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مؤتمر األطراف 
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 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ  بالدوحة
 7107نوفمبر  72الثالثاء  

 
اجتمعت الوفود ٌوم الثبلثاء لحضور الجلسات االفتتاحٌة للفرٌق 

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  

خصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز. كما والفرٌق العامل الم
تم أٌضاً استئناف الجلسات العامة للجلسات الفرعٌة للتنفٌذ. واستمع 
المشاركون إلى كلمات افتتاحٌة من  الفرق المتفاوضة  وتم النظر 

بصفة مبدئٌة فً  مختلف بنود جدول األعمال الخاصة بهذه الهٌئات. 
وعات االتصال والمشاورات غٌر باإلضافة إلى ذلك،  بدأت مجم

 الرسمٌة حول العدٌد من القضاٌا بٌن مختلف الجهات.
 

الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل األجل 
 بموجب االتفاقية

افتتح أٌسر طٌب رئٌس الفرٌق )المملكة العربٌة السعودٌة( االجتماع  
ول التً ٌمكن االتفاق متوجهاً بطلبه لؤلطراف للعمل نحو إٌجاد الحل

علٌها وتحدٌد "مواقع " مبلئمة  للقضاٌا التً لم ٌتم التوصل التفاق 
حولها فً الدوحة. وقام بتقدٌم نص المراجعة غٌر الرسمٌة للوثٌقة 

(FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3)  وأشار إلى أنها مبنٌة
على مشاورات فً الجلسات مع األطراف وأنها تهدف إلى أن تعكس 

النظر  والخٌارات التً تمت مناقشتها فً بانكوك حول وجهات 
 عناصر خطة عمل بالً. 

 
 الكلمات االفتتاحية:

أشارت العدٌد من الدول النامٌة إلى الحاجة إلى تقدٌم المزٌد من  
 التوضٌح حول التموٌل متوسط األجل.

طالبت المجموعة الشاملة )المجموعة المظلة( بالتحول نحو مرحلة 
. كما أشارت إلى أن التزام 2012امل لتعهدات ما بعد عام التنفٌذ الك

البداٌة السرٌعة للتموٌل قد تم تجاوزه . وأشار ممثل قبرص نٌابة عن 
االتحاد األوروبً حول تموٌل المناخ أن االتحاد األوروبً سوف 

وسوف ٌعمل على  زٌادة  2012ٌستمر فً تقدٌم الدعم بعد عام 
ثل بٌرو نٌابة عن كولومبٌا وتشٌلً . وذكر  مم2020التموٌل حتى 

وكوستارٌكا وبنما أن األطراف فً مؤتمر دٌربان قد قررت إنهاء 

أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل 
األجل بموجب االتفاقٌة مما ٌعنً الحاجة إلى تحدٌد الخطوات التالٌة 

تكلٌف المؤسسات   للتنفٌذ واختتام مسار المفاوضات. باإلضافة إلى
والعملٌات بمهام محددة للتنفٌذ  وحل القضاٌا المعلقة فً مؤتمر 

األطراف فً دورته الثامنة عشر، وإذا دعت الحاجة أن ٌتم تفوٌض 
مهام محددة للهٌئات الفرعٌة والعملٌات األخرى. وذكر ممثل 

سوازٌبلند نٌابة عن المجموعة اإلفرٌقٌة  أن مؤتمر الدوحة ٌجب أن 
ر عن   اتفاق على إطار المقارنة وااللتزام  بجهود تخفٌف ٌسف

االنبعاثات التً تضطلع بها الدول المتقدمة، وأهداف واضحة حول  
التموٌل متوسط األجل.  واقترح ممثل جمهورٌة ناورو نٌابة عن 

تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة التركٌز على األعمال التً تم التكلٌف 
دٌربان وتشمل مراجعة محدودة النطاق مبنٌة بالقٌام بها فً مؤتمر 

على العلم. وأشار ممثل جامبٌا نٌابة عن أقل البلدان نمواً أن األطراف 
فً مؤتمر الدوحة ٌجب أن تعمل على إنشاء هٌئة مستقلة ومتخصصة  
للمراجعة لتوجٌه نتائجها إلى الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج 

