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 ةاألحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ  بالدوح
 2112ديسمبر  1السبت 

الوفود طواؿ ساعات يـو الجمعة في االجتماعات الخاصة بفرؽ االتصاؿ  شاركت
والمشاورات غير الرسمية واالجتماعات األخرى لمييئات المنشأة بموجب االتفاقية 

 األطراؾ مؤتمروالبروتوكوؿ. وفي المساء انعقد االجتماع العاـ لمؤتمر األطراؼ/

 و لتقٌٌم الموقؾ الحالً.كٌوت بروتوكول فً األطراؾ اجتماع بوصفه العامل
 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ

شاورات الخاصة شرسزكزو رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ أن المذكر  انتخاب األعضاء:

بترشٌح  نائب الرئٌس وترشٌح المقرر ال تزال مستمرة. واقترح أن تطلب الهٌئة 
الفرعٌة للتنفٌذ من مؤتمر األطراؾ  انتخاب هؤالء األعضاء فً الجلسة العامة 

دٌسمبر، بٌنما سٌستمر نائب الرئٌس والمقرر الحالٌان  7الختامٌة  التً ستنعقد بتارٌخ 

 ٌتم انتخاب من ٌحل محلهما. ووافقت األطراؾ على هذا االقتراح.فً عملهما إلى أن 

 

: منتدى وبرنامج العمل حول أثار تنفيذ تدابير  3-2و  44-3مواد البروتوكول رقم 
أقرت األطراؾ  النتائج :    ١0 -أ م/١ االستجابة  والتقدم في تنفيذ القرار 

(FCCC/SBI/2012/L.34)    حول تدابٌر االستجابة.  وافقت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ

على أن تشٌر فً تقرٌر االجتماع إلى أن المشاورات المشتركة للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ 
-2و  04-3والتكنولوجٌة حول مواد البروتوكول رقم  العلمٌة للمشورة الفرعٌة والهٌئة

تمر فً الجلسة التالٌة. كما وافقت لم ٌتم االنتهاء منها فً هذه الجلسة  وسوؾ تس 3

   ١0 -أ م/١األطراؾ على أن الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ سوؾ تستمر فً النظر فً القرار 
 فً الجلسة التالٌة.

 
 المناخ تكنولوجيا وشبكة الترتيبات الخاصة بمركز

  شرسزكزو  على أن المفاوضات قد قاربت على الوصول إلى اتفاق .أكد الرئٌس  

ووافقت عمى تقديـ  (FCCC/SBI/2012/L.54)أقرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج 
 مسودة القرار لمؤتمر األطراؼ لمنظر فييا واالنتياء منيا.

 

: فيما يتعمؽ بالمجنة التنفيذية لمتكنولوجيا ، طمب ممثؿ اليند المجنة التنفيذية لمتكنولوجيا
بالنظر في النص المعمؽ المقدـ مف الييئة توضيحًا عف كيفية قياـ مؤتمر األطراؼ 

شرسزكزو بأنه سٌرفع األمر إلى رئٌس مؤتمر األطراؾ الرئٌس الفرعية لمتنفيذ. أجاب 

وأن األمر ٌرجع لمؤتمر األطراؾ لٌحدد كٌفٌة التعامل مع النص الموضوع بٌن 
مل األقواس بناء على مشورة الرئٌس. ذكر ممثل جورجٌا أن المطلوب بمزٌد من الع

على النص كً ٌعكس بصورة أشمل وجهات نظر األطراؾ. أقرت الهٌئة الفرعٌة 

 وقدمتيا إلى مؤتمر األطراؼ لمنظر فييا.   (FCCC/SBI/2012/L.51)للتنفٌذ النتائج 
ونظرًا ألف المناقشات حوؿ البنود التالية لـ تسفر عف اتفاؽ، أقرت الييئة الفرعية لمتنفيذ 

لمنظر فييا واالنتياء    يـ مسودة القرارات إلى مؤتمر اإلطراؼالنتائج  ووافقت عمى تقد
 منيا:

   ًالتشاور والتحلٌل الدول(FCCC/SBI/2012/L.50) 

 األطراؾ من المقدمة الوطنٌة بالرسائل المعنً االستشاري الخبراء فرٌق 

 .(FCCC/SBI/2012/L.53)لالتفاقٌة  األول المرفق فً المدرجة ؼٌر

  بناء القدرات بموجب االتفاقٌة(FCCC/SBI/2012/L.42); 

  خطط التكٌؾ الوطنٌة(FCCC/SBI/2012/L.41); 

  الخسائر واألضرار(FCCC/SBI/2012/L.44). 

