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ملخص مؤتمر الدوحة بشأن تغٌر المناخ:
 66نوفمبر –  8دٌسمبر 6106
انعقد مإتمر األمم المتحدة بشؤن تؽٌر المناخ فً الدوحة بقطر فً الفترة من
 26نوفمبر إلى  8دٌسمبر  .2012وتضمن المإتمر الدورة الثامنة عشر
لمإتمر األطراؾ باتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ والدورة
الثامنة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو .وتضمن المإتمر أٌضا اجتماعات الهٌبات الفرعٌة الخمس :الدورتان
السابعة والثبلثٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ والجزء الثانً من الدورة السابعة عشر للفرٌق العامل
المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً
المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو ،والجزء الثانً من الدورة الخامسة
عشر للفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة ،والجزء الثانً من الدورة األولى للفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز.
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
وبمناسبة انعقاد مفاوضات األمم المتحدة بشؤن تؽٌر المناخ للمرة األولى فً
الشرق األوسط ،استقبل المإتمر نحو  9000مشارك ،بما فً ذلك 4356
مسإوال حكومٌا و 3956ممثبل لهٌبات وأجهزة األمم المتحدة والمنظمات
ؼٌر الحكومٌة ومنظمات المجتمع المدنً و 683عضوا من وسابل اإلعبلم.
ركزت المفاوضات فً الدوحة على ضمان تنفٌذ االتفاقٌات التً تم التوصل
إلٌها فً المإتمرات السابقة .وقد تضمنت مجموعة قرارات "بوابة الدوحة
بشؤن المناخ" ،التً تم إقرارها مساء  8دٌسمبر ،تعدٌبلت على بروتوكول
كٌوتو من أجل إقرار فترة االلتزام الثانٌة .واختتم الفرٌق العامل المخصص
المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول
بموجب بروتوكول كٌوتو ،والذي تم تشكٌله خبلل مإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو عام  ،2005أعماله بالدوحة.
واتفقت األطراؾ أٌضا على إنهاء أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً
بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة وإنهاء المفاوضات بموجب
خطة عمل بالً .وتضمنت العناصر الربٌسٌة للنتابج أٌضا االتفاق على النظر
فً الخسابر واألضرار" ،مثل" اآللٌة المإسسٌة للنظر فً الخسابر
واألضرار فً البلدان النامٌة التً تكون عرضة بصفة خاصة لآلثار السلبٌة
لتؽٌر المناخ.
رؼم أن البلدان النامٌة والمراقبٌن قد أعربوا عن خٌبة األمل نظرا لبلفتقار
إلى الطموحات بشؤن تدابٌر التخفٌؾ والتموٌل فً البلدان المدرجة بالمرفق
األول ،اتفق األؼلبٌة على أن المإتمر قد مهد الطرٌق لمرحلة جدٌدة ،تركز
على تنفٌذ النتابج المنبثقة عن مفاوضات الفرٌق العامل المخصص المعنً
بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب
بروتوكول كٌوتو والفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل
األجل بموجب االتفاقٌة وتشجٌع المفاوضات الجارٌة من قبل الفرٌق العامل
ّ
المعزز.
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل

تارٌخ موجز حول اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ
وبروتوكول كٌوتو
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تركٌزات ؼازات الدفٌبة فً الؽبلؾ الجوي من أجل تجنب "التدخبلت
الخطٌرة الناشبة عن أنشطة بشرٌة" فً النظام المناخً .وتضم االتفاقٌة ،التً
بدأ سرٌانها فً  21مارس  195 ،1994طرفا فً الوقت الحالً.
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وفً دٌسمبر  ،1997وافق أعضاء الوفود بمإتمر األطراؾ فً دورته
الثالثة فً كٌوتو بالٌابان على صٌاؼة بروتوكول التفاقٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ٌلزم البلدان الصناعٌة والبلدان ذات االقتصادات
التً تمر بمرحلة انتقالٌة إلى اقتصاد السوق بتحقٌق أهداؾ خفض االنبعاثات.
وقد وافقت هذه البلدان ،المعروفة باسم األطراؾ المدرجة بالمرفق األول
بموجب اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ على خفض انبعاثاتها
الكلٌة من ؼازات الدفٌبة الستة بنسبة تقل عن  %5فً المتوسط من معدالت
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عام  1990فٌما بٌن عامً ( 2012-2008فترة االلتزام األولى) ،بحٌث
تختلؾ األهداؾ المحددة من دولة إلى أخرى .وبدأ سرٌان بروتوكول كٌوتو
اعتبارا من  16فبراٌر  2005وٌضم حالٌا  192طرفا.
المفاوضات طوٌلة األجل فٌما بٌن عامً  :6119-6115انعقدت الدورة
األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو فً مونتلاير بكندا فً أواخر عام  ، 2005وقررت تشكٌل الفرٌق
العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة
فً المرفق األول بموجب المادة  9-3من بروتوكول كٌوتو  ،التً تنص على
النظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة بالمرفق األول قبل نهاٌة
فترة االلتزام األول بسبع سنوات على األقل .وقام مإتمر األطراؾ فً دورته
الحادٌة عشر بوضع عملٌة للنظر فً التعاون طوٌل األجل بموجب االتفاقٌة
من خبلل أربع حلقات عمل تعرؾ باسم "حوار االتفاقٌة".
وفً دٌسمبر  ،2007توصل مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة عشر
ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً
دورته الثالثة ،اللذٌن انعقدا فً بالً بإندونٌسٌا ،إلى اتفاق حول خارطة طرٌق
بالً بشؤن القضاٌا طوٌلة األجل .وأقر مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة
عشر خطة عمل بالً وقام بتشكٌل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل
التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة لبلضطبلع بمهمة التركٌز على
التخفٌؾ والتكٌؾ والتموٌل والتكنولوجٌا والرإٌة المشتركة لعمل تعاونً
طوٌل األجل .واستمرت المفاوضات حول االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ
المدرجة فً المرفق األول بموجب الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر
فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب
بروتوكول كٌوتو .وقد كان الموعد النهابً النتهاء أعمال مفاوضات النهج
الثنابً فً كوبنهاجن عام  .2009واستعداداً لذلك ،عقد كل من الفرٌقٌن
العاملٌن المخصصٌن العدٌد من جلسات التفاوض خبلل عامً -2008
.2009
كوبنهاجن :انعقد مإتمر األمم المتحدة بشؤن تؽٌر المناخ فً كوبنهاجن
بالدنمارك فً دٌسمبر  .2009وقد شهد الحدث رفٌع المستوى خبلفات حول
الشفافٌة وسٌر العملٌة .وخبلل الجزء رفٌع المستوى ،انعقدت مفاوضات ؼٌر
رسمٌة بٌن مجموعة تتؤلؾ من االقتصادات الربٌسٌة وممثلً الفرق اإلقلٌمٌة
وفرق التفاوض األخرى .وفً وقت متؤخر من مساء  18دٌسمبر ،أسفرت
هذه المحادثات عن اتفاق سٌاسً" :اتفاق كوبنهاجن" ،الذي تم تقدٌمه بعد ذلك
إلى الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ من أجل إقراره .وبعد مناقشات استمرت
على مدار  13ساعة ،اتفق أعضاء الوفود فً النهاٌة على "مراعاة" اتفاق
كوبنهاجن .وفً عام  ،2010أشارت أكثر من  140دولة إلى دعمها لبلتفاق.
وقدمت أكثر من  80دولة أٌضا معلومات حول أهدافها أو إجراءاتها الوطنٌة
بشؤن التخفٌؾ .واتفقت األطراؾ أٌضا على تمدٌد تفوٌض الفرٌق العامل
المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة والفرٌق
العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة
فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو حتى انعقاد مإتمر األطراؾ فً
دورته السادسة عشر ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو فً دورته السادسة.
كانكون :انعقد مإتمر األمم المتحدة بشؤن تؽٌر المناخ فً كانكون بالمكسٌك
فً دٌسمبر  ،2010حٌث انتهت األطراؾ من صٌاؼة اتفاقات كانكون.
وبموجب مسار االتفاقٌة ،أقر المقرر /١م أ  ١6-الحاجة إلى خفض شدٌد فً
االنبعاثات العالمٌة من أجل الحد من متوسط ارتفاع درجة الحرارة إلى 2
درجة مبوٌة .واتفق األطراؾ على مراجعة الهدؾ العالمً طوٌل األجل
بانتظام والنظر فً تعزٌزه أثناء عملٌة المراجعة بحلول عام  ،2015بما فً
ذلك ما ٌتعلق بالهدؾ المقترح لخفض درجة الحرارة بنحو  1.5درجة مبوٌة.
وقام األطراؾ بتدوٌن أهداؾ خفض االنبعاثات وإجراءات التخفٌؾ المبلبمة
وطنٌا ً التً تنقلها البلدان البلدان المتقدمة والنامٌة ،على التوالً
( FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1و ،FCCC/AWGLCA/2011/INF.1
وكبلهما صدر بعد مإتمر كانكون) .وتناول المقرر /١م أ  ١6-أٌضا جوانب
أخرى للتخفٌؾ ،مثل :القٌاس واالببلغ والتحقق وخفض االنبعاثات الناجمة
عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة ،بما فً ذلك المحافظة
(المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور
الؽابات فً البلدان النامٌة).
أقامت اتفاقات كانكون أٌضا العدٌد من المإسسات والعملٌات الجدٌدة ،بما فً
ذلك إطار كانكون للتكٌؾ ولجنة التكٌؾ وآلٌة التكنولوجٌا ،التً تتضمن
اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا و مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ .وتم تؤسٌس
الصندوق األخضر للمناخ باعتباره كٌانً تشؽٌلً جدٌد لآللٌة المالٌة لبلتفاقٌة
ٌخضع إلدارة مجلس مكون من  24عضوا .واتفق األطراؾ على تشكٌل
لجنة مإقتة ٌتم تكلٌفها بتصمٌم الصندوق ولجنة دابمة لمساعدة مإتمر
األطراؾ فٌما ٌتعلق باآللٌة المالٌة .وأقر األطراؾ أٌضا التزام البلدان
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المتقدمة بتقدٌم  30ملٌار دوالر أمرٌكً من أجل البداٌة السرٌعة للتموٌل فٌما
بٌن عامً  2012-2010والتعببة المشتركة لمبلػ  100ملٌار دوالر
أمرٌكً سنوٌا بحلول عام .2020
وبموجب مسار البروتوكول ،حث مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو األطراؾ المدرجة بالمرفق األول زٌادة
مستوى الطموح نحو تحقٌق خفض شامل فً االنبعاثات بما ٌتفق مع المدى
المحدد بتقرٌر التقٌٌم الرابع للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ وأقر
المقرر /2م أ إ  6 -حول استخدام األراضً وتؽٌٌر استخدام األراضً
والحراجة .وقد تم تمدٌد فترة عمل الفرٌقٌن العاملٌن المخصصٌن لمدة عام
آخر.
دٌربان :انعقد مإتمر األمم المتحدة بشؤن تؽٌر المناخ فً دٌربان بجنوب
أفرٌقٌا فً الفترة من  28نوفمبر إلى  11دٌسمبر  .2011وتشمل النتابج
الصادرة عن مإتمر دٌربان مجموعة عرٌضة من الموضوعات ،وخاصة
تحدٌد فترة التزام ثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو واتخاذ قرار حول العمل
التعاونً طوٌل األجل بموجب االتفاقٌة واالتفاق على تشؽٌل وإدارة الصندوق
األخضر للمناخ .واتفقت األطراؾ أٌضا على تشكٌل الفرٌق العامل
ّ
المعزز وتفوٌضه بمهمة "صٌاؼة
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
بروتوكول أو وثٌقة قانونٌة أخرى أو نتٌجة متفق علٌها ذات قوة قانونٌة
بموجب االتفاقٌة السارٌة على جمٌع األطراؾ ".ومن المقرر أن ٌنتهً الفرٌق
ّ
المعزز من المفاوضات
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
بحلول عام  .2015وٌنبؽً أن تدخل النتٌجة حٌز التنفٌذ اعتبارا من عام
.2020
مؤتمر بون بشأن تغٌر المناخ عام  :6106انعقد هذا االجتماع فً الفترة من
 25-14ماٌو  2012فً بون بؤلمانٌا .وقد تضمن المإتمر الدورتٌن السادسة
والثبلثٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ و الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة .وتضمن المإتمر أٌضا الفرٌق العامل المخصص المعنً
بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة فً دورته الخامسة عشر و
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ
المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو فً دورته السابعة عشر
والدورة األولى للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز .وبموجب الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات
اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو ،تم
التركٌز على القضاٌا المزمع إنهاإها من أجل إقرار فترة االلتزام الثانٌة
بموجب بروتوكول كٌوتو ومن أجل أن ٌنتهً الفرٌق العامل المخصص
المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول
بموجب بروتوكول كٌوتو من أعماله بمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثامنة .وظل العدٌد من األسبلة
معلقة ،بما فً ذلك امتداد فترة االلتزام الثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو
وترحٌل الوحدات اإلضافٌة.
وبموجب الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة ،استمرت المناقشات حول القضاٌا التً تتطلب الدراسة حتى
ٌتمكن الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة من اختتام أعماله فً مإتمر األطراؾ فً دورته الثامنة
عشر .وأكد ممثلو البلدان المتقدمة على "التقدم الهابل" والمإسسات الجدٌدة
المتعددة التً تم تؤسٌسها فً كانكون ودٌربان .وحدد ممثلو بعض البلدان
النامٌة الحاجة إلى مواصلة مناقشة القضاٌا البلزمة إلنجاز تفوٌض خطة عمل
بالً.
ّ
المعزز،
وبموجب الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ركزت المناقشات على جدول األعمال وانتخاب المسإولٌن .وبعد نحو
أسبوعٌن من المناقشات ،اتفقت الجلسة العامة للفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز على ترتٌبات المكتب وأقرت جدول
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
األعمال ،وبدأت مساري عمل :أحدهما ٌتناول األمور ذات الصلة بالفقرات
 6-2من المقرر /١م أ ( ١7-نظام مرحلة ما بعد عام  ،)2020بٌنما ٌتناول
اآلخر الفقرتٌن ( 8-7تعزٌزا لمستوى الطموحات أثناء فترة ما قبل عام
 )2020واتفقت على انتخاب المسإولٌن.
محادثات بانكوك بشأن تغٌر المناخ عام  :6106انعقدت الدورة ؼٌر
الرسمٌة فً الفترة من  30أؼسطس إلى  5سبتمبر  2012فً بانكوك
بتاٌبلند .وبموجب الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز ،عقد األطراؾ جلسات مابدة مستدٌرة لمناقشة رإٌتها وطموحاتها
ّ
المعزز والنتابج
بشؤن الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
المرجوة وكٌفٌة تحقٌق هذه النتابج .وناقش األطراؾ أٌضا كٌفٌة تعزٌز
الطموحات ودور وسابل التنفٌذ وكٌفٌة دعم المبادرات التعاونٌة الدولٌة،
باإلضافة إلى العناصر التً ٌمكن أن تضبط أعمال الفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز.
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
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نشرة مفاوضات األرض
......................

ركز الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة
لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو على تسوٌة
القضاٌا المعلقة لضمان االنتهاء من أعمال الفرٌق بنجاح فً الدوحة من خبلل
التوصٌة بإدخال تعدٌل على مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو من أجل إقراره .وٌسمح ذلك ببدء فترة
االلتزام الثانٌة بموجب البروتوكول على الفور اعتبارا من ٌ 1ناٌر .2013
وأصدر الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة
لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو أوراقا ؼٌر
رسمٌة تحدد عناصر قرار مإتمر الدوحة بشؤن إقرار التعدٌبلت التً تم
إدخالها على بروتوكول كٌوتو.
استمر الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة فً العمل على التوصل إلى حلول عملٌة إلنجاز المهام
المحددة الصادرة عن مإتمر األطراؾ فً دورته السابعة عشر .وقد تم
التركٌز على النتابج البلزمة الختتام أعمال الفرٌق فً الدوحة وكٌفٌة انعكاس
العناصر على النتٌجة النهابٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل
التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة وما إذا كان هناك حاجة إلى عمل
إضافً بعد انتهاء مإتمر األطراؾ فً دورته الثامنة عشر.
تقرٌر مؤتمر الدوحة بشأن تغٌر المناخ
اف ُتتِح مإتمر األطراؾ فً دورته الثامنة عشر ومإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثامنة صباح ٌوم
االثنٌن الموافق  26نوفمبر  .2012وحثت ماٌت نكوانا-مشابان ،ربٌسة
مإتمر األطراؾ فً دورته السابعة عشر ووزٌرة العبلقات والتعاون الدولٌٌن
بجنوب أفرٌقٌا ،حثت أعضاء الوفود على :إقرار فترة االلتزام الثانٌة بموجب
بروتوكول كٌوتو ،وإنهاء األعمال بموجب الفرٌق العامل المخصص المعنً
بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة ،وإٌجاد مساحة مبلبمة
لبلضطبلع باألعمال األخرى بموجب مإتمر األطراؾ أو الهٌبات الفرعٌة أو
المإسسات الجدٌدة .وذكرت أن "اضطبلع الفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز بمهام الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل
بمنهاج دٌربان للعمل
التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة تحت مسمى جدٌد ٌمثل خطوة إلى
الوراء" .وأكدت كرٌستٌانا فٌجٌرز ،األمٌن التنفٌذي التفاقٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ،أن مإتمر األطراؾ فً دورته الثامنة عشر
سوؾ ٌكون فرٌدا بمناسبة نهاٌة فترة االلتزام األولى وإطبلق فترة االلتزام
التالٌة وسوؾ ٌنقل خطة عمل بالً من مرحلة التصمٌم إلى مرحلة التنفٌذ
الكامل والفعال .وحثت على العمل على إطار مستقبلً ٌضمن تحقٌق العدالة
ومساٌرة العلوم وطلبت أعضاء الوفود بالتوصل إلى أرضٌة مشتركة.
ٌلخص هذا التقرٌر مناقشات مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو والفرٌق العامل المخصص
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة والفرٌق العامل
المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً
المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو والفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة
بمنهاج دٌربان للعمل
العلمٌة والتكنولوجٌة استنادا إلى جداول األعمال الخاصة بكل منها .وٌتم
تلخٌص المفاوضات والنتابج التً تم التوصل إلٌها من قبل مإتمر األطراؾ
ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
حول القضاٌا المحالة إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة والفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات
اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو
والفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب
ّ
المعزز فً
االتفاقٌة والفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
سٌاق المفاوضات التً جرت بالهٌبة الفرعٌة المعنٌة.
مؤتمر األطراف
تم انتخاب عبد هللا بن حمد العطٌة ،نابب ربٌس الوزراء القطري ،ربٌسا
لمإتمر األطراؾ فً دورته الثامنة عشر /مإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثامنة بالتزكٌة ٌوم االثنٌن
الموافق  26نوفمبر .وأشار العطٌة إلى التحدي الذي تفرضه الهٌبات السبع
المنعقدة بالدوحة ودعا أعضاء الوفود إلى االتفاق على فترة االلتزام الثانٌة
بموجب بروتوكول كٌوتو واالنتهاء من األعمال التً بدأت فً بالً وتحقٌق
تقدم فً األعمال التً تم االضطبلع بها فً دٌربان.
األمور التنظٌمٌة :إقرار جدول األعمال :وافقت األطراؾ على مواصلة
العمل استنادا إلى جدول األعمال المإقت )،(FCCC/CP/1996/2
باستثناء مسودة القاعدة  42حول التصوٌت .وأخطر العطٌة األطراؾ أنه لم
ٌتم التوصل إلى اتفاق فً الرأي خبلل المشاورات التً أجراها ربٌس مإتمر
األطراؾ فً دورته السابعة عشر؛ ووافقت األطراؾ على تطبٌق مسودة
القواعد باستثناء مسودة القاعدة  .42وخبلل الجلسة العامة الختامٌة ،ذكر
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العطٌة ،ربٌس مإتمر األطراؾ ،أنه لم ٌتم التوصل إلى اتفاق فً الرأي خبلل
مشاوراته ؼٌر الرسمٌة .وسوؾ ٌتولى ربٌس مإتمر األطراؾ إببلغ مإتمر
األطراؾ فً دورته التاسعة عشر فً حالة حدوث أي تؽٌٌر.
انتخاب المسؤولٌن :انتخبت الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر األطراؾ أعضاء
مكتب مإتمر األطراؾ :ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
رٌتشارد مٌوٌونجً (تنزانٌا) ،وربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ توماس شروزو
(بولندا) ،وإٌمانوٌل دوممٌسانً دالمٌنً (سوازٌبلند) ،وسو وي وٌلك
(الصٌن) ،وكلودٌا سالٌرنو كالدٌرا (فنزوٌبل) ،ودٌبلنو بارت (سانت كٌتس
ونٌفس) ،وجاري كوان (أسترالٌا) ،ونٌكول وٌلك (ألمانٌا) ،وجٌن جٌه.
تشٌجٌال (والٌات مٌكرونٌزٌا الموحدة) ،ومارٌنا شفانجٌرادزي (جورجٌا)
كمقرر.
انتخب مإتمر األطراؾ أٌضا مكتب الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،حٌث ٌشؽل
روبرت ؾ .فان لٌروب (سورٌنام) منصب نابب الربٌس ،بٌنما ٌشؽل
مبافوكٌنج ؾ .مهاهابٌزا (لٌسوثو) منصب المقرر.
انتخب مإتمر األطراؾ أٌضا المسإولٌن بالمجلس االستشاري لمركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ .وسوؾ تتواصل المشاورات حول الترشٌحات المعلقة.
وتتوفر قابمة المرشحٌن للمجلس االستشاري لمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ
على الموقع التالً:
http://unfccc.int/files/bodies/election_and_membershi
p/application/pdf/nominations_update_2012_latest.pdf
اعتماد المراقبٌن :اتفق مإتمر األطراؾ على قبول المنظمات المقترحة
بصفة مراقبٌن )(FCCC/CP/2012/12/Rev.1 and Add.1
مقترحات األطراف بموجب المادة  07من االتفاقٌة :تناول مإتمر األطراؾ
هذه القضٌة للمرة األولى فً  28نوفمبر .وقامت األطراؾ بتدوٌن
المقترحات التً قدمها ممثلو الٌابان ) (FCCC/CP/2009/3وتوفالو
) (FCCC/CP/2009/4والوالٌات المتحدة )(FCCC/CP/2009/7
وكوستارٌكا
)(FCCC/CP/2009/5
وأسترالٌا
) (FCCC/CP/2009/6وؼرٌنادا ) .(FCCC/CP/2010/3وخبلل
الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر األطراؾ التً تم استبنافها ٌوم السبت الموافق
 8دٌسمبر ،وافق مإتمر األطراؾ على مواصلة النظر فً هذه القضٌة خبلل
دورته التالٌة.
مقترحات األطراف بالتعدٌالت بموجب المادة  05من االتفاقٌة :مقترح
االتحاد الروسً :تناولت الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ هذه القضٌة
) (FCCC/CP/2011/5للمرة األولى فً  28نوفمبر ؛ ثم تم تناولها من
قبل فرٌق اتصال ٌتولى تٌسٌر أعماله جافٌٌر دٌاز (كوستارٌكا) .وأبلػ ربٌس
مإتمر األطراؾ الجلسة العامة الختامٌة فً  7دٌسمبر أن األطراؾ لم تتمكن
من التوصل إلى اتفاق .وسوؾ ٌستمر النظر فً القضٌة خبلل مإتمر
األطراؾ فً دورته التاسعة عشر.
مقترح بابوا غٌنٌا الجدٌدة والمكسٌك :تم تناول هذه القضٌة
) (FCCC/CP/2011/4/Rev.1للمرة األولى من قبل الجلسة العامة
الختامٌة لمإتمر األطراؾ بتارٌخ  28نوفمبر .وقد تم تناولها بعد ذلك من قبل
المشاورات ؼٌر الرسمٌة دون أن ٌتم التوصل إلى اتفاق .وفً  7دٌسمبر،
وافق مإتمر األطراؾ على إدراج هذا البند ضمن جدول أعمال مإتمر
األطراؾ فً دورته التاسعة عشر .وألقى ممثل بابوا ؼٌنٌا الجدٌدة الضوء
على عدم إدراك "الحق فً التصوٌت" المنصوص علٌه بالمادة  18من
االتفاقٌة ،نظرا لعدم إقرار النظام الداخلً .وذكر الدعم "المتنامً" لمقترح
دراسة هذه القضٌة من قبل البلدان المتقدمة والنامٌة.
التموٌلٌ :تؤلؾ هذا البند من أربعة بنود فرعٌة :برنامج العمل المعنً
بالتموٌل طوٌل األجل ،وتقرٌر اللجنة الدابمة ،وتقرٌر الصندوق األخضر
للمناخ ،وتوجٌهات مإتمر األطراؾ ،والترتٌبات المتفق علٌها فٌما بٌن مإتمر
األطراؾ والصندوق األخضر للمناخ .وقد تناول مإتمر األطراؾ هذه
القضٌة للمرة األولى فً  28نوفمبر؛ وتم دراستها والنظر الٌها من قبل إحدى
فرق االتصال وإجراء مشاورات حولها شارك فً رباستها كامل دجٌمواي
(الجزابر) وجرٌجوري أندروز (أسترالٌا) .وخبلل األسبوع الثانً ،انعقدت
مشاورات وزارٌة ؼٌر رسمٌة بٌن مرٌم شاكٌبل (جزر المالدٌؾ) وبرونو
أوبٌرل (سوٌسرا) .وركزت المناقشات على التموٌل خبلل الفترة من -2013
 .2020ودعت العدٌد من األطراؾ بالبلدان النامٌة إلى تقدٌم التزامات
صارمة بحشد التموٌل ،باإلضافة إلى وضع مسار للتوسع فً التموٌل.
برنامج العمل المعنً بالتموٌل طوٌل األجل :استعرض الربٌسان المشاركان
لبرنامج العمل المعنً بالتموٌل زهٌر فاكٌر (جنوب أفرٌقٌا) وجورج
بورستنج (النروٌج) تقرٌر حلقة العمل حول برنامج العمل المعنً بالتموٌل
طوٌل األجل ).(FCCC/CP/2012/3
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نشرة مفاوضات األرض
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اقترح ممثل باربادوس ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،ضرورة
أن ٌركز العمل فً مجال التموٌل طوٌل األجل على :التوسع فً التموٌل
وتحسٌن إمكانٌة وصول البلدان النامٌة إلى التموٌل وضمان تحقٌق التوازن
بٌن أنشطة التكٌؾ والتخفٌؾ .وذكر ممثل الهند أن العمل فً مجال التموٌل
طوٌل األجل ٌنبؽً أن ٌكفل االتساق مع مبدأ المسبولٌات المشتركة لكن
المتفاوتة ،والمناقشات الجارٌة ضمن الهٌبات األخرى لبلتفاقٌة.
ذكر ممثل الٌابان أنه من ؼٌر المبلبم أن ٌتم اعتبار المبلحة والطٌران
الدولٌٌن مصدرا للتموٌل طوٌل األجل ألنشطة مكافحة تؽٌر المناخ .وعارض
ممثبل الٌابان والصٌن أٌضا تشكٌل فرٌق خبراء رفٌع المستوى ٌتؤلؾ من
أمانة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ومنظمة الطٌران
المدنً الدولً والمنظمة البحرٌة الدولٌة لدراسة الخٌارات من أجل ضمان
إمكانٌة استخدام العابدات الناتجة عن الطٌران والمبلحة الدولٌٌن فً تموٌل
أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ .وذكر ممثل المملكة العربٌة السعودٌة أن
األسالٌب الدولٌة لفرض الضرابب تإثر سلبٌا على البلدان النامٌة وأشار إلى
عدم توافق اآللٌات القابمة على السوق مع قواعد منظمة التجارة العالمٌة.
أشار ممثل االتحاد األوروبً إلى أهمٌة االعتراؾ بؤنه ال ٌمكن أن ٌسد
مصدر واحد احتٌاجات تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ .ودعا إلى مواصلة
العمل التقنً حول تعببة ونشر الموارد المالٌة بصورة أكثر فعالٌة ،حٌث ٌمثل
العمل على عابدات النقل البحري والجوي الدولٌة جانبا هاما من ذلك العمل.
دعا ممثبل كٌنٌا وأوؼندا إلى وضع تعرٌؾ واضح لتموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر
المناخ .وأٌد ممثل باربادوس ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة،
وممثل كولومبٌا ،نٌابة عن تشٌلً وبٌرو وكوستا رٌكا وجواتٌماال وؼٌرها من
البلدان ،إجراء عملٌة سٌاسٌة تشمل حشد والتوسع فً تموٌل أنشطة مكافحة
تؽٌر المناخ ،باإلضافة إلى ممارسة عمل مكثؾ وأكثر تنظٌما بموجب
االتفاقٌة ،مع التركٌز على الموارد وخٌارات حشد تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر
المناخ على المدى القصٌر والمتوسط والطوٌل.
قرار مؤتمر األطراف :قرر مإتمر األطراؾ ،بموجب قراره
) (FCCC/CP/2012/L.16تمدٌد برنامج العمل المعنً بالتموٌل طوٌل
األجل لمدة عام واحد .وٌدعو مإتمر األطراؾ ربٌس المإتمر إلى تعٌٌن
ربٌسٌن مشاركٌن لبرنامج العمل من إحدى الدول النامٌة وإحدى الدول
المتقدمة .وٌوافق المإتمر أٌضا على استمرارٌة العملٌات القابمة فً إطار
االتفاقٌة من أجل تقٌٌم ومراجعة احتٌاجات األطراؾ من البلدان النامٌة إلى
الموارد المالٌة ،بما فً ذلك تحدٌد خٌارات حشد هذه الموارد ومدى مبلءمتها
وإمكانٌة التنبإ بها واستدامتها وإمكانٌة الوصول إلٌها.
تقرٌر اللجنة الدائمة :قدم ربٌس اللجنة الدابمة دٌان ببلك الٌن (أنتٌؽوا
وبربودا) ونابب الربٌس ستٌفان شوٌدجر (سوٌسرا) تقرٌر اللجنة الدابمة
).(FCCC/CP/2012/4
قرار مؤتمر األطراف :فً قرارها ) (FCCC/CP/2012/L.16بشؤن
اللجنة الدابمةٌ ،تولى مإتمر األطراؾ:
الترحٌب بتشؽٌل وإدارة اللجنة الدابمة ومدى التقدم المنجز

التصدٌق على برنامج عمل اللجنة الدابمة لؤلعوام -2013

2015
الترحٌب بعمل منتدى اللجنة الدابمة وتشجٌع اللجنة الدابمة على

تٌسٌر مشاركة القطاع الخاص والمإسسات المالٌة واألكادٌمٌٌن
بالمنتدى.
إقرار التشكٌل المنقح وأسالٌب العمل الخاصة باللجنة الدابمة.

إقرار أن ٌكون ربٌس ونابب ربٌس اللجنة الدابمة ربٌسٌن

مشاركٌن للجنة الدابمة ،اعتبارا من تارٌخ االجتماع األول للجنة
الدابمة عام .2013
إقرار إعادة تسمٌة اللجنة لتصبح اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل

مطالبة اللجنة عند إعداد التقٌٌم واالستعراض األول للتدفقات

المالٌة ،الذي ٌجري كل عامٌن ،من أجل النظر فً سبل تعزٌز
المنهجٌات الخاصة بإعداد التقارٌر حول تموٌل أنشطة مكافحة
تؽٌر المناخ.
تقرٌر الصندوق األخضر للمناخ وتوجٌهات مؤتمر األطراف :قدم الربٌسان
المشاركان للصندوق األخضر للمناخ زهٌر فاكٌر (جنوب أفرٌقٌا) وإوٌن
لبلنتخابات
األخضر
الصندوق
تقرٌر
(أسترالٌا)
ماكدونالد
) (FCCC/CP/2012/5خبلل الجلسة العامة االفتتاحٌة لمإتمر األطراؾ.
وألقى الربٌسان المشاركان الضوء على قرار اختٌار سونجدو بجمهورٌة
كورٌا كمضٌؾ للصندوق األخضر للمناخ.
أكد ممثل باربادوس ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،على
ضرورة أن ٌقدم مإتمر األطراؾ توجٌهات إضافٌة إلى مجلس الصندوق
األخضر للمناخ حول كٌفٌة التعجٌل بتشؽٌل وإدارة الصندوق وبدء عملٌة
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تجدٌد مبكرة ومناسبة .وأٌد ممثل الفلبٌن ،نٌابة عن مجموعة الـ 77والصٌن،
التوجٌهات حول قضاٌا ،مثل ما سوؾ ٌضطلع به الصندوق وكٌفٌة دراسة
والنظر فً تموٌل المشروعات .ودعا ممثل كولومبٌا ،نٌابة عن تشٌلً
وكوستارٌكا وبٌرو ،وممثلو بولٌفٌا وأوروجواي وتوجو إلى توفٌر األموال
من أجل تٌسٌر تشؽٌل وإدارة الصندوق األخضر للمناخ .وأعرب ممثل
جمهورٌة كورٌا ،باعتبارها مضٌؾ الصندوق األخضر للمناخ ،عن االلتزام
بتٌسٌر إقامة أمانة مإقتة بؤسرع ما ٌمكن.
قرار مؤتمر األطراف :طلب مإتمر األطراؾ فً قراره
) (FCCC/CP/2012/L.17من مجلس الصندوق األخضر للمناخ
وجمهورٌة كورٌا :االنتهاء من الترتٌبات القانونٌة واإلدارٌة الستضافة
الصندوق األخضر للمناخ ،وضمان منح الصندوق األخضر للمناخ الشخصٌة
القانونٌة والصفة القانونٌة ،ومنح االمتٌازات والحصانات البلزمة إلى
الصندوق األخضر للمناخ ومسإولٌه .وٌقرر مإتمر األطراؾ تقدٌم
التوجٌهات األولٌة إلى الصندوق األخضر للمناخ خبلل مإتمر األطراؾ فً
دورته التاسعة عشر.
ٌطلب مإتمر األطراؾ من مجلس الصندوق األخضر للمناخ تقدٌم تقرٌر إلى
مإتمر األطراؾ فً دورته التاسعة عشر حول تنفٌذ القرار /3م أ .١7-
وٌإكد مإتمر األطراؾ على قراره مرة أخرى بضرورة االنتهاء من
الترتٌبات المإقتة فً موعد ال ٌتجاوز انعقاد مإتمر األطراؾ فً دورته
التاسعة عشر.
الترتٌبات بٌن مؤتمر األطراف والصندوق األخضر للمناخ :حول هذا
الموضوع (FCCC/CP/2012/5, FCCC/CP/2012/CRP.1,
) ،and FCCC/CP/2012/CRP.4اختلؾ األطراؾ فً الرأي حول
الجهة التً ٌتعٌن أن تتحمل المسإولٌة عن صٌاؼة الترتٌبات فٌما بٌن
الصندوق األخضر للمناخ ومإتمر األطراؾ.
وذكر ممثبل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والٌابان أنه قد تم االتفاق بالفعل على
العناصر الربٌسٌة للترتٌبات؛ وٌحظى الصندوق األخضر للمناخ بسلطة
قضابٌة مستقلة تعمل وفقا لتوجٌهات مإتمر األطراؾ؛ ومن ثمٌ ،كون قادرا
على صٌاؼة الترتٌبات .وحذر ممثل باربادوس ،نٌابة عن تحالؾ الدول
الجزرٌة الصؽٌرة ،من إعادة فتح الصك الحاكمة للصندوق األخضر للمناخ.
واقترح عملٌة لصٌاؼة الترتٌبات بالتعاون مع ممثلٌن من مإتمر األطراؾ
ومجلس الصندوق األخضر للمناخ .وذكر ممثل جنوب أفرٌقٌا أن الصك
الحاكم للصندوق األخضر للمناخ ٌتضمن بالفعل عناصر تسمح باالنتهاء من
أعمال صٌاؼة الترتٌبات خبلل مإتمر الدوحة .وأعرب ممثل المملكة العربٌة
السعودٌة ،بدعم من كٌنٌا وزامبٌا ،نٌابة عن أقل البلدان نموا ،عن قلقه بشؤن
قٌام الصندوق األخضر للمناخ بصٌاؼة عبلقات المساءلة الخاصة به ،مقترحا
أن تضطلع اللجنة الدابمة بهذه المهمة .واقترح ممثل كولومبٌا ،نٌابة عن بٌرو
وجواتٌماال ،أن ٌعمل ممثلو مإتمر األطراؾ ،ربما من خبلل اللجنة الدابمة
ومجلس الصندوق األخضر ،على صٌاؼة الترتٌبات .وأٌد ممثل االتحاد
األوروبً صٌاؼة الترتٌبات بؤسلوب تعاونً واقترح تقدٌم مسودة مقترح كً
تدرسها األطراؾ المعنٌة وٌصدق علٌها مإتمر األطراؾ فً دورته التاسعة
عشر.
قرار مؤتمر األطراف :أقر مإتمر األطراؾ فً قراره
) (FCCC/CP/2012/L.18أن المادة  3-11من االتفاقٌة والقرار /3م أ -
١7والصك الحاكم للصندوق األخضر للمناخ تمثل أساسا للترتٌبات القابمة بٌن
مإتمر األطراؾ والصندوق األخضر للمناخ من أجل ضمان مساءلة
الصندوق األخضر للمناخ أمام مإتمر األطراؾ والعمل وفقا لتوجٌهات
مإتمر األطراؾ بهدؾ دعم المشروعات والبرامج والسٌاسات واألنشطة
األخرى لدى األطراؾ من البلدان النامٌة .وٌطلب مإتمر األطراؾ من اللجنة
الدابمة ومجلس الصندوق األخضر للمناخ أٌضا صٌاؼة الترتٌبات فٌما بٌن
مإتمر األطراؾ والصندوق األخضر للمناخ وفقا لهذه الصكوك من أجل
موافقة مجلس الصندوق األخضر للمناخ علٌه ،ثم موافقة مإتمر األطراؾ فً
دورته التاسعة عشر.
الجلسة الختامٌة :انعقدت الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر األطراؾ فً المرة
األولى فً وقت متؤخر من مساء الجمعه  7دٌسمبر .وشاهدت األطراؾ فٌلما
قصٌرا من إنتاج المجتمع المدنًٌ ،شجع أعضاء الوفود على "المشاركة
الحالٌة" من أجل بناء مستقبل أفضل للجمٌع .وقام مإتمر األطراؾ بعد ذلك
بالنظر فً القضاٌا التً تم التوصل إلى اتفاق بشؤنها .وتم تعلٌق الجلسة العامة
الختامٌة فً الساعة  12:15من صباح ٌوم السبت ،لحٌن انقضاء المشاورات
حول القضاٌا المعلقة.
استؤنفت الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر األطراؾ عملها فً الساعة 7:00
من صباح السبت الموافق  8دٌسمبر من أجل إقرار مجموعة القرارات
الصادرة عن بوابة الدوحة بشؤن المناخ ،دون تعدٌل وبموجب موافقة
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المجموعة الكاملة على :النتٌجة المتفق علٌها بمقتضى خطة عمل بالً
دٌربان
منهاج
وتعزٌز
)/CP/2012/L.4
(FCCC
والتلفٌات
والخسابر
)(FCCC/CP/2012/L.13
) (FCCC/CP/2012/L.4/Rev.1وخطة العمل بشؤن التموٌل طوٌل األجل
الدابمة
اللجنة
وتقرٌر
)(FCCC/CP/2012/L.15
) (FCCC/CP/2012/L.16وتقرٌر الصندوق األخضر للمناخ
) (FCCC/CP/2012/L.17والترتٌبات المصاؼة بٌن مإتمر األطراؾ
والصندوق األخضر للمناخ ) .(FCCC/CP/2012/L.18وقد تم أٌضا إقرار
ّ
المعزز
تقرٌر الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
) (FCCC/ADP/2012/L.3وتقرٌر الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل
التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة ))FCCC/CP/2012/L.14/Rev.1
كجزء من مجموعة بوابة الدوحة بشؤن المناخ.
وعقب إقرار مجموعة القرارات ،تم افتتاح جلسة عامة مشتركة بٌن مإتمر
األطراؾ و مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو كً تدلً األطراؾ بالتصرٌحات .وأكد ممثل الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة أنه تم إنجاز "عمل جٌد للؽاٌة" بموجب الفرٌق العامل المخصص
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة وأوضح تفسٌره لنتابج
مإتمر الدوحة .وحول اإلشارة إلى مبدأ المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة
بالنص الخاص بالرإٌة المشتركة ،ذكر ممثل الوالٌات المتحدة أنه لن ٌقبل
النص طالما أنه ال ٌتماشى مع اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر
المناخ واتفاقات كانكون .وحول النص التمهٌدي ضمن قرار الفرٌق العامل
ّ
المعزز ،الذي ٌشٌر إلى مبادئ
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
االتفاقٌة ،ذكر ممثل الوالٌات المتحدة أن ذلك ال ٌمكن أن ٌإثر على التفوٌض
ّ
المعزز
الممنوح للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
بموجب منهاج دٌربان ولن ٌكون األساس الذي تشارك الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة من خبلله فً أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز .وحول تدابٌر التجارة الثنابٌة ،وضح ممثل الوالٌات
دٌربان للعمل
المتحدة تفسٌره لصٌاؼة عبارة "المعنً" أنه الطرؾ الذي ٌثٌر القضٌة.
واعتبرت ممثلة الجزابر ،نٌابة عن مجموعة الـ 77والصٌن ،أن مجموعة
القرارات هذه تمثل "ركٌزة" تنفٌذ نظام المناخ الجدٌد فً مرحلة ما بعد عام
 .2020وذكرت أن مجموعة قرارات الدوحة ،رؼم "أوجه القصور" بها،
ٌنبؽً أن ٌتم النظر إلٌها باعتبارها تحقق توازنا وٌنبؽً أن تتم دراستها فً
مجملها.
أكد ممثل االتحاد الروسً أنه طلب إلقاء كلمة قبل أن ٌقر ربٌس مإتمر
األطراؾ و مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو مجموعة قرارات بوابة الدوحة بشؤن المناخ وأكد أنه ٌتوقع أن ٌطرح
الربٌس المقترح المقدم من قبل االتحاد الروسً وأوكرانٌا وروسٌا البٌضاء
حول نتابج مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو أمام الجلسة العامة .وأجاب الربٌس العطٌة أن هذه المخاوؾ وهذا
المقترح سوؾ تنعكس فً تقرٌر االجتماع.
وذكر ممثل الصٌن ،نٌابة عن البرازٌل وجنوب أفرٌقٌا والهند والصٌن ،أنه
رؼم خٌبة أمله من جراء جوانب محددة من مجموعة القرارات ،إال أن
أعضاء المجموعة ٌوافقون على القرارات وقد قدموا وعدا باتباع "نهج
استباقً" للتعامل مع تؽٌر المناخ فً المستقبل .وأعرب ممثل أسترالٌا عن
مخاوفه من أن ٌصل فابض وحدات الكمٌات المخصصة إلى سبعة ملٌار طن،
مشٌرا إلى أن ذلك ٌإدي إلى المخاطرة بالسبلمة البٌبٌة لبروتوكول كٌوتو.
وأكد أن أسترالٌا لن تشتري وحدات الكمٌات المخصصة من فترة االلتزام
األول وأن مثل هذه الوحدات لن تكون مإهلة ضمن البرنامج المحلً لتداول
االنبعاثات .وذكر ممثلو االتحاد األوروبً ولٌختنشتاٌن والٌابان وموناكو
وسوٌسرا أٌضا أنهم ال ٌشترون فابض وحدات الكمٌات المخصصة المرحلة
من فترة االلتزام األول.
وأعرب ممثل ناورو ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،عن أسفه
نتٌجة قصور مجموعة القرارات من حٌث طموحات التخفٌؾ والتموٌل؛
وذكر أنها تقدم "وعود فقط بؤن شٌبا ما قد ٌتحقق فً المستقبل" .وأعرب عن
توقعاته بؤن ٌسعى مإتمر قمة قادة تؽٌر المناخ ،الذي سوؾ ٌنعقد عام
 ،2015والذي أعلن عنه األمٌن العام لؤلمم المتحدة بان كً مون ،إلى سد
فجوة الطموحات .وأعرب عن أسفه ألن النتابج "ال توفر سوى مجرد بوابة
إلى مسار طوٌل" وحذر أنه فً حالة إذا ما سلك أعضاء الوفود "منعطفا
خاطبا بالطرٌق ،سوؾ تنهار هذه العملٌة وتختفً ببلدنا".
وذكر ممثل االتحاد األوروبً أن االتحاد األوروبً سوؾ ٌضطلع بتطبٌق
فترة االلتزام الثانٌة على الفور ،وفقا لما هو منصوص علٌه فعلٌا بموجب
قانون االتحاد األوروبً .وعبلوة على ذلك ،أشار ممثل االتحاد األوروبً إلى
أن المادة  4من البروتوكول تتوقع إمكانٌة قٌام األطراؾ بالوفاء بالتزاماتها
بصورة مشتركة ،وأوضح أن التزام االتحاد األوروبً وكرواتٌا وآٌسلندا
المنصوص علٌه بالمرفق "ب" من البروتوكول خبلل فترة االلتزام الثانً
ٌستند إلى مفهوم الوفاء بهذا االلتزام بصورة مشتركة.

