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مؤتمر األطراف 
 ةالثامنالدورة 
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 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ  بالدوحة
 2302نوفمبر  03 الجمعة

الوفود طوال ساعات ٌوم الجمعة فً االجتماعات الخاصة بفرق  شاركت
االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة واالجتماعات األخرى للهٌئات المنشأة 
بموجب االتفاقٌة والبروتوكول. وفً المساء انعقد االجتماع العام لمؤتمر 

األطراف/مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول 
 و لتقٌٌم الموقف الحالً.كٌوت

 العامل األطراف مؤتمراالجتماع العام غير الرسمي  لمؤتمر األطراف/

 كيوتو لتقييم الموقف الحالي. بروتوكول في األطراف اجتماع بوصفه
 افتتح العطٌة رئٌس الدورة الثامنة عشر لمؤتمر األطراف االجتماع  العام

لتقٌٌم الموقف الحالً ودعا رؤساء الهٌئات الفرعٌة والفرق العاملة 
المخصصة لتقدٌم معلومات والتعرٌف باألعمال التً تم إنجازها كل فٌما 

 ٌخصه. 
 والتكنولوجٌة العلمٌة للمشورة الفرعٌة الهٌئةذكر رٌتشارد موٌونجً رئٌس 

ار إلى  أنه قد تم أن الهٌئة بصدد إنهاء أعمالها بعد ظهر ٌوم السبت، وأش
االنتهاء من بنود جدول األعمال الخاصة بتدابٌر االستجابة، وحجز الكربون 
وتخزٌنه، والهٌدروفلوروكربون. كما أشار إلى التقدم الذي تم فً البحوث 
والرصد، والتكنولوجٌا، وإرشادات اإلبالغ وأضاف أن المناقشات حول 

 عن الناجمة االنبعاثات لخفض ةالمعزز مبادرةالزراعة والتوجٌه المنهجً لل
سوف تستمر مساء ٌوم   النامٌة البلدان فً الغابات وتدهور األحراج إزالة

 الجمعة.
أشار توماز شرسزكزو رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ أن األطراف قد استكملت 

 إجراءاتعملها فً بند جدول األعمال الخاص بالتكٌف. وفٌما ٌتعلق بسجل 
أكد على أهمٌة قٌام األطراف بتقدٌم توجٌهات  وطنٌا   المالئمة التخفٌف

واضحة بهدف االنتهاء من العمل. وفٌما ٌختص بخطط التكٌف الوطنٌة أشار 
الرئٌس إلى أنه ٌبدو أن األطراف "تجد صعوبة بالغة" فً كٌفٌة  سد الفجوة 
بٌن االختالفات.  وفٌما ٌتعلق بالخسائر واألضرار، أشار إلى أن األطراف 

اج إلى تحدٌد البنود التً ٌجب أن تنتهً منها فً مؤتمر الدوحة.  كما ذكر تحت
أنه قد تم التوصل إلى إجماع فً الرأي حول الترتٌبات المؤقتة للمراجعة 

المبدئٌة لصندوق التكٌف. وفٌما ٌختص     باللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا  فقد 
 كل عقبة فً طرٌق التقدم. ذكر أنه ٌبدو أن مسألة حقوق الملكٌة الفكرٌة ُتش

 فً بالنظر المعنً المخصص العامل الفرٌقذكرت مادلٌن دٌوف رئٌس 
 بروتوكول بموجب األول المرفق فً المدرجة لألطراف اإلضافٌة االلتزامات

أن الفرٌق المنبثق المعنً باألرقام/النصوص قد قلص الخٌارات  كٌوتو
الخاصة بترحٌل وحدات الكمٌات المخصصة. وأضافت أن القضٌة الرئٌسٌة 
المعلقة اآلن هً  كٌفٌة التعامل مع المسائل القانونٌة  المتعلقة بالفترة مابٌن 

لتعدٌالت على ا  وموعد سرٌان 2102ٌناٌر  0بداٌة فترة االلتزام الثانٌة  فً 
بروتوكول كٌوتو.  وأعربت عن تفاؤلها حول إعداد النص بحلول ٌوم 

