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مؤتمر تغٌر المناخ بالدوحة
 62نوفمبر –  7دٌسمبر 6116
اف ُتتح الٌوم مؤتمر األمم المتحدة لتغٌر المناخ لعام  2102فً مركز قطر
الوطنً للمؤتمرات بمدٌنة الدوحة بقطر ،وسوف تستمر فعالٌات المؤتمر
حتى ٌوم  7دٌسمبر .وٌضم المؤتمر الدورة الثامنة عشر لمؤتمر أطراف
اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ والدورة الثامنة لمؤتمر
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو .كما ستجتمع
خمس هٌئات فرعٌة وهً :الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ ،والهٌئة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة ،والفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً
االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول
كٌوتو ،والفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة ،والفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز.
وتتضمن القضاٌا الرئٌسٌة إقرار التعدٌبلت على بروتوكول كٌوتو لفترة
االلتزام الثانٌة .كما أنه من المخطط بموجب االتفاقٌة أن ٌقدم الفرٌق العامل
المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة نتائجق
النهائٌة وٌنهً أعماله .كما سٌستمع مؤتمر األطراف إلى تقرٌر من الفرٌق
ّ
المعزز حول التقدم المحرز
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
خبلل العام األول من تكلٌفه بإعداد "بروتوكول ،أداة قانونٌة أخرى أو نتٌجة
متفق علٌها وذات قوة قانونٌة بموجب االتفاقٌة ٌتم تطبٌقها على كل
األطراف" بحلول عام  2105وتدخل حٌز التنفٌذ بحلول عام .2121
نبذة مختصرة عن اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ
وبروتوكول كٌوتو :بدأت االستجابة السٌاسٌة الدولٌة لتغٌر المناخ بإقرار
األمم المتحدة لبلتفاقٌة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ فً عام  0992التً
وضعت إطار للعمل لتثبٌت تركز غازات الدفٌئة فً الغبلف الجوي بهدف
تجنب "التدخبلت الخطٌرة الناشئة عن أنشطة بشرٌة" فً النظام المناخً.
هذا قد وقع حتى اآلن  095طرفا على االتفاقٌة التً دخلت حٌز التنفٌذ فً
 20مارس .0994
وفً دٌسمبر  ،0997وافق وفود مؤتمر الدول األطراف فً دورته الثالثة
االتً عُقدت فً كٌوتو بالٌابان على بروتوكول لئلتفاقٌة ٌُلزم الدول
الصناعٌة والدول فً مرحلة التحول القتصاد السوق بالوصول الى
المستهدف فً تخفٌض االنبعاثات .وقد وافقت هذه الدول ،التً ُتعرف
بالدول األطراف المدرجة فً المرفق األول من االتفاقٌة ،على تخفٌض
االنبعاثات الكلٌة من لستة من غازات الدفٌئة بمتوسط قدره  %5عن
مستوٌاتها عام  0991وذلك فً الفترة بٌن  2118و (2102فترة االلتزام
األولى) حٌث تختلف هذه االلتزام من دولة ألخرى .وقد دخل بروتوكول
كٌوتو حٌز التنفٌذ فً  06فبراٌر  2115ووقع علٌه  092طرف .
المفاوضات طوٌلة األجل فٌما بٌن  6112إلى  : 6112انعقدت الدورة
األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول
كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً نهاٌة عام  2115حٌث تقرر إنشاء الفرٌق
العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف
المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو طبقا للمادة  9-3من
البروتوكول والتً تلزم األطراف المدرجة فً المرفق األول بالنظر فً
التعهد بالتزامات إضافٌة قبل سبع سنوات على األقل من نهاٌة فترة
االلتزام األولى .وقد أعد مؤتمر األطراف فً دورته الحادٌة عشر عملٌة

