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 مديرة معهد الطاقة و البيئة للفرنكوفونيةالسيدة كلمة 
، تغّي�����ر المن�����اخبش�����أن  كثف�����ةس�����نة م�����ن المفاوض�����ات الم 20ش�����هد الع�����الم إل�����ى ح�����دود الي�����وم 

و  2005و م���������ونتلایر  2001و م���������راكش  1997 كيوت���������و، و 1992 ري���������وم���������روراً بمحط���������ات 

. و تعتب���������ر ه���������ذه 2011و ديرب���������ان  2010و ك���������انكون  2009نه���������اغن  بو كو 2006نيروب���������ي 

 االرتق�������اء المراح�������ل و الت�������واريخ ذات دالل�������ة ف�������ي عملي�������ة المفاوض�������ات الت�������ي مكن�������ت م�������ن 

إدراج�����ه ف�����ي كاف�����ة سياس�����ات التنمي�����ة  مس�����توى ال�����وعي الع�����المي بأهمي�����ة رف�����ع تح�����دي المن�����اخ وب

 االقتصادية و االجتماعية التي تسعى أن تكون مستدامة.

بع��������د التف��������اوض الدبلوماس��������ي ب��������ين الخب��������راء و التقني��������ين المعني��������ين بالبيئ��������ة و المن��������اخ و 

الش�����ؤون الخارجي�����ة بش�����أن مب�����ادئ الق�����انون ال�����دولي الق�����ادرة عل�����ى ت�����دبير التغي�����رات المناخي�����ة، 

الً ع��������ن المفاوض��������ات، نقاش��������ات و تب��������ادل اآلراء عل��������ى كاف��������ة يش��������هد الع��������الم الي��������وم، فض��������

المت�������دخلين ف�������ي التنمي�������ة قص�������د إيج�������اد الحل�������ول  طي�������افالمس�������تويات و م�������ن ل�������دن جمي�������ع أ

أص���������حاب الق���������رار السياس���������ي و المنتخب���������ون و  و حي���������ث أن الم���������واطن الع���������ادي ،المناس���������بة

 أثيراتالقط������اع الخ������اص و المجتم������ع الم������دني و غي������رهم ي������رون أن البح������ث ع������ن حل������ول للت������

�����ر عنه�����ا الجمي�����ع ف�����ي مختل�����ف م�����ؤتمرات األط�����راف  لتغي�����ر المن�����اخالس�����لبية  أص�����بح أولوي�����ة عبَّ

و المنت������ديات. غي������ر أن ه������ذا البح������ث م������ازال يس������عى جاه������داً لك������ي ُيت������رجم إل������ى التزام������ات 

نخ������رط فيه������ا كاف������ة البل������دان ف������ي المجتم������ع ال������دولي الت������ابع لألم������م المتح������دة توطني������ة و دولي������ة 

 قدمة أو نامية.   قصد حل هذا المشكل، سواء كانت مت

إل������ى حي������ز  كيوت������وش������هدت دخ������ول بروتوك������ول  2005 ع������ام م������ونتلایرو إذا كان������ت جول������ة 

حاس�����مة ف�����ي  جول�����ةالتنفي�����ذ دون موافق�����ة كاف�����ة البل�����دان المعني�����ة، فق�����د مثل�����ت محط�����ة كوبنه�����اغن 

(الحف�������اظ عل�������ى درج�������ة  عملي������ة المفاوض�������ات، حي�������ث ش������هدت اتفاق�������اً بش�������أن رؤي�������ة موح������دة

درج�������ة مئوي�������ة) و بش�������أن ض�������رورة و أهمي�������ة ت�������وفير الوس�������ائل التقني�������ة و  2 دوناالحت�������رار 

الم�������وارد المالي�������ة لمواكب�������ة خف�������ض انبعاث�������ات غ�������ازات الدفيئ�������ة و ال�������تحكم فيه�������ا (مب�������ادرة 

 100و  2012 – 2010ملي����������ار دوالر أمريك����������ي برس����������م  30االنطالق����������ة الس����������ريعة قواه����������ا 

ة التنمي�����ة منخفض�����ة )، ع�����الوة عل�����ى أنش�����ط2020ملي�����ار دوالر أمريك�����ي ك�����ل س�����نة إل�����ى غاي�����ة 

 الكربون.

ت��������م تحدي��������د المحت��������وى و التوجه��������ات  ،2011و ديرب��������ان  2010إب��������ان ج��������ولتي ك��������انكون 

لي�����ة لاللتزام�����ات المالي�����ة و التقني�����ة، حي�����ث ت�����م اإلع�����الن عنه�����ا ف�����ي س�����ياق دول�����ي يتمي�����ز مالع

بص������عود بل�������دان ذات أهمي������ة اقتص�������ادية تس�������عى إل������ى القي�������ام ب�������دورها و أخ������ذ مكانته�������ا ف�������ي 
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راتيجي للع������الم، إذ يتع�������ين اآلن لق�������د تط������ور الس�������ياق السياس������ي و الجيوس�������ت الس������احة العالمي������ة.

 كافة البلدان و مجوعات البلدان المهتمة برهانات البيئة في المفاوضات. إشراك

لمفاوض��������ات، حي��������ث ينبغ��������ي لكاف��������ة لرحل��������ة جدي��������دة م 2012و يمث��������ل م��������ؤتمر الدوح��������ة 

ن الطم������وح بش������أن م������ المت������دخلين أن يتوص������لوا إل������ى االلت������زام بمس������تويات واض������حة و مح������ددة

و ك������ذا االلت������زام بأنش������طة ملموس������ة ف������ي مج������ال التنمي������ة منخفض������ة خف������ض غ������ازات الدفيئ������ة، 

ث������اني أكس������يد الكرب������ون، اس������تناداً إل������ى منه������اج ديرب������ان، و ال������ذي سيدش������ن المرحل������ة الثاني������ة 

 ، في انتظار أن تعتمد كافة البلدان الصك الدولي الملزم قانوناً.كيوتولبروتوكول 

 د على مؤتمر الدوحة لضمان ما يلي: كما سيتم االعتما

 إعداد الصندوق األخضر للمناخ قصد التنفيذ؛ -

ق�������ة للتك�������وين و بن�������اء الق�������درات ف�������ي مج�������ال مكافح�������ة التغي�������رات وض�������ع ب�������ر - امج معمَّ

 المناخية قصد تحقيق التنمية المستدامة؛

تكي���������ف و الوض���������ع اآللي���������ات و الم���������وارد المالي���������ة و الفني���������ة و التكنولوجي���������ة قص���������د  -

 .التكنولوجيات لتخفيف و نقال

، عب������ر هيئته������ا للفرانكفوني������ةإن ه������ذا ال������دليل، و ال������ذي تض������عه ب������ين أي������ديكم المنظم������ة الدولي������ة 

، ي�������روم تق�������ديم المعلوم�������ات و التوض�������يحات للفرانكفوني�������ةالفرعي�������ة معه�������د الطاق�������ة و البيئ�������ة 

الالَّزم������ة بش������أن تح������ديات و رهان������ات تغّي������ر المن������اخ الت������ي س������يتم الت������داول بش������أنها ف������ي ه������ذا 

ن ك������ل مت������دخل و ك������ل بل������د م������ن التموض������ع و ف������ق مص������الحه و المس������اهمة و يمّك������الم������ؤتمر. 

 امج العالمي لمكافحة اآلثار السلبية لتغير المناخ.نوعي تام في البرب

ينبغ�����ي ترجمته�����ا إل�����ى   الجمي�����عم أن ه�����ذا الكف�����اح ه�����و مس�����ؤولية و كلن�����ا الي�����وم نفه�����م و نس�����لّ  

ه������ذا المهم������ة م������ا ل������م  أعم������ال عل������ى الص������عيد المحل������ي و ال������وطني و ال������دولي. و ل������ن ت������نجح

تنخ�����رط فيه�����ا البل�����دان المتقدم�����ة و النامي�����ة عل�����ى ح�����د س�����واء، كم�����ا ي�����نص عل�����ى ذل�����ك منه�����اج 

أح������د المواض������يع المدرج������ة ف������ي ج������دول أعم������ال الم������ؤتمر  و ال������ذي يمث������لالمعتم������د،  ديرب������ان

 الثامن عشر لألطراف.

و األعم�������ال  وفر له������ذه المرحل�������ة الجدي������دة م�������ن المفاوض������ات المزم������ع إطالقه�������ا األم������لَ ن������ل

الض�����رورية لمكافح�����ة الفق�����ر و تحقي�����ق التنمي�����ة المس�����تدامة و ض�����مان بق�����اء كوكبن�����ا عل�����ى قي�����د 

 الحياة.

 أتمنى أن يكون هذا الدليل مفيداً، و أن ُتكلَّل أعمال المؤتمر بالنجاح.

 فاطماتا ديا توري
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 المقدمة
الت�����داول بش�����أن التغي�����رات المناخي�����ة ف�����ي س�����ياق سياس�����ي ص�����عب، يتمي�����ز بأجن�����دة  الي�����وم ي�����تم

ترك���������ز أساس����������اً عل����������ى الرهان����������ات االقتص���������ادية و االجتماعي����������ة ذات الم����������دى القص����������ير و 

ح�������ول مواص�������لة المفاوض�������ات  ديرب�������انالمتوس�������ط. و عق�������ب التواف�������ق الحاص�������ل ف�������ي جول�������ة 

وض�����ع قص�����د  ديرب�����انج منه�����او إط�����ار  2012ض�����من اإلط�����ار التقلي�����دي لمفاوض�����ات م�����ا بع�����د 

، ف�����إن الم�����ؤتمر الث�����امن عش�����ر لألط�����راف ف�����ي اتفاقي�����ة األم�����م المتح�����دة 2020نظ�����ام م�����ا بع�����د 

، و الم�������ؤتمر الث�������امن لألط�������راف العام�������ل بوص�������فه اجتم�������اع تغي�������ر المن�������اخاإلطاري�������ة بش�������أن 

نونبر/تش������رين  26قدان ف������ي الدوح������ة م������ن عس������ي الل������ذان، و كيوت������وبروتوك������ول  األط������راف ف������ي

، يش������كالن مرحل������ة حاس������مة ف������ي المفاوض������ات بش������أن 2012/ ك������انون األول ديس������مبرالث������اني و 

 .المناخ
 

 كيوتوو المرحلة األولى لبروتوكول األولى نهاية خطة عمل بالي  
م������ن ، سيش������هد األط������راف عل������ى نهاي������ة المرحل������ة األول������ى ديرب������انوف������ق توص������يات جول������ة 

و حل������ول المرحل������ة الثاني������ة م������ن االلت������زام. كم������ا ُينَتظ������ر أن يعلن������وا ع������ن  كيوت������وبروتوك������ول 

نهاي����ة والي����ة خط����ة عم����ل ب����الي، و ه����ذا يفض����ي إل����ى إنه����اء مهم����ة الفري����ق العام����ل المخّص����ص 

خط�����ة عم�����ل المعن�����ي بالعم�����ل التع�����اوني الطوي�����ل األج�����ل بموج�����ب االتفاقي�����ة، و تق�����ديم حص�����يلة 

تموي������ل الية جه������ود التخفي������ف و ب������الي، و خاص������ة ف������ي م������ا يتعل������ق بقض������ايا الطم������وح و ش������فاف

