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د.توميموال أكانل إينيابيكون، وجنيفر   enb@iisd.org ©Earth Negotiations Bulletinيشترك في كتابة وتحرير ىذا العدد من نشرة مفاوضات األرض 
لينا كوسوالب وفا، ويوجينيا ريكيو. المحرر الرقمي  ليمي ميد. الترجمة العربية نيى الحداد.  المحرر د. باميال إس آالن، وبييت أنتونيش، وأشميين أبميتون، وا 

( ىو النجستون جيمس جوري السادس "كيمو"  IISD(. مدير الخدمات اإلخبارية لممعيد الدولي لمتنمية المستدامة )pam@iisd.org) تشاسيك 
(iisd.orgkimo@ت (. الجيات المانحة لمنشرة ىي االتحاد األوروبي )اإلدارة العامة لمبيئة( وحكومة الواليات المتحدة األمريكية )من خالل إدارة المحيطا

لخارجية الدانماركية، الوزارة االتحادية والشئون الدولية البيئية والعممية بوزارة الخارجية(، وحكومة كندا )من خالل وكالة التنمية الدولية الكندية(، وزارة الشئون ا
تي الدعم العام لمنشرة خالل سنة األلمانية لمتعاون االقتصادي والتنمية ، والوزارة االتحادية األلمانية لمبيئة وحماية الطبيعة واألمان النووي، وحكومة أستراليا. يأ

ويد، ووزارة الشئون الخارجية  والتجارة في نيوزيمندا، و سوان إنترناشيونال، والمكتب الفيدرالي من وزارة الشئون الخارجية النرويجية، ووزارة البيئة في الس 2102
( ، ووزارة االقتصاد والتجارة والصناعة السويسري لمبيئة ، ووزارة الشئون الخارجية في فنمندا ووزارة البيئة في اليابان )من خالل معيد اإلستراتيجيات البيئية العالمية

اع  بواسطة بان )من خالل معيد بحوث التقدم الصناعي واالجتماعي العالمي(، وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة. تم توفير تمويل خاص لتغطية ىذا االجتمفي اليا
الدولية لمدول الناطقة بالفرنسية. دولة قطر. تمويل ترجمة النشرة إلى المغة الفرنسية قدمتو الحكومة الفرنسية، ومنطقة والون البمجيكية، ومقاطعة كيبيك، والمنظمة 

كس بالضرورة وجية نظر المعيد الدولي لمتنمية المستدامة  أو غيره من الجيات المانحة. ويمكن استخدام المتضمنة في النشرة ىي آراء المؤلفين وال تعاآلراء 
لك طمبات توفير مقتطفات من ىذه النشرة في  المطبوعات غير التجارية مع التنويو األكاديمي المناسب لممصادر. لمحصول عمى معمومات عن النشرة، بما في ذ

، أو  عمى العنوان  7556-536-646-1+(، أو تميفون kimo@iisd.orgصل بمدير الخدمات اإلخبارية من خالل بريده اإللكتروني )الخدمات اإلخبارية، ات
ٌمكن االتصال .. East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America 300التالي في نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية:  

   .<asheline@iisd.org> على البرٌد االلكترونً: 2102نوفمبر  – مفاوضات األرض بمؤتمر الدوحة لتغٌر المناخبفرٌق نشرة 
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مؤتمر األطراف 
 ةالثامنالدورة 

 4 #  عشر

 

 
 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ  بالدوحة

 8108نوفمبر  82االربعاء  
العامة لمؤتمر األطراف العامل  االجتماعاتاجتمعت الوفود ٌوم األربعاء فً 

ومؤتمر األطراف والهٌئة  بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو؛
الرسمٌة الخاصة غٌر الفرعٌة للتنفٌذ. كما عقدت فرق االتصال والمشاورات 

 باالتفاقٌة اجتماعاتها خالل ساعات الٌوم.
 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو؛  

رئٌس صندوق  (أوروغوايسانتوس )لوٌس  استعرض :صندوق التكيف
فً بروتوكول  التكٌف أمام  مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف

ق التكٌف، حٌث أشار إلى الزٌادة وكٌوتو التقرٌر الخاص بمجلس إدارة صند
 الوطنٌةالملحوظة فً عدد مشروعات التكٌف الممولة وعدد كٌانات التنفٌذ 

  ادات إثبات خفض االنبعاثاتشهالمعتمدة. كما أشار إلى االنخفاض فً أسعار 
أن ذلك ٌمكن أن ٌشكل خطراً  على  بقاء الصندوق. وناشد أطراف إلى نوه و

مساهمات مالٌة لتجنب فقدان الصندوق  تقدٌمالمرفق األول من  االتفاقٌة  ل
 لقدرته على الوفاء باحتٌاجات الدول الضعٌفة.

