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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 

 إعادة زر على ضغطال يوم هو يومال
 لنا التحذير عالمات يصدر الكوكب. الضبط
 يسير نحو الوقوع في هاوية المؤتمر ولكن
 في سياسي اتفاق ابرام تم. مناخية كارثة
 .وينبغي أن نقوم جميعنا بدعمه ديربان

 لموتفيما تتحسرون على ا وزراء،أيها ال 
 المستوى، ةرفيع خطابات مدوية في الوشيك

 لوقف وسعكم في ما وتعدون بالقيام بكل
 وقت أي منمفاوضكم أكثر  يغرقف ذلك،
ركز قطر لم الخلفية الغرف في مضى
 .تللمؤتمرا الوطني
أنه ال يزال هناك أمل في  "ايكو"تعتقد 

الدوحة في حال تم اتخاذ  اتفاقيةالوصول إلى 
ى المدى وح علمإجراءات فورية لتحسين الط

يجب  .القصير الذي نحن بحاجة ماسة إليه
 أهداف مع السياسية مطموحاتكأن تتناسب 

 تلك من طموحا   أكثرمناخية  تعهداتو 
 .حاليا   المطروحة

 طموحلحدث ذا ما:  التعهدات عن الحديثبو 
 أو ماذا ؟ المناخ قادة ليصبحوا الخليج دول
 في ضجةال سببهو  هذا كانأ ؟يمنعهم  من

 من ؟أمس القطرية جويةال الخطوط مكتب
 الشاق العمل من قدر كبير أن الواضح
. الهائلة المتنامية الفجوة سد أجل من ينتظرنا
  مع بالتزامن الفور على ذلك بدأي أن يجب

 هذه بحاجة إلى مهل العمل خطة الن
 تقديمب بشدة نوصي ونحن. واضحة ومراحل

 المقبل العام نهاية بحلول موحد نص
خالل مؤتمر  النص على والتفاوض

 .تقدير أبعد في األطراف العشرين
، اتخاذ الدوحة التفاق غير أنه من األساسي

 مبادئ تنفيذفي ما يتعلق ب ملموسة إجراءات
. 5102اتفاقيتنا الجديدة لعام  في "اإلنصاف"

 يعني ما بشأن لوضوح بحاجة نحن
 بالنسبة يعني وماذا لك بالنسبة" اإلنصاف"

 تتعلمقد  المتحدة الواليات إذا كانتف ؟ لي
 فعندها ،بشكل صحيح ذلك عن التحدث

غير  الحديث لكن. يمكننا جميعا  القيام بذلك
 أن تبلغ يجب " مناقشاتال"وهذه  مكلف

 . 5102 عام ابتداء  من المفاوضات
 البلدان منالتمويل منتظرة  عن اإلعالنات

تعرفون من ) ال يزال عليها القيام بها التي
 ولكن!(  ذلك يعرف والجميع ،المقصود

 سيتمبأنه  الثقة النامية البلدان لتكون لدى
 دوالر مليار 011 التزام الـ على اإلبقاء
 أن يجب ،5151 عام بحلول سنويا   أميركي

 التزامينتهي العمل التعاوي الطويل المدى ب
 سيتخطى بأن التمويل العام واضح جماعي
 ،5102 عام في السريع البدء مستويات
مليار دوالر  01لى ما ال يقل عن ويصل إ

ضافيأميركي بموجب تمويل جد  يد وا 

 الفريق) محددة مراحل مع عمل وخطة
العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان 

 .(للعمل
تعاونيا  األقل  المسار إلى يقودنا ما هووهذا 

العمل التعاوني الطويل  !على اإلطالق
 هذا يبدو ،!عالقةقضية  22 مع المدى
. طفل ميالد عيد بعد انتهاء حفلة كملعب

 أين ؟بعملية يقودها طرف أهذا ما تقصدونه
األمور  زمام تخذي أن من يمكنه القيادة، هي
 التوافق روحو  النية، حسن مع بالتأكيد، ؟

ل مع بعض ، يمكن التعامالجهود وبعض
القضايا التي تشكل األزمة الحقيقية من قبل 

ويمكن نقل القضايا العالقة إلى منزل . الوزراء
  .مناسب قبل غروب الشمس هنا في الدوحة