 األربعاء القادم.
 التعاونً بالعمل المعنً المخصص العامل الفرٌقذكر أٌسر طٌب رئٌس   

أنه ال ٌزال هناك العدٌد من المجاالت التً  االتفاقٌة بموجب األجل الطوٌل
أن األطراف تنظر فً كٌفٌة التعامل مع  تتباعد فٌها أراء األطراف.  وأضاف

هذه المسائل والصورة الُمثلى  لتنظٌم العمل  بهدف االسراع من الوصول إلى 

نتٌجة متفق علٌها  وإنهاء أعمال الفرٌق. كما أشار إنه سٌتم النظر فً مختلف 
 االحتماالت  التً تشمل إشراك الوزراء فً هذا األمر. 

 دٌربان بمنهاج المعنً المخصص العامل فرٌقالذكر جاٌانت ماوسكار رئٌس 
أنه قد تم عقد أربع موائد مستدٌرة، إثنان لكل مسار عمل  المعّزز للعمل

وأضاف أن المشاورات غٌر الرسمٌة سوف ُتعقد ٌوم السبت. ووصف 
الموقف بأنه إٌجابً  كما أثنى على األطراف  إلعدادها مقترحات حول كٌفٌة  

 سد فجوة الطموح. 
مت األطراف بالتعقٌب على تقارٌر الرؤساء وعلى موقف المفاوضات. ثم قا

كما أعربت العدٌد من األطراف عن استٌائها من عدم إحراز تقدم فً بعض 
القضاٌا مثل الخسائر واألضرار،  والتموٌل، والتخفٌف.  وطالب أحد 

األطراف بإٌجاد عملٌة شاملة لبناء التقارب بٌن مختلف القضاٌا. كما أكدت 
العدٌد من األطراف على الحاجة إلى  إشراك الوزراء ونادت بإصدار نص  

 ٌُمكن للوزراء مناقشته األسبوع القادم.  
ناشد حمد العطٌة رئٌس مؤتمر األطراف  بضرورة أن تعمل األطراف بروح 
التضامن وأن تبحث عن حلول خالقة وعملٌة  وطلب منهم أال ٌنتظروا حتى 

 من ٌوم الجمعة للوصول إلى اتفاق.   "الساعة األخٌرة"
 فرق االتصال والمشاورات غير الرسمية

مؤتمر األطراف: فريق االتصال المعني بالشؤون المالية: التمويل طويل 
: خالل جلسات المشاورات غٌر الرسمٌة التً ُعقدت بعد الظهر، تم األجل

ق بـ:  تنفٌذ توجٌه األطراف للتركٌز على نطاق لنص مسودة قرار محتمل ٌتعل
التموٌل، وتقٌٌم االحتٌاجات، والبٌئات المواتٌة، وتعبئة وزٌادة التموٌل، وتتبع 
تموٌل تغٌر المناخ.  وأكدت بعض الدول النامٌة على أنه ٌجب أن تتصف أي 
عملٌة تتعلق بالتموٌل بموجب االتفاقٌة بالشفافٌة والشمولٌة وأن البٌئة المواتٌة 

وٌصعب على سوق القطاع الخاص الوصول إلٌها.   هً عملٌة ثنائٌة االتجاه
وأعربت العدٌد من الدول المتقدمة عن قلقها من أن ٌتم  عمل تفسٌر غٌر 

مالئم  لتوصٌات الرئٌسٌن فً صورة  قرار محتمل. وتأكٌدا  على الحاجة إلى 
التعامل مع فجوة التموٌل  اقترح أحد أعضاء وفد دولة نامٌة  أن المناقشات 

كون مبنٌة على توصٌات األطراف وأن تركز على المصادر ٌجب أن ت
والكٌانات. وإشارَة إلى الصلة بٌن التموٌل طوٌل األجل ونقل التكنولوجٌا،  
اقترح عضو أخر إصالح قرارات تموٌل المؤسسات المالٌة الدولٌة إلعادة 

ربون توجٌه التموٌل نحو االستثمار فً التكنولوجٌا المتعلقة بكفاءة الطاقة والك
 األقل كثافة. وسوف تتواصل المشاورات.

الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل األجل بموجب 
أثناء انعقاد المشاورات : تدابير التخفيف من قبل البلدان النامية:  االتفاقية

أخطر مٌسر الفرٌق جاري ثٌزٌرا )مالٌزٌا( األطراف أن ، غٌر الرسمٌة
امل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل الفرٌق العرئٌس 

سوف ٌتولى إعداد نص ٌتم إتاحته ٌوم السبت. واعترضت  بموجب االتفاقٌة
 العدٌد من األطراف، وخاصة البلدان المتقدمة، على ذلك. 

الفرٌق حددت األطراف بعد ذلك القضاٌا التً ٌنبغً تسوٌتها حتى ٌحقق 
 التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة العامل المخصص المعنً بالعمل

نتٌجة ناجحة فً الدوحة. واقترح ممثل سوٌسرا، نٌابة عن مجموعة السالمة 
البٌئٌة، وممثل النروٌج، نٌابة عن أسترالٌا ونٌوزٌلندا والوالٌات المتحدة وكندا 

والٌابان واالتحاد األوروبً وجزر مارشال، أن تتولى األمانة إعداد ورقة 
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        ..      
تتضمن جمٌع المعلومات التً قدمتها البلدان النامٌة حول إجراءات  تقنٌة

التخفٌف المالئمة وطنٌا، بٌنما اعترض ممثل الصٌن على ذلك. واقترح ممثل 
الهٌئة مجموعة السالمة البٌئٌة والنروٌج أٌضا تنظٌم برنامج عمل بموجب 

إجراءات ه من لتٌسٌر فهم ما تم تقدٌم الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
 .التخفٌف المالئمة وطنٌا  

والصٌن، إلى االنتهاء من العمل  77دعا ممثل مالً، نٌابة عن مجموعة الـ
بالسجل. وذكر ممثل جنوب إفرٌقٌا نٌابة عن المجموعة اإلفرٌقٌة أن البلدان 

التً تتالءم مع  إجراءات التخفٌف المالئمة وطنٌا  النامٌة تستطٌع أن تقبل 
الهٌئة وفها الوطنٌة. وقام أٌضا بما ٌلً: اقترح أن تتم مطالبة قدراتها وظر

القٌاس بصٌاغة أسالٌب لتٌسٌر الدعم و الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
الهٌئة من ذلك الدعم، وأٌد تنظٌم برنامج عمل مشترك بٌن  والتحقق واإلبالغ

لتنفٌذ، ودعا إلى تنظٌم والهٌئة الفرعٌة ل الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
حلقات عمل تركز على التنفٌذ وبناء القدرة فً البلدان النامٌة. واعترض ممثل 
كندا على مناقشة القضاٌا ذات الصلة بالسجل، مشٌرا إلى مناقشتها حالٌا من 

 قبل الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ.
ت سوف ٌتولى المٌسر ثٌزٌرا إعداد نص بناء  على المناقشات وٌحدد مجاال

 االلتقاء واالختالف. وسوف تتواصل المشاورات. 
ناقشت األطراف خالل المشاورات تدابير التخفيف من قبل البلدان المتقدمة: 

. وقد 2012الصباحٌة غٌر الرسمٌة كٌفٌة مواصلة العمل فً أعقاب عام 
األمانة والوثائق التً  استندت المناقشات إلى األوراق التقنٌة التً أعدتها

قدمتها األطراف. وقدم ممثل النروٌج مقترحا أعدته النروٌج وأسترالٌا 
ونٌوزٌلندا والٌابان وكندا والوالٌات المتحدة وأسترالٌا ٌستهدف وضع برنامج 

ٌسعى الستٌضاح االفتراضات التً تنطوي علٌها  2014عمل حتى عام 
م التقارٌر حول مدى تحقٌقها ألهداف التعهدات، قبل أن تبدأ األطراف فً تقدٌ