 مناخ. المخّصص لل

اتف������ق األط������راف ف������ي كوبنه������اغن فق������د ين. ت������و س������وف تتمي������ز ه������ذه الحص������يلة بنتيجت������ين اثن

درج������ة مئوي������ة.  2بنس������بة  ح������رارة األرضدي������د س������قف لمع������دل ارتف������اع حعل������ى ت 2009ع������ام 

و ، مغي�����ر أن أه�����داف التخفي�����ف الت�����ي أعلنته�����ا ال�����دول المتقدم�����ة إل�����ى غاي�����ة ت�����اريخ ه�����ذا الي�����و

3,5العالمي�������ة بنس�������بة  ت�������دابير التخفي�������ف للبل�������دان النامي�������ة تس�������تلزم ارتف�������اع مع�������دل الح�������رارة 0F

1 

ط�����ن م�����ن  جيغ�����ا 12و  6مس�����توى الطم�����وح يت�����راوح قوام�����ه ب�����ين  مئوي�����ة، و عج�����زاً ف�����ي ةدرج�����

1Fث�����اني أكس�����يد الكرب�����ون

. و ع�����الوة عل�����ى ذل�����ك، يش�����كك العدي�����د م�����ن البل�����دان النامي�����ة الي�����وم ف�����ي 2

ملي������ار دوالر أمريك������ي الممنوح������ة ف������ي الفت������رة م������ا ب������ين  30 ةم������ش������فافية التموي������ل المبك������ر بقي

                                                           
1 http://climateactiontracker.org/news/126/Emissions-gap-looks-set-to-increase-if- 
government-action-doesnt-step-up.html 
2 Bridging the Emissions Gap , UNEP . 
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ملي������ار دوالر  100فض������الً ع������ن ق������درة البل������دان المتقدم������ة عل������ى ت������وفير مبل������غ  ،2012و  2010

 .حذلك بشكل دائم و واضو ، 2020أمريكي الذي تعهدوا به سنوياً إلى غاية عام 

و إذا ك������ان م������ؤتمر الدوح������ة يص������ادف نهاي������ة المرحل������ة األول������ى م������ن الت������زام بروتوك������ول  

فسيش������هد انط������الق المرحل������ة ل������زم قانون������اً إل������ى الي������وم، ، باعتب������اره االتف������اق الوحي������د المُ كيوت������و

و تنفي������ذها لمفاوض������ات مكثف������ة  الثاني������ة م������ن الت������زام البروتوك������ول، و الت������ي خض������عت م������دتها

ن م�������ن س�������تمكّ  2013حل�������ة الثاني�������ة اعتب�������اراً م�������ن . إن اعتم�������اد ه�������ذه المر2012خ�������الل س�������نة 

، عب�����ر ض�����مان ديرب�����ان تعزي�����ز الثق�����ة ب�����ين البل�����دان ف�����ي إط�����ار المفاوض�����ات بموج�����ب منه�����اج 

الري�������ادة ف�������ي  أن البل������دان المتقدم�������ة الملتزم�������ة بموج�������ب بروتوك�������ول ستواص������ل القي�������ام ب�������دور

ال  ج������ال التخفي������ف م������ن االنبعاث������ات. و ف������ي م������ا يتعل������ق بالبل������دان المتقدم������ة األخ������رى الت������يم

، يتع�����ين عل�����ى األط�����راف أن تس�����عى بكاف�����ة كيوت�����وترغ�����ب ف�����ي االلت�����زام بموج�����ب بروتوك�����ول 

الوس�����ائل إل�����ى الحص�����ول عل�����ى وع�����ودهم ب�����التخفيف الت�����ي ق�����دموها ف�����ي ج�����ولتي كوبنه�����اغن و 

 .2020إلى  2012تدة من مالفترة الم كانكون برسم
 

 انبتدبير تغيير الوجهة صوَب عهد جديد للمفاوضات وفق منهاج دير
م�����ع تحدي�����د مح�����اور  للمفاوض�����ات بش�����أن المن�����اخ اً جدي�����د اً ُيمث�����ل م�����ؤتمر الدوح�����ة حل�����ول عه�����د

ال�����ذي يتع�����ين ، و للعم�����ل المع�����زز  ديرب�����ان منه�����اجعم�����ل الفري�����ق العام�����ل المخص�����ص المعن�����ي ب

يس�����ري مفعول�����ه عل�����ى  2020أن يق�����وم بإع�����داد نظ�����ام من�����اخي لم�����ا بع�����د  2015علي�����ه ف�����ي أف�����ق 

الي ة عم�����ل ب�����ط�����أن يتج�����اوز الخط�����وط التقليدي�����ة لح ديرب�����ان منه�����اجو ينبغ�����ي ل كاف�����ة البل�����دان.

و . ي�����ث االلت�����زام ب�����ين البل�����دان المتقدم�����ة و البل�����دان النامي�����ةال�����ذي ك�����ان يعتم�����د التميي�����ز م�����ن ح

عل�������ى الت�������زام الوالي��������ات المتح�������دة األمريكي��������ة،  2007تص�������ّر البل�������دان النامي��������ة من�������ذ س��������نة 

ف�����اق مل�����زم قانون�����اً، المس�����ؤول الث�����اني ع�����ن انبعاث�����ات غ�����ازات الدفيئ�����ة ف�����ي الع�����الم، بموج�����ب ات

�����لت البل�����دان المتقدم�����ة  .يحت�����رم مب�����دأ المس�����ؤولية التاريخي�����ة و مب�����دأ الح�����ق ف�����ي التنمي�����ة كم�����ا فضَّ

النبعاث������ات غ������ازات الدفيئ������ة كث������ر إنتاج������اً البل������دان الص������اعدة األ مب������دورها اعتم������اد اتف������اق ُيل������ز

 عل�����ى غ�����رار البل�����دان المتقدم�����ة ف�����ي م�����ا يتعل�����ق بتنفي�����ذ أعم�����ال التخفي�����ف. إن تقري�����ب وجه�����ات

ن اعتم�����اده م�����ن التواص�����ل ، مّك�����ديرب�����انالنظ�����ر هات�����ه يعتب�����ر م�����ن ب�����ين أه�����م التزام�����ات منه�����اج 

، و ال������ذي ُينتظ������ر تأكي������ده ف������ي م������ؤتمر كيوت������وإل������ى اتف������اق مب������دئي بش������أن تمدي������د بروتوك������ول 

 الدوحة.

حي�����ث  ،ديرب�����انو س�����يتيح م�����ؤتمر الدوح�����ة الفرص�����ة الختب�����ار ق�����وة التواف�����ق الحاص�����ل ف�����ي 

ش�����ريطة الش�����روع ف�����ي  كيوت�����وواف�����ق األط�����راف عل�����ى مرحل�����ة ثاني�����ة م�����ن الت�����زام بروتوك�����ول 
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. و ينبغ�����ي للبل�����دان تحدي�����د آرائه�����م ح�����ول الخط�����وط 2020المفاوض�����ات بش�����أن اتف�����اق لم�����ا بع�����د 

و  امج العم������ل ال������ذي م������ن ش������أنه أن يفض������ي إل������ى ه������ذا االتف������اق،ن������العريض������ة و خص������ائص بر

و ص������ك ق������انوني آخ������ر أو اتف������اق ل������ه ق������وة عل������ى ش������كل بروتوك������ول أ ال������ذي يمك������ن أن ُيص������اغ

 قانونية.

، و ه����و اتف����اق ديرب����ان، م����ن قبي����ل إط����الق منه����اج ديرب����انإن التق����دم ال����ذي ت����م إح����رازه ف����ي 

، و تفعي�������ل المؤسس�������ات المنص�������وص كيوت�������ومب�������دئي بش�������أن المرحل�������ة الثاني�������ة لبروتوك�������ول 

ف�����ي م�����ؤتمر  اس�����تثمارهاعليه�����ا ف�����ي اتفاق�����ات ك�����انكون، ي�����وفر فرص�����اً جي�����دة بوس�����ع األط�����راف 

الدوح��������ة. و بالت��������الي ينبغ��������ي للمفاوض��������ين أو يواص��������لوا تماس��������كهم و إب��������داعهم قص��������د ح��������ل 

 سبيلهم لكي ُيكلّل مؤتمر الدوحة بالنجاح. رضالمشاكل التي تعت
 

 تاريخية عن المفاوضات بشأن تغير المناخ نبذة .1
ل�����ى ، ع1992من�����ذ اعتم�����اد اتفاقي�����ة األم�����م المتح�����دة اإلطاري�����ة بش�����أن تغي�����ر المن�����اخ ف�����ي ع�����ام 

، ت������م اإلدخ������ال الت������دريجي العتب������ار التهدي������د المتمث������ل ف������ي االحت������رار ري������وإع������الن  شه������ام

الع������المي المح������دق بالبش������ر و ال������نظم االيكولوجي������ة، ض������من ج������دول األعم������ال ال������دولي. و نظ������راً 

و بموج������ب اتفاقي������ة األم������م المتح������دة اإلطاري������ة ي������كفاي������ة االلتزام������ات الت������ي تم������ت ف������ي ر ملع������د

اس�����تقرار انبعاث�����ات غ�����ازات الدفيئ�����ة ف�����ي مس�����توى يح�����ول ص�����د ض�����مان قبش�����أن تغّي�����ر المن�����اخ 

دون االض������طراب الخطي������ر لنظ������ام المن������اخ بس������بب األنش������طة البش������رية، اعتم������د األط������راف ف������ي 

. و يتع�������ين عل�������ى البل�������دان 1997/ ك�������انون األول ديس�������مبرف�������ي  كيوت�������و االتفاقي�������ة بروتوك�������ولَ 

 المتقدم������ة الت������ي ص������ادقت عل������ى بروتوك������ول كيط������و أن تخف������ض، بش������كل جم������اعي، مس������توى

، و 1990قارن������ة م������ع نس������بة م %5,2انبعاث������ات س������تة أص������ناف م������ن غ������ازات الدفيئ������ة بنس������بة 

 .2012متم عام غاية ذلك من اآلن إلى 

. غي�����ر 2001ع�����ام  كيوت�����وض�����ت اتفاق�����ات م�����راكش إل�����ى اعتم�����اد س�����ُبل تفعي�����ل بروتوك�����ول فأ

، و ت�����أخر دخول�����ه حي�����ز التنفي�����ذ 2005ع�����ام ف�����ي أن�����ه ل�����م ي�����تم التص�����ديق عل�����ى البروتوك�����ول إال 

ف������رغم أن الوالي������ات المتح������دة األمريكي������ة تحت������ل الدرج������ة الثاني������ة  .العدي������د م������ن ال������دولف������ي 

عالمي�����اً وراء الص�����ين ف�����ي إنت�����اج انبعاث�����ات غ�����ازات الدفيئ�����ة، ل�����م تص�����ادق عل�����ى البروتوك�����ول، 

وج�������ب مو بالت�������الي فه�������ي غي�������ر خاض�������عة اللتزام�������ات خف�������ض انبعاث�������ات غ�������ازات الدفيئ�������ة ب

و الت�������ي ص�������ادقت  األولف�������ي المرف�������ق  البروتوك�������ول. و بالنس�������بة ل�������بعض ال�������دول المدرج�������ة

عل�������ى البروتوك�������ول مث�������ل اس�������تراليا و الياب�������ان، يص�������عب ب�������ل ربم�������ا يس�������تحيل أن يحترم�������وا 

المس�����تويات المس�����تهدفة الخاص�����ة بك�����ل واح�����دة م�����نهن بش�����أن خف�����ض االنبعاث�����ات أو الح�����د منه�����ا 
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بخص������وص المرحل������ة األول������ى م������ن االلت������زام. و أش������ارت الياب������ان و روس������يا أنهم������ا ال تنوي������ان 

2Fكيوت������وبروتوك������ول م������ن ة ف������ي المرحل������ة الثاني������ة اركش������الم

. و انس������حبت كن������دا ب������دورها م������ن 3

3F، قب�����ل نهاي�����ة ه�����ذه المرحل�����ة األول�����ى2011 ديس�����مبرأح�����ادي ف�����ي  ش�����كلالبروتوك�����ول ب

. و م�����ع 4

المفاوض�����ات بش�����أن اتف�����اق س�����يتم اعتم�����اده بحل�����ول ع�����ام ذل�����ك م�����ا ت�����زال كن�����دا منخرط�����ة ف�����ي 

4Fديربان نهاجفي إطار م 2015

5. 