 

: أقرت الييئة الفرعية لمتنفيذ بنود جدول األعمال األخرى الخاصة بالهيئة الفرعية لمتنفيذ
التالية سواء بمناقشة محدودة أو دوف المزيد  مسودة النتائج الخاصة ببنود جدوؿ األعماؿ

 مف المناقشة:
  تقرٌر التجمٌع والمحاسبة السنوي لألطراؾ الدرجة فً المرفق ب

 .(FCCC/SBI/2012/L.28) 2102بموجب برتوكول كٌوتو لعام 

  مراجعة احتٌاطً فترة االلتزام(FCCC/SBI/2012/L.29)  

  ًسجل المعامالت الدول(FCCC/SBI/2012/L.30); 

  األمور المتعلقة بأقل البلدان نموا(FCCC/SBI/2012/L.35); 

 ( نقل التكنولوجٌا(FCCC/SBI/2012/L.37  

  االمتثال(FCCC/SBI/2012/L.40) 

 النظٌفة   التنمٌة لٌةالطعن على  قرارات المجلس التنفٌذي آل

(FCCC/SBI/2012/L.43) 

  األول من الرسائل الوطنٌة لألطراؾ  ؼٌر المدرجة فً المرفق

 (FCCC/SBI/2012/L.52) االتفاقٌة.

كما أقرت الييئة الفرعية لمتنفيذ مسودة النتائج وقدمت توصية بمسودة قرار لمؤتمر 
 األطراؼ حوؿ كؿ مف البنود التالية:

 /الهٌئةتقرٌر لجنة التكٌؾ )النتائج والقرار المشترك للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ 

 لوجٌة والتكنو العلمٌة للمشورة الفرعٌة

 (FCCC/SBSTA/2012/L.22-FCCC/SBI/2012/L.33) 

 وطنٌا   المالئمة التخفٌؾ نموذج سجل إجراءات  

(FCCC/SBI/2012/L.39) 

   المزٌد من التوجٌه لصندوق أقل البلدان نموا  

(FCCC/SBI/2012/L.49) 

 العالمٌة البٌئة تقرٌر مرفق  (FCCC/SBI/2012/L.48) 

  من االتفاقٌة  6المادة رقم(FCCC/SBI/2012/L.47) 

 مراجعة اآللٌة المالٌة            (FCCC/SBI/2012/L.45) ; 

 المتحدة األمم أمور أخرى: تعزٌز مشاركة المرأة فً هٌئات اتفاقٌة 

 . (FCCC/SBI/2012/L.36)   المناخ   تؽٌر بشأن اإلطارٌة
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تبنت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ  مسودة  وفٌما ٌتعلق باألمور المالٌة والمؤسسٌة،       ..        
 العامل األطراؾ النتائج وقدمت مسودة القرارات إلى مؤتمر األطراؾ  ومؤتمر

كٌوتو  لإلعتماد  بروتوكول فً األطراؾ اجتماع بوصفه

(FCCC/SBI/2012/L.31) (FCCC/SBI/2012/L.31) ممثؿ  . اقترح و
اليند أف تعمؿ األمانة عمى إعداد مذكرة توضيحية حوؿ األنشطة الممولة مف 
الموازنات األساسية والتكميمية وتوضيح أي موازنة التي سيندرج تحتيا تقديـ 

 األمواؿ إلى التشاور والتحميؿ الدولي والتقارير المحدثة كؿ عاميف.

أقرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ  وفٌما ٌتعلق بالمراجعة المبدئٌة لصندوق التكٌؾ ،

 مؤتمروأوصت بتقدٌم مسودة قرار ل  (FCCC/SBI/2012/L.46)النتائج 

 كٌوتو إلقراره. بروتوكول فً األطراؾ اجتماع بوصفه العامل األطراؾ

أقرت الييئة الفرعية لمتنفيذ وفٌما ٌتعلق ببناء القدرات بموجب البروتوكول، 
 مؤتمرأوصت بتقديـ مسودة قرار ؿو   (FCCC/SBI/2012/L.38)النتائج 

 كٌوتو إلقراره.  بروتوكول فً األطراؾ اجتماع بوصفه العامل األطراؾ

 

 ..(FCCC/SBI/2012/L.27)أقرت الييئة الفرعية لمتنفيذ  تقريرىا  ختام الجمسة:
 6ورحبت األطراؼ في مالحظاتيا الختامية  بإنشاء برنامج عمؿ الدوحة  حوؿ البند رقـ 

الرئٌس  مف االتفاقية وطالبت بإنشاء آلية لمخسائر واألضرار في الدوحة. شكر

 2: 32شرسزكزو  المشاركٌن وأنهى أعمال الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ فً تمام الساعة 

 صباحا  
 

 والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة
 : أُحٌطت الهٌئةاالنبعاثات من الوقود المستخدم في الطيران الدولي والنقل البحري

عممًا بالمعمومات المتضمنة في تقارير التقدـ والتكنولوجٌة  العلمٌة للمشورة الفرعٌة
الخاصة بالمنظمة الدولية لمطيراف المدني والمنظمة البحرية الدولية ودعت ىاتيف 

المنظمتيف لالستمرار في اإلبالغ عف ىذه القضية.  وسوؼ يتـ تضميف ذلؾ في تقرير 
 االجتماع.