5

المجمد  ،23رقم  765صفحة 5

وذكر ممثل مصر ،نٌابة عن المجموعة العربٌة ،أن القرارات التً تم اتخاذها
فً الدوحة تمثل أمبل لمستقبل العمل متعدد الجوانب بشؤن تؽٌر المناخ؛ وأشار
إلى النجاح بشؤن األهداؾ الطموحة وافتتاح فترة االلتزام الثانٌة؛ وتطلع إلى
تنفٌذ القرارات بصورة كاملة ومستمرة .وأشار ممثل سوازٌبلند قاببل "إننا
نتجه نحو منطقة خطٌرة" من خبلل اإلخفاق فً تحدٌد مسار ٌهدؾ إلى
الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة العالم باقل من  1.5درجة مبوٌة؛ وذكر أن
قرارات الدوحة تسٌر فً االتجاه الصابب رؼم المخاوؾ بشؤن تموٌل تنفٌذ
االتفاقٌة فٌما بٌن اآلونة الحالٌة وعام .2020
وذكر ممثل جامبٌا ،نٌابة عن أقل البلدان نموا ،أنه قد حضر إلى الدوحة من
أجل التوصل إلى مجموعة متزنة وأعرب عن أسفه بشؤن عدم تناول عدد من
العناصر .وذكر أن االلتزامات بشؤن التخفٌؾ ال تكفً لسد فجوة الطموحات
وأعرب عن خٌبة أمله نظرا لبلفتقار إلى التفاصٌل حول التموٌل فٌما بٌن
عامً .2020-2013
وأشاد العطٌة ،ربٌس مإتمر األطراؾ بتؤٌٌد األطراؾ للمبادرة السٌاسٌة بشؤن
التقدم إلى األمام ومرونة المفاوضٌن التً "ساعدتنا على التوصل إلى حلول".
وأقر أنه لم ٌكن من الممكن التوصل إلى أرضٌة مشتركة حول بعض
القضاٌا؛ وأشار إلى أن االتفاق فً الرأي حول الفرٌق العامل المخصص
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة ٌدعم االعتقاد فً
رؼبة األطراؾ فً التعاون معا؛ وألقى الضوء على االتفاق على الموارد
المالٌة خبلل الفترة من  2013إلى .2020
وأعرب ممثل الفلبٌن ،نٌابة عن البلدان النامٌة المتفقة فً الرأي ،عن مخاوفه
من "النصوص ؼٌر المتزنة" وضعؾ الطموحات .وأعرب أٌضا عن "خٌبة
األمل الشدٌدة" من أن ٌظل التموٌل عقب انتهاء مإتمر الدوحة بمثابة "قذٌفة
فارؼة" .وسلط الضوء على أوجه القصور الربٌسٌة فً النتابج التً توصل
إلٌها الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب
االتفاقٌة ،بما فً ذلك ما ٌتعلق بتدابٌر التخفٌؾ لدى البلدان المتقدمة وإمكانٌة
مقارنة الجهود وتدابٌر المكافحة والتموٌل.
ذكر ممثل منظمة  Climate Justice Nowأن مإتمر الدوحة لم ٌقدم
اتفاقا فعاال وعادال ولم ٌضمن توفٌر التموٌل البلزم لمكافحة تؽٌر المناخ.
ورفض النصوص الصادرة عن مإتمر الدوحة وقال أن "بوابة الدوحة" هً
بوابة للظلم المناخً والموت المناخً .وذكر ممثل شبكة العمل المناخً
ضرورة أن تتؽٌر وجهات نظر األطراؾ لضمان التوصل إلى اتفاق ملزم
بحلول عام  .2015وحث ممثلو النقابات العمالٌة على أن تبدأ فترة االنتقال
اآلن .وذكر ممثل الشباب أن بوابة الدوحة بشؤن المناخ قد أؼلقت األبواب أمام
تحقٌق العدالة.
أشار مإتمر األطراؾ إلى الوثابق المقدمة من قبل البحرٌن والمملكة العربٌة
السعودٌة وقطر واإلمارات العربٌة المتحدة )(FCCC/CP/2012/MISC.2
وأقر القرار بشؤن مبادرة التنوع االقتصادي ).(FCCC/CP/2012/L.11
وهنؤ ممثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الدول المعنٌة على الوثابق التً قدمتها،
قاببل أنها تمثل "تحوال كبٌرا" فً مواقفها وجهودها من أجل مواجهة تؽٌر
المناخ.
ووافق مإتمر األطراؾ أٌضا على أوراق اعتماد أعضاء الوفود
) (FCCC/CP/2012/7وأقر التقارٌر الصادرة عن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
فً دورتٌها السادسة والثبلثٌن والسابعة والثبلثٌن (FCCC/SBI/2012/15
) & Adds.1-2; and FCCC/SBI/2012/L.27وأقر التقارٌر الصادرة عن
الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً دورتٌها السادسة والثبلثٌن
والسابعة والثبلثٌن وأقر تقرٌر الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز ).(FCCC/ADP/2012/L.3
دٌربان للعمل
أقر مإتمر األطراؾ أٌضا قرارا حول الدورات المستقبلٌة
) .(FCCC/CP/2012/L.8وفً قرارهٌ ،تولى مإتمر األطراؾ :الموافقة
على عرض بولندا باستضافة مإتمر األطراؾ فً دورته التاسعة عشر
ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً
دورته التاسعة فً وارسو فٌما بٌن  22-11نوفمبر  ،2013واإلشارة إلى أن
مإتمر األطراؾ فً دورته العشرٌن و مإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته العاشرة سوؾ ٌنعقدان فً
أمرٌكا البلتٌنٌة ومنطقة الكارٌبً ،ودعوة األطراؾ إلى التشاور حول
استضافة هاتٌن الدورتٌن ،وتدوٌن مبلحظات حول عرض فرنسا الستضافة
مإتمر األطراؾ فً دورته الحادٌة والعشرٌن ومإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الحادٌة عشر عام
.2015
االجتماع
تقرٌر
ذلك
بعد
األطراؾ
مإتمر
أقر
وقد
) (FCCC/CP/2012/L.1وأقر قرارا ٌعرب عن االمتنان إلى قطر
وشعب مدٌنة الدوحة ) (FCCC/CP/2012/L.3على استضافة المإتمر.
وشكر العطٌة ،ربٌس مإتمر األطراؾ أعضاء الوفود على الجهد الهابل الذي
بذلوه من أجل التوصل إلى نتٌجة ناجحة وقام برفع الجلسة فً تمام الساعة
 9:34مساءً.
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مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو
خبلل افتتاح الدورة فً  26نوفمبر ،أشار العطٌة ،ربٌس مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو إلى أنه من المتوقع أن
ٌحٌل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة
لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو إلى مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو مجموعة من
التعدٌبلت على بروتوكول كٌوتو بما ٌسمح بؤن تبدأ فترة االلتزام الثانٌة على
الفور اعتبارا من ٌ 1ناٌر  .2013وحث جمٌع األطراؾ على إظهار االبتكار
والمرونة من أجل ضمان تحقٌق النتابج المرجوة .وسلطت مادلٌن دٌوؾ
ربٌسة الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة
لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو (السنؽال)
الضوء على وجود قضاٌا معلقة ٌنبؽً تسوٌتها بما ٌسمح ببدء فترة االلتزام
الثانٌة وفقا للخطة .وذكرت أن مقترح الربٌس من أجل تٌسٌر المفاوضات
) (FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1سوؾ ٌكون أساسا للمناقشات
التً ٌجرٌها الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة
لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو وسوؾ ٌتم
تنقٌح المقترح أثناء سٌر العمل.
األمور التنظٌمٌة :جدول األعمال وتنظٌم العمل :أقر مإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ،فً  26نوفمبر ،جدول
األعمال وتنظٌم العمل ).(FCCC/KP/CMP/2012/1
مقترحات األطراف بتعدٌل البروتوكول :ناقشت الجلسة العامة لمإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو هذه القضٌة
للمرة األولى فً  28نوفمبر .وأشار العطٌة ،ربٌس مإتمر األطراؾ إلى
قٌام األطراؾ بتقدٌم  14مقترحا لتعدٌل البروتوكول إلى مإتمر األطراؾ
كٌوتو
بروتوكول
فً
األطراؾ
اجتماع
بوصفه
العامل
)(FCCC/KP/CMP/2009/2-13 and FCCC/KP/CMP/2010/3-4

وإلى أنه تم تلقً مقترح جدٌد هذا العام من ممثل ناورو
) .(FCCC/KP/CMP/2012/2واتفقت االطراؾ على ترك القضٌة مفتوحة
والعودة إلً مناقشتها أثناء الجلسة العامة الختامٌة .وخبلل الجلسة العامة
الختامٌة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو التً تم استبنافها ٌوم السبت الموافق  8دٌسمبر ،اتفقت األطراؾ أنه
نظرا لقٌام مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو بإقرار تعدٌل على بروتوكول كٌوتوٌ ،نتهً النظر فً هذا البند من
جدول األعمال.
مقترح كازاخستان لتعدٌل المرفق "ب" من البروتوكول :ناقشت الجلسة
العامة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو هذه القضٌة ) (FCCC/KP/CMP/2010/4للمرة األولى فً 28
نوفمبر .وتم تناولها فٌما بعد خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً تولى
تٌسٌرها فٌلٌب جوٌدج (أوؼندا).
قرار مؤتمر األطراف :فً قراره )،(FCCC/KP/CMP/2012/L.3
ٌتولى مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو ،ضمن أمور أخرى :الترحٌب بعزم كازاخستان المشاركة كطرؾ
مدرج بالمرفق األول وفقا لبللتزام المنصوص علٌه بالمرفق "ب" بموجب
بروتوكول كٌوتو خبلل فترة االلتزام الثانٌة.
آلٌة التنمٌة النظٌفة :ناقشت الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
القضٌة
هذه
كٌوتو
بروتوكول
فً
األطراؾ
اجتماع
) (FCCC/KP/CMP/2012/11للمرة األولى فً  28نوفمبر .واستعرض
ربٌس المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة مواشٌنج دوان (الصٌن) التقرٌر
السنوي للمجلس ).(FCCC/KP/CMP/2012/3
دعا ممثل زامبٌا إلى اعتماد كٌانات تشؽٌلٌة مخصصة إضافٌة فً أفرٌقٌا
واقترح مواصلة إصبلح آلٌة التنمٌة النظٌفة كً تتناول الشفافٌة والمساءلة
وتبسٌط المنهجٌات .وأثار ممثل بولٌفٌا المخاوؾ بشؤن مساهمة آلٌة التنمٌة
النظٌفة فً نقل التكنولوجٌا وبناء القدرة وإمكانٌة عدم اإلضافٌة .وأشار ممثل
نٌوزٌلندا إلى أنه إذا ما تمكنت األطراؾ المشاركة فً فترة االلتزام الثانٌة من
الوصول إلى آلٌة التنمٌة النظٌفة ،من األرجح أال ٌكون حجم الطلب على
مشروعات آلٌة التنمٌة النظٌفة كافٌا .وأثارت العدٌد من األطراؾ المخاوؾ
بشؤن انخفاض أسعار شهادات إثبات خفض االنبعاثات وقدموا مقترحات حول
كٌفٌة مواجهة ذلك .وأكد ممثل فنزوٌبل على أن آلٌة التنمٌة النظٌفة ترتبط
بمستوى الطموحات ولٌست "مجرد فرصة عمل أخرى".
تم مناقشة هذه القضٌة مرة أخرى من قبل فرٌق اتصال ومن خبلل مشاورات
ؼٌر رسمٌة ٌتولى المشاركة فً تٌسٌرها كل من كونٌهٌكو شٌمادا (الٌابان)
وجٌزا جاسبر مارتنز (أنجوال) .وخبلل المناقشات ،ركز األطراؾ ،ضمن
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أمور أخرى ،على :أهلٌة المشاركة فً آلٌة التنمٌة النظٌفة خبلل فترة االلتزام
الثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو ،.وخطة عمل آلٌة التنمٌة النظٌفة لعام
 ،2013واإللؽاء الطوعً لشهادات إثبات خفض االنبعاثات ،وقضاٌا تتعلق
بالتوزٌع اإلقلٌمً ودون اإلقلٌمً لمشروعات آلٌة التنمٌة النظٌفة ،وقٌام
األطراؾ بتؤسٌس صنادٌق الحفاظ على استقرار آلٌة التنمٌة النظٌفة .وقد
اعتمدت المناقشات على مسودة قرار آلٌة التنمٌة النظٌفة ،التً قام بإعدادها
الربٌسان المشاركان .وعقب مشاورات مطولة ،لم ٌتمكن األطراؾ من
االتفاق على القضاٌا ذات الصلة بما ٌلً :تؤسٌس صنادٌق الحفاظ على
استقرار آلٌة التنمٌة النظٌفة ،واإللؽاء الطوعً لشهادات إثبات خفض
االنبعاثات ،وخطوط األساس واإلضافٌة ،وأهلٌة المشاركة فً آلٌة التنمٌة
النظٌفة فً فترة االلتزام الثانٌة ،وترحٌل فابض الوحدات من فترة االلتزام
األولى.
تم إحالة النص المحصور بٌن األقواس إلى مإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو من أجل النظر فٌه .وفً  8دٌسمبر،
اتخذ مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
قرارا حول هذه القضٌة.
قرار مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو:
ٌإكد مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
فً قراره ) (FCCC/KP/CMP/2012/L.10على تولى مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته
التاسعة إجراء المراجعة األولى ألسالٌب وإجراءات آلٌة التنمٌة النظٌفة وعلى
مطالبة الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورتها التاسعة والثبلثٌن بإعداد توصٌات
حول التعدٌبلت المحتملة باألسالٌب واإلجراءات حتى ٌتولى مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته التاسعة
دراستها والنظر بها .وٌطلب أٌضا من المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة
وأمانتها مواصلة السعً وراء سبل ترشٌد العملٌات من أجل تسجٌل
مشروعات وبرامج أنشطة آلٌة التنمٌة النظٌفة وإصدار شهادات إثبات خفض
االنبعاثات لضمان أال ٌتجاوز متوسط الفترة الزمنٌة بٌن استبلم الوثٌقة
المقدمة وبدء عملٌة فحص االستٌفاء ٌ 15وما.
وٌدعو مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو األطراؾ والمإسسات الراؼبة إلى تقدٌم المساهمات الطوٌة إلى برنامج
قروض آلٌة التنمٌة النظٌفة من أجل التوسع فً قدرة البرنامج على تقدٌم
القروض من أجل دعم أنشطة المشروعات المإهلة.
التنفٌذ المشترك :ناقشت الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو هذه القضٌة للمرة األولى فً 28
نوفمبر .وقدم ولفجانج سٌدل (ألمانٌا) ،ربٌس اللجنة المعنٌة باإلشراؾ على
التنفٌذ المشترك ،التقرٌر السنوي للجنة إلى مإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ).(FCCC/KP/CMP/2012/4
وأشار إلى أن التنفٌذ المشترك ٌتخذ منعطفا حرجا وٌواجه "مستقببلً مشكوكا ً
به" وألقى الضوء على المقترحات التً قدمتها اللجنة المعنٌة باإلشراؾ على
التنفٌذ المشترك من أجل تنقٌح المبادئ اإلرشادٌة للتنفٌذ المشترك
).(FCCC/KP/CMP/2012/5
وتم مناقشة هذه القضٌة مرة أخرى من قبل فرٌق اتصال ومن خبلل
مشاورات ؼٌر رسمٌة شارك فً رباستها بالٌزي جوبوالنج (بوتسوانا)
وهٌلموت هوجٌسكً (النمسا) .وركزت المناقشات على البندٌن الفرعٌٌن
بجدول األعمال حول :اإلرشادات الخاصة بالتنفٌذ المشترك
) (FCCC/KP/CMP/2012/4والمبادئ اإلرشادٌة للتنفٌذ المشترك
).(FCCC/KP/CMP/2012/5, INF.1 and MISC.1

قرار مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو:
ٌطلب مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
فً قراره ) ،(FCCC/KP/CMP/2012/L.7ضمن أمور أخرى ،من:
األمانة أن تعد تقرٌرا حول التعدٌبلت المحتملة بالمبادئ اإلرشادٌة للتنفٌذ
المشترك ،واالستفادة من التوصٌات التً قدمتها اللجنة المعنٌة باإلشراؾ على
التنفٌذ المشترك واألطراؾ والمنظمات الحكومٌة الدولٌة ومنظمات المراقبٌن
المعترؾ بها من أجل دراستها من قبل الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورتها
الثامنة والثبلثٌن؛ وٌطلب من الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورتها الثامنة
والثبلثٌن أن تتولى إعداد توصٌات ،بما فً ذلك مسودة المبادئ اإلرشادٌة
المنقحة للتنفٌذ المشترك من أجل دراستها من قبل مإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته التاسعة .وٌوافق
المإتمر أٌضا ،فٌما ٌتعلق بمراجعة المبادئ اإلرشادٌة للتنفٌذ المشترك ،على
مجموعة من المبلمح الربٌسٌة التً تحدد اإلدارة المستقبلٌة للتنفٌذ المشترك
وتتضمن :مسار واحد موحد لمشروعات التنفٌذ المشترك ،وإجراءات اعتماد
موحدة فٌما بٌن التنفٌذ المشترك وآلٌة التنمٌة النظٌفة ،ووضع إجراءات طعن
على قرارات اللجنة المعنٌة باإلشراؾ على التنفٌذ المشترك تحت رقابة
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ومساءلة مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو.
االمتثال :تقرٌر لجنة االمتثال :ناقشت الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو هذه القضٌة
) (FCCC/KP/CMP/2012/6للمرة األولى فً  28نوفمبر .وقدم
الربٌس المشارك للجنة االمتثال خالد أبو لٌؾ (المملكة العربٌة السعودٌة)
تقرٌر اللجنة ،مشٌرا إلى أن عام  2012كان أكثر األعوام انشؽاال بالنسبة
لفرع التنفٌذ باللجنة وكان "عاما هاما" بالنسبة لفرع التٌسٌر .وتولى كل من
إلهومجون رجابوؾ (طاجٌكستان) وكرٌستٌنا فوٌت (النروٌج) تٌسٌر
المشاورات ؼٌر الرسمٌة.
قرار مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو:
قرر مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
فً قراره ) ،(FCCC/KP/CMP/2012/L.2ضمن أمور أخرى ،ما ٌلً:
االعتراؾ باهتمام لجنة االمتثال الدابم بؤن تشمل أي ترتٌبات

قانونٌة تتعلق باالمتٌازات والحصانات التً ٌقرها مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
أعضاء اللجنة واألعضاء البدالء.
اإلشارة إلى سعً اللجنة المعنٌة باإلشراؾ على التنفٌذ المشترك

نحو توضٌح األسالٌب واإلجراءات الخاصة بتنفٌذ المادة  6من
بروتوكول كٌوتو ،والتً قد ٌكون لها تؤثٌرات على اإلجراءات
واآللٌات المتعلقة باالمتثال بموجب بروتوكول كٌوتو.
االعتراؾ بقٌمة عمل لجنة االمتثال بشؤن إقامة حوار مع أجهزة

االمتثال المشكلة بموجب معاهدات أخرى من أجل تبادل
المعلومات حول األمور المتعلقة باالمتثال.
اإلشارة إلى النتابج التً توصلت إلٌها الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً

دورتها السادسة والثبلثٌن بشؤن مصروفات سفر األعضاء
واألعضاء البدالء بلجنة االمتثال من أجل المشاركة فً
اجتماعات الهٌبات المشكلة بموجب بروتوكول كٌوتو.
صندوق التكٌف :تقرٌر مجلس صندوق التكٌف :ناقشت الجلسة العامة
لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو هذه
القضٌة ) (FCCC/KP/CMP/2012/10للمرة األولى فً  28نوفمبر.
وتم تناول القضٌة أٌضا خبلل مناقشات فرق االتصال .وقدم ربٌس مجلس
صندوق التكٌؾ لوٌس سانتوس (أوروجواي) تقرٌر مجلس صندوق التكٌؾ
) .(FCCC/KP/CMP/2012/7وألقى الضوء على الزٌادة الهابلة فً
عدد مشروعات التكٌؾ التً ٌتم تموٌلها والكٌانات التنفٌذٌة الوطنٌة المعتمدة.
وأشار أٌضا إلى انخفاض أسعار شهادات إثبات خفض االنبعاثات ،موضحا
إمكانٌة تعرض تواجد الصندوق للخطر .وحث األطراؾ المدرجة بالمرفق
األول على تقدٌم مساهمات مالٌة من أجل تجنب المساومة على قدرة
الصندوق على الوفاء باحتٌاجات البلدان الضعٌفة.
ودعا ممثل جاماٌكا ،بدعم من السودان والفلبٌن وفانواتو وزامبٌا ،مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو إلى تٌسٌر
حشد األموال اإلضافٌة أثناء مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثامنة .واقترح ممثل بوركٌنا
فاسو ،مشٌرا إلى القٌود المفروضة على سوق الكربون ،البحث عن سبل
إلضفاء الصبؽة المإسسٌة على مصادر التموٌل التً ٌمكن توقعها .وأشار
ممثل الهند إلى أن سجل البلدان المدرجة بالمرفق األول ال "ٌدعو إلى
التفاإل" بشؤن رؼبتها فً التوسع الطوعً فً المساهمات المقدمة إلى
صندوق التكٌؾ .واقترح تخصٌص حصة من عابدات التنفٌذ المشترك وتداول
االنبعاثات إلى صندوق التكٌؾ .وأشار ممثل نٌوزٌلندا إلى أن شهادات إثبات
خفض االنبعاثات تمثل مصدرا هاما للصندوق؛ وشجع األطراؾ على أن
تضع فً االعتبار أثناء المناقشات حول األهلٌة أن حجم الطلب الكافً على
آلٌة التنمٌة النظٌفة سوؾ ٌوفر موارد مالٌة للصندوق.
قرار مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو:
ٌشٌر مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
فً قراره ) (FCCC/KP/CMP/2012/L.8إلى القضاٌا المتعلقة
باستدامة ومبلءمة وإمكانٌة توقع التموٌل من خبلل صندوق التكٌؾ بنا ًء على
التشكك الحالً فً أسعار شهادات إثبات خفض االنبعاثات واستمرارٌة
صندوق التكٌؾ أثناء فترة االلتزام الثانٌة وما بعدها .وٌطلب مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو من مجلس صندوق
التكٌؾ تقدٌم تقرٌر إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورتها الثامنة والثبلثٌن
حول وضع موارد الصندوق وتوجهات تدفق الموارد وأي أسباب ٌمكن
تحدٌدها وراء هذه التوجهات .وٌقرر مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو دراسة سبل تعزٌز استدامة ومبلءمة وإمكانٌة

7

المجمد  ،23رقم  765صفحة 7

توقع هذه الموارد خبلل مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو فً دورته التاسعة ،بما فً ذلك إمكانٌة تنوٌع مسارات
عابدات صندوق التكٌؾ .وٌطلب مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو من األمانة إعداد ورقة تقنٌة ،استنادا إلى
خبرات الهٌبات الخاضعة لبلتفاقٌة ولمنظومة األمم المتحدة األوسع نطاقا،
حول عملٌة اختٌار المإسسات المضٌفة للكٌانات الخاضعة لبلتفاقٌة ولمنظومة
األمم المتحدة األوسع نطاقا ،بهدؾ دراستها والنظر بها من قبل الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ فً دورتها الثامنة والثبلثٌن.
األمور اإلدارٌة والمالٌة والمؤسسٌة :االمتٌازات والحصانات :أشار ربٌس
مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو،
بتارٌخ  28نوفمبر ،إلى أن مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثانٌة قد طلب من الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
دراسة هذه القضٌة .وأشار أٌضا إلى أن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ قد اختتمت
مناقشاتها خبلل الدورة السادسة والثبلثٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ وأحالت
مسودة ترتٌبات االتفاقٌة إلى مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورتها الثامنة من أجل إقرارها .وطلب
من جافٌٌر دٌاز (كوستارٌكا) تٌسٌر المشاورات ؼٌر الرسمٌة .وأقر مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو مسودة
النتابج بتارٌخ  8دٌسمبر.
نتائج مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو:
ٌتناول مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو بمزٌد من االهتمام ،خبلل النتابج الصادرة عنه
) ،(FCCC/KP/CMP/2012/L.6مسودة ترتٌبات االتفاقٌة وٌطلب من
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ دراسة هذا األمر خبلل دورتها التالٌة .وٌدعو مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو مإتمر
األطراؾ إلى دراسة القضٌة واتخاذ القرار بشؤن مواصلة دراسة األمر خبلل
الدورة التاسعة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو.
الجلسة العامة الختامٌة :انعقدت الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو للمرة األولى فً
الساعة  12:15من صباح السبت الموافق  8دٌسمبر لدراسة القضاٌا التً تم
التوصل إلى اتفاق بشؤنها .واستؤنفت الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو االنعقاد فً تمام الساعة
 7:00مسا ًء من أجل إقرار تعدٌبلت البروتوكول والقرارات ذات الصلة
بفترة االلتزام الثانٌة كجزء من مجموعة القرارات المعروفة باسم "بوابة
الدوحة بشؤن المناخ" .ووافق مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو على نتابج أعمال الفرٌق العامل المخصص
المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول
بموجب بروتوكول كٌوتو ) (FCCC/KP/CMP/2012/L.9وتؤثٌرات
إ7-
أ
/5م
إلى
7إ
أ
/2م
القرارات
) (FCCC/KP/CMP/2012/L.4/Rev.1بدون أي تعدٌل وبشرط
الموافقة على المجموعة الكاملة من القرارات بموجب بوابة الدوحة بشؤن
المناخ.
ووافق مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو أٌضا على أوراق االعتماد ) (FCCC/KP/CMP/2012/12مع
إضافة بوروندي؛ وأقر تقارٌر الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
والثبلثٌن
والسابعة
والثبلثٌن
السادسة
دورتٌها
فً
)(FCCC/SBSTA/2012/2 and FCCC/SBSTA/2012/L.20؛
وأقر تقارٌر الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورتٌها السادسة والثبلثٌن والسابعة
والثبلثٌن (FCCC/SBI/2012/15 & Adds. 1-2; and
) .FCCC/SBI/2012/L.27وقام مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو بانتخاب مسإولً المجلس التنفٌذي آللٌة
التنمٌة النظٌفة ومجلس صندوق التكٌؾ ولجنة االمتثال واللجنة المعنٌة
باإلشراؾ على التنفٌذ المشترك .وحث نابب ربٌس مإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو األطراؾ على تقدٌم
الترشٌحات التً ال تزال معلقة.
وأقر مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
بعد ذلك تقرٌر االجتماع ) (FCCC/KP/CMP/2012/L.1وقدم ممثل
بولندا قرارا ٌعرب عن االمتنان إلى حكومة قطر وشعب مدٌنة الدوحة
) .(FCCC/KP/CMP/2012/L.5واختتمت الجلسة العامة لمإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو أعمالها فً
الساعة  9:48مساءً.
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نشرة مفاوضات األرض
......................