جب أن تعمل على تكوٌن منصة مشتركة دٌربان للعمل المعّزز، كما ٌ
إلعداد قواعد محاسبٌة عامة. وأكد ممثل الصٌن نٌابة عن البرازٌل 
وجنوب أفرٌقٌا والهند والصٌن أن االستكمال الناجح ألعمال الفرٌق 

العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب 
ً وٌجب أال االتفاقٌة ٌجب أن ٌتناول كل عناصر خطة عمل بال

ٌتجاهل أي من القضاٌا الرئٌسٌة  التً تشمل الفرص المتساوٌة فً 
الوصول إلى التنمٌة المستدامة والتكنولوجٌا المتعلقة بحقوق الملكٌة 

الفكرٌة. واقترح ممثل مصر، نٌابة عن المجموعة العربٌة العمل نحو 
ى الوصول إلى اتفاق حول القضاٌا المعلقة وإذا لم ٌتم الوصول إل
ٌُمكن النظر فً تحوٌل هذه القضاٌا إلى الهٌئات األخرى  اتفاق 

 الخاصة باالتفاقٌة. 
انقسمت وجهات نظر األطراف حول النص الخاص برئٌس الفرٌق 
العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب 

االتفاقٌة، حٌث دعم ممثلو الصٌن والفلبٌن والمجموعة العربٌة  
ستخدام النص كأساس لمزٌد من العمل،  و ذكر البعض أنه وآخرون ا

ٌعكس نطاق متسع من وجهات النظر. وتقدم ممثلو المجموعة الشاملة 
)مجموعة المظلة( ومجموعة السبلمة البٌئٌة واالتحاد األوروبً وكندا 
وآخرون  باعتراضهم على ذلك. واقترح البعض بدء العمل  فً فرٌق 

ة للنظر فً األمور المشتركة والعامة. االتصال والفرق المنبثق
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
واستجابة لهذه  التعلٌقات ذكر رئٌس الجلسة أن نص المراجعة ٌعكس  

 وجهات نظر األطراف.
 

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

ٌق )السنغال(  بافتتاح واستئناف قامت  مادلٌن دٌوف رئٌس الفر
الدورة السابعة عشر  للفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً 
االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب 
بروتوكول كٌوتو.  واقترحت أن ٌستمر الفرٌق بنفس طرٌقة تنظٌم 

بعة عشر فً العمل التً تم اقرارها فً الجزء األول من الدورة السا
بون. وتقدمت باقتراح لتسهٌل المفاوضات 

(FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1),   وأوضحت أن هذه
 الوثٌقة سٌتم مراجعتها مع تقدم المناقشات.

وقدمت مادلٌن دٌوف لؤلطراف  ما أسفرت عنه المناقشات التً جرت 
خارج نطاق الفرٌق وتشمل مناقشات ما قبل اجتماع مؤتمر األطراف  

، 2012أكتوبر  24 -23جمهورٌة كورٌا فً الفترة من  فً سول،
واالجتماعات غٌر الرسمٌة التً عقدها رئٌس الفرٌق  حول قضاٌا 

 األهلٌة  المتعلقة بفترة االلتزام الثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو.
األطراف بأن األمانة  قد تسلمت مسودتٌن  كما أخبرت مادلٌن دٌوف

إضافٌتٌن حول  األهداف المقدرة كمٌاً بالحد من االنبعاثات وخفضها   
وأنهما متضمنتان فً الوثٌقة 

FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1/Add.2  معلومات من(
أطراف المرفق األول حول  األهداف المقدرة كمٌاً بالحد من 

 لتزام الثانٌة(.  االنبعاثات وخفضها  لفترة اال
 

  الكلمات االفتتاحية:
/الصٌن المعاٌٌر القٌاسٌة 77اقترح ممثل الجزائر نٌابة عن مجموعة 

التالٌة لنجاح نتائج مؤتمر الدوحة وهً:  فترة التزام ثانٌة بموجب 
، 2013ٌناٌر  1بروتوكول كٌوتو تتسم بالطموح وتسري من 

وخفضها من أطراف المرفق  وأهداف مقدرة كمٌاً بالحد من االنبعاثات
األول،  وتقٌٌد فرص وصول أطراف المرفق األول التً لم تقر 

التزامها بفترة االلتزام الثانٌة إلى آلٌات المرونة.  هذا باإلضافة إلى 
 مناقشة  ترحٌل الفائض  من وحدات الكمٌات المخصصة.  