و وزامبٌا  مؤتمر جاماٌكا بدعم من السودان والفلبٌن وفانوات طالب ممثل
تسهٌل باألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو 

بوركٌنافاسو إلى  ممثل أموال جدٌدة أثناء الدورة الثامنة له. وأشار تعبئةعملٌة 
المصادر  ٌجاد وتثبٌتمحدودٌة سوق الكربون واقترح البحث عن وسائل إل

فً المرفق  المدرجة سجل الدولالهند أن  ممثل  المتوقعة للتموٌل. وذكر
حول مدى استعدادها لزٌادة مساهماتها فً  "لتفاؤلل سبببأي  بشرال ٌ"األول 

صندوق التكٌف.  واقترح تخصٌص حصة من عوائد التنفٌذ المشترك وتداول 
االنبعاثات لصندوق التكٌف. كما أشار إلى أن شهادات إثبات خفض 

ندوق. وشجع ممثل سوازٌالند االنبعاثات تعتبر مصدر تموٌل جٌد للص
الطلب الكافً على  ناألطراف على  النظر أثناء المناقشة فً األهلٌة حٌث أ

 آلٌة التنمٌة النظٌفة  بمكن أن ٌوفر موارد مالٌة للصندوق. 
 تم تكوٌن فرٌق اتصال لتٌسٌر وتشجٌع المزٌد من المناقشات.

رئٌس المجلس التنفٌذي  ج دوان )الصٌن(نماوشٌ شرح   :آلية التنمية النظيفة
  ،آللٌة التنمٌة النظٌفة العمل الذي قام به المجلس ونوه على نجاح هذه اآللٌة

وعبر عن أمله فً أن تظل أداة لتحفٌز االستثمار. كما ناشد األطراف لتقدٌم 
 إشارة واضحة حول مستقبل هذه اآللٌة.

ٌقٌا واقترح بٌا باعتماد كٌانات تشغٌل محددة أخرى فً أفرمزا طالب ممثل
استمرار إصالح آلٌة التنمٌة النظٌفة للتعامل مع الشفافٌة والمساءلة وتبسٌط 

مساهمة آلٌة التنمٌة  نحوبولٌفٌا عن مخاوفه  ممثل المنهجٌات.  وأعرب
 .اإلضافٌةالنظٌفة فً نقل التكنولوجٌا وبناء القدرات واحتماالت عدم 

فة بٌنما أشار إلى أنواع محددة سوٌسرا استمرار آلٌة التنمٌة النظٌ ممثل دعم
ة والسالمة البٌئٌة. ٌمن المشروعات التً تتطلب المزٌد من العمل على اإلضاف

من   %01ل كٌوتو ٌغطً فقط وإلى أن بروتوك  انٌوزٌلندممثل  وأشار

كانت األطراف المشاركة فً فترة االلتزام الثانٌة  ه إذا وذكر أن، االنبعاثات 
هً فقط التً ستتاح لها الفرصة للوصول الى آلٌة التنمٌة النظٌفة فإنه من 

 اآللٌة غٌر كاٍف. هذه على  الطلبالمرجح أن ٌكون 
أعربت العدٌد من األطراف عن مخاوفها إزاء انخفاض أسعار شهادات إثبات 

حول كٌفٌة التعامل مع هذا األمر. أكد  رحاتمقتب تخفض االنبعاثات وتقدم
ٌة النظٌفة مرتبطة بمستوى الطموح  وأنها مممثل فنزوٌال على أن آلٌة التن

فرصة تجارٌة" . ونادت جمعٌة سوق المناخ واالستثمار نٌابة  مجرد"لٌست 
عن المنظمات الدولٌة الكبرى غٌر الحكومٌة بالمشاركة الفعالة من األطراف 