الجزء رفٌع المستوى المشترك بٌن مؤتمر األطراف فً دورته الثامنة عشر
ومؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو فً
دورته الثامنة
بتارٌخ الرابع من دٌسمبر ،تم افتتاح الجزء رفٌع المستوى المشترك بٌن
مإتمر األطراؾ فً دورته الثامنة عشر ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثامنة .وشدد األمٌن
التنفٌذي التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ بؤنه ٌجب على
مإتمر الدوحة التؤكٌد على ما ٌلً :االتفاق على إجراء تعدٌل على بروتوكول
كٌوتو وإٌجاد مسار واضح بشؤن تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ
واالستعراض الفعال للهدؾ طوٌل األجل على الصعٌد العالمً واالستجابة
العاجلة لفجوة االنبعاثات اآلخذة فً االتساع وإٌجاد أساس قوي إلطار طوٌل
األجل ٌنطبق على كل شًء ووضعه بصورة عادلة وسرٌعة االستجابة للعلم.
وحث العطٌة ،ربٌس مإتمر األطراؾ فً دورته الثامنة عشر ومإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته
الثامنة ،األطراؾ على العمل معا من أجل التفاهم المتبادل والتؤكٌد على
مجموعة متوازنة ،وإبراز مسؤلة تؽٌر المناخ باعتبارها واحدة من أكثر
التحدٌات إلحاحا فً عصرنا هذا.
وأفاد فوك ٌرٌمٌتش ،ربٌس الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة ،بؤن التصدي لتؽٌر
المناخ ٌجب أن ٌصبح بمثابة "اهتمام وطنً أساسً" لكل دولة عضو فً
األمم المتحدة .وأوضح الخطط الخاصة بجدولة مناقشة موضوعٌة رفٌعة
المستوى بشؤن تؽٌر المناخ والطاقة الخضراء واستدامة المٌاه خبلل الدورة
السابعة والستٌن المستؤنفة للجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة.
وشدد األمٌن العام لؤلمم المتحدة بان كً مون على أنه ٌنبؽً االعتراؾ بؤن
هذا الموضوع ٌمثل أزمة .وأوضح خمسة إنجازات من الدوحة وهً :اعتماد
فترة االلتزام الثانٌة المصادق علٌها بموجب بروتوكول كٌوتو وإحراز تقدم
بشؤن تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ على المدى الطوٌل والعمل على
التجهٌز الكامل للمإسسات التً تدعم التخفٌؾ والتكٌؾ من قبل البلدان النامٌة
واالستمرار فً المفاوضات بشؤن وثٌقة ملزمة قانونا بشؤن المسار وإبداء
التصمٌم على العمل على سد الفجوة بٌن التعهدات الحالٌة الخاصة بوسابل
التخفٌؾ وما هو مطلوب لتحقٌق الهدؾ المتمثل فً خفض الحرارة بمقدار 2
درجة مبوٌة.
وأشار سمو األمٌر صباح األحمد الجابر الصباح ،أمٌر دولة الكوٌت ،أن
المشاركة الكبٌرة ورفٌعة المستوى فً المإتمر تعكس اعتراؾ المجتمع
الدولً بقضٌة تؽٌر المناخ كقضٌة ملحة .ودعا إلى اتخاذ قرارات بشؤن تمهٌد
الطرٌق نحو تعاون طوٌل األمد من خبلل :ضمان التنفٌذ الفعال لخطة عمل
بالً وجمٌع عناصرها ،واعتماد فترة التزام ثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو،
وعدم فرض التزامات جدٌدة على البلدان النامٌة ،ودعم اإلجراءات الطوعٌة
التً تتخذها البلدان النامٌة فٌما ٌتعلق بالتموٌل ونقل التكنولوجٌا من البلدان
المتقدمة.
ودعا صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً ،أمٌر دولة قطر ،إلى
تجسٌد مفهوم االعتماد المتبادل والتوصل إلى اتفاق عملً وفعال مع حلول
مرنة ،وإٌجاد توازن بٌن احتٌاجات البلدان والمجتمعات للحصول على الطاقة
من جهة ومتطلبات الحد من انبعاثات ؼازات االحتباس الحراري من الجهة
األخرى.
وواصل الجزء رفٌع المستوى حتى السابع دٌسمبر مع البٌانات الوطنٌة
والبٌانات الصادرة عن المنظمات المشاركة بصفة مراقب .وٌمكن االطبلع
على التصرٌحات والبٌانات على الموقع التالً:
http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/68
15/php/view/webcasts.php
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب
اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ
اِف ُتتِحت الدورة الخامسة عشرة المُس ْتؤنفة للفرٌق العامل المخصص المعنً
بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن
تؽٌر المناخ ( )AWG-LCA 15ا فً  27نوفمبر وظل أٌسر طٌب
(المملكة العربٌة السعودٌة) كربٌس لها وظل مارك بولٌمارتس (بلجٌكا) ناببا
للربٌس.
وأبرزت العدٌد من البلدان النامٌة ضرورة توفٌر الوضوح بشؤن تموٌل
منتصؾ المدة .وحثت المجموعة الشاملة (مجموعة المظلة) على االنتقال إلى
مرحلة التنفٌذ الكامل وأكدت أنه تم تجاوز التزام التموٌل السرٌع بشكل
جماعً .وشدد االتحاد األوروبً على مواصلة تقدٌم تموٌل أنشطة مكافحة
تؽٌر المناخ بعد عام  2012والعمل على توسٌع نطاق التموٌل نحو عام
 .2020وأوضح ممثل كل من بٌرو وكولومبٌا وشٌلً وكوستارٌكا وبنما،
الحاجة إلى إحراز تقدم فً تحدٌد الخطوات المقبلة لتنفٌذ وإؼبلق المسار
التفاوضً للفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ .وأفاد بؤنه ٌإٌد حل

8

المجمد  ،23رقم  765صفحة 8

القضاٌا العالقة الخاصة بمإتمر األطراؾ فً دورته الثامنة عشر ،وإذا لزم
األمر ٌتم تفوٌض الهٌبات الفرعٌة بمهام محددة وؼٌرها من العملٌات .وأفاد
ممثل سوازٌبلند نٌابة عن مجموعة البلدان األفرٌقٌة بؤن اجتماع الدوحة ٌجب
أن ٌإدي إلى اتفاق بشؤن :إطار المقارنة والمطابقة لـ"جهود التخفٌؾ"
الخاصة بالبلدان المتقدمة واألهداؾ الواضحة لتموٌل منتصؾ المدة.
واقترح ممثل جمهورٌة ناورو ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة
( ،)AOSISالتركٌز على العمل الذي تم التكلٌؾ به فً دٌربان ،بما فً ذلك
المراجعة العلمٌة ضٌقة النطاق .وأفاد ممثل ؼامبٌا ،نٌابة عن أقل البلدان
نموا ،بؤنه ٌجب على األطراؾ فً الدوحة إنشاء هٌبة مستقلة من الخبراء
للمراجعة وذلك لتوفٌر المعلومات للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز ،وإنشاء منصة لوضع للقواعد المحاسبٌة الموحدة .وأكد
دٌربان للعمل
ممثل الصٌن ،نٌابة عن البرازٌل وجنوب أفرٌقٌا والهند والصٌن ،أن
االستكمال الناجح للفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل
األجل بموجب اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ٌجب أن ٌعالج
جمٌع عناصر خطة عمل بالً ،وعدم استبعاد القضاٌا الربٌسٌة مثل المساواة
فً الحصول على التنمٌة المستدامة وحقوق الملكٌة من المناقشات .واقترح
ممثل مصر ،نٌابة عن المجموعة العربٌة العمل على التوصل التفاق حول
القضاٌا العالقة والتً لم ٌتم التوصل فٌها ألي اتفاق ،والنظر فً نقل القضاٌا
إلى الهٌبات األخرى لبلتفاقٌة.
إعداد نتائج شاملة ومتوازنة ومتفق علٌها لمؤتمر األطراف فً دورته
الثامنة عشر:
بتارٌخ  27نوفمبر ،قدم الربٌس طٌب نصا لنظرة عامة ؼٌر رسمٌة
( ،)FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3موضحا أنها تقوم على
مشاورات فٌما بٌن الدورات ،وتباٌنت آراء األطراؾ بشؤن النص .ودعم
ممثلو الصٌن والفلبٌن والمجموعة العربٌة وؼٌرهم استخدام النص كؤساس
لمزٌد من العمل ،فً حٌن عارض ذلك ممثلو المجموعة الشاملة ومجموعة
السبلمة البٌبٌة ( )EIGواالتحاد األوروبً وكندا ودول أخرى.
وبدأ الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب
اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ العمل من خبلل المجموعات
المنبثقة عن المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة ،وإجراءات التخفٌؾ فً البلدان النامٌة
والمتقدمة وال ُنهج القطاعٌة وال ُنهج السوقٌة وؼٌر السوقٌة ،والمراجعة والرإٌة
المشتركة .وبالتوازي مع ذلك ،تشاور الربٌس طٌب بشؤن البنود األخرى
الواردة بجدول أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً
الطوٌل األجل بموجب اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ،بما
فً ذلك التموٌل ونقل التكنولوجٌا والتكٌؾ وبناء القدرات وتدابٌر االستجابة.
وخبلل األسبوع الثانً ،عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل
التعاونً الطوٌل األجل بموجب اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر
المناخ أٌضا من خبلل مشاورات ؼٌر رسمٌة بتسهٌل من السٌد /بولٌمارتس
نابب الربٌس وفرق العمل الفرعٌة والمشاورات الوزارٌة ؼٌر الرسمٌة.
وفً ٌوم االثنٌن الموافق الثالث من دٌسمبر ،ناقش األطراؾ نص جدٌد.
وأشار الربٌس طٌب إلى أنه "نص تجمٌعً ؼٌر منقح من األوراق" الواردة
من المجموعات المنبثقة ،فٌما عدا تلك المجموعات التً لم ٌكن هناك اتفاق
بٌنها على وجود نص .وأعرب ممثل الجزابر ،نٌابة عن مجموعة الـ 77
والصٌن ،عن خٌبة أمله ،مشٌرا إلى أن النص "ؼٌر متوازن" ،ولم ٌعكس
العناصر الربٌسٌة لخطة عمل بالً.
وشدد ممثل نٌكاراجوا ،نٌابة عن مجموعة البلدان النامٌة متماثلة التفكٌر إلى
جانب العدٌد من البلدان النامٌة األخرى على الحاجة إلى نص بشؤن التكٌؾ
والتكنولوجٌا والتموٌل وبناء القدرات .وحدد ممثل كٌنٌا ،نٌابة عن مجموعة
البلدان األفرٌقٌة ضرورة إدراج العناصر الربٌسٌة لخطة عمل بالً كشرط
مسبق إلجراء المناقشات .وعبر ممثبل الفلبٌن ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة
وؼٌرهما عن أسفهم بشؤن عدم الوضوح الخاص بوسابل التنفٌذ .واعترض
ممثل بولٌفٌا على تركٌز النص على األمور "الموجهة نحو السوق" .وأكد
ممثل جنوب أفرٌقٌا وؼٌرها من الدول على أن النص الختامً للفرٌق العامل
المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب اتفاقٌة األمم
المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ٌجب أن ٌشمل جمٌع القضاٌا الواقعة تحت
والٌة الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة وأن هناك بعض القضاٌا التً تحتاج إلى مزٌد من التفصٌل.
وأكد ممثلو الوالٌات المتحدة وكندا واسترالٌا ونٌوزٌلندا على أهمٌة االعتراؾ
بالتقدم الذي تم إحرازه فً إطار الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل
التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة ،بما فً ذلك مختلؾ الترتٌبات
المإسسٌة الجدٌدة التً تم تنفٌذها .وأكد ممثلو العدٌد من البلدان المتقدمة على
أن المناقشات بشؤن القضاٌا ،بما فً ذلك التكٌؾ والتموٌل ،ستستمر فً ظل
عملٌات أخرى بعد انتهاء مهمة الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل
التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة.
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واستمرت المشاورات ؼٌر الرسمٌة فً إطار الفرٌق العامل المخصص
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة مساء الرابع من
دٌسمبر وأشار الربٌس الطٌب بؤنه سٌتم تضمٌن التموٌل فً مشاورات
الوزراء مرٌم شاكٌبل (جزر المالدٌؾ) وبرونو أوبرلً (سوٌسرا) .وفً
الخامس من دٌسمبر ،قدم الربٌس الطٌب إلى الجلسة العامة ؼٌر الرسمٌة
للتقٌٌم تقرٌرا بشؤن النصوص التً تستحوذ على وضع المناقشة فً إطار كل
بند بجدول أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل
األجل بموجب االتفاقٌة ،وذلك بهدؾ تزوٌد األطراؾ بنبذة شاملة .وأوضح
أن الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب
االتفاقٌة سٌواصل العمل من خبلل مجموعة واحدة ؼٌر رسمٌة طوال المساء
بؽٌة إحراز تقدم نحو نص أكثر تبسٌطا بحلول الٌوم التالً .وفً مساء
السادس من دٌسمبر ،أفاد الربٌس الطٌب عن إحراز تقدم جٌد بشؤن جمٌع
العناصر ،فً حٌن أشار إلى أنه ال تزال هناك مجاالت تتطلب التبسٌط.
وأعرب عن أمله فً أن ٌتم تقدٌم جمٌع العناصر معا فً وثٌقة واحدة "فً أي
وقت خبلل هذه اللٌلة".
وفً الجلسة العامة الختامٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً
الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة مساء السابع من دٌسمبر ،قدم الربٌس طٌب
شكره ألعضاء الوفود على "العمل المتواصل" الذي نتج عنه نص بشؤن
النتابج المتفق علٌها للفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل
بالً
عمل
لخطة
وفقا
االتفاقٌة
بموجب
األجل
( .)FCCC/AWGLCA/2012/L.4وأفاد بؤنه استمع لـ "مخاوؾ
مختلفة" بشؤن النص الذي قال بؤنه ٌدل على "درجة معٌنة من التوازن" وأن
النص ٌمثل أساسا جٌدا للنتابج المتفق علٌها .وذ ًكر األطراؾ بؤن النص
الخاص بالفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة هو جزء من مجموعة شاملة فً الدوحة .ومع ذلك ،اقترح
الربٌس طٌب إحالة نتابج الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً
الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة إلى مإتمر األطراؾ للنظر فٌها مرة أخرى
واعتمادها ووافقت األطراؾ على ذلك.
وبعد مشاورات ؼٌر رسمٌة أخرى جرت مساء الثامن من دٌسمبر ،اعتمد
مإتمر األطراؾ النتٌجة المتفق علٌها وفقا لخطة عمل بالً
( )FCCC/CP/2012/L.14/Rev.1كجزء من بوابة الدوحة بشؤن
المناخ ،وأنهى الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل
األجل بموجب االتفاقٌة عمله .وتتلخص النتابج النهابٌة لعمل الفرٌق العامل
المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة فً إطار
خطة عمل بالً فٌما ٌلً:
الرؤٌة المشتركة :تم تناول هذه المسؤلة من قبل مجموعة منبثقة تم تٌسٌرها
من قبل زو جً (الصٌن) .وركزت هذه المشاورات على إعداد ما ٌلً :عملٌة
الستكشاؾ األرقام بهدؾ عالمً لخفض االنبعاثات ووضع جدول زمنً
لذروة االنبعاثات العالمٌة ،إلى جانب اآلثار المترتبة على هذه األرقام وعملٌة
أخرى للنظر بشؤن المساواة فً الحصول على التنمٌة المستدامة.
وخبلل الجلسة العامة الختامٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل
التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة فً السابع من دٌسمبر ،أعربت
العدٌد من األطراؾ عن قلقها بشؤن نص الرإٌة المشتركة .وأعرب االتحاد
األوروبً عن خٌبة أمله من أن المشاورات لم تسفر عن "أي تقدم" .وطلب
ممثل مصر وضع مراجع للخطوات التالٌة فً النص .وعارض ممثل
الوالٌات المتحدة مراجع المساواة ومبدأ المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة
لمإتمر األطراؾ .وخبلل الجلسة العامة الختامٌة للمإتمر ،طلب ممثل
الوالٌات المتحدة أن ٌتم التوضٌح فً تقرٌر االجتماع بؤن ببلده قبلت هذا
النص "إلى الحد الذي ال ٌتم قراءته بطرٌقة تتعارض مع االتفاقٌة أو مع
اتفاقٌات كانكون".
النتائج النهائٌة :قرر مإتمر األطراؾ بؤن األطراؾ ستعمل بشكل عاجل
على التخفٌض العمٌق من انبعاثات ؼازات الدفٌبة على مستوى العالم والشكل
المطلوب الذي ٌحفظ متوسط درجة الحرارة العالمٌة عند أقل من  2درجة
مبوٌة فوق مستوٌات ما قبل الصناعة والحصول على ذروة انبعاثات ؼازات
الدفٌبة العالمٌة فً أقرب وقت ممكن ،وبما ٌتفق مع العلم وتقرٌر الهٌبة
الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ ( ،)IPCCمإكدا أن اإلطار الزمنً
لبلوغ الذروة سوؾ ٌستؽرق وقتا أطول فً البلدان النامٌة .وقرر مإتمر
األطراؾ كذلك بؤن الجهود ٌجب أن تبذل على أساس المساواة والمسإولٌات
المشتركة ولكن المتفاوتة وقدرات كل منها ،وتوفٌر التموٌل ونقل التكنولوجٌا
وبناء القدرات فً البلدان النامٌة لدعم التخفٌؾ والتكٌؾ ،وأخذ ضرورات
إمكانٌة تكافإ فرص الوصول إلى التنمٌة المستدامة فً االعتبار وكذلك بقاء
الدول وحماٌة سبلمة كوكب األرض.
التخفٌف :التخفٌف فً الدول المتقدمة :ناقشت األطراؾ هذه المسؤلة فً
المجموعة المنبثقة والمشاورات ؼٌر الرسمٌة المفتوحة ،التً أجراها ربٌس
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الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب
االتفاقٌة .واستندت المفاوضات إلى ما قدمته األطراؾ بعٌدا عن األوراق
والتقارٌر.
وشملت القضاٌا الربٌسٌة إلؽاء الشروط المرتبطة بتعهدات التخفٌؾ الخاصة
بالبلدان المتقدمة ،ووضع برنامج عمل لمواصلة المناقشات بشؤن هذه المسؤلة
بعد انتهاء مهمة الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل
األجل بموجب االتفاقٌة .وحث ممثلو العدٌد من البلدان النامٌة ،البلدان
المتقدمة على االلتزام الشدٌد بتعهداتها ،مبرزا الحاجة إلى تقدٌم أهدافها كرقم
موحد اعتباراً من السنة األساس المشترك وهً سنة  ،1990والتً ٌتم
التعبٌر عنها بموازنة الكربون لكل طن من مكافا ثانً أكسٌد الكربون على
مدار فترة زمنٌة حتى عام .2020
وقدمت مجموعات مختلفة من أطراؾ البلدان المتقدمة مقترحات حول برنامج
عمل ٌهدؾ إلى توضٌح االفتراضات التً تقوم علٌها تعهدات الفترة من
 2013حتى  ،2014وذلك قبل تنفٌذ متطلبات اإلببلغ التً أنشبت بالفعل
اعتبارا من عام  .2015ودعم عدد من البلدان النامٌة بؤن ٌهدؾ برنامج
العمل إلى إلؽاء الشروط ورفع الطموح ووضع قواعد محاسبٌة موحدة ،بما
فً ذلك سنة األساس المشتركة .واتفقت األطراؾ فً نهاٌة المطاؾ على
اإلشارة إلى وضع "العناصر المشتركة" .وتإٌد بعض األحزاب استمرار
برنامج العمل لمدة سنة واحدة فقط وتقدٌم النتابج بطرٌقة سرٌعة .وناقشت
األطراؾ إمكانٌة وضع برنامج العمل فً إطار الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ أو الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،ووافقت األطراؾ فً النهاٌة على
ضرورة وضع برنامج العمل فً إطار الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة.
النتائج النهائٌة:
حث مإتمر األطراؾ البلدان المتقدمة على زٌادة الطموح الخاص

باألهداؾ المقدرة كمٌا للحد من االنبعاثات فً مختلؾ جوانب
االقتصاد ،بهدؾ الحد من إجمالً انبعاثاتها من ؼازات الدفٌبة ذات
المنشؤ البشري إلى مستوى ٌتفق مع تقرٌر التقٌٌم الرابع للهٌبة
الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ ( )IPCC؛
ٌقرر مإتمر األطراؾ وضع برنامج عمل فً إطار الهٌبة الفرعٌة

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ٌبدأ فً عام  2013وٌنتهً فً عام
 ،2014بؽرض :تحدٌد العناصر المشتركة لقٌاس التقدم المحرز نحو
تحقٌق األهداؾ وضمان إمكانٌة المقارنة بٌن جهود الدول المتقدمة ،مع
أخذ االختبلفات فً الظروؾ القومٌة لتلك الدول فً الحسبان.
طلب مإتمر األطراؾ من األطراؾ تقدٌم وجهات النظر الخاصة بهم

بشؤن برنامج العمل بحلول  25مارس .2013
طلب مإتمر األطراؾ من األمانة القٌام بإجراء تحدٌث سنوي للورقة

الفنٌة بشؤن عملٌة توضٌح األهداؾ على أساس المعلومات المقدمة من
األطراؾ فً البلدان المتقدمة فٌما ٌتعلق بؤهدافها.
طلب مإتمر األطراؾ من الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة

تقدٌم تقرٌر عن التقدم المحرز فً برنامج العمل إلى مإتمر األطراؾ
التاسع عشر وعن نتابج برنامج العمل التً سٌتم النظر فٌها من قبل
مإتمر األطراؾ فً دورته العشرٌن.
التخفٌف فً الدول النامٌة :ناقشت األطراؾ هذه المسؤلة فً المجموعة
المنبثقة والمشاورات ؼٌر الرسمٌة المفتوحة ،التً أجراها ربٌس الفرٌق
العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة.
واستندت المفاوضات إلى ما قدمته األطراؾ بعٌدا عن األوراق والتقارٌر.
وشملت القضاٌا الربٌسٌة وضع برنامج عمل لمواصلة المناقشات الخاصة
بتوضٌح االفتراضات األساسٌة لتعهدات الدول النامٌة بعد انتهاء مهمة الفرٌق
العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة،
وتجمٌع المعلومات ذات الصلة بتعهدات الدول النامٌة .كان لؤلطراؾ أٌضا
آراء متباٌنة بشؤن تنظٌم حلقات عمل فنٌة إقلٌمٌة إلعداد المواد الفنٌة لبناء
القدرات فً مجال تقدٌم وإعداد وتنفٌذ إجراءات التخفٌؾ المبلبمة وطنٌاً،
وصٌاؼة استراتٌجٌات التنمٌة منخفضة االنبعاثات .واتفقت األطراؾ فً نهاٌة
المطاؾ على أنه ٌجب تنفٌذ هذه األنشطة بناء على طلب من الدول النامٌة
"المهتمة".
وشملت القضاٌا الخبلفٌة األخرى ما إذا كان سٌتم مطالبة األمانة بإعداد
تجمٌع لنتابج العملٌة وكٌفٌة طلب ذلك ،بؽرض مزٌد من الفهم لتنوع
إجراءات التخفٌؾ من قبل األطراؾ فً البلدان النامٌة ،وكانت هناك بعض
الدول الداعمة لقٌام األمانة بإعداد تجمٌع للمعلومات ،ودول أخرى تدعم
الورقة الفنٌة التً تجمع المعلومات .وفً حٌن أٌدت بعض األطراؾ مبدبٌا
قٌام الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بوضع مبادئ توجٌهٌة
للقٌاس واإلببلغ والتحقق لدعم إعداد وتنفٌذ إجراءات التخفٌؾ المبلبمة
وطنٌاً ،ولتوفٌر الدعم من خبلل التسجٌل ،اتفق األطراؾ فً النهاٌة إلى إلؽاء
المرجع.
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النتائج النهائٌة:
قرر مإتمر األطراؾ ،ضمن أمور أخرى ما ٌلً:
إنشاء برنامج عمل ٌبدأ فً عام  2013وٌنتهً فً عام ،2014

لمزٌد من فهم تنوع إجراءات التخفٌؾ المبلبمة وطنٌا ً فً إطار
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،بما فً ذلك :االفتراضات األساسٌة
والمنهجٌات والحاجة إلى الدعم المالً والتكنولوجً والخاص
ببناء القدرات إلعداد وتنفٌذ إجراءات التخفٌؾ المبلبمة وطنٌا ً
والتوفٌق بٌن إجراءات التخفٌؾ المبلبمة وطنٌا ً والدعم.
مطالبة الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بتقدٌم تقرٌر عن التقدم المحرز إلى

مإتمر األطراؾ فً دورته التاسعة عشرة وتقرٌر بشؤن النتابج
إلى مإتمر األطراؾ فً دورته العشرٌن.
مطالبة األمانة ،بناء على طلب األطراؾ المعنٌة فً البلدان

النامٌة األطراؾ ،بتنظٌم حلقات عمل فنٌة إقلٌمٌة وإعداد المواد
الفنٌة لبناء القدرات فً مجال تقدٌم وإعداد وتنفٌذ إجراءات
التخفٌؾ المبلبمة وطنٌاً ،وصٌاؼة استراتٌجٌات التنمٌة منخفضة
االنبعاثات.
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور
الغابات فً البلدان النامٌة:
قامت األطراؾ بمناقشة هذه المسؤلة فً المجموعة المنبثقة وفً المشاورات
ؼٌر الرسمٌة المفتوحة التً أجراها ربٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً
بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة .واستندت المفاوضات إلى
ما قدمته األطراؾ والتقارٌر ؼٌر الرسمٌة.
واقترحت مجموعة من األطراؾ تؤسٌس لجنة المبادرة المعززة لخفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة
لتعمٌم تنفٌذ أنشطة المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة
األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة وضمان اتساق تعببة الموارد
المالٌة ،وعارضها فً ذلك عدد من الدول األخرى .وعلى الرؼم من
معارضة بعض األطراؾ إلنشاء مإسسات جدٌدة ،ناقشت األطراؾ إمكانٌة
إنشاء هٌبة إدارٌة تحت إشراؾ مإتمر األطراؾ وذلك لتعزٌز وتنسٌق أنشطة
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور
الؽابات فً البلدان النامٌة .واتفقت األطراؾ فً نهاٌة المطاؾ على أن تقوم
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ التاسعة والثبلثٌن والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة التاسعة والثبلثٌن بالشروع فً عملٌة لمعالجة مسؤلة دعم أنشطة
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور
الؽابات فً البلدان النامٌة.
وأكدت البلدان المتقدمة على ضرورة النظر فً المنافع ؼٌر الكربونٌة
الخاصة بتنفٌذ المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة واقترحت برنامج عمل للنظر فً خٌارات
توسٌع نطاق التموٌل ألنشطة المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن
إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة ،مع أخذ المنافع ؼٌر
الكربونٌة فً االعتبار .وعارضت بعض الدول ،مشٌرة إلى الصعوبات والكم
الكبٌر من متطلبات االستثمار فً قٌاس هذه المنافع .واتفقت األطراؾ فً
النهاٌة على بدء العمل فً القضاٌا المنهجٌة المتصلة بالمنافع ؼٌر الكربونٌة
وذلك للنظر فٌها من قبل مإتمر األطراؾ فً دورته التاسعة عشرة .وظهرت
قضٌة أخرى مثٌرة للجدل وهً كٌفٌة اإلشارة إلى الحاجة إلى دعم مالً
إضافً ألنشطة المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة
األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة.
النتائج النهائٌة:
قرر مإتمر األطراؾ ،ضمن أمور أخرى ما ٌلً:
تنفٌذ برنامج عمل بشؤن التموٌل المبنً على النتابج ٌبدأ فً عام

 2013وٌنتهً بنهاٌة مإتمر األطراؾ فً دورته التاسعة عشرة،
وٌشمل ورشة عمل داخل الدورة ،بؽرض التقدم فً التنفٌذ الكامل
 /1م أ- 16-الفقرة 70
لؤلنشطة المشار إلٌها فً القرار رقم
(أنشطة المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة).
الهدؾ من برنامج العمل هو المساهمة فً الجهود الجارٌة لزٌادة

وتحسٌن فعالٌة التموٌل ألنشطة المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات
الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة مع أخذ
مجموعة متنوعة وواسعة من المصادر فً االعتبار.
مطالبة الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة الثامنة والثبلثٌن

بالنظر فً الكٌفٌة التً ٌمكن بها تطوٌر النهج ؼٌر السوقٌة ،مثل ال ُنهج
المشتركة للتخفٌؾ والتكٌؾ وبدء العمل فً القضاٌا المنهجٌة المتصلة
بالمنافع ؼٌر الكربونٌة الناجمة عن أنشطة المبادرة المعززة لخفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان
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النامٌة وذلك بؽرض تقدٌم التقارٌر إلى مإتمر األطراؾ فً دورته
التاسعة عشرة.
وقرر مؤتمر األطراف أٌضا:
االعتراؾ بالحاجة إلى تحسٌن تنسٌق دعم أنشطة المبادرة المعززة

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً
البلدان النامٌة وتقدٌم الدعم الكافً والمنتظم ،بما فً ذلك الموارد المالٌة
والدعم الفنً والتكنولوجً إلى األطراؾ فً البلدان النامٌة لتنفٌذ هذه
األنشطة.
مطالبة الهٌبات الفرعٌة فً دورتها التاسعة والثبلثٌن ببدء عملٌة

مشتركة لمعالجة الحاجة إلى تحسٌن تنسٌق دعم أنشطة المبادرة
المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات
فً البلدان النامٌة والنظر فً الترتٌبات المإسسٌة القابمة أو بدابل
الحوكمة المحتملة وتقدٌم التوصٌات إلى مإتمر األطراؾ فً دورته
التاسعة عشرة.
الدعوة إلى تقدٌم آراء األطراؾ والمنظمات المراقبة بحلول  25مارس

.2013
ال ُنهج القطاعٌة :قامت األطراؾ بمناقشة هذه المسؤلة فً المجموعة المنبثقة،
وكذلك فً وقت الحق فً سٌاق المشاورات ؼٌر الرسمٌة المفتوحة التً
أجراها ربٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل
األجل بموجب االتفاقٌة.
وأكدت العدٌد من األطراؾ على ضرورة تجنب التدابٌر المتخذة من جانب
واحد لمعالجة االنبعاثات الناجمة عن الطٌران والنقل البحري الدولً .وأكدت
بعض األطراؾ أنه ٌنبؽً النظر فً هذه المسؤلة بطرٌقة متعددة األطراؾ،
والعمل من خبلل منظمة الطٌران المدنً الدولً والمنظمة البحرٌة الدولٌة.
وأٌد عدد من األطراؾ أٌضا دعوة أمانات منظمة الطٌران المدنً الدولً
والمنظمة البحرٌة الدولٌة لمواصلة تقدٌم التقارٌر فً دورات الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً المستقبل.
النتائج النهائٌة :لم ٌرد نص بشؤن ال ُنهج القطاعٌة فً قرار مإتمر األطراؾ
عن نتابج الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة.
ال ُنهج السوقٌة وغٌر السوقٌة :تم النظر فً هذه المسؤلة فً مشاورات ؼٌر
رسمٌة تم تسهٌلها من قبل الٌكسا كلٌستوبر (شٌلً).
وأبرز ممثل االتحاد األوروبً مهام محددة فً التزام الفرٌق العامل
المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة قاببل بؤن
عدم وجود قرار بشؤن ُنهج السوق سوؾ ٌعنً عدم وجود عملٌة للنظر فً
القضٌة بعد مإتمر الدوحة .وأكد ممثل فنزوٌبل بؤنه قد تم رفض النص الوارد
فً الفقرة ( 1ب) (خامسا) من خطة عمل بالً (ال ُنهج السوقٌة وؼٌر السوقٌة)
من قبل العدٌد من البلدان النامٌة خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،واعترض
على تقدٌم النص كؤساس إلجراء مزٌد من المفاوضات .وأكد ممثل بولٌفٌا
على المخاوؾ بشؤن آلٌات السوق ،بما فً ذلك الحساب المزدوج وعدم
القابلٌة لئلضافة ،مشٌرا إلى أن هذه اآللٌات ٌمكن أن تزٌد من االنبعاثات.
خبلل الجلسة العامة للفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل
األجل بموجب االتفاقٌة فً األول من دٌسمبر ،أفاد المٌسر كلٌستوبر عن تقدم
إٌجابً ومناقشات بناءة بشؤن إطار ال ُنهج المختلفة وآلٌة السوق الجدٌدة ،مإكدا
بؤن االختبلؾ ال ٌزال موجودا فً القضاٌا والعبلقة فٌما بٌنها.
النتائج النهائٌةٌ :قر مإتمر األطراؾ بؤن األطراؾ قد تضع وتنفذ ُنهج
مختلفة للتخفٌؾ ،بما فً ذلك فرص استخدام ال ُنهج القابمة على األسواق
وعلى ؼٌر األسواق ،وأن هذه ال ُنهج ٌجب أن تفً بالمعاٌٌر المناسبة .كما
ٌطالب الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بتنفٌذ برامج عمل
منفصلة لتوضٌح األمور اآلتٌة ،بؽرض التوصٌة بمسودة قرارات لمإتمر
األطراؾ فً دورته التاسعة عشرة:
وضع إطار لهذه ال ُنهج ،باالعتماد على أعمال الفرٌق العامل

المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب
االتفاقٌة فً هذا الشؤن؛
ال ُنهج ؼٌر السوقٌة.

طرق وإجراءات اآللٌة الجدٌدة القابمة على السوق المحددة فً

القرار رقم /2م أ. 17-
التكٌف :تم تناول هذه المسؤلة ()FCCC/AWGLCA/2012/CRP.2
فً مجموعة ؼٌر رسمٌة قام بتسهٌلها طٌب ،ربٌس الفرٌق العامل المخصص
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة .وقامت العدٌد من

الثالثاء  22ديسمبر/كانون األول 3123
11

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

البلدان النامٌة مرارا وتكرارا بتعرٌؾ التكٌؾ على أنه ٌمثل واحدة من
القضاٌا الحاسمة التً ٌجب معالجتها .وفً حٌن اعترؾ الكثٌر من األطراؾ
بالتقدم فً مسابل التكٌؾ منذ اعتماد خطة عمل بالً ،بما فً ذلك إنشاء لجنة
التكٌؾ وتؤسٌس عملٌة للنظر فً خطط التكٌؾ الوطنٌة ،أشارت بعض البلدان
النامٌة إلى العناصر العالقة فً إطار التزامات بالً ،بما فً ذلك :المإسسات
الوطنٌة والمراكز اإلقلٌمٌة ،وربطت التكٌؾ بالوسابل األخرى فً إطار
االتفاقٌة ووسابل التنفٌذ.
النتائج النهائٌةٌ :قرر مإتمر األطراؾ ،ضمن أمور أخرى ما ٌلً:
استمرار مإتمر األطراؾ وهٌبته الفرعٌة وؼٌرها من الهٌبات بموجب

االتفاقٌة فً العمل على تعزٌز العمل على التكٌؾ.
االهتمام بالقضاٌا المتعلقة باتساق وتناؼم العمل ،وتقدٌم الدعم إلى

األطراؾ من البلدان النامٌة ،وإشراك المراكز والشبكات اإلقلٌمٌة،
وتعزٌز سبل العٌش والتنوع االقتصادي من أجل بناء القدرة فً سٌاق
التخطٌط ،وتحدٌد األولوٌات وتنفٌذ إجراءات التكٌؾ.
مطالبة لجنة التكٌؾ بالنظر فً عقد منتدى سنوي عن التكٌؾ لرفع

مستوى الوعً والطموح فٌما ٌتعلق بالتكٌؾ.
التكنولوجٌا :ناقش األطراؾ هذه المسؤلة فً سٌاق المشاورات ؼٌر الرسمٌة
المفتوحة التً أجراها ربٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل
التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة.
وتناولت المناقشات الروابط بٌن مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ واللجنة
التنفٌذٌة للتكنولوجٌا واآللٌة المالٌة لبلتفاقٌة ،ودور حلقة العمل المعنٌة بنقل
وتطوٌر التكنولوجٌات السلٌمة بٌبٌا ،وإمكانٌة النظر فً المسابل المتصلة
بحقوق الملكٌة الفكرٌة من قبل وحلقة العمل المعنٌة بنقل وتطوٌر
التكنولوجٌات السلٌمة بٌبٌا .وأٌدت بعض البلدان النامٌة استمرار حلقة العمل
المعنٌة بنقل وتطوٌر التكنولوجٌات السلٌمة بٌبٌا فً العمل بشؤن القضاٌا
المتعلقة بحقوق الملكٌة الفكرٌة ،فً حٌن عارضت بعض األطراؾ األخرى،
وبخاصة الدول المتقدمة ،اإلشارة إلى حقوق الملكٌة الفكرٌة ،مإكدة على نظر
هذه المسابل فً إطار المنتدٌات والمحافل األخرى ذات الصلة.
وبشؤن مسؤلة الترتٌبات بٌن الهٌبات المختلفة ،بدأت األطراؾ النظر فً
المسؤلة دون التوصل إلى توافق واتفقوا على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة
فً الدورة القادمة.
النتائج النهائٌةٌ :وافق مإتمر األطراؾ ،ضمن أمور أخرى على ما ٌلً:
بدء تقٌٌم والنظر فً العبلقة بٌن مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ وحلقة

العمل المعنٌة بنقل وتطوٌر التكنولوجٌات السلٌمة بٌبٌا.
مطالبة حلقة العمل المعنٌة بنقل وتطوٌر التكنولوجٌات السلٌمة بٌبٌا

بوضع خطة عملها المستقبلٌة وذلك للشروع فً استكشاؾ القضاٌا
المتصلة بتمكٌن البٌبات والحواجز ،بما فٌها تلك القضاٌا المشار إلٌها
فً الوثٌقة  ،FCCC/SB/2012/2الفقرة .35
توصٌة المجلس االستشاري لحلقة العمل المعنٌة بنقل وتطوٌر

التكنولوجٌات السلٌمة بٌبٌا عند النظر فً برنامج عمل حلقة العمل
المعنٌة بنقل وتطوٌر التكنولوجٌات السلٌمة بٌبٌا ،بالنظر فً األنشطة
التالٌة :تقدٌم المشورة والدعم لؤلطراؾ فً البلدان النامٌة فٌما ٌتعلق
بإجراء عملٌات تقٌٌم التكنولوجٌا الجدٌدة والناشبة ،وتقٌٌم دور حلقة
العمل المعنٌة بنقل وتطوٌر التكنولوجٌات السلٌمة بٌبٌا فً تحدٌد
التقنٌات الصدٌقة للبٌبة المتاحة حالٌا والخاصة بالتخفٌؾ والتكٌؾ التً
تلبً احتٌاجات التطوٌر الربٌسٌة منخفضة الكربون الخاصة باألطراؾ
والتً تتسم بالمرونة تجاه تؽٌر المناخ.
زٌادة توضٌح الصبلت بٌن اآللٌة التكنولوجٌة واآللٌة المالٌة لبلتفاقٌة

فً مإتمر األطراؾ فً دورته العشرٌن.
التموٌل :ناقشت األطراؾ التموٌل فً مجموعة االتصال الخاصة بالفرٌق
العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة
وأٌضا فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،بما فً ذلك المشاورات الوزارٌة.
وركزت المناقشة على استمرارٌة التموٌل بعد عام  .2012وعرض ممثل
مجموعة الـ  77والصٌن اقتراحا لمعالجة "الفجوة المالٌة" بما فً ذلك
المحاسبة الدقٌقة لتوفٌر التموٌل .وذكر ممثل الوالٌات المتحدة التنازالت التً
تمت بشؤن البداٌة السرٌعة للتموٌل وهدؾ التموٌل لعام  ،2020مإكدا بؤنه ال
حاجة لمزٌد من القرارات بالنسبة للفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل
التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة الستكمال عمله بشؤن هذه المسؤلة.
وظل ممثل الٌابان عند رأي ببلده بعدم وجود حاجة التخاذ قرار بشؤن التموٌل
فً الدوحة.
وأكد ممثل كولومبٌا بؤنه من الضروري تحدٌد الهدؾ المالً من اآلن وحتى
عام  2020وذلك لدعم الدول المتقدمة فً تحقٌق هدؾ عام  .2020وقال
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ممثل جواتٌماال بؤن التوصل إلى نتٌجة فً مإتمر الدوحة لن ٌكون ممكنا إذا
لم ٌكن القرار بشؤن التموٌل جزءا من مجموعة القرارات .وأكد ممثل
بربادوس ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،بؤن اقتراح مجموعة الـ
 77والصٌن إنما ٌهدؾ إلى اإلسهام فً تقٌٌم التقدم المحرز نحو تحقٌق
الهدؾ المالً لعام .2020
النتائج النهائٌةٌ :قرر مإتمر األطراؾ ما ٌلً:
حث األطراؾ اإلضافٌة فً البلدان المتقدمة على إعبلن التعهدات

الخاصة بتموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ عندما تسمح ظروفهم
المالٌة بذلك.
التؤكٌد على تدفق حصة كبٌرة من التموٌل الجدٌد المتعدد األطراؾ

الخاص بالتكٌؾ من خبلل الصندوق األخضر للمناخ ومطالبة مجلس
الصندوق األخضر للمناخ بتحقٌق التوازن فً التخصٌص :لموارد
الصندوق األخضر للمناخ بٌن أنشطة التكٌؾ والتخفٌؾ.
دعوة األطراؾ من البلدان المتقدمة على توجٌه جزء كبٌر من األموال

العامة ألنشطة التكٌؾ.
حث جمٌع األطراؾ من البلدان المتقدمة على زٌادة تموٌل أنشطة

مكافحة تؽٌر المناخ من خبلل مجموعة واسعة من المصادر لتحقٌق
الهدؾ المشترك الخاص بتعببة  100ملٌار دوالر سنوٌا بحلول عام
.2020
تمدٌد برنامج العمل بشؤن التموٌل طوٌل األجل لمدة عام وحتى نهاٌة

عام .2013
مطالبة اللجنة الدابمة بالبدء فً أول تقٌٌم ٌتم كل عامٌن وتقدٌم نبذة

عامة عن التدفقات الخاصة بتموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ  ،وأخذ
األعمال ذات الصلة من جانب الهٌبات والكٌانات األخرى بشؤن القٌاس
واإلببلغ والتحقق الخاص بدعم وتتبع تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر
المناخ فً االعتبار.
مطالبة مجلس الصندوق األخضر للمناخ بتنفٌذ خطة عمل 2013