التخفٌف. وقدم ممثل مجموعة السالمة البٌئٌة أٌضا مقترح نصً لبرنامج 
عمل ٌهدف إلى توضٌح االفتراضات والظروف، وخاصة فٌما ٌتعلق بقضاٌا 

 . استخدام األراضً وتغٌٌر استخدام األراضً والحراجةمثل آلٌات السوق و
والصٌن، الضوء على الحاجة إلى  77موعة الـألقى ممثل مالً، نٌابة عن مج

المزٌد من العمل على طموح األهداف وصٌاغة إطار محاسبً مشترك 
لضمان إمكانٌة المقارنة بٌن جهود التخفٌف. ودعم ممثل االتحاد األوروبً 

تنظٌم برنامج عمل من أجل توضٌح التعهدات من خالل المناقشات 
. وأٌد ممثال لمشورة العلمٌة والتكنولوجٌةالهٌئة الفرعٌة لالموضوعٌة من قبل 

كولومبٌا وجمهورٌة الدومٌنٌك وآخرون إحالة العمل إلى الهٌئات الفرعٌة 
بأسلوب مركز ومهٌكل. وذكر ممثل بولٌفٌا أن برنامج العمل حتى عام 

ٌنبغً أن ٌستهدف التوصل إلى قواعد ومنهجٌات وأدوات محاسبٌة  2013
كٌوتو. وذكر ممثل نٌوزٌلندا أنه من غٌر موحدة تستند إلى بروتوكول 

المحتمل أن ٌتم االتفاق على قواعد محاسبٌة موحدة فً مؤتمر الدوحة، داعٌا 
إلى إتباع منهج  واقعً. ودعا ممثل جزر مارشال، نٌابة عن تحالف الدول 
الجزرٌة الصغٌرة، إلى العمل من أجل رفع الطموحات فً سٌاق تحقٌق 

قى ممثل الٌابان الضوء على الحاجة إلى أن تكون الهدف طوٌل األجل. وأل
القواعد المحاسبٌة مرنة بما ٌكفً الستٌعاب وتعظٌم جهود التخفٌف التً تبذلها 
األطراف. وأشار إلى أن أحد مسارات عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً 

 بمنهاج دٌربان للعمل المعزز سوف ٌتناول تلك الطموحات. 
األطراف أنه سوف ٌقوم بإعداد مسودة نص ٌتضمن وأخطر المٌسر كرانجك 

الفرٌق العامل مناقشات األطراف وسوف ٌتم تقدٌم الوثائق إلى رئٌس 
 .المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة

تبادل األطراف، أثناء المشاورات غٌر الرسمٌة، اآلراء حول التمويل: 
 77. وقدم ممثل مجموعة الـ2012عام  استمرارٌة التموٌل فٌما وراء

والصٌن مقترحا ٌتناول "فجوة التموٌل"، بما فً ذلك المحاسبة الدقٌقة لتوفٌر 
التموٌل. وأشار ممثل الوالٌات المتحدة إلى التسوٌات التً تم التوصل إلٌها 

، مؤكدا أنه 2020بشأن تموٌل البداٌة السرٌعة وهدف التموٌل بحلول عام 
الفرٌق العامل المخصص إلى قرارات إضافٌة حتى ٌستكمل  لٌس هناك حاجة

أعماله حول هذه القضٌة. وأكد ممثل المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل 
الٌابان أنه لٌس هناك حاجة إلى صدور قرار بشأن التموٌل خالل مؤتمر 

الدوحة. وألقى ممثل كولومبٌا الضوء على كون هدف التموٌل اعتبارا من 
ضرورٌا باعتباره عملٌة تدعم البلدان المتقدمة فً  2020تى عام اآلن وح

. وذكر ممثل جواتٌماال أنه من غٌر المحتمل أن ٌتم 2020تحقٌق هدف عام 
التوصل إلى نتٌجة خالل مؤتمر الدوحة، إذا لم تتضمن مجموعة القرارات 
رٌة قرارا بشأن التموٌل. وألقى ممثل باربادوس، نٌابة عن تحالف الدول الجز

