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 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ  بالدوحة
 2102ديسمبر  4الثالثاء 

 
قدت بعد ظهر ٌوم الثالثاء الجلسة االفتتاحٌة للجزء رفٌع المستوى  للدورة ع  

الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف العامل   الثامنة عشر لمؤتمر األطراف/
بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو. وفً الصباح وبعد الظهر 
وفً المساء عقدت فرق االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة اجتماعاتها 

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف ، ومؤتمر األطرافضمن 
مل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان الفرٌق العا، وفً بروتوكول كٌوتو

الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل و للعمل المعّزز
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً ، واألجل بموجب االتفاقٌة

اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول  االلتزامات
 .كٌوتو

 
ء رفيع المستوى  للدورة الثامنة عشر لمؤتمر الجلسة االفتتاحية للجز

األطراف/  الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 
 في بروتوكول كيوتو

قدت بعد الظهر الجلسة االفتتاحٌة للجزء رفٌع المستوى  للدورة الثامنة  ع 
الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف العامل بوصفه   عشر لمؤتمر األطراف/

اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو. أكدت فٌجورٌز األمٌن التنفٌذي 
على أن اجتماع الدوحة  تفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخال

ٌحتاج إلى  أن ٌضمن: االتفاق على تعدٌل بروتوكول كٌوتو،  واالستجابة 
ة االنبعاثات التً تتزاٌد فً االتساع، وأساس قوي إلطار طوٌل  السرٌعة لفجو

 األجل ٌنطبق على  الجمٌع  بصورة متساوٌة وسرٌع االستجابة للعلم. 
ناشد العطٌة رئٌس الدورة الثامنة عشر لمؤتمر األطراف/  الدورة الثامنة 
لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو 

اف على العمل سوٌا نحو الوصول إلى فهم مشترك  وضمان وجود األطر
حزمة متوازنة  وأكد أن تغٌر المناخ هو أحد أبرز التحدٌات الم لحة فً وقتنا 

 الحالً. 
ذكر فوك جٌرٌمٌك رئٌس الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  أن التعامل مع تغٌر 

ً"  لكل الدول المناخ ٌجب أن  ٌكون بمثابة "االهتمام الوطنً األساس
األعضاء باألمم المتحدة.  وحدد خطط لتنظٌم جدول زمنً لمناقشة رفٌعة 

المستوى لموضوع تغٌر المناخ،  والطاقة الخضراء، واستدامة المٌاه  وذلك 
 خالل الدورة السابعة والستٌن المستأنفة  للجمعٌة العامة لألمم المتحدة. 

تحدة أنه ٌجب أن ندرك ونعً أن وأشاربان كً مون  األمٌن العام لألمم الم
هذه كارثة، وأكد على ضرورة الخروج بخمس نتائج من الدوحة وهً:  
إقرار فترة التزام ثانٌة معدلة بموجب بروتوكول كٌوتو، وتحقٌق تقدم فً 
التموٌل طوٌل األجل للمناخ، والعمل على تجهٌز المؤسسات التً تدعم 

واالحتفاظ بالمفاوضات  حول األداة  التخفٌف والتكٌف بواسطة الدول النامٌة،

الملزمة من الناحٌة القانونٌة فً المسار المحدد لها ، هذا باإلضافة إلى إظهار 
عزمنا على العمل على الفجوة بٌن تعهدات التخفٌف الحالٌة وما هو مطلوب 

 درجة مئوٌة.  °2لتحقٌق الهدف المحدد بـ 
لصباح أمٌر دولة الكوٌت ذكر صاحب السمو الشٌخ صباح األحمد الجابر ا

الخامس عشر أن االشتراك الكبٌر رفٌع المستوى فً المؤتمر ٌعكس إدراك 
المجتمع الدولً لمدي إلحاح قضٌة تغٌر المناخ.  ونادى باتخاذ قرارات ت مهد 
الطرٌق  للتعاون طوٌل األجل  من خالل: ضمان التنفٌذ الفعال لخطة عمل 

لتزام ثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو، بالً ولكل عناصرها، وتبنً فترة ا
وعدم فرض التزامات جدٌدة على الدول النامٌة،  ودعم األعمال الطوعٌة من 

 الدول النامٌة  من خالل التموٌل ونقل التكنولوجٌا من الدول المتقدمة.
نادى صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً أمٌر دولة قطر بضرورة 

الوصول إلى اتفاق عملً وفعال ٌتضمن حلول تجسٌد مفهوم الترابط،  و
تتصف بالمرونة، والتوصل إلى التوازن بٌن  احتٌاجات الدول والمجتمعات 

للطاقة من ناحٌة ومتطلبات تخفٌض انبعاثات غاز الدفٌئة من ناحٌة 
أخرى.استمر االجتماع رفٌع المستوي ببٌانات  من رؤساء الدول والحكومات 