الخاصة به على وجه السرعة وذلك بهدؾ تشؽٌل الصندوق األخضر
للمناخ فً أقرب وقت ممكن بؽرض تمكٌن عملٌة التجدٌد المبكر
والكافً.
الموافقة على النظر فً التقدم المحرز فً تعببة التموٌل طوٌل األجل

فً مإتمر األطراؾ فً دورته التاسعة عشرة ،من خبلل الحوار
الوزاري رفٌع المستوى فٌما بٌن الدورات فً إطار مإتمر األطراؾ
بشؤن الجهود التً تبذلها األطراؾ من البلدان المتقدمة إلى زٌادة تعببة
تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ بعد عام .2012
بناء القدرات :ناقشت األطراؾ هذه المسؤلة فً سٌاق المشاورات ؼٌر
الرسمٌة المفتوحة التً أجراها ربٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل
التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة.
وأعرب الطرفان عن آراء متباٌنة بشؤن الحاجة إلى وضع برنامج عمل بشؤن
بناء القدرات .وأشار البعض إلى أن المنتدى حول بناء القدرات الذي عقد فً
 2011فً دٌربان ،وفر بالفعل مساحة كافٌة لمعالجة المسؤلة بٌنما أشار
البعض اآلخر إلى أن العمل فً إطار المنتدى ٌنبؽً أن ٌوفر مزٌد من الدعم
للبلدان فً تنفٌذ أنشطة بناء القدرات على المستوى الوطنً.
النتائج النهائٌةٌ :قرر مإتمر األطراؾ ،ضمن أمور أخرى ما ٌلً:
استكشاؾ الطرق المحتملة لزٌادة تعزٌز تنفٌذ بناء القدرات على

المستوى الوطنً فً االجتماع الثانً لمنتدى دٌربان ،الذي سٌعقد خبلل
الدورة الثامنة والثبلثٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
دعوة األطراؾ إلى تقدٌم معلومات عن أنشطة بناء القدرات بحلول 18

فبراٌر  ،2013بما فً ذلك االحتٌاجات والثؽرات ووجهات النظر
حول القضاٌا المطروحة للنظر فٌها فً االجتماع الثانً لمنتدى دٌربان
وتعزٌز إمكانٌات التنظٌم.
مطالبة الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ باستكشاؾ الطرق المحتملة لزٌادة تعزٌز

تنفٌذ بناء القدرات على المستوى الوطنً ،ومن خبلل منتدى دٌربان.
المراجعة :قامت مجموعة ؼٌر رسمٌة بتناول هذه المسؤلة فً البداٌة بتارٌخ
 28نوفمبر .وفً المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً أجراها الربٌس بشؤن النتٌجة
المتفق علٌها والتً عقدت فً الثالث من دٌسمبر ،طلب الربٌس طٌب من
المجموعة ؼٌر الرسمٌة التركٌز على نطاق المراجعة إلى جانب االعتبارات
المتعلقة بمعطٌات الخبراء.
النتائج النهائٌةٌ :قرر مإتمر األطراؾ ،ضمن أمور أخرى ،بؤن المراجعة
ٌجب أن تق ٌّم بشكل دوري مدى كفاٌة الهدؾ العالمً طوٌل األجل والتقدم
العام المحرز نحو تحقٌق هذا الهدؾ ،بما فً ذلك النظر فً تنفٌذ االلتزامات
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بموجب االتفاقٌة .وٌقرر مإتمر األطراؾ أٌضا بؤن الدخول فً حوار خبراء
منظم لدعم مجموعة االتصال المشتركة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة /الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ التً تم تؤسٌسها بؽرض مساعدة مإتمر
األطراؾ فً إجراء المراجعة من أجل ضمان السبلمة العلمٌة للمراجعة.
االقتصادٌات التً تمر بمرحلة انتقالٌة :تم تناول هذه المسؤلة فً مجموعة
ؼٌر رسمٌة.
النتائج النهائٌةٌ :قرر مإتمر األطراؾ ،ضمن أمور أخرى ،السماح بقدر
معٌن من المرونة لبلقتصادٌات التً تمر بمرحلة انتقالٌة فٌما ٌتعلق بتوفٌر
موارد مالٌة جدٌدة وإضافٌة ونقل التكنولوجٌا وبناء القدرات لؤلطراؾ ؼٌر
المدرجة فً المرفق األول ،وذلك لتمكٌنهم من تعزٌز تنفٌذ إجراءات التخفٌؾ
والتكٌؾ ،وأنه ال ٌجوز تمدٌد هذه المرونة حتى عام  .2020كما ٌدعو
االقتصادٌات التً تمر بمرحلة انتقالٌة إلى وضع ٌسمح لها بذلك ،بؽرض
توفٌر هذه الموارد على أساس طوعً.
األطراف التً ٌعترف مؤتمر األطراف بظروفها الخاصة :تم تناول هذه
المسؤلة فً مجموعة ؼٌر رسمٌة.
النتائج النهائٌةٌ :قرر مإتمر األطراؾ ،ضمن أمور أخرى :حث األطراؾ
المدرجة فً المرفق الثانً على وضع ٌسمح لها بذلك ،بؽرض توفٌر الدعم
المالً والتكنولوجً والفنً والمتعلق ببناء القدرات بالنسبة لؤلطراؾ التً
ٌعترؾ مإتمر األطراؾ بظروفها الخاصة ،وذلك من أجل مساعدتها على
تنفٌذ االستراتٌجٌات الوطنٌة الخاصة بتؽٌر المناخ وخطط العمل الخاصة بها.
الجلسة العامة الختامٌة :انعقدت الجلسة العامة الختامٌة للفرٌق العامل
المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة مساء ٌوم
الجمعة الموافق السابع من دٌسمبر.
وأكدت ممثلة الجزابر ،نٌابة عن مجموعة الـ  77والصٌن أن مسؤلة التموٌل
لها "أهمٌة قصوى لتحقٌق نتٌجة ناجحة فً الدوحة" .وذكرت بؤنه بدون
التموٌل ستكون المإسسات فارؼة وؼٌر فعالة ،وأعربت عن قلقها إزاء عدم
إحراز تقدم على مستوى التكٌؾ ونقل التكنولوجٌا فً النص.
وأعلنت ممثلة االتحاد األوروبً بؤن هناك الكثٌر مما ٌمكن أن نفخر به بشكل
جماعً فً إطار الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل
األجل بموجب االتفاقٌة ،ولكن هناك عمل أكثر إلحاحا وضروري لتحقٌق
هدؾ درجة حرارة  2مبوٌة .واستشهدت ببعض المخاوؾ الواردة فً النص،
بما فً ذلك ما ٌتعلق بالرإٌة المشتركة وتدابٌر االستجابة والطرق الخاصة
بآلٌة السوق الجدٌدة وال ُنهج المختلفة .وأفادت بؤنه فً ظل التكنولوجٌا ،ال
ٌمكن لبلتحاد األوروبً أن ٌقبل بؤي شًء ٌتدخل فً نظام حقوق الملكٌة
الفكرٌة.
وأفاد ممثل مصر ،نٌابة عن المجموعة العربٌة ،بؤنه ال ٌزال ٌنتظر أن ٌرى
نتابج ملموسة بشؤن التموٌل باعتباره "عنصرا ضرورٌا" لدى مجموعة
الدوحة .وشدد على الحاجة إلى الطموح والمساءلة الواضحة لؤلطراؾ
المدرجة فً المرفق األول .وحدد بؤنه ٌنبؽً حذؾ الفقرة ( 42وقود السفن)
ألنها ال ترسل إشارة واضحة إلى منظمة الطٌران المدنً الدولً والمنظمة
البحرٌة الدولٌة بحتمٌة تطبٌق مبادئ االتفاقٌة.
وأٌد ممثل سوٌسرا ،نٌابة عن مجموعة السبلمة البٌبٌة ،إحالة النص إلى
مإتمر األطراؾ مشٌرا إلى إمكانٌة استخدامه كؤساس لمزٌد من المناقشة،
وأعرب عن ثقته فً إمكانٌة حل القضاٌا المتبقٌة فً مإتمر األطراؾ .وشدد
على أن عناصر النص بشؤن الرإٌة المشتركة والتخفٌؾ وتدابٌر االستجابة
والتكنولوجٌا تتطلب المزٌد من العمل.
وأفاد ممثل جمهورٌة ناورو ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،أن
النص ٌعرض بشكل عام "أساس البق" لبدء العمل ولكنه سلط الضوء على
عدم وجود طموح فً النص ،ودعا أٌضا إلى مزٌد من اإلشارة إلى النظام
القابم على القواعد.
وأعرب ممثل سوازٌبلند ،نٌابة عن مجموعة البلدان األفرٌقٌة ،عن استعداد
ببلده للعمل على أساس النص ،ولكنه الحظ أنه ٌفتقر إلى الطموح فً مجال
التخفٌؾ والتكٌؾ ووسابل التنفٌذ .وأشار كذلك إلى عدم وجود طموح بشؤن
التموٌل ،وعلى األخص عدم وجود إشارة إلى تموٌل منتصؾ المدة للفترة من
.2020-2013
وذكر ممثل الفلبٌن ،نٌابة عن البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر ،أنه ٌمكن تحسٌن
النص ،مسلطا الضوء على :وسابل التنفٌذ والقٌاس واإلببلغ والتحقق الخاص
بتموٌل البلدان المتقدمة وطموحات التخفٌؾ ونقل التكنولوجٌا وبناء القدرات.
وقال أٌضا أنه ٌنبؽً حذؾ الفقرة .42
وذكرت ممثلة كوستارٌكا ،نٌابة عن رابطة دول أمرٌكا البلتٌنٌة ومنطقة
البحر الكارٌبً المستقلة  ،بؤنه على الرؼم من أن النص ٌوفر أساسا جٌدا
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لمزٌد من العمل ،إال أنه ناقص .وأبرزت التموٌل باعتباره قضٌة تحتاج إلى
مزٌد من العمل ،مشٌرة إلى أنه على الرؼم من وجود قرارات من جانب
واحد بشؤن التموٌل وأن هناك إشارات أخرى جٌدة ،إال أنه ٌجب ٌحتوي
النص على شروط أقوى بشؤن التموٌل .وأدلت العدٌد من األطراؾ ببٌانات
فردٌة مإٌدة لنقل النص إلى مإتمر األطراؾ واستشهدت بالعدٌد من القضاٌا
العالقة.
واعتمد الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة تقرٌره النهابً ( .)FCCC/AWGLCA/2012/L.3وفً
مبلحظاته الختامٌة ،أعلن الربٌس طٌب بؤن الوزٌر فٌفٌان باالكرٌشنان
(سنؽافورة) والوزٌر بٌتر ألتماٌر (ألمانٌا) سٌجرٌان مشاورات وزارٌة حول
القضاٌا العالقة الخاصة بالفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً
الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة .والحظ الربٌس طٌب أن األطراؾ ذكرت
نفس الفقرات والقضاٌا المطروحة فً النص ،وإن كان من اتجاهٌن
متعاكسٌن ،وطلب من أعضاء الوفود التفكٌر فً ذلك مرة أخرى .واختتم
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب
االتفاقٌة أعماله فً الساعة  6:11مساءً.
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لألطراف
المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو
فً  27نوفمبر ،تم افتتاح الدورة المستؤنفة السابعة عشرة للفرٌق العامل
المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً
المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو بواسطة مادلٌن دٌوؾ (السنؽال)
بصفتها ربٌسا مستمرا للفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً
االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول
كٌوتو ،وجوكا أوسوكاٌنن (فنلندا) بصفتها ناببا للربٌس.
اقترح ممثل الجزابر ،نٌابة عن مجموعة الـ  77والصٌن ،المعاٌٌر التالٌة
لتحقٌق نتٌجة ناجحة فً الدوحة وهً :فترة االلتزام الثانٌة الطموحة بموجب
بروتوكول كٌوتو اعتبارا من األول من ٌناٌر  2013واألهداؾ الطموحة
المقدرة كمٌا للحد من االنبعاثات وخفضها من قبل األطراؾ المدرجة فً
المرفق األول وفرص الحصول المحدودة على آلٌات المرونة من جانب تلك
األطراؾ المدرجة فً المرفق األول التً ال تفً بالتزاماتها خبلل فترة
االلتزام الثانٌة ومعالجة ترحٌل فابض وحدات الكمٌات المخصصة.
وأبرزت ممثلة االتحاد األوروبً التنفٌذ الفوري اللتزامات فترة االلتزام الثانٌة
بؽض النظر عن توقٌت التصدٌق الخاص باألطراؾ األخرى ،والحاجة إلى
مشاركة واسعة فً آلٌات المرونة على أساس السبلمة البٌبٌة ،والحاجة إلى
حل مشكلة ترحٌل فابض وحدات الكمٌات المخصصة.
وأكد ممثل أسترالٌا ،نٌابة عن المجموعة الشاملة ،أنه ٌجب تنفٌذ فترة االلتزام
الثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو اعتبارا من األول من ٌناٌر  2013ولمدة
ثمان سنوات .وأعرب عن قلقه من أن "فوابد آلٌات المرونة الخاصة
ببروتوكول كٌوتو مهددة هنا فً الدوحة" ،ودعا إلى ضمان "الوصول الواسع
إلى تلك اآللٌات" .وأكد لٌختنشتاٌن ،نٌابة عن مجموعة السبلمة البٌبٌة بؤن
هناك ثبلث قضاٌا معلقة وهً :طول فترة االلتزام الثانٌة ومستوى الطموح
واالنتقال السلس إلى فترة االلتزام الثانٌة.
وأكد ممثل جمهورٌة ناورو ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،أن
القضٌة الربٌسٌة التً ٌجب النظر فٌها فً الدوحة هو مستوى طموح
التزامات األطراؾ المدرجة فً المرفق األول ،مشٌرا إلى أن األهداؾ
المقدرة كمٌا للحد من االنبعاثات وخفضها المقترحة تنبع من التعهدات السابقة
التً تعتبر "ؼٌر كافٌة بشكل واضح" بالنسبة لحجم التحدي.
وأكد ممثل سوازٌبلند ،نٌابة عن مجموعة البلدان األفرٌقٌة ،أن االجتماع
ٌنبؽً أن ٌركز فقط على القواعد التً ستطبق خبلل فترة االلتزام الثانٌة
والتعدٌبلت البلزمة ،وإحالة التعدٌبلت المترتبة على ذلك إلى الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ للنظر فٌها مستقببل.
وحث ممثل المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابة عن المجموعة العربٌة ،األطراؾ
المدرجة فً المرفق األول على االلتزام واالرتقاء بؤهداؾ خفض االنبعاثات
بما ٌتفق مع العلم والهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ.
وأعرب ممثل بابوا ؼٌنٌا الجدٌدة ،نٌابة عن تحالؾ دول الؽابات المطٌرة ،عن
تفضٌله لمدة خمس سنوات بالنسبة لفترة االلتزام الثانٌة ،لكنه أعرب عن
استعداده للنظر فً مدة الثمانً سنوات شرٌطة أن تشمل ما ٌلً :آلٌة مراجعة
منتصؾ المدة التً تتطلب أهدافا أعمق تتسق مع التقرٌر الخامس القادم للهٌبة
الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ وإجراءات المبادرة المعززة لخفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة
بموجب مستوى المرجعٌة الوطنٌة ،والنظم الوطنٌة للقٌاس واالببلغ والتحقق
لحماٌة السبلمة البٌبٌة فً فترة التزام أخرى مدتها أربع سنوات.
ودعا ممثل الفلبٌن ،نٌابة عن الجزابر واألرجنتٌن وبولٌفٌا والصٌن وكوبا
وجمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة ودومٌنٌكا واإلكوادور ومصر والسلفادور
والهند وإٌران والعراق والكوٌت ومالً ومورٌتانٌا ونٌكاراؼوا وباكستان
وباراؼواي والمملكة العربٌة السعودٌة وسري النكا والسودان وفنزوٌبل،
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نشرة مفاوضات األرض
......................

األطراؾ من البلدان المتقدمة إلى االلتزام باألهداؾ المقدرة كمٌا للحد من
االنبعاثات وخفضها وذلك لخفض االنبعاثات بما ال ٌقل عن  ٪50-40دون
مستوٌات عام  1990بحلول عام  ،2020وما ال ٌقل عن  ٪40-25بحلول
عام  .2017وحث ممثل الصٌن ،نٌابة عن البرازٌل وجنوب أفرٌقٌا والهند
والصٌن ،الدول المتقدمة على رفع مستوى الطموح بما ٌتفق مع العلم
ومسإولٌاتها التارٌخٌة ،واقترح إجراء المزٌد من المناقشات بشؤن الطموح فً
إطار مإتمر األطراؾ أو فً إطار مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو.
االلتزامات اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفق األول :تم تناول هذه
المسؤلة فً الجلسة العامة بتارٌخ  27نوفمبر وفً فرٌق االتصال ،الذي
ٌرأسه دٌوؾ ربٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات
اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو.
واستندت المناقشات فً البداٌة على اقتراح ربٌس الفرٌق العامل المخصص
المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول
المفاوضات
بتسهٌل
كٌوتو
بروتوكول
بموجب
( .)FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1وتم ذلك فً الفرٌق المنبثق
بشؤن األرقام  /النص ،وشارك فً تٌسٌراألعمال ساندٌا دي وٌت (جنوب
أفرٌقٌا) وٌورجن وفافر (االتحاد األوروبً) وفً المشاورات ؼٌر الرسمٌة
بشؤن المسابل المتعلقة بفترة االلتزام الثانٌة ،والتً تم تٌسٌرها بواسطة
أوسوكاٌنن نابب ربٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً
االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول
كٌوتو .وبتارٌخ  3دٌسمبر ،أعلن العطٌة ،ربٌس مإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو بؤن لوٌز فٌجٌرٌدو ماتشادو
(البرازٌل) وبارد فٌجار سولجل (النروٌج) سٌعقدان عملٌة تعرٌؾ وزارٌة
ؼٌر رسمٌة لمساعدة ربٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً
االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول
كٌوتو فً المناقشات المتعلقة بالحصول على المشاركة فً آلٌات المرونة من
قبل األطراؾ التً لٌس لدٌها التزامات فً إطار فترة االلتزام الثانٌة وتوسٌع
نطاق حصة العابدات لتشمل آلٌات المرونة األخرى.
وخبلل الجلسة العامة الختامٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً
االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول
كٌوتو فً ٌوم الخمٌس  6دٌسمبر ،قدمت الربٌس دٌوؾ اقتراحها المنقح بشؤن
تسهٌل المفاوضات فً إطار جلسة الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر
فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب
بروتوكول كٌوتو ( .)FCCC/KP/AWG/2012/CRP.3وأوضحت أنه
تم إدراج نتابج هذا العمل والتً تهدؾ إلى تزوٌد الوزراء بخٌارات واضحة،
قد تم اشتمالها فً مسودة النص الختامً الخاص بها عن نتابج أعمال الجلسة
( (FCCC/KP/AWG/2012/L.3للفرٌق العامل المخصص المعنً
بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب
بروتوكول كٌوتو ،والتً اقترحت إحالتها إلى مإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو العتمادها .وطلب ممثل تحالؾ الدول
الجزرٌة الصؽٌرة وضع أجزاء من النص بٌن أقواس ،بما فً ذلك األقسام
التً تحتوي على :مرفق تعدٌل البروتوكول (ب) مع التزامات التخفٌؾ
الخاصة باألطراؾ ،والنص الخاص بؤهلٌة المشاركة فً آلٌات المرونة،
والنص الخاص بتنفٌذ التزام الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً
االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول
كٌوتو واختتام أعماله .ووافق األطراؾ على إحالة نتابج عمل الفرٌق العامل
المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً
المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو ،بصٌؽته المعدلة شفوٌا من قبل
تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،إلى مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو لمواصلة النظر فٌها ووضع اللمسات األخٌرة
علٌها.
وأشارت الربٌس دٌوؾ إلى اتفاق سابق على تشكٌل فرٌق إلجراء مراجعة
قانونٌة للنص المحال إلى مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً بروتوكول كٌوتو ،وأفادت بؤن المراجعة لن تعٌد فتح أي مناقشات
موضوعٌة .وقالت أن الفرٌق سٌضم أعضاء من جمٌع المجموعات اإلقلٌمٌة
والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة ،وأوضحت أنها ستقدم تقرٌرا إلى ربٌس
مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ،إذا
كانت هناك أٌة تؽٌٌرات مطلوبة بناء على النتابج التً تتوصل إلٌها المراجعة
القانونٌة.
واختلفت آراء األطراؾ ومستوى الطموح طوال فترة االلتزام الثانٌة ،حٌث
فضل ممثلو تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ومجموعة الـ  77والصٌن
والمجموعة األفرٌقٌة والبلدان األقل نموا فترة التزام لمدة خمس سنوات.
وعبر ممثلو الكثٌر من األطراؾ عن أسفهم تجاه الطموح المنخفض بشؤن
األهداؾ المقدرة كمٌا للحد من االنبعاثات وخفضها المقترحة من قبل
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األطراؾ المدرجة فً المرفق األول ،مإكدٌن على أن ذلك ال ٌتماشى مع
العلم .وأكدوا على ضرورة تجنب إؼبلق المستوٌات المنخفضة من الطموح.
وأٌد ممثلو االتحاد األوروبً والمجموعة الشاملة مدة الثمانً سنوات لفترة
االلتزام الثانٌة ،حٌث أبرز ممثل االتحاد األوروبً التشرٌعات الداخلٌة
المعمول بها بالفعل للفترة من  2013إلى  .2020وأكد ممثل تحالؾ دول
الؽابات المطٌرة تفضٌل المجموعة خمس سنوات بالنسبة لفترة االلتزام الثانٌة
لكنه أعرب عن استعداده للنظر فً مدة الثمانً سنوات شرٌطة أن تتضمن
آلٌة مراجعة منتصؾ المدة التً تتطلب أهدافا أعمق تتسق مع التقرٌر
الخامس للهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ .ودعم ممثل المجموعة
األفرٌقٌة إدراج آلٌة لزٌادة طموح التخفٌؾ فً ؼضون سنتٌن من بدء فترة
االلتزام.
وفً الرابع من دٌسمبر ،قدم ممثل مجموعة الـ  77والصٌن اقتراحا
لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول لتولً األهداؾ المقدرة كمٌا للحد من
االنبعاثات وخفضها بما ٌتفق مع الحد األقصى لبللتزام بتعهداتها ومواصلة
زٌادة الطموح خبلل فترة االلتزام الثانٌة .وٌتطلب االقتراح من األطراؾ
المدرجة فً المرفق األول األطراؾ التؤكٌد على أن األهداؾ المقدرة كمٌا
للحد من االنبعاثات وخفضها والمعتمدة لفترة االلتزام الثانٌة تإدي إلى خفض
االنبعاثات اإلجمالٌة بمقدار  ٪33على األقل دون مستوٌات عام 1990
بحلول عام  .2017كما أسس أٌضا لعملٌة إعادة النظر لكل طرؾ فً
األهداؾ المقدرة كمٌا للحد من االنبعاثات وخفضها الخاصة به بحلول عام
 2014على أقصى تقدٌر ،وذلك تمشٌا مع تخفٌضات إجمالً االنبعاثات
بالنسبة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بؤكثر من  ٪45دون مستوٌات
عام  1990بحلول عام  .2020وقام ممثل تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة
بدعم االقتراح وأبدى االتحاد األوروبً رؼبته فً استكشاؾ ذلك.
وبشؤن التطبٌق القانونً لفترة االلتزام الثانٌة اعتبارا من األول من ٌناٌر
 ،2013أكدت البلدان النامٌة على الحاجة الملحة إلى التصدٌق ،ودعت إلى
تحدٌد موعد نهابً العتماد التعدٌبلت .واعترض ممثل البلدان المتقدمة،
وسلط الضوء على مدة العملٌات التشرٌعٌة الوطنٌة البلزمة .وأبرز ممثل
االتحاد األوروبً أنه نظرا للتشرٌعات الداخلٌة المعمول بها بالفعل فً االتحاد
األوروبً ،فإنه سٌنفذ االلتزامات الخاصة بفترة االلتزام الثانٌة على الفور
بؽض النظر عن توقٌت التصدٌق من قبل األطراؾ األخرى.
وبشؤن األهلٌة للمشاركة فً آلٌات المرونة ،أعرب ممثلو األطراؾ عن
وجهات نظر مختلفة حول ما إذا كانت األطراؾ المدرجة فً المرفق األول
التً لٌس لدٌها تعهد بالتزامات خبلل فترة االلتزام الثانٌة ستظل مإهلة
للمشاركة فً اآللٌات ،وإذا كان األمر كذلك ،فما هً اآللٌات التً ستشارك
بها .وأٌد ممثل مجموعة الـ  77والصٌن وممثل المجموعة األفرٌقٌة وممثل
أقل البلدان نموا قصر الوصول على األطراؾ المدرجة فً المرفق األول فقط
التً لدٌها أهداؾ مقدرة كمٌا للحد من االنبعاثات وخفضها .وأٌد ممثل
مجموعة السبلمة البٌبٌة حصول األطراؾ المدرجة فً المرفق األول التً لن
تشارك فً األهداؾ المقدرة كمٌا للحد من االنبعاثات وخفضها على فرصة
للمشاركة فً آلٌة التنمٌة النظٌفة .وأٌد ممثل المجموعة الشاملة الوسع فً
فرص الوصول إلى آلٌات المرونة مإكدا على فوابدها المتعددة.
وبالنسبة لترحٌل وحدات الكمٌات المخصصة من الفابض ،دعم ممثل البلدان
النامٌة استثناء ترحٌل فابض وحدات الكمٌات المخصصة من فترة االلتزام
األولى إلى فترة االلتزام الثانٌة .وأكد ممثل مجموعة السبلمة البٌبٌة على الحد
من ترحٌل فابض وحدات الكمٌات المخصصة .وقدم ممثلو األطراؾ ،بما فً
ذلك ممثل سوٌسرا ومجموعة الـ  77والصٌن ،عدة مقترحات بشؤن هذه
المسؤلة .كما تناول اقتراح ممثل مجموعة الـ  77والصٌن أٌضا الربط البٌنً
للطموح من خبلل دعم فرص زٌادة الطموح خبلل فترة االلتزام الثانٌة.
قرار مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو:
اعتمد مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
فً قراره رقم ( ،)FCCC/KP/CMP/2012/L.9تعدٌل بروتوكول
كٌوتو .وٌحتوي التعدٌل الوارد فً المرفق األول ،على مرفق جدٌد (ب)،
ٌنص على التزام مقدر كمٌا بالحد من االنبعاثات وخفضها بالنسبة لكل
طرؾ مدرج فً المرفق األول خبلل فترة االلتزام الثانٌة .وتم تعدٌل قابمة
ؼازات الدفٌبة المشمولة فً المرفق (أ) من البروتوكول عن طرٌق إضافة
ثبلثً فلورٌد النتروجٌن (.)NF3
كما تم اعتماد تعدٌبلت على المادة ( )1-3من البروتوكول ،بما فً ذلك هدؾ
الحد من االنبعاثات اإلجمالٌة من جانب األطراؾ المدرجة فً المرفق األول
من ؼازات الدفٌبة التً ٌؽطٌها البروتوكول بما ال ٌقل عن  ٪18دون
مستوٌات عام  1990فً فترة االلتزام من  2013إلى  .2020وتمت إضافة
شرط جدٌد إلى المادة ( ،)1-3بحٌث ٌحق ألي لطرؾ مدرج فً المرفق (ب)
"أن ٌقترح تعدٌبل لخفض" االلتزام المقدر كمٌا بالحد من االنبعاثات وخفضها
الخاصة به والمدرجة فً المرفق (ب) ،وٌعتبر هذا االقتراح قد تم اعتماده من
قبل مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو،
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ما لم ٌعترض أكثر من ثبلثة أرباع األطراؾ الحاضرة والتً لها حق
التصوٌت على اعتماده.
قرار مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو:
ٌقر المإتمر بؤنه ٌجوز لؤلطراؾ تطبٌق التعدٌل بشكل مإقت لحٌن دخول
التعدٌل حٌز التنفٌذ ،وٌقرر المإتمر بؤنه على كل طرؾ مدرج فً المرفق
األول أن ٌعٌد النظر فً االلتزام المقدر كمٌا بالحد من االنبعاثات وخفضها
الخاص بفترة االلتزام الثانٌة بحلول عام  2014على أقصى تقدٌر ،وٌمكن أن
ٌزٌد من طموح هذا االلتزام المقدر كمٌا بالحد من االنبعاثات وخفضها بما
ٌتماشى مع إجمالً خفض انبعاثات ؼازات الدفٌبة وبما ال ٌقل عن ٪40-25
دون مستوٌات عام  1990بحلول عام .2020
وفٌما ٌتعلق بؤهلٌة المشاركة فً آلٌات المرونةٌ ،وضح مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ،أنه ٌمكن لكل
األطراؾ المدرجة فً المرفق األول المشاركة فً مشارٌع آلٌة التنمٌة
النظٌفة الجارٌة والجدٌدة؛ ومع ذلكٌ ،حق فقط لؤلطراؾ التً لدٌها التزام
مقدر كمٌا بالحد من االنبعاثات وخفضها فً فترة االلتزام الثانٌة نقل
واكتساب شهادات إثبات خفض االنبعاثات فً فترة االلتزام الثانٌة .كما تقرر
فٌما ٌتعلق بشروط األهلٌة للمشاركة فً التنفٌذ المشترك لتداول االنبعاثات،
أنه ٌمكن فقط لؤلطراؾ التً لدٌها التزام مقدر كمٌا بالحد من االنبعاثات
وخفضها فً فترة االلتزام الثانٌة ،نقل واكتساب شهادات إثبات خفض
االنبعاثات ووحدات الكمٌات المخصصة ووحدات خفض االنبعاثات
( )ERUsووحدات اإلزالة ( ،)RMUsالتً تصلح لتداول االنبعاثات فً
فترة االلتزام الثانٌة.
وفٌما ٌتعلق بحصة العابداتٌ ،قوم مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو بمد حصة الـ  ٪2من الضرابب على العابدات
لمساعدة البلدان النامٌة الضعٌفة فً تؽطٌة تكالٌؾ التكٌؾ مع تداول
االنبعاثات والتنفٌذ المشترك .وفٌما ٌتعلق بترحٌل فابض وحدات الكمٌات
المخصصة ،وقرر مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو:
مطالبة األطراؾ المدرجة فً المرفق األول التً لدٌها التزام مقدر كمٌا

بالحد من االنبعاثات وخفضها فً فترة االلتزام الثانٌة بتؤسٌس
"احتٌاطات فابض الفترة السابقة".
إمكانٌة ترحٌل شهادات إثبات خفض االنبعاثات ووحدات خفض

االنبعاثات التً ال تزال فً السجل الوطنً للطرؾ المدرج فً المرفق
األول والتً لم ٌتم إلؽابها أو سحبها ،إلى فترة االلتزام البلحقة وبحد
أقصى لكل نوع وحدة  ٪2.5من الكمٌة المخصصة لذلك الطرؾ.
ٌجوز إضافة وحدات الكمٌات المخصصة الموجودة فً السجل الوطنً

للطرؾ والتً لم ٌتم سحبها أو إلؽابها إلى الكمٌة المخصصة لفترة
االلتزام الثانٌة الخاصة بذلك الطرؾ وتحوٌلها إلى حساب احتٌاطً
الفابض للفترة السابقة.
ٌجوز لذلك الطرؾ الذي لدٌه شهادات إثبات خفض االنبعاثات أو

وحدات خفض االنبعاثات أو وحدات الكمٌات المخصصة أن ٌستخدم
هذا الفابض فً الوفاء بالتزامه ،إذا تجاوز االنبعاثات الخاصة به الكمٌة
المخصصة له.
السماح لؤلطراؾ بالحصول على وحدات من حسابات احتٌاطً

