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مؤتمر األطراف 
 ةالثامنالدورة 

 11 #  عشر

 

 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ  بالدوحة
 2112ديسمبر  6الخميس 

اإلضافٌة  االلتزاماتالفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً عقد 
جلسته  لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو

الختامٌة، فً الصباح.  كما ُعقدت طوال ساعات ٌوم الخمٌس  جلسة الجزء 
رفٌع المستوى  للدورة الثامنة عشر لمؤتمر األطراف/  الدورة الثامنة لمؤتمر 
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو. كما عقدت 

من مؤتمر األطراف، فرق االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة اجتماعاتها ض
ومؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو، 
والفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز، والفرٌق 

العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، 
تزامات اإلضافٌة لألطراف والفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االل

المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو. وفً المساء تم عقد 
 جلسة التقٌٌم العامة غٌر الرسمٌة لرئٌس مؤتمر األطراف.

 الجلسة العامة للتقييم 
خالل الجلسة العامة للتقٌٌم التً ٌعقدت فً المساء، أشارت دٌوف رئٌس 

اإلضافٌة لألطراف  االلتزاماتبالنظر فً  الفرٌق العامل المخصص المعنً
إلى أن الفرٌق قد اختتم   المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو

 أعماله صباح ٌوم الخمٌس.
أشار طٌب رئٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل 

ما ذكر أن األجل بموجب االتفاقٌة إلى التقدم الذي تم فً كل العناصر، بٌن
هناك مجاالت تتطلب التبسٌط. وأعرب عن أمله فً أن ٌتم دمج كل هذه 

 العناصر فً وثٌقة واحدة "فً وقت ما هذه اللٌلة".
فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج أشار دوفالند الرئٌس المشارك لل

إلى المشاورات غٌر الرسمٌة  حول المقترح المنقح  دٌربان للعمل المعّزز
ن المشاركٌن  حول مسودة قرار ومسودة النتائج. كما أشار إلى أن للرئٌسٌ

 االلتزاماتالفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً تركٌز األطراف على 
 اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو

الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب و
فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل قد منع ال تفاقٌةاال

من عقد جلسته العامة الختامٌة  بعد ظهر ٌوم الخمٌس. وأعرب عن  المعّزز
 فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّززثقته  فً أن ال

عام  فًسوف ٌرسل إشارة قوٌة أنه ٌسٌر على المسار للوصول إلى اتفاق 
 .2020وللتعامل مع فجوة الطموح لما قبل  2015

اشار لوي فٌجورٌدو ماكادو )البرازٌل(  حول تواصله مع الوزراء بالمشاركة 
الفرٌق العامل مع بارد صولهجٌل )النروٌج( إلى القضاٌا المعلقة الخاصة ب

اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً  االلتزاماتالمخصص المعنً بالنظر فً 
والوثٌقة الصادرة عنه  ألول بموجب بروتوكول كٌوتوالمرفق ا

(FCCC/KP/AWG/2012/L.3) . 
 كما أشار إلى عزمهم على استكمال المشاورات مع عدة فرق.

أشارت مرٌم شاكٌال )المالدٌف( إلى أنها قامت بالتعاون مع برونو أوبٌرلً 
دا جلسة )سوٌسرا(  الى التشاور مع مختلف الفرق االقلٌمٌة حول التموٌل وعق

غٌر رسمٌة مع األطراف. وأشارت إلى أنه تم توجٌه الدعوة لألطراف  لتقدم 
 مدخالت نصٌة  وأنه ٌتم حالٌاً إعداد مسودة نص.

ذكر مارك درٌفوس )أسترالٌا( وفاتوجاي )جامبٌا( أن األطراف أقرب اآلن 
 إلى اتفاقٌة حول إرشادات تقدٌم التقارٌر. 

 
ٌقٌا( إلى المشاورات الوزارٌة غٌر الرسمٌة أشارت إدنا مولٌوا )جنوب أفر

حول الخسائر واألضرار. وقالت أن القضٌة السٌاسٌة الرئٌسٌة  تدور حول 
أشارت مارٌا  .االنشاء المحتمل لترتٌبات مؤسسٌة على سبٌل المثال آلٌة ما

دٌلسوكورو فلورٌس )المكسٌك( إلى التقدم فً المشاورات غٌر الرسمٌة  
وأعربت  مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخاالستشاري ل حول تشكٌل المجلس

 عن أملها فً أن تصل األطراف إلى اتفاق ٌوم الجمعة.