 اآللٌة. لحماٌة هذه 
: ذكر ولفجانج سٌدل )ألمانٌا( رئٌس اللجنة القضايا المتعلقة بالتنفيذ المشترك

المعنٌة باإلشراف على التنفٌذ المشترك  أن التنفٌذ المشترك ٌعتبر بمثابة نقطة 
االتصال األساسٌة  ولكنه ٌواجه "مستقبل غٌر مؤكد" . واشار إلى المقترحات 

ة باإلشراف على التنفٌذ المشترك  لمراجعة التً تقدمت بها اللجنة المعنٌ
التنفٌذ  :وتشمل  (FCCC/KP/CMP/2012/5) ذات الصلةاإلرشادات 

وتسجٌل أنشطة مشروعات التنفٌذ  "أمثل" المشترك لتشغٌل مسار واحد 
أن ٌتم إلى  ، هذا باإلضافة المشترك التً سٌتم نقلها إلى الدول المضٌفة

 هٌئة  حاكمة. واسطةباالشراف على التنفٌذ المشترك 
عدد من التوصٌات  وتشمل نقل  بشأنغرٌنادا عن قلقه   ممثل  أعرب

والخٌار الخاص بإصدار وحدات   ،مسؤولٌة التحقق إلى الدول المضٌفة
الدول  تحددفً الفترة االنتقالٌة قبل أن   2102تخفٌض االنبعاثات  بعد عام 

 وخفضها  فً فترة االلتزام الثانٌة.  مقدرة كمٌاً بالحد من االنبعاثاتالهداف األ
: استعرض خالد أبولٌف )المملكة العربٌة السعودٌة(  تقرير لجنة االلتزام

 /FCCC)الرئٌس المشارك للجنة االلتزام  تقرٌر لجنة االلتزام  
KP/CMP/2012/6),    كان من أكثر األعوام   2102وأشار إلى أن  عام

الخاص وكان أٌضا عاماً ممٌزاً  لفرع التٌسٌر  نشاطا لفرع التنفٌذ التابع للجنة
 ذلك  . كما أكد على أهمٌة التوافق واالتساق فً وجهات النظر وأشار أنبها

العدالة وٌخلق الثقة فً االبالغ والمراجعة وااللتزام.  تحقٌق سوف ٌؤدي  إلى
 المناقشات غٌر الرسمٌة. تتواصلوسوف 

:  تطرقت األطراف الى االتفاقيةاقتراح كازاخستان لتعديل المرفق ب من 
وسوف ٌتم النظر فٌه مرة أخرى فً المشاورات غٌر   بإٌجازهذا البند 
 الرسمٌة.

ناقشت األطراف هذا البند بإٌجاز وسوف ٌتم النظر  االمتيازات والحصانات:
 فٌه مرة أخرى فً المشاورات غٌر الرسمٌة.

 مؤتمر األطراف
: تولى راجندرا باشوري عنية بتغير المناختقرير الهيئة الحكومية الدولية الم

رئٌس الهٌئة إطالع األطراف على التقدم الذي تم إحرازه فً إعداد تقرٌر 
 التقٌٌم الخامس.
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 مفاوضات األرض  نشرة
......................

: عرضت بولندة استضافة الدورة التاسعة عشر موعد ومقر الدورات التالية      ..        
 فرٌق اتصال  لمناقشة مقار انعقاد اء لمؤتمر األطراف  فً وارسو. وتم إنش

 الدورتٌن العشرٌن والحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف.
 من االتفاقية )البروتوكوالت(: 01مقترحات األطراف في إطار المادة 

أحٌطت األطراف علماً بالمقترحات المقدمة من الٌابان وتوفالو والوالٌات 
نادا. ووافقت األطراف على ٌالمتحدة األمرٌكٌة وأسترالٌا وكوستارٌكا وغر

 ذه القضٌة مفتوحة والعودة إلٌها أثناء الجلسة الختامٌة العامة.ترك ه
أوضح ممثل االتحاد الروسً : 01مقترحات تعديل االتفاقية بموجب المادة 
من االتفاقٌة  )االلتزامات( وجود  4فٌما ٌتعلق باقتراحه بشأن تعدٌل المادة 

األول والثانً. حاجة إلى مراجعة دورٌة لقائمة البلدان المدرجة فً المرفقٌن 
 وتم تشكٌل فرٌق اتصال حول هذه القضٌة. 