ومات والوزراء ورؤساء الوفود.  وٌمكن ونواب رؤساء الدول والحك
الوصول إلى بث لهذه البٌانات على االنترنت على الموقع التالً: 

http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/68
15/php/view/webcasts.php 

 
 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز

قدم ممثل ناورو، نٌابة : 2اجتماع المائدة المستديرة المعني بمسار العمل 
عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، خالل اجتماع المائدة المستدٌرة المعنً 

فً الصباح مسودة نص قرار حول "تعزٌز طموحات  2بمسار العمل 
ن "، ملقٌا الضوء على أنها تتضم2020التخفٌف خالل مرحلة ما قبل عام 

خطة العمل التفصٌلٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 
. وٌؤكد النص، ضمن أمور أخرى، على ضرورة سد 2013المعّزز لعام 

الفجوة الحالٌة المتعلقة بتدابٌر التخفٌف من حدة تغٌر المناخ، وٌقترح تنظٌم 
وعٌة حول مجاالت موض 2013العدٌد من حلقات العمل على مدار عام 

متعددة. وٌدعو النص األطراف أٌضا إلى تقدٌم مقترحات حول: تدابٌر تعزٌز 
، والتقدٌر الكمً لمثل هذه 2020طموحات التخفٌف خالل مرحلة ما قبل عام 

التدابٌر، وإمكانٌة الحد من غاز الدفٌئة، والعقبات التً تحول دون التنفٌذ، 
 لتنفٌذ.والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء القدرة الالزمة ل

رحبت العدٌد من األطراف بالنص المقدم من قبل تحالف الدول الجزرٌة 
الصغٌرة باعتباره مقترحا مفٌدا للتقدم فً المناقشات. وأشار ممثل 
جمهورٌة الدومٌنٌك إلى أن الوضوح الشدٌد فٌما ٌتعلق بأعمال التخطٌط 

بٌنما ٌمكن أن ٌقصد بالغموض الشدٌد  ٌمكن أن ٌعنً التضحٌة بالمرونة،
"عدم وجود إرشادات خاصة بأعمالنا". وأشار إلى العالقة التفاعلٌة بٌن 

 الطموحات وسبل التنفٌذ.
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ودعا ممثل أوغندا إلى عقد مناقشات تركز على التكٌف وسبل التنفٌذ. وأٌد 
 ممثل البرازٌل النص الخاص بتحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، ولكنه حذر
من أن اإلغراق فً التفاصٌل قد ٌؤدي إلى انعدام الكفاءة. وأكد على سبل 
التنفٌذ باعتبارها وسٌلة هامة لكل من البلدان النامٌة والمتقدمة وأكد على 

"اإلمكانات الهائلة" للمبادرات دون الوطنٌة، وشجع على مشاركة أصحاب 
بمنهاج  المصلحة اآلخرٌن فً أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً

 دٌربان للعمل المعّزز. 
وشجع ممثل النروٌج على ما ٌلً: استمرار الدٌنامٌكٌات اإلٌجابٌة وتبادل 
الخبرات وفهم الشروط بصورة أفضل، وانضمام أطراف أخرى، ودراسة 
إمكانٌة التخفٌف الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن 

ً البلدان النامٌة والهٌدروفلوكربون إزالة األحراج وتدهور الغابات ف
والكربون األسود، وإلغاء دعم أنواع الوقود األحفوري الضار. وذكر ممثل 

 –نٌوزٌلندا أن الطموحات تتراجع من جراء "مناخ توجٌه أصابع االتهام 
 ٌنبغً أن، ٌتعٌن علٌك أن، ٌجب أن". 

ات الكامنة حث ممثل جزر مارشال على دراسة والنظر فً األهداف والتعهد
وراء إمكانات التخفٌف؛ وأكد على أن النهج المواضٌعً ٌحظى بإمكانات 

 تخفٌف أكبر من إمكانات التخفٌف التً تحظى بها المبادرات التعاونٌة الدولٌة. 
 

عقب انتهاء اجتماع المائدة المستدٌرة، عقد الفرٌق المشاورات غير الرسمية: 
للعمل المعّزز مشاورات غٌر العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان 

رسمٌة فً الصباح والمساء حول مقترح تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة 
وحول مسودة النص المنقح من قبل الرؤساء المشاركٌن للفرٌق العامل 

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز، الذي ٌسعى إلى أن ٌعكس 
 . 2012ل عام التداخالت والوثائق التً قدمتها األطراف خال

ذكرت العدٌد من األطراف أنه ٌمكن تعزٌز النص الخاص بالرؤساء 
المشاركٌن وأشارت إلى االفتقار إلى التفاصٌل بشأن العمل المستقبلً 