أن  األعمدة الثالثة  والصٌن 77مجموعة الـ ذكر ممثل الجزائر، نٌابة عن 
لنتائج مؤتمر الدوحة هً:  فترة إلتزام ثانٌة طموح تسمح بمستوى أعلى من 

درجة فً المرفق األول من االتفاقٌة، والتموٌل الطموح من كل األطراف الم
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب 

الفرٌق العامل ، والمعالجة المتوازنة لكل العناصر ضمن بموجب االتفاقٌة
 . المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

اإلفرٌقٌة  بضرورة وجود نص نادى ممثل سوازٌالند نٌابة عن المجموعة 
ٌتناول كل مجموعة القضاٌا الموجودة فً خطة عمل بالً، وبفترة التزام ثانٌة 

. أشار ممثل سوٌسرا نٌابة عن 2014تساهم فً زٌادة الطموح  قبل عام 
مجموعة السالمة البٌئٌة إلى أن األطراف ٌمكن أال تنجز كل ما كانت تأمله، 

بما ٌضن  وحدات الكمٌات المخصصة ونادى بحل لترحٌل الفائض من
السالمة البٌئٌة لفترة االلتزام الثانٌة، والعمل بناًء على الدروس المستفادة من 

 .2020تموٌل البداٌة السرٌعة وتهٌئة مسار التموٌل لعام 
ودعم ممثل استرالٌا نٌابة عن المجموعة الشاملة )مجموعة المظلة( المزٌد من 

تفاق حول الوصول إلى آلٌات السوق خالل فترة اإلشراك الوزاري ونادى با
الفرٌق العامل المخصص االلتزام الثانٌة  كما نادى بإنهاء المناقشات ضمن 

واالعتراف  المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة
 باالنجازات  والتقدم نحو التنفٌذ.

على  ة الصغٌرةتحالف الدول الجزرٌأكد ممثل جمهورٌة ناورو نٌابة عن 
أهمٌة السالمة البٌئٌة  وأكد على أن التحالف "لم ٌفقد إٌمانه " ولكن سٌستمر 

 فً العمل لضمان "أننا نترك شٌئاً أفضل من الشئ الذي جئنا به".  
أكد ممثل االتحاد األوروبً على الحاجة إلى التعجٌل باالنتهاء من أعمال 

اونً الطوٌل األجل بموجب الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التع
االتفاقٌة وأٌد الدعوة التً قدمها رئٌس مؤتمر األطراف إلى رئٌس الفرٌق 
العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة 

إلنهاء عمل الفرٌق مساء الخمٌس. وأكد ممثل جامبٌا، نٌابة عن أقل البلدان 
م الثانٌة التً تكفل تحقٌق السالمة البٌئٌة وتضع نموا، على أهمٌة فترة االلتزا

فً االعتبار النظام القائم على القواعد وتحد من إمكانٌة وصول األطراف 
المدرجة والملتزمة بالمرفق األول إلى آلٌات المرونة. وأعرب ممثل تشٌلً، 
نٌابة عن رابطة الدول المستقلة بأمرٌكا الالتٌنٌة والبحر الكارٌبً، عن ثقته 
فً قٌام األطراف "بتقدٌم ركٌزة االتفاق الملزم من الناحٌة القانونٌة بحلول 

 ". 2015عام 
"الخٌوط قد بدأت تتشابك" ودعا والحظ العطٌة، رئٌس مؤتمر األطراف أن 

 ،أعضاء الوفود إلى بذل المزٌد من الجهود للتوصل إلى أرضٌة مشتركة
من أعمالهم مساء الخمٌس من أجل تقدٌم خٌارات  ودعا الوزراء إلى  االنتهاء

وذكر أن اجتماع التقٌٌم غٌر الرسمً  سٌاسٌة واضحة بحلول ٌوم الجمعة.
 سوف ٌنعقد ٌوم الجمعة. 
لفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الجلسة العامة الختامية ل

كول اإللتزامات اإلضافية لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب بروتو
 كيوتو

وفً صباح الخمٌس، ذكرت دٌوف، رئٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً 
بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب 

بروتوكول كٌوتو، أن العمل قد استمر حتى الساعات المبكرة من صباح 
فً ظل  الخمٌس لتبسٌط المقترح الذي قدمته من أجل تٌسٌر المفاوضات

الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة لألطراف 
المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو 

(FCCC/KP/AWG/2012/CRP.3) وأوضحت أنه تم دمج نتائج هذا .
العمل، الذي ٌستهدف تقدٌم خٌارات واضحة إلى الوزراء، ضمن مسودة 

الفرٌق أعمال النص الختامً حول نتائج 
(FCCC/KP/AWG/2012/L.3) مؤتمر ، التً اقترحت إحالتها إلى

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو من أجل 
 إقرارها. 
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......................

