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 !غير كاف   الطموح مستوى
 

 
إلى  العملية هذه بشأن حاجة إيكو تساءلت

 أخرى أمور بين من. الوضوح منالمزيد 
 للبيئة المتحدة األمم برنامج أشار كثيرة،
 الطريق على لسنا أننا إلى الدولي والبنك

بالرغم ر يالخط المناخ تغير لتجنب الصحيح
 درجات ارتفاع منللحد  فرصة من وجود

 إيكو توافق. مئويتين درجتين عند الحرارة
 خالف هناك ليس أنعلى هذا األمر وتعتقد 

 .بشأنه
 هذه لمعالجة التالية الخطوات ما هي
 التخفيف إجراءات على واالتفاق المسألة

 المجموعةيبدو أن  والملحة؟ الضرورية
 تدعونا إلى عدم( المظلة المجموعة) الشاملة

 ا  اقتراح تملكفهي  ،تقدما   تحرز ألنها لقلقا
 بموجب التعهدات توضيح :جديدة لعملية
من بالي  عمل خطة من( ط( )ب) 1 الفقرة
    .سنتين مدةل يستمر برنامج خالل
 في نقاطال ضعب توضيح في إيكو ترغب
ى لإ ةاجبح ون إنكمتقول مأنت. االقتراح هذا
نه لن الوقت من مزيدال  يكون للمحادثات وا 

 المحاسبية القواعد توافق حول هناك
 الموّحدة المحاسبة من شأن .الموّحدة

توضيح ( ط( )ب) 1 الفقرةبموجب  تعهداتلل
 من لتحققعلى ا األطراف ومساعدةر و األم

عليكم لذلك يجب  .ودالجه مقارنة قابلية
 مكنت إذا. 0202 لعام لكربونل ميزانية وضع
 كميمكن ،غير ضرورية ةقارنلما ون أنتعتقد
 :هذا تلميح صغيرو  .من العدد واحققتت أن

 التعهدات لمقارنة ومختبرة مجربة وسيلة لدينا
 أن هيمكن وهذا... في إطار بروتوكول كيوتو

ذا. األمور كافة فهم على الجميع ساعدي  وا 
من شأن ف، بالتوقيع الشاملة المجموعة قامت
      .أيضا   األهلية مسألة أن يحلاألمر هذا 
 تتبادر إلى أذهاننا أغنية المرحلة، هذه في
 هذهو  ،"القليل من الكالم والمزيد من األفعال"

 ...نّغنيها أن جميعا   نايلع أغنية
 

من أكثر الدول إنفاقًا : النرويج
نتاجًا لالنبعاثات  وا 

بينما تنفق النرويج الماليين من الدوالرات 
على حماية الغابات المطيرة والطاقة 
المتجددة في البلدان النامية، أظهرت 
البيانات الجديدة أنها ما زالت بعيدة عن 

وقد تمت اإلشادة . تحقيق أهدافها المحلية
ها اإليرادات من الضريبة بالبالد الستخدام

على النفط لتمويل مشاريع المبادرة المعززة 
لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج 
 وتدهور الغابات وآلية التنمية النظيفة وكذلك 

أن هذا  غير. المساعدة اإلنمائية الرسمية
يتناقض بشكل صارخ مع األرقام الجديدة 

التي تبّين الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية 
أن انبعاثات الكربون المحلية قد زادت بشكل 

  .كبير

سوف يصل وزير البيئة النرويجي بارد 
فيغار سولهييل إلى الدوحة األسبوع المقبل 
لتقديم أهداف طموحة في المعركة ضد تغير 

في انبعاثات % 20تخفيض بنسبة : المناخ
، 2020غازات الدفيئة المحلية بحلول عام 

مليون دوالر سنويا  من  500 تعهد بقيمة
أجل حماية الغابات المطيرة، واألموال 
لتشجيع الطاقة المتجددة في البلدان النامية، 
فضال  عن عدة ماليين من أجل أنشطة 

