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مؤتمر األطراف 
 ةالثامنالدورة 

 5 #  عشر

 

 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ  بالدوحة
 9109نوفمبر  92الخميس 

 
الوفود طوال ساعات ٌوم الخمٌس فً االجتماعات الخاصة بفرق  شاركت

االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة واالجتماعات األخرى للهٌئات المنشأة 
 بموجب االتفاقٌة والبروتوكول.

 
 فرق االتصال والمشاورات غير الرسمية

شارك فً رئاسة مؤتمر األطراف: فريق االتصال المعني بالشؤون المالية:  
ا االجتماع كامل  دٌمواي )الجزائر( وجرٌجوري أندروز )أسترالٌا( . هذ

شرح الرئٌس المشارك دٌمواي أن العمل خالل هذه الجلسة سٌتم تنفٌذه 
بصورة متوازنة وٌهدف إلى مراعاة المساواة فً  تناول كل البنود الفرعٌة 
حول المتضمنة فً جدول األعمال. ودعا األطراف لتحدٌد نطاق مسودة قرار 

 كل بند من هذه البنود الفرعٌة.
باإلشارة إلى تقرٌر ورشة العمل  حول برنامج عمل التمويل طويل األجل: 

التموٌل طوٌل األجل، ذكر ممثل الٌابان أن من غٌر المالئم أن نعتبر أن 
للتموٌل طوٌل األجل للمناخ  ا  مصدرٌشكل مجال الشحن والطٌران الدولً 

صٌن فً االعتراض على إنشاء فرٌق خبراء رفٌع العالمً. كما اشترك مع ال
 اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخالمستوى  ٌضم أمانة 

حث فً بٌة للطٌران المدنً والمنظمة البحرٌة الدولٌة لللوالمنظمة الدو
الخٌارات المختلفة لضمان إمكانٌة استخدام  عوائد الطٌران والشحن الدولً 

 المناخ.فً تموٌل 
ذكرت ممثلة الفلبٌن أن تقرٌر ورشة العمل ٌعكس توصٌات الرئٌسٌن 

المشاركٌن بناء  على فهمهم لما تم مناقشته. كما أشارت إلى أنه ال ٌوجد فهم 
ٌُشكل عناصر تموٌل تغٌر المناخ.  مشترك لما 

ووصف ممثل االتحاد األوروبً التقرٌر بأنه )واسع النطاق( وأشار إلى أنه 
تموٌل  بأهدافوري أن ندرك أنه ال ٌمكن لمصدر واحد أن ٌفً من الضر

من المفٌد أن نستمر فً العمل الفنً فً تعبئة  هأن وأضافتغٌر المناخ.  
على الموارد التً  لتركٌزامع واستخدام موارد التموٌل بصورة أكثر فعالٌة،  

تأتً من الوقود المستخدم فً النقل الجوي والبحري الدولً   كعنصر 
 باإلضافة إلى الحاجة إلى سٌاسة شاملة لتسعٌر الكربون. ،ساسًأ

طالب ممثال كٌنٌا وأوغندة بتعرٌف واضح لتموٌل تغٌر المناخ وأشار ممثل 
بٌن تموٌل المناخ والمساعدة التنموٌة عدم وجود توضٌح للفرق بنجالدٌش إلى 

 الرسمٌة.
لدولٌة المقترحة أشار ممثل المملكة العربٌة السعودٌة إلى أن األسالٌب ا

عدم توافق إلى للضرائب سوف تؤثر تأثٌرا عكسٌا  على الدول النامٌة ونوه 
 اآللٌات المبنٌة على السوق مع قواعد منظمة التجارة العالمٌة. 

وممثل  تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرةدعم ممثل بربادوس نٌابة عن 
أخرون توصٌات كولومبٌا نٌابة عن شٌلً وبٌرو وكوستارٌكا وغواتٌماال و

 ،الرئٌس حول الحاجة إلى عملٌة سٌاسٌة تغطً  زٌادة وتعبئة تموٌل المناخ
 وأكثر تنظٌما  للعملٌات المتضمنة فً عمل مكثف الحاجة إلى  باإلضافة إلى 
على مصادر وخٌارات تعبئة تموٌل المناخ على  ٌتم التركٌزاالتفاقٌة بحٌث 

ممثال الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  المدى القصٌر والمتوسط والطوٌل. وتساءل

ن ألأهمٌة وجدوى العملٌة السٌاسٌة فً هذه المرحلة  نظرا   عنونٌوزٌلندا 
االلتزامات السابقة بتموٌل البداٌة السرٌعة التً تم التعهد بها فً كوبنهاغن 