والصٌن ٌهدف إلى  77الصغٌرة، الضوء على أن مقترح مجموعة الـ
. 2020المساهمة فً تقٌٌم مدى التقدم نحو تحقٌق هدف التموٌل حتى عام 

 وسوف تتواصل المناقشات. 
اإلضافية لألطراف  االلتزاماتالفريق العامل المخصص المعني بالنظر في 

: األمور المتعلقة بفترة يوتوالمدرجة في المرفق األول بموجب بروتوكول ك
قام األطراف خالل المشاورات المسائٌة غٌر الرسمٌة بدراسة االلتزام الثانية: 

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف مسودة القرار الصادر عن 
بشأن التعدٌالت التً ٌتم إدخالها على بروتوكول كٌوتو.  فً بروتوكول كٌوتو

وقد تضمن النص الخٌارات المتعددة التً ٌقترحها األطراف والتً تنطوي 
ضمن أمور أخرى على: القضاٌا المتعلقة بالمدة الزمنٌة  لفترة االلتزام الثانٌة، 

وتطبٌق التعدٌالت على بروتوكول كٌوتو، وأهلٌة المشاركة فً آلٌات 
لنظر فً الفرٌق العامل المخصص المعنً باالمرونة، واختتام أعمال 

اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول  االلتزامات
 . وسوف تتواصل المشاورات. كٌوتو

: اجتماع الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز
ناقشت : 2323: نظام ما بعد عام 0المائدة المستديرة المعني بمسار العمل 

لفرٌق العامل مقدمة من قبل الرئٌسٌن المشاركٌن لاألطراف األسئلة ال
، بما فً ذلك األسئلة المتعلقة المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز
 بتطبٌق مبادئ االتفاقٌة ضمن االتفاق الجدٌد. 

أكد ممثلو العدٌد من البلدان النامٌة على: الشفافٌة واألسالٌب الموحدة لتقدٌم 
، وقواعد االلتزام الصارمة. بالغ والتحققالقٌاس واإلالتقارٌر والمحاسبة و

وأشارت العدٌد من األطراف إلى االتفاق حول استمرارٌة سرٌان مبادئ 
االتفاقٌة، حٌث: أكد ممثل الصٌن على المسؤولٌة المشتركة ولكن المتفاوتة، 
وسلط ممثال باربادوس والنروٌج الضوء على المبدأ االحترازي، واقترح 

ٌات المتحدة ضرورة تطور المبادئ كً تعكس الظروف والقدرات ممثل الوال
المتغٌرة. وأكد ممثل الوالٌات المتحدة أٌضا على ضرورة أن: تعتمد 

المساهمات المالٌة على ما ٌتم تقدٌمه، وٌتطلب االتفاق الناجح والطموح 
الساري على الجمٌع مرونة وعدالة وشفافٌة بما ٌسمح بالمساءلة عن 

الجماعٌة". ودعا ممثل سوٌسرا األطراف إلى تطبٌق مبادئ "المالءمة 
االتفاقٌة بأسلوب "ٌمكننا من بذل المزٌد من الجهد وال ٌكون بمثابة ذرٌعة 

ٌقر ١7 -أ م/١لعدم بذل أي جهد". وأكد ممثل االتحاد الروسً أن القرار 
وأكد  بوضوح ضرورة أن "تتناول جمٌع األطراف تغٌر المناخ بصفة ملحة".
ممثل بولٌفٌا أنه ٌتعٌن اتخاذ تدابٌر التخفٌف مقترنة بالقضاء على الفقر 

وتحقٌق التنمٌة المستدامة. وأكد ممثل الصٌن على أن إعادة تصنٌف البلدان 
النامٌة سوف ٌؤدي إلى إعادة تفسٌر االتفاقٌة. وذكر ممثل الٌابان أن المراجعة 

 ٌكون بمثابة أداة لتشجٌع المشاركة. العمة بواسطة الجهات المتكافئة ٌمكن أن 
 سوف تبدأ المشاورات غٌر الرسمٌة حول مساري العمل ٌوم السبت. 