ك من تأخيرات ، ليس هناك ليس هنا – اآلن
 تعديالت اعتماد يتعين عليكم – من أعذار

 من شأنها تعزيز كيوتو بروتوكول على قوية
 الهواء من الحد طريق عن بيئيةال سالمته
 عن بحثا   كيوتو عن إلى الذين تخلوا. الساخن
  .معليك عار:  دفئا   أكثر مناخ
تدل  التي المشجعة اإلشارات بعض هناك

 العمل خطة في تقدم إحراز على أنه تم
لنصل  الصحيح المسار على لتبقينا الالزمة
 في وملزم طموحعادل و  باريس اتفاقإلى 
 من نتعلم أن بالطبع ناعلي يجب .5102 عام

  خطة الن (كوبنهاغن ) الماضي أخطاء
 

    قرارات الدوحة
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 الكثير الواقع في نالماضيا نلم يشهد اليوما
في الوقت  ولكن. الطموح وأ التقدم من

 ملاأل أن عتقدن بعض األمور تجعلنا نفسه،
   .ما مكان فيموجودان  النية وحسن
 المتعلقة شائعاتلبا بهدوء إيكو ترّحب
ها للحد تعهدات عن النامية البلدان بإعالن
 الرفيع الجزء في اليومف. االنبعاثاتمن 

 الدومينيكان جمهورية تعهدت المستوى،
 بنسبة مشروط غير ها بشكلانبعاثات خفضب

 بحلول 5101 عام مستويات من أقل 52%
على  المطلقة، القيمة حيث من 5121 عام
 األموال باستخدام يتم تحقيق هذا التعهد أن

 المجتمع تضامن إلى باإلضافة المحلية
 وبالتالي ملزم وطني قانون هذا. الدولي
 إيكو تهنئ. االلتزام به لحكومةا على

 إجراءات هااتخاذعلى  الدومينيكان جمهورية
 العديد ر بأنوتذكّ  المناخ تغير بشأن جدية
 هذاو . أيضا   بعمله يقوم األخرى البلدان من
 هذه في نحتاجها التي المواقف من نوع هو

   .إلحراز أي تقدم المفاوضات
 
 
 

 

 بخالف لقيامإن ا. 5102 عام بحلول
 أي دون المجتمعات أفقر ترك يعني ذلك

 لمواجهة دعمها سيتم بأنه ضمان
 . المناخية التأثيرات

،  5102 عام في الوراء إلى نظرنا إذا
 للمحادثات الحقيقية القصةبأن  قد نجد

تكن  لم الدوحة في المناخالمتعلقة ب
 - ةالتفاقية التسوي مؤدية ضربة اخرى

ما كان عند األمام إلى صغيرة خطوة
 يجب. اإلجراءات تغييرإلى  حاجةهناك 

 الطريق تمهيداتفاقية الدوحة ب تبدأ أن
 والذين هم دون شك ،ضعفا   الفئات ألكثر
 جوههمو  الذين رأينا المناخ تغير ضحايا
 يواجهون الذينو  الجزيرة، قناة على

 مجتمعاتهمب يوميا   واألضرار الخسائر
على  اليوم تتفقوا أن يجب. وثقافاتهم

وقيادة آلية دولية للخسائر  إنشاء
 . واألضرار

 الدوحة هناك أمل في أن نتذكر يزال ال
 فااكتش الذي أعدتم فيه المكان على أنه
 القطاع إلنقاذ فعلتم كما ،لتعاونبا مإرادتك

 األزمة. 5112 عام في المصرفي
 الكواكب أفق في تلوح التي العالمية
 أيها .صغيرة ماليةال األزمة تجعل

تحت  اليوم نحنأيها المندوبون،  الوزراء،
 .عن الكوكب كله تنوبونأنت ف. تصرفكم

 
 

 األولى يحتل االتحاد األوروبي المرتبة
لدينا  زالي ال ألنه في جوائز أحفورة اليوم

يتعرض بعد اآلن للبلطجة  لم هأناألمل ب
 التام اإللغاء عن من قبل بولندا وسيدافع

 فترة نهاية في الساخن ءالهوا لكامل
 .كيوتو بروتوكول من الثانية االلتزام

  األوروبي االتحاد تحدث ديربان، قبل

 

 
 
 