وكانكون قد تحققت. ووافقت األطراف على تقدٌم مقترحات ٌوم السبت على 
 ودة نص بهذا الصدد. أن ٌتم إعداد مس

 بٌنلفت ممثل الفلبٌن االنتباه إلى المناقشات التً تمت  تقرير اللجنة الدائمة:
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب 

واقترح  عقد اجتماع مشترك بٌن فرٌق االتصال الخاص بمؤتمر  االتفاقٌة
معنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل الفرٌق العامل المخصص الاألطراف و 

. كما لفت االتحاد األوروبً االنتباه إلى الحاجة إلى مناقشة بموجب االتفاقٌة
مع الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ وأكد على الحاجة إلى تجنب التداخل. ووافقت  الصلة

األطراف على تقدٌم مقترحات ٌوم الجمعة على أن ٌتم إعداد مسودة نص بهذا 
 الصدد.

دعم ممثل الفلبٌن نٌابة عن  :الصندوق األخضر للمناخقرير وتوجيهات ت
تقدٌم توجٌهات للصندوق األخضر للمناخ حول  والصٌن 77مجموعة الـ 

ماهٌة  العمل الذي سٌقوم به الصندوق ووسائل تموٌل المشروعات. ووافقت 
 األطراف على تقدٌم مقترحات حول هذا الموضوع ٌوم الجمعة.

لم تصل  الترتيبات بين الصندوق األخضر للمناخ ومؤتمر األطراف:
التً ستكون مسؤولة عن إعداد مسودة الهٌئة األطراف إلى اتفاق حول 

ذكر ممثال  .الترتٌبات بٌن الصندوق األخضر للمناخ ومؤتمر األطراف
 ه قد تم بالفعل الموافقة على العناصرنالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والٌابان أ

وأن  الصندوق األخضر للمناخ هو هٌئة اعتبارٌة   ،األساسٌة للترتٌبات
مستقلة تعمل بموجب توجٌهات من مؤتمر األطراف ولذلك فهو لدٌه قدرة 

تحالف الدول على صٌاغة مسودة الترتٌبات. حذر ممثل بربادوس نٌابة عن 
مة من إعادة فتح القضاٌا المتضمنة فً الوثٌقة الحاك الجزرٌة الصغٌرة

ألعمال الصندوق. واقترح عملٌة إلعداد هذه الترتٌبات تشمل ممثلٌن عن 
مؤتمر األطراف ومجلس إدارة  الصندوق.  أشار ممثل جنوب أفرٌقٌا أن 
الوثٌقة الحاكمة للصندوق األخضر للمناخ تتضمن بالفعل العناصر التً 

ل نتهاء من العمل الخاص بالترتٌبات فً الدوحة. ذكر ممثاالستسمح  ب
"الترتٌبات بٌن"  نالسعودٌة بدعم من كٌنٌا وزامبٌا نٌابة عن أقل البلدان نموا  أ

وأعرب عن قلقه إزاء قٌام الصندوق بصٌاغة   كافئةجهتٌن ال تعنً عالقة مت
عالقات المساءلة الخاصة به واقترح أن تتولى اللجنة الدائمة القٌام بهذه 

 المهمة. 
ممثلو مؤتمر  ٌتولىٌرو وغواتٌماال أن اقنرح مندوب كولومبٌا نٌابة عن ب

مع مجلس إدارة  - وٌمكن أن ٌكون ذلك من خالل اللجنة الدائمة - األطراف
عداد هذه الترتٌبات  واستكمال األعمال الخاصة إالصندوق األخضر للمناخ 

بها فً الدورة التاسعة عشر لمؤتمر األطراف. ودعم ممثل االتحاد األوروبً 
 اات بصور تعاونٌة  واقترح تقدٌم مسودة مقترح للنظر فٌهإعداد هذه الترتٌب

لدورة التاسعة عشر لمؤتمر األطراف. افً  امن ِقبل الهٌئات المعنٌة وإقراره
 وافقت األطراف على تقدٌم مقترحات ٌوم الجمعة.