إدراك�����اً الدفيئ�����ة ف�����ي جه�����ود التخفي�����ف، و  اتأكب�����ر منتج�����ي انبعاث�����ات غ�����از إش�����راكو قص�����د 

 بش��������أنم��������ن األط��������راف لض��������رورة معالج��������ة الجوان��������ب المالي��������ة و التكنولوجي��������ة و األم��������ور 

ف������ي ح������وار بش������أن التع������اون الطوي������ل  2005ف ألج������ل أط������ول، ش������رع األط������راف ع������ام يب������التك

الطوي�������ل األج�������ل  يالتع�������اون األج�������ل، و ت�������م تش�������كيل الفري�������ق المخص�������ص المعن�������ي بالعم�������ل

، و ذل�������ك 2012بموج������ب االتفاقي�������ة، بوص�������فه إط������اراً للتف�������اوض خ�������اص برهان������ات م�������ا بع�������د 

فض������الً ع������ن فري������ق العم������ل المعن������ي ب������إجراءات المرحل������ة الثاني������ة م������ن الت������زام بروتوك������ول 

الجدي�������دة لألط�������راف المدرج�������ة  ، الفري�������ق العم�������ال المخص�������ص المعن�������ي بااللتزام�������ات كيوت�������و

 .كيوتوول في إطار بروتوكاألول في المرفق 

، ق�����ّدم التفاص�����يل 2009إن اتف�����اق كوبنه�����اعن، باعتب�����اره توافق�����اً سياس�����ياً ت�����م اعتم�����اده ع�����ام 

بش������أن بع������ض جوان������ب المفاوض������ات، مث������ل األه������داف الخاص������ة بخف������ض انبعاث������ات غ������ازات 

الدفيئ������ة عل������ى الم������دى البعي������د، و التموي������ل ، و التزم������ت البل������دان المتقدم������ة بأه������داف جماعي������ة 

 ما يلي:تتعلق بالتمويل تتمثل في 

 

 ،2012و  2010مليار دوالر أمريكي في الفترة ما بين  30 •

 .2020مليار دوالر أمريكي سنوياً بحلول عام  100 •

 

و ع�����الوة عل�����ى ذل������ك، التزم�����ت ال������دول بتعزي�����ز عمله������ا التع�����اوني الطوي������ل األج�����ل قص������د 

درج����ة  2لتس����تقر ف����ي مع����دل  و الح����د م����ن ارتف����اع درج����ة الح����رارةآث����ار تغي����ر المن����اخ مكافح����ة 

5Fمئوي������ة

ى اتفاق������ات ل������بمثاب������ة أرض������ية للمفاوض������ات الت������ي أفض������ت إ. و ُيعتب������ر ه������ذا االتف������اق 6

 كانون.

                                                           
3 http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/application/pdf/awgkp_sog_compilation.pdf, p. 
6 et 7 
4 http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/background/application/pdf/canada.pdf.pdf 
5 http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=FFE36B6D-1&news=6B04014B-54FC-4739-B22C-F9CD9A84080 
6 FCCC/CP/2009/11/Add.1 
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تق������دماً ملموس������اً أساس������اً ف������ي اإلنش������اء الرس������مي  2012ك������انون جول������ة أح������رزت اتفاق������ات 

ث�������ل الص�������ندوق األخض�������ر للمن��������اخ، و لجن�������ة التكّي�������ف و مرك�������ز تكنولوجي��������ا مللمؤسس�������ات، 

ذل������ك، ت������م وض������ع س������جل العتم������اد أفض������ل الت������دابير للتخفي������ف عل������ى  فض������الً ع������نالمن������اخ. و 

الص�����عيد ال�����وطني، و إط�����الق مب�����ادرة ت�����روم خف�����ض االنبعاث�����ات المرتبط�����ة بإزال�����ة الغاب�����ات و 

و الت��������دبير المس��������تدام للغاب��������ات و  حماي��������ةت��������دهورها ف��������ي البل��������دان النامي��������ة، و تش��������مل دور ال

 تعزيز مخزون الكربون في الغابات في هذه البلدان.

، ت�����م إنش�����اء إط�����ار ف�����ي ديرب�����ان ، خ�����الل م�����ؤتمر األط�����راف الس�����ابع عش�����ر2011م ف�����ي ع�����ا 

 ديرب������ان منه������اججدي������د للمفاوض������ات. و يتعل������ق األم������ر ب������الفريق العام������ل المخص������ص المعن������ي ب

للعم�����ل المع�����زز. و يع�����د ه�����ذا الفري�����ق الجدي�����د ثم�����رة التواف�����ق ال�����ذي أفض�����ى ب�����األطراف إل�����ى 

ف������ي  ، ش������ريطة الش������روعكيوت������ول الموافق������ة عل������ى المرحل������ة الثاني������ة م������ن الت������زام بروتوك������و

و ذل������ك  ،ي������تم تطبيق������ه عل������ى كاف������ة البل������دان حي������ث 2020مفاوض������ات بش������أن اتف������اق م������ا بع������د 

 2012بموج�����ب مهم�����ة الفري�����ق الم�����ذكور أع�����اله. و ق�����د ب�����دأ ه�����ذا الفري�����ق العام�����ل واليت�����ه ع�����ام 

، و ال������ذي م������ن 2015به������دف اعتم������اد اتف������اق يس������ري مفعول������ه عل������ى كاف������ة األط������راف بحل������ول 

 .2020يتم تفعيله عام  أنالمنتظر 

م�����ن عملي�����ة المفاوض�����ات  ه�����اميمث�����ل بداي�����ة فص�����ل جدي�����د و ديرب�����ان منه�����اجإن ق�����رار إنش�����اء 

متع�������ددة األط�������راف تح�������ت رعاي�������ة االتفاقي�������ة كم�������ا أن النهاي�������ة المبرمج�������ة للفري�������ق العام�������ل 

و الفري��������ق المعن��������ي بالعم��������ل التع��������اوني الطوي��������ل األج��������ل بموج��������ب االتفاقي��������ة،  المخص��������ص

ب������النظر ف������ي االلتزام������ات اإلض������افية لألط������راف المدرج������ة ف������ي العام������ل المخص������ص المعن������ي 

، س������وف ت������أذن باالنتق������ال إل������ى عه������د جدي������د م������ن كيوت������والمرف������ق األول بموج������ب بروتوك������ول 

 .ديربان منهاجالمفاوضات بشأن المناخ في إطار 

 
 

 ديربان منهاجب بشأنالرهانات  .2
ر تغي������ مجموع������ات الكب������رى للتف������اوض بش������أنب������ين الالتواف������ق ثم������رة  ديرب������انيع������د منه������اج 

المنه�������اج التف�������اوض بش�������أنه (ف�������ي ص�������يغة بروتوك�������ول أو  مالمن�������اخ. إن االتف�������اق ال�������ذي ي�������رو

ص�����ك ق�����انوني آخ�����ر، أو نتيج�����ة متف�����ق عليه�����ا  ذات ق�����وة قانوني�����ة بموج�����ب االتفاقي�����ة الت�����ي ي�����تم 

6Fتطبيقه�����ا عل�����ى كاف�����ة األط�����راف

مث�����ل نظي�����ر اعتم�����اد المرحل�����ة الثاني�����ة م�����ن االلت�����زام برس�����م ي) 7

 .2020 – 2012أو  2017و  2012الفترة ما بين 

                                                           
2الفقرة  7  1/CP17  القرار 
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أساس��������اً تخط��������يط أعم��������ال الفري��������ق العام��������ل  ديرب��������انبمنه��������اج  بش��������أنته��������م الرهان��������ات 

كم�������ا يتع�������ين عل�������ى األط�������راف أن  .للعم�������ل المع�������زز ديرب�������ان منه�������اجالمخص�������ص المعن�������ي ب

بدراس����ة طائف����ة م����ن الت����دابير م����ن ش����أنها أن ترف����ع م����ن مس����تويات  ىعن����يض����عوا خط����ة عم����ل تُ 

 ات.الطموح المستهدفة لخفض االنبعاث

 
 

 المخصص المعني بمنهاج ديربان تخطيط أشغال الفريق العامل. 1.2

ال يح������دد  2011/ ك������انون األول  ديس������مبرم������د ف������ي عتالم ديرب������انإن الق������رار بش������أن منه������اج 

، حي������ث ال ي������ذكر ص������راحًة إذا م������ا ك������ان 2020م������ا بع������د مرحل������ة محت������وى االتف������اق الجدي������د ل

و ينبغ������ي لألط������راف أن يفاوض������وا ف������ي  .االتف������اق سيش������مل التزام������ات الح������د م������ن االنبعاث������ات

ات المرتبط��������ة ات و الوس��������ائل" قص��������د التص��������دي للتح��������ديم��������ؤتمر الدوح��������ة بش��������أن "الخي��������ار

التكنولوجي�������ات و نقله�������ا، و بالمن�������اخ، و خاص�������ة التخفي�������ف و التكي�������ف و التموي�������ل، و تط�������وير 

 شفافية التدابير و الدعم و تعزيز القدرات.

للفري�����ق العام�����ل بموج�����ب بروتوك�����ول  كم�����ا يتع�����ين عل�����ى األط�����راف تحدي�����د برن�����امج العم�����ل

، فض������الً ع������ن الخط�����وات األساس������ية و المب������ادئ الت�����ي ت������ؤطر ه������ذا العم�����ل إل������ى غاي������ة كيوت�����و

دور مب������ادئ االتفاقي������ة، م������ن قبي������ل المس������ؤولية التاريخي������ة، ف������ي إط������ار  . وينبغ������ي تحدي������د2015

ر أش����غال الفري����ق العام����ل. ذل����ك ألن المكان����ة الت����ي س����ُتمنح له����ذه المب����ادئ س����وف يك����ون له����ا أث����

عل�����ى األخ�����ذ ف�����ي االعتب�����ار الظ�����روف الوطني�����ة و عل�����ى التميي�����ز ال�����ذي س�����يتم ب�����ين مس�����اهمات 

 البلدان المتقدمة و مساهمات البلدان النامية.