ري أشار ممثل قبرص نٌابة عن االتحاد األوروبً إلى  التنفٌذ الفو
لئلتحاد األوروبً لفترة االلتزام الثانٌة بغض النظر عن تعدٌل الفترة 
الزمنٌة لؤلطراف األخرى ونوه إلى الحاجة إلى المشاركة الموسعة 

والمرونة المبنٌة على السبلمة البٌئٌة والحاجة إلى حل القضٌة المتعلقة 
 بترحٌل الفائض  من وحدات الكمٌات المخصصة.  

ٌا نٌابة عن المجموعة الشاملة )المجموعة المظلة(  وأكد ممثل أسترال
أنه ٌجب أن ٌتم تنفٌذ فترة االلتزام الثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو 

. كما أعرب عن قلقه  2013ٌناٌر  1لمدة ثمانً سنوات  اعتبارا من 
من أن "مزاٌا آلٌات المرونة بموجب برتوكول كٌوتو ٌتم تقوٌضها هنا 

بضمان "التوسع فً فرص الحصول على هذه  فً الدوحة" كما نادى 
 اآللٌات".

 
وأكد لٌشتنشتاٌن نٌابة عن مجموعة السبلمة البٌئٌة أن الهدف من 

مؤتمر الدوحة هو إنهاء العمل المطلوب لفترة االلتزام الثانٌة بموجب 
بروتوكول كٌوتو  وأشار إلى ثبلث قضاٌا معلقة وهً : طول المدة 

لثانٌة، ومستوى الطموح، واالنتقال  السلس الزمنٌة لفترة االلتزام ا
 لهذه الفترة.

وأكد ممثل جمهورٌة ناورو نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة 
أن القضٌة الشاملة التً ٌجب النظر فٌها فً مؤتمر الدوحة هً 

مستوى الطموح فٌما ٌتعلق بالتزام األطراف المدرجة فً المرفق 
ة كمٌاً بالحد من االنبعاثات وخفضها األول. وذكر أن األهداف مقدر

تأتً من التعهدات السابقة والتً تعتبر "غٌر مبلئمة "  لمدى التحدى 
 الذي نواجهه.

أكد ممثل سوازٌبلند نٌابة عن المجموعة اإلفرٌقٌة أن االجتماع ٌجب 
أن ٌركز فقط على القواعد التً سٌتم تطبٌقها على فترة االلتزام الثانٌة 

بلزمة وإحالة التعدٌبلت التالٌة إلى الهٌئات الفرعٌة   والتعدٌبلت ال
 للنظر فٌها فً المستقبل. 

ناشد ممثل السعودٌة، نٌابة عن المجموعة العربٌة األطراف المدرجة 
فً المرفق األول  لبللتزام بالتدرج فً زٌادة أهداف تخفٌض 
ٌة االنبعاثات  تماشٌا مع العلم ومع  تقارٌر الهٌئة الحكومٌة الدول

 المعنٌة بتغٌر المناخ.  
ذكر ممثل بابوا غٌنٌا الجدٌدة، نٌابة عن ائتبلف بلدان الغابات المطٌرة  
أن الفرٌق ٌفضل فترة التزام ثانٌة قدرها خمس سنوات ولكنه عبر عن 
استعداده للنظر فً فترة قدرها ثمانً سنوات شرٌطة أن تتضمن آلٌة 

ب أهدافاً أكثر عمقاً للمراجعة فً منتصف المدة، على أن  تتطل
هٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة تتماشى مع التقرٌر الخامس المرتقب  لل

بتغٌر المناخ، ومع األعمال الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان 

د النامٌة طبقا لمستوى مرجعً قطري،  ومع نظم قطرٌة للرص
واالببلغ والتحقق  لحماٌة السبلمة البٌئٌة فً فترة التزام أخرى قدرها 

 أربع سنوات.
 