للنظر فً التعاون بموجب االتفاقٌة من خبلل سلسلة مكونة من أربع ورش
عمل عُرفت باسم "حوار االتفاقٌة".
وفً دٌسمبر  2117انعقد مؤتمر األطراف فً دورته الثالثة عشر
ومؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو
فً دورته الثالثة فً بالً بأندونٌسٌا ونتج عنه االتفاق على خارطة طرٌق
بالً للقضاٌا طوٌلة األجل .وأقر مؤتمر األطراف فً دورته الثالثة عشر
خطة عمل بالً وأنشأ الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً
الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة لٌكون مسؤوالً عن أعمال التخفٌف والتكٌف
والتموٌل والتكنولوجٌا والرؤٌة المشتركة حول العمل التعاونً طوٌل
األجل .واستمرت المفاوضات حول االلتزامات االضافٌة للدول األطراف
المدرجة فً المرفق األول ضمن أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً
بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول
بموجب بروتوكول كٌوتو .وتحدد الموعد النهائً الختتام المفاوضات ذات
المسارٌن فً كوبنهاجن  .2119وتمهٌداً لذلك عقد فرٌقا العمل عدة
جلسات مفاوضات فً عامً  2118و .2119
كوبنهاغن :عُقد مؤتمر األمم المتحدة لتغٌر المناخ فً دٌسمبر 2119
بكوبنهاجن ،الدانمرك .وقد شهد هذا الحدث رفٌع المستوى نزاعا ً حول
الشفافٌة والعملٌة ذاتها .وأثناء الجلسات رفٌعة المستوى انعقدت مفاوضات
غٌر رسمٌة فً مجموعة تشمل االقتصادٌات الكبرى وممثلٌن عن
المجموعات االقلٌمٌة ومجموعات المفاوضات األخرى .وبنهاٌة مساء ٌوم
 08دٌسمبر نتج عن هذه المحادثات اتفاق سٌاسً :اتفاق كوبنهاجن"
والذي تم عرضه على االجتماع العام للدول األطراف إلقراره .وبعد
ثبلثة عشر ساعة من الجدل ،وافقت الوفود على "االحاطة علماً" باتفاق
كوبنهاجن .وفً عام  ، 2101أعلنت ما ٌزٌد على  041دولة دعمها
التفاق كوبنهاغن .كما قدمت ما ٌزٌد على  81دولة معلومات حول أهداف
أو أعمال التخفٌف لدٌها .كما وافقت األطراف على مد فترة عمل الفرٌق
العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة
والفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة
لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو حتى انعقاد
مؤتمر األطراف فً دورته السادسة عشر ومؤتمر األطراف العامل
بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو؛ فً دورته السادسة.
كانكون :عُقد مؤتمر األمم المتحدة لتغٌر المناخ فً دٌسمبر 2101
بكانكون ،المكسٌك حٌت قامت األطراف باالنتهاء من إعداد اتفاقٌات
كانكون .وبوجب مسار هذه االتفاقٌةٌ .شٌر المقرر /١م أ  ١6-إلى إدراكه
إلى الحاجة إلى عمل تخفٌضات كبٌرة فً االنبعاثات العالمٌة بهدف الحد
من زٌادة درجات الحرارة العالمٌة بما ٌساوي  °2درجة مئوٌة .كما
وافقت األطراف على أن ٌكون الهدف طوٌل المدي تحت المراجعة الدائمة
والنظر فً دعمه أثناء مراجعته عام  2105وٌشمل ذلؾ ما يتعمؽ
بهدف  °0.5درجة مئوٌة المقترح .كما أ ُحٌطت األطراف علما ً بأهداف

تخفٌض االنبعاثات وإجراءات التخفٌف المبلئمة وطنٌا ً التً تم التواصل
حولها بٌن الدول المتقدمة والدول النامٌة ،فً الوثٌقتٌن اللتٌن تم
وهما
كانكون
مؤتمر
بعد
إصدارهما
(FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1-FCCC/AWGLCA/2011
 .) /INF.1كما تناول المقرر /١م أ  ١6-الجكانب األخرل مف التخفيؼ
مثؿ قٌاس االنبعاثات كاإلبالغ عنها والتحقق منها والمبادرة المعززة