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو: آلية 
رئاسة فرٌق االتصال كونٌهٌكو شٌمادا )الٌابان(  فًشارك التنمية النظيفة: 

وأخبر الرئٌس المشارك شٌمادا األطراف أن  ودٌزا كاسبر مارتنز )أنجوال(.
الرئٌسٌن المشاركٌن قد قاما بإعداد قائمة من القضاٌا  من أجل مناقشتها 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
وتقسٌمها إلى أمور تتعلق بـ: األمور العامة والحوكمة، والمنهجٌات 

، والتسجٌل واإلصدار، والتوزٌع اإلقلٌمً. ثم قام بدعوة األطراف واإلضافٌة
للتعلٌق على القائمة و/أو اإلضافة إلٌها. وحددت األطراف القضاٌا المزمع 

إضافتها إلى القائمة، بما فً ذلك: التوسع فً حصة العائدات الخاصة 
فً  ةمٌتعاون إقلٌمراكز بصندوق التكٌف لتشمل جمٌع آلٌات المرونة، وإقامة 

أفرٌقٌا وتحدٌد المهام المنوطة بتلك المراكز، وتحسٌن المنهجٌات واإلجراءات 
والمبادئ اإلرشادٌة الخاصة ببرامج أنشطة آلٌة التنمٌة النظٌفة، والتنبؤ بخطة 

المتعلقة ، وتشجٌع العمل على القضاٌا 2013عمل آلٌة التنمٌة النظٌفة لعام 
 التنمٌة النظٌفة. حجز الكربون وتخزٌنه بمقتضى آلٌة ب

دعا الرئٌس المشارك شٌمادا جمٌع األطراف لتقدٌم مقترحات وطالب 
كتابٌة حول كٌفٌة التعامل  تصوراتتقدٌم بقترحات ماألطراف التً قدمت ال

هذه  بناء  علىمع مقترحاتهم. وسوف ٌصدر الرئٌسان المشاركان مسودة نص 
ها. وسوف فٌالتعلٌقات والمقترحات كً ٌتولى األطراف دراستها والنظر 

 تتواصل المشاورات غٌر الرسمٌة. 
الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز: اجتماع 

ركزت : سبل سد فجوة الطموحات: 9المائدة المستديرة المعني بمسار العمل
تفاقٌة أن تعزز وتشجع وتدعم لالكن األطراف على ما ٌلً: كٌف ٌم

اإلجراءات الدولٌة والوطنٌة اإلضافٌة والمكملة للتعهدات، وما هً المبادرات 
التعاونٌة الدولٌة التً تحظى بإمكانٌة إجراء خفض هائل فً االنبعاثات نحو 

 سد فجوة الطموحات، وكٌف ٌمكن دعم ذلك وتوسٌع نطاقه. 
ة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، ممثل جمهورٌة ناورو، نٌاب طالبو

أكثر  تحدد فً أسرع وقت ممكن  2013خارطة طرٌق شاملة بحلول بعمل 
خفض االنبعاثات. وأكد ممثل جامبٌا، نٌابة فً فعالٌة من حٌث التكلفة  سبلال

التً عن أقل البلدان نموا، على الحاجة إلى تحدٌد ووضع أولوٌات الخٌارات 
 تخفٌف.للكبٌرة إمكانات  تتضمن 

وأكد ممثل الوالٌات المتحدة على الحاجة إلى دعوة القطاع الخاص 
والقطاعات األخرى لتقدٌم اآلراء حول فرص الحد من االنبعاثات، وشجع 

على توفٌر الحوافز إلى الشركات من أجل تعزٌز االستدامة وخفض 
 االنبعاثات، مشٌرا إلى أن المال سوف ٌكون "جوهر ما نقوم به".

إلى المزٌد من العمل حول  اإلفرٌقٌةنٌابة عن المجموعة  أوغندادعا ممثل 
الحدود القصوى من ؛ وشجع األطراف على الوفاء باإلبالغااللتزام و

تعهداتهم. وأكد ممثل تشٌلً على الحاجة إلى خلق فرص تنموٌة للجمٌع 
ة. وأكد فاوتمتوشجع على إٌجاد تفسٌر فعال لمبدأ المسؤولٌة المشتركة ولكن ال

وهً   ى إجراءات التخفٌف الفعلٌةلممثل االتحاد األوروبً على التركٌز ع
على تلك اإلجراءات القائمة بالفعل. ودعا إلى  اإلجراءات التً تم إضافتها 

 الشفافٌة فٌما ٌتعلق بالمبادرات التعاونٌة الدولٌة التكمٌلٌة.
عن قلقه بشأن  ، أعرب مسؤول بولٌفٌاالشاملةوحول األعداد واإلجراءات 

االفتقار إلى الوضوح فٌما ٌتعلق بالمشاركة القطاعٌة وااللتزامات القطاعٌة 
 العابرة للحدود الوطنٌة التً تثٌر قضاٌا سٌادٌة. 

