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 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ  بالدوحة
 2102ديسمبر  5 األربعاء

 
ُعقدت طوال ساعات ٌوم األربعاء  جلسة الجزء رفٌع المستوى  للدورة 

الدورة الثامنة لمإتمر األطراف العامل   الثامنة عشر لمإتمر األطراف/
بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو. كما عقدت فرق االتصال 
والمشاورات غٌر الرسمٌة اجتماعاتها ضمن مإتمر األطراف، ومإتمر 

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو، والفرٌق 
ن للعمل المعّزز والفرٌق العامل العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربا

المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، والفرٌق 
العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لألطراف المدرجة 
فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو. وفً المساء تم عقد جلسة التقٌٌم 

 ئٌس مإتمر األطراف.العامة غٌر الرسمٌة لر
 

 جلسة التقييم العامة غير الرسمية لرئيس مؤتمر األطراف
ُعقدت فً المساء جلسة التقٌٌم العامة غٌر الرسمٌة، حٌث طلب  العطٌة 
رئٌس الدورة الثامنة عشر لمإتمر األطراف من الُمٌّسرٌن  االنتهاء من 

 القضاٌا المعلقة محدودة العدد.
ة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة أنه فٌما ذكر مٌوٌونجً رئٌس الهٌئ

ٌتعلق ببرنامج العمل على نموذج الجدول الموحد إلرشادات تقدٌم التقارٌر كل 
عامٌن للدول المتقدمة، تم الوصول إلى اتفاق على الجداول ولكن لم ٌتم 

كل عامٌن خارج  التوصل إلى اتفاق على استخدام إرشادات  التقارٌر 
االتفاقٌة. كما أشار إلى أنه لم ٌتم التوصل إلى اتفاق فٌما ٌتعلق بتدابٌر 

االستجابة. وأضاف  مٌوٌونجً أنه لم ٌكن ممكناً  دفع العمل فً تقرٌر اللجنة 
التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ولم ٌكن ممكناً حل  "القضٌة السٌاسٌة للغاٌة الخاصة 

الل المشاورات الثنائٌة بواسطة رئٌس الهٌئة بحقوق الملكٌة الفكرٌة" من خ
 الفرعٌة للتنفٌذ.

أشار شرسزكزو رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ إلى االتفاق على مسودة قرار 
مإتمر األطراف حول خطط التكٌف الوطنٌة. وأضاف أن األطراف  لم 

تستطع االتفاق على تشكٌل وطرق عمل وإجراءات فرٌق الخبراء الفنٌٌن 
ٌة التشاور والتحلٌل الدولً، وأوصى بؤن ٌتم تحوٌل هذا البند إلى ضمن عمل

 الدورة التالٌة للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ. 
وفٌما ٌتعلق بفرٌق الخبراء االستشاري أشار إلى أنه كً نتجنب الفجوة، فقد 

تم مد فترة عمل الفرٌق لمدة عام آخر. وحول األضرار والخسائر  اشار 
ن األطراف استطاعت إزالة األقواس من النص وأن الرئٌس شرسزكزو إلى أ

 تكنولوجٌا وشبكة مركزسيتم تقديمو لممشاورات الوزارية. وفيما يتعمق ب النص

المناخ أشار إلى بند واحد لم ٌتم تسوٌته ٌتعلق بتشكٌل المجلس االستشاري 
 المناخ وأوصى بعرضه على الوزراء.  تكنولوجٌا وشبكة لمركز

 االلتزامات فً بالنظر المعنً المخصص العامل لفرٌقأشارت دٌوف رئٌس ا
إلى  كٌوتو بروتوكول بموجب األول المرفق فً المدرجة لألطراف اإلضافٌة

الجهود الخاصة بتبسٌط النص ووجهت النظر إلى المقترحات التً من شؤنها 
دمج الخٌارات السابقة وتقدٌم خٌارات للتسوٌة. وّذكرت أن سٌتم مساء ٌوم 

األربعاء  إصدار نص ُمنقح ٌتضمن خٌارات واضحة لعرضها على الوزراء 

مة الختامٌة وٌتم دراسته بواسطة فرٌق االتصال. وأشارت أن الجلسة العا
 لألطراف اإلضافٌة االلتزامات فً بالنظر المعنً المخصص العامل للفرٌق

كٌوتو سوف تنعقد فً "وقت  بروتوكول بموجب األول المرفق فً المدرجة
 متؤخر فً المساء".