: 23-والييدروفموروكربوف  22-القضايا المنيجية المتعمقة بالييدروكموروفموروكربوف 
والتكنولوجٌة على استمرار المناقشات فً الدورة  العلمٌة للمشورة الفرعٌة الهٌئةوافقت 

وسوؼ يتـ تضميف ذلؾ  والتكنولوجٌة العلمٌة للمشورة الفرعٌة الثمانٌة والثالثٌن للهٌئة
 في تقرير االجتماع.

 

 للمشورة الفرعٌة الهٌئةلـ تستطع  ) اآلثار السمبية( : 44-3و  3-2مواد البروتوكول 

. 04-3و  3-2والتكنولوجٌة إنهاء مشاوراتها حول كٌفٌة التعامل مع المادتٌن  العلمٌة
 العلمٌة للمشورة الفرعٌة الهٌئةوسوؼ يتضمف تقرير الجمسة اإلشارة إلى أف 

الثمانٌة الدورة والييئة الفرعية لمتنفيذ سوؼ تستكمالف ىذه المشاورات في  والتكنولوجٌة

 والتكنولوجٌة. العلمٌة للمشورة الفرعٌة والثالثٌن للهٌئة
 العلمٌة للمشورة الفرعٌة القضاٌا المتعلقة بالزراعة: أشار الرئٌس مٌوٌونجً أن الهٌئة

والتكنولوجٌة لم تستطع استكمال النظر فً هذا البند من جدول األعمال، وأخبر 
س مؤتمر األطراؾ.  تقدم  ممثل الهند األطراؾ أن سٌقوم بإبالغ هذا األمر لرئٌ

 للمشورة الفرعٌة باعتراضه على ذلك األمر وذكر أن األطراؾ  لم تخول رئٌس الهٌئة
والتكنولوجٌة لتقدٌم هذا التقرٌر مرة أخرى لرئٌس مؤتمر األطراؾ. واقترح أن  العلمٌة

إلى أن األطراؾ  والتكنولوجٌة بتبنً قرار ٌشٌر  العلمٌة للمشورة الفرعٌة تقوم الهٌئة
 لم تستطع إنهاء المناقشة حول هذا البند وأنها ستستكمل المناقشات فً الدورة التالٌة لها.

والتكنولوجٌة ٌجب أن تركز  العلمٌة للمشورة الفرعٌة أشار ممثل األورؼواي أن الهٌئة
نشطة على  اإلنتاج الؽذائً والجوانب الفنٌة من الزراعة وأكد على أن االنبعاثات من األ
ذات الصلة بالزراعة فً الدول النامٌة سوؾ تتزاٌد نظرا  للحاجة إلى زٌادة االنتاج 

 الؽذائً. 

دعـ ممثمو بنجالديش والبرازيؿ وغامبيا واألرجنتيف  ونيكاراجوا وكوبا تأجيؿ موضوع 
والتكنولوجٌة. وذكر  العلمٌة للمشورة الفرعٌة لهٌئةجدوؿ األعماؿ إلى الدورة التالية ؿ

ثل فنزوٌال وآخرون أن هذه القضٌة ذات طبٌعة تقنٌة ولذلك فإنه ال ٌجب إرسالها إلى مم
مؤتمر األطراؾ.  أشار ممثل إثٌوبٌا إلى أن مؤتمر األطراؾ المنعقد فً دٌربان قد 

لتبني قرار حوؿ الزراعة في الدورة   والتكنولوجٌة العلمٌة للمشورة الفرعٌة خول الهٌئة
ألطراؼ ولذلؾ يجب أف يتخذ مؤتمر األطراؼ قرارا إذا ما كاف الثامنة عشر لمؤتمر ا

 العلمٌة للمشورة الفرعٌة هٌئةسيتـ استكماؿ النظر في القضية في الدورة التالية لؿ

. وأشار ممثؿ االتحاد األوروبي أنو يجب أف يتـ إحراز أكبر قدر ممكف  والتكنولوجٌة
 بموجب ىذا البند في الدوحة.   مف التقدـ في  العمؿ

ٌُبلػ رئٌس مؤتمر األطراؾ  بأن    الفرعٌة هٌئةاؿأوضح الرئٌس مٌوٌونجً أنه سوؾ 

والتكنولوجٌة سوؾ تنظر فً هذه القضٌة فً الدورة التالٌة لها وبعد  العلمٌة للمشورة
ٌُبلػ مؤتمر األطراؾ أنه لم ٌتم الت وصل عدد من التدخالت من األطراؾ قرر أن سوؾ 

 العلمٌة للمشورة الفرعٌة هٌئةاؿإلى إجماع فً الرأي  حول هذه القضٌة وأن 

والتكنولوجٌة سوؾ تنظر فً هذه القضٌة فً الدورة التالٌة لها. ودعما لدول نامٌة 

أخرى ، أشارت بولٌفٌا إلى أن الزراعة ٌجب أن ٌتم تناولها فً سٌاق التكٌؾ والقضاء 
 على الفقر واألمن الؽذائً. 