دعا ممثل الفلبٌن نٌابة عن الجزائر واألرجنتٌن وبولٌفٌا والصٌن 
وكوبا وجمهورٌة الكونغو الدٌمقراطٌة والدومٌنكان واألكوادور 
رٌتانٌا ومصر والسلفادور والهند وإٌران والعراق والكوٌت ومالً ومو

ونٌكاراجوا وباكستان وباراجواي والمملكة العربٌة السعودٌة 
وسرٌبلنكا والسودان وفنزوٌبل  األطراف  من الدول المتقدمة لبللتزام 
باألهداف المقدرة كمٌاً بالحد من االنبعاثات وخفضها لتقلٌل االنبعاثات 

بحلول  1990% كحد أدنى  عن مستوٌاتها فً عام 50-40بنسبة 
. كما 2017% كحد أدنى بحلول عام 40 -25وبنسبة  2020عام 

ناشد األطراف من الدول المتقدمة غٌر المشتركة فً فترة االلتزام 
الثانٌة بعمل تخفٌضات مقدرة  كمٌاً فً االنبعاثات  وأكد أن هذه 

األطراف ال ٌجب أن تتوافر لها الفرصة للحصول على آلٌات تحقٌق 
 المرونة.

 
ٌابة عن البرازٌل وجنوب أفرٌقٌا والهند والصٌن ناشد ممثل الصٌن ن

الدول المتقدمة لزٌادة مستوى طموحاتها تماشٌا مع العلم ومع 
مسئولٌتها التارٌخٌة  واقترح إجراء مناقشات إضافٌة حول  

الطموحات ضمن مؤتمر األطراف أو مؤتمر األطراف العامل 
 بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو .

الرابطة الدولٌة لتداول االنبعاثات نٌابة عن  المنظمات  ذكر ممثل
الدولٌة غٌر الحكومٌة الكبرى أنه من "الضروري للغاٌة"  تحسٌن 

القواعد المحاسبٌة وتشجٌع األطراف على التوسع فً فرص الوصول 
 إلى آلٌات سوق الكربون للسماح بالتوسع فً الطلب.

نٌابة عن المنظمات   Climate Action Nowأثنت  ممثلة مؤسسة 
غٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌئة  على الدول التً تلتزم بفترة االلتزام 
الثانٌة ولكنها أشارت إلى أن مستوى االلتزام "غٌر مبلئم بصورة 

خطٌرة" ونادت بزٌادة الطموح ووجود آلٌات أكثر قوة لتحقٌق 
 المرونة و حظر ترحٌل الفائض من وحدات الكمٌات المخصصة. 

 CLIMATE JUSTICE NOWر أصدقاء األرض نٌابة عن أشا
أن المجموعة ال ٌمكنها أن تشترك فً "الكذب" بأن الدوحة قد وصلت 

إلى تحدٌد فترة التزام ثانٌة  إذا ما استطاع االتفاق تحدٌد فترة التزام 
 قدرها ثمانً سنوات مما ٌمكن ان ٌؤدي بالعالم إلى كارثة. 

نادى  تجمع الشعوب األصلٌة بإقرار واحترام حقوق االنسان وحقوق 
األرض والحقوق العرفٌة والمعارف التقلٌدٌة للشعوب األصلٌة 

 ودمجها فً أي اتفاقً جدٌد. 
 

 أمور أخرى:
اقترح ممثل جامبٌا نٌابة عن المجموعة اإلفرٌقٌة وبدعم من ممثل  

جزرٌة الصغٌرة عقد جمهورٌة ناورو بالنٌابة عن تحالف الدول ال
جلسة لمناقشة الطموح، وأشار إلى  أن األرقام الموجودة على الطاولة 

"منخفضة للغاٌة" . وأشارت دٌوف رئٌس الجلسة  إلى أنه ٌمكن أن 
)النظر  3ٌتم مناقشة هذا االقتراح فً فرٌق االتصال حول البند رقم 

من فً التزامات إضافٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول ض
أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات 

اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول 
 كٌوتو(.
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فريق االتصال الخاص بالفريق العامل المخصص المعني بالنظر في 
اإللتزامات اإلضافية لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب 

 :3ول البند رقم بروتوكول كيوتو ح
افتتحت دٌوف الجلسة وشرحت أن العمل سوف ٌستمر طبقاً لنظام  

فرٌق االتصال والفرٌق المنبثق. وأشارت إلى أن القضاٌا المعلقة التً 
ٌجب أن ٌتم حلها فً مؤتمر الدوحة هً: المدة الزمنٌة لفترة االلتزام 

ٌة لفترة الثانٌة وطموح التخفٌف واالستمرارٌة القانونٌة والتشغٌل
واألهلٌة للمشاركة فً آلٌات تحقٌق   2013ٌناٌر  1االلتزام الثانٌة من 