واستعرض ممثل المكسٌك، ومعه ممثل بابوا غٌنٌا الجدٌدة، بتأٌٌد من ممثل 
من االتفاقٌة، مؤكدٌن على  01و 7كولومبٌا، التعدٌل المقترح على المادتٌن 

الحاجة إلى الوضوح بشأن كٌفٌة التصرف فً حالة عدم التوصل إلى اتفاق 
 فً الرأي. وسوف تنعقد مشاورات غٌر رسمٌة حول هذه القضٌة. 

األمور المتعلقة بالتمويل: تقرير برنامج العمل حول التمويل طويل األجل: 
ر )جنوب أفرٌقٌا( وجورج بورستٌنج )النروٌج(، ٌاستعرض زهٌر فاك

الرئٌسٌان المشاركان لبرنامج العمل حول التموٌل طوٌل األجل، تقرٌر حلقة 
مل حول برنامج العمل بشأن التموٌل طوٌل األجل الع

(FCCC/CP/2012/3) واقترح ممثل الفلبٌن تشكٌل فرٌق اتصال .
لصٌاغة قرار مؤتمر األطراف. واقترح ممثل باربادوس، نٌابة عن تحالف 
الدول الجزرٌة الصغٌرة، ضرورة أن ٌركز العمل فً مجال التموٌل طوٌل 

التموٌل، وتحسٌن إمكانٌة حصول البلدان األجل على ما ٌلً: توسٌع نطاق 
النامٌة على التموٌل، وضمان تحقٌق التوازن بٌن أنشطة التكٌف والتخفٌف 
من حدة تغٌر المناخ. وذكر ممثل الهند ضرورة أن ٌكفل العمل فً مجال 
التموٌل طوٌل األجل تحقٌق التوافق مع المسؤولٌة المشتركة ولكن المتفاوتة 

م داخل الهٌئات األخرى بموجب االتفاقٌة. وسوف ٌتناول والمناقشات التً تت
 األطراف هذه القضٌة ضمن فرٌق اتصال. 

قدم دٌان بالك الٌن رئٌس اللجنة الدائمة وستٌفان تقرير اللجنة الدائمة: 
شوٌدجر نائب رئٌس اللجنة الدائمة تقرٌر اللجنة الدائمة إلى مؤتمر األطراف 

(FCCC/CP/2012/4) . 
الفلبٌن الضوء على الثغرات فً تنفٌذ مهام اللجنة الدائمة والمزمع  وألقى ممثل

الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل تناولها بموجب 
بالغ والتحقق من  الدعم المقدم إلى األجل بموجب االتفاقٌة، مثل القٌاس واإل

تناول األطراف هذه القضٌة ضمن فرٌق توسوف األطراف من البدان النامٌة. 
 اتصال. 

ر وإٌون ٌقدم زهٌر فاكتقرير وتوجيهات الصندوق األخضر للمناخ: 
ماكدونالد )أسترالٌا(، رئٌسا الصندوق األخضر للمناخ، تقرٌر الصندوق إلى 

على أن قرار اختٌار  وأكدا؛ (FCCC/CP/2012/5)مؤتمر األطراف 
 أساسٌة  ركٌزةٌعتبرمضٌف للصندوق،  سونجدو بجمهورٌة كورٌا، كمدٌنة

 لتشغٌل الصندوق. 
أكد ممثل باربادوس، نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، على 
ضرورة أن ٌوفر مؤتمر األطراف توجٌهات إضافٌة إلى مجلس إدارة 
الصندوق األخضر للمناخ حول كٌفٌة التعجٌل بتشغٌل الصندوق وبدء عملٌة 

 وبصورة مالئمة. التموٌل مبكرا  دتجدٌ
ودعا ممثل كولومبٌا، نٌابة عن تشٌلً وكوستارٌكا وبٌرو وبولٌفٌا 
وأوروجواي وتوجو، إلى توفٌر األموال لتشغٌل الصندوق األخضر للمناخ. 
وذكر ممثل جمهورٌة كورٌا، باعتبارها مضٌفا للصندوق األخضر للمناخ، 

تة بأسرع ما أنهم سوف ٌبذلون قصارى جهدهم لتٌسٌر تأسٌس أمانة مؤق
 ٌمكن. واتفق األطراف على تناول هذه القضٌة ضمن فرٌق اتصال. 