الفابض السابق ألطراؾ أخرى ووضعها فً حساباتها وحتى  ٪2من
الكمٌات المخصصة لفترة االلتزام األولى الخاصة بتلك األطراؾ.
وٌحتوى المرفق الثانً لقرار مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو على إعبلنات سٌاسٌة بشؤن فابض وحدات
الكمٌات المخصصة ،حٌث أعلنت أسترالٌا واالتحاد األوروبً والدول
األعضاء به والٌابان ولٌختنشتاٌن وموناكو والنروٌج وسوٌسرا أنها لن
تشتري /تستخدم فابض وحدات الكمٌات المخصصة المرحلة من فترة االلتزام
األولى.
وٌختتم مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو بؤن الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة
لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو قد أنجز
التزاماته واختتم أعماله.
الجلسة العامة الختامٌة :انعقدت الجلسة العامة الختامٌة الفرٌق العامل
المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً
المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو فً السادس من دٌسمبر .وأبرز ممثل
الجزابر ،نٌابة عن مجموعة الـ  77والصٌن القضاٌا العالقة ،بما فً ذلك
تفعٌل فترة االلتزام الثانٌة الطموحة بموجب بروتوكول كٌوتو اعتبار من
األول من ٌناٌر  ،2013وااللتزام من جانب األطراؾ المدرجة فً المرفق
األول باألهداؾ المقدرة كمٌا ً بالحد من االنبعاثات وخفضها .ودعا ممثل
جامبٌا ،نٌابة عن أقل البلدان نموا ،إلى اتخاذ قرار لتقٌٌد الوصول إلى آلٌات
المرونة بالنسبة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول التً لم تؾ بالتزاماتها
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فً إطار فترة االلتزام الثانٌة .وباإلضافة إلى ذلك دعم ممثل أقل البلدان نموا
فترة االلتزام الثانٌة الطموحة لمدة خمس سنوات مع التطبٌق المإقت.
وأعرب ممثل سوازٌبلند ،نٌابة عن مجموعة البلدان األفرٌقٌة عن أمله فً أن
ٌكون الوزراء قادرٌن على اتخاذ القرارات السٌاسٌة البلزمة .وذكر أنه خبلل
فترة االلتزام الثانٌة ٌجب استبعاد ترحٌل فابض وحدات الكمٌات المخصصة
وتمكٌن فقط األطراؾ التً لدٌها أهداؾ مقدرة كمٌا ً بالحد من االنبعاثات
وخفضها بفترة االلتزام الثانٌة من المشاركة فً آلٌات المرونة ،وأن تشمل
آلٌة لزٌادة طموح التخفٌؾ فً ؼضون سنتٌن من بدء فترة االلتزام.
وأكد ممثل االتحاد األوروبً أن النص المعروض على األطراؾ ٌدل على أن
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ
المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو سوؾ ٌسهم فً النتٌجة
المتوازنة المتوقع التوصل إلٌها فً مإتمر الدوحة .وأشار إلى الحاجة إلى
تؤمٌن الوصول إلى آلٌات السوق دون انقطاع لجمٌع األطراؾ التً سوؾ
ٌكون لدٌها التزامات خبلل فترة االلتزام الثانٌة ،مشٌرا إلى أن النص الحالً
ٌعالج هذا القلق .وحول إمكانٌة تعزٌز األطراؾ المدرجة فً المرفق (ب)
لؤلهداؾ المقدرة كمٌا ً بالحد من االنبعاثات وخفضها أثناء فترة االلتزام الثانٌة،
أشار ممثل االتحاد األوروبً إلى استعداده الستكشاؾ آلٌة الطموح التً
اقترحها ممثل مجموعة الـ  77والصٌن .واعترؾ بؤهمٌة مسؤلة ترحٌل
فابض وحدات الكمٌات المخصصة ،ولكنه الحظ أنه سٌكون هناك حد أدنى
من الطلب على مثل هذه الوحدات من الكمٌات المخصصة بٌن عامً 2013
و .2020
وأشار ممثل أسترالٌا ،نٌابة عن العدٌد من أعضاء المجموعة الشاملة ،إلى
وجود تقارب حول العدٌد من القضاٌا ،وأبرز العناصر الربٌسٌة التً تتطلب
االتفاق ،بما فً ذلك فترة االلتزام الثانٌة لمدة ثمانً سنوات والمشاركة
الموسعة فً آلٌات السوق .وأكد أن مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو هو "جزء من جهد مشترك أوسع نطاقا".
ولفت ممثل الفلبٌن االنتباه إلى اإلعصار بوفا الذي اجتاح ببلده ،وناشد
األطراؾ "االنتباه إلى الحقٌقة الصارخة التً نواجهها" لكً "نجعل هذه السنة
هً السنة التً تحلٌنا فٌها بالشجاعة حتى نتحمل المسبولٌة عن المستقبل الذي
نرجوه" ،وسؤل أعضاء الوفود" :إذا لم نكن نحن ،فمن إذن؟ وإذا لم ٌكن اآلن،
فمتى إذن؟ وإذا لم ٌكن هنا ،فؤٌن إذن؟ "
وذكر ممثل سوٌسرا ،نٌابة عن مجموعة السبلمة البٌبٌة ،بؤن اعتماد تعدٌبلت
البروتوكول فً مإتمر الدوحة سوؾ ٌمثل ضمان لبلنتقال السلس إلى فترة
االلتزام الثانٌة .وشدد على الحاجة إلى ضمان السبلمة البٌبٌة لفترة االلتزام
الثانٌة من خبلل الحد من ترحٌل فابض وحدات الكمٌات المخصصة من فترة
االلتزام األولى ،وطالب بالسماح لتلك األطراؾ المدرجة فً المرفق األول
التً لم تلتزم باألهداؾ المقدرة كمٌا ً بالحد من االنبعاثات وخفضها بالمشاركة
فً آلٌة التنمٌة النظٌفة .وأعرب عن التضامن مع شعب الفلبٌن ،على ؼرار ما
فعله ممثل بولٌفٌا ،الذي ذكر أن الوضع الحالً فً هذا البلد هو "شهادة على
ما ٌمكن توقع حدوثه بصورة أكثر تواترا" .وحذر ممثل بولٌفٌا من "الوعود
الفارؼة" ووصؾ انخفاض مستوى الطموحات بؤنه بمثابة "حكم باإلعدام"
بالنسبة لبعض الشعوب .وعارض فكرة االلتزامات الطوعٌة ،قاببل بؤنه طالما
لم تستطع البلدان المتقدمة رفع مستوى الطموح فً سبع سنوات" ،فلماذا ٌجب
أن نصدقهم اآلن".
ودعت ممثل سانت لوسٌا ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،ضمن
أمور أخرى إلى :تنفٌذ فترة التزام مدتها خمس سنوات وتحرك األطراؾ
المدرجة فً المرفق األول إلى النهاٌة القصوى من تعهداتها وإلى ما بعد ذلك،
وإسقاط الشروط الخاصة والتطبٌق المإقت لتعدٌبلت البروتوكول التً سٌتم
اعتمادها فً الدوحة والحد من المشاركة فً آلٌات المرونة لؤلطراؾ
المدرجة فً المرفق األول التً لدٌها التزامات بموجب فترة االلتزام الثانٌة.
وأشارت إلى أن اقتراح مجموعة الـ  77والصٌن بشؤن آلٌة الطموح ؼٌر
واردة فً النص الخاص بمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً بروتوكول كٌوتو ،مإكدة على رأٌها بؤن هذا االقتراح "ال ٌزال على
الطاولة" وشددت على أن اآللٌة ٌجب أن "تإتً ثمارها" بحلول عام 2014
على أقصى تقدٌر.
واعتمد مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو تقرٌره ( )FCCC/KP/AWG/2012/L.2واختتمت الربٌس دٌوؾ
الدورة فً الساعة  12:24مساءً.
ّ
المعزز
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
فً افتتاح اجتماع الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز فً دورته األولى بعد اعادة استبنافه ٌوم  27نوفمبر ،أكد نابب ربٌس
الفرٌق جاٌانت مورشوار موسكار (من الهند) على التقدم الذي تم إحرازه فً
بانكوك وأكد على أهمٌة التوصل إلى إتفاق بحلول عام  .2015وقد حث
جمٌع األطراؾ على العمل بصورة متعاونة "بروح بانكوك" لتحقٌق هذا
الهدؾ .وقد حدد الربٌس المشارك للفرٌق العامل المخصص المعنى بمنهاج
دٌربان للعمل المعزز ،هارالد دوفبلند( ،من النروٌج) ،األهداؾ الخاصة
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بالدورة التً عقدها الفرٌق العامل المخصص المعنى بمنهاج دٌبران للعمل
المعزز التً عقدت فً الدوحة ،وقرر أنها تعد استمرارا لتخطٌط العمل
الخاص بالفرٌق العامل المخصص المعنى بمنهاج دٌربان للعمل المعزز لعام
 2013ودفعا للجهود الرامٌة إلى سد فجوة التخفٌؾ الحالٌة والتوصل إلى
اتفاق جدٌد بحلول عام .2015
وقد أكد ممثل دولة الجزابر ،نٌابة عن مجموعة الـ 77والصٌن ،على أن
المناقشات التً تجري تحت إشراؾ الفرٌق العامل المخصص المعنى بمنهاج
دٌربان للعمل المعزز ٌجب أن تقوم على جمٌع األطراؾ ،وٌجب أن تكون
شاملة وتتمتع بشفافٌة كاملة ،وٌجب أن تؤتً النتابج وفقا لمبدأ اإلنصاؾ
والمسإولٌات المشتركة لكن المتفاوتة.
وقد طالب ممثل جمهورٌة مصر العربٌة ،نٌابة عن المجموعة العربٌة،
بالتوصل إلى اتفاق ٌتعلق باألهداؾ التً تقوم على النتابج والتوافق مع
مبادىء االتفاقٌة ومراعاة التخفٌؾ ،والتكٌؾ ووسابل التنفٌذ .كما طالب ممثل
استرالٌا ،نٌابة عن أعضاء المجموعة الشاملة ،بقٌام الفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز بوضع خطة واضحة للسٌر قدما بالعمل
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
الخاص بتحقٌق والٌته.
وقد أكد ممثل اإلتحاد األوروبً أنه على الدوحة أن تقدم نتابج متزنة ،وأن
ّ
المعزز البد
العمل فً الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
أن ٌنتج عنه اتخاذ قرار ٌتوصل إلى تطبٌق خطوات الحقة متفق علٌها وٌقود
إلى زخم سٌاسً ٌإدي إلى التوصل إلى اتفاق بحلول عام  .2015وصرح
ممثل سوٌسرا ،نٌابة عن مجموعة السبلمة البٌبٌة ،أن أي اتفاق مستقبلً ٌجب
أن ٌكون ملزما من الناحٌة القانونٌة ،وٌمكن تطبٌقه على المستوى العالمً،
وٌعترؾ بالتفاوت ،وٌتضمن أهداؾ تتمٌز بالشفافٌة.
وصرح ممثل جمهورٌة ناورو ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،أن
العملٌة التً تم البدء فً العمل بها تحت مظلة منهاج دٌربان ٌجب أن تإدي
إلى تطبٌق بروتوكول ٌندرج تحت االتفاقٌة التً تدعم النظام الذي ٌقوم على
القواعد والملزم من الناحٌة القانونٌة .وقال ممثل جامبٌا ،نٌابة عن أقل البلدان
نموا ،أن أولوٌاتهم فً الدوحة تتضمن تبنى فترة إلتزام ثانٌة ملزمة من
الناحٌة القانونٌة وقابلة للمصادقة علٌها تحت مظلة بروتوكول كٌوتو إلى
جانب توافر التزامات مالٌة قوٌة.
وقد حث ممثل بابوا ؼٌنٌا الجدٌدة ،نٌابة عن ابتبلؾ بلدان الؽابات المطٌرة،
جمٌع األطراؾ على تبنً خطة عمل وبرنامج عمل طموح وواضح تتضمن
تطبٌق المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة كؤحد المكونات الربٌسٌة لها .وقد أكدت
جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة ،نٌابة عن الهند ،الفلبٌن ،السلفادور،
الدومٌنٌكان ،جمهورٌة مصر العربٌة ،المملكة العربٌة السعودٌة ،بولٌفٌا،
األرجنتٌن ،باكستان ،سرٌبلنكا ،السودان ،فنزوٌبل ،مالٌزٌا ،اإلكوادور
نٌكاراجوا ،الجزابر وإٌران ،كما أكدت الصٌن ،نٌابة عن مجموعة البرازٌل
وجنوب أفرٌقٌا والهند والصٌن ،أن اجتماع الفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز لٌس مكانا "إلعادة مناقشة ،وإعادة كتابة،
بمنهاج دٌربان للعمل
وإعادة تفسٌر" مبادئ االتفاقٌة.
وقد أشارت شٌلً ،نٌابة عن كولومبٌا ،كوستارٌكا ،بنما وبٌرو ،إلى تؽٌر
الظروؾ الوطنٌة والحاجة الى محفزات للدول النامٌة لتنتقل الى تطبٌق
نموذج النمو الذي ٌعتمد على انبعاثات منخفضة .وركزت اإلكوادور ،نٌابة
عن التحالؾ البولٌفاري لشعوب أمرٌكا البلتٌنٌة ،على أن مستقبل منهاج
دٌربان منوط بتبنً مإتمر الدوحة اللتزامات طموحة وملزمة من الناحٌة
القانونٌة تحت مظلة بروتوكول كٌوتو.
وأكدت سوازٌبلند ،نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة ،على أن العمل على
التخفٌؾ فً الفترة التً تسبق عام ٌ 2010وفر فرصا إضافٌة ٌمكنها أن تسد
الفجوة الطموحة ولكنه ال ٌعتبر بدٌبل عن االلتزامات الواردة فً بروتوكول
كٌوتو و الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة .و استمر الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز فً العمل وفقا لؤلجندة التً تم تبنٌها فً الدورة التً عقدت فً
للعمل
ماٌو فً بون.(FCCC/ADP/2012/AGENDA) .
تطبٌق كافة عناصر قرار رقم /0م أ 07-
ّ
المعزز فً أول
قام الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
اجتماع بكامل أعضاءه بتناول هذا البند فً  27نوفمبر .وفً أعقاب ذلك،
تمت مناقشته من قبل فرٌق اتصال وتم تناوله فً مناقشات ؼٌر رسمٌة لنواب
ّ
المعزز .كما
رإساء الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
عقدت األطراؾ أٌضا العدٌد من مناقشات الموابد المستدٌرة حول مسار
العمل ( 1األمور المتعلقة بالفقرات من  2إلى  6من قرار رقم ( / 1م أ -
 )07ومسار العمل ( 2األمور المتعلقة بالفقرات من  7الى  8من قرار
رقم( / 1م أ  ) 07-على التوالً .وقد تم تؤجٌل اجتماعات الفرٌق العامل
ّ
المعزز أو ألؽٌت العدٌد من المرات
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
أثناء االسبوع الثانً الن الدول النامٌة بصفة خاصة قد عبرت عن تفضٌلها
للتركٌز على الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
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بموجب االتفاقٌة .وقد تم تبنى التعلٌقات الختامٌة للفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز كجزء من بوابة الدوحة بشؤن المناخ.
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
وقد تناولت المناقشات المتعلقة بمسار العمل  ،2من بٌن العدٌد من
الموضوعات ،دور مبادي االتفاقٌة فً االتفاق القانونً الجدٌد الذي سٌقوم
ّ
المعزز.
بتطوٌره الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
وفٌما ٌتعلق بمسار العمل  ،2قامت األطراؾ بمناقشة :ماذا ٌعنى العمل
المتوازن تحت مظلة الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز؛ اإلجراءات الوطنٌة والدولٌة اإلضافٌة والمكملة للتعهدات والمبادرات
التعاونٌة الدولٌة؛ والمنهج المواضٌعً لدعم طموح التخفٌؾ .كما قامت
األطراؾ أٌضا بدراسة خطة عمل خاصة بالفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز لعام .2013
بمنهاج دٌربان للعمل
وحول مبادىء االتفاقٌة ،قام أعضاء المجموعة الشاملة ،وممثلو االتحاد
االوروبً وكولومبٌا بالتعبٌر عن وجهة النظر القابلة بؤن مبادئ االتفاقٌة ٌجب
أن ٌنظر إلٌها من خبلل"تطور السٌاق" مع مبلحظة ضرورة إجراء مزٌد من
المناقشات لمبدأ االنصاؾ فٌما ٌتعلق بالعدل وبما ٌعكس الواقع المتؽٌر .وقد
أكدت العدٌد من الدول النامٌة على معارضتها ألي "إعادة صٌاؼة أو إعادة
تفاوض بشان مبادئ االتفاقٌة" مع الصٌن ،وهو ما عارضته الوالٌات المتحدة
ودول أخرى وأشارت الى ان مبدأ المسإولٌات المشتركة لكن المتفاوتة البد
من أن ٌكون نبراسا لعمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز.
للعمل
وحول مسار العمل  ،2قامت جمهورٌة ناورو ،نٌابة عن تحالؾ الدول
الجزرٌة الصؽٌرة ،بتقدٌم مسودة قرار حول "دعم الطموح السابق للتخفٌؾ
قبل عام  ."2020وقد ركز نص القرار على ضرورة سد فجوة الطموح
السابق للتخفٌؾ قبل عام  2020بصورة عاجلة ،وتقدٌم خطة عمل مفصلة
لعام  2013مع سلسلة من حلقات العمل حول العدٌد من المجاالت
المواضٌعٌة .وقد رحبت العدٌد من األطراؾ بنص مسودة قرار تحالؾ الدول
الجزرٌة الصؽٌرة بصفته مقترحا مفٌدا لدفع المناقشات قدما .وقد اقترحت
بعض األطراؾ إضافة موضوعات معٌنة إلى خطة العمل ،بما فً ذلك
الهٌدروفلوروكاربونات ،الكربون األسود ،مشتقات الوقود األحفوري ،بٌنما
حذرت أطراؾ أخرى من أن وجود تفاصٌل كثٌرة قد ٌإدي إلى ظهور أوجه
قصور.
أما على صعٌد العمل الوطنً والدولً ،والمبادرات الدولٌة التعاونٌة ،والمنهج
المواضٌعً ،فقد قام أعضاء المجموعة الشاملة والبرازٌل بدعم منهج منطلق
من القاعدةٌ ،شرك وٌحفز مختلؾ أصحاب المصلحة فً المجاالت
المواضٌعٌة .وقد أكد ممثل اإلتحاد األوروبً على التركٌز على اجراءات
تخفٌؾ إضافٌة إلى جانب تلك التً ٌتم تطبٌقها وعلى أهمٌة الشفافٌة فً
المبادرات التعاونٌة الدولٌة التكمٌلٌة .كما أكد ممثلو مجموعة السبلمة البٌبٌة
واالتحاد االوروبً وأقل البلدان نموا وجزر المارشال على أن المبادرات
التعاونٌة العالمٌة لٌست أفضل الخٌارات ودعت إلى وجوب التركٌز على
الخٌارات ذات اإلمكانات التخفٌفٌة األعلى.
وبالنسبة للعناصر المتعلقة بخطة عمل واضحة خاصة بعام  ،2013اتفقت
األطراؾ على أن مسار العمل  1الزال فً مرحلة التصورات ،مع اإلشارة
إلى أن ذلك ال ٌجب أن ٌعطل العمل الضخم البلزم من أجل مسار العمل .2
وقد أكد أعضاء المجموعة الشاملة ومجموعة السبلمة البٌبٌة واالتحاد
االوروبً وكوستارٌكا ضرورة وجود إشارة سٌاسٌة قوٌة تشٌر إلى ان عمل
ّ
المعزز ٌسٌر على
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
الطرٌق الصحٌح.
وفً مساء الجمعة الموافق  7دٌسمبر ،قام نواب رإساء الفرق بتقدٌم مسودة
التعلٌقات الختامٌة ) (FCCC/ADP/2012/L.4ومسودة قرار
) (FCCC/ADP/2012/L.5إلى الجلسة العامة الختامٌة للفرٌق العامل
ّ
المعزز  ،وأطلقوا على المستندات
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
الصادرة تسمٌة "ممارسة متوازنة" .وقد ركزت اآلراء المتبادلة فً الجلسة
العامة حول مسودة التعلٌقات النهابٌة على مجال المقترحات المقدمة وعدد
ّ
المعزز
حلقات عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
والؽرض منها .وبالنسبة لمسودة القرار ،تركزت مناقشات األطراؾ حول
إشارة مقترحة إلى الوثٌقة الختامٌة لمإتمر رٌو .20+وقد دعم ممثلو
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والنروٌج والمكسٌك وآخرون إزالة المرجع
معلنٌن أن مإتمر رٌو 20+هو وثٌقة "سٌاسٌة" أوسع نطاقا من منهاج دٌربان
وأن "ؼٌاب الوضوح" لن ٌكون مفٌدا .وقد أكد ممثلو الصٌن والهند ومصر
والمجموعة العربٌة وبولٌفٌا على أن كافة األطراؾ قد اتفقت على اإلعبلن
على ان ٌتظمن بٌانا حول التؽٌرات المناخٌة ٌعترؾ بمبدأ المسإولٌات
المشتركة لكن المتفاوتة .وقد أضاؾ نابب الربٌس دوفبلند أقواس إلى
الفقرات ،بدون موافقة ،كما وافق الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز على إرسال مسودة القرار إلى مإتمر األطراؾ لوضع
دٌربان للعمل
اللمسات األخٌرة علٌه.
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النتائج النهائٌة :قرر الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز فً تعلٌقاته النهابٌة من بٌن أمور أخرى:
الموافقة على التعزٌز الفوري لمناقشاته الموضوعٌة

تقرٌر االنتقال الى وضع عمل أكثر تركٌزا فً عام 2013

الموافقة على تشجٌع المزٌد من المشاركة من قبل ممثلً األطراؾ

ومنظمات المراقبة المعتمدة
طلب تقدٌم مشاركات حول المسارٌن فٌما ٌتعلق بما ٌلً :تطبٌق مبادئ

االتفاقٌة على الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز؛ مزاٌا التخفٌؾ والتكٌؾ؛ العقبات وسبل التؽلب علٌها
ومحفزات العمل؛ والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء القدرات لدعم التطبٌق.
وفً بٌانه رقم ) (FCCC/CP/2012/L.13قام مإتمر األطراؾ باتخاذ
قرارات من بٌنها تحدٌد واستكشاؾ خٌارات فً  2013تتعلق بعدد من
اإلجراءات التً من شؤنها سد فجوة الطموح قبل  2020مع القٌام بتحدٌد
مزٌد من األنشطة البلزمة لخطة عمله لعام  2014لضمان اتخاذ أعلى جهود
التخفٌؾ فً ظل االتفاقٌة؛ وٌإكد على أهمٌة المشاركة عالٌة المستوى؛ وأن
ّ
المعزز سوؾ ٌقوم
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
بدراسة عناصر مسودة نص تفاوض قبل عقد مإتمر األطراؾ فً دورته
العشرٌن بؽٌة توفٌر نص تفاوضً قبل ماٌو .2015
الجلسة العامة الختامٌة :تم عقد الجلسة الختامٌة العامة ٌوم الجمعة الموافق
 7دٌسمبر .وقد قام الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز بتبنى تقرٌره رقم ) .(FCCC/ADP/2012/L.3وأكد نابب
الربٌس دوفبلند على ان األسبوع السابق كان اسبوعا "مفعما بالعمل" ورحب
بإجراء حوارات "أكثر هدوءا" خبلل العام القادم .وقد اختتم اجتماع الفرٌق
ّ
المعزز الساعة 10:19
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
مساءً.
الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
افتتح اجتماع الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورته السابعة والثبلثٌن ٌوم االثنٌن
الموافق  26نوفمبر مع استمرار توماز تشروسكزو (بولندا) فً منصب
ربٌس الهٌبة .وقد أقرت األطراؾ بجدول األعمال وتنظٌم العمل
) .(FCCC/SBI/2012/16وقد قامت الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ بإقرار التعلٌقات النهابٌة ٌوم االثنٌن الموافق  2دٌسمبر.
وٌلخص هذا القسم مفاوضات مإتمر األطراؾ/مإتمر األطراؾ العامل
والنتابج التً تم التوصل إلٌها بخصوص القضاٌا المحالة إلى الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ.
المرفق  0الرسائل الوطنٌة :الرسائل الوطنٌة الخامسة :قامت الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ بدراسة هذه المسؤلة ٌوم  26نوفمبر .وقد أحاطت الهٌبة الفرعٌة
التنفٌذٌة علما بالتقرٌر الخاص بتقدٌم ومراجعة الرسابل الوطنٌة الخامسة
).(FCCC/SBI/2012/INF.11
بٌانات مخزون غاز الدفٌئة ألعوام  :6101-0991قامت الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ بدراسة هذه المسؤلة فً  26نوفمبر .وقد أحاطت الهٌبة علما بالتقرٌر
.(FCCC/SBI/2012/31).
تقرٌر التجمٌع والمحاسبة السنوي لألطراف فً البروتوكول :تمت دراسة
المسالة للمرة األولى من قبل الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً  26نوفمبر.
النتائج النهائٌة :قامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بالتوصٌة فً تعلٌقاتها النهابٌة
) (FCCC/SBI/2012/L.28بؤن ٌقوم مإتمر األطراؾ باإلحاطة بالتقرٌر
) .(FCCC/KP/CMP/2012/9 & Add.1وقد أحاط مإتمر األطراؾ
بالتقرٌر ٌوم الجمعة الموافق  7دٌسمبر.
الرسائل الوطنٌة غٌر المدرجة فً المرفق  :0فرٌق خبراء استشاري
مختص بالرسائل الوطنٌة غٌر المدرجة فً المرفق  :0قامت الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ بدراسة هذه المسؤلة (FCCC/SBI/2012/17, 18, 25, 26,
) 28, 32 and INF.15فً جلستها العامة ٌوم  26نوفمبر وتم تبنٌها فً
استشارات ؼٌر رسمٌة قامت بتسٌرها آن راسموسٌن (من ساموا) وكٌوتو
تانبً (من الٌابان) .ولم تتمكن األطراؾ من االنتهاء من نظر المسابل التً
تتعلق بوالٌة فرٌق الخبراء االستشاري وقررت ارسال النص المحصور بٌن
األقواس إلى مإتمر األطراؾ .وقد قامت الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ بتبنً التعلٌقات النهابٌة ٌوم األحد الموافق  2دٌسمبر وقامت
بارسال نص القرار المحصور بٌن األقواس إلى مإتمر األطراؾ .وقد قام
مإتمر األطراؾ بمزٌد من الدراسة للمسؤلة من خبلل مشاورات ؼٌر رسمٌة
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قامت بمهمة التٌسٌر فٌها آن رامسون وكٌوتو تانبً .وقد قام مإتمر األطراؾ
باتخاذ قرار فً  7دٌسمبر.
الهٌبة

الفرعٌة

للتنفٌذ

النتائج النهائٌة :ومن بٌن نتابج
 (FCCC/SBI/2012/L.53/Rev.1),فإنها:
ترحب بالتقرٌر المرحلً لحلقات العمل التدرٌبٌة العملٌة االقلٌمٌة لفرٌق

الخبراء االستشاري الخاص باألطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق
األول.
تشٌد بالجهود التً قام بها فرٌق الخبراء االستشاري لتوصٌل مضمون

حلقات العمل عن بعد من خبلل أدوات المإتمرات المربٌة بما سهل من
تحقٌق أعلى نسبة مشاركة.
أحاطت علما مع التقدٌر التقدم الذي تم احرازه من قبل فرٌق الخبراء

االستشاري من خبلل تطبٌق أنشطته المخطط لها مثل تطوٌر برامج
التعلٌم االلكترونً وإنشاء شبكة على االنترنت من الخبراء المشاركٌن
فً إعداد الرسابل الوطنٌة ؼٌر المدرجة فً المرفق األول.
تطالب األمانة العامة بترجمة مواد التدرٌب المحدثة والخاصة

بالمخزون الوطنً لؽازات الدفٌبة وقابلٌة الضرر والتكٌؾ وتقدٌرات
التخفٌؾ ،والمتاحة حالٌا على موقع اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن
تؽٌر المناخ باللؽة اإلنجلٌزٌة فقط إلى اللؽات الرسمٌة األخرى باألمم
المتحدة.
تحث األطراؾ المدرجة فً المرفق الثانً واألطراؾ اآلخرى المدرجة

فً المرفق األول والذٌن ٌحتلون موقعا ٌسمح لهم بذلك ،بتقدٌم موارد
مالٌة لتمكٌن فرٌق الخبراء االستشاري من تنفٌذ أنشطته المخطط لها
كما شجعت المنظمات الثنابٌة والمتعددة األطراؾ والدولٌة على
استمرار دعم عمل فرٌق الخبراء االستشاري.
ومن بٌن قرارات مإتمر األطراؾ ) :(FCCC/CP/2012/L.6تمدٌد
والٌة فرٌق الخبراء االستشاري لمدة عام وتطالب فرٌق الخبراء االستشاري
بتطوٌر برنامج عمل لعام 2013؛ وتقوم بإرسال نص مسودة القرار الجتماع
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورته الثامنة والثبلثٌن لدراستها.
الدعم المالً والفنً :تمت إثارة هذه المسؤلة )(FCCC/SBI/2012/INF.10
) (FCCC/SBI/2012/MISC.15و ألول مره فً الجلسة العامة االفتتاحٌة
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ٌوم  26نوفمبر وتمت دراستها فً مشاورات ؼٌر
رسمٌة قامت بمهمة التٌسٌر فٌها آن راسموسون وكٌوتو تانبً .وقد تم تبنً
تعلٌقات ختامٌة.

النتائج النهائٌة :قامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً التعلٌقات الختامٌة
) (FCCC/SBI/2012/L.52بما ٌلً:
أحٌطت علما ً بمخاوؾ األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول حول

توافر دعم مالً وفنً كافً إلعداد تقارٌر التحدٌث التً تعد كل سنتٌن.
بالتعبٌر عن القلق ،ألنه منذ  1اكتوبر  2012فقد تلقى مرفق البٌبة

العالمٌة أربعة طلبات فقط للدعم إلعداد تقارٌر التحدٌث التً تعد كل
سنتٌن وحثت األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول على تقدٌم
طلبات الدعم إلى مرفق البٌبة العالمٌة إلعداد اول تقرٌر تحدٌث لها بعد
كل سنتٌن.
أحٌطت علما ً بالمستندات التً قدمها ممثل كولومبٌا ،وهً عضو ؼٌر

مدرج فً المرفق األول ) (FCCC/SBI/2012/MISC.15حول
تكلفة احدث اتصاالتها الوطنٌة وحول الموارد المالٌة التً تم تلقٌها من
خبلل مرفق البٌبة العالمٌة ودعت األطراؾ األخرى ؼٌر المدرجة فً
المرفق األول بطرح آرابهم حول هذه المسؤلة.
بتشجٌع مرفق البٌبة العالمٌة على االستمرار فً ضمان توفٌر الموارد

المالٌة الكافٌة للوفاء بالتكلفة الكاملة المتفق علٌها والتً تحملتها الدول
النامٌة األطراؾ فً الوفاء بالتزاماتها الخاصة بإعداد التقارٌر وفقا
للبند رقم  1-12من االتفاقٌة.
أحٌطت علما ً بكل تقدٌر بتقرٌر مرفق البٌبة العالمٌة حول المشروع

الجدٌد الخاص بتقدٌم دعم لوجستً وفنً إلى االطراؾ ؼٌر المدرجة
فً المرفق األول لدعم رسابلها الوطنٌة وتقارٌر التحدٌث التً تعد كل
سنتٌن والتً سٌتم ادارتها من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمابً
وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة.
وبالتوصٌة بؤن ٌقوم مإتمر األطراؾ فً دورته الثامنة عشر بطلب

تقدٌم أموال للدعم الفنً إلعداد تقارٌر التحدٌث التً تعد كل سنتٌن من
قبل االطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول مع التؤكٌد على أن تكلفة
هذا الدعم الفنً لن ٌتم خصمها من األموال الخاصة بإعداد تقارٌر
التحدٌث التً تعد كل سنتٌن والخاصة بها وتدعو مرفق البٌبة العالمٌة
إلعداد تقرٌر حول هذا األمر وتقدٌمه إلى اجتماع مإتمر االطراؾ فً
دورته التاسعة عشر.

الثالثاء  22ديسمبر/كانون األول 3123
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اجراءات التخفٌف المالئمة وطنٌا :نموذج اولً للسجل :تمت مناقشة هذه
المسؤلة أول مرة فً الجلسة االفتتاحٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ٌوم 26
نوفمبر وتمت دراستها فً فرٌق اتصال ومشاورات ؼٌر رسمٌة قامت
برباستها كبل من سورٌن جاكوبسان (من الدنمارك) ووندوسون (من اثٌوبٌا).
النتائج النهائٌة :فً تعلٌقاتها الختامٌة ) (FCCC/SBI/2012/L.39قامت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بالتوصٌة بمشروع قرار لمإتمر األطراؾ والذي تم
تبنٌه فً  7دٌسمبر .وقرر مإتمر األطراؾ:
أحٌطت علما ً بكل تقدٌر بالوثابق الخاصة بإجراءات التخفٌؾ المبلبمة

وطنٌا التً قامت بتقدٌمها الدول النامٌة األطراؾ إلى السجل.
دعوة الدول النامٌة األطراؾ باإلضافة إلى الجهات المانحة العامة

والخاصة المإهلة للقٌام بذلك ،لتقدٌم المعلومات الخاصة بالدعم المالً
والتكنولوجً والدعم المتاح لبناء القدرات و/أو المقدم لئلعداد و  /أو
لتنفٌذ إجراءات التخفٌؾ المبلبمة وطنٌا.
دعوة األطراؾ من الدول النامٌة لتقدٌم معلومات حول المزٌد من

إجراءات التخفٌؾ المبلبمة وطنٌا.
تشؽٌل السجل من خبلل مطالبة األمانة بإطبلق اول اصدار من السجل

الدٌنامٌكً الموضوع على الموقع الشبكً قبل عقد مإتمر االطراؾ فً
دورته التاسعة عشر بشهرٌن على األقل.
المسؤلة
هذه
تناول
تم
ICA
الفنٌون
الخبراء
) (FCCC/SBI/2012/INF.9للمرة األولى من قبل الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
ٌوم  26نوفمبر وتمت دراستها من قبل فرٌق اتصال وفً المشاورات ؼٌر
الرسمٌة التً رأستها كبل من سورٌن جاكوبسان و وندوسون سٌنتاٌهو.
النتائج النهائٌة :فً تعلٌقاتها الختامٌة )(FCCC/SBI/2012/L.50قامت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بالتوصٌة بمسودة نص قرار على أن ٌقوم مإتمر
األطراؾ بمزٌد من الدراسة له .وقد قامت الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر
األطراؾ بإرسال النص إلى اجتماع الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورته الثامنة
والثبلثٌن بهدؾ التوصٌة بقرار لمإتمر األطراؾ فً دورته التاسعة عشر.
التموٌل :مراجعة اآللٌة المالٌة :تم التطرق الى هذه المسؤلة للمرة األولى من
قبل الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ٌوم  26نوفمبر ثم تمت دراستها فً المشاورات
ؼٌر الرسمٌة التً قام بادارتها آنا فورلٌس دي فروتوس (من اسبانٌا)
وسوزانتً سٌتوروس (من اندونٌسٌا)
النتائج النهائٌة :فً تعلٌقاتها الختامٌة ) (FCCC/SBI/2012/L.45قامت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بالتوصٌة بمسودة قرار إلى مإتمر األطراؾ ،والذي تم
تبنٌه من قبل مإتمر االطراؾ فً  7دٌسمبر .وفً هذا القرار ،فإن مإتمر
األطراؾ قد:
قرر بدء المراجعة الخامسة لآللٌة المالٌة.

طالب اللجنة الدابمة بإدخال مزٌد من التعدٌبلت على االرشادات

الخاصة بمراجعة اآللٌة المالٌة ،وتقدٌم مسودة ارشادات محدثة
لدراستها وإقرارها فً مإتمر االطراؾ فً دورته التاسعة عشر ،بؽٌة
االنتهاء من المراجعة الخامسة لآللٌة المالٌة ودراستها فً مإتمر
االطراؾ فً دورته العشرٌن.
طالب اللجنة الدابمة بتقدٌم تحدٌثات دورٌة إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ

حول وضع العمل المتعلق بالمراجعة الخامسة لآللٌة المالٌة.
دعا األطراؾ إلى تقدٌم آرابهم بحلول  1مارس  2013حول

المقترحات المتعلقة باإلرشادات الخاصة بالمراجعة الخامسة لآللٌة
المالٌة.

ٌدعو األطراؾ إلى تقدٌم آرابها إلى األمانة بصورة سنوٌة حول

العناصر التً ٌجب اخذها فً الحسبان فً عملٌة التطوٌر السنوي
للمبادئ التوجٌهٌة الخاصة بالكٌانات التشؽٌلٌة فً اآللٌة المالٌة
لبلتفاقٌة.
ٌطالب اللجنة الدابمة بتقدٌم مسودة بالمبادئ التوجٌهٌة الخاصة بمرفق

البٌبة العالمٌة فً كل جلسة من جلسات مإتمر األطراؾ بناء على
التقرٌر السنوي لمرفق البٌبة العالمٌة إلى جانب اآلراء التً تقدمت بها
األطراؾ.
المراجعة األولٌة لصندوق التكٌف :تمت مناقشة هذه المسؤلة
& (FCCC/SBI/2012/INF.8/Rev.1, FCCC/SBI/2012/MISC.11
Add.1,
FCCC/KP/CMP/2012/7,
FCCC/SBI/2012/INF.2,
& FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1 and FCCC/KP/CMP/2011/6
) Add.1ألول مرة من قبل الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ٌوم  26نوفمبر و تمت

دراستها فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً ترأستها كبل من رولٌا كاماشٌو
(من انتٌجوا وباربودا) ودٌان باركلٌه (من استرالٌا).
وقد تركزت المناقشات على مدى كفاٌة واستدامة صندوق التكٌؾ وإمكانٌة
تمدٌد فترة عمل األمٌن المإقت للصندوق .وفٌما ٌتعلق بكفاٌة واستدامة
األموال ،اقترحت بعض الدول النامٌة القٌام بالمناقشات تحت مظلة بند جدول
األعمال الخاص بتقرٌر صندوق التكٌؾ فً مإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو أو بموجب تقرٌر اللجنة الدابمة وفقا
التفاق األطراؾ .وقد صرحت العدٌد من الدول النامٌة بؤن ضٌق الجداول
الزمنٌة ٌجب أال ٌمنع دراسة هذا األمر من قبل الفرٌق ودعموا استبقاء
الفقرات فً النص .اما بالنسبة إلمكانٌة تمدٌد فترة عمل األمٌن المإقت
للصندوق كما اقترح أحد األطراؾ تطبٌق عملٌة عطاءات مفتوحة .وبالرؼم
من ذلك ،فقد دعمت العدٌد من الدول النامٌة األعضاء قبول توصٌات مجلس
صندوق التكٌؾ الخاصة باستبقاء االجراءات الخاصة باألمٌن المإقت
للصندوق.
النتائج النهائٌة :فً تعلٌقاتها النهابٌة )،(FCCC/SBI/2012/L.46
أوصت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بتبنً مسودة قرار من قبل مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو وقد تم تبنٌه فً 7
دٌسمبر .ومن بٌن بنود القرار فإن مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو قد:
قرر تمدٌد الترتٌبات المإسسٌة المإقتة الخاصة بؤمٌن صندوق التكٌؾ

(البنك الدولً) حتى ٌونٌو .2015
قرر تمدٌد الترتٌبات المإسسٌة المإقتة الخاصة باألمانة العامة لمجلس

إدارة صندوق التكٌؾ حتى استكمال المراجعة الثانٌة لصندوق التكٌؾ
فً .2014
شجع مجلس إدارة صندوق التكٌؾ على االستمرار فً العمل مع أمٌن

الصندوق المإقت لتعزٌز عملٌة تحوٌل شهادات اثبات خفض
اإلنبعاثات إلى نقد.
طالب مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بدراسة كٌفٌة تحسٌن عملٌة

الحصول على التموٌل من الصندوق وخاصة من خبلل إجراءات
الحصول على التموٌل بصورة مباشرة.
أشار بقلق الى المسابل التً تتعلق باالستدامة ،والكفاٌة والتنبإ بالتموٌل

من صندوق التكٌؾ بناء على عدم التٌقن من أسعار شهادات اثبات
خفض االنبعاثات واستمرار صندوق التكٌؾ أثناء وفٌما بعد فترة
االلتزام الثانٌة لبروتوكول كٌوتو.
وطالبت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورتها الثامنة والثبلثٌن ببدء

المراجعة الثانٌة لصندوق التكٌؾ.
صندوق

أقل

البلدان

نموا:

تمت

مناقشة

هذه

المسؤلة

(FCCC/SBI/2012/27, INF.13, MISC.12 & Add.1, MISC.13
) and FCCC/CP/2012/6فً بداٌة األمر من قبل الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً

تقرٌر مرفق البٌئة العالمٌة حول المبادئ التوجٌهٌة اإلضافٌة تمت مناقشة
هذه المسؤلة (FCCC/SBI/2012/MISC.10, INF.10 and
) FCCC/CP/2012/6للمرة األولى من قبل الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً 26
نوفمبر وتمت دراستها فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً رأستها كبل من آنا
فورنٌلس دي فروتوس و سوزانتً سٌتوروس.

 26نوفمبر ،ثم تمت دراستها فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً ترأستها آنا
فورنٌلس دي فروتوس وسوزانتً سٌتوروس .وقد قامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
بتبنً مسودة تعلٌقات ختامٌة تتضمن مسودة قرار لمإتمر األطراؾ فً ٌوم 1
دٌسمبر.

النتائج النهائٌة :فً تعلٌقاتها النهابٌة ) (FCCC/SBI/2012/L.48قامت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بالتوصٌة بمسودة قرار ،قام مإتمر األطراؾ بتبنٌه فً
 7دٌسمبر .ومن بٌن النقاط التً وردت فً قرار
)(FCCC/CP/2012/L.7مإتمر األطراؾ :
ٌحث المإتمر األطراؾ المشاركة بؤداء التزاماتها المالٌة لتجدٌد تموٌل

مرفق البٌبة العالمٌة

((FCCC/SBI/2012/L.49
النتائج النهائٌة :فً التعلٌقات النهابٌة
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،أوصت الهٌبة بمسودة قرار ،قام مإتمر األطراؾ بتبنٌه
فً  7دٌسمبر .وقد ورد فً قرار مإتمر األطراؾ ماٌلً:
مطالبة مرفق البٌبة العالمٌة باالستمرار فً دعم كافة االنشطة

التً تندرج تحت برنامج عمل أقل البلدان نموا ،واستمرار حشد
الموارد لضمان التنفٌذ الكامل لبرنامج عمل أقل البلدان نموا،
تقدٌم مزٌد من التسهٌبلت الخاصة بالحصول على التموٌل من
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صندوق أقل البلدان نموا ،وتعزٌز عملٌة تعتمد على أولوٌات
الدولة فً تطبٌق مشروعات برنامج العمل الوطنً للتكٌؾ.
الدعوة لتقدٌم المساهمات الطوعٌة لصالح صندوق أقل البلدان
نموا من األطراؾ التً تندرج تحت المرفق الثانً واألطراؾ
األخرى القادرة على القٌام بذلك.
دعوة األطراؾ والمنظمات ذات العبلقة بتقدٌم معلومات الى
األمانة قبل  1اؼسطس  2014حول تجربتها فً مجال تطبٌق
العناصر المتبقٌة فً برنامج عمل أقل البلدان نموا.
مطالبة الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورتها الحادٌة واألربعٌن
بدراسة التقدم الذي تم احرازه فً تنفٌذ العناصر المتبقٌة من
برنامج عمل أقل البلدان نموا بما فً ذلك تحدٌث وتطبٌق برنامج
العمل الوطنً للتكٌؾ.

