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مؤتمر األطراف 
 ةالثامنالدورة 

 2 #  عشر

 

 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ  بالدوحة
 2102نوفمبر  22االثنين 

بدأ مؤتمر األمم المتحدة بشأن تغٌر المناخ المنعقد فً الدوحة أعماله  
نوفمبر.  وبعد حفل االفتتاح تجمعت الوفود  26ٌوم االثنٌن  صباح

مؤتمر لحضور االجتماعات االفتتاحٌة  العامة  لمؤتمر األطراف، و
، األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو

الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ، و
 . والتكنولوجٌة
 حفل االفتتاح

ناشدت ماٌت نكونا ماشابان وزٌر العالقات الدولٌة والتعاون بجنوب 
أفرٌقٌا ورئٌس مؤتمر األطراف فً دورته السابعة عشر بضرورة 
إقرار فترة التزام ثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو،  واستكمال العمل 

الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل بموجب 
وإٌجاد مساحة مالئمة  ضمن مؤتمر األطراف  ٌةاألجل بموجب االتفاق

الفرٌق أو الهٌئات الفرعٌة  أو مؤسسات جدٌدة. وأضافت " إن تحوٌل 
الفرٌق لٌصبح  العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب 
إال خطوة إلى الوراء" . وأكدت  ولكن تحت اسم جدٌد ما هو  االتفاقٌة

تفاقٌة األمم المتحدة اطإطارٌة كرٌستٌانا فٌجور السكرتٌر التنفٌذي ال
على أن مؤتمر األطراف فً دورته الثامنة عشر  بشأن تغٌر المناخ

سٌقوم بدور متفرد حٌث سٌشهد نهاٌة فترة االلتزام األولى وبدء الفترة 
لتصمٌم إلى التنفٌذ الكامل التالٌة والتحرك بخطة عمل بالً  من ا

والفعال. كما اشادت بالعمل على إعداد إطار مستقبلً ٌضمن المساواة 
وٌستجٌب للعلم، وتحدت الوفود طإٌجاد أرضٌة مشتركة  بهدف 

 االنتهاء من إعداد الوثائق  قبل بدء االجتماعات رفٌعة المستوى.
 الجلسة العامة لمؤتمر األطراف

تم بالتزكٌة انتخاب  سعادة السٌد  لمسئولين :أمور تنظيمية : انتخاب ا

عبدهللا بن حمد العطٌة نائب الوزٌر بدولة قطر كرئٌس لمؤتمر 

األطراف فً دورته الثامنة عشر  ولمؤتمر األطراف العامل بوصفه 

اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثامنة.   أشار عبد 

اجه الهٌئات السبع التً تجتمع فً هللا حامد العطٌة إلى التحدي الذي ٌو

الدوحة وناشد الوفود بالموافقة على فترة االلتزام الثانٌة بموجب 

بروتوكول كٌوتو وإنهاء العمل الذي بدأ فً بالً وتحقٌق تقدم فً 

 العمل الذي تم القٌام به فً دٌربان.

أشار عبد هللا حامد العطٌة رئٌس مؤتمر األطراف فً  :النظام الداخلي
ؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع دورته الثامنة عشر  وم

فً دورته الثامنة األطراف إلى ما  األطراف فً بروتوكول كٌوتو
جرت العادة علٌه منذ مؤتمر األطراف فً دورته األولى فً تطبٌق 

باستثناء مسودة   (FCCC/CP/1996/2)مسودة النظام الداخلً 
الخاص بالتصوٌت والتً لم ٌتم حلها منذ مؤتمر  42البند رقم 

األطراف فً دورته األولى. كما أبلغ األطراف أنه لم ٌتم الوصول 
إلى توافق فً اآلراء  بعد المشاورات التً عقدها رئٌس  مؤتمر 

األطراف فً دورته السابعة عشر  ووافقت األطراف على تطبٌق 
 . 42ظام الداخلً باستثناء مسودة البند رقم مسودة الن

وافقت األطراف على المضً قدماً فً عملها   إقرار جدول األعمال:
بهدف    (FCCC/CP/2012/1)بناء على جدول األعمال المؤقت 
)المراجعة الثانٌة لمدى مالءمة  10إقراره رسمٌاً باستثناء البند رقم 

 ( والذي أصبح معلقاً.)أ( و )ب( من االتفاقٌة 4المادة رقم 
أبلغ عبد هللا حامد العطٌة رئٌس مؤتمر األطراف  انتخاب المسئولين:

ؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع فً دورته الثامنة عشر  وم
فً دورته الثامنة األطراف أن نائب  األطراف فً بروتوكول كٌوتو

 رئٌس مؤتمر األطراف ٌقوم بعمل مشاورات فً هذا الصدد. 
الفرٌق العامل أٌسر طٌب )المملكة العربٌة السعودٌة( رئٌس ذكر 