 فً الؽابات وتدهور األحراج إزالة عن الناجمة االنبعاثات لخفض المعززة لمبادرةا
الرئٌس مٌوٌونجً إلى عدم وجود اتفاق حول هذه القضاٌا فً هذا النامٌة : اشار  البلدان

  (FCCC/SBSTA/2012/L.31)البند من جدول األعمال. تبنً األطراؾ النتائج 

 ن ٌتم تناولها فً الدورة الثامنة والثالثٌن منالتً تنص على أن هذه القضٌة ٌجب أ
والتكنولوجٌة  بهدؾ استكمال العمل فً الدورة التاسعة  العلمٌة للمشورة الفرعٌة هٌئةاؿ

والتكنولوجٌة. ذكرت ممثلة النروٌج أن  العلمٌة للمشورة الفرعٌة هٌئةاؿ والثالثٌن من

 الناجمة االنبعاثات لخفض المعززة المبادرةمؤتمر األطراؾ قد قرر فً كانكون أن 
ٌجب أن ٌتم قٌاسها واإلبالغ   النامٌة البلدان فً الؽابات وتدهور األحراج إزالة عن

عنها والتحقق منها بصورة كاملة  وأعربت عن قلقها إزاء عدم وجود اتفاق حول 
بٌئٌة. القٌاس واإلبالغ والتحقق وذكرت أن هذه القضٌة من القضاٌا األساسٌة للسالمة ال

 كما أبدت استعدادها  الستكمال العمل فً الدوحة للوصول إلى قرار حول هذه القضٌة. 
أبدى ممثلو كل من البرازٌل واألرجنتٌن والهند وكوبا وفنزوٌال والصٌن دعمهم 

 الفرعٌة هٌئةاؿ الستمرار النظر فً هذه القضٌة فً الدورة الثامنة والثالثٌن من

والتكنولوجٌة. وٌدعم ممثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة نٌابة عن  العلمٌة للمشورة
أسترالٌا وكندا والٌابان ونٌوزٌلندا  والنروٌج وروسٌا  مع االتحاد األوروبً إٌجاد 

أرضٌة مشتركة حول هذه القضٌة فً الدوحة  مؤكدٌن على القٌاس واإلبالغ والتحقق. 
 ول إلى قرار. ودعمت كولومبٌا القٌام بمزٌد من العمل للوص

والتكنولوجٌة أنه طبقا  العلمٌة للمشورة الفرعٌة هٌئةاؿأكد الرئٌس مٌوٌونجً رئٌس 

من مسودة النظام الداخلً سوؾ ٌتم  26للنتائج التً تم إقرارها  وطبقا للقاعدة رقم 

 العلمٌة للمشورة الفرعٌة هٌئةاؿ تناول هذه القضٌة  فً الدورة الثامنة والثالثٌن من

 ولوجٌة. والتكن
 

والتكنولوجٌة  النتائج  العلمٌة للمشورة الفرعٌة هٌئةاؿأقرت   نقل التكنولوجيا:

(FCCC/SBSTA/2012/L.32)  وتعديالتيا. كما وافقت الييئة عمى إبالغ ىذا األمر
 لمؤتمر األطراؼ لمنظر فيو واالنتياء منو. 

 

 اتفاقيةالدول المتقدمة لنموذج جدول موحد إلرشادات تقديم التقارير كل عامين من 

: حٌث أن المناقشات حول هذا البند لم ُتسفر المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم

والتكنولوجٌة على إرسال مسودة  العلمٌة للمشورة الفرعٌة هٌئةاؿعن اتفاق، وافقت 

 لمؤتمر األطراؼ لمنظر فيو واالنتياء منو. القرار 
 

حٌث أن المناقشات حول هذا البند لم ُتسفر عن  : 7-/م أ ع 5-2آثار تنفيذ القرارات 

والتكنولوجٌة على إرسال مسودة القرار  العلمٌة للمشورة الفرعٌة هٌئةاؿاتفاق، وافقت 

لمنظر فيو كٌوتو  بروتوكول فً األطراؾ اجتماع بوصفه العامل األطراؾ إلى مؤتمر
 واالنتياء منو.

 

: أقرت والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية هيئةاألخرى في جدول أعمال الالبنود 

سواء بمناقشة محدودة أو  الهٌئة مسودة النتائج  حول البنود التالٌة من جدول األعمال
 دوف المزيد مف المناقشة: 

  البحوث والرصد المنتظم(FCCC/SBSTA/2012/L.25 & Add.1) 

 تأثٌرات تؽٌر المناخ والقابلٌة للتأثر به برنامج عمل نٌروبً المتعلق ب

   (FCCC/SBSTA/2012/L.26)والتكٌؾ معه؛

   منتدى وبرنامج العمل حول أثار تنفٌذ تدابٌر االستجابة

(FCCC/SBSTA/2012/L.23) 

  االرشادات العامة حول الرصد واإلبالغ والتحقق المحلً  المتعلق

 (FCCC/SBSTA/2012/L.24)وطنٌا   المالئمة التخفٌؾ بإجراءات

 والحراجة  األراضً استخدام وتؽٌٌر األراضً استخدام

(FCCC/SBSTA/2012/L.30); 

  برنامج عمل مراجعة  إرشادات  استعراض التقارٌر  والرسائل الوطنٌة

التً ُتقدم كل عامٌن  من الدول النامٌة وتشمل استعراض القوائم الوطنٌة 

(FCCC/SBSTA/2012/L.28) 

  النظٌفة   التنمٌة آلٌةبرنامج حجز وتخزٌن الكربون كأنشطة لمشروع

(FCCC/SBSTA/2012/L.21) . 