 المرونة وترحٌل فائض وحدات الكمٌات المخصصة. 
فرٌق العامل نائب رئٌس الجوكا أوزكانٌن )فنلندة(،  أوضح  

المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة 
بروتوكول كٌوتو ا، أن المناقشات ستكون  فً المرفق األول بموجب

مبنٌة على اقتراح الرئٌس بتسهٌل المفاوضات 
(FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1)   وأن الهدف النهائً هو

 تقدٌم نص مبسط إلى الرئٌس ٌوم السبت. 
ثم علقت األطراف على الصلة بٌن الطموح وقضٌة  ترحٌل فائض 

وحدات الكمٌات المخصصة باإلضافة إلى المدة الزمنٌة لفترة االلتزام 
 الثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو . وسوف تستمر المشاورات.

 
فريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالفريق المنبثق عن 

اإلضافية لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب  االلتزامات
 )األعداد/النص( : بروتوكول كيوتو

اجتمع الفرٌق المنبثق حول )األعداد/النص( بعد ظهر ٌوم الثبلثاء .  
واستمعت الوفود إلى العروض المقدمة من أسترالٌا وكازاخستان 

  خفضهاوموناكو حول األهداف المقدرة كمٌاً بالحد من االنبعاثات و
الخاصة بهم والمقترحة لفترة االلتزام الثانٌة  وتشمل األرقام واألسس 
الخاصة بتقدٌرها.  وبعد كل عرض تم عقد جلسة لئلجابة عن األسئلة 

 حاولت الوفود خبللها استٌضاح األرقام والبٌانات المقدمة. 
األهداف المقدرة كمٌاً بالحد من قدمت النروٌج عرضاً قصٌرا ٌوضح 

 عاثات وخفضها الخاصة بها. وسوف تستمر المشاورات. االنب
 

 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز
أشار جاٌانت مورٌشوار ماوسكار )الهند(  الرئٌس المشارك للفرٌق 
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز إلى التقدم  

 2015وأكد على أهمٌة تقدٌم اتفاق  بحلول عام  الُمحرزفً بانكوك،
وحث األطراف على  التعاون والعمل سوٌا بالروح التً كانت سائدة 

 فً بانكوك لتحقٌق هذا الهدف. 
 

 : الكلمات االفتتاحية
/ الصٌن أن المناقشات التً 77مجموعة الـأكدت الجزائر نٌابة عن 

اج دٌربان للعمل ستتم ضمن الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنه
المعّزز ٌجب أن تكون نابعة من الفرٌق وأن تتصف بالشمولٌة 

والشفافٌة،  وأن النتٌجة ٌجب أن تكون قائمة على مبادئ المساواة 
 والمسؤولٌات المشتركة لكن المتفاوتة.  

 
نادى ممثل مصر نٌابة عن المجموعة العربٌة بأن االتفاق  ٌجب أن 

ن ٌتماشى مع أهداف االتفاقٌة  والنظر فً ٌركز على تحقٌق النتائج وأ
التخفٌف والتكٌف ووسائل التنفٌذ. كما دعا ممثل أسترالٌا نٌابة عن 

المجموعة الشاملة )مجموعة المظلة( الفرٌق لوضع إطار خطة 
 واضحة  للمضً قدما بالعمل المطلوب لتنفٌذ مهامه. 

 
ة نتٌجة وأكد ممثل االتحاد األوروبً أنه لكً ٌقدم مؤتمر الدوح

متوازنة، فإن العمل فً الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج 
دٌربان للعمل المعّزز  ٌجب أن ٌنتج عنه قراراً ٌحدد الخطوات التالٌة 

 . 2015المتفق علٌها وٌقدم الزخم السٌاسً إلقرار االتفاق فً 
وذكر ممثل سوٌسرا نٌابة عن مجموعة السبلمة البٌئٌة أن االتفاق 

لً ٌجب أن ٌكون ملزم قانوناً وأن ٌتم تطبٌقه على المستوى المستقب

العالمً، كما ٌجب  أن ٌدرك االختبلفات والفروق وأن ٌتضمن أهداف 
 مقارنة وتتسم بالشفافٌة. 