وأكد مسؤول الصٌن أن الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان 
ن نتائج دٌربان وأنها تتضم حزمةفقط من  واحدا   للعمل المعّزز ٌمثل جزءا  

اإلضافٌة  االلتزاماتالفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً  فً خاصة
الفرٌق و لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو

العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة. 
والعقبات وحث ممثل جزر مارشال األطراف على تحدٌد إمكانات التخفٌف 

جهود التخفٌف القائمة.  مجرد تحدٌدالمحددة التً تحول دون التنفٌذ، بدال من 
وذكر ممثل جنوب أفرٌقٌا أنه ٌمكن إقرار جمٌع اإلجراءات اإلضافٌة المكملة 

 للتعهدات، طالما تخضع تلك اإلجراءات لمبادئ االتفاقٌة والسالمة البٌئٌة. 
كمٌلٌة ال ٌمكن أن تحل محل اإلجراءات وأكد ممثل الفلبٌن أن اإلجراءات الت

المقررة بموجب االتفاقٌة والبروتوكول. وأكد ممثل إندونٌسٌا على الحاجة إلى 
نظام محاسبً موحد لجهود التخفٌف الثنائٌة والوطنٌة ودون الوطنٌة. 

الفرٌق العامل  بواسطةإمكانٌة تحقٌق نتٌجة هادفة  عنوتساءلت أوغندا 
 وجود  النواٌا الحسنة دٌربان للعمل المعّزز بدون المخصص المعنً بمنهاج

 سٌاسً.وااللتزام ال
 

اإلضافية لألطراف  االلتزاماتالفريق العامل المخصص المعني بالنظر في 
ركزت المدرجة في المرفق األول بموجب بروتوكول كيوتو: أعداد/ نص: 

المشاركة فً األطراف خالل المشاورات المسائٌة غٌر الرسمٌة على أهلٌة 
األطراف مقترحات نصٌة،  تآلٌات المرونة خالل فترة االلتزام الثانٌة. وقدم

ثم أدلت األطراف بالتعلٌقات حولها أو سعت وراء استٌضاح بعض القضاٌا. 
 وسوف تتواصل المشاورات غٌر الرسمٌة.

تم تقدٌم مسودة نص جدٌد أثناء قضايا تتعلق بفترة االلتزام الثانية: 
ت المسائٌة غٌر الرسمٌة تتضمن مسودة قرار صادر عن مؤتمر المشاورا

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو حول 
. وناقش 9-3التعدٌالت التً تم إدخالها على بروتوكول كٌوتو بمقتضى المادة 

 األطراف النص فقرة بفقرة. وسوف تتواصل المشاورات. 

ني بالعمل التعاوني الطويل األجل بموجب الفريق العامل المخصص المع
الفرٌق العامل المخصص المعنً  رئٌس أوضح طٌباالتفاقية: التكيف: 

بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة أثناء المشاورات غٌر 
الرسمٌة أن النص ٌمثل نظرة عامة تستند إلى آراء األطراف والوثائق المقدمة 

 السابقة للفرٌق فً بون وبانكوك.  من قبل الفرٌق وأعماله
رحب ممثلو عدد من البلدان النامٌة ببعض المقترحات المدرجة ضمن نص 
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب 

االتفاقٌة بشأن التكٌف؛ ولكنهم ألقوا الضوء على العناصر التً لم ٌتم اقتراحها 
مل المعنً بالتنوع االقتصادي، معربٌن عن قلقهم من قبل، مثل برنامج الع

تداخل هذا المقترح مع المناقشات األخرى القائمة، بما فً ٌإزاء إمكانٌة أن 
 . االستجابةذلك المنتدى المعنً بتدابٌر 

تقدم العمل فً قضاٌا التكٌف منذ إقرار خطة بالعدٌد من األطراف  توأقر
والعملٌات. وأشار ممثلو بعض  عمل بالً، بما فً ذلك إقامة المؤسسات

بموجب مهمة بالً، بما فً ذلك:  المعلقةالبلدان النامٌة إلى العناصر 
المؤسسات الوطنٌة والمراكز اإلقلٌمٌة، وربط التكٌف باألدوات األخرى 

بموجب االتفاقٌة، وسبل التنفٌذ. واقترح ممثل أحد البلدان المتقدمة العمل على 
 مدى أهمٌة التكٌف.  إصدار قرار ٌقر وٌؤكد على

النص الخاص برئٌس  موقفممثلة إحدى البلدان النامٌة حول  توتساءل
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب 

 نابعة مناالتفاقٌة. وقامت بتذكرة األطراف بضرورة أن تكون العملٌة 
على إعداد  ،رسمٌةبصفة غٌر  ،األطراف ودعت هؤالء المهتمٌن إلى العمل
 مقترح قرار. وسوف تتواصل المناقشات.