يشترؾ في كتابة كتحرير ىذا العدد مف نشرة مفاكضات األرض  Earth Negotiations Bulletin© enb@iisd.orgد.تكميمكال أكانؿ إينيابيككف ،كجنيفر آالف ،كبييت أنتكنيش ،كأشمييف أبميتكف ،كالينا
ككسكالبكفا ،كيكجينيا ريكيك .المحرر الرقمي ليمي ميد .الترجمة العربية نيى الحداد .المحرر د .باميال إس تشاسيؾ ( .)pam@iisd.orgمدير الخدمات اإلخبارية لممعيد الدكلي لمتنمية المستدامة ()IISD

ىك النجستكف جيمس جكرم السادس "كيمك" ( .)kimo@iisd.orgالجيات المانحة لمنشرة ىي االتحاد األكركبي (اإلدارة العامة لمبيئة) كحككمة الكاليات المتحدة األمريكية (مف خالؿ إدارة المحيطات
كالشئكف الدكلية البيئية كالعممية بك ازرة الخارجية) ،كحككمة كندا (مف خالؿ ككالة التنمية الدكلية الكندية) ،ك ازرة الشئكف الخارجية الدانماركية ،الك ازرة االتحادية األلمانية لمتعاكف االقتصادم كالتنمية  ،كالك ازرة

اال تحادية األلمانية لمبيئة كحماية الطبيعة كاألماف النككم ،كحككمة أستراليا .يأتي الدعـ العاـ لمنشرة خالؿ سنة  2102مف ك ازرة الشئكف الخارجية النركيجية ،كك ازرة البيئة في السكيد ،كك ازرة الشئكف الخارجية

كالتجارة في نيكزيمندا ،ك سكاف إنترناشيكناؿ ،كالمكتب الفيدرالي السكيسرم لمبيئة  ،كك ازرة الشئكف الخارجية في فنمندا كك ازرة البيئة في الياباف (مف خالؿ معيد اإلستراتيجيات البيئية العالمية)  ،كك ازرة االقتصاد
كالتجارة كالصناعة في الياباف (مف خالؿ معيد بحكث التقدـ الصناعي كاالجتماعي العالمي) ،كبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة .تـ تكفير تمكيؿ خاص لتغطية ىذا االجتماع بكاسطة دكلة قطر .تمكيؿ ترجمة

النشرة إلى المغة الفرنسية قدمتو الحككمة الفرنسية ،كمنطقة كالكف البمجيكية ،كمقاطعة كيبيؾ ،كالمنظمة الدكلية لمدكؿ الناطقة بالفرنسية .اآلراء المتضمنة في النشرة ىي آراء المؤلفيف كال تعكس بالضركرة كجية
نظر المعيد الدكلي لمتنمية المستدامة أك غيره مف الجيات المانحة .كيمكف استخداـ مقتطفات مف ىذه النشرة في المطبكعات غير التجارية مع التنكيو األكاديمي المناسب لممصادر .لمحصكؿ عمى معمكمات

عف النشرة ،بما في ذلؾ طمبات تكفير الخدمات اإلخبارية ،اتصؿ بمدير الخدمات اإلخبارية مف خالؿ بريده اإللكتركني ( ،)kimo@iisd.orgأك تميفكف  ، +1-646-536-7556أك عمى العنكاف التالي في
نيكيكرؾ بالكاليات المتحدة األمريكيةٌ ..300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America :مكن االتصال بفرٌق نشرة مفاوضات األرض بمؤتمر الدوحة لتغٌر
المناخ – نوفمبر  2102على البرٌد االلكترونً<asheline@iisd.org>.:

االثنيف  35نكفمبر/تشريف الثاني 3123
2

نشرة مفاكضات األرض

......................
..