بنود االتفاقٌة رقم  8-4و  :9-4برنامج عمل بوٌنس أٌرس :تمت مناقشة
هذه المسؤلة من قبل الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ٌوم  26نوفمبر .وسوؾ ٌستمر
ربٌس الهٌبة فً مشاوراته مع األطراؾ المعنٌة فً الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً
دورتها الثامنة والثبلثٌن.
األمور المتعلقة بأقل البلدان نموا :تمت مناقشة هذه المسألة
) (FCCC/SBI/2012/27فً الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ٌوم
 27نوفمبر و تمت دراستها فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً قام بمهمة
التٌسٌر فٌها كولٌن بٌك (من جزر سولٌمون)
النتائج النهائٌة :فً التعلٌقات النهابٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،قامت الهٌبة بما
ٌلً :
مطالبة فرٌق خبراء أقل البلدان نموا ،بالتعاون مع مرفق البٌبة العالمٌة

ووكاالته بالقٌام بمزٌد من االستكشاؾ للقضاٌا التً اثارتها بعض
األطراؾ من أقل البلدان نموا والمتعلقة بالحصول على تموٌل من
صندوق أقل البلدان نموا.
مطالبة فرٌق خبراء أقل البلدان نموا بتقدٌم رأٌه حول الوسابل التً

ٌمكنها ان تدعم أقل البلدان نموا فً إعداد خطط التكٌؾ الخاصة بها.
مطالبة فرٌق خبراء أقل البلدان نموا بتنظٌم مإتمر حول خطط التكٌؾ

الوطنً الخاصة بؤقل البلدان نموا بالتعاون من الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً
دورتها الثامنة والثبلثٌن.
دعوة األطراؾ القادرة على االستمرار فً تقدٌم الموارد البلزمة لتنفٌذ

برنامج عمل فرٌق خبراء أقل البلدان نموا.
تقرٌر لجنة التكٌف :تمت مناقشة هذه المسؤلة ) (FCCC/SB/2012/3فً
الجلسة العامة للهٌبة العامة للتنفٌذ ٌوم  27نوفمبر .ثم تمت دراستها بصورة
مشتركة من قبل الهٌبة العامة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً قام بمهمة التٌسٌر فٌها كٌشان
كومارسٌنج (من ترٌنداد وتوباجو).
النتائج النهائٌة :فً التعلٌقات النهابٌة (FCCC/SBI/2012/L.33 and
)FCCC/SBSTA/2012/L.22قامت الهٌبة العامة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بالتوصٌة بمسودة قرار ،والذي قام مإتمر
األطراؾ بتبنٌه فً  7دٌسمبر .وقد قرر مإتمر األطراؾ:
الموافقة على مسودة خطة عمل ثبلثٌة للجنة التكٌٌؾ.

إقرار مسودة قواعد اجراءات لجنة التكٌؾ.

تقرٌر أنه ،كنتٌجة للترشٌح الذي تم مإخرا ألعضاء لجنة التكٌؾ

فً  ،2012فإن فترة عمل األعضاء الذٌن ٌشؽلون المنصب
حالٌا سوؾ تنتهً فورا قبل اول اجتماع للجمعٌة فً عام 2015
بالنسبة لؤلعضاء الذٌن ٌقضون فترة سنتٌن وقبل عقد اول
اجتماع للجمعٌة فً عام  2016بالنسبة لؤلعضاء الذٌن ٌقضون
فترة ثبلث سنوات.
تقرٌر أنه ،نتٌجة لتعدٌل فترات شؽل منصب األعضاء ،فإن

فترات عمل الربٌس ونابب الربٌس الذٌن ٌشؽلون المنصبٌن
حالٌا سوؾ تنتهً فورا قبل اول اجتماع لجمعٌة التكٌؾ فً
.2014
تشجٌع األطراؾ على توفٌر الموارد الكافٌة لتحقٌق التنفٌذ الناجح

والذي ٌتم فً الوقت المناسب لخطة عمل على مدى ثبلث
سنوات للجنة التكٌؾ.
خطط التكٌف الوطنٌة :أثٌرت هذه المسؤلة (FCCC/SBI/2012/8, 27,
MISC.1, MISC.2 & Add.1, MISC.3, FCCC/SB/2012/3 and
) FCCC/CP/2012/6فً الجلسة العامة للهٌبة العامة للتنفٌذ ٌوم 27

نوفمبر .كما تمت دراستها فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً ترأسها رٌتشارد
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مٌرزٌان (من استرالٌا) وأمجد عبد هللا (من جزر المالدٌؾ) .كما قام مإتمر
األطراؾ بعمل بدراسة المسؤلة وقام بتبنً قرار فً  7دٌسمبر.
النتائج النهائٌة :فً الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة العامة للتنفٌذ تم تبنً
تعلٌقات ختامٌة ) (FCCC/SBI/2012/L.41تضمنت:
أحٌطت علما ً بتحدٌد فرٌق خبراء أقل البلدان نموا الحتٌاجات

الدعم البلزم ألقل البلدان نموا من أجل صٌاؼة وتنفٌذ خطط
التكٌؾ الوطنٌة.
التطلع إلى تفعٌل بند دعم أقل البلدان نموا ،فً موعد اقصاه عقد

جلسة الهٌبة الفرعٌة التنفٌذٌة فً دورتها التاسعة والثبلثٌن ،من
أجل عملٌة خطة التكٌؾ الوطنً بمقتضً صندوق أقل البلدان
نموا.
التطلع إلى تفعٌل تقدٌم الدعم الى الدول التً ال تندرج تحت أقل

البلدان نموا لتطبق عملٌة خطة التكٌؾ الوطنً من الصندوق
الخاص للتؽٌرات المناخٌة.
دعوة الدول النامٌة األطراؾ الى مزٌد من المشاركة فً صندوق

أقل البلدان نموا والصندوق الخاص للتؽٌرات المناخٌة.
اتخاذ قرار بشؤن التوصٌة بدراسة واستكمال مسودة قرار من

قبل مإتمر األطراؾ.
وقد تضمن قرار مإتمر األطراؾ ) (FCCC/CP/2012/L.2ما ٌلً:
مطالبة مرفق البٌبة العالمٌة بتوفٌر التموٌل من صندوق أقل

البلدان نموا لتؽطٌة كامل التكلفة المتفق علٌها والخاصة باألنشطة
المتعلقة بإعداد خطط التكٌؾ الوطنٌة ،وتوفٌر الدعم لعملٌة خطة
التكٌؾ الوطنٌة ،وتشجٌع وضع منهج مرن ٌمكن أقل البلدان
نموا من الحصول على التموٌل.
حث الدول النامٌة األطراؾ على حشد الدعم المالً لعملٌة خطة

التكٌؾ الوطنً بالنسبة للدول النامٌة االعضاء من خارج
مجموعة أقل البلدان نموا بما فً ذلك من الصندوق الخاص
للتؽٌرات المناخٌة.
دعوة األعضاء والمنظمات ذات الصلة لبلستمرار فً مساعدة

أقل البلدان نموا على االستفادة من فرٌق خبراء أقل البلدان نموا
فً وضع الترتٌبات المإسسة الوطنٌة والقدرات ودعم احتٌاجات
القدرات العلمٌة والفنٌة كما تم تحدٌدها من قبل أقل البلدان نموا
من اجل تنفٌذ عملٌة خطة التكٌؾ الوطنٌة.
دعوة األمم المتحدة والمنظمات األخرى ذات الصلة ،إلى جانب

الهٌبات الثنابٌة والمتعددة األطراؾ ،لدعم عملٌة خطة التكٌؾ
الوطنً فً أقل البلدان نموا.
الخسائر واألضرار :اثٌرت هذه المسؤلة (FCCC/SBI/2012/29,
) INF.14, MISC.14 & Adds.1-2 and FCCC/TP/2012/7من
قبل الهٌبة العامة للتنفٌذ فً جلستها العامة فً  26نوفمبر والمشاورات
ؼٌر الرسمٌة التً رأسها كل من دون لٌمان (من كندا) ولوكا سدي
بٌترو (من األرجنتٌن).
وقد ثبت أن هذه المسؤلة هً مسؤلة خبلفٌة وتم عرضها فً المشاوارات
الوزارٌة من قبل إدنا مولٌوي (من جنوب أفرٌقٌا) ٌوم  5دٌسمبر .وقد
أشارت إلى ان المسؤلة السٌاسٌة األساسٌة تتعلق بإمكانٌة وضع ترتٌبات
مإسسٌة مثل وضع آلٌة ما .وقد قامت الدول النامٌة باقتراح آلٌة مإسسٌة،
بٌنما رفضت الدول المتقدمة قبولها .وبعد آخر لٌلة مفاوضات ،تم تضمٌن
النص التالً حول وضع الترتٌبات المإسسٌة فً مإتمر األطراؾ فً دورته
التاسعة عشر "كآلٌة دولٌة" للتعامل مع الخسارة والضرر فً البلدان النامٌة
والتً تعتبر أكثر عرضة لآلثار السلبٌة للتؽٌرات المناخٌة .كما أشار النص
أٌضا إلى أن وظابؾ وإجراءات مثل هذه اآللٌة الدولٌة سوؾ ٌتم شرحها وفقا
لدور االتفاقٌة وسوؾ ٌتضمن تعزٌز المعرفة بالمناهج الشاملة إلدارة
المخاطر ،ودعم الحوار مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة ،وتعزٌز
اإلجراءات والدعم البلزم للتعامل مع الخسارة والضرر.
وقد تم تبنً قرار مإتمر األطراؾ مساء ٌوم السبت  8دٌسمبر تحت مظلة
مجموعة بوابة الدوحة بشؤن المناخ

النتائج النهائٌة :وتضمنت التعلٌقات الختامٌة للهٌبة العامة للتنفٌذ
):(FCCC/SBI/2012/L44
دراسة التقدم الذي تم احرازه فً تنفٌذ برنامج العمل الخاص بالخسابر

واألضرار وأحٌطت علما ً بؤن هناك حاجة إلى عدد من المناهج من
أجل التعامل مع الخسابر والتلفٌات المتعلقة باآلثار السلبٌة للتؽٌرات
المناخٌة بما فً ذلك اآلثار المتعلقة بحاالت الطقس المتطرؾ
واألحداث بطٌبة الظهور.
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اتخاذ قرار بشؤن التوصٌة بدراسة واستكمال مسودة قرار من قبل

مإتمر األطراؾ.
وتضمن قرار مإتمر األطراؾ ) (FCCC/CP/2012/L.4/Rev.1ما ٌلً:
الموافقة على أن دور االتفاقٌة فً دعم تنفٌذ المناهج الخاصة بالتعامل

مع الخسابر واألضرار ٌتضمن تعزٌز المعلومات والفهم للمناهج
الشاملة الخاصة بإدارة المخاطر ،ودعم الحوار بٌن أصحاب المصلحة
ذوي العبلقة ،وتعزٌز اإلجراءات والدعم ،بما فً ذلك التموٌل،
والتكنولوجٌا وبناء القدرات للتعامل مع الخسابر والتلفٌات.
دعوة كافة األطراؾ إلى دعم اإلجراءات المتعلقة بالتعامل مع الخسابر

واألضرار من خبلل ،من بٌن أمور أخرى ،تصمٌم وتطبٌق
استراتٌجٌات ومناهج إلدارة المخاطر تعتمد على أولوٌات كل دولة،
وتنفٌذ مناهج إدارة مخاطر مناخ شاملة وتشجٌع وجود بٌبة مواتٌه
تشجع على االستثمار ومشاركة أصحاب المصلحة ذوي العبلقة فً
إدارة مخاطر المناخ.
مطالبة األطراؾ من الدول المتقدمة بتوفٌر التموٌل والتكنولوجٌا وبناء

القدرات للدول النامٌة.
اتخاذ قرار فً مإتمر األطراؾ فً دورته التاسعة عشر بشؤن وضع

ترتٌبات مإسسٌة مثل وضع آلٌة دولٌة للتعامل مع الخسابر والتلفٌات
فً الدول النامٌة التً تعتبر أكثر عرضة لآلثار السلبٌة للتؽٌرات
المناخٌة.
مطالبة األمانة بتنظٌم إجتماع للخبراء ،قبل اجتماع الهٌبة الفرعٌة

للتنفٌذ فً دورته التاسعة والثبلثٌن ،لدراسة االحتٌاجات المستقبلٌة بما
فً ذلك االحتٌاجات الخاصة بالقدرات والمتعلقة بالمناهج المحتملة
الضرورٌة للتعامل مع األحداث بطٌبة الظهور وإعداد أوراق فنٌة حول
الخسابر ؼٌر االقتصادٌة والفجوات الموجودة فً الترتٌبات المإسسٌة
الحالٌة داخل وخارج االتفاقٌة للتعامل مع الخسابر والتلفٌات.

مادة  04-3من البروتوكول (اآلثار السلبٌة) :تم تلخٌص المناقشات التً
جرت بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
فً بند جدول األعمال الخاص بالهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
حول المادة رقم  3-2من البروتوكول (انظر صفحة رقم .)24
المنتدى وبرنامج العمل حول التدابٌر الخاصة باالستجابة :تم تلخٌص
المناقشات التً جرت بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة ضمن الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
(انظر صفحة رقم .)24
نقل التكنولوجٌا :تقرٌر اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا :تم تلخٌص المناقشات
التً جرت بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ضمن الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة (انظر
صفحة رقم .)23
مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ  :تمت مناقشة هذه المسؤلة فً الجلسة العامة
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ٌوم  27نوفمبر وقام بدراستها فرٌق االتصال ونوقشت
فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً رأسها كل من كارلوس فوالر (من دولة
بلٌز) وكونٌهٌكو شٌمادا (من الٌابان) .ثم تمت مناقشة مسؤلة المجلس
االستشاري لمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ فً مإتمر األطراؾ فً
المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً قامت بتٌسٌرها مارٌا سوكورو فلورٌس (من
المكسٌك) .وقد قام مإتمر األطراؾ بتبنً قرار فً  7دٌسمبر.
النتائج النهائٌة :فً تعلٌقاتها الختامٌة )(FCCC/SBI/2012/L.54التً
تبنتها فً  1دٌسمبر ،قامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بدراسة تقرٌر األمانة العامة
حول المناقشات الخاصة بالعناصر االساسٌة المتعلقة باتفاق محتمل الستضافة
مركز تكنولوجٌا المناخٌ ،تضمن مسودة مذكرة تفاهم تتعلق باستضافة مركز
تكنولوجٌا المناخ وتشكٌل مجلس استشاري لمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ
وقامت بالتوصٌة بدراسة واالنتهاء من مسودة قرار فً مإتمر األطراؾ.
وقد تضمن قرار مإتمر األطراؾ )(FCCC/CP/2012/L.10الصادر فً
 7دٌسمبر ما ٌلً:
اختٌار برنامج األمم المتحدة للبٌبة كمضٌؾ لمركز تكنولوجٌا

المناخ لفترة أولٌة تستمر لمدة خمس سنوات مع احتمال تجدٌدها
من قبل مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة والعشرٌن.
إبرام مذكرة تفاهم بٌن مإتمر االطراؾ وبرنامج األمم المتحدة

للبٌبة حول استضافة مركز تكنولوجٌا المناخ.
إنشاء مجلس استشاري لمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ.

تشجٌع مإتمر األمم المتحدة للبٌبة على عمل الترتٌبات

الضرورٌة لتدشٌن عمل مركز تكنولوجٌا المناخ فور انتهاء
مإتمر األطراؾ فً دورته الثامنة عشر.
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دعوة األطراؾ إلى ترشٌح هٌباتها الوطنٌة الـمخصصة لتطوٌر

ونقل التكنولوجٌا.
اعادة التؤكٌد على ان مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ سٌخضع

للمحاسبة من قبل مإتمر األطراؾ من خبلل مجلس استشاري.
التؤكٌد على ان المجلس االستشاري لمركز وشبكة تكنولوجٌا

المناخ سٌقوم بتطبٌق قواعد وإجراءات خاصة بمراقبة وتقٌٌم
الخطط الزمنٌة ومدى مبلبمة استجابات مركز وشبكة تكنولوجٌا
المناخ لطلبات األطراؾ من الدول النامٌة.
االستراتٌجً :تمت مناقشة هذه المسؤلة
بوزنان
برنامج
) (FCCC/CP/2012/6فً الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ٌوم 27
نوفمبر .ثم قام فرٌق االتصال الذي ٌراسه كارولس فوالر وكونٌهٌكو شٌمادا
بمناقشته بعد ذلك.
النتائج النهائٌة :تضمنت التعلٌقات الختامٌة )(FCCC/SBI/2012/L.37

للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ما ٌلً:
االعتراؾ بالدعم الذي ٌقدمه مرفق البٌبة العالمٌة لمساعدة 36

طرفا ؼٌر مدرجا فً المرفق األول على القٌام بتقٌٌم احتٌاجاتهم
التكنولوجٌة ودعوة مرفق البٌبة العالمٌة على اعداد تقارٌر حول
دعمه المقدم إلى األطراؾ االخرى ؼٌر المدرجة فً المرفق
األول إلعداد أو تحدٌث تقٌٌم االحتٌاجات التكنولوجٌة.
التؤكٌد على الحاجة إلى تطبٌق عناصر برنامج بوزنان

االستراتٌجً حول دعم مراكز تكنولوجٌا المناخ وشبكة
تكنولوجٌا المناخ.
دعوة مرفق البٌبة العالمٌة لعقد مشاورات مع مركز وشبكة

تكنولوجٌا المناخ حول الدعم الذي سٌقدمه المرفق إلى عمل
مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ.
المادة  6من االتفاقٌة (التعلٌم والتدرٌب والتوعٌة العامة) :تمت مناقشة هذه
(FCCC/SBI/2012/3, 4, 5, 19, MISC.4 and
المسؤلة
) FCCC/CP/2011/7/Add.2فً الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ٌوم
 26نوفمبر وتمت دراستها فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً قام بتٌسٌرها
تونً كارٌت (من االتحاد االوروبً) .وقد نتجت عن هذه المشاورات التوصل
إلى اتفاق بشؤن برنامج عمل الدوحة حول المادة رقم  6من االتفاقٌة.
النتائج النهائٌة :تضمنت التعلٌقات الختامٌة )(FCCC/SBI/2012/L.47
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ التوصٌة بمسودة قرار تم تبنٌه فً مإتمر األطراؾ ٌوم
 7دٌسمبر .وقد تضمن قرار مإتمر األطراؾ ما ٌلً:
تبنً برنامج عمل الدوحة الذي ٌستمر ثمانٌة اعوام حول المادة

رقم  6من االتفاقٌة (والمتضمنة فً أحد مرفقات القرار).
اتخاذ قرار بالقٌام بمراجعة برنامج العمل فً عام  2020مع

القٌام بمراجعة متوسطة لسٌر العمل فً .2016
دعوة األطراؾ إلى تقدٌم معلومات عن الجهود والخطوات التً

قاموا باتخاذها من أجل تطبٌق برنامج العمل وتبادل خبراتهم
لصالح مراجعة عام  2016وعام .2020
مطالبة مرفق البٌبة العالمٌة باالستمرار فً تقدٌم الموارد المالٌة

لؤلطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول.
مطالبة الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بتنظٌم حوار سنوي بٌن الدورات

حول المادة  6من االتفاقٌة.
اتخاذ قرار بشؤن عقد أول دورة للحوار السنوي فً اجتماع

الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورته الثامنة والثبلثٌن مع التركٌز
على منطقة التركٌز األولى.
بناء القدرات (االتفاقٌة) :تمت مناقشة هذه المسؤلة (FCCC/SBI/2012/20,
) 21, 22 and MISC.9فً الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ٌوم 27

نوفمبر ،كما تمت دراستها فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً قام بتٌسٌرها
بٌتر وٌتوٌك (من بلجٌكا).
النتائج النهائٌة :تضمن التعلٌقات الختامٌة )(FCCC/SBI/2012/L.42
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الموافقة على االستمرار فً دراسة هذه القضٌة فً
اجتماع الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورته الثامنة والثبلثٌن بهدؾ التوصٌة
بمسودة قرار ٌقوم مإتمر األطراؾ فً دورته التاسعة عشر بتبنٌه .وقد أشار
مإتمر األطراؾ إلى هذا اإلجراء ٌوم  7دٌسمبر.

المسؤلة
هذه
مناقشة
تمت
(البروتوكول):
القدرات
بناء
) (FCCC/SBI/2012/21 and MISC.9فً الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة

الثالثاء  22ديسمبر/كانون األول 3123
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نشرة مفاوضات األرض
......................

للتنفٌذ ٌوم  27نوفمبر ،كما تمت دراستها فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً
قام بتٌسٌرها بٌتر وٌتوٌك (من بلجٌكا).
النتائج النهائٌة :تضمنت التعلٌقات الختامٌة )(FCCC/SBI/2012/L.38
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ التوصٌة بتبنً مسودة قرار من قبل مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو .وقد تبنى مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو القرار ٌوم 7
دٌسمبر.
وقد تضمن قرار مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو ما ٌلً:
اتخاذ قرار بؤن منتدى دٌربان للنقاشات المتعمقة حول بناء القدرات هو

ترتٌب مناسب لتبادل ومشاركة الخبرات التً تتعلق بتنفٌذ انشطة بناء
القدرات المتعلقة ببروتوكول كٌوتو ،وتشجٌع األطراؾ على ادخال
مزٌد من التحسٌنات على تنفٌذ انشطة بناء القدرات.
دعوة األطراؾ لتقدٌم آرابها حول مسابل مواضٌعٌة معٌنة تتعلق ببناء

القدرات لتنفٌذ بروتوكول كٌوتو فً الدول النامٌة ،وستتم مناقشتها فً
االجتماع الثانً لمنتدى دٌربان الذي سٌعقد فً الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً
دورتها الثامنة والثبلثٌن.
تعدٌل البروتوكول فٌما ٌتعلق باالمتثال :تمت مناقشة هذه المسؤلة
) (FCCC/KP/CMP/2005/2فً الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
ٌوم  27نوفمبر .ثم قامت كرٌستٌنا فوٌجت (من النروٌج) والهومٌوم
راجابوؾ (من طاجٌكستان) بالتشاور مع األطراؾ نٌابة عن ربٌس الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ.
النتائج النهائٌة :تضمنت التعلٌقات الختامٌة )(FCCC/KP/CMP/2005/2

ماٌلً:





االشارة إلى المقترح المقدم من المملكة العربٌة السعودٌة لتعدٌل
بروتوكول كٌوتو بخصوص اإلجراءات واآللٌات المتعلقة باالمتثال.
االحاطة علما ً بالمخاوؾ األولٌة التً تعلقت بمبلءمة وفعالٌة
اإلجراءات واآللٌات المتعلقة بتحدٌد ومعالجة حاالت عدم اإلمتثال ببنود
بروتوكول كٌوتو.
التؤكٌد على ضرورة التنفٌذ المستمر لقرار رقم  / 27م أ إ  1-والعمل
الذي تقوم به األطراؾ من أجل دفع تنمٌة آلٌات االمتثال ببروتوكول
كٌوتو.
التوصل إلى انه لٌست هناك حاجة لعقد مزٌد من المناقشات والتوصٌة
بؤن ٌقوم مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو باختتام دراسته لبلقتراح.
وفً  7دٌسمبر قرر مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً بروتوكول كٌوتو اختتام دراسته لهذا المقترح.

استئناف قرارات المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة :تمت مناقشة هذه
المسؤلة (FCCC/SBI/2011/17, FCCC/SBI/2011/MISC.2 and
) FCCC/TP/2011/3فً الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ٌوم 27
نوفمبر .كما تمت مناقشتها بعد ذلك من قبل فرٌق االتصال الذي رأسه كبل من
كونٌهٌكو شٌمادا (من الٌابان) وٌاو بدٌاكو اوزافو (من ؼانا)
النتائج النهائٌة :تضمنت التعلٌقات الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الموافقة
على استمرار دراسة هذه المسؤلة فً جلسة الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورتها
الثامنة والثبلثٌن بهدؾ التوصٌة بتبنً مإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته التاسعة لمشروع قرار.
فترة االلتزام االحتٌاطً :تمت مناقشة هذه المسؤلة للمرة األولى فً الجلسة
العامة للهٌبة الفرعٌة التنفٌذٌة ٌوم  27نوفمبر .ثم قام فرٌق االتصال
بمناقشتها بعد ذلك برباسة كارولٌنا أنتونٌن (من فنلندا).
النتائج النهائٌة :تضمنت التعلٌقات الختامٌة )(FCCC/SBI/2012/L.29
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ أنه لٌس هناك حاجة إلى إدخال تعدٌبلت على تصمٌم
احتٌاطً فترة االلتزام وأنه ،من أجل دعم التشؽٌل الفعال لتجارة اإلنبعاثات
اثناء فترة االلتزام الثانٌة ،قد تكون هناك حاجة التخاذ مزٌد من القرارات من
قبل مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو.

المسؤلة
هذه
مناقشة
تمت
الدولً:
المعامالت
سجل
) (FCCC/KP/CMP/2012/8فً الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
ٌوم  27نوفمبر .وقام ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ كروزكزو بالتشاور مع
األطراؾ المعنٌة.

20

المجمد  ،23رقم  765صفحة

النتائج النهائٌة :تضمنت التعلٌقات الختامٌة )(FCCC/SBI/2012/L.30

للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ االشارة إلى التقرٌر السنوي لمدٌر سجل المعامبلت
الدولً بموجب بروتوكول كٌوتو ،والموافقة على االستمرار فً دراسة
التوصٌات التً وردت به فً جلسة الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورته الثامنة
والثبلثٌن.
األمور اإلدارٌة والمالٌة والمؤسسٌة :تمت مناقشة هذه المسؤلة
) (FCCC/SBI/2012/24 & Adds.1-2للمرة األولى فً الجلسة العامة
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً  27نوفمبر .وقام ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
كروزكزو بالتشاور مع األطراؾ المعنٌة.
الختامٌة
التعلٌقات
مجموعتا
تضمنت
النهائٌة:
النتائج
) (FCCC/SBI/2012/L.31 and L.32للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ التوصٌة
بتبنً مشروعً قرارات من قبل مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو على التوالً.
وقد تضمن القرار الذي قام مإتمر األطراؾ بتبنٌه فً  7دٌسمبر ما ٌلً:
االحاطة علما بالقوابم المالٌة المدققة والخاصة بعامً  2011-2010وأداء
الموازنة فً خبلل العامٌن  ،2013-2012ومطالبة األمٌن التنفٌذي بتقدٌم
مقترح لبرنامج موازنة للعامٌن  2015-2014لدراسته فً جلسة الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ فً دورتها الثامنة والثبلثٌن.
وتضمن القرار الذي قام مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو بتبنٌه فً  7دٌسمبر ما ٌلً :االحاطة علما ً بالقوابم المالٌة
المدققة والخاصة بعامً  2011-2010وأداء الموازنة فً خبلل العامٌن
 ،2013-2012ومطالبة األمٌن التنفٌذي بتقدٌم مقترح لبرنامج موازنة
للعامٌن  2015-2014للنظر فٌه فً جلسة الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورتها
الثامنة والثبلثٌن.
أمور أخرى :ركزت المناقشات التً تمت تحت هذا البند من جدول األعمال
على التوازن فً النوع االجتماعً ومشاركة النساء فً أجهزة اتفاقٌة األمم
المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ .وتمت مناقشة المسؤلة للمرة األولى فً
الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً  27نوفمبر عندما قام االتحاد
االوروبً بإدراج مسودة قرار حول دعم المساواة فً النوع االجتماعً من
خبلل تحسٌن مشاركة المرأة فً مفاوضات اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
بشؤن تؽٌر المناخ وفً تمثٌل األطراؾ فً أجهزة االتفاقٌة والبروتوكول
) .(FCCC/SBI/2012/CRP.1ثم تمت دراسة المسؤلة فً المشاورات
ؼٌر الرسمٌة التً قامت بتٌسٌرها نوزٌفو مكسكاتو دٌسٌكو (من جنوب
افرٌقٌا) وكونٌهٌكو شٌمادا (من الٌابان) .وقد قام مإتمر األطراؾ بتبنً قرار
فً  7دٌسمبر.
النتائج النهائٌة :تضمنت التعلٌقات الختامٌة )(FCCC/SBI/2012/L.36
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ التوصٌة بتبنً مشروع قرار من قبل مإتمر األطراؾ
حول دعم التوازن فً النوع االجتماعً وتحسٌن مشاركة المرأة فً
المفاوضات وتمثٌل األطراؾ فً األجهزة التً انشبت بموجب االتفاقٌة
والبروتوكول.
وقد تضمن قرار مإتمر األطراؾ ما ٌلً:
الموافقة على ضرورة القٌام بجهود إضافٌة من قِبل كافة األطراؾ من

أجل تحسٌن مشاركة المرأة.
تبنً هدؾ تحقٌق التوازن فً النوع االجتماعً فً األجهزة التً

انشبت بموجب اإلتفاقٌة والبروتوكول من أجل تحسٌن مشاركة المرأة
ووضع سٌاسات أكثر فاعلٌة للتؽٌرات المناخٌة والتً تتعامل مع
احتٌاجات النساء والرجال بصورة متساوٌة.
دعوة الرإساء الحالٌٌن لهذه األجهزة لبلسترشاد بهدؾ التوازن فً

النوع االجتماعً عند تشكٌل مجموعات التفاوض وآلٌات التشاور.
دعوة األطراؾ إلى االلتزام بتحقٌق هدؾ التوازن فً النوع االجتماعً

من خبلل تعٌٌن المرأة فً األجهزة الخاصة باالتفاقٌة والبروتوكول
بهدؾ زٌادة مشاركة المرأة.
دعوة األطراؾ إلى العمل بجد من أجل تحقٌق التوازن فً النوع

االجتماعً فً وفودهم.
اتخاذ قرار بإضافة مسؤلة النوع االجتماعً والتؽٌرات المناخٌة كفقرة

دابمة على جدول أعمال مإتمر األطراؾ.
مطالبة األمانة العامة بتنظٌم حلقات عمل أثناء الدورات حول التوازن

فً النوع االجتماعً بالتعاون من عملٌة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
بشؤن تؽٌر المناخ ،ووضع سٌاسات مناخٌة وأنشطة بناء قدرات تراعً
التوازن فً النوع االجتماعً وزٌادة مشاركة المرأة.
دعوة مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول

كٌوتو للمصادقة على هذا القرار.
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الجلسة الختامٌة :فً ٌوم االحد الموافق  2دٌسمبر قامت الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ بتبنً تقرٌرها ) .(FCCC/SBI/2012/L.27وقد قامت األطراؾ
بتقدٌم مبلحظات ختامٌة موجزة وأؼلقت جلسة الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الساعة
 2:32صباحا.
الهيئة الفرعية لممشورة العممية والتكنولوجية
قامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً دورتها السابعة
والثبلثٌن بافتتاح جلستها ٌوم االثنٌن الموافق  26نوفمبر برباسة رٌتشارد
موٌونجً (من تنزانٌا) .وقد قامت األطراؾ بتبنً ما جاء فً جدول األعمال
وتنظٌم العمل ) .(FCCC/SBSTA/2012/3وفً الجلسة العامة للهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة تم تبنً التعلٌقات الختامٌة ٌوم السبت
الموافق  1دٌسمبر .وٌلخص هذا القسم مفاوضات مإتمر األطراؾ ومإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع االطراؾ فً بروتوكول كٌوتو والنتابج
المتعلقة بالمسابل التً تمت احالتها إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة.
برنامج عمل نٌروبً :أثناء الجلسة العامة االفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة قام ربٌس الهٌبة موٌونجً بتقدٌم تقرٌر حول تقدم العمل
نٌروبً
عمل
ببرنامج
المتعلقة
االنشطة
تنفٌذ
فً
) (FCCC/SBSTA/2012/INF.5وقدم تقرٌرا من حلقة العمل الفنٌة
المختصة بالمٌاه وتؤثٌرات التؽٌرات المناخٌة واستراتٌجٌات التكٌؾ
) (FCCC/SBSTA/2012/4وملفا لدراسات حالة حول عملٌات التخطٌط
للتكٌؾ الوطنً ) .(FCCC/SBSTA/2012/INF.6كما ذكر األطراؾ
بؤن مإتمر األطراؾ فً دورته السابعة عشر قد طالب الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بتقدٌم توصٌات إلى مإتمر األطراؾ فً دورته
التاسعة عشر.
النتائج النهائٌة :أشارت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً
تعلٌقاتها الختامٌة إلى تطوٌر منتجات معرفٌة جدٌدة سهلة االستعمال وإلى
التحدٌات التً واجهتها الدول النامٌة ،وخاصة أقل البلدان نموا ،فً الحصول
على مثل هذه المنتجات ،كما اشارت إلى قاعدة بٌانات جدٌدة خاصة ببرنامج
عمل نٌروبً وتعهدات العمل .وقد وافقت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة على اعادة النظر فً المسؤلة فً الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة فً دورتها الثامنة والثبلثٌن بؽرض تقدٌم توصٌات إلى مإتمر
األطراؾ فً دورته التاسعة عشر حول كٌفٌة تقدٌم أفضل دعم لبرنامج عمل
نٌروبً.
المبادىء التوجٌهٌة المنهجٌة الخاصة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة
األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة :تمت مناقشة هذه المسؤلة
) (FCCC/SBSTA/2012/MISC.22للمرة األولى فً الجلسة العامة
للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ٌوم  26نوفمبر .وقد حدد ربٌس
الهٌبة السٌد موٌونجً الخطوط العرٌضة للحجم الكبٌر من العمل حول هذه
القضٌة وخاصة بالنسبة ألنظمة القٌاس واإلببلغ والتحقق واألنظمة الوطنٌة
لمراقبة الؽابات .كما تمت مناقشتها بصورة أعمق من قبل فرٌق االتصال
الذي رأسه كبل من بٌتر جراهام (من كندا) وفٌكتورٌا تولً كوربوز (من
الفلبٌن) والذي عقد اجتماعا ً فً خبلل االسبوع.
وفً خبلل الجلسة العامة الختامٌة ،أشار موٌونجً ربٌس الهٌبة بعدم التوصل
إلى اتفاق حول المسابل التً تم ادراجها تحت هذا البند من جدول األعمال.
وقد عبر ممثلو البرازٌل واألرجنتٌن والهند وكوبا وفنزوٌبل والصٌن عن
دعمهم الستمرار المناقشات فً الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
فً دورتها الثامنة والثبلثٌن ،فً حٌن قام ممثلو الوالٌات المتحدة والنمسا
وكندا والٌابان ونٌوزٌبلندا والنروٌج وروسٌا واالتحاد األوروبً وكولومبٌا
بدعم التوصل إلى أرضٌة مشتركة فً الدوحة وخاصة حول القٌاس واإلببلغ
والتحقق .وصرح موٌونجً ربٌس الهٌبة السٌد بؤنه وفقا لقاعدة  26من
مسودة قواعد اإلجراءات ،فإن المسؤلة سوؾ ٌتم مناقشتها فً الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً دورتها الثامنة والثبلثٌن.
وفً  7دٌسمبر ،أشار موٌونجً ربٌس الهٌبة إلى أن الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة قد قامت بتبنً مسودة تعلٌقات ختامٌة وأنها سوؾ تولً
اهتماما للموضوع فً الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً
دورتها الثامنة والثبلثٌن.
النتائج النهائٌة :وافقت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً
تعلٌقاتها )(FCCC/SBSTA/2012/ L.31الختامٌة على ما ٌلً:
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االستمرار فً االهتمام بالمبادئ التوجٌهٌة المنهجٌة المتعلقة باألسالٌب
الخاصة بالنظام الوطنً لمراقبة الؽابات كما تمت اإلشارة الٌه فً
الفقرة ( 71ج) من قرار رقم  /1م إ( 16-نتٌجة عمل الفرٌق العامل
المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة)
والخاصة بالقٌاس واإلببلغ والتحقق كما تمت اإلشارة إلٌها فً قرار
رقم  /1م إ ، 16-مرفق  ،11فقرة (ج)
االستمرار فً عملها حول المبادئ التوجٌهٌة المنهجٌة المتعلقة
باألسالٌب الخاصة باألنظمة الوطنٌة لمراقبة الؽابات و القٌام واإلببلغ
والتحقق على أساس المرفق الذي ٌتضمن العناصر المتعلقة بمسودة
قرار محتمل حول هذه األمور ،واستكمال العمل فً الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً دورتها التاسعة والثبلثٌن وإعداد
توصٌات لمسودة قرار تإخذ بنظر االعتبار وتبنٌها فً مإتمر
األطراؾ فً دورته التاسعة عشر.
استبناؾ االهتمام بتوقٌت وتكرار تقدٌم ملخص للمعلومات المتعلقة
بكٌفٌة التعامل مع الضمانات المشار إلٌها فً القرار رقم  /1م إ 16-م
مرفق  ،1واحترامها والحاجة إلى مزٌد من المبادئ التوجٌهٌة لضمان
الشفافٌة واالتساق والشمولٌة والفاعلٌة فً تقدٌم ملخص المعلومات
بهدؾ استكمال نظر هذه المسؤلة فً الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة فً دورتها التاسعة والثبلثٌن.
استكمال االهتمام بالمسابل المتعلقة بمسببات إزالة االحراج وتدهور
الؽابات مع أخذ قرار رقم  /1م إ 16-فقرة رقم  72فً االعتبار
األعضاء
نظر
ووجهات
(أ)
فقرة
2
والمرفق
) (FCCC/SBSTA/2012/MISC.1 and Add.1وآراء المنظمات
المراقبة المعتمدة.
تشجٌع األطراؾ ،والمنظمات العالمٌة ذات العبلقة وأصحاب المصلحة
على مشاركة المعلومات عن كٌفٌة قٌام الدول النامٌة بالتعامل مع
مسببات إزالة األحراج وتدهور الؽابات وحول الخبرة المكتسبة فً
التعامل مع مثل هذه المسببات فً تنفٌذ االنشطة المشار الٌها فً القرار
رقم  /1م إ 16-فقرة رقم .70

نقل التكنولوجٌا وتقرٌر اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا :تمت مناقشة هذا البند
) (FCCC/SBSTA/2012/INF.7 and FCCC/SB/2012/2للمرة
األولى فً الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً 26
نوفمبر .وقام جابرٌل ببلنكو (من االرجنتٌن) ،ربٌس الجمعٌة التنفٌذٌة
للتكنولوجٌا ،بإببلغ االطراؾ بآخر المستجدات المتعلقة بسٌر العمل فً
اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا.
وقام فرٌق اتصال برباسة كارلوس فوالر (من دولة بلٌز) وزٌتونً ولد دادا
(من المملكة المتحدة)  ،بعقد اجتماع مشترك مع الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،قام
باالهتمام بالمسؤلة خبلل االسبوع .وفً ٌوم  7دٌسمبر ،قام موٌونجً ربٌس
الهٌبة باإلشارة الى ان المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً قام باإلشراؾ علٌها
بنفسه مع ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ قد نجم عنها التوصل الى مسودة قرار.
النتائج النهائٌة :قامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً
(FCCC/SBSTA/2012/L.3,
FCCC
الختامٌة
تعلٌقاتها
) /SBI/2012/L.51بالترحٌب بتقرٌر حول عقد حلقة عمل تعتمد على تبادل
الخبرات حول تقٌٌم االحتٌاجات التكنولوجٌة وشجعت األطراؾ على االستفادة
من نتابج حلقة العمل عند إعداد اجراءات التخفٌؾ المبلبمة وطنٌا والخاصة
بهم ،وخطط التكٌؾ الوطنٌة ،واستراتٌجٌات التطوٌر الخاصة بخفض
اإلنبعاثات وخطط الطرٌق وخطط العمل الخاصة بالتكنولوجٌا.
وفٌما ٌلً بعض ما نص علٌه قرار ) (FCCC/CP/2012/L.9مإتمر
األطراؾ:
مطالبة اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا بإعداد تقرٌر حول نتابج

مشاوراتها مع الترتٌبات المإسسٌة األخرى ذات العبلقة فً
تقرٌرها على االنشطة واألداء لعام .2013
االحاطة علما بؤن اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا سوؾ تقوم،

باإلضافة الى االنشطة التً تم التخطٌط لها بالفعل فً خطة عمل
 ،2013-2012بتنفٌذ انشطة متابعة معٌنة فً عام 2013
حول البٌبات المواتٌة ،والعقبات التً تواجه ،تطوٌر ونقل
التكنولوجٌا وأمور أخرى.
التؤكٌد على الحاجة إلى تنفٌذ نتابج تقٌٌم االحتٌاجات التكنولوجٌة.