أنه  المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة
بناء على المشاورات الحدٌثة  أعربت األطراف عن استعدادها  للعمل 

 نحو نتٌجة متفق علٌها فً الدوحة. 
فرٌق العامل لل  دعا هارالد دوفالند )النروٌج( الرئٌس المشارك
األطراف للحفاظ  المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

على روح التعاون التً كانت سائدة فً بانكوك  وذكر أن أهداف 
الفرٌق العامل جلسات الدوحة هً : استكمال التخطٌط لعمل 

ودفع  2013فً عام  المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز
فجوة التخفٌف الحالٌة وتقدٌم اتفاقٌة جدٌدة فً عام الجهود لتقلٌل 

2015 . 
نادت ممثلة الجزائر، بالنٌابة عن مجموعة  الكلمات االفتتاحية:

/الصٌن  بتنفٌذ "حزمة" دٌربان المتوازنة عن طرٌق : دعم مبادئ 77
االتفاقٌة وبصفة خاصة المساواة والمسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة 

الفرٌق العامل على التقدم البطًء  بموجب  وأعربت عن قلقها
 المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة

وبصفة خاصة فٌما ٌتعلق بالتكٌف ونقل التكنولوجٌا والتموٌل. ولفتت 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
. 2020األنظار إلى الفجوة فً التموٌل من وقتنا الحالً وحتى عام 

خصص المعنً بمنهاج دٌربان الفرٌق العامل الموأضافت أن نتائج 
ٌجب أن تؤدي إلى "اتجاه متوازن" ٌتضمن التخفٌف  للعمل المعّزز

والتكٌف  ووسائل التنفٌذ. وأضافت أن العمل بموجب فرق العمل 
ٌُستكمل قبل أن تدخل األطراف فً مسار جدٌد  المخصصة ٌجب أن 

 للمفاوضات.  
بٌئٌة، ثالث نتائج  حدد ممثل سوٌسرا، بالنٌابة عن مجموعة السالمة ال

الفرٌق العامل المخصص المعنً لمؤتمر الدوحة: اختتام أعمال   
اطإضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفق األول  االلتزاماتبالنظر فً 

الفرٌق العامل المخصص المعنً وإنهاء   بموجب بروتوكول كٌوتو
وإحراز تقدم فً  بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل مساري 
. وأشار إلى االنجازات العدٌدة فً األمور المالٌة وإلى أهمٌة المعّزز

القٌام بأعمال إضافٌة وتشمل تصعٌد التموٌل إلى مستوٌات متفق علٌها 
 .2020فً 

ناشدت أسترالٌا، بالنٌابة عن المجموعة الشاملة )المجموعة المظلة( 
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل بإنهاء 

للسماح ببدء التنفٌذ والتطلع إلى التقدم نحو  األجل بموجب االتفاقٌة
بٌنما نعمل على زٌادة  2020اتفاق ٌنطبق على كل األطراف فً 

 .2020الطموحات قبل 
بالنٌابة عن االتحاد األوروبً إلى أن  النتائج  أشار ممثل قبرص،

المتوقعة من مؤتمر الدوحة تتضمن: التقدم فً عمل اتفاقٌة جدٌدة  
كحد   2015ذات التزامات ملزمة قانوناً  لكل األطراف بحلول عام 

الفرٌق و بإنهاء  2020أقصى وزٌادة طوحات التخفٌف لما قبل 
نً الطوٌل األجل بموجب العامل المخصص المعنً بالعمل التعاو

 لتٌسٌر المفاوضات.  االتفاقٌة
أكد ممثل مصر، بالنٌابة عن المجموعة العربٌة أن مؤتمر الدوحة هو 

نقطة تحول فً الجهود االقلٌمٌة للتعامل مع تغٌر المناخ. وأكد أن 
الدولة المتقدمة تضطلع  بمسؤولٌة كبٌرة  نحو تخفٌف االنبعاثات 

ولوجٌا بٌنما تضطلع الدول النامٌة  بمكافحة الفقر وتقدٌم التموٌل والتكن
 وضمان الحصول فى المساواة فً التنمٌة المستدامة.

أكد ممثل السلفادور، متحدثا بالنٌابة عن األرجنتٌن والفلبٌن والهند 
والمملكة العربٌة السعودٌة وباكستان والدومٌنٌكان  وبولٌفٌا وكوبا 

جمهورٌة الكونغو الدٌمقراطٌة واألكوادور ونٌكاراجوا وفنزوٌال و
ومالٌزٌا ومالً والجزائر وإٌران والكوٌت والسودان والعراق على أن 

مؤتمر األطراف فً دورته الثامنة عشر ٌعتبر من الركائز األساسٌة 
لدعم نظام المناخ متعدد األطراف بموجب مبادئ المساواة 

مة دٌربان . كما حذر من حل حزالمسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتةو
المتوازنة بدقة وذكر أن مؤتمر الدوحة ٌجب أن "ٌحتفظ بمكانته فً 