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان
النامٌة.
كما ساهمت اتفاقٌة كانكون فً إنشاء مؤسسات وعملٌات جدٌدة وتشمل
إطار كانكون للتكٌف ولجنة التكٌف وآلٌة التكنولوجٌا والتً تتضمن اللجنة
التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ .وتم إنشاء الصندوق
األخضر للمناخ وتم تكلٌفه ككٌان تشغٌلً جدٌد لآللٌة المالٌة لبلتفاقٌة
ٌحكمه مجلس مكون من  24عضواً .كما وافقت األطراف على إنشاء
لجنة مؤقتة مكلفة بتصمٌم الصندوق ولجنة دائمة لمساعدة مؤتمر األطراف
فٌما ٌتعلق باآللٌة المالٌة .كما أدركت األطراف االلتزامات التً تقدمت بها
الدول المتقدمة لتقدٌم  31ملٌار دوالر أمرٌكً كتموٌل للبداٌة السرٌعة فً
 2102-2101وأن تقوم سوٌا ً بتعبئة  011ملٌار دوالر سنوٌا ً بحلول عام
.2121
وبموجب مسار البروتوكول ناشد مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
األطراف فً بروتوكول كٌوتو الدول األطراف المدرجة فً المرفق األول
بزٌادة مستوى الطموح نحو تحقٌق التخفٌض الكلً لئلنبعاثات طبقا للمدى
المحدد فً تقرٌر التقٌٌم الرابع للفرٌق الحكومً المعنً بتغٌر المناخ
واعتمد المقرر  2من مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً
دورته السادسة حول استخدام األراضً وتغٌٌر استخدام األراضً
والحراجة .وقد تم تمدٌد فترة عمل كبل الفرٌقٌن لمدة عام أخر.
دٌربان :عُقد مؤتمر األمم المتحدة لتغٌر المناخ فً ديرباف ،جنوب أفرٌقٌا