والموضوعات المستقبلٌة، داعٌة إلى اإلشارة لقضاٌا تتضمن: المبادرات 
ان المدرجة بالمرفق التعاونٌة الدولٌة، وتقدٌم التعهدات، والتزام قٌادة البلد

األول، والتكٌف، وسبل التنفٌذ، والعناصر الرئٌسٌة لخطة عمل بالً. وأٌدت 
العدٌد من األطراف مطالبة األطراف بتقدٌم وثائق حول العدٌد من 

الموضوعات. ومع ذلك، أعربت بعض األطراف عن عدم االرتٌاح عن النهج 
 اقشات الموضوعٌة.القطاعً لزٌادة الطموحات، رغم عدم استبعاد المن

 استمرت المشاورات غٌر الرسمٌة حتى وقت متأخر من المساء.
 

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

قدم تحالف البلدان النامٌة، خالل االجتماع الصباحً للفرٌق األعداد/ النص: 
منبثق عن الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة ال

لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو المعنً 
باألعداد/ النص، مقترحا إلى األطراف المدرجة بالمرفق األول لمناقشة 
راف األهداف المقدرة كمٌاً بالحد من االنبعاثات وخفضها خالل مؤتمر األط

العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثامنة، بما 
ٌتفق مع التعهدات المقدمة وزٌادة الطموحات أثناء فترة االلتزام الثانٌة 

بالبروتوكول. وٌطلب المقترح من األطراف المدرجة بالمرفق األول ضمان 
وخفضها والتً تم أن تؤدي األهداف المقدرة كمٌاً بالحد من االنبعاثات 

% 33إقرارها لفترة االلتزام الثانٌة إلى الحد من االنبعاثات الكلٌة بنسبة تقل 
. وٌقر المقترح أٌضا 2012بحلول عام  1990على األقل عن مستوٌات عام 

أن ٌقوم كل طرف بإعادة مناقشة األهداف المقدرة كمٌاً بالحد من االنبعاثات 
تقدٌر، بما ٌتفق مع معدالت خفض  على أقصى 2014وخفضها بحلول عام 

% أدنى من 45االنبعاثات الكلٌة المحددة بالمرفق األول والتً تتجاوز 
. وتبادل األطراف اآلراء حول المقترح، 2020بحلول عام  1990معدالت 

حٌث أعرب عدد من بٌنهم عن تأٌٌد استخدام المقترح كأساس للعمل؛ وأٌد 
رٌن والنظر بهما. وأعرب ممثلو العدٌد البعض أٌضا دراسة المقترحٌن األخٌ

 من البلدان المتقدمة عن قلقهم من األعوام واألرقام التً ٌتضمنها المقترح. 
 

ناقشت األطراف أٌضا قضٌة حصة العائدات الناجمة عن آلٌات المرونة. وقدم 
% من شهادات 5ممثلو البلدان النامٌة وثٌقة تقترح زٌادة حصة العائدات إلى 

االنبعاثات الصادرة عن مشروعات آلٌة التنمٌة النظٌفة المسجلة  إثبات خفض
. وطلبت العدٌد من األطراف توضٌحات إضافٌة 2014دٌسمبر  31بعد 

 وأعرب البعض عن موافقتهم على العمل على هذا األساس.
وبعد التعرف على  الحاجة إلى مناقشات إضافٌة تضٌف إلى النص المنقح 

خصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة لرئٌس الفرٌق العامل الم
لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو والمتوقع 

إعداده ٌوم األربعاء، وافقت األطراف على إجراء "مشاورات غٌر رسمٌة" 
حول النص والتوصل إلى أرضٌة مشتركة، واتخاذ المقترحات الثالثة ونص 

 رئٌس الفرٌق أساسا لذلك. 
 

الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل األجل بموجب 
 االتفاقية

 
المشاورات غٌر الرسمٌة للفرٌق العامل  انعقدتالنتيجة المتفق عليها: 

المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة فً المساء 
التكٌف والتكنولوجٌا  بهدف تقدٌم نشرة محدثة حول العمل فً قضاٌا تتضمن

كر أٌضا أن اثنٌن من الوزراء سوف  وبناء القدرة وتدابٌر االستجابة. وقد ذ 
ٌجرٌان مشاورات حول التموٌل. وقامت األطراف أٌضا بدراسة القضاٌا 

اإلجرائٌة، بما فً ذلك جدول المفاوضات غٌر الرسمٌة وطبٌعة الفرق غٌر 
تطع األطراف االتفاق على إحالتها الرسمٌة التً تشكلت لتناول قضاٌا لم ٌس

إلى الفرق المنبثقة. واستمرت المشاورات غٌر الرسمٌة حتى وقت متأخر من 
 المساء، وتناولت ضمن أمور أخرى، االقتصادات التً تمر بمرحلة انتقالٌة،.