التارٌخ"  بصفته مؤتمر األطراف الذي استطاع  ضمان تنفٌذ 
القرارات الخاصة بمؤتمر دٌربان واالنتهاء بنجاح من معظم العمل 

 الذي استمر فً السنوات السابقة.  
وعة األفرٌقٌة ، على عدة أكد ممثل  سوازٌالند، بالنٌابة عن المجم

أمور من بٌنها الحاجة إلى: العمل نحو زٌادة مستوى الطموح : 
االتفاق على الحد األقصى العالمً لإلنبعاثات واالتفاق على التموٌل 
فً المدى المتوسط وتوضٌح تطبٌق مبادئ وأحكام االتفاقٌة. كما أكد 

 فٌف".على أن االتفاق ٌجب أن ٌكون أكثر من مجرد "اتفاق تخ
اتفاقٌة وبتأمل التقدم المحرز خالل العشرٌن سنة الماضٌة بموجب 

أكدت  ممثلة جمهورٌة  األمم المتحدة اطإطارٌة بشأن تغٌر المناخ
ناورو بالنٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة أن إعصار ساندي 

كان تذكرة بأننا "جمٌعا فً قارب واحد"، وأكدت على أن الدوحة 
حفاظ على التكامل األساسً لنظام تغٌر المناخ  الذي تقترب من ال

ٌجب أن ٌبدأ بفترة التزام ثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو تتسم 
 بالطموح والمصداقٌة .

أشار ممثل جامبٌا، بالنٌابة عن أقل البلدان نمواً إلى أن اطإنهاء الناجح 
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل ألعمال 

ٌتطلب  االتفاق على أهداف مقارنة وقواعد  ألجل بموجب االتفاقٌةا
محاسبة عامة لضمان الشفافٌة واالتساق بٌن الدول المتقدمة. كما نادي 

 – 2013باالتفاق على خارطة طرٌق لتموٌل المناخ للفترة من 

وعمل زٌادة سنوٌة لمساهمات التموٌل من الدول المتقدمة   2020
 ر دوالر أمرٌكً سنوٌاً. ملٌا 100بحد أدنى  

أكد ممثل كولومبٌا، بالنٌابة عن كوستارٌكا وشٌلً وبنما وبٌرو  على 
الحاجة إلى ضمان استمرارٌة فترة االلتزام الثانٌة بموجب بروتوكول 

كٌوتو  وااللتزامات المقارنة لدول المرفق األول من االتفاقٌة غٌر 
التموٌل للفترة من  األطراف فً ٌروتوكول كٌوتو ومدى توقع استمرا

الفرٌق العامل واستمرار التقدم فً مناقشات   2020 – 2013
 المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.

أشار ممثل الصٌن نٌابة عن البرازٌل وجنوب أفرٌقٌا والهند والصٌن 
إلى أن ٌروتوكول كٌوتو ٌظل أحد المكونات الرئٌسٌة للنظام الدولً 

و من أهم نتائج مؤتمر الدوحة. كما دعم إقرار لتغٌر المناخ  وه
 خارطة طرٌق لزٌادة الموارد المالٌة.

وبهدف لفت االنتباه إلى الكوارث والتهدٌدات المناخٌة لألمن الغذائً، 
أشار ممثل  نٌكاراجوا نٌابة عن منظومة التكامل ألمرٌكا الوسطى  

الذي تقوم به إلى أهمٌة التكٌف كأولوٌة للمجموعة  وأكدت على الدور 
 المعارف التقلٌدٌة فً هذا الصدد.

عبر ممثل طاجٌكستان نٌابة عن البلدان النامٌة الجبلٌة غٌر الساحلٌة 
عن قلقه بشأن التقدم البطًء فً عمل الفرٌق العامل المخصص 

المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة وبصفة خاصة 
ونقل التكنولوجٌا. كما أكد على الحاجة  فٌما ٌتعلق بالتكٌف  والتخفٌف

 إلى نتٌجة فٌما ٌتعلق بالتموٌل طوٌل األجل من مؤتمر الدوحة.
حد ممثل أندونٌسٌا، نٌابة عن حوار قرطاجنة  القضاٌا الرئٌسٌة 

للحزمة المتوازنة فً الدوحة  وتشمل إقرار فترة التزام ثانٌة وإنهاء 
لعمل التعاونً الطوٌل أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً با

األجل بموجب االتفاقٌة وإحراز تقدم فً الفرٌق العامل المخصص 
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز. وأشار إلى أن القضاٌا الرئٌسٌة 

ضمن الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل 
بموجب األجل بموجب االتفاقٌة ٌجب أن تستمر فً التطوٌر والتنفٌذ  