الموافقة على ان عملٌة تقٌٌم االحتٌاجات التكنولوجٌة البد من

دمجها مع العملٌات األخرى ذات العبلقة التً تتم بموجب
االتفاقٌة بما فً ذلك اجراءات التخفٌؾ المبلبمة وطنٌا وخطط
التكٌؾ الوطنٌة واستراتٌجٌات التطوٌر الخاصة بخفض
االنبعاثات.
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البحث والمراقبة المنهجٌة :قامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة باالهتمام بهذه المسؤلة للمرة األولى فً الجلسة العامة االفتتاحٌة
مع تقدٌم تحدٌث حول المبلحظات العالمٌة التً تتعلق باالحتٌاجات ذات
(FCCC
العبلقة الخاصة بالنظام العالمً لمراقبة المناخ
) ،/SBSTA/2012/MISC.14وتطور العمل فً منهجٌات التنمٌة ،والمعاٌٌر
(FCCC /SBSTA
والبروتوكوالت المتعلقة بالمراقبة االرضٌة
) ./2012/MISC.15وقد استمع األطراؾ أٌضا إلى تقرٌر الدورة ؼٌر
العادٌة للمإتمر العالمً للمناخ ٌتعلق باإلطار العالمً للخدمات المناخٌة
) .(FCCC/SBSTA/2012/MISC.21وتمت مشاورات ؼٌر رسمٌة
ترأسها كبل من شتٌفان روزنار (من ألمانٌا) وكرٌس موزٌكً (من جنوب
أفرٌقٌا).
النتائج النهائٌة :تضمنت استنتاجات & (FCCC/SBSTA/2012/L.25
)Add.1الهٌبة العلمٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ما ٌلً:










الترحٌب بخطة اللجنة التوجٌهٌة للنظام العالمً لمراقبة المناخ
واألمانة العامة إلعداد تقرٌر ثالث فً بداٌة عام  2015حول كفاٌة
انظمة المراقبة العالمٌة للمناخ وإعداد خطة تنفٌذ جدٌدة بحلول عام
 2016للنظام العالمً لمراقبة المناخ.
تشجٌع األطراؾ على المشاركة فً تحدٌد االحتٌاجات الناشبة
للمراقبة المنهجٌة.
االشارة إلى أهمٌة استمرار واستدامة المراقبة باألقمار الصناعٌة على
المدى الطوٌل ،ودور لجنة األقمار الصناعٌة الخاصة بمراقبة األرض
فً تعزٌز التبادل الكامل والمفتوح للبٌانات.
مطالبة األمانة العامة بتنظٌم حلقة عمل ،بناء على توافر الموارد ،تقوم
بعقدها الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً دورتها
التاسعة والثبلثٌن ،لبلهتمام بالمعلومات المتعلقة بالنواحً الفنٌة
والعلمٌة من األنظمة البٌبٌة التً ٌوجد بها مخزون كبٌر من الكربون
لم ٌتم تؽطٌتها من قبل بنود جدول األعمال األخرى بموجب االتفاقٌة.
دعوة األطراؾ إلى تقدٌم آرابها حول مضمون حلقة العمل هذه.
دعوة األطراؾ والبرامج والمنظمات البحثٌة اإلقلٌمٌة والعالمٌة إلى
تقدٌم المعلومات الخاصة بالنواحً الفنٌة والعلمٌة لبلنبعاثات
ومصادرها ،إزالة الكربون من خبلل بالوعات الكربون ،مستودعات
ؼازات الدفٌبة ،بما فً ذلك االنبعاثات وإزالة الكربون من خبلل
االنظمة البٌبٌة االرضٌة بؽرض قٌاس تؤثٌر األنشطة البشرٌة .وسوؾ
تعتبر هذه المعلومات موضوع الحوار البحثً القادم كما انه سٌؤخذ فً
الحسبان أٌضا ما قُدم من األطراؾ.

منتدي وبرنامج عمل تدابٌر االستجابة :قامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة بدراسة هذه المسؤلة للمرة األولً فً جلستها العامة االفتتاحٌة
ٌوم  26نوفمبر .وقد عقد المنتدى ٌوم الثبلثاء وحتى الجمعة برباسة كبل من
ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة السٌد موٌونجً وربٌس
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ السٌد كروزكزو لسماع عروض حول مجالً (أ) و(ح)
من برنامج العمل (التقارٌر ،والتعلم للوصول إلى مرحلة انتقالٌة تصل بنا إلى
مجتمع منخفض انبعاثات ؼازات الدفٌبة ،على التوالً) ومناقشة آراء
األعضاء حول مجال (هـ) (نواحً تطبٌق قرارات االتفاقٌة والبروتوكول ذات
العبلقة) ).(FCCC/SB/2012/MISC.2
النتائج النهائٌة :تضمنت التعلٌقات الختامٌة (FCCC/SBSTA/2012/L.23
) and FCCC/SBI/2012/L.34لكل من الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ماٌلً :مطالبة ربٌسً الهٌبتٌن بإعداد
تقارٌر عن حلقات عمل بٌن المنتدٌات حول مجاالت (أ) و(ح) من برنامج
العمل مع تقدٌم ملخص لمناقشات األطراؾ حول مجال (هـ) قبل الدورة
الثامنة والثبلثٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ .كما وافقت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة أٌضا على نظر هذه المعلومات إلى جانب التقارٌر التً
تعد حول حلقات العمل بٌن المنتدٌات القادمة أثناء مراجعة عمل المنتدى فً
الدورة التاسعة والثبلثٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بهدؾ تقدٌم توصٌات إلى
مإتمر األطراؾ فً دورته التاسعة عشر.
المادة رقم  3-6من البروتوكول (اآلثار السلبٌة للسٌاسات والتدابٌر) :تمت
دراسة هذه المسؤلة مع بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول المادة رقم
 14-3من البروتوكول .وقد تم عرضها بإٌجاز أثناء افتتاح الجلسة العامة
للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة وصرح الربٌس مٌوٌونجً بؤنه
سوؾ ٌقوم بالتشاور بصورة ؼٌر رسمٌة حول كٌفٌة مناقشة هذه المسؤلة فً
الدورات القادمة .وفً الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة لم تتمكن الهٌبة من إنهاء المشاورات حول كٌفٌة التعامل مع
مادتً  3-2و 14-3من البروتوكول .وٌعكس تقرٌر الدورة أن الهٌبة الفرعٌة
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للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ سوؾ ٌستكمبلن
مشاوراتهما فً الدورة الثامنة والثبلثٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
الزراعة :قامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بمناقشة هذه
المسؤلة فً جلستها العامة .كما قامت منظمة األؼذٌة والزراعة التابعة لؤلمم
المتحدة بإعداد تقارٌر حول األنشطة المتعلقة بالزراعة والتؽٌرات المناخٌة،
بما فً ذلك تقرٌر أعده فرٌق الخبراء الرفٌع المستوى المعنً باألمن الؽذابً
والتؽذٌة .وقد دعمت العدٌد من الدول النامٌة ضرورة التركٌز على قضاٌا
التكٌؾ فً الزراعة .وقد تمت مناقشة المسؤلة من قبل فرٌق إتصال رأسه كبل
من جورج واموكوٌا (من كٌنٌا) الٌكساندرا كونلٌؾ (من كندا) فً مشوارات
ؼٌر رسمٌة تمت خبلل االسبوع.
وفً الجلسة العامة الختامٌة أشار الربٌس موٌونجً إلى ان الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة لم تتمكن من االنتهاء من دراسة هذا البند من
جدول األعمال .وقد دعم ممثلوا بنجبلدٌش وجامبٌا واألرجنتٌن ونٌكاراجوا
وكوبا تؤجٌل مناقشة هذا البلد إلى الدورة التالٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة .وأشار ممثلو فنزوٌبل ودول أخرى إلى أن هذه المسؤلة
هً مسؤلة تقنٌة وبناء علٌه ال ٌجب إرسالها إلى مإتمر األطراؾ ،بٌنما ذ ّكر
ممثل إثٌوبٌا األعضاء بؤن مإتمر األطراؾ الذي عقد فً دٌربان قد كلؾ
الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة باتخاذ قرار حول الزراعة فً
مإتمر األطراؾ فً دورته الثامنة عشر واقترح أن ٌقرر مإتمر األطراؾ ما
إذا كان سٌستمر فً مناقشة هذه المسؤلة فً الدورة التالٌة للهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة أم ال .وبعد العدٌد من المداخبلت ،قال الربٌس
موٌونجً بؤنه سٌقوم بإببلغ مإتمر األطراؾ بؤنه لم ٌتم التوصل إلى اتفاق
بشؤن هذه المسؤلة وأن الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة سوؾ
تناقش موضوع الزراعة فً جلستها التالٌة .وقد قام الربٌس موٌونجً بإببلغ
مإتمر األطراؾ فً  7دٌسمبر بؤن هذا البند سوؾ تتم مناقشته من قبل الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً دورتها الثامنة والثبلثٌن.
مسائل منهجٌة (اإلتفاقٌة) :قامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة بافتح كافة بنود جدول األعمال التً تندرج تحت المسابل
المنهجٌة فً االتفاقٌة فً  26نوفمبر.
برنامج العمل جدولً الشكل "للمبادئ التوجٌهٌة إلعداد تقارٌر اتفاقٌة األمم
المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ كل سنتٌن من قبل الدول األطراف من
الدول المتقدمة" :أثٌرت هذه المسؤلة (FCCC/SBSTA/2012/MISC.11
) & Adds. 1-3فً الجلسة العامة االفتتاحٌة .وقد تم طرح تقرٌرا عن حلقة
العمل الخاصة بوضع شكل جدولً عام للمبادىء التوجٌهٌة الخاصة بإعداد
التقارٌر التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ كل سنتٌن والخاصة
بالدول المتقدمة ) (FCCC/SBSTA/2012/INF.13إلى جانب تقرٌر
تجمٌعً )(FCCC/SBSTA/2012/INF.4حول ما تقدمت به األطراؾ
من آراء .وتم عقد مشاورات ؼٌر رسمٌة شارك فً رباستها هٌلٌن بلوم (من
نٌوزٌبلندا) وجٌانج لٌو (الصٌن) .وفً أثناء الجلسة العامة الختامٌة ،أشار
الربٌس موٌونجً إلى ان المناقشات لم ٌتمخض عنها حتى اآلن أي اتفاق
ووافق على تقدٌم مسودة قرار إلى مإتمر األطراؾ .وقد تم تناول المسؤلة بعد
ذلك فً مشاورات ؼٌر رسمٌة من قبل الربٌس موٌونجً بناء على طلب
ربٌس مإتمر األطراؾ .وقد قام مإتمر األطراؾ فً جلسته العامة الختامٌة
بتبنً قرار ٌوم  7دٌسمبر.
النتائج النهائٌة :وافقت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً
تعلٌقاتها الختامٌة ) (FCCC/SBSTA/2012/L.33على تقدٌم مسودة
قرار إلى مإتمر األطراؾ لدراسته واالنتهاء منه .وقد تضمن قرار مإتمر
األطراؾ ) (FCCC/CP/2012/L.12اقرار استخدام شكل جدولً عام
للمبادئ التوجٌهٌة الخاصة بإعداد التقارٌر التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
بشؤن تؽٌر المناخ ،كما جاء فً مرفق القرار ،ومطالبة األطراؾ بدراسة
أفضل الطرق إلعداد التقارٌر فً المستقبل حول التموٌل الخاص المتعلق
بالمناخ فً المراجعة التالٌة للمبادئ التوجٌهٌة الخاصة بإعداد التقارٌر.
برنامج عمل حول مراجعة المبادئ التوجٌهٌة لمراجعة التقارٌر التً تعد كل
سنتٌن والرسائل الوطنٌة بما فً ذلك المراجعات الوطنٌة للمخزون :تمت
مناقشة هذه المسؤلة )(FCCC/SBSTA/2012/MISC.17 & Add.1
فً الجلسة العامة االفتتاحٌة .وقامت األمانة العامة بتقدٌم ورقة فنٌة حول
عملٌات المراجعة الحالٌة وعن خبرة األمانة العامة فً تنسٌق مراجعات
الرسابل الوطنٌة والمخزون الوطنً من ؼازات الدفٌبة
) .(FCCC/TP/2012/8كما تم تقدٌم تقرٌر تجمٌعً للمستندات التً قامت
األطراؾ بتقدٌمها ) .(FCCC/SBSTA/2012/INF.11وقد إجتمع
فرٌق ؼٌر رسمً ،برباسة هٌلٌن بلوم ،وجٌانج لٌوٌ ،وم  28نوفمبر.
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النتائج النهائٌة :وافقت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً
تعلٌقاتها الختامٌة ) ،(FCCC/SBSTA/2012/L.28من بٌن ما وافقت
علٌه ،على برنامج عمل حول تنقٌح المبادئ التوجٌهٌة للمراجعة ،فٌما ٌتعلق
بالجداول الزمنٌة واألنشطة الخاصة بعامً  2013و  .2014وأُحٌطت
الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة علما ً بؤنه فً حٌن انه سٌتم
االنتهاء من تنقٌح مراجعة المبادئ التوجٌهٌة الخاصة بالرسابل الوطنٌة
والتقارٌر التً تعد كل سنتٌن قبل عقد الدورة التاسعة عشر لمإتمر األطراؾ،
فإن تنقٌح مراجعة المبادئ التوجٌهٌة الخاصة بمخزونات ؼازات الدفٌبة ٌمكن
ان ٌتم فقط عند عقد مإتمر األطراؾ فً دورته العشرٌن .وتطلب الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة من األمانة العامة تنظٌم حلقات عمل
فنٌة فً عامً  2013و .2014
المبادىء التوجٌهٌة العامة المتعلقة بالقٌاس واإلببلغ والتحقق من اجراءات
التخفٌؾ المبلبمة وطنٌا والمدعومة محلٌا من قبل الدول النامٌة :قامت الهٌبة
الفرعٌة بمناقشة هذا البند بإٌجاز خبلل الجلسة العامة االفتتاحٌة وقامت بعقد
مشاورات ؼٌر رسمٌة فً الفترة من  28نوفمبر وحتى  1دٌسمبر ترأسها كبل
من هٌلٌن بلوم وجٌانج لٌو.

النتائج النهائٌة :وافقت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً
تعلٌقاتها الختامٌة ) ، (FCCC/SBSTA/2012/L.24من بٌن ما وافقت
علٌه ،على أن المبادئ التوجٌهٌة :البد من أن تكون عامة ،طوعٌة ،عملٌة،
ؼٌر الزامٌة ،ؼٌر تدخلٌة وتعتمد على أولوٌات الدولة ،وأن تؤخذ الظروؾ
الوطنٌة فً الحسبان ،واحترام التنوع فً اجراءات التخفٌؾ المبلبمة وطنٌا،
والبناء على االنظمة والقدرات المحلٌة الحالٌة ،واالعتراؾ باالنظمة الحالٌة،
ودعم تطبٌق منهج فعال من حٌث التكلفة .وتدعو الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة األطراؾ إلى تقدٌم آرابهم حول المبادئ التوجٌهٌة قبل
 25مارس  .2013كما توافق الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
أٌضا على استمرار عملٌة تطوٌر المبادئ التوجٌهٌة فً الهٌبة فً دورتها
التاسعة والثبلثٌن وذلك بؽرض تقدٌم مسودة المبادئ التوجٌهٌة إلى مإتمر
األطراؾ فً دورته التاسعة عشر.
وقود السفن :فً الجلسة العامة االفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ،قدم ممثل كل من المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً والمنظمة
البحرٌة الدولٌة تقارٌر ) (FCCC/SBSTA/2012/MISC.20حول
األعمال ذات الصلة .وقد ركزت المناقشات المبدبٌة على إمكانٌة تطبٌق مبدأ
المسإولٌات المشتركة لكن المتفاوتة على هذه المسؤلة .وقال ممثل الٌابان أن
اللوابح العالمٌة ٌجب تطبٌقها على كافة الدول بؽض النظر عن بلد التشؽٌل أو
بلد التسجٌل ،فً حٌن قام عدد كبٌر من الدول النامٌة بالتؤكٌد على أهمٌة
المسإولٌات المشتركة لكن المتفاوتة.
وقد أُحٌطت الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة علما ً بالمعلومات الواردة فً التقارٌر المرحلٌة للمنظمة الدولٌة
للطٌران المدنً والمنظمة البحرٌة الدولٌة ودعت هذه المنظمات إلى
االستمرار فً إعداد التقارٌر حول هذه المسؤلة.
التقرٌر السنوي حول المراجعة الفنٌة للمرفق األول لمخزون غازات الدفٌئة:
فً الجلسة العامة االفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة،
أُحٌطت الهٌبة علما ً بالتقرٌر السنوي حول المراجعة الفنٌة للمرفق األول
لمخزون ؼازات الدفٌبة ) .(FCCC/SBSTA/2012/INF.10وقد شجع
الربٌس موٌونجً األطراؾ على ترشٌح خبراء جدد للمشاركة فً عملٌة
المراجعة.
المسائل المنهجٌة (البروتوكول) :قامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة بافتتاح كافة البنود الفرعٌة حول المسابل المنهجٌة التً تندرج
تحت البروتوكول فً  26نوفمبر.
حجز الكربون وتخزٌنه وفقا آللٌة التنمٌة النظٌفة :تم عرض هذه المسؤلة
) (FCCC/SBSTA/2012/MISC.12 & Add.1أثناء الجلسة العامة
االفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة .وقد استمعت الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة أٌضا لتقرٌر اعتمد على ورقة تقنٌة
حول أنشطة مشروع حجز وتخزٌن الكربون عبر الحدود .وقد اجتمع فرٌق
اتصال برباسة كبل من أولٌكرا راب (من السوٌد) وأبٌاس موما هونجو (من
أنجوال) ٌومً  28و  29نوفمبر.
النتائج النهائٌة :فً التعلٌقات الختامٌة )(FCCC/SBSTA/2012/L.21
أوصت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،من بٌن ما أوصت ،إلى
مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ،بؤن
أهلٌة مشروعات حجز الكربون وتخزٌنه وفقا آللٌة التنمٌة النظٌفة وإنشاء
مخزون عالمً من شهادات إثبات خفض االنبعاثات من أجل أنشطة
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مشروعات حجز الكربون وتخزٌنه ٌجب دراستها فً الدورة الخامسة
واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،ووافقت على أنه فً
حٌن أن مشروعات حجز الكربون وتخزٌنه عبر الحدود تستحق إدراجها فً
آلٌة التنمٌة النظٌفة ،فإن المزٌد من التجربة العملٌة ستكون مفٌدة.
وقد أشار مإتمر األطراؾ فً قراره )(FCCC/SBSTA/2012/L.21
إلى:
ضرورة قٌام الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً دورتها

الخامسة واألربعٌن بالنظر فً أن األهلٌة وفقا لمشروعات آلٌة التنمٌة
النظٌفة ومشروعات حجز الكربون وتخزٌنه تتضمن نقل ثانً أكسٌد
الكربون بٌن البلدان أو تتضمن وجود مواقع تخزٌن جٌولوجٌة فً أكثر
من دولة وإنشاء مخزون عالمً من شهادات إثبات خفض االنبعاثات
من أجل حجز الكربون وتخزٌنه فً مشروعات التكوٌنات الجٌولوجٌة.
فً حٌن نجد ان حجز الكربون وتخزٌنه فً مشروعات التكوٌنات

الجٌولوجٌة تتضمن نقل ثانً أكسٌد الكربون بٌن البلدان أو تتضمن
وجود مواقع تخزٌن جٌولوجٌة فً أكثر من دولة ٌستحق ادراجه فً
آلٌة التنمٌة النظٌفة فإنه سوؾ ٌكون من المفٌد وجود خبرة عملٌة أكثر
فً مجال مشروعات حجز الكربون وتخزٌنه فً التكوٌنات الجٌولوجٌة
بموجب آلٌه التنمٌة النظٌفة.
استخدام األراضً وتغٌٌر استخدام االراضً والحراجة وفقا للمادة 3-3
والمادة  4-3من البروتوكول ووفقا آللٌة التنمٌة النظٌفة :تم طرح هذه
المسؤلة (FCCC/SBSTA/2012/MISC.16, MISC.18 & Add.1 and
) MISC.19 & Add.1فً الجلسة العامة االفتتاحٌة .وقد ذ ّكر الربٌس
موٌونجً أعضاء الوفود بؤن الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة قد
وافقت مسبقا على ان تقوم بإرسال بعض مسابل استخدام األراضً وتؽٌٌر
استخدام األراضً والحراجة إلى مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو لدراستها ،مثل المحاسبة الشاملة للمصادر
والبالوعات واألسالٌب واإلجراءات الخاصة باألنشطة اإلضافٌة الستخدام
األراضً وتؽٌٌر استخدام األراضً والحراجة .وقد التقى فرٌق اتصال
برباسة كبل من بٌتر اٌفرسان (من الدنمارك) ومارسٌلو روكا (من البرازٌل)
فً الفترة من  28وحتى  30نوفمبر.
النتائج النهائٌة :قامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً
تعلٌقاتها النهابٌة ) ، (FCCC/SBSTA/2012/L.30بهدؾ إرسال
مسودة قرارات إلى مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو ،بالموافقة على استمرار الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة فً دورتها الثامنة والثبلثٌن فً دراسة ما ٌلً :المحاسبة األكثر
شمولٌة النبعاثات ؼازات الدفٌبة الناشبة عن األنشطة البشرٌة بواسطة
المصادر وعملٌات اإلزالة بوساطة البالوعات من استخدام األراضً وتؽٌٌر
استخدام األراضً والحراجة من خبلل اتباع منهج أكثر شمولٌة وٌعتمد على
األنشطة واألراضً ،ودراسة االسالٌب واإلجراءات الخاصة باألنشطة
االضافٌة الممكنة الستخدام االراضً وتؽٌٌر استخدام االراضً والحراجة
بموجب مناهج آلٌة التنمٌة النظٌفة البدٌلة للتعامل مع مخاطر عدم الدوام.
آثار قرار رقم  /6م أ إ 7-و  /5م أ إ 7-على القرارات السابقة المتعلقة
(FCCC/SBSTA
بالمسائل المنهجٌة :تم طرح هذه المسالة
) /2012/MISC.13للمرة األولى فً الجلسة العامة االفتتاحٌة .وقد قامت
الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة أٌضا بمراجعة تقرٌر من حلقة
العمل ) (FCCC/SBSTA/2012/INF.12والورقة التقنٌة حول هذا
البند من جدول األعمال ) .(FCCC/TP/2012/6وقد اجتمع فرٌق اتصال
خبلل االسبوع برباسة كبل من نجم الدٌن الحسن (من السودان) وانكٌه هٌرولد
(من ألمانٌا).
النتائج النهائٌة :وافقت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً
التعلٌقات الختامٌة ) (FCCC/SBSTA/2012/L.29على نقل مسودة
القرار إلى مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
قرار
تضمن
وقد
منه.
واالنتهاء
لدراسته
كٌوتو
) (FCCC/KP/CMP/2012/L.4/Rev.1مإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ماٌلً:



ال ٌنتج عنه أٌة تعدٌبلت فً

الموافقة على أن قرار رقم  /5م أ إ7-
القرارات السابقة.
اإلقرار بؤن كل طرؾ من أطراؾ المرفق األول ٌتحمل التزام تم
وصفه فً العمود الثالث من ملحق ب من البروتوكول لقرار  /1م أ إ-
 8سٌقوم بتقدٌم تقرٌرا ،إلى األمانة العامة بحلول ٌوم  15ابرٌل
 ،2015لتسهٌل حساب الكمٌات المخصصة لها وفقا للمادة رقم ،13

الثالثاء  22ديسمبر/كانون األول 3123
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نشرة مفاوضات األرض
......................

فقرة  7مكرر ،وفقرة  8وفقرة  8مكرر ،لفترة االلتزام الثانٌة وإلظهار
قدرتها على حصر انبعاثاتها والكمٌات المخصصة.
اإلقرار بؤن كل طرؾ له أهداؾ مقدرة كمٌا ً بالحد من االنبعاثات
وخفضها تمت االشارة إلٌها فً الملحق ب من بروتوكول كٌوتو سوؾ
ٌقوم بتقدٌم أول شكل الكترونً قٌاسً العداد التقارٌر حول وحدات
البروتوكول لفترة االلتزام الثانٌة مع مستندات المخزون السنوٌة األولى
التً تقدمها بخصوص فترة االلتزام هذه.
مطالبة الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بالبدء فً دراسة
أي جداول تقارٌر إضافٌة مطلوبة من أجل إعداد التقارٌر عن أنشطة
استخدام األراضً وتؽٌٌر استخدام األراضً والحراجة وفقا للمادة رقم
 3-3والمادة رقم  4-3من البروتوكول عن فترة االلتزام الثانٌة.
مطالبة األمانة العامة بتنفٌذ التدابٌر البلزمة لتمكٌن تنفٌذ القرار بما فً
ذلك حلقات العمل والتقارٌر الخاصة بهذه الحلقات.

هٌدروكلوروفلوروكربون  66وهٌدروفلوروكربون  : 63تمت مناقشة هذه
المسؤلة ألول مرة فً الجلسة العامة االفتتاحٌة والمشاورات األخرى التً
جرت ٌوم  27نوفمبر .وفً الجلسة العامة الختامٌة وافقت الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على استمرار المناقشات حول هذه المسالة من
قبل الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً دورتها الثامنة والثبلثٌن.
وسوؾ ٌظهر هذا األمر فً تقرٌر االجتماع.
التقرٌر السنوي حول المراجعة الفنٌة للمرفق األول لمخزون غازات الدفٌئة
ومعلومات أخرى تم اإلبالغ عنها من قبل األطراف المدرجة فً المرفق
األول بموجب المادة  0-7من البروتوكول :فً الجلسة العامة االفتتاحٌة
أشارت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة إلى التقرٌر السنوي
الخاص بالمراجعة الفنٌة للمرفق األول لمخزون ؼازات الدفٌبة والمعلومات
األخرى التً قامت األطراؾ المدرجة فً المرفق األول باالببلغ عنها
بموجب المادة  1-7من البروتوكول ).(FCCC/SBSTA/2012/INF.8
تقرٌر حول تطبٌق ألطراف البروتوكول المدرجة فً المرفق األول
لإلجراءات المحلٌة :فً الجلسة العامة االفتتاحٌة أشارت الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة إلى التقرٌر الخاص بتطبٌق أطراؾ
البروتوكول المندرجة تحت الملحق  1لئلجراءات المحلٌة
).(FCCC/SBSTA/2012/INF.9
أمور أخرى :وفقا لهذا البند ،قامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة فً جلستها العامة االفتتاحٌة فً  1دٌسمبر بمناقشة األنشطة
التً تم تنفٌذها بشكل مشترك وفقا للمرحلة التجرٌبٌة .وقد وافقت الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على ارسال مسودة القرار إلى مإتمر
األطراؾ .وقد قام مإتمر األطراؾ بتبنً القرار فً  7دٌسمبر.
قراره
فً
األطراؾ
مإتمر
قام
النهائٌة:
النتائج
) (FCCC/SBSTA/2012/L.27باالخذ بنظر االعتبار التقارٌر الخاصة
باالنشطة التً تم تنفٌذها بشكل مشترك وقرر إنهاء المرحلة التجرٌبٌة
لؤلنشطة التً ٌتم تنفٌذها بشكل مشترك.
الجلسة العامة الختامٌة :فً ٌوم اإلثنٌن الموافق  2دٌسمبر قامت الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً دورتها السابعة والثبلثٌن باعتماد
تقرٌرها ) .(FCCC/SBSTA/2012/L.20وقد قامت األطراؾ بتقدٌم
بٌانات ختامٌة .وشكر ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
مٌوٌونجً المشاركٌن على تفانٌهم فً العمل وأؼلق الدورة السابعة والثبلثٌن
للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة الساعة  3:04صباحا.
تحميل موجز لمؤتمر تغير المناخ بالدوحة