        ..      
والصٌن، الضوء على القضاٌا  77ألقى ممثل الجزائر، نٌابة عن مجموعة الـ

فترة االلتزام الثانٌة الطموحة بمقتضى بروتوكول  المعلقة، بما فً ذلك تفعٌل
والتزام األطراف المدرجة بالمرفق األول  2013ٌناٌر  1كٌوتو اعتبارا من 

باألهداف الطموحة المقدرة كمٌاً بالحد من االنبعاثات وخفضها. ودعا، 
بمشاركة جامبٌا، نٌابة عن أقل البلدان نمواً، إلى اتخاذ قرار ٌحد من إمكانٌة 

وصول إلى آلٌات المرونة من قبل تلك األطراف المدرجة بالمرفق األول ال
التً لدٌها التزامات بموجب فترة االلتزام الثانٌة. وأٌد ممثل أقل البلدان نموا 
تحدٌد فترة التزام ثانٌة طموحة على مدار خمس سنوات ٌتم تطبٌقها بصورة 

 مؤقتة.
فرٌقٌة عن أمله فً أن وأعرب ممثل سوازٌالند، نٌابة عن المجموعة اإل

ٌتمكن الوزراء من اتخاذ القرارات السٌاسٌة الالزمة. وذكر أن فترة االلتزام 
الثانٌة ٌنبغً أن: تستبعد ترحٌل فائض وحدات الكمٌات المخصصة، وأال ٌتم 
السماح بالمشاركة فً آلٌات المرونة إال لألطراف ذات األهداف المقدرة كمٌاً 

فضها خالل فترة االلتزام الثانٌة، باإلضافة إلى بالحد من االنبعاثات وخ
تضمٌن آلٌة لزٌادة طموحات التخفٌف خالل عامٌن من تارٌخ بدء فترة 

 االلتزام. 
وأكد ممثل االتحاد األوروبً أن النص المطروح أمام األطراف ٌوضح أن 

الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لألطراف 
فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو سوف ٌساهم فً النتائج  المدرجة

المتوازنة التً من المتوقع أن ٌتوصل مؤتمر الدوحة إلٌها. وحدد الحاجة إلى 
ضمان وصول جمٌع األطراف التً ُتقدم تعهدات خالل فترة االلتزام الثانٌة 

ل هذا األمر. بصفة دائمة إلى آلٌات السوق، مشٌرا إلى أن النص الحالً ٌتناو
وحول إمكانٌة قٌام األطراف المدرجة بالمرفق "ب" بتعزٌز أهدافها المقدرة 

كمٌاً بالحد من االنبعاثات وخفضها خالل فترة االلتزام الثانٌة، أشار ممثل 
االتحاد األوروبً إلى الرغبة فً استكشاف اآللٌة الطموحة التً تقترحها 

ترحٌل فائض أهداف مقدرة كمٌاً  والصٌن. وأقر أهمٌة قضٌة 77مجموعة الـ
بالحد من االنبعاثات وخفضها، ولكنه أشار إلى أنه سوف ٌكون هناك حجم 

طلب ضعٌف على مثل تلك األهداف المقدرة كمٌاً بالحد من االنبعاثات 
 . 2020و 2013وخفضها فٌما بٌن 

وأشار ممثل أسترالٌا، نٌابة عن المجموعة الشاملة )مجموعة المظلة(، إلى 
لتوافق حول العدٌد من القضاٌا وألقى الضوء على العناصر الرئٌسٌة التً ا

تتطلب االتفاق، بما فً ذلك فترة التزام ثانٌة على مدار ثمانً سنوات 
والمشاركة الموسعة فً آلٌات السوق. وأكد على أن الفرٌق العامل المخصص 

"جزءا من المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة ٌمثل 
 محاولة مشتركة أوسع نطاقا".