 الهٌئات الفرعٌة والعملٌات األخرى الموضوعة.
ناشد ممثل بابوا نٌو غٌنٌا  نٌابة عن ائتالف بلدان الغابات المطٌرة  
األطراف إلى االنتهاء من كل العناصر الخاصة بخطة عمل بالً  
ضمن الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل 

التفاق على الترتٌبات المؤسسٌة األجل بموجب االتفاقٌة وتشمل ا
لتموٌل المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج 

وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة واتخاذ قرار حول اآللٌة الجدٌدة 
للسوق التً تشمل قطاع الغابات بهدف المساعدة فً سد فجوة 

 الطموح.
لف البولٌفاري لشعوب أمرٌكا فنزوٌال بالنٌابة عن نٌابة عن التحا

الالتٌنٌة ، أشارت إلى األسواق لٌست هً الحل الوحٌد لتحقٌق 
التخفٌضات الطموحة فً االنبعاثات وحثت األطراف على اتخاذ 

التزامات حقٌقٌة ومسؤولة  ضمن مبدأ المسئولٌات المشتركة ولكن 
 المتفاوتة.

ٌر الحكومٌة المنظمات غشبكة العمل المناخً بالنٌابة عن  أشارت
المعنٌة بالبٌئة  إلى اعتراضها على استثناء أصوات المجتمع المدنً 

 من هذه العملٌة.
المرأة والنوع االجتماعً أشارت إلى أن سد الفجوة بٌن الكلمات 

 والعمل  ترتبط ارتباطاً وثٌقاً  بسد فجوة النوع االجتماعً.
لحرارة قدرها أكد الشباب على انه إذا كانت هناك زٌادة فً درجات ا

ست درجات، فإن األطراف ٌمكن أن تخرجهم من حسبانها" وأكدوا 
على ضرورة عمل التزامات ملحوظة فً فترة االلتزام الثانٌة  

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان وإحراز التقدم فً  
 .للعمل المعّزز

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف الجلسة العامة ل  
 في بروتوكول كيوتو

ذكر العطٌة، رئٌس مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 
فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثامنة، أثناء افتتاح الجلسة، أنه من 
المتوقع أن ٌحٌل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً 

لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب  االلتزامات اطإضافٌة
بروتوكول كٌوتو إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع 
األطراف فً بروتوكول كٌوتو مجموعة من التعدٌالت على 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
بروتوكول كٌوتو بما ٌسمح ببدء فترة االلتزام الثانٌة على الفور 

. وحث جمٌع األطراف على إظهار 2013ٌناٌر  1اعتبارا من 
البتكار والمرونة لضمان تحقٌق النتٌجة المرجوة. وألقت رئٌسة ا

الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً اطإلتزامات اطإضافٌة 
لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو، 
مادلٌن دٌوف )السنغال(، الضوء على وجود بعض القضاٌا المعلقة 

ببدء فترة االلتزام الثانٌة وفقا لما هو التً ٌتعٌن تسوٌتها بما ٌسمح 
مخطط له. وذكرت أن مقترح الرئٌس بشأن تٌسٌر المفاوضات 

(FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1)  سوف ٌكون أساسا
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً للمناقشات بموجب 

االلتزامات اطإضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب 
 و وسوف ٌتم تنقٌحها مع تقدم األعمال.بروتوكول كٌوت

أقرت األطراف جدول األعمال واتفقت على تنظٌم األمور التنظيمية: 
 .(FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1)العمل 

أكدت ممثلة الجزائر، التً تحدثت نٌابة عن البيانات االفتتاحية: 
الفرٌق / الصٌن، على الحاجة إلى استكمال أعمال 77مجموعة الـ

العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اطإضافٌة لألطراف 
المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو وفقا لخطة عمل 
بالً من أجل ضمان عدم وجود فجوة بٌن فترتً االلتزام األولى 
والثانٌة. وأعربت عن قلقها بشأن قٌام بعض األطراف فقط بتقدٌم 

 افها المقدرة كمٌاً بالحد من االنبعاثات وخفضها. معلومات حول أهد
وأكد ممثل سوزاٌالند، نٌابة عن المجموعة اطإفرٌقٌة أن نجاح إقرار 
فترة االلتزام الثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو سوف ٌكون بمثابة 
النتٌجة الوحٌدة األكثر أهمٌة الصادرة عن الدوحة؛ وأعرب عن أمله 

ل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات فً أن ٌنتهً الفرٌق العام
اطإضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول 
كٌوتو من مهامه فٌما ٌتعلق بالقضاٌا المعلقة. وذكر ممثل المكسٌك، 
نٌابة عن مجموعة السالمة البٌئٌة، أن سٌاق انتهاء أعمال الفرٌق 

ات اطإضافٌة لألطراف العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزام
المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو سوف ٌتمثل فً 
اختتام أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً 
الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة وتحقٌق تقدم ملموس بموجب الفرٌق 