 الطوٌل التعاونً بالعمل المعنً المخصص العامل أشار طٌب رئٌس الفرٌق
قد تسلمت نصوصاً مختلفة تتضمن  االتفاقٌة أن األطراف بموجب األجل

موقف المناقشات الخاصة بكل بند من بنود جدول أعمال الفرٌق وذلك بهدف 
تقدٌم نظرة عامة لألطراف حول موقف المناقشات. وأضاف أن الفرٌق سوف 
ٌستمر فً العمل من خالل  مجموعة واحدة غٌر رسمٌة  طوال فترة المساء 

 بسٌطا بحلول ٌوم الخمٌس.بهدف إحراز التقدم نحو نص أكثر ت
 بمنهاج المعنً المخصص العامل ذكر ماوسكار الرئٌس المشارك للفرٌق

المعّزز أنه قد قام بالتعاون مع الرئٌس المشارك دوفالند بإعداد  للعمل دٌربان
مسودة نتائج الفرٌق ومسودة قرار مإتمر األطراف. وأشار إلى أن االجتماع 

ع عقده ٌوم األربعاء  قد تك تؤجٌله بناء على غٌر الرسمً الذي كان من المزم
طلب من مجموعة من الدول، وأعرب عن تفهمه  بؤن الفرٌقٌن العاملٌن 

المخصصٌن المعنٌٌن بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة والعمل التعاونً طوٌل 
 األجل المحدد إنهائهما فً الدوحة ٌحتاجان إلى األولوٌة مشٌراً إلى أن الفرٌق

 المعّزز " له أهمٌته الخاصة". للعمل دٌربان بمنهاج المعنً لمخصصا العامل
أشار بارد سولهجل )النروٌج( إلى التقدم الذي حدث بعد التعرٌف الذي قدمه 

وكان هذا   للوزراء بالمشاركة مع لوي ماكادو فٌجورٌدو ا)البرازٌل(،
التعرٌف والتواصل الوزاري  حول الوصول إلى آلٌات تحقٌق المرونة  من 

قبل األطراف المدرجة فً المرفق األول من االتفاقٌة والتً لن تتعهد 
بالتزامات فً فترة االلتزام الثانٌة. كما اشار إلى التوسع فً حصة العائدة  

ر أنه بعد التشاور  بدأت لتشمل التنفٌذ المشترك وتداول االنبعاثات. وذك
"صورة جٌدة" فً الظهور حول وجهات النظر المختلفة على الرغم من "عدم 

 وجود حلول نهائٌة".
والحظ العطٌة رئٌس مإتمر األطراف أن بعض القضاٌا  ال تزال تتسم 
بالصعوبة، وذكر أنه قد تم تحدٌد  القضاٌا التً تتطلب تعرٌف الوزراء 

م تعٌٌن مرٌم شاكٌال )المالدٌف( وبرونو أوبٌرلً بشؤنها. وأضاف أنه قد ت
)سوٌسرا(  للمساعدة فً تعرٌف الوزراء بالقضاٌا المالٌة. وذكر أن تعرٌف 

 المعنً المخصص العامل الوزراء لن ٌإدي إلى ازدواجٌة العمل فً الفرٌق
االتفاقٌة وفً مناقشات فرٌق االتصال  بموجب األجل الطوٌل التعاونً بالعمل
 األطراف المعنً بالتموٌل.   لمإتمر

وباإلضافة إلى ذلك، سوف ٌنظم فاتو جاي )جامبٌا( ومارك درٌفوس 

؛ وسوف للتقارٌر )أسترالٌا( مشاورات غٌر رسمٌة حول المبادئ اإلرشادٌة

ٌتولى إدنا مولٌوا )جنوب أفرٌقٌا( تٌسٌر المشاورات غٌر الرسمٌة حول 

سوكورو )المكسٌك( مشاورات ؛ وسوف ٌجري مارٌا دٌل واألضرارالخسائر 

مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ؛ وسوف حول تشكٌل المجلس االستشاري ل

ٌنظم فٌجٌرٌدو وسولجٌل مشاورات حول إعداد التقارٌر من قبل األطراف 

غٌر المدرجة فً بروتوكول كٌوتو وٌتولٌان تٌسٌر تسوٌة أي قضاٌا معلقة 

ف العامل بوصفه اجتماع من جدول أعمال مإتمر األطرا 4بالبند رقم 

األطراف فً بروتوكول كٌوتو )تقرٌر الفرٌق العامل المخصص المعنً 
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اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب  االلتزاماتبالنظر فً 

 بروتوكول كٌوتو( كلما دعت الحاجة. 