تم تناول هذا الترتيبات بين مؤتمر األطراف والصندوق األخضر للمناخ: 
الموضوع بإٌجاز وسوف ٌتم مناقشته بمزٌد من التفاصٌل ضمن فرٌق 

 اتصال. 
مدعوما من قبل أطراف عدٌدة،  د األوروبً،اقدم ممثل االتحأمور أخرى: 

)تعزٌز مشاركة المرأة فً  ٧ -أ م/63مسودة قرار من أجل دعم تنفٌذ القرار 
اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ(. وسوف تتولى الهٌئة هٌئات 

 الفرعٌة للتنفٌذ مناقشة هذه القضٌة. 
 الهيئة الفرعية للتنفيذ

تمت اقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ: مشاركة المرأة في هيئات اتف
  مناقشة هذا الموضوع بإٌجاز وسوف ٌتم تناوله ضمن مشاورات غٌر رسمٌة. 

 فرق االتصال والمشاورات غير الرسمية
الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز: المادة 

الرؤية الخاصة بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج  المستديرة:
تناول أعضاء الوفود، خالل هذه المناقشات، قضاٌا ديربان للعمل المعّزز: 

تتعلق بكٌفٌة: تطبٌق مبادئ االتفاقٌة ضمن االتفاق الجدٌد، ودراسة الظروف 
الوطنٌة، وتطبٌق االتفاق الجدٌد على الجمٌع بصورة فعلٌة، بما فً ذلك 

سالٌب تعرٌف االلتزامات المتفاوتة، والتشجٌع على المشاركة الكاملة أ

والطموحة وضمان الترتٌبات الفعالة للتنفٌذ وااللتزام. وقامت األطراف أٌضا، 
عند تناول هذه القضاٌا، بالنظر فً اآلثار المترتبة على  تخطٌط أعمال 

 ز.الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز  
ألقت العدٌد من الدول النامٌة الضوء على ضرورة السماح لألطراف بتقدٌم 
التزامات واتخاذ إجراءات وفقا لظروفها الوطنٌة. وذكر ممثال سنغافورة 

الدول النامٌة رٌادتها فً هذا الصدد. وشجع  ظهروباكستان ضرورة أن ت  
بإطار قانونً  ممثل أسترالٌا على التفسٌر الفعال لمبادئ االتفاقٌة وطالب

مشترك لتقدٌم االلتزامات المزمع تنفٌذها وفقا للظروف الوطنٌة. واقترح ممثل 
من المستوٌات األعلى إلى المستوٌات تفاوض لل استخدام منهجٌننٌوزٌلندا 

حٌث تسري االلتزامات الخاصة بالتخفٌف من حدة تغٌر  األدنى والعكس
ت وطنٌة. وأكد ممثل جزر المناخ على كافة األطراف، ولكن وفقا لمحددا

مارشال على الحاجة إلى التحقق المشترك. وحذر ممثل اإلكوادور من 
استخدام مفهوم الظروف الوطنٌة من أجل إعادة تصنٌف البلدان النامٌة 
ووصف المسؤولٌة التارٌخٌة باعتبارها "دٌن بٌئً" ٌنبغً سداده. وسلط ممثل 

ة مؤتمر الدوحة بعد فهم واضح االتحاد األوروبً الضوء على أولوٌة مغادر
الفرٌق العامل للعمل الواجب االضطالع به خالل العام القادم بموجب 

ز. و ضرورة تناول  إلى  رأشاالمخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 
مبادئ االتفاقٌة فً سٌاق متطور، مضٌفا أنه ٌنبغً أال ٌتم فهم االتساق من 

بل من حٌث طبٌعة  هذا االلتزام. وتحدث ممثل  حٌث االلتزامات المقدمة،
باكستان حول مدى اختالف مبدأ المسؤولٌة المشتركة ولكن المتفاوتة عن 

واقترح توضٌح طبٌعة الحوافز. وأشار  ،الظروف الوطنٌة من حٌث الممارسة
ممثل الهند إلى ضرورة التفرٌق بٌن اإلجراءات على أساس العدالة وإلى 