 .العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز
تحالف الدول الجزرٌة هورٌة ناورو، نٌابة عن وحث ممثل جم

، البلدان المتقدمة على ضبط أهدافها الطموحة للحد من الصغٌرة
االنبعاثات عند المستوى الذي ٌتطلبه العلم ودعت كافة األطراف إلى 
وضع مصالح الدول الضعٌفة على قدم المساواة مع مصالحها 

لهواء الساخن" الخاصة. وذكر ضرورة عدم السماح بأن ٌؤدي "ا
والوحدات اطإضافٌة إلى تقوٌض معدالت الحد من االنبعاثات المزمع 

 تحقٌقها. 
وأكد ممثل الصٌن، نٌابة عن البرازٌل وجنوب أفرٌقٌا والهند 
والصٌن، على ضرورة أن ٌحقق مؤتمر الدوحة فترة التزام ثانٌة 
 ملزمة من الناحٌة القانونٌة ومصادق علٌها بالكامل وذكر ضرورة
عدم حصول البلدان المتقدمة غٌر األطراف فً بروتوكول كٌوتو أو 

آلٌة التنمٌة التً ال تعتزم المشاركة فً فترة االلتزام الثانٌة على 
 النظٌفة. 

وحدد ممثل الفلٌبٌن، نٌابة عن الجزائر واألرجنتٌن وبولٌفٌا والصٌن 
ومصر وكوبا وجمهورٌة الكونغو الدٌمقراطٌة والدومٌنٌك واطإكوادور 

والسلفادور والهند وإٌران والعراق والكوٌت ومالٌزٌا ومالً 
ومورٌتانٌا ونٌكاراجوا وباكستان وباراجواي والمملكة العربٌة 
السعودٌة وسرٌالنكا والسودان وفنزوٌال، نقاطا أساسٌة للنجاح فً 
الدوحة، بما فً ذلك: التزام األطراف المدرجة بالمرفق األول بموجب 

و بتطبٌق األهداف الطموحة المقدرة كمٌاً بالحد من بروتوكول كٌوت
، وتقدٌم 2013ٌناٌر  1االنبعاثات وخفضها بصفة مؤقتة اعتبارا من 

الدول المدرجة بالمرفق األول من غٌر األطراف ببروتوكول كٌوتو 
التزامات مماثلة وطموحة بشأن الحد من االنبعاثات، وتطبٌق آلٌة 

 ل فترة االلتزام الثانً. االلتزام ببروتوكول كٌوتو خال
وذكر ممثل بولٌفٌا، نٌابة عن التحالف البولٌفاري لشعوب أمرٌكا 
الالتٌنٌة، أن نتائج منهاج دٌربان لم تقدم حال الفتقار الدول المتقدمة 
لإلرادة السٌاسٌة من أجل الوفاء بااللتزامات الطموحة للحد من 

ات المرونة ودعا إلى االنبعاثات. وأشار إلى "االنتهاك الجامح" آللٌ
 وضع حد الستخدامها. 

أعرب ممثل نٌكاراجوا، نٌابة عن منظمة التكامل ألمرٌكا الوسطى، 
عن قلقه بشأن التوجه بموجب بروتوكول كٌوتو نحو المرونة القائمة 
على "الوعود والمراجعات"، داعٌا إلى االلتزام الصادق الملزم من 

 . الناحٌة القانونٌة بموجب البروتوكول
وأعربت ممثلة نٌوزٌلندا عن عزم دولتها الوفاء بالتزامات ما بعد عام 

بموجب مسار االتفاقٌة، مشٌرة إلى أن البروتوكول ٌغطً أقل  2012
% من االنبعاثات العالمٌة؛ ومن ثم، ال ٌمكن أن ٌمثل مستقبال 15من 

مشتركا. وأوضحت أنه رغم عدم انضمام دولتها إلى فترة االلتزام 
ة، إال أنها تظل طرفا فً البروتوكول و"تلتزم بقواعد بروتوكول الثانٌ

 كٌوتو".
وأكد ممثل قبرص، نٌابة عن االتحاد األوروبً أن أهدافها المقترحة 
المقدرة كمٌاً بالحد من االنبعاثات وخفضها تثبت التزامها وطموحاتها 

أٌضا على  بشأن فترة االلتزام الثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو. وأكد
الحاجة إلى التقدم نحو وفاء الجمٌع بااللتزامات الملزمة من الناحٌة 

 . 2015القانونٌة بحلول عام 
وأشار ممثل أسترالٌا، الذي تحدث نٌابة عن المجموعة الشاملة، إلى 
أن تسوٌة دٌربان تضمنت اتفاقا على عملٌة تفاوض جدٌدة. وسلط 