بالجرأة فً األطراف  تتسمعطٌة رئٌس مإتمر األطراف "على أن الوشجع 
المزٌد من الجهود  تبذلأسلوب التصدي للخطر العالمً لتغٌر المناخ وأن 

 وحلول مشتركة". موحد للتوصل إلى أساس 
 

 مؤتمر األطراف
استمر الجزء رفٌع المستوى من مإتمر األطراف فً الجزء رفيع المستوى: 

دورته الثامنة عشر ومإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً 
بروتوكول كٌوتو فً دورته الثامنة من خالل تصرٌحات الوزراء ورإساء 

فر نشرات البث على اإلنترنت على االوفود والمتحدثٌن نٌابة عن الفرق. وتتو
الموقع: 

http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/68
15/php/view/webcasts.php . 

قدم دجٌمواي وأندروز، الرئٌسان المشاركان فريق االتصال المعني بالتمويل: 
التموٌل والتابع لمإتمر األطراف خالل الجلسة لفرٌق االتصال المعنً ب

المسائٌة، نشرة محدثة حول التقدم المنجز، مشٌران إلى الجهود المبذولة 
الهادفة إلى تنسٌق عمل الفرٌق مع المناقشات التً ٌجرٌها الفرٌق العامل 

حول  المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة
 التموٌل. 

برنامج العمل المعنً بالتموٌل طوٌل األجل، أوضح الرئٌس المشارك وحول 
أندروز أن مسودة النص تقترح تمدٌد برنامج العمل وإجراء حوار وزاري 

 لمناقشة توسٌع نطاق التموٌل. وٌتم حالٌا صٌاغة النص المنقح. 
وفٌما ٌتعلق بتقرٌر اللجنة الدائمة، تم اإلشارة إلى أن األطراف قد أوشكت 

 المتبقٌة.  األقواسى التوصل إلى قرار وأنها تجري مشاورات حول عل
وفٌما ٌتعلق بتقرٌر الصندوق األخضر للمناخ  واإلرشادات األولٌة، تم إخطار 

أعضاء الوفود أن مسودة النص تشٌر إلى تقرٌر الصندوق األخضر للمناخ 
سمٌة" والتقدم المنجز نحو تفعٌل إدارة الصندوق وأن "المشاورات غٌر الر

 تنعقد حالٌا لالنتهاء من صٌاغة النص. 
 

الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في اإللتزامات اإلضافية لألطراف 
  المدرجة في المرفق األول بموجب بروتوكول كيوتو

خالل الجلسة الصباحٌة لفرٌق العمل المنبثق المعنً  األعداد/ النص:
ركزت األطراف على إعداد خٌارات واضحة لتضمٌنها فً  باألعداد/النص،

 النص المنقح لرئٌس الفرٌق والذي سٌتم تقدٌمه للوزراء.
كما نظرت األطراف فً  النص الخاص بتعدٌالت البروتوكول، واألهلٌة 

للمشاركة فً آلٌات المرونة، وترحٌل فائض وحدات الكمٌات المخصصة، 
من قبل مقترحات حول بعض من هذه  وحصة العوائد. وكانت لدي األطراف

ٌُدمج هذه  المقترحات السابقة.  ووافقت األطراف  القضاٌا باإلضافة إلى نص 
ٌُقدم لرئٌس ا لفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً على النص الذي س

اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول  االلتزامات
لمنقح. وقد استكملت مجموعة العمل المنبثقة لتضمٌنه فً النص ا كٌوتو

 أعمالها.
 