 

وذكر ممثل جمهورٌة ناورو، نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة 

الصغٌرة، أنه ٌنبغً للعملٌة التً بدأت فً ظل منصة  دٌربان أن 

سفر عن بروتوكول جدٌد بموجب االتفاقٌة الذي ٌؤكد على نظام قائم ت

على القواعد وملزم قانوناً.  وذكرت جامبٌا  نٌابة عن أقل الدول نموا، 

أن أولوٌاتهم فً الدوحة هً إقرار فترة التزام ثانٌة بموجب  

بروتوكول كٌوتو  تكون ملزما قانونا وٌمكن التصدٌق علٌها وكذلك 

لٌة قوٌة. حث ممثل بابوا غٌنٌا الجدٌدة،  نٌابة عن ائتبلف التزامات ما

بلدان الغابات المطٌرة، جمٌع األطراف على تبنً خطة عمل طموحة 

شمل تنفٌذ المبادرة المعززة لخفض ٌوواضحة وبرنامج أعمال 

وتدهور الغابات فً البلدان  االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج

النامٌة كمكون أساسً. وأكدت جمهورٌة الكونغو الدٌمقراطٌة، نٌابة 

عن الهند والصٌن والفلبٌن والسلفادور ودومٌنٌكا ومصر والسعودٌة 

وبولٌفٌا واألرجنتٌن وباكستان وسرٌبلنكا والسودان وفنزوٌبل ومالٌزٌا 

ذلك الصٌن نٌابة عن واإلكوادور ونٌكاراغوا والجزائر وإٌران وك

البرازٌل وجنوب أفرٌقٌا والهند والصٌن، أن  مهمة الفرٌق العامل 

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز ال تتضمن إعادة 

 إعادة كتابة أو إعادة تفسٌر" مبادئ االتفاقٌة. التفاوض أو

وذكرت تشٌلً  نٌابة عن كولومبٌا وكوستارٌكا وبنما وبٌرو، التغٌر 

ً الظروف القطرٌة والحاجة إلى محفزات من أجل الدول النامٌة ف

للتحول إلى نموذج ذو نمو منخفض للكربون. أكدت  إكوادور  نٌابة 

عن  التحالف البولٌفاري لشعوب أمرٌكا البلتٌنٌة على أن مستقبل 

منصة دٌربان ٌتشابك مع إقرار مؤتمر الدوحة اللتزامات طموحة 

توكول كٌوتو. أشار ممثل  سوازٌبلند،  ملزمة قانونا بموجب برو

نٌابة عن المجموعة اإلفرٌقٌة إلى أن العمل على التخفٌف قبل عام 

ٌقدم فرصا إضافٌة إلغبلق فجوة الطموحات ولكنه لٌس بدٌبل  2020

عن التزامات بروتوكول كٌوتو والفرٌق العامل المخصص المعنً 

 . بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة

 

أشارت الشبكة الدولٌة للعمل المناخً   نٌابة عن المنظمات غٌر 

إلى األحداث المناخٌة الخطٌرة األخٌرة   الحكومٌة المعنٌة بالبٌئة

كتحذٌر من الطرٌق الخطٌر الذي ٌسلكه العالم ونادت الدول المتقدمة 

% عن 40لتزٌد من أهدافها فً تخفٌض االنبعاث على األقل بنسبة 

 CLIMATE JUSTICE. وأظهرت 1990ام مستوٌات ع

NOW   عن قلقها بأن مؤتمر الدوحة ٌمكن أن ٌشكل العبلمة

الرئٌسٌة التً تسعى الدول المتقدمة من خبللها للهروب من التزاماتها 

 بالرغم من المحادثات الكثٌرة عن الطموحات.

 

وقد نادت الشعوب األصلٌة من أجل نهج شامل قائم على حقوق 

اعترافا بهٌاكل حوكمة أصلٌة ومعرفة تقلٌدٌة  اإلنسان ٌضم

أن جمٌع  اتحادات المنظمات غٌر الحكومٌةوتكنولوجٌا. وصرحت 

اتحادات النقابات تأمل فً تحول ٌقدم االستدامة والعدالة االجتماعٌة 

أن المساواة لٌست أكثر عدالة  YOUTHفً مناخ آمن. واقترحت 

وجب االتفاقٌة. ونادت فحسب ولكنها أكثر   المسارات فعالٌة بم

المنظمات غٌر الحكومٌة الدولٌة الكبرى  بحماٌة  حقوق الملكٌة 

فً اتفاق المستقبل منوهة على أن هذا من شأنه أن ٌشجع على  الفكرٌة

 االستثمار وتعزٌز مشاركة األعمال.
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 الهيئة الفرعية للتنفيذ