: االستعراض المبدئي لصندوق التكيف بموجب الهيئة الفرعية للتنفيذ
قامت األطراف خالل المشاورات غٌر الرسمٌة بالنظر فً  بروتوكول كيوتو: 

ى مالءمة واستدامة األموال لصندوق مسودة النتائج. وركزت المناقشات عل
التكٌف، والتمدٌد المحتمل لمدة عمل  أمٌن الصندوق المؤقت. وحول مالءمة 
واستدامة األموال، اقترح ممثلو بعض البلدان المتقدمة تناول المناقشات ضمن 

مؤتمر األطراف بند جدول األعمال المتعلق بتقرٌر صندوق التكٌف بموجب 
أو ضمن التقرٌر  األطراف فً بروتوكول كٌوتو العامل بوصفه اجتماع

الصادر عن اللجنة الدائمة لمؤتمر األطراف. وذكر ممثلو العدٌد من البلدان 
النامٌة أنه ٌنبغً أال ٌؤدي اإلطار الزمنً الضٌق إلى استبعاد النظر فً هذا 

 الشأن من قبل الفرٌق وأٌدوا االحتفاظ بهذه الفقرات ضمن النص. 
المؤقت، اقترح أحد األطراف أمٌن الصندوق وحول التمدٌد المحتمل لمدة 

عمل دعوة لتقدٌم عطاءات مفتوحة. ومع ذلك، أٌد العدٌد من األطراف من 
المتقدمة قبول توصٌة مجلس إدارة صندوق التكٌف من أجل االحتفاظ  البلدان

 بترتٌبات أمٌن الصندوق المؤقت. وسوف تتواصل المناقشات. 
 ألروقةفي ا

بٌنما ٌوشك األسبوع األول الجتماع الدوحة على االنتهاء، انتقل الحدٌث إلى 
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً األخبار بشأن عزم رئٌس 

وضع النص الُمجمع ٌوم السبت، بناء  على  الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة
د مراجعته خالل عطلة مناقشات وآراء األطراف، حتى ٌتسنى ألعضاء الوفو

نهاٌة األسبوع. وأعرب العدٌد من أعضاء الوفود عن ترقبهم، بٌنما أعرب 
آخرون عن تخوفهم، متذكرٌن ردود الفعل تجاه النص السابق الصادر عن 

الرئٌس. وتساءل بعض المشاركٌن عن إمكانٌة ظهور أي من المخاوف التً 
مرة أخرى، حٌث تساءل أحد تم التعبٌر عنها فً وقت سابق من هذا األسبوع 

أعضاء الوفود عما إذا كانت النسخة المنقحة لنص االستعراض العام سوف 
 تكون مجرد "نص منقح لالستعراض العام". 

وإلٌجاز ما تم التوصل إلٌه حتى هذه المرحلة من المفاوضات، تحدثت 
شأن تغٌر تفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بكرٌستٌانا فٌجورز، األمٌن التنفٌذي ال

، خالل أحد المؤتمرات الصحفٌة، قائلة :"أننا نبدأ اآلن فً رؤٌة  المناخ
الخٌوط التً سوف ٌتم نسجها معا للتوصل إلى اتفاق خالل األسبوع القادم." 

والزلنا لم نرى حتى اآلن  أي الخٌوط التً سوف ٌساعد الوزراء على 
 نسجها". 

الثامنة عشر لمؤتمر وفً غضون ذلك، رحب العطٌة، رئٌس الدورة  
األطراف، خالل جلسة التقٌٌم المسائٌة العامة لمؤتمر األطراف/ الجلسة 

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول العامة ل
، رحب بفلسطٌن فً المؤتمر، مشٌرا إلى القرار األخٌر للجمعٌة  العامة كٌوتو

بالتصوٌت، من أجل منح  فلسطٌن صفة  "دولة لألمم المتحدة، الذي تم اتخاذه 
مراقب  غٌر عضو". وذكر قائال "ٌسعدنً للغاٌة أن ٌتغٌر مقعدكم اعتبارا من 

 الٌوم".


