاً بإنشاء مجموعة خبراء 

مقّرها الدوحة وتعمل بمؤازرة أمانة 

تُعنى هذه . السّر على المضي قدماً 

ة المجموعة بتجميع االستخبارات العلميّ 

الجديدة من تقرير الهيئة بين الحكوميّة 

التقييمي  IPCC المعنيّة بالتغيير المناخي

الخامس وغيره من الموارد بما في ذلك 

حلقات مراجعة هّوة الجيغاطّن التي 

يُعالجها برنامج األمم المتحدة للبيئة 

ر التي تصدر كّل سنتين والتقاري

التي تصدر كّل سنتين  والتقارير

 ICA الصادرة عن والتقارير

 و (حاليل الدوليّةالمشاورات والت

IARال شّك  .لتقييم والمراجعة الدوليين

في أّن مساهمات األطراف وتقاريرهم 

 ايكو تشعر ولكنّ . على قدٍر من األهميّة

بالحيرة وتتساءل عن سبب إسقاط 

مشاركة المجتمع المدني من مسودة 

القرار في التقارير كما في المواقع 

ذا فال شّك في أّن تجربة ه. األخرى

األخير والبيانات واإلضاءات  ذات 

الصلة يُمكن أن تُضيف قيمةً مهّمةً على 

  .هذه المبادرة الجديدة المهّمة

  

فيما تدخل المحادثات حول المناخ أسبوعها 

ل واقع التغيّر المناخي تسجيالً  الثاني، يُسجَّ

العامة يوم  LCA ففي جلسة ال. شديداً 

االثنين، قالت مندوبة من دولة الفليليبين 

لعلّنا بدل االستعداد لعيد الميالد، قد نكون "

في إشارٍة إلى " بصدد إحصاء الوفيّات

فمساء يوم . هبوب اإلعصار بوفا الوشيك

االثنين، تسببت العاصفة بتهجير أكثر من 

شخصاً سارعوا إلى مغادرة  40.000

تائج الحدث البيئي ديارهم مرتقبين ن

السادس عشر الذي يضرب الفيليبين هذه 

وفي األثناء، غاب الطموح عن   .السنة

لة  التداول في الدوحة سيّما وأّن محصِّ

الخسائر واألضرار تفتقر إلى وجود آليٍّة 

فالسياسات التي . تُعالج المواضيع األعظم

ثة في مسيرتها  تلوي ذراع الصناعات الملوِّ

ميزانة العالميّة الكاربونيّة نحو تخطّي ال

ليست سوى أحالم واهية تنتاب المجتمع 

المدني واألمم التي تحتمل حتّى الساعة 

  .وزر عالٍم يُعاني من مفعول الدفيئة

لقد نفذ الوقت وولّت أيام المفاوضات فيما 

ال تزال المحادثات في حاٍل من الركود 

ويقف المسؤولون عن هذه األزمة 

وتُعّد عرقلة . العدالةمعترضين سبيل 

الطموح والمساواة على الصعيد العالمي 

وهي في أبسط تقدير تفضي . فعالً جرميّاً 

إلى تدمير الممتلكات وإهمال الحياة 

أّما األطراف التي . البشريّة وحجم الخسائر

تستمر في الدفاع عن قطاع األعمال فهي 

في موقع المتهم وسيدينها التاريخ على 

الفيليبين وماليين  نؤازر نحن .أعمالها

يُسددون  ،األشخاص من حول العالم الذين

ثمن جهل الدول وشركات الوقود 

على  واضعين مصلحة المكاسباألحفوري 

 Legacyحساب حاجات الشعوب

YOUNGO 

  

 

  

 هدفب نو تفعل ماذا يون،اليابانأيها 
 ؟% 52 بنسبة تخفيض االنبعاثات

 

 تأييد دولة الفيليبينلمعاً 

 

أفضل خيارات الخبراء، استخراج 

 المدخالت الجديدة من العلوم
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 الدوحة في التي يجب اتباعها اآلداب الوزارية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على  الدوحة إلى المتقدمة البلدان معظم أتى
 من جديد مسار إلى االنتقال أمل

لم يتم فيه  الذي الوقت في حتى المفاوضات
 من العديدالتوصل إلى أي حل بشأن 

 من األخيرة السنواتفي  الحاسمة المسائل
 معالجة بمكان األومية منلذا . المحادثات

  .المحادثاتالمضي قدمًا ب قبل المسائل وذه
 ريدت ،الصالحات األمهاتجميع  على ررار

 ال إنه المتقدمة البلدان وزراءل قولت أن إيكو
 من االنتهاء قبل الحلوى تناول هميمكن

. الخضروات ذلك في بما الطبق الرئيسي
 المناخ أزمة ألن بسرعة الطعام تناول عليهم

 في المشاركون جميع إذا أنهىإال  تحل لن
  .وجبتهم تناول المحادثات وذه
 

 بموجب مسؤوليات المتقدمة البلدانلدى 
 العامل الفريق مسارو  كيوتو بروتوكول
بالعمل التعاوني على  المعني المخصص

 مؤتمر في بها الوفاء يجبو المدى الطويل 
 . الدوحة

 

 االلتزام فترة المسؤوليات وذه أوم ومن
 رفعو  كيوتو بروتوكول بموجب الثانية
 راظهوا   التخفيف في مجال الطموح مستوى

 دوالر مليار 022 مبلغ تقديم ية اعتزامهاكيف
 أنشطة مكافحة التغير لتمويل سنوياً 

 ،المسؤوليات هذهب الوفاء يتم لم ما. المناخي
 المعني المخصص العامل الفريق مسار فإن

 فتقرسوف ي المعّزز للعمل ديربان بمنهاج
 لضمان الذي يحتاجه متينال ساساأل إلى

 أجل من العمل فيمهم  تغييرحصول 
  .القادمة السنوات في المناخ
 وذه التوصل إلى حل بشأن مع ولكن

 الفريق على يجب األساس، ووضع المسائل
 ديربان بمنهاج المعني المخصص العامل
 من جديدة حقبةب بدءال المعّزز للعمل

 الثقة من بروح المناخالمتعلقة ب مفاوضاتال
 أن يجب التي الجماعي والعمل والتضامن

 في بشكل عاجل المتخذة اإلجراءات شملت
  المخصص العامل مسار الفريق إطار

 

 رفعل المعّزز للعمل ديربان بمنهاج المعني
التخفيف لفترة ما  في مجال طموحال مستوى

 في طرفي أل يمكن الو . 5252قبل عام 
 تأخير أيبحصول  لسماحا المحادثات وذه
 تكون أن إيكو تتوقع .المسعى وذا في

عازمة  الدوحة إلى أتت قد المتقدمة البلدان
أفضل ما لديها فيما  إظهارعلى  كل العزم

 التي لبلداناولكن . يتعلق بآداب المائدة
 طريق عن السابقة التزاماتها تجنب تحاول
فقط  المستقبلية الخطط إلى التركيز تحويل

 في النجاحف. لالختباء مكان أيلن تجد 
 يخلق ما وذاو  االثنين معًا، يتطلب الدوحة
التعاوني  والعمل الطموح من متوازنة وجبة

      .المناخ بشأن العالمي

 