بالنس�����بة لج������ل البل�����دان المتقدم������ة، يتع�����ين تأوي������ل مب�����ادئ اتفاقي������ة األم�����م المتح������دة اإلطاري������ة 

قتص�������ادي و بش�������أن تغيي�������ر المن�������اخ ف�������ي ض�������وء التط�������ور المط�������رد للبل�������دان و وض�������عها اال

 Like Minded)غي������ر أن مجوع������ة ال������دول متقارب������ة التفكي������ر  .السياس������ي و االجتم������اعي

Group) بل�����داً، ت�����دافع ع�����ن أن تك�����ون نت�����ائج الفري�����ق العام�����ل  40، و ه�����و ائ�����تالف جدي�����د يض�����م

التم��������ايز، و اإلنص��������اف و المس��������ؤولية  عمتطابق��������ة م��������ع مب��������ادئ المس��������ؤولية المش��������تركة م��������

�����لة  التاريخي�����ة للبل�����دان المتقدم�����ة بش�����أن تغي�����ر المن�����اخ. و ت�����رى ه�����ذه البل�����دان أن النت�����ائج الُمحصَّ

ف������ي إط������ار الفري������ق العام������ل الم������ذكور يتع������ين أن تك������ون منص������فة لك������ي ال تتح������ول "عالمي������ة 

ال�����دول أن�����ه  إل�����ى "تش�����ابه التطبي�����ق". و بالت�����الي تعتب�����ر ه�����ذه 2020التطبي�����ق" التف�����اق م�����ا بع�����د 

تس�����ري عل�����ى كاف�����ة األط�����راف، يتع�����ين أن يك�����ون ه�����ذا أن  ديرب�����انإذا م�����ا أري�����د لنت�����ائج منه�����اج 

 التطبيق مصحوباً بالتمايز وفق الظروف الوطنية للبلدان.
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بش������أن خط������ة عم������ل مح������ددة  التف������اقينبغ������ي أن يطم������ح م������ؤتمر الدوح������ة إل������ى التوص������ل 

ن�������ة لع�������ام  ى اعتم�������اد الخط�������وط ، ع�������وض االقتص�������ار عل�������2013مش�������فوعة باس�������تحقاقات معيَّ

العريض�������ة و الخط�������وات األساس�������ية لتخط�������يط عم�������ل الفري�������ق العام�������ل المخص�������ص المعن�������ي 

ط�����راف عل�����ى إنه�����اء و للعم�����ل المع�����زز. و ع�����الوة عل�����ى ذل�����ك، ف�����إن ق�����درة األ ديرب�����انبمنه�����اج 

المخص�������ص المعن�������ي بالعم�������ل التع�������اوني الطوي�������ل األج�������ل بموج�������ب الفري�������ق العام�������ل  آليت�������ي

ص المعن��������ي ب��������النظر ف��������ي االلتزام��������ات اإلض��������افية و الفري��������ق العام��������ل المخص�������� االتفاقي��������ة

رض������ية م، و بص������ورة كيوت������ولألط������راف الُمدرج������ة ف������ي المرف������ق األول بموج������ب بروتوك������ول 

الفري�����ق العام�����ل المخص�����ص  بالنس�����بة لكاف�����ة البل�����دان، س�����وف يك�����ون له�����ا أث�����ر ه�����ام عل�����ى نج�����اح

ز في مؤتمر الدوحة. ديربان منهاجالمعني ب  للعمل المعزَّ

 
 

     تحسين مستوى الطموحخطة العمل بشأن  .2.2
الفجوة الهام�����ة ب�����ين األث�����ر اإلجم�����الي ب�����إل�����ى انش�����غاله  ديرب�����انر م�����ؤتمر األط�����راف ف�����ي اأش�����

لجه�����ود األط�����راف الرامي�����ة إل�����ى التخفي�����ف و مس�����توى االنبعاث�����ات ال�����ذي ق�����د يض�����من اس�����تقرار 

درج�������ة مئوي�������ة  1,5درج�������ة مئوي�������ة أو بمع�������دل  2ارتف�������اع مع�������دل االحت�������رار الع�������المي دون 

مقارن�����ة م�����ع المس�����تويات م�����ا قب�����ل الص�����ناعية. و بالت�����الي يتطل�����ب الق�����رار ال�����ذي أنش�����ئ بموجب�����ه 

إط������الق خط������ة عم������ل بش������أن "تحس������ين مس������توى  ديرب������انالفري������ق العام������ل المعن������ي بمنه������اج 

طم�������وح التخفي�������ف"، و ال�������دعوة إل�������ى اس�������تجالء الخي�������ارات للحص�������ول عل�������ى "طائف�������ة م�������ن 

7Fدر اإلمك�����ان يب�����ذلها كاف�����ة األط�����رافق�����وح�����ة الت�����دابير" ت�����روم ض�����مان جه�����ود للتخفي�����ف طم

. و 8

ع�����الوة عل�����ى الجه�����ود الفردي�����ة لك�����ل بل�����د عل�����ى ح�����دة، أش�����ار بع�����ض األط�����راف إل�����ى ض�����رورة 

تش������جيع الت������دابير التكميلي������ة للتخفي������ف مث������ل اللج������وء المتزاي������د للطاق������ات المتج������ددة و اس������تبدال 

توص�������ي الطاق�������ة المتج�������ددة و تعزي�������ز كف�������اءة الطاق�������ة. كم�������ا بمص�������ادر  األحف�������وريالوق�������ود 

ب�������التركيز عل�������ى الخي�������ارات المقترح�������ة ف�������ي تقري�������ر برن�������امج األم�������م المتح�������دة للبيئ�������ة، مث�������ل 

8Fمكافحة الحساب المزدوج لخفض االنبعاثات

9. 

، م������ع التس������ليم 2020إط������ار التخفي������ف برس������م فت������رة م������ا بع������د و تتعل������ق الرهان������ات بوض������ع 

. و 2020و  2012بض��������رورة تعزي��������ز ت��������دابير التخفي��������ف برس��������م الم��������دة المتراوح��������ة ب��������ين 

رف������ع م������ن مس�������توى لد الواج������ب تس������خيرها قص������د ارتع������ين عل������ى األط������راف تحدي������د الم������واي

م�����ن  ،الطم�����وح بش�����أن التخفي�����ف، فض�����الً ع�����ن الس�����بل الكفيل�����ة بالحص�����ول عل�����ى ه�����ذه الوس�����ائل
                                                           
 القرار CP17/1  8و  7الفقرتان  8
9 Bridging the Emissions Gap, http://www.unep.org/publications/ebooks/bridgingemissionsgap/ 



 13 

، أو عب�����ر كيوت�����وقبي�����ل المس�����تويات المس�����تهدفة لخف�����ض االنبعاث�����ات، عل�����ى غ�����رار بروتوك�����ول 

 مقاربة مختلفة لخفض االنبعاثات. 

العدي����د م�����ن البل����دان النامي�����ة أن تنفي����ذ أعم�����ال التخفي����ف ي�����تم القي����ام ب�����ه عب����ر ت�����وفير  و ي����رى

������ع الطم������وح  ه������م، يتع������ين أن تأخ������ذ مس������توياتُ ي. و بالت������الي، حس������ب رأال������دعم المالئ������م و المتوقَّ

التنفي�����ذ. و يش�����ددون عل�����ى ض�����رورة ت�����وفير التموي�����ل المتوس�����ط األج�����ل،  ف�����ي االعتب�����ار وس�����ائلَ 

قط������اع الخ������اص، و ض������مان نق������ل التكنولوجي������ات فض������الً و ض������رورة إعط������اء إش������ارة قوي������ة لل

بالتنفي��������ذ  ع��������ن معالج��������ة القض��������ايا المرتبط��������ة بحق��������وق الملكي��������ة الفكري��������ة، قص��������د االرتق��������اء

 الملموس لتدابير التخفيف.

 
 

 باالتفاقية بشأنالرهانات  .3
ص������ل األط������راف ف������ي م������ؤتمر الدوح������ة إل������ى اتف������اق ينه������ي والي������ة الفري������ق يتع������ين أن يتو

، كم������ا ت������م لعم�����ل التع������اوني الطوي������ل األج������ل بموج�����ب االتفاقي������ةالعام�����ل المخص������ص المعن������ي با

. غي����ر أن العدي����د م����ن ال����دول النامي����ة ت����رى أن بع����ض ديرب����انعل����ى ذل����ك ف����ي م����ؤتمر  االتف����اق

، ف�����إن س�����بل تحقي�����ق بخط�����ة عم�����ل ب�����الي ل�����م ي�����تم تجاوزه�����ا بع�����د. و بالت�����الي بش�����أنالتح�����ديات 

األه������داف و أعم������ال التخفي������ف الت������ي ت������روم ت������دارك العج������ز ف������ي مس������توى الطم������وح بحل������ول 

التموي������ل طوي������ل  إل������ىو ض������مان االنتق������ال م������ن نهاي������ة التموي������ل المبك������ر  )،1.3(القس������م  2020

). و بم�������وازاة م�������ع ذل�������ك، 3.3األج�������ل، تش�������كل عنص�������راً جوهري�������اً ف�������ي المناقش�������ات (القس�������م 

) و 4.3) و ال�������دعم التكنول�������وجي (القس�������م 2.3ف (القس�������م التكي�������ستس�������عى المفاوض�������ات بش�������أن 

) لتحدي������د التح������ديات العالق������ة و المنت������ديات المخصص������ة لمعالجته������ا 5.3بن������اء الق������درات (القس������م 

الفري�����ق المخص�����ص المعن�����ي بالعم�����ل التع�����اوني الطوي�����ل  ف�����ي س�����ياق االختت�����ام المب�����رمج لوالي�����ة

و س������يقوم األط������راف بتحدي������د نط������اق و أس������اليب االختب������ار ال������ذي  األج������ل بموج������ب االتفاقي������ة.