 بموجب األجل الطويل التعاوني بالعمل المعني المخصص العامل الفريق
 االتفاقية

خالل المشاورات المسائٌة غٌر الرسمٌة التً حضرها : النتيجة المتفق عليها
رئٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل  المراقبون، ذكر طٌب،

التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، أن بعض القضاٌا "توشك على 
االنتهاء"، بٌنما "نعود إلى نفس النقطة" فً قضاٌا أخرى، بل و"نتراجع إلى 
الوراء". وأشار أٌضا إلى اتفاق الوزراء من المالدٌف وسوٌسرا على تٌسٌر 

الرسمٌة حول استمرارٌة التموٌل خالل الفترة ما بٌن  المشاورات غٌر
2013-2020 . 

والصٌن، إنهاء أعمال جمٌع  77اقترح ممثل الجزائر، نٌابة عن مجموعة الـ
الفرق المنبثقة عن الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل 

لمساعدة  األجل بموجب االتفاقٌة؛ ودعا إلى  تنظٌم "منتدى مركزي"
األطراف على فهم وضع المفاوضات. ودعا أٌضا إلى تحدٌد أولوٌات 

 التموٌل. 
على الحاجة إلى أن تكون المشاورات  آخرونوأكد ممثال الفلبٌن وبنجالدٌش و

. ودعا ممثل سوازٌالند، نٌابة وتتسم بالشفافٌةحول التموٌل مفتوحة وشاملة 
ؤن التموٌل، وتوسٌع نطاق إلى اتخاذ قرار بش اإلفرٌقٌةعن المجموعة 

التخفٌف ودعم التكٌف. وذكر ممثل سوٌسرا أن التموٌل ٌمثل "قضٌة جوهرٌة 
ودائمة" ال ٌمكن االنتهاء منها فً الدوحة وأن هناك حاجة إلى قرار صادر 

عن مإتمر األطراف لتحدٌد كٌفٌة مواصلة العمل بشؤنه. وأعربت ممثلة 
الرإٌة المشتركة  فًا لعدم تحقٌق تقدم االتحاد األوروبً عن خٌبة أملها نظر

نص متوافق إلى أمور أخرى. ودعت إلى التوصل  وفًالمتعددة،  واالتجاهات
 للوزراء. واضحة علٌه ٌتضمن خٌارات 

وحث ممثل جامبٌا، نٌابة عن أقل البلدان نموا، على التوصل إلى "نص 
مثل بولٌفٌا لمفاوضات اإلضافٌة.  وأعرب ممزٌد من امتوازن" ٌمثل أساسا ل

النصوص، مإكدا على الحاجة إلى  فًعن مخاوفه من االفتقار إلى التوازن 
المتعددة والمبادرة  االتجاهاتغٌر السوقٌة بالنص على  االتجاهاتأن تنعكس 

المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً 
 المترابطةعلى أهمٌة العالقات  البلدان النامٌة. وألقى ممثل فنزوٌال الضوء

القضاٌا المترابطة األخرى  مع المتعددة االتجاهاتواقترح دراسة والنظر فً 
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة  بٌن

لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو ومإتمر 
ف، مثل استمرارٌة آلٌة التنمٌة األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرا

النظٌفة. وشجع ممثل مصر، نٌابة عن المجموعة العربٌة، بدعم من الصٌن، 
رئٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل 

بموجب االتفاقٌة على إعداد نص منقح. وأشار ممثال الهند واألرجنتٌن إلى أن 
عكس الوثائق المقدمة من قبل األطراف النص حول تدابٌر التصدي لم ٌ

 بالصورة المالئمة.
ودعت ممثلة كولومبٌا، نٌابة عن رابطة الدول المستقلة بؤمرٌكا الالتٌنٌة 
والبحر الكارٌبً، إلى حوار مفتوح حول التموٌل، قائلة أن االجتماعات 
 الوزارٌة الثنائٌة لن تكفً. وأشارت إلى االفتقار إلى تحقٌق التقدم وأٌدت

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  مناقشة قضاٌا التكٌف و
 األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة على مستوى أعلى. 