أنه  قال كيوتو في. الفجوة سد أهميةعن 
 شرط على ثانية، التزام فترةيمكنه االلتزام ب

يشارك  حيث طريق خارطة هناكيكون  أن
 وحيث أوسع إطار في الرئيسيون الباعثون

 السالمة لضمان كيوتو واعدق تحسين يتم
 فائض إلى وال سيما باإلشارة البيئية،

 غير أن. وحدات الكمية المحصصة
 نحن. يماطل يزال ال األوروبي االتحاد
 االتحاد قوي من جانب موقف إلى بحاجة

 تعذر على في حال. اآلن األوروبي
 موقف إلى التوصل االوروبي االتحاد

خذ لن يؤ  الفائض، بشأن مشتركملموس و 
 القادمة مناقشاتال في على محمل الجد

للفريق العامل المخصص المهني بمنهاج 
 ليس سياسيال عالنإن اإل. ديربان للعمل

 التام اإللغاء حلويجب أن يشمل ال خيار
 االلتزام فترة نهاية في الفائض لكامل
 .الثانية
بسبب موقفها  مركز الثاني، بولندا تحتل

 يصرون. الساخن الهواء بشأن المتحجر
 الترحيل التام واالستخدام السخي على بعناد
 كيوتو بروتوكول من الثانية االلتزام فترة في

 هواء أي إلغاء على بشدة مع االعتراض
 زيرحتى أن و . تلك الفترة نهاية في ساخن
 في ليقول الجرأة لديه كان بولندا في البيئة
 .رة مع الفريق العامل المخصصأخي مقابلة

بوصفهم . المعني بمنهاج ديربان للعمل
 يتعين على الرؤساء المؤتمر، مستضيفو

 لتسريع ناجح اتفاقالتوصل إلى  تسهيل
 نحو تقدم تحقيق الرامية إلى المحادثات

 .قانونا   ةملزمو  ةطموح يةاتفاق
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 في مؤتمر الدوحة التمويل ملخص اإلجراءات المتخذة بشأن التمويل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوآثار  العالمي المناخ تغير أسبابان 
من  كفايةال وعدم تجزئةمع وجود ال متفرقة

 علىاألمر يطبق  هذاو . الناحية المؤسسية
 الذي العامل ولكن العالمية، المشاكل معظم
أكثر تعقيدا   المناخ أجل من العمل يجعل
 غازاتال آثارف. والزمانية المكانية األبعاد هو

 ها، بلمصدر  في" ساخنة ا  بقع" ليست الدفيئة
 التأثيراتتكون و  ةعالمي الواقع في هي

 ذات المناطق في حدة أكثرأعنف و 
  .منخفضةال نبعاثاتاال

 المعنوية قيمنا أن نجمع إلى بحاجة نحن
 .الكبيرة المشكلة هذه لمعالجة واألخالقية

 الشباب منظمة توفي هذا السياق، أجر 
SustainUS الخميس يوم جتماعيةا تجربة 

 قطر مركز في ديسمبر/ كانون األول 0
 .الفرضية هذه للمؤتمرات الختبار الوطني

 بطرح سؤال على الشباب ممثلون عن قامف
حول  المؤتمرالمتواجدون في  الذين األفراد

إذا  الوجهة التي سيخصصون األموال لها
: ،كان هذا األمر يعود إليهم بشكل كلي

 البداية تمويل األخضر، المناخ صندوق
-5102)الفترة  منتصفتمويل  ،ةالسريع
 الوقود ودعم العسكري اإلنفاق وأ( 5151

  .األحفوري
وهمية عند بداية  اال  و مأ شخص كل تلقى

 فيها المتحركة التي تنقل الممرات
 قطر مركزإلى  مرآبال من األشخاص

 واختار ي نأ عليهم وكان. للمؤتمرات الوطني
 قانفإل األفضل الوجهة الطريق طول على

 الشباب فكرة وضع العديد رفض .أموالهم
 الوقوددعم و  العسكري اإلنفاق لعبوات

 بين األخالقية ، وقّسموا دوافعهماألحفوري
 بحلول .ثالثةال المناخ تغير تمويل خيارات
 المناخ صندوق كان ،النشاط هذا نهاية