قص�����د تقي�����يم التق�����دم ال�����ذي ت�����م إح�����رازه ف�����ي إط�����ار االتفاقي�����ة  2015إل�����ى  2013س�����ُيجرى م�����ن 

 ).6.3(القسم 

 

 التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة .1.3

ت�����نص خط�����ة عم�����ل ب�����الي عل�����ى أن يتف�����ق األط�����راف بش�����أن رؤي�����ة موح�����دة ت�����روم بل�����وغ 

اله������دف المتمث������ل ف������ي خف������ض انبعاث������ات غ������ازات الدفيئ������ة عل������ى الم������دى الطوي������ل. إن حص������ول 

التواف������ق بش������أن الرؤي������ة الموح������دة س������يوفر ال������دعم ال������الزم لألط������راف قص������د تحدي������د جه������ود 
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. إن غي��������اب اإلجم��������اع بش��������أن النس��������بة 2020البل��������دان المتقدم��������ة و البل��������دان النامي��������ة بحل��������ول 

المئوي��������ة المس��������تهدفة لخف��������ض االنبعاث��������ات عل��������ى الم��������دى الطوي��������ل، و بش��������أن س��������نة ذروة 

 الخ�����الف ب�����ين البل�����دان بش�����أن الرؤي�����ة الموح�����دة. و يعي�����ق ه�����ذا الجم�����ودُ نقط�����ة االنبعاث�����ات يمث�����ل 

) و 1.1.3أن األه������داف متوس������طة األج������ل بالنس������بة للبل������دان المتقدم������ة (القس������م ش������بالمفاوض������ات 

). 2.1.3ذا األه�����داف المرتبط�����ة بأنش�����طة التخفي�����ف الت�����ي تق�����وم به�����ا البل�����دان النامي�����ة (القس�����م ك�����

أم����ا التخفي����ف ف����ي إط����ار برن����امج األم����م المتح����دة ف����ي مج����ال خف����ض االنبعاث����ات  الناجم����ة ع����ن 

إزال������ة الغاب������ات و ت������دهورها ف������ي البل������دان النامي������ة، فتعيق������ه أيض������اً تح������ديات التموي������ل قص������د 

 ).3.1.3تنفيذها (القسم 

 
 

مس��������تويات مس��������تهدفة بش��������أن  التخفي��������ف ف��������ي البل��������دان المتقدم��������ة و اعتم��������اد .1.1.3
 خفض انبعاثات غازات الدفيئة

ت������دارك "العج������ز ف������ي مس������توى  سيس������عى األط������راف ف������ي م������ؤتمر الدوح������ة باألس������اس إل������ى 

الطم��������وح". و حس��������ب س��������يناريو االس��������تقرار األكث��������ر انخفاض��������اً للهيئ��������ة الحكومي��������ة الدولي��������ة 

 إنتاجه�����ا م�����ن االنبعاث�����اتالمعين�����ة بتغيي�����ر المن�����اخ، يتع�����ين عل�����ى البل�����دان المتقدم�����ة أن تخف�����ض 

قص���������د ض���������مان  1990مقارن���������ة م���������ع  2020ع���������ام  %40و  %25بنس���������بة تت���������راوح ب���������ين 

9Fدرج�����ة مئوي�����ة 2الح�����رارة الع�����المي ف�����ي اس�����تقرار ارتف�����اع مع�����دل 

. غي�����ر أن بع�����ض التحالي�����ل 10

مك������ن ق������د تُ المرف������ق األول ف������ي أش������ارت م������ؤخراً أن االلتزام������ات القائم������ة لألط������راف المدرج������ة 

مقارن������ة  2020بحل������ول  %16و  %11م������ن بل������وغ خف������ض إجم������الي لالنبعاث������ات يت������راوح ب������ين 

10Fمع المستوى المسجل عام 

111990  . 

يص�����عب تحدي�����د ه�����ذه الفج�����وة ف�����ي مس�����توى الطم�����وح بدق�����ة بس�����بب االش�����تراطات الت�����ي ربطته�����ا 

بع�����ض البل�����دان بالمس�����تويات المس�����تهدفة. و عل�����ى س�����بيل المث�����ال، تتعه�����د بع�����ض البل�����دان ببل�����وغ 

ه������دفها ش������ريطة أن تلت������زم البل������دان النامي������ة األكث������ر تق������دماً بالتزام������ات مماثل������ة. و ُينتظ������ر م������ن 

، م�������ا إذا تم�������ت االس�������تجابة للش�������روط دوح�������ةحل�������ول م�������ؤتمر الالبل�������دان المتقدم�������ة أن تح�������دد، ب

 .الموضوعة أم ال إلى حدود هذا التاريخ

                                                           
10 GIEC, 2007 : Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au 
quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de 
rédaction principale, Pachauri, R.K. et Reisinger, A.]. GIEC, Genève, Suisse, 103 pages. : 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf 
11 http://climateactiontracker.org/countries/developed.html 
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و ع������الوة عل������ى ذل������ك، ت������ربط البل������دان المس������تويات المس������تهدفة لخف������ض االنبعاث������ات بقواع������د 

مختلف������ة لحس������اب أو تع������ويض م������ا تنتج������ه م������ن انبعاث������ات. و س������وف يك������ون لتوض������يح ه������ذه 

ت������ي يتع�����ين عل������ى ه�����ذه البل������دان أن تب�����ذلها لبل������وغ القواع�����د أث�����ر ه������ام عل�����ى حج������م الجه�����ود ال

. إن مس��������توى الطم��������وح بش��������أن ه��������ذه األه��������داف و حج��������م الجه��������ود المس��������تويات المس��������تهدفة

المطلوب�����ة تعتم�����د عل�����ى الق�����رار بش�����أن وح�����دات الكمي�����ات المخصص�����ة م�����ن مرحل�����ة معين�����ة م�����ن 

االلت������زام إل������ى أخ������رى و الت������ي ي������تم التعه������د به������ا ف������ي إط������ار المفاوض������ات بش������أن بروتوك������ول 

 .كيوتو

و ي������رى ع������دد م������ن البل������دان، مث������ل مجموع������ة الس������بعة و الس������بعين و الص������ين، أن اعتم������اد 

�������دة و اعتم�������اد اتف�������اق بش�������أن الطبيع�������ة اإللزامي�������ة قانون�������اً أله�������داف التخفي�������ف  قواع�������د موحَّ

ض�����روريين قص�����د التواف�����ق بش�����أن مس�����توى الطم�����وح ال�����ذي ينبغ�����ي أن تبلغ�����ه البل�����دان يعتب�����ران 

11Fالمتقدم������ة

ع������ين اآلن معالجته������ا ف������ي إط������ار تمس������ألة الطم������وح ي . و ت������رى البل������دان المتقدم������ة أن12

للعم������ل المع������زز. و م������ع ذل������ك، ف������إن  ديرب������ان منه������اجالفري������ق العام������ل المخص������ص المعن������ي ب

بحل�������ول  ديرب������ان منه������اجاالتف������اق ال������ذي ُينتظ������ر أن يتوص������ل إلي������ه فري�������ق العم������ل المعن������ي ب

فق�������ط، األم�������ر ال�������ذي يعن�������ي غي�������اب ض�������مان المس�������تويات  2020س�������يتم تطبيق�������ه ع�������ام  2015

س������بة للبل������دان المتقدم������ة غي������ر الملتزم������ة بموج������ب بروتوك������ول نهدفة الملزم������ة قانون������اً بالالمس������ت

 .2020بحلول  كيوتو

  
 

 دعم من البلدان المتقدمةبالتخفيف في البلدان النامية  .2.1.3
نقاش������ات مكثف������ة بش������أن المس������اهمات الممكن������ة الت������ي ق������د تق������وم به������ا  2007تتواص������ل من������ذ 

البل�������دان النامي�������ة ف�������ي مج�������ال التخفي�������ف عب�������ر ت�������دابير التخفي�������ف المالئم�������ة عل�������ى الص�������عيد 

د البل�����دان المتقدم�����ة عل�����ى ض�����رورة ض�����مان ش�����فافية أنش�����طة التخفي�����ف الت�����ي تال�����وطني. و  ش�����دَّ

دان إنتاج�����اً لالنبعاث�����ات بخف�����ض تق�����وم به�����ا البل�����دان النامي�����ة، و تص�����رُّ عل�����ى أن تلت�����زم أكث�����ر البل�����

تش������ترط و انبعاث������ات غ������ازات الدفيئ������ة ب������نفس المق������دار ال������ذي تلت������زم ب������ه البل������دان المتقدم������ة. 

البل�����دان النامي�����ة، ب�����دورها، ال�����دعم الم�����الي و التكنول�����وجي المناس�����ب لك�����ي تق�����وم بتنفي�����ذ الت�����دابير 

ب�������التخفيف المالئ�������م عل�������ى الص�������عيد ال�������وطني. و خ�������الل الس�������نوات األخي�������رة، أعلن�������ت  بش�������أن

معظ������م البل������دان النامي������ة األكث������ر إنتاج������اً لالنبعاث������ات ع������ن الكمي������ات المس������تهدفة الغي������ر ملزم������ة 

 ، حيث طالبت بعضها بالدعم الدولي لتحقيقها. بشأن خفض االنبعاثات

                                                           
12 FCCC/AWGLCA/2012/MISC.1/Add.2 
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وى الش������فافية بخص������وص يتع������ين عل������ى األط������راف ف������ي م������ؤتمر الدوح������ة أن يوض������حوا مس������ت

فض�����الً  خف�����ض االنبعاث�����ات الناجم�����ة ع�����ن ت�����دابير التخفي�����ف المالئم�����ة عل�����ى الص�����عيد ال�����وطني،

ع�������ن ال�������دعم الم�������الي و التكنول�������وجي و بن�������اء الق�������درات الض�������رورية ف�������ي أف�������ق تفعي�������ل ه�������ذه 

الت�����دابير. و باألهمي�����ة بمك�����ان التوص�����ل إل�����ى فه�����م أفض�����ل آلث�����ار التخفي�����ف الت�����ي تس�����تلزمها ه�����ذه 

 2013ار المب�����رمج ف�����ي الفت�����رة الممت�����دة ب�����ين ب�����ة ف�����ي م�����ا يتعل�����ق بعملي�����ة االختالت�����دابير،و خاص�����

 غازات الدفيئة. خفض، و الذي سوف يمكن من إعادة تقييم حاجيات 2015و 

اللج�����وء إل�����ى مقارب�����ة "مهْيَكل�����ة" و إع�����داد  إمكاني�����ةالدوح�����ة  م�����ؤثرس�����يناقش األط�����راف ف�����ي 

ين المس�������تويات المس�������تهدفة وثيق�������ة ذات ص�������يغة موح�������دة لكاف�������ة البل�������دان النامي�������ة، قص�������د ت�������دو

المعلن�����ة م�����ن ل�����دن بع�����ض البل�����دان النامي�����ة، فض�����الً ع�����ن قواع�����د الحس�����اب المعتم�����دة. غي�����ر أن 

البل�����دان النامي�����ة ت�����رى أن ممارس�����ة ه�����ذا الفه�����م لتن�����وع الت�����دابير الوطني�����ة ال يمك�����ن أن يفض�����ي 

ف�����تح المج�����ال الختب�����ار  حي�����ث تخش�����ىإل�����ى إخض�����اع ت�����دابير وطني�����ة موح�����دة لتص�����نيف مع�����ين، 

الت�����دابير (عل�����ى س�����بيل المث�����ال، إج�����راء يرم�����ي إل�����ى تقري�����ر م�����ا إذا ك�����ان ت�����دبير  ج�����دوى إح�����دى

 . و بفض������لبوص�����فه أح������د ت�����دابير التخفي�����ف المالئم�����ة عل������ى الص�����عيد ال�����وطني) مع�����ين يعتب�����ر 

اعتم�������اد س�������جل المب�������ادرات الوطني�������ة المرتق�������ب، س�������يكون بوس�������ع البل�������دان النامي�������ة أن تق�������دم 

ت������دابير التخفي������ف الوطني������ة قص������د الحص������ول عل������ى ال������دعم بش������أن مرحل������ة اإلع������داد. و نظ������راً 

العدي�����د م�����ن ت�����دابير التخفي�����ف الوطني�����ة المعلن�����ة مش�����روطة بت�����وفير ال�����دعم، طالب�����ت البل�����دان ألن 

 الدعم لهذه التدابير.ضاً تقييماً لحاجيات يأالنامية 

 
 

 خفض االنبعاثات المرتبطة بإزالة الغابات و تدهورها في البلدان النامية. 3.1.3

ب�����النظر إل�����ى ال�����دور اله�����ام ال�����ذي تق�����وم ب�����ه الحماي�����ة و الت�����دبير المس�����تدام للغاب�����ات و الرف�����ع 