بيد أن بيانات وكالة الطاقة الدولية  .التكيف
 انبعاثات ثاني أكسيدزادت  تظهر أنه

في  38الكربون من احتراق الوقود بنسبة 
إذا لم . في النرويج 1990المئة منذ عام 

تكن النرويج تريد أن ينظر إليها على أنها 
تطلق تصريحات طموحة حول التزامها 
العالمي في المؤتمرات الدولية فقط في حين 
أن الوضع في الداخل يظهر واقعا  مختلفا ، 
فإنها تحتاج إلى اتخاذ خطوات جريئة بشأن 

أكسيد الكربون المحلية خفض انبعاثات ثاني 
 .في وقت قريب
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 !توقفي عن مناصرة اآلليات المرنة! نيوزيلندا

حتل نيوزيلندا المرتبة األولى في الئحة ت
وهي  نتائج جوائز األحفورة هذا العام

في . تبدو مصممة على تعزيز صدارتها
البداية، تعّرضت لحملة من اإلدانات 
لعدم تجديد التزامها ببروتوكول كيوتو، 

يد األمور سوءا  من ثم قررت أن تز 
خالل استمرارها في مطالبة الوصول 
إلى آليات مرنة التي تطبق ضمن 

بروتوكول كيوتو، مع عدم تقديم أي 
هذا النهج األناني . شيء في المقابل

الذي تتبعه تجاه هذه المفاوضات يعكس 
نقصا  واضحا  في رغبتها في المشاركة 

  .بشكل مسؤول

وصول على األرجح أن زيادة فرص ال
إلى األسواق هي أمر جيد، فال أحد 
يرغب في رؤية آلية التنمية النظيفة 

ولكن على نيوزيلندا . تنهار بشكل كلي
أن تثبت في الدوحة أنها على استعداد 

. 2020لتحّمل مسؤولياتها قبل عام 
لذلك، على نيوزيلندا أن تعلن عن هدف 

أقل من مستويات % 25ب متمثل 
لى األقل وأن ع 1990انبعاثاتها عام 

ترسل إشارة قوية بأنها مستعدة إلحراز 
هذه هي الشروط ألهدافك . تقدم حقيقي

الحالية حضرة الوزير، ولكن هكذا هو 
كما أن من شأن التعهد بزيادة ! الطموح

التمويل بشكل كبير في العام المقبل أن 
يؤدي إلى استعادة الثقة المقّوضة في 

بشأن السابق ودفع عجلة التقدم الحاسم 
زيادة األموال الضرورية المخصصة 

إن حصول نيوزيلندا على أربع   .للمناخ
خالل خمسة أيام يعطيها " أحفورة"جوائز 

نسبة نجاح ال بأس بها على لوحة 
 بدأ وزير شؤون مفاوضات. النتائج

التغير المناخي الدولية النيوزيلندي تيم 
غروسر، الذي أذعن لهذا الفشل، 

على أنها " األحفورة"ئز باإلشارة إلى جوا
ليس . أصبحت في حكم المؤكد

. بالضرورة أن تكون كذلك سيد غروسر
تعال إلى المؤتمر مع أهداف طموحة 
وتمويل كبير، وسوف تفاجأ بانخفاض 
. عدد جوائز األحفورة التي تحصل عليها
ليس بالضرورة أن يكون الفشل وخيبة 
األمل سائدين، وبإمكان نيوزيلندا أن 

    .لى تغيير الوضعتساعد ع

 
 آلية االستقرار صندوق لن ينقذ
 النظيفة التنمية

 آلية مستقبل ال يخفى على أحد أن
 فريقلل وفقا  . قاتما   بدوي النظيفة التنمية
بشأن  حوارال حول المستوى العالي

 النظيفة، التنمية ليةالعامة آل السياسة
 النظيفة التنمية آليةمن المتوقع أن تنتج 

 يبلغ الكربون تعويضات ا  منفائض
 انخفاض بسببتقريبا   مليار 1201
 البلدان جانب من الطموح مستوى
انخفاض  إلى ىأدّ هذا ما و . المتقدمة
إيجاد  ومحاولة بشكل كبير األسعار
 خالل. السوق ازدهار على لحفاظطرق ل
 مؤتمرل االفتتاحية العامة الجلسة