 
 في األروقة

اتجه انتباه وسائل اإلعالم ٌوم الثالثاء إلى بدء أعمال الجزء رفٌع المستوى. 
ٌمثل هذا التجمع السنوي فرصة أمام الممثلٌن رفٌعً المستوى لإلدالء بكلمات 

حول مدى التقدم المحلً والطموحات المنشودة من مفاوضات اتفاقٌة األمم 
رفٌع المستوى أٌضا فرصة المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ. وٌعد الجزء 

هامة أمام أعضاء الوفود لتناول "القضاٌا الشائكة" من أجل تسوٌتها على 
 المستوى السٌاسً.

وبعٌدا عن دائرة الضوء التً تسلطها وسائل اإلعالم، استمرت المشاورات 
المكثفة من قبل خمسة أجهزة، حٌث شعر العدٌد أن الوقت لٌس فً صف 

عضاء الوفود قائال: "وصلنا إلى مرحلة تتم خاللها المفاوضٌن. وأشار أحد أ
معظم المفاوضات بالتوازي وراء الكوالٌس من خالل مشاورات غٌر رسمٌة؛ 
ومن ثم، فمن الصعب التوصل إلى صورة كاملة حول كل ما ٌحدث، وخاصة 

من خالل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل 
 بموجب االتفاقٌة."

وقد تمت دراسة الحاجة إلى الوضوح فً موضع آخر أٌضا. وأكد ممثل شبكة 
العمل المناخً، خالل المؤتمر الصحفً المسائً الذي عقدته الشبكة، أن إنهاء 
عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب 

ان"، حٌث ترتبط االتفاقٌة لٌس مجرد مسألة "إطفاء اإلضاءة ومغادرة المك
جمٌع مسارات التفاوض معا وٌنبغً تسوٌة "القضاٌا األساسٌة" بمقتضى 

خطة عمل بالً. وحدد ممثل شبكة العمل المناخً التموٌل باعتباره إحدى تلك 
من  2020القضاٌا األساسٌة، ودعا إلى "تحدٌد المسارات المناسبة نحو عام 

رض ضرائب على النقل خالل إٌجاد مصادر مبتكرة للتموٌل عن طرٌق ف
الجوي والبحري الدولٌٌن، باإلضافة إلى فرض ضرٌبة على المعامالت 

 المالٌة". 
وكما لو كان هناك ترقب لهذه الدعوة إلى تموٌل منتصف المدة، انتشرت 

الشائعات بأن المملكة المتحدة قد أصبحت أول دولة عضو باالتحاد األوروبً 
. 2012ر ٌورو فً مرحلة ما بعد عام ملٌا 2.2تتعهد بتقدٌم تموٌل قدرة 

وشارك فً ذلك العدٌد، ومن بٌنهم بعض المراقبٌن الذي علموا باألمر عن 
طرٌق موقع توٌتر للتواصل االجتماعً ورحبوا باألمر ودعوا البلدان 

 األخرى أن تحذو ذلك الحذو. 
عادت آلٌات السوق للظهور مرة أخرى باعتبارها قضٌة ٌرى العدٌد ضرورة 

ٌتها قبل إنهاء أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً تسو
الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة والفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً 
اإللتزامات اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول 

والس ستٌرن كٌوتو. واجتمع الوزراء والممثلون رفٌعو المستوى برئاسة نٌك
خالل استراحة الغداء ودار الحوار حول دور آلٌات السوق بمقتضى اتفاقٌة 

 األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ.
دعا الممثل رفٌع المستوى من غرناطة إلى اإلشارة  وخالل ذلك الحدث،

بصورة واضحة إلى عدم انتهاء آلٌة التنمٌة النظٌفة وإلى أن ٌكون هناك 
تحول سلس إلى فترة االلتزام الثانٌة. وناقش ممثل الصٌن الخطط الخاصة 
بتداول االنبعاثات المحلٌة ومبادرات فعالٌة الطاقة وألقى الضوء أٌضا على 

إلى رفع طموحات التخفٌف لدى البلدان المتقدمة، التً سوف تشجع الحاجة 
الطلب على األرصدة من خالل آلٌات السوق الدولٌة. وألقى ممثال أسترالٌا 
واالتحاد األوروبً الضوء على قرار ربط خطط تداول االنبعاثات وتشكٌل 
بوا أكبر سوق عالمً للكربون. وقد وجد معظم المشاركٌن الحوار ممتعا وأعر
عن أملهم فً تحقٌق تقدم حول آلٌات السوق فً الدوحة. ومع ذلك، أعرب 
آخرون عن تخوفهم الشدٌد من جراء التركٌز على أسواق الكربون، بٌنما 

 أشار أعضاء وفود بعض البلدان النامٌة إلى "خٌبة أملهم الشدٌدة" من الحدث. 

 

 
 