م�������ن مخزون�������ات الكرب�������ون ف�������ي الغاب�������ات قص�������د خف�������ض االنبعاث�������ات الناجم�������ة ع�������ن إزال�������ة 

) "برن��������اج األم��������م REDD+ورها، اعتم��������د األط��������راف المقارب��������ة الدولي��������ة (الغاب��������ات و ت��������ده

المتح�����دة ف�����ي مج�����ال خف�����ض االنبعاث�����ات الناجم�����ة ع�����ن إزال�����ة الغاب�����ات و ت�����دهورها ف�����ي البل�����دان 

ا ال������نهج عل������ى ث������الث ذون عل������ى تنفي������ذ ه������ك". و اتف������ق األط������راف ف������ي م������ؤتمر ك������انالنامي������ة

مراح������ل، و ه������ي مرحل������ة اإلع������داد و مرحل������ة التنفي������ذ و مرحل������ة إنج������از األعم������ال و السياس������ات 

قائم������ة و الت������دابير الوطني������ة فض������الً ع������ن االس������تراتيجيات أو خط������ط العم������ل الوطني������ة، و كله������ا 

12Fنت������ائجال عل������ى

عل������ى أن األنش������طة الملموس������ة  ديرب������ان. كم������ا اتف������ق األط������راف ف������ي م������ؤتمر 13

                                                           
73الفقرة  13  1/CP16 القرار 



 17 

قابل����ة للقي����اس و الت����ي تق����وم به����ا البل����دان النامي����ة إب����ان المرحل����ة الثالث����ة  ائجنت����إل����ى  يالت����ي تفض����

(خف������ض انبعاث������ات غ������ازات الدفيئ������ة، عل������ى س������بيل المث������ال) يمك������ن أن تس������تفيد م������ن التموي������ل 

13Fالقائم على النتائج

14 . 
 

ة به������ذا الخص������وص ف������ي الم������ؤتمر بتوض������يح العناص������ر األساس������ية يالنقط������ة المفص������ل تتعل������ق

األخي������رة (التنفي������ذ الت������ام)، م������ن قبي������ل طرائ������ق التموي������ل، و تحدي������د آلي������ة للمرحل������ة الثالث������ة و 

و افتحاص�������ه. و يتعل�������ق األم�������ر بص�������نفين  بالغ�������هإ و  التس�������ويق، أو قي�������اس ال�������دعم الممن�������وح

اثن�����ين م�����ن التموي�����ل، أولهم�����ا اللج�����وء إل�����ى مقارب�����ات التموي�����ل الق�����ائم عل�����ى إم�����الءات الس�����وق، 

القط�����اع الخ�����اص، و ثانيهم�����ا اللج�����وء  إش�����راكو ت�����دافع عن�����ه البل�����دان المتقدم�����ة نظ�����راً إلمكاني�����ة 

إل�����ى مقارب�����ات التموي�����ل غي�����ر الق�����ائم عل�����ى الس�����وق، مث�����ل الص�����ناديق العام�����ة، و ت�����دافع عن�����ه 

ينبغ������ي لألط������راف أن و ظام������اً و توقع������اً. انتالبل������دان النامي������ة. و يعتب������ر الص������نف الث������اني أكث������ر 

ة ف�����ي مج�����ال تتف�����ق ف�����ي م�����ؤتمر الدوح�����ة عل�����ى حكام�����ة التموي�����ل بش�����أن برن�����امج األم�����م المتح�����د

ف�����ي البل�����دان النامي�����ة، و إنش�����اء  هاخف�����ض االنبعاث�����ات الناجم�����ة ع�����ن إزال�����ة الغاب�����ات و ت�����دهور

الس����������جالت، و إنش����������اء آلي����������ة للت����������أمين أو لالحتي����������اط، أو تعي����������ين هيئ����������ات لالفتح����������اص و 

الناجم�����ة ع�����ن االنبعاث�����ات  ضف�����خاإلج�����راءات التنظيمي�����ة لبرن�����امج األم�����م المتح�����دة ف�����ي مج�����ال 

 .في البلدان النامية إزالة الغابات و تدهورها

 
 

   التكيف مع تغير المناخ  .2.3
يعتب������ر التكي������ف رهان������اً جوهري������اً ب������النظر إل������ى التح������ديات الت������ي تطرحه������ا تغي������رات المن������اخ 

م خط�����ة و تس�����لّ أم�����ام تحقي�����ق أه�����داف التنمي�����ة المس�����تدامة و مكافح�����ة الفق�����ر ف�����ي البل�����دان النامي�����ة. 

ن حج������م م������م������ل م������ن أج������ل تحقي������ق التكي������ف عب������ر الرف������ع عم������ل ب������الي بض������رورة تعزي������ز الع

 بش��������أنالم��������وارد المالي��������ة و االس��������تثمارات و التكنولوجي��������ات الت��������ي ت��������روم دع��������م األعم��������ال 

14Fبالتكيف

15. 

15Fو توص�����لت عملي�����ة ب�����الي ف�����ي م�����ؤتمر ك�����انكون إل�����ى اعتم�����اد إط�����ار ك�����انكون للتكي�����ف 

. و 16

يه�����دف ه�����ذا اإلط�����ار إل�����ى تعزي�����ز األعم�����ال الجاري�����ة بش�����أن التكي�����ف قص�����د الح�����د م�����ن قابلي�����ة 

ت�����أثر البل�����دان النامي�����ة بتغي�����ر المن�����اخ و تقوي�����ة مناعته�����ا، م�����ع األخ�����ذ ف�����ي االعتب�����ار الحاج�����ات 

                                                           
من  يعتمد التمويل على الخفض الحقيقي لالنبعاثات أو الرفع من حجز كمية الكربون. و ال يتم القيام بهذه التمويالت ما لم يتم إنجاز الخفض 14

 (أو الرفع من حجز كمية الكربون) بكيفية ملموسة.  االنبعاثات
15  1/CP13 القرار 
2الفقرة  16  1/CP16 القرار 
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf# page=4 

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
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عل������ى تش������كيل الملح������ة و المس������تعجلة ألكث������ر البل������دان تعرض������اً للت������أثر. و ي������نص ه������ذا اإلط������ار 

تنفي�����ذ أعم�����ال مكثف�����ة قص�����د تحقي�����ق التكي�����ف بص�����ورة متناس�����قة لجن�����ة التكي�����ف تض�����طلع بمهم�����ة 

 بموجب االتفاقية.

و ف�������ي س�������ياق نهاي�������ة والي�������ة الفري�������ق العام�������ل المخص�������ص المعن�������ي بالعم�������ل التع�������اوني 

الطوي�����ل األج�����ل بموج�����ب االتفاقي�����ة، س�����يركز األط�����راف ف�����ي م�����ؤتمر الدوح�����ة عل�����ى ض�����رورة 

منظم�����ة أو  يأل قيس�����ب ب�����التكيف، و الت�����ي ل�����م بش�����أنمواص�����لة العم�����ل بش�����أن بع�����ض الرهان�����ات 

 تيس������يروا ف������ي وض������ع ترتيب������ات أخ������رى لبث������برن������امج أن عالجه������ا، إن وج������دت، و ُينتظ������ر أن ي

الخط�����ط الوطني�����ة  ،فض�����اء للح�����وار. و يقت�����رح العدي�����د م�����ن ال�����دول النامي�����ة، عل�����ى س�����بيل المث�����ال

اً، و وس�����ائل تنفي�����ذ التكي�����ف، مض�����من أق�����ل البل�����دان تق�����د فللتكي�����ف بالنس�����بة للبل�����دان الت�����ي ُتص�����نّ 

و  2013ة التموي������ل و انتظام������ه و ش������فافيته و مس������ؤوليته إب������ان الفت������رة الممت������دة ب������ين و مواءم������

 زال عالقة.ت، باعتبارها جميعها رهانات ما 2020

ي������ف ال������واردة ف������ي خط������ة لمتقدم������ة أن كاف������ة جوان������ب عنص������ر التكو ت������رى ج������ل البل������دان ا

ف، و ي����عم����ل ب����الي ت����م أخ����ذها ف����ي االعتب����ار م����ن ل����دن المنظم����ات و الب����رامج، مث����ل لجن����ة التك

أن و يتع�������ين  برن�������امج العم�������ل بش�������أن الخس�������ائر و األض�������رار، و خط�������ط التكي�������ف الوطني�������ة.

التكي������ف، عل������ى ترش������يد األعم������ال و الجه������ود القائم������ة تنص������ب الجه������ود المس������تقبلية بخص������وص 

 عبر نهج منسجم للتكيف في إطار االتفاقية.

 
 

 الدعم المالي. 3.3
م�����ؤتمر ب�����الي، ف�����ي إط�����ار محادث�����ات الفري�����ق  تم�����ام كبي�����ر، من�����ذاهاس�����تأثر ال�����دعم الم�����الي ب

ل التع�������اوني الطوي������ل األج������ل بموج�������ب االتفاقي������ة. و ت������م تخط�������ي م������المخص������ص المعن������ي بالع

ك������انكون قص������د  بفض������ل تش������كيل لجن������ة دائم������ة بموج������ب اتفاق������اتالحاس������مة إح������دى المراح������ل 

لي�����ة المالي�����ة لالتفاقي�����ة و ترش�����يد التموي�����ل الم�����رتبط مس�����اعدة م�����ؤتمر األط�����راف عل�����ى تفعي�����ل اآل

لمن������اخ. كم������ا أفض������ت اتفاق������ات ك������انكون إل������ى إنش������اء ص������ندوق أخض������ر للمن������اخ، باعتب������اره با

ه����ام ف����ي م����نح  لي����ة المالي����ة ف����ي إط����ار االتفاقي����ة، و ال����ذي س����وف يق����وم ب����دوركيان����اً عملياتي����اً لآل

16Fليار دوالر أمريكي سنوياً م 100التمويل الطويل األجل البالغ 

17. 

عل������ى التموي������ل الك������افي و بس������هولة، ول ص������و إذا كان������ت البل������دان النامي������ة تأم������ل ض������مان الح

 خش�������ىد و الش�������فاف للتموي�������ل. و تّش�������رَ ف�������إن البل�������دان المتقدم�������ة تش�������دد عل�������ى االس�������تعمال المُ 

                                                           
17 1/CP16 القرار 
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البل����دان النامي����ة ف����ي ه����ذا الص����دد م����ن حص�����ول فج����وة ب����ين التموي����ل المبك����ر، و ال����ذي س�����ينتهي 

، و التموي��������ل الطوي��������ل األج��������ل، و ال��������ذي يثي��������ر 2012/ ك��������انون األول  ديس��������مبر 31بت��������اريخ 

 أيضاً عدة تساؤالت بشأن طريقة تعبئته.