 رة االلتزام الثانٌة. الضوء على عزم دولته االنضمام إلى فت
وأٌد ممثل جامبٌا، نٌابة عن أقل البلدان نموا، أن تبلغ فترة االلتزام 
الثانٌة خمس سنوات وأن ٌتم الحد من تحوٌل الوحدات اطإضافٌة من 
أجل ضمان تحقٌق السالمة البٌئٌة، معربا عن قلقه بشأن التعهدات 

 غٌر المالئمة. 
ٌة، نٌابة عن المجموعة  العربٌة، وأكد ممثل المملكة العربٌة السعود

على أن التوصل إلى اتفاق بشأن فترة االلتزام الثانٌة ٌعد التزاما 
قانونٌا وأكد على الحاجة إلى التزامات واضحة من قبل األطراف 

 المدرجة فً المرفق  األول، تماشٌا مع العلم. 
ت وأكد ممثل بابوا غٌنٌا الجدٌدة، نٌابة عن ائتالف بلدان الغابا

المطٌرة، على ضرورة أن تستند فترة االلتزام الثانٌة إلى مجموعة من 
القواعد الواضحة والطموحة والدقٌقة لضمان تحقٌق السالمة البٌئٌة، 
بما فً ذلك القواعد الخاصة بترحٌل وحدات الكمٌات المخصصة 

 الفائضة. 
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 د موٌونجً )تنزانٌا( االجتماع. افتتح الرئٌس رتشار
/ 77دعت ممثلة الجزائر، نٌابة عن مجموعة الـالبيانات االفتتاحية: 

الصٌن، إلى دراسة عناصر التخفٌف والتكٌف بأسلوب متوازن، 
مؤكدة على أهمٌة التكٌف فً مجال ازراعة والحاجة إلى زٌادة 

فً البلدان اطإنتاجٌة الزراعً من أجل تحقٌق األمن الغذائً، وخاصة 
النامٌة. وألقى ممثل أسترالٌا، نٌابة عن المجموعة الشاملة، الضوء 
على القضاٌا المعلقة، بما فً ذلك مبادرة بروتوكول غازات االحتباس 
الحراري من أجل المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن 

ٌة إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة والنظم الوطن
لمتابعة الغابات والزراعة. وذكر أن الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 
والتكنولوجٌة تضطلع بدور هام فٌما ٌتعلق بالتحول إلى فترة االلتزام 
الثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو من خالل تحدٌث القواعد 

 واطإجراءات. 
ت حثت ممثلة بابوا غٌنٌا الجدٌدة، نٌابة عن ائتالف بلدان الغابا

المطٌرة، األطراف على استكمال األعمال الخاصة بوحدات البناء 
التقنً الخاصة بإجراءات المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة 
عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة، وخاصة مبادرة 
بروتوكول غازات االحتباس الحراري والنظم الوطنٌة لمتابعة 

رت أن األطراف قد اتفقت على أن تجعل مبادرة الغابات. وذك
بروتوكول غازات االحتباس الحراري الخاصة بإجراءات المبادرة 
المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور 
الغابات فً البلدان النامٌة تتفق مع مبادرة بروتوكول غازات 

الئمة وطنٌاً. وأكد االحتباس الحراري الخاصة بإجراءات التخفٌف الم
 ،تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرةجمهورٌة ناورو، نٌابة عن ممثل 

على الحاجة إلى أن تتصدر قضٌة السالمة البٌئٌة المناقشات حول 
 القضاٌا المنهجٌة لبروتوكول كٌوتو. 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
ودعا ممثل سوازٌالند، نٌابة عن المجموعة اطإفرٌقٌة إلى تعزٌز مهمة 

تعلق بتأثٌرات تغٌر المناخ والقابلٌة للتأثر به برنامج عمل نٌروبً الم
والتكٌف معه من أجل التخفٌف من حدة الفقر وتحقٌق األمن الغذائً 
والحد من نقاط الضعف. وأكد ممثل االتحاد األوروبً على أهمٌة 
تمكٌن التنفٌذ الفوري لفترة االلتزام الثانٌة وصٌاغة مبادئ إرشادٌة 

غازات االحتباس الحراري الخاصة عامة بشأن مبادرة بروتوكول 
 بإجراءات التخفٌف المالئمة وطنٌاً فً البلدان النامٌة.  