سة الظروف الوطنٌة للدول باختٌار شكل وطبٌعة ضرورة أن تسمح درا
اإلجراءات التً ٌتم اتخاذها. وألقى الضوء أٌضا على األولوٌات الوطنٌة 

 للبلدان النامٌة، وخاصة القضاء على الفقر. وسوف تتواصل المناقشات. 
الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في اإللتزامات اإلضافية لألطراف 

فق األول بموجب بروتوكول كيوتو: المشاورات غير المدرجة في المر
 الرسمية حول األمور ذات الصلة بفترة االلتزام الثانية:

استندت المناقشات أثناء المشاورات غٌر الرسمٌة إلى مقترح رئٌس الفرٌق 
العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لألطراف المدرجة 

وتوكول كٌوتو بتٌسٌر المفاوضات فً المرفق األول بموجب بر
(FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1) وقام األطراف بإجراء القراءة .

مؤتمر األولى للوثٌقة والتركٌز على األجزاء الفعالة من مسودة قرار 
بشأن  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو

 التعدٌالت التً تم إدخالها على بروتوكول كٌوتو. 
 ،األطراف الخٌارات فً سٌاق ٌتعلق بـ: مدة فترة االلتزام الثانٌة تاقشون

وقضاٌا أخرى مثل زٌادة حصة العائدات ،وأسلوب عمل فترة االلتزام الثانٌة
األخرى المتعلقة بالمرونة  اآللٌاتبموجب آلٌة التنمٌة النظٌفة وتمدٌدها إلى 

العدٌد من  توكٌفٌة تشجٌع األطراف على إقرار فترة االلتزام الثانٌة. وقدم
 األطراف مقترحات نصٌة من أجل دمجها ضمن مسودة الوثٌقة. 

 سوف تتواصل المشاورات غٌر الرسمٌة.
 في األروقة

الفرٌق العامل اتضح على مدار ٌوم األربعاء ضرورة تسلٌم قضاٌا 
اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً  االلتزاماتالمخصص المعنً بالنظر فً 

المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو حول امتداد فترة االلتزام الثانٌة ونقل 
وحدات الكمٌات المخصصة إلى الوزراء حٌنما ٌصلون من أجل " اللمسات 

ء الوفود. وذكر عضو آخر النهائٌة رفٌعة المستوى"، على حد قول أحد أعضا
من أعضاء الوفود معلقا "ٌتعٌن علٌنا اآلن تبسٌط وترشٌد الخٌارات حتى ذلك 

ٌ ع الوقت"، مشٌرا إلى أن ما كل ٌفعلونه حتى اآلن  الحٌن. أشعر حقا أننا نض
 هو "توضٌح مواقف واضحة وجلٌة بالفعل". 

الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة وحول 
، ذكر أحد لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو

المفاوضٌن أنه نظرا للتفاؤل المعبر عنه أثناء مرحلة ما قبل انعقاد مؤتمر 
إلى األطراف فً سول، فقد جاء إلى الدوحة متوقعا أن تؤدي العجلة واإللحاح 

عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل توجٌه 
بموجب االتفاقٌة. ولسوء الحظ، فقد شعر باألسف نتٌجة تبدد هذا التفاؤل 

رفض العدٌد من توأصبحت األمور اآلن تواجه طرٌقا مسدودا، حٌث 
 األطراف نص الرئٌس كأساس إلجراء المزٌد من المفاوضات. 

 
ستٌقظ األطراف تأعضاء الوفود أنها كانت تأمل حقا أن " إحدى وذكرت

أن هذا التردد لن ٌؤدي بنا إلى أي مكان. نحن نحتاج إلى العمل معا."  تدركو
وذكرت العبارة التً صارت شائعة اآلن والتً أطلقها نكونا ماشابان رئٌس 
ر الدورة السابعة عشر لمؤتمر األطراف.: "إذا أردت أن تسٌر بسرعة، س

بمفردك؛ وإذا أردت أن تسٌر إلى مكان بعٌد، سر مع اآلخرٌن". وذكرت أنه 
طرٌقا قد ٌكون بطٌئا ولكنه منتظم على تسلك ٌتعٌن على كافة األطراف أن 

دة من خالل هذه إلى نتٌجة جٌ ٌتم التوصل؛ ولنأمل أن 2101األقل نحو عام 
 المسٌرة الطوٌلة.