 

االنتباه إلى لفتت العدٌد من الدول النامٌة الكلمات االفتتاحية: 

كل من التشاور والتحلٌل الدولً بطرٌقة تضمن عدم  تفعٌل ضرورة

التدخل أو فرض عقوبة من خبلل توفٌر الموارد المالٌة الكافٌة وكذلك 

تقدٌم الدعم لخطط التكٌف الوطنٌة للدول النامٌة  بخبلف أقل البلدان 

ى الصٌن، إل/ 77مجموعة الـنموا. وقد دعت الجزائر، نٌابة عن  

تعزٌز الوسائل التنفٌذٌة لتلبٌة المتطلبات اإلضافٌة لئلببلغ  والمقررة 

 فً كانكون. 

وقد الحظ االتحاد األوروبً أن المراجعة الخامسة لآللٌة المالٌة تعد 

فرصة لرؤٌة شاملة حول كٌفٌة دعم تقسٌم العمل بٌن الكٌانات 

وعة المظلة كل من االتحاد األوروبً ومجم ناشدالتشغٌلٌة المختلفة. و

اتفاق حول طرق عبلجٌة وإجراءات للخبراء التقنٌٌن للتحلٌل  الٌجاد

والتشاور الدولٌٌن. إلى جانب ذلك، ألقت العدٌد من األطراف الضوء 

على القضاٌا التً تتطلب اتفاقا فً الدوحة ومن بٌنها الخسارة 

واألضرار وخطة عمل للجنة التكٌف وكذلك رفع توصٌة لمؤتمر 

ن أجل التصدٌق على استضافة مركز وشبكة تكنولوجٌا األطراف م

 المناخ واستمرار النظر فً تشكٌل المجلس االستشاري. 

امبٌا  نٌابة عن ألقل البلدان نموا، الضوء على القضاٌا المتعلقة جألقت 

بصندوق أقل البلدان نموا واستمرار الدعم لبرامج العمل الوطنً 

ة عن تحالف الدول الجزرٌة للتكٌف. ودعت جمهورٌة ناورو  نٌاب

: تجمٌع االتصاالت الوطنٌة من بٌنهاالصغٌرة إلى جملة أمور

لؤلطراف غٌر المدرجة فً المرفق األول، تعزٌز دعم بناء القدرات، 

واستمرار فرٌق الخبراء االستشاري المعنً بالرسائل الوطنٌة المقدمة 

كلٌفه بمهام من األطراف غٌر المدرجة فً المرفق األول لبلتفاقٌة وت

إلى   لتحالف البولٌفاري لشعوب أمرٌكا البلتٌنٌةموسعة.  كما دعا ا

قرار عاجل حول الموارد المالٌة مع مراعاة أن اآللٌة المالٌة ال ٌمكن 

 أن تكون "قذٌفة فارغة".

  

بر ائتبلف بلدان الغابات المطٌرة عن قلقه حٌال قلة الدعم من أجل 

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  تنفٌذ أنشطة المبادرة المعززة

األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة والفشل فً تقدٌم تموٌل 

إضافً للبداٌة السرٌعة. وأكدت الهند على ضرورة مناقشة قضٌة  

 حقوق الملكٌة الفكرٌة من كافة أبعادها. 

أن  GENDERات غٌر الحكومٌة  و ممن اتحاد المنظ لك وأكد

الفئات الضعٌفة داخل ت لتغٌر المناخ ٌجب أن تستهدف االستجابا

 البلدان. 

 

ضمان وذكرت  المنظمات غٌر الحكومٌة الدولٌة الكبرى أنه ٌجب 

قنوات جدٌدة لمدخبلت من األعمال والمراقبٌن اآلخرٌن فً  وجود

الوقت الذي تمضً فٌه االتفاقٌة فً طرٌقها إلى التنفٌذ. وقد نادت  

ٌة بوجود هٌئة استشارٌة فنٌة لمساعدة منظمة الشعوب األصل

مفاوضات اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ. أما 

YOUTH  فقد دعت إلى المضً قدما لما هو أبعد من التكٌف وكذلك

 مناقشة التعوٌض للخسائر واألضرار.