مسودة النتائج وقدمت توصية  والتكنولوجٌة العلمٌة للمشورة الفرعٌةكما أقرت الييئة 
 بمسودة قرار لمؤتمر األطراؼ حوؿ كؿ مف البنود التالية:

 مشترك للجنة التنفٌذ الفرعٌة/ الهٌئة تقرٌر لجنة التكٌؾ )النتائج والقرار ال

-FCCC/SBSTA/2012/L.22 -والتكنولوجٌة  العلمٌة للمشورة الفرعٌة

FCCC/SBI/2012/L.33) ) 

  أمور أخرى: األنشطة المنفذة بشكل مشترك ضمن المرحلة التجرٌبٌة

(FCCC/SBSTA/2012/L.27) 



 3صفحة    263، رقـ 23المجمد                         3123ديسمبر/كانوف األوؿ  4 االثنيف 

 

 

      3 

 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
نولوجٌة فً دورتها السابعة والتك العلمٌة للمشورة الفرعٌةأقرت الييئة  ختام الجمسة: 

.  وألقى األطراؼ البيانات (FCCC/SBSTA/2012/L.20)والثالثٌن  تقرٌرها 
الرئٌس مٌوٌونجً المشاركٌن على التزامهم واختتم الدورة السابعة الختامية ثـ شكر 

 صباحا . 3:14والتكنولوجٌة فً تمام الساعة   العلمٌة للمشورة الفرعٌةىيئة والثالثٌن لل

 االتصال والمشاورات غير الرسمية فرق
المعّزز: مسار العمل : نظام ما  للعمل ديربان بمنهاج المعني المخصص العامل الفريق

خالل المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً إجرٌت  فً الصباح،   :2121بعد عام 
استعرضت األطراؾ وجهة نظرها حول العمل المستقبلً. ودعمت األطراؾ المقترح 

لرئٌسٌن المشاركٌن بإعداد ملخص  لمناقشات الدائرة المستدٌرة بالدوحة المقدم من ا
 ضمن مساري العمل ، ومسودة النص وذلك ٌوم األحد بناء  على مدخالت األطراؾ.
ٌُظهر االلتزام  وطالبت العدٌد من األطراؾ باتخاذ قرار رفٌع المستوى فً الدوحة 

دٌد من األطراؾ على أن ؼٌاب . وأكدت الع2012باتفاق ملزم قانونا بحلول عام 
 االلتزامات فً بالنظر المعنً المخصص العامل النتائج الجٌدة والطموح بموجب الفرٌق

 الفرٌق بروتوكول كٌوتو و بموجب األول المرفق فً المدرجة لألطراؾ اإلضافٌة
االتفاقٌة ٌعتبر سابقة  بموجب األجل الطوٌل التعاونً بالعمل المعنً المخصص العامل

 المعّزز.  للعمل دٌربان بمنهاج المعنً المخصص العامل "خطٌرة"  فً تارٌخ الفرٌق
 بمنهاج المعنً المخصص العامل طالبت العدٌد من األطراؾ بعقد اجتماع للفرٌق

لمناقشة العمل  2013المعّزز فً  الربع السنوي األول من عام  للعمل دٌربان
ى المحتوى. كما شجعت األطراؾ الرئٌسٌن المستقبلً مع عقد اجتماعات تالٌة تركز عل

. وإدراكا  لقٌمة الطلبات الكتابٌة ، 2013المشاركٌن على إعداد جدول الجتماعات عام  
 دعمت أٌضا العدٌد من األطراؾ المناقشات المباشرة فً صورة مائدة مستدٌرة. 
من  دعمت العدٌد من األطراؾ اإلبقاء على مساري العمل منفصلٌن. أشارت مجموعة

( ال ٌزال مسار منهجً ولم ٌصل بعد إلى مرحلة المحتوى 1الدول أن مسار العمل  )
 المحدد، وأكد طرؾ أخر  على قٌمة المناقشات حول المفاهٌم بهدؾ بناء التقارب.