 اجتماع اجتماع بوصفه العامل األطراف
 اقترحت ،كيوتو بروتوكول في األطراف

 لشراء استقرار صندوق إنشاء الهند
 وهو ما ،الكربون تعويضاتمن  فائضال

 حول المستوى العالي الفريق به أوصى
 ليةالعامة آل بشأن السياسة حوارال

 فائض من كبيرال جزءال .النظيفة التنمية

 سيكون مصدره الكربون تعويضات
 الكربون باتمركّ  تدمير مرافق

تم . والصين الهند في الهيدروفلورية
الصادرة عن  الكربون تعويضاتحظر 
 الكربون باتمركّ  تدمير مشاريع

 المشترين جانب من الهيدروفلورية
 وأستراليا األوروبي االتحاد) الرئيسيين
من  فوائدالإلى  الفتقارها( ونيوزيلندا

 لتنميةوا البيئية السالمة ناحية
من  مشترين، وجود عدم معو . المستدامة

 جديد مصدر توفير الصندوق هذاشأن 
 !الو مألل مناسب
 يسمح هذا الصندوق يكن لم لو حتى

الصادرة عن  الكربون تعويضاتب
 الكربون باتمركّ  تدمير ،مشاريع

 دعوت أمور أخرى هناك ،الهيدروفلورية
 من جديدة نتائجفقد أظهرت . لقلقإلى ا

 العامة سياسةحول ال فريق األبحاث
 مشاريعال أن النظيفة التنمية ليةآل

 آلية بموجب الطاقة مدادإل الضخمة
 أن المتوقع من التيو  النظيفة التنمية
 ،0202 عام حتى األرصدة معظم تنتج
 تزيد من وبالتالي إضافيةتكون  ما نادرا  

 أن يعني وهذا. العالمية االنبعاثات
فائض  شتريي سوف االستقرار صندوق

 المشاريع من الكربون تعويضات
 غير من التي والمشاريع الصناعية

من المؤكد . إضافية تكون أن حالمرجّ 
 نفاقإل فعالية أكثر طرق هناك أن
 التخفيف المخصصة ألنشطة الو ماأل
 الطاقة تعرفة لتطبيق مباشر دعم مثل

 وغيرهاالمتجددة  المصادر من المنتجة
 أثبتت التي السياسات تدابير من

  .جدواها
 

 صندوق في األموال وضع من بدال  
 النظيفة، التنمية آلية في إطار االستقرار
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قامت إيكو أمس بطرح السؤال الذي يرغب كل صحفي يتابع هذه 
هل سوف تلتزم دول الخليج : المحادثات بالحصول على إجابة عنه

العربية بتغيير مسارها نحو مستقبل أكثر اخضرارا  هنا في الدوحة؟ 
ن أنه يسعى جاهدا  لبنان أعل: حتى اآلن، دولة واحدة أعطت جوابا  

يكو  إلى تقديم إجراءات التخفيف المالئمة وطنيا  والمدعومة دوليا ، وا 
 .تشاركه سعيه

بالنسبة إلى معظم الناس في العالم الواقعي خارج المفاوضات بشأن 
مؤتمر الدوحة هو ما تغير المناخ، االمتحان الحاسم لنجاح مؤتمر 

ي االنبعاثات إذا كانت النتائج ستتضمن أي تخفيضات إضافية ف
وهذا . غير تلك التي تم التعهد بها قبل ثالث سنوات في كوبنهاغن

يشمل أي إجراء من شأنه أن يساعد فعليا  على التصدي النبعاثات 
 .غازات الدفيئة العالمية المتزايدة

ولكن عندما بدأت المفاوضات بشأن هذه المسألة أخيرا  يوم 
لتخفيف التي يجب أن الجمعة، تحدث المندوبون عن إجراءات ا