 
 

 الربط بين التمويل الُمبّكر و التمويل طويل األجل
تعه�����دت البل�����دان المتقدم�����ة ف�����ي م�����ؤتمر األط�����راف الخ�����امس عش�����ر ف�����ي كوبنه�����اغن بت�����وفير 

ملي�����ار دوالر أمريك�����ي برس�����م الفت�����رة الممت�����دة ب�����ين  30قوامه�����ا  المزي�����د م�����ن الم�����وارد المالي�����ة

اة التوزي��������ع المت��������وازن ب��������ين التخفي��������ف و التكي��������ف. و ي��������ـطلق ع مراع��������م��������، 2012و  2010

عل������ى ه������ذا التعه������د الجم������اعي الم������الي اس������م "التموي������ل المبك������ر". و تم������ت اإلش������ارة إل������ى ه������ذا 

االلت������زام ف������ي م������ؤتمر األط������راف ف������ي ك������انكون، حي������ث أك������د الم������ؤتمر م������ن جدي������د أن أولوي������ة 

ت�����أثير مث�����ل أق�����ل البل�����دان التموي�����ل س�����ُتمنح للتكي�����ف لفائ�����دة البل�����دان النامي�����ة األكث�����ر تعرض�����اً لل

البل������دان اإلفريقي������ة. و ع������الوة عل������ى ذل������ك،  ال������دول الص������غيرة  الجزري������ة النامي������ة، و نم������واً، و

دع������ا م������ؤتمر األط������راف البل������دان المتقدم������ة لتق������ديم بي������ان بش������أن التموي������ل المبك������ر الممن������وح، و 

17Fس�����بل الحص�����ول عل�����ى ه�����ذه الم�����وارد بالنس�����بة للبل�����دان النامي�����ة

 ك�����انكون اتفاق�����ات. كم�����ا ت�����نص 18

ملي�����ار  100بواق�����ع  2013أيض�����اً عل�����ى ض�����رورة تق�����ديم التموي�����ل الطوي�����ل األج�����ل مطل�����ع ع�����ام 

عب������ر م������وارد مش������تركة ب������ين القط������اعين  2020ع������ام  م������ن اآلن و إل������ى غاي������ة دوالر أمريك������ي

18Fالعام و الخاص

19. 

2012و إذا ك�������ان التموي�������ل المبك�������ر س�������ينتهي م�������تم ع�������ام  19F

العدي�������د ن البل��������دان  ى، تخش�������20

النامي�����ة أن تحص�����ل فج�����وة ب�����ين نهاي�����ة فت�����رة ه�����ذا التموي�����ل و بداي�����ة التموي�����ل الطوي�����ل األج�����ل. 

و رغ�������م أن البل�������دان المتقدم�������ة تطم�������ئن المت�������دخلين أن ه�������ذه الفج�������وة ل�������ن تحص�������ل، ت�������وحي 

المناقش�����ة الجاري�����ة إل������ى ض�����رورة الحص������ول عل�����ى إش������ارات واض�����حة بش������أن الطرائ�����ق الت������ي 

كم�����ا تنش�����غل البل�����دان  ملي�����ار دوالر أمريك�����ي و تعبئت�����ه. 100بل�����غ س�����يتم به�����ا الحص�����ول عل�����ى م

النامي�����ة بقض�����ية ش�����فافية التموي�����ل، بم�����ا ف�����ي ذل�����ك التموي�����ل المبك�����ر، حي�����ث يعتب�����رون أن هن�����اك 

                                                           
متيسرة  في الموقع التالي: 2011األطراف لشهر مايو /أيار عروض  18  
http://unfccc.int/co-operation_support/financial_mechanism/fast_start_finance/items/5646.php 
http://pdf.wri.org/climate_finance_pledges_2011-05-09.pdf 
19 http://Cancún.unfccc.int/financial-technology-and-capacity-building- support/new-long-term-funding-
arrangements/#c294 
 الئحة المساهمات في إطار التمويل المبكر متيسرة في الموقع التالي: 20
http://unfccc.int/pls/apex/f?p=116:2:367786169977706::NO::: 

http://cancún.unfccc.int/financial-technology-and-capacity-building-
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ع����دد م����ن ال����دروس يج����ب استخالص����ها م����ن تجرب����ة م����نح التموي����ل المبك����ر، و خاص����ة ف����ي م����ا 

 .خصائص التمويل "الجديد و اإلضافي" باحتراميتعلق 
 

 التمويل طويل األجل  تعبئة
برن������امج العم������ل بش������أن التموي������ل طوي������ل األج������ل  ديرب������انو ض������ع م������ؤتمر األط������راف ف������ي 

قص�����د ض�����مان تفعي�����ل المؤسس�����ات المالي�����ة المقترح�����ة ف�����ي ه�����ذا الم�����ؤتمر ف�����ي أق�����رب اآلج�����ال، و 

خاص�����ة عب�����ر تموي�����ل الص�����ندوق األخض�����ر للمن�����اخ. و يس�����تلزم ه�����ذا البرن�����امج ع�����دة رهان�����ات 

20Fمرتبط�����ة بتعبئ�����ة التموي�����ل طوي�����ل األج�����ل

وم الت�����ي يق�����، و تن�����درج أيض�����اً ف�����ي إط�����ار المناقش�����ة 21

الفري�������ق العام�������ل المخص�������ص المعن�������ي بالعم�������ل التع�������اوني الطوي�������ل األج�������ل بموج�������ب  به�������ا

 االتفاقية.

و ته��������مُّ الرهان��������ات المطروح��������ة عل��������ى م��������ؤتمر الدوح��������ة باألس��������اس ض��������رورة توض��������يح 

مص�����ادر التموي�����ل. ف�����إذا كان�����ت البل�����دان المتقدم�����ة ت�����رى أن القط�����اع الخ�����اص يتع�����ين علي�����ه أن 

م�����وارد المالي�����ة العام�����ة يج�����ب أن تمث�����ل الج�����زء الأن  ه�����ام، تعتب�����ر البل�����دان النامي�����ة يق�����وم ب�����دور

األكب�����ر م�����ن التم�����ويالت نظ�����راً لطبيعته�����ا المنتظم�����ة بق�����در أكب�����ر. كم�����ا أن الس�����بل لض�����مان أن 

ي������ة و متوقع������ة" ت������دخل افه������ذه الم������وارد س������تكون بوص������فها "متزاي������دة و جدي������دة و إض������افية و ك

أنها أن تق�����ّيم ه�����ذه ف�����ي إط�����ار المش�����اورات بش�����أن التعبئ�����ة، نظ�����راً ألن المع�����ايير الت�����ي م�����ن ش�����

ملي��������ار دوالر  100الخص��������ائص س��������يكون له��������ا أث��������ر عل��������ى تقي��������يم الحص��������ول عل��������ى مبل��������غ 

و بالت������الي ينبغ������ي ض������مان ش������فافية التم������ويالت عب������ر عملي������ات تعن������ى بإخض������اعها  أمريك������ي. 

للقي������اس و اإلب������الغ و االفتح������اص. و ع������الوة عل������ى ذل������ك، ت������رى بع������ض البل������دان النامي������ة أن������ه 

ملي�����ار دوالر كافي�����ة للوف�����اء بالحاجي�����ات و إع�����ادة تقي�����يم  100يتع�����ين تحدي�����د م�����ا إذا ك�����ان مبل�����غ 

21Fحج�����م ه�����ذا المبل�����غ عل�����ى أس�����اس حاجي�����ات ه�����ذه البل�����دان

. و بم�����ا أن كاف�����ة ه�����ذه الرهان�����ات  22

تن������درج ف������ي إط������ار برن������امج التموي������ل طوي������ل األج������ل، تت������ردد بع������ض البل������دان ف������ي مواص������لة 

الفري�����ق العام�����ل بموج�����ب وض�����ات االمحادث�����ات بش�����أن التموي�����ل طوي�����ل األج�����ل ف�����ي إط�����ار المف

 المخّصص المعني بالعمل التعاوني الطويل األجل بموجب االتفاقية.

 

 

 

 
                                                           
21 http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/6814.php 
22 FCCC/SBI/2012/CRP .2 
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 التنمية ونقل التكنولوجيا. 3.4 

إن وجاه�������ة مس�������ألة  التنمي�������ة ونق�������ل التكنولوجي�������ات ن�������ابع أساس�������ا م�������ن التح�������دي الكبي�������ر 

انبعاث������ات غ������ازات الدفيئ������ة وم������ن أهمي������ة نق������ل  خف������ضالتكنول������وجي ال������ذي تفرض������ه ض������رورة 

 التكنولوجيات  من أجل تشجيع تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف في الدول النامية. 

تت�����ألف  آلي�����ة التكنولوجي�����ات الت�����ي وض�����عها م�����ؤتمر األط�����راف ف�����ي ك�����انكون  م�����ن لجن�����ة  و

م������ن مرك������ز وش������بكة   و ،تنفيذي������ة للتكنولوجي������ات  مس������ؤولة باألس������اس  ع������ن تقي������يم الحاجي������ات

لتكنولوجي�������ات المن�������اخ  ال�������ذي يج�������ب أن يق�������دم المش�������ورة للبل�������دان  ويس�������هل التنس�������يق ب�������ين 

 .واإلقليميةالشبكات الوطنية 

آلي������ة التكنولوجي������ا  ال������رابط ب������ينيج������ب عل������ى األط������راف ف������ي م������ؤتمر الدوح������ة تحدي������د  و

ى س�����تنكب األط�����راف أيض�����ا عل����� واآللي�����ة المالي�����ة بم�����ا ف�����ي ذل�����ك الص�����ندوق األخض�����ر للمن�����اخ. و

 تحدي������د م������ا إذا كان������ت المحادث������ات بش������أن الوظ������ائف اإلض������افية الت������ي يض������طلع به������ا المرك������ز و

والي�������ة اللجن�������ة التنفيذي�������ة للتكنولوجي�������ات ف�������ي س�������ياق نهاي�������ة  ش�������بكة تكنولوجي�������ات المن�������اخ و

 العام�����ل المخص�����ص المعن�����ي بالعم�����ل التع�����اوني الطوي�����ل األج�����ل بموج�����ب االتفاقي�����ة. و الفري�����ق

التكنولوجي�����ات و ي�����ة الفكري�����ة تش�����كل عقب�����ة ف�����ي وج�����ه نق�����ل تعتب�����ر ع�����دة بل�����دان أن حق�����وق الملك

22Fتخص������يص منت������دى للح������وار م������ن أج������ل معالج������ة حق������وق الملكي������ة الفكري������ة. تقت������رح

ت������رى  و 23

 ب������ه للجن������ةأن دور ت������دبير حق������وق الملكي������ة الفكري������ة يج������ب أن ُيْعَه������د  األخ������رى بع������ض البل������دان

ب������ات الت������ي تح������ول العق لت������دليلألن وظيفته������ا ه������ي اقت������راح ت������دابير  ،التنفيذي������ة للتكنولوجي������ات

. بينم�������ا تتف�������ق بل�������دان أخ�������رى عل�������ى أن المنظم�������ة العالمي�������ة ادون النم�������و و نق�������ل التكنولوجي�������

المنظم������ة العالمي������ة للتج������ارة هم������ا اللت������ان يمك������ن لهم������ا أن تش������كال من������ابر  للحق������وق الفكري������ة و

ليس������ت اتفاقي������ة األم������م المتح������دة اإلطاري������ة  بش������أن تغي������ر  لمناقش������ة حق������وق الملكي������ة الفكري������ة و

 المناخ.