: المعّزز للعمل ديربان بمنهاج المعني المخصص العامل : الفريق 2مسار العمل 
ركزت العدٌد من األطراؾ خالل المشاورات ؼٌر الرسمٌة  وسائل سد فجوة الطموح:

وما بعده باإلضافة إلى وسائل إشراك  2013على  المساعدة فً تخطٌط العمل لعام 
الوزراء وسد فجوة الطموحات.  دعمت العدٌد من األطراؾ  عقد دورة  إضافٌة خالل 

حدى األطراؾ ونادى أ 2013ونادت بجدول زمنً لعام  2013الربع األول من عام 
بتحدٌد" المالمح الرئٌسٌة  لما سٌتم تقدٌمه لٌكون بمثابة عالمات لقٌاس التقدم" . أكدت 

 2020أطراؾ أخرى على تعرٌؾ نطاق االختٌارات لسد فجوة الطموح لما قبل عام 
مع مالحظة أن أي قرار ٌجب أن ٌتضمن سٌاسات  ذات جدوى من حٌث التكلفة 

 وتدابٌر وطرق لتنفٌذها.
دت العدٌد من الدول المتقدمة على الحاجة إلى فهم : العقبات التً تمنع األطراؾ من أك

التقدم بالتعهدات وأثار المبادرات التكمٌلٌة على سد فجوة الطموح. واستجابة لذلك، 
اقترح أحد األطراؾ المطالبة بتقدٌم االلتزامات الوطنٌة على أساس زٌادة الطموح. 

قٌام الرئٌسٌن المشاركٌن بإعداد تقرٌر ملخص ٌتضمن ودعمت العدٌد من األطراؾ 
وجهات نظر األطراؾ. وأشارت بعض األطراؾ أنها تفضل عقد جلسة استكمالٌة فً 

 بون الستمرار العمل الذي بدأ فً الدوحة.
حٌث ٌمكن عقد   2013دعمت األطراؾ العمل فً صور وأشكال مختلفة  فً  عام 

ختلفة تشمل الجهات متعددة تتضمن األطراؾ اجتماعات وورش عمل على مستوٌات م
والمنظمات الدولٌة والقطاع الخاص والمجتمع العلمً. واتفق العدٌد على أن ذلك من 

شأنه أن ٌزٌد الطموح وٌسهم فً التوسع فً العمل الذي تم االضطالع به. سوؾ ٌتولى 
مشاورات الرئٌسان المشاركان إعداد مسودة نص بحلول ٌوم األحد. وسوؾ تتواصل ال

 ؼٌر الرسمٌة ٌوم االثنٌن.
االتفاقية:  بموجب األجل الطويل التعاوني بالعمل المعني المخصص العامل الفريق

 بالعمل المعنً المخصص العامل : أشار أٌسر طٌب رئٌس الفرٌقاالجتماع العام للتقييم

الفرق الفرعٌة المنبثقة إلى  يميّسر االتفاقٌة والعدٌد من  بموجب األجل الطوٌل التعاونً

التقدم الُمحرز خالل األسبوع.  وفٌما ٌختص بالرؤٌة المشتركة والدول ذات الظروؾ 

جً والرئٌس طٌب على  -زوو  ميّسرالخاصة التً ٌدركها مؤتمر األطراؾ أشار ال

التوالً إلى أن وجهات النظر المتباٌنة ال تزال متواجدة وإلى الحاجة إلى المزٌد من 
 عمل.  ال

وحول إجراءات التخفٌؾ للدول المتقدمة، أشار المٌسر أندرج كرانجك )سلوفٌنٌا( إلى 
 االتفاق على بعض العناصر  مثل الحاجة إلى مزٌد من العمل بعد إنهاء أعمال الفرٌق

االتفاقٌة وبصفة  بموجب األجل الطوٌل التعاونً بالعمل المعنً المخصص العامل
.  كما اشار إلى ما قدمته األطراؾ وأكد أن مذكرة خاصة حول توضٌح التعهدات

المٌسر سٌتم إعدادها. وحول إجراءات التخفٌؾ للدول النامٌة، ذكر الُمٌسر جاري 
سٌزاٌرا )مالٌزٌا( أن مذكرة المٌسر سٌتم إعدادها لتتضمن عناصر االتفاق باإلضافة 

 إلى األمور التً تحتاج إلى المزٌد من العمل.
جاهات، اشارت الُمٌسرة ألٌكسا كلٌسٌستوبر )تشٌلً( إلى التقدم وعلى مختلؾ االت

اإلٌجابً والمناقشات البناءة  حول إطار مختلؾ االتجاهات وآلٌة السوق الجدٌدة  على 

 ميّسرالرؼم من وجود التباٌن  بٌن كال األمرٌن والعالقة بٌنهما. وذكرت أن  مذكرة ال

اقشته. وفٌما ٌتعلق بالمراجعة، أشارت المٌسرة سٌتم إعدادها بناء على ما تم تقدٌمه ومن
جرتراود ووالنسكً )النمسا(  إلى التقدم  فً توضٌح الخٌارات باإلضافة إلى وجهات 

 النظر المتباٌنة  حول إنشاء فرٌق الخبراء ونطاق المراجعة. 
وفٌما ٌتعلق بمناهج العمل على مستوى القطاعات، ذكر الرئٌس طٌب أنه قد تم إعداد 