العدٌد من األطراف حول منهجٌة عمل ووضع النصوص المقدمة،  تلءتسا
ولها حٌث دعا العدٌد إلى إمكانٌة التنبإ بشؤن القضاٌا التً سوف ٌتم تنا

ومواعٌد االجتماع. ووضح طٌب، رئٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً 
بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، أن المفاوضات حول النتٌجة 

المتفق علٌها من قبل الفرٌق سوف تتواصل بٌن أعضاء الفرٌق مفتوح باب 
المجاالت التً  العضوٌة وأن فرق العمل الفرعٌة سوف تجتمع ثانٌة بشؤن تلك

ال ٌزال ٌمكن تحقٌق تقدم بها، مثل تدابٌر التخفٌف بالبلدان المتقدمة والنامٌة 
والمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور 

 الغابات فً البلدان النامٌة.
 
 األروقةفي 

بٌنما كان المفاوضون ٌمارسون أعمالهم فً محاولة للتوصل إلى نتٌجة ناجحة 
، استمرت المناقشات أٌضا أثناء كل من اجتماعات المائدة ةٌوم الجمعل

المستدٌرة الوزارٌة غٌر الرسمٌة والمشاورات "فٌما وراء الكوالٌس". 
ف خالل واستعرضت جلسة التقٌٌم العامة غٌر الرسمٌة لرئٌس مإتمر األطرا

الوزاري غٌر الرسمً" بشؤن  والتعرٌف المساء نظرة عامة حول "التوعٌة
القضاٌا الرئٌسٌة. وقد تم اإلشارة إلى أن بان كً مون، األمٌن العام لألمم 

المتحدة، قد التقى أٌضا بالعدٌد من األطراف الرئٌسٌة وأعلن أثناء كلمته خالل 
مه تنظٌم اجتماع لقادة العالم عام االجتماع الوزاري للمائدة المستدٌرة عن عز

حٌنما ٌختتم  2015للمساعدة على إٌجاد زخم سٌاسً خالل عام  2014
األطراف المفاوضات التً ٌتم إجراإها من قبل الفرٌق العامل المخصص 

المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز. وأشار أحد المفاوضٌن المحنكٌن إلى أن 
المستوى قد ساعد على تحقٌق ما اعتبره العدٌد هذا النوع من المشاركة رفٌعة 

 الوزراءنتائج ناجحة فً كانكون ودٌربان؛ واستطرد قائال "أود حقا أن ٌتمكن 
 األروقةمن التدخل وإنقاذ الٌوم مرة أخرى". وأدلى البعض بتعلٌقاتهم فً 

حول "اإللحاح الواضح" للمهمة، نظرا لألخبار بشؤن الوفٌات والدمار الناجم 
 عصار بوفا الذي اجتاح الفلبٌن. عن إ

وفٌما ٌتعلق بالتقدم المحرز من قبل الفرق الثالثة العاملة، طلب أعضاء الوفود 
والصٌن تؤجٌل االجتماعات المزمع أن ٌعقدها الفرٌق  77من مجموعة الـ

العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز من أجل حضور 
ٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً المشاورات غٌر الرسمٌة للفر

الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة التً ٌتم تنظٌمها فً ذات الوقت. ومن ثم، فقد 
أدى العمل فً ظل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 

المعّزز إلى إفساح المجال أمام المشاورات غٌر الرسمٌة التً ٌنظمها الفرٌق 
مخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، العامل ال

 والتً استمرت للٌلة الثانٌة على التوالً. 
كانت تجمع ووقد اختلطت المشاعر فً الممرات فً وقت متؤخر من المساء، 

حٌث أمضى أعضاء الوفود، الذٌن ٌبدو علٌهم  والكآبةبٌن الترقب المكبوت 
فرٌق اجتماع  تم تؤجٌلواالجتماع ،  معرفة موعدمحاولة اإلرهاق، الوقت فً 

الختامٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً  الجلسة العامةواالتصال 
اإللتزامات اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول 

بصفة مبدئٌة فً المساء، حتى منتصف  المزمع انعقاده الذي كان من كٌوتو ،
وأدلى أحد أعضاء الوفود بتعلٌق قائال "أود أال نمكث هنا حتى اللٌل. 

الصباح"، مضٌفا "وإال سؤمضً اللٌلة الثالثة على التوالً فً مكتب الوفد 
الخاص بً". وشعر الجمٌع باالرتٌاح حٌنما تم تؤجٌل الجلسة العامة فً 

 م الخمٌس.من صباح ٌو 11:00فً تمام الساعة أفضل النهاٌة إلى موعد 

http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815/php/view/webcasts.php
http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815/php/view/webcasts.php