 توكان. واضحبشكل  الرابح هو األخضر
 الممرات في التي أجريت النفعية اتحسابال

  في المتحركة
 

 سوأاأل الدول لدعم خيارا   الواقعفي  المتحركة
   .حاال  

 يعيشونالذين  نسمة مليار 0.5ل تبين أن ا
من المرجح أن  يومال واحد في دوالر على

 شخص من دوالر 011 من المزيد واكسبي
 في دوالر مليون 011111 على يعيش
 اتحسابنتيجة ال هي هذه أن يبدو. السنة

 همأذهان في ة التي أجراها المشاركونسريعال
  .واضح خيار أمام وضعهم عند
 الدفاع مجلس عن صادر لتقرير وفقا   لكنو 

 الوقود على دعمبلغ ال الطبيعية، الموارد عن
 مليار 772 :5105 عام في األحفوري

ي، بينما لم العالم الصعيد على دوالر
على أي  األخضر المناخ صندوق يحصل
 ةالسريعالبداية  تمويل مجموعكان مبلغ، و 

حتى إذا ) دوالر مليار 21 من بكثير أقل
 في إطار المزدوج استثنينا التسجيل

 وضع تمي ولم ،(الرسمية اإلنمائية المساعدة
 بين تمويل منتصف الفترة خطة عمل بشأن

 لبدء تعهداتأو القيام ب ،5151 وعام اآلن
 في األخضر المناخ صندوقل األموال حشد
 .الدوحة مؤتمر من األخيرة األيام

بالنسبة  شاملة صعوبة المناخ تغيرل شكّ  قدل
فهو يجعلنا  ،السياسية الفاعلة لجهاتإلى ا

 نستخدمها التي المؤسسات في كشكّ ن
ن كنا و  حتى المناخ، تغيرللتصدي ل  نحنا 

 الفئات عن نيابة الخياراتب نقوم أنفسنا
ما  إذا الكوكب هذا ومستقبل ضعفا   األكثر

 التجربة هذهلقد أظهرت . لفرصةا سنحت لنا
مدى الجهود التي  الرسمية غير الصغيرة

 االنبعاثات في فجوةال لسديجب أن نبذلها 
       .واإلنصاف

 

مليار جنية استرليني  0.2: المملكة المتحدة
كجزء من التمويل  سنوات 2 على مدى

 معمليار على مدى سنتين  0.1 ىلإ السريع
 من المبلغ ألنشطة التكيف %21تخصيص 

 5105مليار يورو في عام  0.1: ألمانيا
 5102مليار في عام  0.1إلى 

 لعاممليون كرونة دنماركية  211: الدنمارك
مخصص  مبدئيا   منها 51% ،5102

 على ةظفامحال لصندوق المناخ األخضر،
 5105 لعام سريعةال بدايةال مستويات

 0.5 بتخصيص الدنماركية الحكومة قامت[
التمويل  إطار في دنمركية كرونة مليار
 في مليون 211 :السنين مر على السريع
 و 5100 عام فيمليون  111 ،5101عام 
 211 لا ظافحت. العام هذا مليون 211
  .[العام هذا مستوى على 5102 لعام مليون

 المتحدة المملكةكانت إعالنات  :مالحظة
ولكننا  قبل ة منفو عر م والدنمارك وألمانيا
 األمر .محتوى ميزانياتها توضيحب فقط نقوم

 في عامة جعلتها أنها هو الجديد الوحيد
نعتقد أن المعلومات  .األطراف مؤتمر إطار
هو  مصدرها ولكن ،صحيحة التالية

 خالل األحاديث التي سمعنا أنها جرت
بالتحديد  أنها ليست أي) المفاوضات

 :(التعهداتعن  رسمية إعالنات
 لعام سويدية كرونةمليار  5.2 :السويد
 السويدية الحكومية غير المنظمات) 5102

 ،إن هذا الرقم قد انخفض ولم يرتفع قولت
 (بهذا الشأن تفاصيل نا ال نملكولكن
 نهابروتوكول كيوتو إ في تقال: كندا

 عالمية لمبادرات الدعم تقديم ستواصل
 الشمالي والقطب الزراعة ذلك في بما جديدة

 !(نامية دولة حتى ليستوهي )
ها لم لكنو  عهدتت سوف ت إنهاقال: أستراليا
   أرقام تقّدم أي

 