ودعا ممثل جمهورٌة كورٌا، نٌابة عن مجموعة السالمة البٌئٌة، إلى 
تحقٌق تقدم فً مجاالت العمل الجدٌدة الخاصة ببرنامج عمل نٌروبً 

والتكٌف معه ومبادرة  المتعلق بتأثٌرات تغٌر المناخ والقابلٌة للتأثر به
بروتوكول غازات االحتباس الحراري والزراعة، وتناول جوانب 
التخفٌف من حدة تغٌر المناخ والتكٌف معه. وحث ممثل جامبٌا، نٌابة 
عن أقل البلدان نموا، األطراف على التركٌز على الجوانب التقنٌة، 

 . وخاصة فٌما ٌتعلق بالقضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو
وأكد ممثل الهند على أن الزراعة تعد قضٌة حساسة فً البلدان النامٌة 
واعترض على إحداث تأثٌرات سلبٌة على سبل معٌشة الشعوب سعٌا 
وراء تحقٌق أهداف التخفٌف من حدة تغٌر المناخ المتعلقة بالزراعة. 
ودعا المزارعون إلى تمكٌن أصحاب الحٌازة الصغٌرة من النساء 

ودعا ممثل النقابات العمالٌة إلى تنفٌذ التسوٌات التً تم  والمزارعٌن.
إقرارها بمؤتمر األطراف فً دورته السادسة عشر من أجل توفٌر 
وظائف عالٌة الجودة كجزء من التحول إلى مجتمع أكثر استدامة. 
وذكر ممثل شبكة العمل المناخً أن تناول قضٌة الزراعة ٌنبغً أن 

جً والحق فً الغذاء وتعزٌز التكٌف ٌكفل حماٌة التنوع البٌولو
المناخً وتجنب تفاقم مظاهر عدم المساواة القائمة. ودعا ممثل منظمة 
العدل المناخً اآلن الجهات الملوثة التارٌخٌة تجنب تحمٌل فقراء 

 المزارعٌن عبء التخفٌف من حدة المناخ.
 ثم تناول أعضاء الوفود البنود المتعددة لجدول األعمال.

اإلرشاد المنهجي للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن 
أشار رئٌس إزالة األحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية: 

الجلسة موٌونجً إلى حجم العمل الهائل حول هذه القضٌة، وخاصة 
مبادرة بروتوكول غازات االحتباس الحراري والنظم الوطنٌة لمتابعة 

ل إندونٌسٌا أن المناقشات حول عوامل إزالة الغابات. وذكر ممث
 ٌنبغً أنالغابات والضمانات والمعدالت المرجعٌة النبعاثات الغابات 

 تحدد أولوٌات وظروف وقدرات التنمٌة الوطنٌة. 
حول األنشطة ذات  قدمت منظمة األغذٌة والزراعة تقارٌراً الزراعة: 

ٌر الصادر عن فرٌق الصلة بالزراعة وتغٌر المناخ، بما فً ذلك التقر
الخبراء الرفٌع المستوى المعنً باألمن الغذائً والتغذٌة. وأكد ممثل 
مصر على الحاجة إلى برنامج تكٌف ٌتناول التأثٌرات السلبٌة لتغٌر 
المناخ على قطاع الزراعة. واقترح ممثال األرجنتٌن وأوروجواي أن 

لى قضاٌا التكٌف الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة عتركز 
الخاصة بالزراعة، حٌث أٌد ممثل األرجنتٌن الحاجة إلى تقدٌم التقرٌر 
الصادر عن فرٌق الخبراء الرفٌع المستوى المعنً باألمن الغذائً 
والتغذٌة إلى اتفاقٌة األمم المتحدة اطإطارٌة بشأن تغٌر المناخ. ودعا 

متقدمة إلى توسٌع ممثل جامبٌا، نٌابة عن أقل البلدان نموا، الدول ال
نطاق دعم تنفٌذ تدابٌر وخطط التكٌف من خالل إطار كانكون للتكٌف 

 وبرنامج عمل نٌروبً ووضع آلٌة للخسائر والتلفٌات. 
وقود الصهاريج )الوقود المستخدم في النقل البحري والجوي 

حول االنبعاثات الصادرة عن الوقود المستخدم فً النقل الدولي(: 
لدولً )وقود الصهارٌج(، قدمت منظمة الطٌران البحري والجوي ا

المدنً الدولً والمنظمة البحرٌة الدولٌة تقارٌرا حول األعمال ذات 
 .(FCCC/SBSTA/2012/MISC.20)الصلة 

ذكر ممثال الٌابان وسنغافورة أن منظمة الطٌران المدنً الدولً 
والمنظمة البحرٌة الدولٌة هما الجهتٌن المختصتٌن بتناول هذه 

لقضٌة. وأشار ممثل الٌابان إلى ضرورة تطبٌق اللوائح العالمٌة على ا
جمٌع الطائرات أو السفن، بغض النظر عن بلد العملٌات أو التسجٌل؛ 
ومن ثم، ٌنبغً أن ٌتم تطبٌق مبدأ المسؤولٌة المشتركة ولكن 
المتفاوتة. وأكد ممثل كوبا، نٌابة عن الجزائر واألرجنتٌن والبرازٌل 

هورٌة الكونغو الدٌمقراطٌة واطإكوادور ومصر والهند والصٌن وجم
ومالٌزٌا ونٌكاراجوا والفلٌبٌن والمملكة العربٌة السعودٌة وفنزوٌال، 
على الحاجة إلى تطبٌق مبدأ المسؤولٌة المشتركة ولكن المتفاوتة؛ 