بناًء عمى االجتماعات غير الرسمية والمتبادلة ولكنو أكد عمى أف   ميّسررة المذك
النص لـ يتـ الموافقة عميو بواسطة األطراؼ كي ُيستخدـ كأساس لممفاوضات. وفيما 

 الؽابات وتدهور األحراج إزالة عن الناجمة االنبعاثات لخفض المعززة مبادرةيتعمؽ باؿ

العمل على  ميّسرالذكر الرئٌس طٌب أن  األطراؾ طلبت من  النامٌة، البلدان فً

 التً تمر النص  الذي ٌمكن أن ٌتقدم  بالعمل إلى األمام. وفٌما ٌتعلق باالقتصادات

انتقالٌة أشار الرئٌس طٌب إلى أن التقدم ٌنعكس فً النص الذي توافق  علٌه  بمرحلة
طٌب إلى وجود وجهات النظر األطراؾ المشتركة فً المناقشات. كما أشار الرئٌس 

المتباٌنة والحاجة لمزٌد من القرارات حول القضاٌا التً تم تناولها ضمن المشاورات 
 األجل الطوٌل التعاونً بالعمل المعنً المخصص العامل الفرٌقؼٌر الرسمٌة لرئٌس 

 االتفاقٌة وهً تتضمن التكٌؾ والتكنولوجٌا والتموٌل وتدابٌر االستجابة وبناء بموجب
القدرات. وذكر أن وجهات النظر تتباٌن حول عدة أمور من بٌنها: التدابٌر التجارٌة 

الفردٌة، والمزٌد من التوجٌه نحو خطط التكٌؾ الوطنٌة، والتنوع االقتصادي، والعالقة 
المناخ واللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا، والتكنولوجٌا وحقوق  تكنولوجٌا وشبكة بٌن مركز

، باإلضافة إلى 2020- 2012والتموٌل متوسط األجل للفترة من  الملكٌة الفكرٌة،
 الحاجة إلى برنامج عمل لبناء القدرات. 

ذكر الرئيس طيب أنو ينوي أف يعقد  بدءًا مف يوـ االثنيف مشاورات غير رسمية مفتوحة  
 الطوٌل التعاونً بالعمل المعنً المخصص العامل الفرٌقحوؿ النتائج المتفؽ عمييا مف 

االتفاقٌة ٌتم التركٌز فٌها على كٌفٌة جمع كل األعمال األخٌرة للفرٌق  بموجب جلاأل
سوٌا  بهدؾ تلبٌة المهام المكلؾ بها. وأشار إلى أن هذا المقترح سوؾ ٌسمح لألطراؾ 

بتحدٌد بعض العناصر ذات الطبٌعة السٌاسٌة  والتً تتطلب اشتراك سٌاسً من 
 الوزراء. 

ممثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة توضٌحا  حول موقؾ المذكرات التً تم إعدادها  طلب
بواسطة مختلؾ الفرق الفرعٌة المنبثقة. وأشار ممثل بولٌفٌا إلى أن مسودة النص 

دولة وأنها  21الخاص بمختلؾ التوجهات ال تعكس مقترح بلده المقدم باالشتراك مع 
 تركز فقط على آلٌات السوق. 

بعض الدول عن دعمها لمقترحات العمل المستقبلً. اقترح ممثل سوٌسرا نٌابة عبرت 
ٌُمكن فٌها الوصول  عن االتحاد األوروبً أن األطراؾ ٌمكن أن تعمل فً القضاٌا التً 
إلى اتفاق  وتقرر مدى الحاجة إلى نص للقضاٌا األخرى. تساءل ممثل سنؽافورة عن 

ر رسمٌة مفتوحة. وذكر ممثل االتحاد كٌفٌة تنظٌم المناقشات فً مشاورات ؼٌ
األوروبً أن الفرٌق ٌجب أن ٌركز على األمور  التً تم تحدٌد أولوٌاتها فً دٌربان. 

ٌُعد الرئٌس مسودة نص للقضاٌا التً لم  اقترح ممثل كوبا بدعم من األكوادور أن 
ت تستطع األطراؾ الخروج بنص لها.  ودعم المكسٌك اتباع نموذج ٌسمح بالمحادثا

 الموسعة بٌنما ٌتم تمكٌن فرق العمل الفرعٌة من استكمال عملها. 
شرح الرئٌس طٌب أن كل المذكرات ؼٌر الرسمٌة الُمعدة بواسطة فرق العمل الفرعٌة 
مبنٌة على مشاورات ؼٌر رسمٌة وتحتاج إلى أن ٌتم تقدٌمها لفرق االتصال لالعتماد.  

ذكرات الرسمٌة تمثل إجماعا  فً الرأي. وأضاؾ أنه ال توجد مذكرة واحدة من هذه الم
 وقال أن المشاورات المفتوحة ؼٌر الرسمٌة سوؾ تبدأ باستعراض عام لقضاٌا الفرٌق

االتفاقٌة قبل البدء فً  بموجب األجل الطوٌل التعاونً بالعمل المعنً المخصص العامل
ٌمكن أن ٌتم   العمل الفعلً، وأشار الرئٌس طٌب أن العمل فً الفرق الفرعٌة المنبثقة

بالتوازي إذا كان ذلك ممكنا . وأشار إلى التحدٌات التً ٌمكن أن تواجههم وأعرب عن 
 ثقته فً أن الفرٌق سوؾ ٌستكمل أعماله بنجاح. 

 
 المدرجة لألطراؾ اإلضافٌة االلتزامات فً بالنظر المعنً المخصص العامل الفرٌق

المتعلقة بفترة االلتزام  الثانٌة: كٌوتو: األمور  بروتوكول بموجب األول المرفق فً
أثناء المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً ُعقدت فً المساء، تركزت المناقشات على نسخة 

 بروتوكول فً األطراؾ اجتماع بوصفه العامل األطراؾ جدٌدة من مسودة قرار مؤتمر
 كٌوتو الخاص بالتعدٌالت على بروتوكول كٌوتو. وناقشت األطراؾ النص فقرة بفقرة
وحاولت تبسٌط  االختٌارات وإزالة األقواس. وظل التباٌن موجودا فً وجهات النظر 
وبصفة خاصة حول كٌفٌة إظهار الحاجة الملحة لتصدٌق التعدٌالت حٌث اعترضت 
العدٌد من الدول المتقدمة  على فرض حد للفترة الزمنٌة إلقرار التعدٌالت وأكدت 

 ضع مثل هذا الحد للفترة الزمنٌة. العدٌد من الدول النامٌة  على أهمٌة و
سوؾ ٌتم إعداد نسخة منقحة من نص الرئٌس ٌتضمن المناقشات والمقترحات حتى 

 تارٌخه , وسوؾ تتواصل المشاورات. 
 

 في األروقة
أثمرت مفاوضات األسبوع األول عن ختام استؽرق وقتا طوٌال ، حٌث استكملت 

ها فً الساعات األول من صباح ٌوم األحد، وتم رسم خطوط الهٌئات الفرعٌة أعمال
واضحة  بٌن مواقؾ األطراؾ، وتم أٌضا التعرؾ على ما أطلق علٌه أحد ممثلً 

الوفود "التداخل فً منطقة الشعور بالراحة واالطمئنان".  وانعقدت الجلسات العامة 
سات  عدة مرات للهٌئات الفرعٌة فً وقت متأخر وتم فً بعض األحٌان تعلٌق الجل

 للسماح للوفود بفرصة أخٌرة فً المحادثات" حول النص. 

 العامل فرٌقؿوفً الوقت ذاته تمٌزت الفعالٌات الخاصة بالرئٌسٌن المشاركٌن ل

المعّزز والمخصصة لزٌادة اشتراك المراقبٌن   للعمل دٌربان بمنهاج المعنً المخصص
ٌث كانت المنظمات ؼٌر الحكومٌة تمثل ح ةفً عمل الفرٌق... تمٌزت   بنتائج استثنائٌ

"كل درجات اللون الرمادي".  قال عضو أحد الوفود متعجبا   "ألٌس من الممكن أن 
تقوم  األطراؾ بالتعلٌق والتدخل بصورة موجزة ومباشرة؟". وخالل إحدى الفعالٌات 

 عنًالم المخصص العامل اقترح البروفٌسور دانٌل بودانسكً خٌارات لنتائج   الفرٌق
المعّزز   فً مؤتمر الدوحة  حٌث حدد ثالث اختٌارات قانونٌة:  للعمل دٌربان بمنهاج

بان فكرة الرابطة  -تعاقدٌة ، وتٌسٌرٌة، ومتعددة المسارات. وشرح البروفٌسور  جٌاهوا
 الخاصة باالستدامة مؤكدا على الصلة بٌن الطاقة والمناخ والماء واألمن الؽذائً. 

أنه لم ٌتبقى سوى خمسة أٌام من المفاوضات، بدأ العدٌد فً التساؤل عما إذا  وحٌث
كان مؤتمر الدوحة سٌكون له نتائج بالفعل. حٌث تذمر أحد المفاوضٌن من الدول 

المتقدمة قائال : "مؤتمرا دٌربان وكانكون كانا ُمعقدٌن، كل ما ٌجب أن نفعله هنا هو 
 بموجب األجل الطوٌل التعاونً بالعمل ًالمعن المخصص العامل إنهاء الفرٌق

 المخصص العامل االتفاقٌة، واالتفاق على فترة التزام ثانٌة،  وإرسال إشارة إلى الفرٌق
المعّزز،  هناك بعض األطراؾ التى تجعل مؤتمر  للعمل دٌربان بمنهاج المعنً

إننا سنظل األطراؾ هذا معقدا  أكثر مما ٌجب". وبٌنما ٌحٌن موعد وصول الوزراء ، ف
 نتطلع إلى ما سٌسفر عنه األمر خالل األسبوع القادم. 