 

تقرٌرا  (توفالو) بٌبٌتوا التاسً : قدمتأمور متعلقة بأقل الدول نموا

أقل الدول نموا. رحبت أطراف مختلفة المعنً بالخبراء  لفرٌق

امبٌا، نٌابة عن أقل الدول جبإرشادات خطط التكٌف الوطنٌة. عبرت 

نموا، عن مخاوفها حول تنفٌذ خطط التكٌف الوطنٌة وأكدت على 

 SICAالشفافٌة والموارد المالٌة اإلضافٌة. أما نٌكاراغو ، نٌابة عن  

المادة السادسة من  بموجبللتعلٌم والتدرٌب  برنامجإقرار  تتبن

االتفاقٌة على أن تأخذ هذه األولوٌة فً االعتبار تقٌٌم مخاطر الخسائر 

 واألضرار. سوف تعقد مشاورات غٌر رسمٌة.

وقد تم أخذ بنود جدول األعمال التالٌة فً االعتبار وتم إرسالها للنظر 

 الرسمٌة: فٌها من قبل  فرق التواصل أو المشاورات غٌر 

 تقرٌر لجنة التكٌف،

 خطط التكٌف الوطنٌة

  تقرٌر اللجنة التكنولوجٌة التنفٌذٌة )مشاورات مشتركة مع الهٌئة 

 الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة(،     

    أمور تتعلق بـمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ: اختٌار المضٌف 

 وتشكٌل المجلس االستشاري،     

 بوزنان االستراتٌجً حول نقل التكنولوجٌا،برنامج 

 بناء القدرة )االتفاقٌة(،

 تعدٌل بروتوكول كٌوتو فٌما ٌتعلق باإلجراءات واآللٌات المتعلقة 

 بإجراءات االلتزام،      

        اآللٌات والترتٌبات المؤسسٌة للطعن على قرارات المجلس 

 التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة،     

 تصمٌم احتٌاطً فترة االلتزام، استعراض

 تقرٌر مدٌر سجل المعامبلت الدولٌة، 

 األمور اإلدارٌة المالٌة المؤسسٌة.

وقد أشار االتحاد األوروبً مدعوما من قبل أٌسلندا  :أمور أخرى

وسوٌسرا وشٌلً إلى نٌته لجدولة مشروع  قرار حول دعم  دور 

المرأة فً صناعة قرار التغٌر المناخً فً ظل اتفاقٌة األمم المتحدة 

 اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ.  

 
 في األروقة

ص المعنً بٌنما بدأت الوفود العمل ضمن الفرٌق العامل المخص
بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول 
بموجب بروتوكول كٌوتو، كانت القضٌة التً شغلت الجمٌع هً فترة 

أي من  تناقش  الوفود كانتااللتزام الثانٌة لبروتوكول كٌوتو. كما 
الجانبٌن المتضادٌن ٌمكن أن ٌتنازل عن قضٌة األهلٌة للمشاركة فً 

لٌات تحقٌق  المرونة لتلك الدول غٌر المشاركة فً فترة االلتزام آ
الثانٌة. وقال أحد المشاركٌن من منظمة غٌر حكومٌة، "على أحدهم 
أن ٌتراجع،  وبما أن المشاركة فً اآللٌات تعد أحد المحفزات للدول 
لتوقع على فترة االلتزام الثانٌة، فإننً على ٌقٌن أنكم تدركون الطرف 

 دعمه."الذي أ
 

ومن زاوٌة أكثر إشراقا، صرحت البرازٌل أنها قد خفضت معدل 
% مقارنة 27إزالة الغابات فً غابات األمازون البرازٌلٌة بنسبة 

بالعام الماضً، مشٌرة إلى أن هذا المعدل هو أقل معدل سجلته 
البرازٌل. وقد استقبلت هذه األخبار بترحٌب كبٌر من قبل الوفود التً 

منذ بداٌة المؤتمر على تقرٌر الوكالة الدولٌة للطاقة والذي كانت ُتعلق 
شهد أعلى نسبة من انبعاثات الغازات الدفٌئة  2011أظهر أن عام 

ٌُظهر ذلك أن  على اإلطبلق. وقد قال مندوب إحدى الدول النامٌة، "
 الدول النامٌة تبذل جهدا أكبر من تلك التً تبذلها  الدول المتقدمة." 

 

 
 