وأشار إلى أن القرار بشأن هذه القضٌة ٌنبغً أن ٌتوقف على القرار 
الً. وذكر ممثل الصٌن، من خالل تأٌٌد ممثل المتعلق بالدعم الم

مصر، أن مبدأ المسؤولٌة المشتركة ولكن المتفاوتة هو مبدأ أساسً 
من مبادئ المفاوضات الدولٌة بشأن تغٌر المناخ وٌنبغً أن ٌسري 

 على الطٌران والمالحة الدولٌٌن.
تم النظر فً البنود التالٌة لجدول البنود األخرى بجدول األعمال: 

عمال بإٌجاز وإحالتها إلى فرق االتصال أو المشاورات غٌر األ
 الرسمٌة:

 برنامج عمل نٌروبً
 تقرٌر لجنة التكٌف

تطوٌر ونقل التكنولوجٌات وتقرٌر اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا 
 الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ()مشاورات مشتركة مع 

 البحوث والمراقبة النظامٌة
المنتدى وبرنامج العمل المتعلق بتأثٌر تنفٌذ تدابٌر المواجهة 

 )مشاورات مشتركة مع الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ(
من بروتوكول كٌوتو )التأثٌرات  3الفقرة  2األمور المتعلقة بالمادة 

 السلبٌة للسٌاسات والتدابٌر(
 قضاٌا منهجٌة )اتفاقٌة(

 قضاٌا منهجٌة )بروتوكول(
 للتنفيذالهيئة الفرعية 

حث رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ توماس شروزو )بولندا( األطراف، 
أثناء افتتاحه للجلسة، على التركٌز على المبادئ األساسٌة من أجل 
التوصل إلى نتائج موضوعٌة ٌتم إحالتها إلى مؤتمر األطراف العامل 
بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو، مشٌرا إلى أن "إدارة 

 قت تمثل تحدٌا فً مؤتمر الدوحة". الو
 المنتدى وبرنامج العمل المتعلق بتأثير تنفيذ تدابير المواجهة

أخطر الرئٌس شروزو األطراف أن المنتدى سوف ٌنعقد خالل هذه 
 الجلسة.

تم النظر فً البنود التالٌة لجدول األعمال بإٌجاز وإحالتها إلى فرق 
 االتصال أو المشاورات غٌر الرسمٌة:

طرق التشكٌل وإجراءات فرٌق الخبراء التقنٌٌن بموجب المشاورات 
 الدولٌة والتحلٌل

 األمور المتعلقة بالتموٌل
 إجراءات التخفٌف المالئمة وطنٌاً فً البلدان النامٌة

 من االتفاقٌة )التعلٌم والتدرٌب والتوعٌة العامة( 6المادة 
 االتصاالت الوطنٌة غٌر المدرجة بالمرفق األول

 من البروتوكول )التأثٌرات السلبٌة( 14-3المادة 
 الخسائر والتلفٌات

 من االتفاقٌة )التأثٌرات السلبٌة وأقل البلدان نموا( 9-4و 8-4المادتان 
 في الممرات

بدأت فعالٌات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر األطراف/ الدورة الثامنة 
توكول لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً برو

وهً المرة األولى التً ٌنعقد بها مؤتمر  –كٌوتو صباح ٌوم االثنٌن 
األطراف فً الشرق األوسط. وٌبتكر المؤتمر، الذي ٌنعقد داخل قاعة 
مؤتمرات جدٌدة، أسلوبا ٌتسم باالقتصاد فً استخدام الورق. ومن ثم، 
ٌتضمن مؤتمر الدوحة عددا أقل من المستندات على حد قول أحد 

األسلوب الجدٌد "قد ٌؤدي العبء األقل وزنا إلى تٌسٌر التنقل مؤٌدي 
 بالمكان الذي ٌبدو شاسع المساحة كالصحراء".

عقب إقرار جدول األعمال على وجه السرعة من قبل الهٌئات 
المتعددة، أدلى أعضاء الوفود بكلمات افتتاحٌة مطولة استغرقت معظم 

دٌد من األعضاء عن الفترة المحددة للجلسات العامة. وأعرب الع
"شعورهم بالملل"، بٌنما أعزى آخرون ذلك إلى أنه الٌوم األول الذي 
ٌتضمن مالحظات افتتاحٌة شاملة، ٌمكن أن تكون قد أنهكت 
واستهلكت طاقة بعض أعضاء الوفود بسبب اختالف التوقٌت 
واختالف مواعٌد النوم. وبٌنما ذكر أحد األعضاء أن االجتماع ٌبدو 

رة نسبٌا، أشار مفاوض آخر إلى "أنه سرعان ما سوف بطًء الوتٌ
ٌنشغلون وٌواجهون صعوبات فً متابعة ما ٌحدث وموعد ومكان 

 حدوثه". 