فً الفترة من  28نوفمبر وحتى  00دٌسمبر  .2100كتغطً نتائج مؤتمر
دٌربان موضوعات كثٌرة ٌُذكر منها تحدٌد فترة التزام ثانٌة بموجب
بروتوكول كٌوتو وقرار حول العمل التعاونً طوٌل األجل بموجب
االتفاقٌة واالتفاق على تشغٌل الصندوق األخضر للمناخ .كما وافقت
األطراف على بدء عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز ل ٌُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول وأداة قانونٌة أخرى أو
للعمل
نتٌجة متفق علٌها ذات قوة قانونٌة بموجب االتفاقٌة ٌتم تطبٌقها على كل
األطراف" .ومن المخطط أن ٌستكمل فرمق العمل هذا المفاوضات فً
 .2105وٌجب أن تدخل النتائج حٌز التنفٌذ اعتباراً من عام .2121
مؤتمر بون بشأن تغٌر المناخ :انعقد هذا االجتماع فً الفترة من 25-04
ماٌو  2102فً بون ،ألمانٌا .وقد تضمن المؤتمر  36جلسة للهٌئة الفرعٌة
للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة .وتضمن المؤتمر أٌضا
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب
االتفاقٌة فً دورته الخامسة عشر ،والفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر
فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب
بروتوكول كٌوتو فً دورته السابعة عشر ،والدورة األولى للفرٌق العامل
ّ
المعزز .وفً ظل دورة الفرٌق
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة
فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو ،تم التركٌز على القضاٌا المزمع
االنتهاء منها من أجل إقرار فترة االلتزام الثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو
واختتام أعماله فً مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً
بروتوكول كٌوتو .وظل هناك العدٌد من المسائل المعلقة ،بما فً ذلك طول
فترة الزمنٌة الثانٌة لبللتزام بموجب بروتوكول كٌوتو وترحٌل الوحدات
الفائضة.
استمرت مناقشات الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل
األجل بموجب االتفاقٌة حول القضاٌا التً تتطلب الدراسة حتى ٌتمكن الفرٌق
العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة من
االنتهاء من أعماله بمؤتمر األطراف فً دورته الثامنة عشر .وقد أكدت
الدول المتقدمة على "التقدم الكبٌر" المنجز والهٌئات الجدٌدة المتعددة التً
تأسست فً كانكون ودٌربان .وقد حددت بعض الدول النامٌة الحاجة إلى
مواصلة مناقشة القضاٌا البلزمة لتنفٌذ مهمة خطة عمل بالً.
ّ
المعزز،
وبموجب الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ركزت المناقشات على جدول األعمال وانتخاب المسؤولٌن .وبعد انقضاء
نحو أسبوعٌن من المناقشات ،اتفقت الجلسة العامة للفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز على الترتٌبات الخاصة بالمكتب وأقرت
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
جدول األعمال ،حٌث نشأ تٌاران :أحدهما ٌتناول األمور ذات الصلة بالفقرات
 6-2من المقرر /١م أ ( ١7-نظام ما بعد  )2121بٌنما ٌتناول التٌار اآلخر
الفقرتٌن ( 8-7تعزٌز مستوى الطموحات خبلل اإلطار الزمنً السابق لعام
 )2121ووافقت على انتخاب المسؤولٌن.
محادثات بانكوك بشأن تغٌر المناخ  :6116انعقدت هذه الجلسة غٌر
الرسمٌة فٌما بٌن  31أغسطس إلى  5سبتمبر  2102فً بانكوك بتاٌبلند.
ّ
المعزز،
وبموجب الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
اجتمعت األطراف فً جلسات مائدة مستدٌرة لمناقشة رؤٌتها والطموحات
ّ
المعزز،
الخاصة بالفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
والنتائج المرجوة وكٌفٌة تعزٌز المبادرات التعاونٌة الدولٌة ،باإلضافة إلى
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العناصر التً ٌمكن أن تشكل وتضبط أعمال الفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز.
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ركز الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة
لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو على تسوٌة
القضاٌا المعلقة لضمان االنتهاء من أعمال الفرٌق فً الدوحة بنجاح من خبلل
التوصٌة بإدخال تعدٌل على مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
األطراف فً بروتوكول كٌوتو من أجل إقراره .وٌسمح ذلك بفترة التزام ثانٌة
بموجب البروتوكول تبدأ على الفور اعتبارا من ٌ 0ناٌر  .2103وأصدر
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف
المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو تقارٌر غٌر رسمٌة تحدد
عناصر اتخاذ قرار الدوحة بإقرار تعدٌبلت على بروتوكول كٌوتو.
استمر الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة فً العمل على التوصل إلى حلول من أجل إنجاز مهام
محددة صادرة عن مؤتمر األطراف فً دورته السابعة عشر .وقد كان
التركٌز على النتائج البلزمة لبلنتهاء من أعمال الفرٌق فً الدوحة وكٌفٌة
انعكاس العناصر على النتٌجة النهائٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً
بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة وما إذا كان هناك حاجة إلى
عمل إضافً فٌما وراء الدورة الثامنة عشر لمؤتمر األطراف.
أبرز األحداث فٌما بٌن الدورات
اجتماع البرازٌل وجنوب أفرٌقٌا والهند والصٌن الثانً عشر بشأن تغٌر
المناخ :اجتمع الوزراء من البرازٌل والصٌن والهند وجنوب أفرٌقٌا فٌما بٌن
 20-21سبتمبر  2102فً برازٌلٌا بالبرازٌل .وقد حضر االجتماع أٌضا
ممثلون عن الجزائر واألرجنتٌن وباربادوس وقطر وفقا للمنهج اإلضافً
للبرازٌل وجنوب أفرٌقٌا والهند الصٌن .وأكد الوزراء خبلل بٌان مشترك
على أهمٌة اإلقرار النهائً لفترة التزام ثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو
باعتباره "الهدف الرئٌسً المرجو للدوحة واألساس الجوهري للطموحات
داخل نطاق النظام" .وشجع الوزراء األطراف المدرجة فً المرفق األول
على استعراض معلومات ملموسة حول أهدافهم المقدرة كمٌا ً بالحد من
االنبعاثات وخفضها من أجل إدراجها بموجب فترة االلتزام الثانٌة.
حلقة العمل الثانٌة التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ حول
التموٌل طوٌل األجل :انعقدت حلقة العمل هذه فً كٌب تاون بجنوب أفرٌقٌا
فً الفترة من  3-0أكتوبر  .2102وعقد األطراف والقطاع الخاص
وأصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدنً مناقشات متعمقة حول
المصادر الجدٌدة والمبتكرة لتموٌل أنشطة مكافحة تغٌر المناخ والمناهج
واالستراتٌجٌات المتعددة لحشد تموٌل تلك األنشطة وسبل تعزٌز قدرة البلدان
النامٌة على تحسٌن إمكانٌة الوصول إلى التموٌل الخاص بأنشطة مكافحة
تغٌر المناخ.
االجتماع الثانً للصندوق األخضر للمناخ :خبلل هذا االجتماع ،الذي انعقد
فً الفترة من  21-08أكتوبر  2102فً سونجدو بمدٌنة إنشٌون بجمهورٌة
كورٌا ،اختار الصندوق األخضر للمناخ سونجدو بمدٌنة إنشٌون كمدٌنة
مضٌفة للصندوق .وناقش أٌضا :خطة العمل طوٌلة األجل وأولوٌات المجلس،
ووضع الموارد والموازنة اإلدارٌة لؤلمانة المؤقتة واألمٌن المؤقت،
والترتٌبات الخاصة بتأسٌس أمانة مستقلة ،بما فً ذلك اختٌار المدٌر التنفٌذي
والترتٌبات القائمة بٌن مؤتمر األطراف والصندوق .وسوف ٌتم تقدٌم القرار
من أجل التصدٌق علٌه خبلل مؤتمر األطراف فً دورته الثامنة عشر.
مرحلة ما قبل الدورة الثامنة عشر لمؤتمر األطراف /االجتماع الوزاري
لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو فً
دورته الثامنة :انعقد هذا االجتماع بعنوان "واجه التحدي واصنع التغٌٌر –
التقدم إلى األمام بمنظور متوازن" فً الفترة من  23-20أكتوبر فً سول
بجمهورٌة كورٌا .وقد سعى أكثر من  251من أعضاء الوفود ،بما فً ذلك
وزراء من  51دولة ،وراء تحقٌق تقدم بشأن عدد من القضاٌا ،من بٌنها
العمل نحو إٌجاد فترة التزام ثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو.
االجتماع الثالث عشر للبرازٌل وجنوب أفرٌقٌا والهند والصٌن بشأن تغٌر
المناخ :انعقد هذا االجتماع فً بكٌن بالصٌن فً الفترة من  21-09نوفمبر
 .2102وتماشٌا مع المنهج اإلضافً للبرازٌل وجنوب أفرٌقٌا والهند الصٌن،
شارك ممثلون عن الجزائر ومصر وفٌجً ونٌبال وقطر فً االجتماع بصفة
مراقبٌن .وأكد الوزراء خبلل بٌان مشترك إدراكهم أن البلدان المتقدمة غٌر
األطراف فً بروتوكول كٌوتو أو التً ال تشارك فً فترة االلتزام الثانٌة لن
تستفٌد من آلٌة التنمٌة النظٌفة لبروتوكول كٌوتو .وأشار الوزراء إلى أن
االتحاد األوروبً ٌعتزم "وقف" تنفٌذ الجوانب الدولٌة لتشرٌعات االتحاد
األوروبً بشأن نظام تداول االنبعاثات لمدة عام واحد .وأكد الوزراء من جدٌد
على أهمٌة تعددٌة األطراف فً تناول تغٌر المناخ وفقا لمبادئ وأحكام
االتفاقٌة ،وأكدوا أٌضا على معارضتهم القوٌة ألي تدابٌر ٌتم اتخاذها من
جانب واحد بشأن الطٌران والشحن الدولٌٌن ،باإلضافة إلى النواٌا المماثلة فً
القطاعات األخرى.