" ...إن لم نكن نحن ،فمن إذن؟ وإن لم ٌكن اآلن ،فمتى إذن؟ وإن لم ٌكن هنا،
فؤٌن إذن؟ "
نادرٌؾ سانو – كبٌر مفاوضً دولة الفلبٌن.
كان النداء المإثر الذي وجهه نادرٌؾ سانو ممثل الفلبٌن فً أعقاب اإلعصار
بوفا مدوٌا عبر الشبكات االجتماعٌة ووسابل اإلعبلم العالمٌة وواحدا من
اللحظات الحاسمة لمإتمر تؽٌر المناخ بالدوحة .وأثناء دعوته إلى اتخاذ
إجراء ،قال" :حتى ونحن نتردد هنا ونماطل ،نجد أن عدد الموتى فً ارتفاع
مستمر" .وكان لهذا النداء صدى فً أوساط كثٌرة :حٌث تتجسد مظاهر تؽٌر
المناخ على نحو متزاٌد فً الفوضى والدمار والمؤساة اإلنسانٌة الناجمة عن
األعاصٌر وؼٌرها من "الكوارث" الطبٌعٌة .ولؤلسؾ ،لم تستجب دورات
التفاوض الدولً بشؤن تؽٌر المناخ دابما بالمستوى المطلوب من اإللحاح.
وكان المإتمر "االنتقالً" لتؽٌر المناخ بالدوحة مثاالً على ذلك .وكان مإتمر
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الدوحة ٌهدؾ للمضً قدما نحو اعتماد اتفاق دولً حول المناخ بحلول عام
 ،2015بدال من الرفع الفوري للطموح كما طالب عدد كبٌر من منظمات
الشباب والمنظمات ؼٌر الحكومٌة .كما توجه أعضاء الوفود إلى الدوحة
بهدؾ اعتماد فترة االلتزام الثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو وإنهاء أعمال
الفرٌقٌن العاملٌن المخصصٌن :الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل
التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة والفرٌق العامل المخصص المعنً
بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب
بروتوكول كٌوتو .وكان أٌضا مإتمر الدوحة معنً كثٌرا بتكلفة معالجة تؽٌر
المناخ ،وإحراز تقدم بشؤن التموٌل طوٌل األجل لدعم العمل فً البلدان النامٌة
بصفة خاصة ،والتً من المفترض أن تصل إلى مستوى  100ملٌار دوالر
سنوٌا بحلول عام  ،2020على النحو المتفق علٌه فً كوبنهاجن فً عام
.2009
ومع وضع ذلك فً االعتبار ،فإن هذا التحلٌل الموجز ٌنظر فً ما قدمه
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ
المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو والفرٌق العامل
المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة لعملٌة
تؽٌر المناخ على مر السنٌن وٌدرس نتابج االجتماع ،والمعروفة باسم "بوابة
الدوحة بشؤن المناخ "،وآثارها على المستقبل.
بوابة لفترة االلتزام الثانٌة
عندما أنشؤ األطراؾ الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات
اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو فً
مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً
دورته األولى فً مونتلاير فً عام  2005لتناول التزامات البلدان الصناعٌة
لفترة ما بعد عام  2012بموجب بروتوكول كٌوتو ،طالبوا الفرٌق العامل
بتقدٌم نتابجه "فً أقرب وقت ممكن" للتؤكٌد على عدم وجود فجوة بٌن فترتً
االلتزام األولى والثانٌة .وفً ذلك الوقت ،لم ٌتصور المفاوضون أن هذه
المهمة قد تتطلب سبع سنوات طوٌلة من المفاوضات ،وهً نفس الفترة من
الوقت التً استؽرقها البروتوكول للدخول إلى حٌز التنفٌذ .وإن دل هذا على
أي شًء ،فإنما ٌدل على أن هذه المفاوضات الماراثونٌة تشٌر إلى
الدٌنامٌكٌات المعقدة على نحو متزاٌد التً ُتجسّد اآلن مفاوضات األمم المتحدة
حول تؽٌر المناخ .لقد كان واضحا منذ بعض الوقت أن ضمان "االنتقال
السلس من فترة االلتزام األولى إلى الثانٌة" لن ٌكون كافٌا لضمان الخفض
الطموح لبلنبعاثات .وشملت فترة االلتزام األولى أهدافا ملزمة لـ  37دولة
صناعٌة واالتحاد األوروبً لتحقٌق معدل خفض لبلنبعاثات بمقدار  ٪5دون
مستوٌات عام  ،1990وذلك فً الفترة ما بٌن  ،2012-2008وهو معدل
جاء بعٌدا عن المعدل الذي كان ٌُطمح إلٌه عندما تم اعتماده فً عام .1997
وبحلول عام  ،2005وعند تؤسٌس مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
قبلت العدٌد من األطراؾ بالفعل حقٌقة أن
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتوِ ،
الوالٌات المتحدة لن تصادق على البروتوكول مطلقا .ومع ذلك ،فإنه لم ٌكن
من المتوقع أن بعض األطراؾ الربٌسٌة فً بروتوكول كٌوتو ،مثل الٌابان
وكندا ونٌوزٌلندا واالتحاد الروسً ،سوؾ ٌنسحبون فجؤة ،من خبلل رفض
التعهد بااللتزامات فً فترة االلتزام الثانٌة .وإلى جانب حقٌقة أنه بموجب
بروتوكول كٌوتو هناك بعض البلدان النامٌة الكبرى مثل الصٌن – التً تعد
أكبر دول العالم إنتاجا لبلنبعاثات فً الوقت الحالً  -لٌس لدٌها التزامات،
فإنه فً عام  ،2012لن ٌؽطً بروتوكول كٌوتو سوى حوالً  ٪15من
انبعاثات ؼازات الدفٌبة العالمٌة.
وفً النهاٌة ،كان مإتمر الدوحة قادرا على الوصول ضمن أعمال الفرٌق
العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة
فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو إلى االتفاق بٌن األطراؾ على أن
فترة االلتزام الثانٌة "ٌمكن" تطبٌقها بصورة مإقتة اعتبارا من األول من ٌناٌر
 .2013ومع ذلك ،فإنه من المعروؾ أن متوسط خفض االنبعاثات بنسبة
 ٪18من قبل األطراؾ المدرجة فً المرفق األول دون مستوٌات عام
 1990فً الفترة ما بٌن  2020-2013لٌس كافٌا لوضع العالم على
الطرٌق الصحٌح لتجنب حد زٌادة درجة الحرارة إلى  2درجة مبوٌة .ولم
تثمر حملة تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة بشؤن فترة التزام لمدة خمس
سنوات لتجنب الوقوؾ عند مستوى منخفض من الطموح بالنسبة للتخفٌؾ.
وفضلت األطراؾ المدرجة فً المرفق األول ،مثل الدول األوروبٌة ،فترة
التزام أطول نظرا لتشرٌعاتها الداخلٌة المعمول بها بالفعل ،وٌرجع ذلك إلى
الرؼبة فً تجنب وجود فجوة بٌن فترة االلتزام الثانٌة والنظام الجدٌد المتوقع
أن ٌدخل حٌز التنفٌذ فً عام  .2020وبمثابة حل وسط ،وافقت األطراؾ
على إنشاء آلٌة طوعٌة لمراجعة االلتزام المقدر كمٌا بالحد من االنبعاثات
وخفضها الخاصة باألطراؾ المدرجة فً المرفق األول وبالتالً هناك أمل
فً رفع طموح التخفٌؾ بموجب بروتوكول كٌوتو فً المستقبل القرٌب.
ومع اقرار فترة االلتزام الثانٌةٌ ،مكن تهدبة مخاوؾ العدٌد من المإسسات من
انهٌار القواعد المحاسبٌة الموحدة وآلٌات المرونة التً تم انتهاجها بموجب
بروتوكول كٌوتو .ومع ذلك ،فقد ا ُتهمت بعض األطراؾ المدرجة فً المرفق
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األول برؼبتها فً "قطؾ الثمار" فقط من عناصر بروتوكول كٌوتو ،مثل
آلٌات السوق ،التً ساعدت فً ازدهار صناعات الكربون الموجودة لدٌها.
واستؽرق االتفاق على معاٌٌر األهلٌة للمشاركة فً آلٌات المرونة الواردة فً
البروتوكول ،بما فً ذلك آلٌة التنمٌة النظٌفة  ،قدرا كبٌرا من وقت أعضاء
الوفود فً الدوحة .واتفقت األطراؾ فً نهاٌة المطاؾ أن األطراؾ المدرجة
فً المرفق األول المشاركة فً االلتزامات سوؾ تكون قادرة على تداول
("نقل وحٌازة") أرصدة الكربون الناتجة من خبلل آلٌات المرونة خبلل فترة
االلتزام الثانٌة.
ومن دون شك ،تكشفت معظم األحداث الدرامٌة فً مإتمر الدوحة حول
استخدام فابض وحدات الكمٌات المخصصة ،وما إذا كان ٌمكن ترحٌلها إلى
فترة االلتزام الثانٌة .وسُمح لؤلطراؾ التً لدٌها فابض بوحدات الكمٌات
المخصصة نتٌجة تنفٌذها اللتزامات خفض االنبعاثات أكثر مما هو مقرر لها
بموجب بروتوكول كٌوتو ،ببٌع وحدات الفابض إلى دول أخرى .ومع ذلك،
فإن هذا الفابض من وحدات الكمٌات المخصصة ٌمثل فً معظمه وحدات
"هواء ساخن" ال تمثل جهود تخفٌؾ حقٌقٌة ولكنها ناتجة عن التدهور
االقتصادي الذي شهدته عدد من البلدان خبلل مرحلة االنتقال إلى اقتصاد
السوق ،مثل االتحاد الروسً وأوكرانٌا وبولندا.
وحدثت "المشاحنات" النهابٌة فً الجلسة العامة الختامٌة بعد ظهر السبت بٌن
األطراؾ التً ترؼب فً الحد من استخدام فابض وحدات الكمٌات
المخصصة لضمان "السبلمة البٌبٌة" فٌما ٌتعلق بتؤجٌل التزامات خفض
االنبعاثات ،وتلك األطراؾ التً تجادل بؤنه ال ٌنبؽً مجازاة "الوفاء الزابد
عن البلزم" بااللتزامات بالحد من استخدام وحدات الكمٌات المخصصة.
وحاول ممثلو روسٌا وأوكرانٌا وبٌبلروس منع اعتماد نتابج الفرٌق العامل
المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً
المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو خبلل الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ،لكن الربٌس
المحنك لمإتمر األطراؾ اعتمدها قبل أن ٌتم مبلحظة العلم الروسً
المرفوع .وانطلقت جولة من التصفٌق ترحٌبا باعتماد القرار ،األمر الذي ٌحد
من كمٌة فابض وحدات الكمٌات المخصصة التً ٌمكن استخدامها والذي
ٌنص على أن األطراؾ المشاركة فً االلتزام المقدر كمٌا للحد من االنبعاثات
بفترة االلتزام الثانٌة فقط هً التً ٌمكنها استخدام ذلك .وعارض ممثل روسٌا
معبرا عن أن ما قاله الربٌس إنما ٌمثل خرقا لئلجراءات من قبل الربٌس ،فً
حٌن رد ربٌس مإتمر األطراؾ بؤن ما سٌفعله لٌس إال إبداء لرأٌه فً التقرٌر
النهابً .ونتج عن ما قام به ربٌس مإتمر األطراؾ عودة أصداء أحداث
كانكون ،عندما تم نقض /تجاهل اعتراضات ممثل بولٌفٌا بشؤن اعتماد اتفاق
كانكون بنفس الطرٌقة تقرٌبا .كما أثار ذلك تعجبا حول ما إذا كان ذلك قد
أصبح اتجاها فً المفاوضات الخاصة بتؽٌر المناخ ،حٌث كرر العدٌد من
األطراؾ بؤن اإلجماع ال ٌعنً حق طرؾ واحد فً منع التقدم.
تأخر أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة
فٌما ٌتعلق باالتفاقٌة ،انتهت أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل
التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة بصورة مخٌبة لؤلمل والتطلعات فً
مإتمر الدوحة؛ وهً نهاٌة خالٌة من اإلثارة واإلشادة المدوٌة المصاحبة
لنشؤة الفرٌق قبل خمسة أعوام عندما تم إقرار خطة عمل بالً ( )BAPخبلل
مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة عشرة .وفً ذلك الوقت ،عاد أعضاء
الوفود المنهكون ولكن المفعمٌن بالحماسة إلى بلدانهم ،وهم ٌعتبرون مإتمر
األطراؾ فً دورته الثالثة عشر باعتباره "تقدما" ٌستشرؾ "حقبة جدٌدة من
التعددٌة" .وبعد مفاوضات طوٌلة وعسٌرة ،اتفق أعضاء الوفود على عملٌة
مدتها عامٌن  -أو خارطة طرٌق بالً – وهً مجموعة من القرارات التً
تهدؾ إلى وضع اللمسات األخٌرة على نظام ما بعد عام  2012فً مإتمر
كوبنهاجن فً دٌسمبر  .2009وكانت خارطة طرٌق بالً من الناحٌة
الظاهرٌة تتناول بعض أوجه القصور فً بروتوكول كٌوتو ،وخاصة رفض
الوالٌات المتحدة االنضمام إلى معاهدة ال تتطلب خفض االنبعاثات من جانب
الدول النامٌة الربٌسٌة المنتجة لبلنبعاثات .وفً ؼضون ذلك ،كان المشهد
االقتصادي العالمً ٌتؽٌر بصورة ٌصعب التعرؾ علٌها؛ وخضعت انبعاثات
الكربون المتزاٌدة الناجمة عن الصٌن والهند للتدقٌق المستمر.
وفً البداٌة ،كان ٌنظر إلى خطة عمل بالً على أنها تقدمٌة ،ألنها أدخلت
وللمرة األولى مفهوم " الدول المتقدمة" و"الدول النامٌة" فً إطار االتفاقٌة
بدال من "األطراؾ المدرجة فً المرفق األول" و"األطراؾ ؼٌر المدرجة فً
المرفق األول" .وفتح هذا التصنٌؾ الجدٌد الباب إلمكانٌة التفرٌق وفقا
لمستوٌات التنمٌة االقتصادٌة فٌما بٌن البلدان النامٌة ،وهو مفهوم ٌعد ولٌدا فً
ذلك الوقت.
وبعد عامٌن ،وبدال من اعتماد بروتوكول جدٌد فً مإتمر األطراؾ فً
دورته الخامسة عشر فً كوبنهاجن ،أوشك االجتماع المنقسم على االنهٌار
تقرٌبا بسبب وجود أطراؾ توافق فً نهاٌة المطاؾ على مجرد "اإلحاطة
بالعلم" باتفاق كوبنهاجن .وتم تمدٌد التزام الفرٌق العامل المخصص المعنً
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بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة لمدة سنة أخرى ،وتم تجدٌده
بعد ذلك فً مإتمر األطراؾ فً دورتٌه السادسة عشرة و السابعة عشرة،
حٌث اتفقت األطراؾ فً النهاٌة إلى إنهاء التزام الفرٌق العامل المخصص
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة فً مإتمر األطراؾ
فً دورته الثامن عشرة.
ووصوال إلى الدوحة ،انتشرت التكهنات بؤنه لن ٌكون هناك أي اتفاق على
إنهاء أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة ،إذا لم ٌتم اعتبار عمله قد تم استكماله بصورة مرضٌة.
وبدت المفاوضات فً إطار الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً
الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة فً الدوحة عشوابٌة فً بعض األوقات وربما
تصل لحد الفوضى ،و ُترك المجال للعدٌد من أعضاء الوفود لكً ٌخمنوا نواٌا
طٌب ،ربٌس الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة وطرٌقة عمله .وبدا االتفاق أمر بعٌد المنال ،خاصة فٌما
ٌتعلق بالتموٌل ووجود الخسابر واألضرار بشكل ظاهر ووجود إطار عمل
ضعٌؾ فٌما ٌتعلق بالتزام التخفٌؾ الخاص بالدول األطراؾ المدرجة فً
المرفق األول .وفً نهاٌة المطاؾ ،وبعد مشاورات ومبادالت مكثفة ،استكمل
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب
االتفاقٌة عمله فً الموعد المقرر.
ولكن ما هو إرث الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل
األجل بموجب االتفاقٌة؟ هل كان قادرا على الوفاء بوعوده أم كان أعضاء
الوفود طموحٌن لدرجة السذاجة فً عام 2007؟ وفً بالً ،وافقت كل من
البلدان النامٌة والبلدان المتقدمة فً نهاٌة المطاؾ على بذل جهود التخفٌؾ
حتى لو وصل األمر إلى مبدأ المسإولٌات المشتركة ولكن المتفاوتة .وفً
خطوة تارٌخٌة ،وافقت البلدان النامٌة على "إجراءات التخفٌؾ المبلبمة وطنٌا
فً سٌاق التنمٌة المستدامة ،بدعم من جانب التكنولوجٌا وتمكٌن من جانب
التموٌل وبناء القدرات بطرٌقة قابلة للقٌاس واإلببلغ والتحقق" .وفً الوقت
نفسه ،وافقت البلدان المتقدمة على تنفٌذ "التزامات التخفٌؾ أو اإلجراءات
المبلبمة وطنٌا والقابلة للقٌاس واإلببلغ والتحقق ،بما فً ذلك األهداؾ
المقدرة كمٌا للحد من االنبعاثات ،مع ضمان إمكانٌة مقارنة الجهود فٌما بٌنها،
ومع مراعاة الفروق فً ظروفها الوطنٌة".
ومنذ مإتمر كوبنهاجن ،قدمت أكثر من  85دولة من البلدان النامٌة والمتقدمة
تعهدات بخفض االنبعاثات بموجب االتفاقٌة .ومع ذلك ،كانت العدٌد من هذه
التعهدات ؼٌر واضحة ،وتحتوي على األهداؾ المراد تحقٌقها طبقا لشروط
ونطاقات واسعة من التخفٌضات المحتملة المقترحة .وكما أشار أحد المعلقٌن،
بمرور خمس سنوات تحول التخفٌؾ بموجب التزام الفرٌق العامل المخصص
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة على نحو متزاٌد من
نهج "من أعلى إلى أسفل إلى نهج السباق نحو القاع" ،وأضاؾ قاببل" :لقد
تمٌز بنظام للتعهدات والتقارٌر ،مع التركٌز على تقدٌم التقارٌر حول
إجراءات التخفٌؾ من خبلل الببلؼات الوطنٌة وتقارٌر الجرد" .إن اتفاق
الدوحة فً إطار إجراءات التخفٌؾ الخاصة بالدول المتقدمة "ٌحثهم" على
زٌادة الطموح الخاص باألهداؾ المقدرة كمٌا للحد من االنبعاثات على
المستوى االقتصادي إلى المستوٌات الموصى بها من جانب العلم ،وٌإسس
برنامج عمل لمواصلة توضٌح هذه التعهدات .وٌهدؾ برنامج العمل إلى
تحدٌد "العناصر المشتركة" لضمان التقدم نحو أهداؾ خفض االنبعاثات
وإمكانٌة مقارنة الجهود.
وأعرب أحد أعضاء وفود البلدان النامٌة قاببل "ال ٌشٌر القرار إلى وضع
القواعد المحاسبٌة الموحدة والمنهجٌات وسنوات األساس المشترك للدول
المتقدمة" .وٌعد تقٌٌم قابلٌة المقارنة بٌن جهود التخفٌؾ الخاصة باألطراؾ
المدرجة فً المرفق األول هو المفتاح ألسباب كثٌرة ،بما فً ذلك الحفاظ على
أسواق الكربون الدولٌة القوٌة .وقد أفرز هذا القرار الكثٌر من التشكٌك فً
التزام الدول المتقدمة فً رفع مستوى الطموح .وفٌما ٌتعلق بالتخفٌؾ فً
الدول النامٌةٌ ،إسس مإتمر الدوحة أٌضا لبرنامج عمل لـ"تعزٌز فهم تنوع
إجراءات التخفٌؾ المبلبمة وطنٌاً" ،والتً تمثل بالنسبة للكثٌرٌن وسٌلة
لطرٌق قصٌر نحو معالجة االنبعاثات الهاربة من العدٌد من االقتصادٌات
الناشبة.
وإن دل ذلك على شًء فإنما ٌدل على أن الفرٌق العامل المخصص المعنً
بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة قد أنتج طرازا لصورة
مإسسٌة جدٌدة تماما بموجب االتفاقٌة .وأٌد مإتمر الدوحة اختٌار سوندجو
ممثل جمهورٌة كورٌا ،بصفتها مضٌؾ الصندوق األخضر للمناخ (.)GCF
كما تم تؤسٌس اللجنة الدابمة للشبون المالٌة بشكل راسخ .وفً إطار
التكنولوجٌا ،تم إنشاء آلٌة وأكد مإتمر الدوحة على اختٌار اتحاد بقٌادة برنامج
األمم المتحدة للبٌبة بصفته مضٌفا لمركز تكنولوجٌا المناخ ( .)CTCوتم
إنشاء لجنة التكٌؾ للعمل على التكٌؾ .وعند اقتراح مفهوم الخسابر
واألضرار من قبل ممثل تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ألول مرة خبلل
مفاوضات الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة قبل عدة سنوات ،كان ٌبدو من ؼٌر المقنع أن تتفق األطراؾ
فً نهاٌة المطاؾ فً الدوحة على وضع ترتٌبات مإسسٌة لتعوٌض البلدان
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النامٌة عن الخسابر واألضرار الناجمة عن األحداث بطٌبة الحدوث ،مثل
ارتفاع منسوب سطح البحر.
لقد كان التموٌل دابما هو محور المفاوضات .وفً حٌن نص اتفاق كوبنهاجن
على البدء السرٌع للتموٌل وحتى عام  2012وتعببة  100ملٌار دوالر
أمرٌكً من أجل التكٌؾ والتخفٌؾ بحلول عام  ،2020كان االتفاق صامتا
بشؤن التموٌل خبلل الفترة من  .2020-2012وشؽلت فجوة منتصؾ المدة
قلوب وعقول العدٌد من األطراؾ خبلل كل جلسة تفاوض على مدار
السنوات القلٌلة الماضٌة .و"ٌشجع" االتفاق الذي تم التوصل إلٌه فً الدوحة
الدول المتقدمة على زٌادة الجهود المبذولة لتوفٌر التموٌل بٌن عامً 2013
و  2015بنفس المستوٌات التً تمت خبلل فترة البداٌة السرٌعة .وبالنسبة
للكثٌرٌن ،ال ٌرقى ذلك إلى حد كبٌر من حٌث القٌاس واإلببلغ والتحقق إلى
الدعم المالً المتوخى فً أعقاب بالً .كما ٌمد االتفاق أٌضا التزام برنامج
العمل بشؤن التموٌل طوٌل األجل لمدة عام ،حٌث سٌتم النظر فً "الجهود
الرامٌة إلى زٌادة تعببة أنشطة تموٌل مكافحة تؽٌر المناخ" .وٌرى الكثٌر أنه
على الرؼم من إنشاء الصندوق األخضر للمناخ ،إال أنه بدون إشارة محددة
بشؤن تجدٌد مواردهٌ ،عتبر بمثابة "قذٌقة فارعة".
وفً نهاٌة الٌومٌ ،مكن الحكم على نجاح نتابج الفرٌق العامل المخصص
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة بمدى فعالٌة هذه
المإسسات الجدٌدة فً تنفٌذ التزاماتها وتمكٌن البلدان النامٌة من التصدي
لتحدٌات تؽٌر المناخ.
ّ
المعزز :هل ٌمثل
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
البوابة إلى نظام مناخً جدٌد؟
فً محاولة لصٌاؼة الطرٌق نحو نظام مناخً أكثر طموحا ،قررت األطراؾ
فً دٌربان فً عام  2011صٌاؼة "بروتوكول ،لٌكون بمثابة وثٌقة قانونٌة
أخرى أو نتٌجة متفق علٌها تحظى بقوة قانونٌة بموجب االتفاقٌة تنطبق على
جمٌع األطراؾ" بهدؾ إنجاز عملها فً أقرب وقت ممكن ولكن فً موعد ال
ٌتجاوز عام  ،2015وبحٌث ٌمكن تنفٌذه اعتبارا من عام  .2020وكانت هذه
المفاوضات قد أ ُسندت إلى الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
للعمل المعزز الذي تم إنشاإه مإخرا.
وفً الدوحة ،كان الكثٌرون ٌخشون من أن عدم التوصل إلى اتفاق فً إطار
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ
المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو والفرٌق العامل
المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة سٌكون له
تداعٌات خطٌرة على عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز ،مما ٌمنعه من تقدٌم اتفاق جدٌد بحلول عام  .2015ومنذ
للعمل
االتفاق على جدول أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز فً ٌونٌو ،تبادلت األطراؾ اآلراء فً شكل مابدة مستدٌرة
للعمل
متناولة كٌفٌة وضع التزاماته موضع التنفٌذ .ومع ذلك ،كانت هذه المناقشات
بالنسبة للبعض ،تذكر بالمناقشات والمواقؾ المماثلة خبلل األٌام األولى من
أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفاقٌة .وسادت آراء متباٌنة فً الدوحة خبلل العدٌد من هذه
التبادالت النقاشٌة ،وخاصة حول كٌفٌة "انطباق االلتزام على كل شًء" ،وما
إذا كانت مبادئ االتفاقٌة ،بما فً ذلك مبادئ المساواة والمسإولٌات المشتركة
ولكن المتفاوتة ،ستكون فً جوهر النظام الجدٌد .وبالنسبة للبعضٌ ،كمن
جوهر المسؤلة فً كٌفٌة تطبٌق المبادئ ولٌس ما إذا كان سٌتم تطبٌقها من
عدمه .وحٌث أن القرار الذي تبنى الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز ال ٌتضمن إشارات صرٌحة إلى مبادئ االتفاقٌة ،فإنه
دٌربان للعمل
بالنسبة للوالٌات المتحدة ،مجرد مسؤلة لعدم "إعادة كتابة التزام الفرٌق العامل
ّ
المعزز".
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز،
وبموجب الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
تتصور البلدان المتقدمة إطارا دٌنامٌكٌا متطورا ٌعكس الحقابق االجتماعٌة
واالقتصادٌة الحالٌة وٌقوض نهابٌا "جدار الحماٌة" بٌن تدابٌر التخفٌؾ
الخاصة بالبلدان المتقدمة والبلدان النامٌة .وعلى حد قول كونً هٌدٌجارد
مسبول المفوضٌة األوروبٌة ألعمال المناخ" :نحن نعبر الجسر من النظام
المناخً القدٌم إلى النظام الجدٌد .ونحن اآلن فً طرٌقنا إلى اتفاق عالمً عام
."2015
وربما تبشر دٌنامٌكٌات التفاوض المتطورة بنظام عالمً جدٌد على مستوى
مختلؾ .وقد بدأت البلدان النامٌة بالنظر إلى المستقبل مع وجهات نظر
مختلفة .وتحدث التحالؾ الذي ظهر فً بون وٌضم كولومبٌا وبٌرو
وكوستارٌكا وشٌلً وجواتٌماال وبنما رسمٌا ً فً الدوحة بصفته رابطة دول
أمرٌكا البلتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً المستقلة ( .)AILACووفقا
ألعضابها" ،تؤسست رابطة دول أمرٌكا البلتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً
المستقلة على قناعة جماعٌة بؤن االتفاق القوي والمتٌن هو الطرٌقة األكثر
فعالٌة لتحقٌق الهدؾ العالمً لدرجة حرارة أقل من  2درجة مبوٌة" .وفً
الوقت نفسه ،تؤسست مجموعة أخرى منذ شهر ٌونٌو فً بون ٌطلق علٌها اسم
"مجموعة الدول متقاربة التفكٌر" وهً تتؤلؾ أساسا من أعضاء المجموعة
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العربٌة وبعض بلدان أمرٌكا البلتٌنٌة ،بما فٌها األرجنتٌن وفنزوٌبل وبولٌفٌا
واألكوادور وكذلك الهند والصٌن .وٌتمثل هدفها فً إعبلء مبادئ االتفاقٌة
الخاصة بالمسإولٌات المشتركة ولكن المتفاوتة والمساواة ،فضبل عن
المسإولٌة التارٌخٌة للدول المتقدمة تجاه تؽٌر المناخ.
وبما أن العصا انتقلت اآلن إلى الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
دٌربان للعمل المع ّززٌ ،تساءل الكثٌرون عن كٌفٌة التحقق من أن الفرٌق
سٌقدم نظام أكثر فعالٌة فً مثل هذا اإلطار الزمنً الضٌق ومثل هذه اآلراء
العدٌدة حول مجرد كٌفٌة القٌام بذلك .وقد ٌعتمد نجاح الفرٌق العامل
ّ
المعزز بشكل جزبً على كٌفٌة
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
إدارة المفاوضات لبلستفادة من الخبرات والدروس المستفادة من العملٌات
األخرى داخل وخارج االتفاقٌة .وعند مؽادرة أعضاء الوفود للدوحة ،ظهر
رضا عدد كبٌر منهم عن االتفاق حول "جدول زمنً محدد العتماد االتفاق
العالمً للمناخ بحلول عام  "2015ومسار لرفع الطموح البلزم فً سٌاق
المناقشات حول رفع الطموح لفترة ما قبل عام  2020بموجب مسار العمل
ّ
المعزز .كما رحب
 2للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
العدٌد منهم بإعبلن األمٌن العام لؤلمم المتحدة بان كً مون عزمه على عقد
اجتماع لزعماء العالم فً عام  ،2014بشؤن ما ٌعتبره البعض "محاولة
للحفاظ على مسؤلة تؽٌر المناخ كؤولوٌة قصوى فً خطط قادة العالم".
وعلى حد تعبٌر عبد هللا بن حمد العطٌة ربٌس مإتمر األطراؾ فً دورته
الثامن عشرة" ،لقد فتحت الدوحة بوابة جدٌدة لطموح أكبر ولمزٌد من العمل،
أال وهً بوابة الدوحة بشؤن المناخ" .وأضاؾ قاببل " ٌتعٌن على الحكومات
اآلن أن تتحرك بسرعة من خبلل بوابة الدوحة بشؤن المناخ للدفع بحلول حول
تؽٌر المناخ".

"إن لم نكن نحن ،فمن إذن؟"
وفً ختام الجلسة ،علق العطٌة ،ربٌس مإتمر األطراؾ بقوله" :أنا ال أقول
بؤن ما هو متوفر عبارة عن حزمة كاملة .فالكمال مجرد مفهوم .وحتى لو
كان المفكرون العظماء مثل أفبلطون وسقراط ٌرأسون مإتمر األطراؾ،
فإننً أإكد أنهم لن ٌتمكنوا من تقدٌم حزمة كاملة بمإتمر األطراؾ فً دورته
الثامن عشرة  ." ...واعترؾ بمشاعر العدٌد نحو توصل مإتمر الدوحة إلى
اتفاق ولكن فً الوقت نفسه كان هناك قصور أٌضا .وكما أشار ممثل المجتمع
المدنً بؤنه "ال ٌنبؽً قٌاس النجاح طبقا ً إلنقاذ العملٌة أو الحفاظ علٌها" ولكن
عن طرٌق اتخاذ إجراءات حقٌقٌة لمكافحة تؽٌر المناخ.
وبموجب بروتوكول كٌوتو ،على سبٌل المثال ،لم تتحقق بعد توقعات
األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول فً عام  2005؛ ومع ذلك ،وعلى
حد قول أحد المطلعٌن "سوؾ ٌظهر مإتمر الدوحة باعتباره خطوة متواضعة
للؽاٌة لؤلمام نحو حماٌة النظام الوحٌد الملزم قانونا والقابم على األنظمة
والقواعد".
إن العالم ٌتؽٌر بشكل كبٌر وٌقدم وعودا بالتؽٌر بنفس القدر أو بصورة أكبر
قبل حلول عام  ،2020وخاصة أن بعض اقتصادٌات البلدان "النامٌة" ،بل
ونصٌب الفرد من االنبعاثات بها ٌتجاوز البلدان المتقدمة ،وحٌث أصبحت
آثار تؽٌر المناخ أكثر شٌوعا وتدمٌرا .وتتجه كل األنظار نحو رإٌة ما ٌمكن
أن ٌقدمه النظام العالمً المستقبلً لتؽٌر المناخ وما إذا كانت هناك هذه المرة
حاجة ملحة وإرادة سٌاسٌة لضمان تفادي التؽٌر الخطٌر للمناخ .التارٌخ فقط
هو الحكم ،وكما قال مفاوض من الفلبٌن "ما إذا كنا قد رأٌنا الواقع الصارخ
الذي نواجهه".
االجتماعات القادمة
االجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة صندوق التكٌفٌ :شرؾ مجلس إدارة
صندوق التكٌؾ وٌدٌر صندوق التكٌؾ تحت رقابة وتوجٌه من الدول
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو .التارٌخ 14-13 :دٌسمبر  ،2012المكان:
بون ،ألمانٌاٌ ،رجى االتصال بـ :جانٌت جٌن ٌو لً ،هاتؾ-473 -7499 :
 ،+1 -202فاكس ،+1 -202 -522 -72720 :البرٌد اإللكترونً:
jlee21@thegef.org
www: http://www.adaptationfund.org/page/calendar
الدورة الثالثة للجمعٌة العامة للوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة :تنعقد الدورة
الثالثة للجمعٌة العامة للوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة ( -)IRENAالمجلس
األعلى للوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة ،فً ٌناٌر عام  ،2013لوضع
اللمسات األخٌرة المتبقٌة بشؤن قضاٌا بناء المإسسات ،وتقدم تقرٌرها عن
التقدم المحرز إلى الدول األعضاء وتجدد التزامها بشؤن التشجٌع العالمً على
استٌعاب الطاقة المتجددة .التارٌخٌ 14-13 :ناٌر  ،2013المكان :أبو ظبً،
اإلمارات العربٌة المتحدةٌ ،رجى االتصال بـ :أمانة الوكالة الدولٌة للطاقة
المتجددة هاتؾ ،+971 -2 -4179000 :البرٌد اإللكترونً:
www: http://www.irena.org/secretariat@irena.org
مؤتمر أبو ظبً الدولً للطاقة المتجددة (ٌ :)ADIRECجمع مإتمر أبو
ظبً الدولً للطاقة المتجددة ( )ADIRECممثلٌن عن الحكومة والقطاع

الثالثاء  22ديسمبر/كانون األول 3123
27

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

27

المجمد  ،23رقم  765صفحة

الخاص والمجتمع المدنً لمناقشة النهوض بالطاقة المتجددة .وتتمثل أهداؾ
المإتمر فً تحلٌل وتسلٌط الضوء على إنجازات مبادرة األمٌن العام لؤلمم
المتحدة للطاقة المستدامة للجمٌع ( )SE4Allومناقشة مساهمة الطاقة
المتجددة فً التنمٌة االقتصادٌة وأمن الطاقة والتخفٌؾ من آثار تؽٌر المناخ.
ومن المتوقع أن ٌقدم المإتمر منصة إستراتٌجٌة لمناقشة تؤثٌر مإتمر
األطراؾ فً دورته الثامنة عشرة فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن
تؽٌر المناخ .التارٌخٌ 17-15 :ناٌر  ،2013المكان :أبو ظبً ،اإلمارات
العربٌة المتحدةٌ ،رجى االتصال بـ :جوناثان سكٌن ،هاتؾ-37 -50 -98 :
 ،+33 -1 -44البرٌد اإللكترونًjonathan.skeen@ren21.net :
www: http://ren21.net/
الحوار الثالث عشر بشأن الغابات والحوكمة وتغٌر المناخ :العنوان الفرعً
للحوار "الحٌازة المواءمة وسٌاسات الموارد فً تؽٌر المناظر الطبٌعٌة بوسط
وؼرب أفرٌقٌا" حٌث سٌشارك صناع السٌاسات وخبراء التنمٌة بشؤن األثر
االجتماعً واالقتصادي والبٌبً لصفقات أو تنازالت األراضً فً أفرٌقٌا.
التارٌخٌ 25-23 :ناٌر  ،2013المكانٌ :اوندي ،الكامٌرون ٌرجى االتصال
بـ بوباكار دٌارا ،هاتؾ ،+223 -76 -45 -55 -45 :البرٌد اإللكترونً:
www: bdiarra@rightsandresources.org
http://www.rightsandresources.org/events.php?id=687
الدورة السابعة والعشرٌن لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبٌئة
/المنتدى البٌئً الوزاري العالمً ( :)GMEFتنعقد الدورة السابعة
والعشرٌن لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبٌبة /المنتدى البٌبً الوزاري
العالمً ( )GC 27/GMEFفً شهر فبراٌر .وٌشكل مجلس اإلدارة
المنتدى البٌبً العالمً السنوي على المستوى الوزاري والذي ٌجتمع فٌه
المشاركون الستعراض قضاٌا السٌاسات البٌبٌة الهامة والناشبة .التارٌخ:
 22-18فبراٌر  ،2013المكان :نٌروبً ،كٌنٌاٌ ،رجى االتصال بـ :السكرتٌر
والهٌبات اإلدارٌة لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة ،هاتؾ-20 -763431 :
البرٌد االلكترونً:
 ،+254فاكس،+254 -20 -7623929 :
www:
sgc.sgb@unep.org
http://www.unep.org/resources/gov/overview.asp
اجتماع اللجنة االقتصادٌة ألوروبا التابعة لألمم المتحدة للمجموعة
األساسٌة للمشارٌع التجرٌبٌة بشأن تغٌر المناخٌ :ناقش هذا االجتماع
المشارٌع الرابدة التً أطلقتها اللجنة االقتصادٌة ألوروبا التابعة لؤلمم المتحدة
( )UNECEبشؤن فرقة عمل حماٌة واستخدام المجاري المابٌة العابرة
للحدود والبحٌرات الدولٌة (اتفاقٌة المجاري المابٌة) حول المٌاه والمناخ.
التارٌخ 21-20 :فبراٌر  ، 2013المكان :جنٌؾ ،سوٌسراٌ ،رجى االتصال
بـ :كامٌل مارسٌلو ،هاتؾ ،+41 -22 -917 -1606 :فاكس-0621 :
 ،+41 -22 -917البرٌد اإللكترونً:

الموضوعات التً سٌتم مناقشتها :التقدم المحرز من قبل مبادرات الطاقة
النظٌفة بالمإتمر الوزاري العالمً للطاقة النظٌفة فً دورته الثالث عشرة،
وتعزٌز التعاون بٌن حكومات أطراؾ المإتمر الوزاري العالمً للطاقة
النظٌفة ،وتطوٌر شراكات القطاعٌن العام والخاص لدعم تنمٌة الطاقة النظٌفة.
التارٌخ 18-17 :أبرٌل  ،2013المكان :نٌودلهً ،الهندٌ ،رجى االتصال
النظٌفة:
للطاقة
العالمً
الوزاري
المإتمر
بؤمانة
http://www.cleanenergyministerial.org/events/cem4/in
dex.html
منتدى تموٌل الطاقة النظٌفة لدول أمرٌكا الوسطى ومنطقة البحر الكارٌبً:
ٌرعى هذا االجتماع مبادرة التكنولوجٌا المناخٌة ( ،)CTIوهً مبادرة متعددة
األطراؾ ٌعمل بصفة اتفاقٌة تنفٌذ فً إطار الوكالة الدولٌة للطاقة ،والشبكة
االستشارٌة الخاصة المعنٌة بالتموٌل لمبادرة التكنولوجٌا المناخٌة ،ووكالة
التنمٌة الدولٌة التابعة للوالٌات المتحدة ،والمركز الدولً لنقل التكنولوجٌا
البٌبٌة .التارٌخ 26 :أبرٌل  ،2013المكان :سان بٌدرو سوال ،هندوراس،
ٌرجى االتصال بـ :فرناندو ألفارادو ،البرٌد اإللكترونً:
www: fernando.alvarado@flexenergygroup.com
http://cti-pfan.net/events_detail.php?eventsid=43
معرض الكربون :معرض ومإتمر سوق الكربون العالمًٌ :رعى هذا
االجتماع فٌرا برشلونة والرابطة الدولٌة لتداول االنبعاثات والبنك الدولً.
التارٌخ 31-29 :ماٌو  ،2013المكان :برشلونة ،إسبانٌاٌ ،رجى االتصال
بـ  :لٌزا سبافورد ،الرابطة الدولٌة لتداول االنبعاثات ،هاتؾ-737 -0502 :
 ،+41 -22البرٌد اإللكترونًwww: spafford@ieta.org :
http://www.carbonexpo.com/
دورة الهٌئات الفرعٌة التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ:
تنعقد الدورة المقبلة للهٌبات الفرعٌة التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن
تؽٌر المناخ فً ٌونٌو  ،2013التارٌخٌ 14-3 :ونٌو  ،2013المكان :بون،
ألمانٌا (مإقت) ٌرجى االتصال بـ :أمانة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن
تؽٌر المناخ ،هاتؾ ،+49 -228 -815 -1000 :فاكس-815 -1999 :
 ،+49 -228البرٌد اإللكترونً-secretariat@unfccc.int :
www: http:// unfccc.int
االجتماع الرابع واألربعٌن لمجلس إدارة مرفق البٌئة العالمٌةٌ :جتمع مجلس
مرفق البٌبة العالمٌة مرتٌن فً السنة للموافقة على المشارٌع الجدٌدة ذات
المنافع البٌبٌة العالمٌة فً مجاالت التنسٌق الربٌسٌة لمرفق البٌبة العالمٌة،
وتوفٌر التوجٌه ألمانة ووكاالت مرفق البٌبة العالمٌة .التارٌخٌ 20-18 :ونٌو
 ،2013المكان :واشنطن دي سً ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةٌ ،رجى
االتصال بـ :أمانة مرفق البٌبة العالمٌة ،هاتؾ،+1-202 -473 -0508 :
فاكس  ،+1 -202 -522 -3240البرٌد اإللكترونً:
www: secretariat@thegef.org
http://www.thegef.org/gef/events/gef-44th-councilmeeting

منتدى الكربون الخاص بأمرٌكا الالتٌنٌة ٌ :6103ناقش منتدى الكربون
السابع لدول أمرٌكا البلتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً آفاق مشارٌع الكربون
فً أمرٌكا البلتٌنٌة .وٌنظم المنتدى كل من مصرؾ التنمٌة للبلدان األمرٌكٌة
ومصرؾ أمرٌكا البلتٌنٌة للتنمٌة والبنك الدولً ورابطة تجارة االنبعاثات
ومنظمة أمرٌكا البلتٌنٌة للطاقة ومركز رٌسو وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة
( )UNEPواتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ
( .)UNFCCCالتارٌخ 27-25 :مارس  ،2013المكان :رٌو دي جانٌرو،
البرازٌلٌ ،رجى االتصال بـ :مرٌم هٌنوستروزا ،مركز رٌسو وبرنامج األمم
المتحدة للبٌبة ( ،)UNEPهاتؾ ،+45 -4677 -5180 :البرٌد
www: mihl@dtu.dk
اإللكترونً:
http://www.latincarbon.com

دورة الدائرة العالمٌة لمراقبة الجلٌدٌات التابعة للهٌئة الحكومٌة الدولٌة
المعنٌة بتغٌر المناخ ( )IPCC WGIودورة الهٌئة الحكومٌة الدولٌة
المعنٌة بتغٌر المناخ السادسة والثالثٌن :تعقد الجلسة العامة الختامٌة الدابرة
العالمٌة لمراقبة الجلٌدٌات التابعة للهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ
إلقرار تقرٌر التقٌٌم الخامس فً سبتمبر  ،2013وبعد ذلك تعقد الدورة
السادسة والثبلثٌن للهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ العتماد
مساهمة الدابرة العالمٌة لمراقبة الجلٌدٌات فً تقرٌر التقٌٌم الخامس .التارٌخ:
 26-23سبتمبر  ،2013المكان :ستوكهولم ،السوٌدٌ ،رجى االتصال بؤمانة
الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ ،هاتؾ-22 -730 -8208 :
 ،+41فاكس ،+41 -22 -730 -8025 :البرٌد اإللكترونًIPCC- :
Sec@wmo.int www: http://www.ipcc.ch/

أسبوع التدرٌب فً مجال الطاقة  :6103تستضٌؾ الوكالة الدولٌة للطاقة
أسبوع التدرٌب على الطاقة ،الذي ٌهدؾ على وجه التحدٌد إلى االقتصادٌات
الناشبة والبلدان النامٌة ،وٌركز على أحدث االتجاهات والتطورات فً
قطاعات الطاقة المختلفة .وفٌما ٌلً الدورات التً سٌتم تؽطٌتها خبلل
التدرٌب :أساسٌات الطاقة لصانعً القرار ،وأسواق وأمن الطاقة ،وسٌاسات
وإجراءات كفاءة الطاقة ،وتكنولوجٌات الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون،
وتحلٌل ونمذجة الطاقة ،والطاقة المستدامة .التارٌخ 12-8 :أبرٌل ، 2013
المكان :بارٌس ،فرنساٌ ،رجى االتصال بـ :الوكالة الدولٌة للطاقة ،هاتؾ:
 ،+33 -1 -40 -57 -65 -00فاكس،+33 -1 -40 -57 -65 -09 :
البرٌد االلكترونًwww: training.programme@iea.org :
http://www.iea.org/training/etw2013/#d.en.15745
المؤتمر الوزاري العالمً للطاقة النظٌفة فً دورته الرابعةٌ :جمع المإتمر
الوزاري العالمً للطاقة النظٌفة فً دورته الرابعة ( )CEM4وزراء من
أكثر من  20دولة تحت شعار "التكنولوجٌا وابتكارات األعمال" .وتشمل

الدورة السابعة والثالثون للهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ:
تعقد الدورة السابعة والثبلثٌن للهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ
العتماد تقرٌرٌن منهجٌٌن" :ملحق عام  2013الخاص بالمبادئ التوجٌهٌة
لدورة الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ لعام  2006الخاصة
بقوابم ؼازات الدفٌبة الوطنٌة" :األراضً الرطبة" ،ومبادئ الممارسات
الجٌدة فً تقدٌر انبعاثات ؼازات الدفٌبة وإزالتها من استخدام األراضً،
وتؽٌٌر استخدام األراضً والحراجة بموجب بروتوكول كٌوتو .التارٌخ-14 :
 18أكتوبر  ،2013المكان :جورجٌا (ٌ ،)TBCرجى االتصال بؤمانة الهٌبة
الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ ،هاتؾ،+41 -22 -730 -8208 :
فاكس ،+41 -22 -730 -8025 :البرٌد اإللكترونًIPCC- :
Sec@wmo.int www: http://www.ipcc.ch/

www: cammile.marcelo@unece.org
http://www.unece.org/env/water/core_group_pilot_projects_c
limate_change_2013.html

مؤتمر األطراف فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ فً
دورته التاسعة عشرةٌ :نعقد مإتمر األطراؾ فً اتفاقٌة األمم المتحدة

الثالثاء  22ديسمبر/كانون األول 3123
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نشرة مفاوضات األرض
......................

اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ فً دورته التاسعة عشرة ومإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته التاسعة
والهٌبات الفرعٌة فً وارسو ،بولندا .التارٌخ 22-11 :نوفمبر ،2013
المكان :وارسو ،بولنداٌ ،رجى االتصال بؤمانة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
بشؤن تؽٌر المناخ ،هاتؾ ،+49 -228 -815 -1000 :فاكس-1999 :
 ،+49 -228 -815البرٌد اإللكترونً- secretariat@unfccc.int :
www: http:// unfccc.int
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