ولفت ممثل الفلبٌن االنتباه إلى إعصار بوفا التً اجتاح دولته. وطالب 
األطراف بأن "تفتح أعٌنها على الواقع الصارم الذي نواجهه" من أجل "أن 
ٌكون هذا العام هو العام الذي نستجمع خالله شجاعتنا كً نتولى المسؤولٌة 

رٌده" وطلب من أعضاء الوفود: "إن لم نكن نحن، فمن عن المستقبل الذي ن
 ٌكون؟ وإذا لم ٌكن اآلن، فمتى إذن؟ وإذا لم ٌكن هنا، فأٌن إذن؟"

وذكر ممثل سوٌسرا ، نٌابة عن مجموعة السالمة البٌئٌة، أن إقرار تعدٌالت 
البروتوكول فً مؤتمر الدوحة سوف ٌكفل االنتقال السلس إلى فترة االلتزام 

وأكد على الحاجة إلى: ضمان السالمة البٌئٌة لفترة االلتزام الثانٌة من  الثانٌة.
خالل الحد من ترحٌل فائض وحدات الكمٌات المخصصة من فترة االلتزام 

الثانٌة، والسماح لتلك األطراف المدرجة بالمرفق األول، والتً لن تقبل 
كة فً آلٌة األهداف المقدرة كمٌاً بالحد من االنبعاثات وخفضها، بالمشار

التنمٌة النظٌفة. وأعرب عن التضامن مع شعب الفلبٌن، على غرار ما فعل 
ممثل بولٌفٌا، الذي ذكر أن الموقف الحالً فً تلك الدولة ٌمثل "دلٌال على ما 

ٌمكن توقع حدوثه بصورة أكثر تواترا". وحذر ممثل بولٌفٌا من "الوعود 
اره "حكما باإلعدام" على الفارغة" ووصف انخفاض مستوى الطموحات باعتب

بعض األشخاص. واعترض على فكرة االلتزامات الطوعٌة، قائال أنه نظرا 
لعدم قدرة البلدان المتقدمة على زٌادة مستوى الطموحات خالل سبع سنوات، 

 "فلماذا ٌنبغً أن نصدقهم اآلن". 
ودعت ممثلة سانت لوسٌا، نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، ضمن 

ر أخرى، إلى: فترة التزام مدتها خمس سنوات، ووفاء األطراف المدرجة أمو
بالمرفق األول بتعهداتها والتخلً عن المشروطٌة، والتطبٌق المؤقت لتعدٌالت 

البروتوكول من أجل إقرار تلك التعدٌالت فً مؤتمر الدوحة، والحد من 
تضى فترة مشاركة األطراف المدرجة فً المرفق األول ذات االلتزامات بمق

االلتزام الثانٌة فً آلٌات المرونة. وأشارت إلى أن النص الصادر عن الفرٌق 
العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة لألطراف المدرجة 

 77مقترح مجموعة الـٌفتقد إلى  فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو
رها القائلة أن هذا والصٌن حول آلٌة الطموحات، مؤكدة على وجهة نظ

المقترح "ال ٌزال قٌد المناقشة" وأكدت على ضرورة أن تؤتً اآللٌة ثمارها 
كحد أقصى. واقترحت دٌوف، رئٌسة الفرٌق العامل  2014بحلول عام 

المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً 
ٌر حول أعمال الفرٌق المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو، إحالة التقر

إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو. 

وطلب ممثل تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة وضع أقواس حول بعض أجزاء 
من النص، بما فً ذلك الفصول التً تتضمن: المرفق "ب" من البروتوكول 

ف، والنص الخاص بأهلٌة المعدل مقترنا بالتزامات التخفٌف من قبل األطرا
المشاركة فً آلٌات المرونة، والنص الخاص بإنجاز مهمة الفرٌق العامل 
المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً 
المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو واختتام أعماله. واتفقت األطراف 

، (FCCC/KP/AWG/2012/L.3)على إحالة نتائج أعمال الفرٌق 
تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، إلى مؤتمر األطراف المعدلة شفهٌا من قبل 

العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو من أجل النظر بها 
 واالنتهاء من صٌاغتها. 

وأعادت دٌوف إلى األذهان االتفاق السابق والخاص بتشكٌل فرٌق لٌتولى 
المحال إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفه  إجراء مراجعة قانونٌة للنص

اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو، قائلة أن المراجعة لن تعٌد فتح أي 
مناقشات موضوعٌة. وذكرت أن الفرٌق سوف ٌتألف من أعضاء من جمٌع 

الفرق اإلقلٌمٌة والدولة الجزرٌة الصغٌرة النامٌة؛ وأوضحت أنها سوف تقدم 
ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً تقرٌرا إلى رئٌس مؤتم

بروتوكول كٌوتو، فً حالة الحاجة إلى أي تعدٌالت استنادا إلى نتائج 
 المراجعة القانونٌة. 