 .يعتمدها اآلخرون بدال  من التحدث عما يجب عليهم القيام به

حان . على األقل يبدو أن لبنان قرأ سيناريو مؤتمر األطراف هذا
الوقت للبلدان األخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في المنطقة 

وينبغي . العربية، أن تحفظ الجزء الخاص بها في نص السيناريو
تعترف بضعفها أمام تأثيرات تغير المناخ وأن تقوم بتعهدات  لها أن

ال إلزامية وأن تظهر استعدادها لتكون من الجهات الفاعلة الرئيسية 
    .في هذه المحادثات

وهذا األمر وحده كفيل بأن يجعلنا نتذكر هذه المحادثات حتى بعد 
مرة  انتهاءها بفترة طويلة، فضال  عن تعزيز الثقة وتسليط الضوء

سيتم وضع الكرة . أخرى على تعهدات البلدان المتقدمة المتواضعة
 .مرة أخرى في ملعب البلدان المتقدمة من دون إمكانية للتراجع

على الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت 
وقطر واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين، أن تقوم 

اد إجراءات خفض االنبعاثات المخطط لها ضمن تقارير اآلن بإعد
 رسمية من شأنها أن تدرج ضمن وثيقة المعلومات

FCCC/SB/2011/INF.1.  

يتطلب األمر . نأمل أن يقوم لبنان ودول عربية أخرى بذلك أيضا  
فقط وضع إجراءاتهم المخططة وطنيا  الطوعية في وثيقة رسمية في 

احتاجت هذه البلدان إلى بعض في حال   .العملية الدولية
 التلميحات، أعدت إيكو الئحة ببعض اإلجراءات الوطنية المفيدة

 .المساهمة في مكافحة تغير المناخ

 

كان العديد يشككون في السبب الذي يدعو الدولة التي تحتل 
المرتبة األولى على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد من 

التي يمكنها أن تتحول بسهولة إلى إجراءات تخفيف مالئمة وطنيا ، 
 :وهي تشمل

-7:هدف قدرة توليد الطاقة المتجددة للمملكة العربية السعودية)*
 (2030بحلول عام % 30) 2020بحلول عام %  10

% 7: هدف قدرة توليد الطاقة المتجددة لإلمارات العربية المتحدة *
 2030ألبو ظبي ودبي على التوالي بحلول عام % 5و 

بحلول عام % 10: هدف قدرة توليد الطاقة المتجددة لقطر *
2030 

% 10: هدف قدرة توليد الطاقة المتجددة للكويت وسلطنة عمان *
 2020لكل منهما بحلول عام 

بحلول عام % 5: درة توليد الطاقة المتجددة للبحرينهدف ق *
2030  

وهذا ينطبق على البلدان النامية األخرى أيضا ، خاصة تلك التي 
 4البلدان كلها معّرضة لتأثيرات ارتفاع الحرارة . لديها قدرات أكبر

درجات مئوية، ونحن متوجهون نحو ذلك ما لم يتم اإلعالن أو 
ات جديدة وأكثر طموحا  لخفض حتى يتم اإلعالن عن تعهد

فكل بلد يتوجب عليه المساهمة في مكافحة تغير . االنبعاثات
 .المناخ

كان العديد يشككون في السبب الذي يدعو الدولة التي تحتل 
المرتبة األولى على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد من 
انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري إلى استضافة هذا 

الشكوك لم تتالش بعد، ولكن الوقت ما زال متاحا  . المؤتمر
ما . للمساعدة على منع مؤتمر األطراف هذا من أن يبوء بالفشل

زال باإلمكان تعديل سيناريو مؤتمر األطراف الثامن عشر ليتضمن 
 نهاية سعيدة إذا قام وزراء دول الخليج باإلعالن عن بعض

         والتعهد بها بصورة مشتركة إجراءات التخفيف المالئمة وطنيا  

 

  هل قرأت دول الخليج العربي السيناريو؟

 

 