 

 

                                                           
23.  . http://unfcc.int/files/bodies/awg-lca/applications/pdf/20120524_tt.pdf 
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 العمل المعزز المتعلق بتقوية القدرات    .3.5

الت�������ي توج�������د ف�������ي  البل�������دان ت�������روم أنش�������طة تعزي�������ز الق�������درات مس�������اعدة ال�������دول النامي�������ة و

مرحل�����ة انتقالي�����ة نح�����و اقتص�����اد الس�����وق، عل�����ى المش�����اركة الكلي�����ة ف�����ي تطبي�����ق االتفاقي�����ة و ف�����ي 

23Fخط������ط العم������ل  الت������ي ت������نجم ع������ن البروتوك������ول

 ، و ق������د وض������عت األط������راف ف������ي ديرب������ان 24

ق�����د  . وافتحاص�����ها و  تقوي�����ة الق�����درات م�����ن أج�����ل تيس�����ير تتب�����ع نجاعت�����ه بش�����أنمنت�����دى ديرب�����ان 

تق�����ديم الم�����وارد المالي�����ة  المتقدم�����ة بالخص�����وصاتفق�����ت األط�����راف عل�����ى أن�����ه يج�����ب عل�����ى ال�����دول 

ك�����ذلك بواس�����طة قن�����وات  االتفاقي�����ات و م�����ن أج�����ل تقوي�����ة الق�����درات بواس�����طة اآللي�����ات المالي�����ة و

 .25األطرافمتعددة 

تقوي������ة الق������درات ف������ي إط������ار الفري������ق العام������ل  واص������لةوجاه������ة م المحادث������ات حالي������اً  مُه������ت و

تعتق������د ج�������ل  المخص������ص المعن�������ي بالعم������ل التع�������اوني الطوي������ل األج�������ل بموج������ب االتفاقي�������ة. و

البل������دان المتقدم������ة أن������ه يمك������ن لمنت������دى ديرب������ان إيج������اد أجوب������ة  للتس������اؤالت الجوهري������ة  الت������ي 

24Fأثاره�����ا األط�����راف م�����ن قب�����ل ح�����ول ه�����ذا الره�����ان

أن ه�����ذا  تعتب�����ر  بع�����ض البل�����دان غي�����ر أن .  26

المنت������دى ال يس������مح بتقي������يم ص������حيح ألداء تقوي������ة الق������درات. فم������ن وجه������ة نظ������ر ه������ذه البل������دان،  

مس�������ألة  تقي�������يم تقوي�������ة الق�������درات و مؤش�������رات األداء لتتب�������ع و تخص�������يصم�������ا زال�������ت  مس�������ألة 

ج آلي�����ة مالي�����ة تتكل�����ف بالس�����هر عل�����ى تنفي�����ذ تقوي�����ة الق�����درات،  تحت�����ا إنش�����اء إط�����ار مؤسس�����اتي و

ف������ي إط������ار الفري������ق العام������ل المخص������ص المعن������ي بالعم������ل التع������اوني  للمزي������د م������ن الت������داول

 الطويل األجل بموجب االتفاقية.

 محرزلتقييم التقدم ال  2015 و 2013  الممتدة ما بين فترةاالختبار لل .3.6

عل�����ى إمكاني�����ة مراجع�����ة اله�����دف المتمث�����ل ف�����ي الح�����د م�����ن زي�����ادة  ت�����نص اتفاق�����ات ك�����انكون

المطروح������ة ف������ي درج������ة مئوي������ة  2م������ن  ب������دالً  1,5ه������دف  اعتم������اددرج������ة الح������رارة واحتم������ال 

25Fكوبنه������اغن م������ؤتمر 

الممت������دة لفت������رة ل افتح������اص.  كم������ا أن األط������راف وافق������ت عل������ى إج������راء 27

ال�������ذي  جم�������الي لتقي�������يم التق�������دم المح�������رز ف�������ي تحقي�������ق اله�������دف اإل 2015 إل�������ى  2013م�������ن  

                                                           
 من بروتوكول كيوتو  (e)  10من االتفاقية  و الفصل  4.5. بمقتضى، ال سيما، الفصل  24

26  http://unfccc.int/files/bodies/awg-lcaaoolication/pdf/20120524_cb.pdf 
 CP16/1من القرار رقم  140إلى  138و  4الفقرات   27
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26Fس������يمكنهم م������ن تحدي������د م������ا إذا كان������ت هن������اك ض������رورة  لت������دابير تخفي������ف أكث������ر طموح������اً 

 . و28

يج������ب أن يم������ر بع������دة  بص������فة مش������تركة م������ن قب������ل األجه������زة الفرعي������ة،  و فتح������اص اال تم س������ي

 الدراس�������ات التقني�������ة و التقي�������يم التقن�������ي و و ه�������اتجميع والمعلوم�������ات مراح�������ل، ال س�������يما  جم�������ع 

 تحرير  تقارير تركيبية.

الدوح�����ة تحدي�����د آلي�����ات تقي�����يم المعلوم�����ات المجمع�����ة   م�����ؤتمر يتع�����ين عل�����ى األط�����راف ف�����ي و

 : إثنين خيارين البت فيستقوم األطراف ب ص. واحتفنطاق االعن  فضال

الص������فة المناس������بة  االفتح������اص  ه������م أن������ه يج������ب أن ي ذل������كاألول: بن������اء عل������ى ق������رار ك������انكون (

 الحاصل في تنفيذه) .التقدم العام  الطويل األجل و اإلجماليللهدف 

تقي�����يم تنفي�����ذ االلتزام�����ات بموج�����ب االتفاقي�����ة، بم�����ا ف�����ي  الث�����اني فيقت�����رح تض�����مين أم�����ا الخي�����ار 

أن تق�����رر األط�����راف ف�����ي  يج�����ب أيض�����اً  ذل�����ك وس�����ائل التنفي�����ذ المقدم�����ة إل�����ى البل�����دان النامي�����ة. و

مس����ألة المنت����دى لتقي����يم المعلوم����ات إم����ا م����ن خ����الل وض����ع فري����ق خب����راء أو م����ن خ����الل إنش����اء 

 فريق اتصال مشترك لألجهزة الفرعية.

 روتوكول كيوتوبالرهانات الخاصة ب .4

بروتوك�����ول كيوت�����و لفت�����رة الت�����زام ثاني�����ة. لك�����ن  تمدي�����داتفق�����ت األط�����راف ف�����ي  ديرب�����ان عل�����ى  

27Fاعتم�����ادم ف�����ي المقاب�����ل ل�����م ي�����ت

م�����دة ال أه�����داف التخفي�����ف الت�����ي التزم�����ت به�����ا األط�����راف أو   29

معلوم�����ات  ب�����الغالدوح�����ة إ م�����ؤتمر بالت�����الي س�����يكون عل�����ى األط�����راف  ف�����ي الفت�����رة الثاني�����ة.  و

     ،باإلنجليزي�����������ة QELRO ( ات و وخفض�����������هاأه�����������دافها الكمي�����������ة لتحدي�����������د االنبعاث����������� بش�����������أن

Quantified emission and reduction objectives كم�������ا يج�������ب أن تق�������رر  .(

)، والت������ي س������تؤثر ال محال������ة  عل������ى (UQAاألط������راف تأجي������ل وح������دات الكمي������ة المخصص������ة   

 البلدان المتقدمة. تبلغهاأن   تعيناالنبعاثات التي ي خفضحجم 

خف������ض  وي������ل أه������داف أط������راف المرف������ق األول  إل������ى أه������داف كمي������ة لتحدي������د وتح .1.4 
 بروتوكول كيوتوثانية  بموجب  النبعاثات لفترة التزام

جماعي�����ة لخف�����ض  فردي�����ة و أه�����دافاً إل�����ى ح�����دود ه�����ذا الت�����اريخ أث�����ار العدي�����د م�����ن األط�����راف  

 ه بش������روطه������ذه األط������راف  أه������داَف◌َ  بع������ضُ رب������ط  واالنبعاث������ات باس������تخدام مراج������ع مختلف������ة، 

                                                           
 2CP.17 VIIالقرار رقم    28

القرار رقم    29 1/CMP.7 
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ديرب������ان، أعلن������ت بع������ض ال�����دول المتقدم������ة نيته������ا ف������ي تحوي������ل أه������دافها   م������ؤتمر . فف������يمعين�����ة

لت������زام الثاني������ة بموج������ب بروتوك������ول اوخف������ض االنبعاث������ات لفت������رة  إل������ى أه������داف كمي������ة لتحدي������د

نس�����بة االنبعاث�����ات المس�����موح به�����ا  خف�����ضع�����ن التزاماته�����ا ب تفص�����حه�����ذا يعن�����ي أنه�����ا س كيوت�����و، و

 م������ع ذل������ك، ف������إن ص������يغة تحدي������د األه������داف الكمي������ة لتحدي������د و بالنس������بة للس������نة المرجعي������ة. و

ه������ذه األه������داف مش������روطة معظ������م  و  ،خف������ض االنبعاث������ات للفت������رة الثاني������ة ل������م ي������تم تحدي������دها

تأجي�������ل وح�������دات  الكمي�������ة  بش�������أن القواع�������د مث�������ل ه�������ا عيينباعتم�������اد قواع�������د ل�������م ي�������تم بع�������د ت

خف������ض االنبعاث������ات  المخصص������ة. كم������ا أن قابلي������ة مقارن������ة طم������وح األه������داف الكمي������ة لتحدي������د و

الرف�����ع لتقري�����ر  س�����بل بأفض�����ل اللدوح�����ة، خاص�����ة فيم�����ا يتعل�����ق لم�����ؤتمر ا  هام�����اً  تش�����كل رهان�����اً 

 النامي�����ة هك�����ذا، ف�����إن ال�����دول الص�����غيرة الجزري�����ة طم�����وح األه�����داف المعلن�����ة. و م�����ن مس�����توى 

و غي������ر مش������روطة  خف������ض االنبعاث������ات واض������حة و أه������داف كمي������ة لتحدي������د واعتم������اد تأم������ل 

 لفترة التزام  تدوم خمس سنوات.صيغة موحدة ذات 

آلي������ات كيوت������و مث������ل آلي������ة التنمي������ة النظيف������ة االنتف������اع بش������روط  ت������درس األط������راف أيض������اً  و

(MDP)  عل�����ى البل�����دان الت�����ي ق�����دمت   ج�����واز اقتص�����ار ه�����ذه اآللي�����ةت�����زام الثاني�����ة م�����ع للفت�����رة اال

خف�����ض االنبعاث�����ات ف�����ي إط�����ار فت�����رة االلت�����زام الثاني�����ة م�����ن بروتوك�����ول  كمي�����ة لتحدي�����د و أه�����دافاً 

 كيوتو.

 الثانية  تزاملاال وحدات الكمية المخصصة إلى  فترة  رحيلت .4.2

يمك������ن تبادله������ا ب������ين المش������اركين ف������ي  إن  وح������دات الكمي������ة المخصص������ة  ه������ي  وح������دات

تس�������مح للبل�������دان الت�������ي احترم�������ت أه�������دافها أو تجاوزته�������ا،  بي�������ع ه�������ذه  بروتوك�������ول كيوت�������و، و

الوح������دات إل�������ى البل�������دان الت������ي ل�������م تحترمه�������ا. فش������راء ع�������دد م�������ن الوح������دات ال�������ذي يع�������ادل 

، يت�����يح له�����ذه األخي�����رة معين�����اً  اً عج�����زس�����جلت المطابق�����