أقر الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة 
لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو تقرٌره 

(FCCC/KP/AWG/2012/L.2)  واختتمت دٌوف الجلسة فً تمام
 مساًء.  12:24الساعة 

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

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً دورته الثامنة عشر و
فً دورته الثامنة من خالل التصرٌحات التً أدلى بها  بروتوكول كٌوتو

الوزراء وغٌرهم من رؤساء الوفود. وتتوافر نشرات البث على اإلنترنت 
على الموقع: 

12/meeting/68http://unfccc.int/meetings/doha_nov_20
15/php/view/webcasts.php . 

 األروقةفي 
فرٌق العامل المخصص المعنً بعد االنتهاء من "الجلسة العامة الختامٌة" لل

بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب 
 بروتوكول كٌوتو، اعترف البعض بالشعور بالحنٌن إلى الوطن. ومع ذلك،

اختلطت هذه المشاعر لدى العدٌدٌن بالشعور بخٌبة األمل الشدٌدة لعدم إقامة 
أي احتفالٌة بعد اختتام أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً 

االلتزامات اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول 
إلى خٌارات  كٌوتو، واالكتفاء بوضع أقواس حول بعض النصوص والتوصل

من أجل إحالتها إلى الوزراء. وأدلى العدٌد بتعلٌقات أٌضا حول المداخلة 
المؤثرة التً قام بها أحد أعضاء وفد الفلبٌن، الذي ناشد أعضاء الوفود أن 

"ٌفتحوا أعٌنهم على الواقع الصارم الذي نواجهه"، وأبلغ أعضاء الوفود أن 
 هاجم جزءاً آخر من الفلبٌن.إعصار بوفا قد استعاد نشاطه وٌوشك أن ٌ

وفً غضون ذلك، استمرت المفاوضات فً ظل الفرٌق العامل المخصص 
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، حٌث كان التموٌل 

ٌمثل إحدى القضاٌا الرئٌسٌة من المعضلة المعقدة. وقد خضعت القضٌة 
مرت على مدار معظم ٌوم للمشاورات الوزارٌة غٌر الرسمٌة التً است

الخمٌس. ورغم المشاورات "المكثفة"، على حد قول أحد األطراف فً وقت 
متأخر من المساء، لم تكن بعض األطراف واضحة بشأن النتائج؛ ومع ذلك، 
ذكر أحد أعضاء الوفود المنهكٌن أنه "ال ٌزال ٌأمل بجدٌة فً تحقٌق ما هو 

تحقٌق التقدم فٌما ٌتعلق بأعمال أفضل". وكانت الجهود المبذولة من أجل 
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب 

االتفاقٌة تعنً أن الجلسة العامة الختامٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً 
بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز، المزمع انعقادها فً األساس مساء الخمٌس، قد 

 معة. تم تأجٌلها إلى ٌوم الج
شهدت جلسة التقٌٌم المسائٌة العامة قٌام أحد المتشككٌن بشأن المناخ بالتقاط 
المٌكروفون والمطالبة بمراجعة علم المناخ. وقد قوبل ذلك باستهجان شدٌد 

من الحاضرٌن بالقاعة وشعر العدٌد من أعضاء الوفود باستٌاء فٌما بعد، حٌث 
منعه من حضور مؤتمر األطراف. أعربوا عن أملهم فً أن ٌتم "استبعاده"  و

وأدى رد الفعل القوي هذا إلى تشجٌع أحد أعضاء الوفود على اإلشارة إلى أنه 
"رغم أن الطرٌق ال ٌزال طوٌال قبل أن نتمكن من القول أننا قد تجنبنا التغٌر 
الحاد فً المناخ، واستنادا إلى رد الفعل الصادر عن الجمٌع، ٌبدو أننا جمٌعا 

قل على أن تغٌر المناخ ٌمثل مشكلة ٌنبغً أن نتعامل معها نتفق على األ
 بجدٌة".

سوف ٌتوفر ملخص وتحلٌل نشرة ملخص وتحليل نشرة مفاوضات األرض: 
مفاوضات األرض الصادرة عن مؤتمر الدوحة بشأن تغٌر المناخ ٌوم الثالثاء 

على الموقع اإللكترونً التالً:  2012دٌسمبر  11
http://www.iisd.ca/climate/cop18/enb/  
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