
 

                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3123 كانون األول/ديسمبر 5  الثالثاء                ي للتنمية المستدامةالناشر: المعهد الدول                 674، رقم 23المجمد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

د.توميموال أكانل إينيابيكون، وجنيفر آالن، وبييت أنتونيش،   enb@iisd.org ©Earth Negotiations Bulletinيشترك في كتابة وتحرير ىذا العدد من نشرة مفاوضات األرض 
لينا  (. مدير الخدمات pam@iisd.org) كوسوالبوفا، ويوجينيا ريكيو. المحرر الرقمي  ليمي ميد. الترجمة العربية نيى الحداد.  المحرر د. باميال إس تشاسيك وأشميين أبميتون، وا 

(. الجيات المانحة لمنشرة ىي االتحاد األوروبي )اإلدارة العامة kimo@iisd.org( ىو النجستون جيمس جوري السادس "كيمو"  )IISDاإلخبارية لممعيد الدولي لمتنمية المستدامة )
ندا )من خالل وكالة التنمية الدولية الكندية(، وزارة لمبيئة( وحكومة الواليات المتحدة األمريكية )من خالل إدارة المحيطات والشئون الدولية البيئية والعممية بوزارة الخارجية(، وحكومة ك

ية الطبيعة واألمان النووي، وحكومة أستراليا. يأتي الدعم لشئون الخارجية الدانماركية، الوزارة االتحادية األلمانية لمتعاون االقتصادي والتنمية ، والوزارة االتحادية األلمانية لمبيئة وحماا
في السويد، ووزارة الشئون الخارجية  والتجارة في نيوزيمندا، و سوان إنترناشيونال، والمكتب الفيدرالي  من وزارة الشئون الخارجية النرويجية، ووزارة البيئة 2102العام لمنشرة خالل سنة 

في اليابان )من ( ، ووزارة االقتصاد والتجارة والصناعة السويسري لمبيئة ، ووزارة الشئون الخارجية في فنمندا ووزارة البيئة في اليابان )من خالل معيد اإلستراتيجيات البيئية العالمية
طة دولة قطر. تمويل ترجمة النشرة إلى خالل معيد بحوث التقدم الصناعي واالجتماعي العالمي(، وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة. تم توفير تمويل خاص لتغطية ىذا االجتماع  بواس

المتضمنة في النشرة ىي آراء المؤلفين وال تعكس لمنظمة الدولية لمدول الناطقة بالفرنسية. اآلراء المغة الفرنسية قدمتو الحكومة الفرنسية، ومنطقة والون البمجيكية، ومقاطعة كيبيك، وا
ات غير التجارية مع التنويو األكاديمي بالضرورة وجية نظر المعيد الدولي لمتنمية المستدامة  أو غيره من الجيات المانحة. ويمكن استخدام مقتطفات من ىذه النشرة في  المطبوع

ريده اإللكتروني مناسب لممصادر. لمحصول عمى معمومات عن النشرة، بما في ذلك طمبات توفير الخدمات اإلخبارية، اتصل بمدير الخدمات اإلخبارية من خالل بال
(kimo@iisd.org أو تميفون ،)+300، أو  عمى العنوان التالي في نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية:   7556-536-646-1 East 56th St., 11D, New York, NY 

10022, United States of America ..على البرٌد االلكترونً: 2012نوفمبر  – ٌمكن االتصال بفرٌق نشرة مفاوضات األرض بمإتمر الدوحة لتؽٌر المناخ 

<asheline@iisd.org>.   

 

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

 خدمة اخبارية لمفاوضات البيئة والتنمية
الموقع عمى االنترنت: 

http://www.iisd.ca/climate/cop18/enb 

 

مؤتمر األطراف 
 ةالثامنالدورة 

 8 #  عشر

 

 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ  بالدوحة
 2102ديسمبر  3االثنين 

ساعات ٌوم االثنٌن من الصباح وحتى المساء االجتماعات  ُعقدت  طوال
الخاصة بفرق االتصال والمشاورات ؼٌر الرسمٌة  لمناقشة عدد من القضاٌا. 

هذه القضاٌا  النتابج المتفق علٌها فً الفرٌق العامل المخصص المعنً  وتشمل
الفرٌق بموجب  3بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، والبند رقم 

العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة لألطراؾ المدرجة 
ضمن   2و  1فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو، ومساري العمل 

 الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.
باسة ربوفً مساء ٌوم االثنٌن، عقد االجتماع العام ؼٌر الرسمً للتقٌٌم  

عبدهللا بن حمد العطٌة )قطر( ربٌس الدورة الثامنة عشر لمإتمر األطراؾ/  
الدورة الثامنة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 

 بروتوكول كٌوتو. 
 
الجلسة العامة لرئيس الدورة الثامنة عشر لمؤتمر األطراف/  الدورة  

ماع األطراف في بروتوكول الثامنة لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجت
 كيوتو لتقييم الموقف الحالي

ُعقدت فً المساء، الجلسة العامة لربٌس الدورة الثامنة عشر لمإتمر 
األطراؾ/  الدورة الثامنة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ 
فً بروتوكول كٌوتو لتقٌٌم الموقؾ الحالً.  قدم كل من ربٌس الهٌبة الفرعٌة 

نفٌذ  وربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة، وربٌس الفرٌق للت
العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة لألطراؾ المدرجة 

فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو، وربٌس الفرٌق العامل 
ربٌس المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، و

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز معلومات عن 
 موقؾ المفاوضات.

أكد  رٌتشارد مٌوٌونجً )تنزانٌا( ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 
والتكنولوجٌة  على أن القضاٌا المقدمة لمإتمر األطراؾ للحصول على مزٌد 

 7و 5والقضاٌا المنهجٌة بموجب المواد  من التوجٌه تتضمن تقل التكنولوجٌا
 من البروتوكول.  8و 

ذكر توماس شروسزوكزو )بولندة( ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ أن الهٌبة  قد 
ولكنه أشار إلى أن البنود التً تحتاج إلى  ،أنهت بنجاح العدٌد من البنود

والتحقق  واإلبالغالمزٌد من االهتمام تشمل خطط التكٌؾ الوطنٌة والقٌاس 
لألطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول من االتفاقٌة فٌما ٌتعلق بالتشاور 
والتحلٌل الدولً. وأضاؾ أن القضاٌا التً تحتاج إلى المزٌد من االهتمام 

 السٌاسً هً الخسابر واألضرار  والتكنولوجٌا. 
أشارت  مادلٌن دٌوؾ )السنؽال( ربٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً 

ظر فً االلتزامات اإلضافٌة لألطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بالن
بروتوكول كٌوتو إلى توقعاتها فً الحصول على نص ٌمنقح ٌوم األربعاء 

وإلى استكمال أعمال الفرٌق الذي تترأسه. كما أشارت إلى القضاٌا التً ٌمكن 
المرونة   أن تتطلب مدخالت من الوزراء  وتشمل الوصول إلى آلٌات تحقٌق 

لتزام الثانٌة وزٌادة االمن قبل األطراؾ التً لم تتعهد بالتزامات فً فترة 
 مستوى الطموح.

أبلػ أٌسر طٌب )المملكة العربٌة السعودٌة( ربٌس الفرٌق العامل المخصص  
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة  عن نتابج أعمال 

بنود جدول األعمال. وأضاؾ أن بعض األطراؾ  الفرٌق والتقدم الُمحرز فً
قد أشارت إلى الحاجة إلى المزٌد من العمل على العدٌد من القضاٌا قبل إنهاء 
أعمال الفرٌق. وبٌنما أكد على التقدم الكبٌر الذي تم فً قضاٌا التخفٌؾ  أشار 

ابٌر إلى تقدم أقل فً قضاٌا التكٌؾ والتموٌل والتكنولوجٌا  وبناء القدرات وتد
االستجابة.  وذكر أن هناك مجموعات أصؽر مشتركة فً إعداد مسودة نص 
حول بعض بنود جدول األعمال، كما أفاد بان ٌتم حالٌا تحدٌد  القضاٌا ذات 

 الطابع السٌاسً  والتً ستتطلب إشراك وزاري. 
ذكر هارالد دوفالن )النروٌج( الربٌس المشارك للفرٌق العامل المخصص 

ج دٌربان للعمل المعّزز إلى أن الربٌسٌن المشاركٌن قد قدما المعنً بمنها
 مذكرة ؼٌر رسمٌة تتضمن عناصر خطة عمل الفرٌق . وأشار إلى أنه بناء  
على التعقٌبات الواردة من األطراؾ، سٌتم مراجعة المذكرة ؼٌر الرسمٌة 

 للنظر فٌها ٌوم الثالثاء. 
لوزراء وتقدٌم المعلومات لهم، وتؤكٌدا  على الطلب الخاص بالتعرٌؾ المبكر ل

ذكر العطٌة ربٌس الدورة الثامنة عشر لمإتمر األطراؾ  أن لوٌز فٌجورٌدو 
ماكادو )البرازٌل( وباردفٌجار سولهجل )النروٌج( سوؾ ٌتولٌان القٌام بعملٌة 

ؼٌر رسمٌة لتعرٌؾ الوزراء  وذلك بهدؾ مساعدة  ربٌس الفرٌق العامل 
االلتزامات اإلضافٌة لألطراؾ المدرجة فً المخصص المعنً بالنظر فً 

المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو فً المناقشات المتعلقة بالوصول إلى 
آلٌات تحقٌق المرونة الخاصة ببروتوكول كٌوتو لألطراؾ التً لم تتعهد 
بالتزامات فً فترة االلتزام الثانٌة والتوسع فً اقتسام العوابد بٌن آلٌات 

ٌُمكن أن تحتاج المزٌد من المرونة األخر ى. وأضاؾ أن هناك قضاٌا أخرى 
 االشراك  الوزاري فٌما بعد.
والصٌن عن دعمه لقٌام الربٌس  77مجموعة الـ عبر ممثل الجزابر نٌابة عن 

باستخدام مناهج مالبمة للتعرؾ على الحلول المقبولة من كل األطراؾ  
ٌُستخدم  عن الهدؾ  لالنحراؾكذرٌعة وأشار إلى أن "العامل الزمنً ٌجب أال 

 أال وهو الوصول إلى إجماع فً الرأي". 
أعرب ممثل سوازٌالند نٌابة عن المجموعة اإلفرٌقٌة عن قلقه نحو الجلسة 
الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والتً اختتمت أعمالها فً الساعات 

إلجرابٌة  األولى من صباح ٌوم األحد وأكد على أن مثل هذه الترتٌبات ا
تتجاوز قدرات الوفود الصؽٌرة. وطالب بتوضٌح إذا ما كان البند الخاص 
بالهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة حول الزراعة  سٌتم مناقشته 
بواسطة مإتمر األطراؾ أم سٌتم ترحٌله إلى الدورة التالٌة للهٌبة الفرعٌة 

 للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
مهورٌة ناورو نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة على أن أكد ممثل ج

النجاح فً الدوحة ٌتطلب اتفاق طموح حول التموٌل  وأعرب عن أسفه نحو 
 ؼٌاب الشعور باإللحاح والطموح فً كل مسارات المفاوضات.  

أكد ممثل أسترالٌا نٌابة عن المجموعة الشاملة )مجموعة المظلة(  على 
ول القضاٌا الخاصة بـ "قابلٌة التشؽٌل"  و"األهلٌة" للوصول الحاجة إلى تنا

إلى  آلٌات تحقٌق المرونة بهدؾ  التوصل لفترة االلتزام الثانٌة لبروتوكول 
إدراك النتابج الهامة التً تم تحقٌقها فً كانكون ودٌربان، ضرورة  كٌوتو، و

دى الفرٌق والتركٌز على مجاالت االتفاق لالنتهاء من أي أعمال متبقٌة ل
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العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة 
ووضع مناقشات الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 

المعّزز فً نص كً نعطً إشارة بؤن هذا الفرٌق ٌسٌر على المسار المحدد 
 له.

لى الحاجة إلى إٌجاد أكد ممثل سوٌسرا نٌابة عن مجموعة السالمة البٌبٌة ع
إجماع فً الرأي وعدم إعادة مناقشة ما تم االتفاق علٌه من قبل، كما دعم 

عرض عدد من القضاٌا على الوزراء للحصول على توجٌهاتهم.  أكدت ممثلة 
االتحاد األوروبً "إننا هنا لنقدم حزمة متوازنة طبقا لما تم االتفاق علٌه  فً 

اللتزام الثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو، أعربت دٌربان". وفٌما ٌتعلق بفترة ا
 عن قلقها نحو عدم التقدم فً األمور الفنٌة ورحبت بمدخالت الوزراء.

أعربت ممثلة فنزوٌال عن قلقها من أن األطراؾ تتجه نحو  "اتفاق السوق 
كما أعربت  والتخفٌؾ" الذي من شؤنه أن ٌكون فً مصلحة الدول المتقدمة ،

عن قلقها من أن نص الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً 
والتكٌؾ أو التكنولوجٌا أالطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة ال ٌتضمن التموٌل 

وأشارت إلى أن المناقشات الخاصة بتوفٌر فرص الوصول إلى آلٌات تحقٌق 
ثانٌة تعتبر مخالفة لمبادئ المرونة لألطراؾ ؼٌر المشاركة فً فترة االلتزام ال

 بروتوكول كٌوتو. 
 CLIMATEأشار ممثل بنجالدٌش نٌابة عن  منتدى مخاطر المناخ   

VULNERABLE FORUM  إلى أن التموٌل والتكنولوجٌا وبناء القدرات
. ودعم ممثل 2020- 2013من العناصر األساسٌة للفترة من تعتبر 

جمهورٌة الدومٌنٌكٌة وجواتٌماال كولومبٌا نٌابة عن تشٌلً وكوستارٌكا وال
وبٌرو اشتراك الوزراء فً تناول األمور الهامة والحاسمة التً تم مناقشتها 

ضمن الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة 
لألطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو.  وأكد على 

ن األطراؾ وبصفة خاصة عند إعداد النص الحاجة إلى وجود عملٌة نابعة م
الخاص بالفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل 

 بموجب االتفاقٌة.
أعربت ممثلة بولٌفٌا عن قلقها إزاء عدة مذكرات ؼٌر رسمٌة صادرة عن 

ٌَسرٌن والتً لم تضع فً االعتبار الوثابق المقدمة من األطراؾ، كما  الُم
ن قلقها  إزاء عدم التقدم فً زٌادة مستوى الطموح فً التخفٌؾ. أعربت ع

نادى ممثل نٌكاراجوا  بضرورة تجنب "الِعقد المفقود فً تموٌل المناخ" 
 .2020مشٌرا إلى عدم وجود خارطة طرٌق لتنفٌذ هدؾ التموٌل لعام 

أكد ممثل مصر نٌابة عن المجموعة العربٌة أنه ال ٌوجد تناقض بٌن 
مساواة وأن المساواة ٌجب أن تكون "بوابة الطموح" . كما ذكر أن الطموح وال

 الطموح ٌجب أن ٌكون له أبعاد  متعددة.  
 LIKE-MINDEDأكد ممثل الهند نٌابة عن الدول النامٌة متقاربة التفكٌر   

DEVELOPING COUNTRIES    أن  النتابج الهامة للفرٌق العامل
وٌل األجل بموجب االتفاقٌة هً بمثابة المخصص المعنً بالعمل التعاونً الط

أحد المكونات الربٌسٌة لحزمة دٌربان ودعا إلى حل كل القضاٌا ذات الصلة 
 وتشمل التكٌؾ وبناء القدرات والتكنولوجٌا والتموٌل.

واستجابة للتساإالت الخاصة بموقؾ بند الزراعة من جدول اعمال  الهٌبة 
أشار مٌوٌونجً ربٌس الهٌبة  إلى  ،الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة

عدم وجود إجماع فً الرأي إلحالة هذا البند للمزٌد من الدراسة من قبل  
مإتمر األطراؾ .  وأضاؾ أنه خالل الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة 
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة  وافقت األطراؾ على  استكمال النظر فً هذا 

عمال فً الدورة الثمانٌة والثالثٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة البند من جدول األ
العلمٌة والتكنولوجٌة. كما أضاؾ  مٌوٌونجً أنه قد أبلػ ذلك األمر إلى ربٌس 

 مإتمر األطراؾ. 
وجه  العطٌة ربٌس مإتمر األطراؾ دعوته لألطراؾ لمتابعة جهودها فً 

الجمعة. وأخبر  إٌجاد حلول لمختلؾ القضاٌا بحٌث تستكمل العمل ٌوم
األطراؾ بعزمه على استكمال كل األعمال المقدمة له من الهٌبات الفرعٌة 

 ٌوم الثالثاء وإنهاء الفرق العاملة المخصصة ٌوم األربعاء.
 

الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل األجل بموجب 
 االتفاقية

ربٌس الفرٌق العامل  فً الصباح، عقد طٌب،النتيجة المتفق عليها: 
المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، 

مشاورات ؼٌر رسمٌة حول النتٌجة المتفق علٌها من قبل الفرٌق. وركزت 
من جدول أعمال الفرٌق  5-3المناقشات على نص جدٌد حول وضع البنود 

المعنً بالعمل )النتٌجة المتفق علٌها من قبل الفرٌق العامل المخصص 
 التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، واستعراض النتٌجة وأمور أخرى(. 

والصٌن، عن خٌبة أمله من  77أعرب ممثل الجزابر، نٌابة عن مجموعة الـ
جراء النص، مشٌرا إلى كونه "ؼٌر متوازن" وإلى أنه ٌخفق فً أن ٌعكس 

ٌكاراجوا، نٌابة عن البلدان العناصر الربٌسٌة لخطة عمل بالً. وأكد ممثل ن
، باإلضافة إلى العدٌد من البلدان النامٌة األخرى، على متقاربة التفكٌرالنامٌة 

الحاجة إلى نص حول التكٌؾ والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء القدرة. وحدد 
تضمٌن عناصر أساسٌة من خطة  اإلفرٌقٌةممثل كٌنٌا، نٌابة عن المجموعة 

مناقشات. وأعرب ممثال الفلبٌن واإلمارات العربٌة عمل بالً كشرط مسبق لل
المتحدة وؼٌرهم عن أسفهم لالفتقار إلى الوضوح بشؤن سبل التنفٌذ. 

واعترض ممثل بولٌفٌا على النص"الذي ٌركز على السوق". وذكر ممثل 
الصٌن أن هناك حاجة إلى توصل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل 

موجب االتفاقٌة إلى "نتٌجة شاملة ومتوازنة"، قابال التعاونً الطوٌل األجل ب
أن النص الكابن أمام أعضاء الوفود ؼٌر شامل. وأشار ممثل اإلكوادور إلى 

أن السالمة البٌبٌة لألسواق، والقٌاس واإلبالغ والتحقق من الدعم المالً، 
والتكٌؾ تعد قضاٌا "هامة". ودعا ممثل لجنة ؼابات أفرٌقٌا الوسطى إلى 

برنامج عمل ٌتناول، بصفة محددة، مزاٌا النظم االجتماعٌة  وضع
 واالقتصادٌة والبٌبٌة للمحافظة على الؽابات. 

 
وأكد ممثلو الوالٌات المتحدة وكندا وأسترالٌا ونٌوزٌلندا على أهمٌة إقرار 

مدى التقدم المنجز فً ظل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً 
ب االتفاقٌة، بما فً ذلك الترتٌبات المإسسٌة الجدٌدة الطوٌل األجل بموج

المتعددة التً تم إقرارها. وحذر ممثل سوٌسرا، نٌابة عن مجموعة السالمة 
البٌبٌة، من محاوالت "إعادة مناقشة كل شًء" وترقب آمال "عرٌضة للؽاٌة" 

والتركٌز على "أشٌاء تفرق بٌننا". وأعرب ممثل الٌابان عن أسفه لعدم 
اؾ البلدان النامٌة بمدى التقدم المنجز حول التموٌل، بما فً ذلك تموٌل اعتر

تؤسٌس اللجنة الدابمة. وأكد ممثلو العدٌد من البلدان المتقدمة والمسار السرٌع 
عملٌات  ضمن على استمرار المناقشات حول قضاٌا مثل التكٌؾ والتموٌل
لعمل التعاونً أخرى عقب انتهاء عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً با

الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة. ولفت ممثل االتحاد األوروبً االنتباه، ضمن 
أمور أخرى، إلى: لجنة التكٌؾ واللجنة الدابمة والعمل على التموٌل طوٌل 
األجل وخطط التكٌؾ الوطنٌة. وأكد ممثل باربادوس على عدم وجود أي 

المعنً بالعمل التعاونً عملٌة خارج نطاق عمل الفرٌق العامل المخصص 
الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة تتولى دراسة فجوة التموٌل فٌما وراء عام 

 وعلى أن الصندوق األخضر للمناخ ال ٌزال "قذٌفة فارؼة".  2012
وألقى ممثل االتحاد األوروبً الضوء على مهام محددة ضمن تفوٌض الفرٌق 

وٌل األجل بموجب االتفاقٌة، العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الط
قابال أن عدم وجود أي قرار حول توجهات السوق ٌعنً عدم وجود أي عملٌة 

مخصصة للنظر فً القضٌة عقب انتهاء مإتمر الدوحة. واقترح ممثل 
البرازٌل أن تتم مناقشة آلٌات السوق بموجب الفرٌق العامل المخصص 

أثار ممثل االتحاد األوروبً المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز، بٌنما 
 1المخاوؾ بشؤن هذه الفكرة. وأكد ممثل فنزوٌال على رفض نص الفقرة 

( من خطة عمل بالً )التوجهات القابمة على السوق وؼٌر القابمة 5)ب()
على السوق( من قبل العدٌد من البلدان النامٌة أثناء المشاورات ؼٌر الرسمٌة، 

زٌد من المفاوضات. ووافق ممثل واعترض على عرض النص كؤساس للم
بولٌفٌا مإكدا على مخاوفه على آلٌات السوق، بما فً ذلك العد المزدوج وعدم 

 اإلضافٌة التً ٌمكن أن تزٌد من االنبعاثات. 
وحث ممثل كولومبٌا على: تحدٌد الجهات التً ٌمكن بموجبها أن ٌستمر تنفٌذ 

هإالء الذٌن ٌشعرون أن خطة عمل بالً، "إؼالق ما ٌمكن إؼالقه" وتهدبة 
بعض القضاٌا ال تنعكس على النص. وألقى ممثل البرازٌل الضوء على 

الحاجة إلى إنهاء العمل فً كافة القضاٌا بموجب مهام الفرٌق العامل 
المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة؛ وأكد 

للعمل الهادؾ بموجب  على أن تسوٌة كافة هذه القضاٌا ٌعد شرطا مسبقا
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز. وأكد ممثل 
جنوب أفرٌقٌا وؼٌره من الممثلٌن على ضرورة أن ٌتضمن النص الختامً 
للفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب 

عض القضاٌا تتطلب المزٌد من االتفاقٌة جمٌع القضاٌا الخاصة بالفرٌق وأن ب
التوضٌح. وذكرت ممثلة المكسٌك أن هناك حاجة إلى وضع النتابج الصادرة 
عن مإتمر األطراؾ فً دورتٌه السادسة عشر والسابعة عشر فً االعتبار 

ودراسة ما ٌنبؽً أن ٌتم القٌام به من أمور أخرى أٌضا. وأشارت إلى الحاجة 
لمخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل إلى إنهاء عمل الفرٌق العامل ا

األجل بموجب االتفاقٌة، علما بؤن تنفٌذ النتابج التً توصل إلٌها سوؾ تستمر 
 لسنوات عدٌدة. 

وأوضح طٌب، ربٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً 
الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، أن الورقة لم تكن نصا "خاصا به"، ولكنها 

، باستثناء تلك المنبثقةوراق الصادرة عن الفرق لأل مراجعته لم ٌتم  عتجمٌ
الفرق التً لم تتفق على وجود نص. وأشار إلى وجود "عمل كثٌر" أمام 
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب 

من االتفاقٌة هذا األسبوع، مشٌرا إلى أنه بٌنما تستفٌد بعض الفرق من ز
التفاوض اإلضافً، تتراجع فرق أخرى وتطلب التوجٌه من أجل التقدم إلى 

 األمام. 
اقترح طٌب، ربٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل 

األجل بموجب االتفاقٌة، أن ٌركز الفرٌق المنبثق المعنً بالرإٌة المشتركة 
الخاصة بالهدؾ الشامل  على النص ضمن عملٌة تستهدؾ: استكشاؾ األعداد

واإلطار الزمنً لبلوغ الذروة، باإلضافة إلى اآلثار الناجمة عنها، ودراسة 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
الوصول العادل إلى التنمٌة المستدامة. وفٌما ٌتعلق بالمراجعة، اقترح طٌب 
أن ٌركز الفرٌق على نطاق المراجعة، مقترنا بالنظر فً مدخالت الخبراء. 

الخاصة بالبلدان المتقدمة والنامٌة، حث طٌب  وفٌما ٌتعلق بتدابٌر التخفٌؾ
األطراؾ على التركٌز على وضع برامج عمل وعناصرها المحتملة. وعقب 
المناقشة، ذكر طٌب أن "المشاورات ؼٌر الرسمٌة" سوؾ تتم حول المراجعة 
 والرإٌة المشتركة وتدابٌر التخفٌؾ الخاصة بالبلدان المتقدمة والبلدان النامٌة. 

 
اإلضافية لألطراف  االلتزاماتالفريق العامل المخصص المعني بالنظر في 

 المدرجة في المرفق األول بموجب بروتوكول كيوتو
فً الصباح، انعقد اجتماع فرٌق االتصال التابع للفرٌق العامل : 3البند 

اإلضافٌة لألطراؾ المدرجة فً  االلتزاماتالمخصص المعنً بالنظر فً 
)النظر فً االلتزامات  3وجب بروتوكول كٌوتو بشؤن البند المرفق األول بم

اإلضافٌة لألطراؾ المدرجة بالمرفق األول(. ولفتت دٌوؾ، ربٌسة الفرٌق  
االنتباه إلى مقترحها المنقح من أجل تٌسٌر المفاوضات 

(FCCC/KP/AWG/2012/CRP.2)  . 
فرٌق المنبثق وقدمت الُمٌسرة ساندي ادي وٌت )جنوب أفرٌقٌا( تقرٌرا حول ال

المعنً باألعداد/ النص، مشٌرة إلى أن األطراؾ تبادلت وجهات النظر حول 
كٌفٌة رفع مستوى الطموحات. وأشارت إلى "مدى التقدم المتواضع" حول 

تطهٌر النص، وذكرت أن الخٌارات المتعلقة بؤهلٌة المشاركة فً آلٌات 
ن التوضٌح وأن هناك المرونة خالل فترة االلتزام الثانٌة تتطلب المزٌد م

 حاجة إلى إحراز تقدم بشؤن ترحٌل فابض وحدات الكمٌات المخصصة. 
(، نابب الفرٌق العامل المخصص المعنً ةتحدث جوكا أوسوكٌنن )فنلند

بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة لألطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب 
زه خالل مشاوراته ؼٌر بروتوكول كٌوتو، حول "التقدم الجٌد" الذي تم إحرا

الرسمٌة بشؤن األمور المتعلقة بفترة االلتزام الثانً. وأشار إلى أن بعض 
الفقرات ضمن مسودة قرار مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ 

فً بروتوكول كٌوتو بشؤن تعدٌالت البروتوكول ال تزال تخضع للدراسة 
م المحرز من قبل الفرق األخرى، "ألسباب عملٌة وتكتٌكٌة"، انتظارا للتقد

بدال من تقدٌم قضاٌا واقعٌة لم ٌتم تسوٌتها. وأوضح أن القضاٌا المتعلقة 
( ضمن النص المنقح لم 11-7بالتطبٌق المإقت لفترة االلتزام الثانً )الفقرات 

ٌتم تسوٌتها بعد. وحدد نابب الربٌس أوسوكٌنن ثالثة خٌارات للتطبٌق 
ل، والقرار التنفٌذي، قابال أن هذه الخٌارات "ال المإقت: الرفض، والقبو

 تستبعد بعضها البعض بالضرورة".
قدمت دٌوؾ، ربٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات 
اإلضافٌة لألطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو، 

امل. وأوضحت أن آراء تقٌٌمها حول كٌفٌة تقدم الفرٌق نحو تحقٌق االتفاق الك
األطراؾ بشؤن مدة فترة االلتزام الثانً واألهداؾ المقدرة كمٌا  بالحد من 

االنبعاثات وخفضها والطموحات ال تزال متباٌنة. وفٌما ٌتعلق باالستمرارٌة 
، قالت أن الخٌارات أقل 2013ٌناٌر  1القانونٌة للبروتوكول اعتبارا من 
ذا كان األطراؾ ٌرى  أي إمكانٌة لتحقٌق عددا وأكثر وضوحا وتساءلت ما إ

التوافق. وبشؤن استمرارٌة سرٌان البروتوكول على األطراؾ المدرجة 
، ذكرت أن هناك مقترحات، 2013ٌناٌر  1بالمرفق األول اعتبارا من 

 ولكنها أشارت إلى الحاجة إلى المزٌد من الوقت لمناقشتها. 
رفق األول ؼٌر المشاركة فً فترة وفٌما ٌتعلق بؤهلٌة األطراؾ المدرجة بالم

االلتزام الثانً فً الوصول إلى آلٌات المرونة الخاصة بالبروتوكول، أشارت 
إلى اآلراء المتباٌنة وإلى عدم وجود أي خٌار للتوصل إلى حل وسط فً 

األفق. واعتبرت هذه القضٌة قضٌة سٌاسٌة وذّكرت األطراؾ بتنقٌح المقترح 
اء. وأكد ممثل االتحاد األوروبً أن آلٌة التنمٌة من أجل تقدٌمه إلى الوزر

النظٌفة تعد بمثابة مصدر تموٌل هام لصندوق التكٌؾ. ودعا ممثل جزر 
مارشال، نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة، بدعم من الهند، إلى 

 ضمان استخدام حصة من العابدات الخاصة بآلٌة المرونة فً مجال التكٌؾ. 
لفرٌق دٌوؾ إلى المقترحات المطروحة للمناقشة وأكدت وأشارت ربٌسة ا

أٌضا على أن ترحٌل فابض وحدات الكمٌات المخصصة ٌعد قضٌة "معقدة 
وحساسة وسٌاسٌة". وأعربت عن أملها فً التوصل إلى حل ودعت األطراؾ 

 إلى العمل بؤسلوب ٌتسم بالشفافٌة قبل إحالة القضٌة إلى الوزراء. 
على قضاٌا ترحٌل فابض  تعملوروبً أن األطراؾ وأكد ممثل االتحاد األ

وحدات الكمٌات المخصصة وزٌادة الطموحات، داعٌا إلى مناقشة "ثمار هذا 
العمل" قبل إحالة النص إلى الوزراء. وأكدت ممثلة سانت لوسٌا، نٌابة عن 

تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة، والعدٌد من البلدان النامٌة، على الحاجة إلى 
مستوى أعلى من الطموحات. وأعربت عن أسفها نتٌجة لعدم التزام تحقٌق 

بعض األطراؾ بتعهداتها رؼم تفوٌضها الواضح بضرورة االلتزام بتعهداتها 
إلى أقصى حد ممكن، مشٌرة إلى الوفاء بشروطها من خالل بدء عملٌة 

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز. وحث ممثل 
بٌن األطراؾ على "التقدم بسرعة إلى األمام". وقام ممثل أسترالٌا بتعرٌؾ الفل

الطموح باعتباره قضٌة أوسع نطاقا ٌنبؽً تناولها فٌما وراء فترة االلتزام 
الثانٌة بالبروتوكول. وقام ممثل سوٌسرا بتعرٌؾ ترحٌل فابض وحدات 

 الكمٌات المخصصة باعتباره وسٌلة لزٌادة الطموحات. 

 
 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز

عقد الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان : 2و 0مسارا العمل 
. 2و 1للعمل المعّزز مشاورات ؼٌر رسمٌة فً المساء حول مساري العمل 

وقامت األطراؾ بالنظر فً المذكرة ؼٌر الرسمٌة للربٌسٌن المشاركٌن 
دٌسمبر. وتتضمن المذكرة ؼٌر الرسمٌة عناصر قرار محتمل  2بتارٌخ 

ونتابج، بما فً ذلك العناصر الخاصة بخطة عمل الفرٌق العامل المخصص 
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز إلحالتها إلى مإتمر األطراؾ من أجل 

 دراستها. 
لى قدمت األطراؾ تعلٌقات عامة حول المذكرة ؼٌر الرسمٌة، باإلضافة إ

مقترحات ملموسة بشؤن فقرات محددة. واقترح األطراؾ ضرورة أن تتضمن 
نتٌجة الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز بالدوحة 

عام ل، والتفاوض على النص 2015ما ٌلً: التزام باستكمال العمل عام 
سبٌل ، ووضع أحكام لمشاركة الوزراء من مختلؾ القطاعات، وعلى 2014

المثال، عن طرٌق عقد اجتماعات مابدة مستدٌرة وزارٌة سنوٌة. وذكر بعض 
األطراؾ أنهم ٌفضلون التوصل إلى "حد أدنى للنتٌجة" فً الدوحة، مشٌرا 

إلى أنه لٌس هناك حاجة إلى ما هو أكثر من ذلك عند هذه المرحلة من 
 المناقشات. 

أن ٌتم الدعوة لتقدٌم الوثابق  وذكرت العدٌد من األطراؾ أنه من المبكر للؽاٌة
حول هٌكل االتفاقٌة المستقبلٌة، حٌث أكد أحد األطراؾ أن هناك حاجة إلى 
تعرٌؾ النطاق، ولٌس الهٌكل. وأكد ممثل أحد البلدان النامٌة على ضرورة 
تناول جمٌع عناصر منهاج دٌربان، ولٌس مجرد مساري العمل بؤسلوب 

أٌضا على الحاجة إلى تحقٌق التوازن شمولً. وأكدت العدٌد من األطراؾ 
 بٌن مساري العمل. 

وحول خطة عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 
، تساءلت العدٌد من األطراؾ من البلدان المتقدمة حول 2013المعّزز لعام 

؛ وذكرت األطراؾ 2013الحاجة إلى عقد دورات إضافٌة للفرٌق خالل عام 
فاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ توفر وقتا كافٌا أن دورات ات
 للمناقشات.

واعترضت العدٌد من األطراؾ على النص الذي ٌطالب األمانة بإعداد ورقة 
تقنٌة تتولى تحلٌل قدرات المبادرات التعاونٌة الدولٌة على التخفٌؾ، حٌث 

معنً بمنهاج فّضل أحد األطراؾ أن ٌطلب الفرٌق العامل المخصص ال
دٌربان للعمل المعّزز من المبادرات التعاونٌة الدولٌة ذاتها تحدٌد قدراتها على 

 التخفٌؾ من حدة تؽٌر المناخ.
سوؾ ٌتم إعداد مذكرة ؼٌر رسمٌة منقحة للربٌسٌن المشاركٌن وسوؾ 

 تتواصل المشاورات ؼٌر الرسمٌة. 
 في األروقة

بالمركز الوطنً القطري للمإتمرات  القاعاتكانت األروقة المإدٌة إلى 
مزدحمة بصورة ملحوظة ٌوم االثنٌن، حٌث بدأ الوزراء وأعضاء الوفود فً 
الوصول لحضور األٌام األخٌرة من المباحثات فً الدوحة. وخالل أحداث 

التقٌٌم والمإتمرات الصحفٌة التً تم تنظٌمها على مدار الٌوم، حظى أعضاء 
 المسار الشاق نحو اختتام المإتمر بصورة ناجحة. الوفود بفرصة التفكٌر فً 

ومع اختتام أعمال الهٌبات الفرعٌة، ركز الجمٌع على أعمال الفرٌق العامل 
المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة لألطراؾ المدرجة فً 
المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو والفرٌق العامل المخصص المعنً 

الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، واللذٌن ٌتعٌن علٌهما تسوٌة  بالعمل التعاونً
جمٌع القضاٌا المعلقة خالل األٌام القلٌلة القادمة واختتام أعمالهما. وسلط 

البعض، بما فً ذلك ممثل االتحاد األوروبً خالل المإتمر الصحفً الذي 
فرٌق أقامه، الضوء أٌضا على أهمٌة االتفاق على خطوات واضحة ٌتخذها ال

العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز من أجل التوصل إلى 
. وتناولت المناقشات ؼٌر 2015اتفاق ملزم من الناحٌة القانونٌة بحلول عام 

الرسمٌة التً أجراها الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً 
بٌن البلدان المتقدمة  الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة أوجه التباٌن المؤلوفة

والنامٌة التً ال تزال تندرج ضمن القضاٌا المزمع تناولها من أجل الوفاء 
بالتزامات الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل 

بموجب االتفاقٌة. وٌبدو أنه لم ٌحدث اتفاق فً الرأي بٌن أعضاء الوفود حول 
ر البعض التكٌؾ والتموٌل وآلٌات السوق، بٌنما القضاٌا األكثر جدال، حٌث ذك

تمثل نقاطا  االستجابةذكر البعض اآلخر أن تدابٌر التجارة الثنابٌة وتدابٌر 
 شابكة. 

ورؼم أن ال ٌزال هناك الكثٌر من العمل الذي ٌنبؽً االنتهاء منه، أدلى 
لً البعض بتعلٌقات حول المإتمر "الذي ٌنقصه البرٌق" ، حٌث أشار أحد ممث
المنظمات ؼٌر الحكومٌة أنه شعر ببٌروقراطٌة مإتمر األطراؾ. وعقب 
جلسة التقٌٌم العامة المسابٌة، شعر العدٌد من أعضاء الوفود بالتشاإم وبدا 
أنهم ال ٌرون إمكانٌة تحقٌق أي نتٌجة ناجحة فً األفق. وذكر أحد أعضاء 

 ة المإتمر.الوفود أن لدٌه أمل ضبٌل فً حدوث اتفاق "مفاجا" فً نهاٌ
 

 