 
الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: 

تشارد موٌونجً )تنزانٌا( وتوماز ٌتولى ر: االستجابةالمنتدى المعني بتدابير 
على   تمناقشاالشروزو )بولندا( الرئاسة المشتركة للمنتدى. وركز األطراف 

بموجب االتفاقٌة  االستجابةتنفٌذ القرارات ذات الصلة المعنٌة بتدابٌر 
الحاجة إلى ب من بٌنها ما ٌتعلقوالبروتوكول. وتم اإلعراب عن آراء متباٌنة 

)برنامج عمل  ١1 -أ م/١مراجعة جمٌع عناصر القرارات، وخاصة القرار 
ممثل الوالٌات المتحدة،  (. اقترحاالستجابةبوٌنس آٌرس حول التكٌف وتدابٌر 

 م/١بدعم من ممثلً أسترالٌا واالتحاد األوروبً، "إغالق" باب مناقشة القرار 

، نظرا ألن مثل هذه األمور، مثل التكٌف، تخضع للمناقشات من جانب ١1 -أ

هٌئات أخرى. وأكد ممثل المملكة العربٌة السعودٌة، بتأٌٌد من ممثل اإلمارات 
لم ٌتم تحقٌق تقدم كاف بشأن المتطلبات التشغٌلٌة لتدابٌر العربٌة المتحدة، أنه 

 األرجنتٌنواقترح مراجعة جوانب القرار بندا ببند. وذكر ممثل  االستجابة
والصٌن، الفجوات القائمة فٌما ٌتعلق بتنفٌذ المادة  77نٌابة عن مجموعة الـ

وبً أن (. وذكر ممثل االتحاد األورالضارةمن البروتوكول )التأثٌرات  3-14
ٌعد بمثابة "عملٌة تعلم"، مشٌرا إلى  الضارةإعداد التقرٌر حول التأثٌرات 

 . الخاصة بهم الوطنٌة الرسائلالتحسٌنات األخٌرة فً 
 

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: المبادرة المعززة لخفض 
النامية:  االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات في البلدان

قدم الرئٌسان المشاركان أثناء المشاورات غٌر الرسمٌة ورقة  غٌر رسمٌة 
حول عناصر مسودة القرار المحتمل بشأن النظم الوطنٌة لرصد الغابات 

والقٌاس واإلبالغ والتحقق. وتتضمن الورقة غٌر الرسمٌة نصا مبسطا من 
األطراف ونتائج األعمال السابقة التً  قدمتهاخالل الوثائق واآلراء التً 

اضطلع بها الفرٌق. وناقشت األطراف العناصر التً تنطوي علٌها الورقة 
 غٌر الرسمٌة. وسوف تتواصل المناقشات. 

 
 األروقةفي 

أعرب أحد أعضاء الوفود من الشباب عن أسفه متسائال "كم سٌكون عمري 
استمرار تباطؤ التقدم فً إلى اتفاق؟"، مشٌرا إلى  أخٌرا   حٌنما نتوصل

هذه  إن االحساس بمدى اإللحاح ُمفتقد فً المناقشات. وأضاف قائال " 
". ومع ذلك، فقد كان التوتر واضحا، وخاصة خالل المناقشات  المفاوضات

الفرٌق العامل المخصص المعنً  لدى االستجابةالتً دارت حول تدابٌر 
بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة. وأدلى أحد المفاوضٌن 

وأضاف المحنكٌن بتعلٌق مفاده "ٌتم حالٌا إعادة فتح الجروح القدٌمة"، 
مالحظة أخرى "ال تزال المسافة بٌننا شاسعة للغاٌة". وقد كان  مفاوض أخر

ال متباعدة بشأن ما إذا كان قد تم بالفعل تناول واضحا أن آراء األطراف ال تز
العدٌد من  مع ضغوط منالقضاٌا التً تم التكلٌف بها أثناء خطة عمل بالً؛ 

البلدان النامٌة على العناصر المزمع إدراجها ضمن القرارات. ومع ذلك، 
أشار ممثل أحد األطراف من البلدان المتقدمة إلى أن "اتخاذ القرارات لمجرد 

 ذكر أنفسنا بالقرارات التً قمنا باتخاذها لٌس مفٌدا للغاٌة". أن ن
"ٌوم الشباب"، حٌث بمناسبةوانعقد فً غضون ذلك عدد من األحداث الشبابٌة 

إذا ما استمر التقدم بهذا  ٌتوارثونهتحدث العدٌد حول العالم الذي سوف 
إلى أعضاء  التباطؤ الشدٌد، متسائلٌن عما إذا كان تأكٌدهم على "تقدٌم الشكر

 د على مدى تقدمهم" سابقا ألوانه.الوفو


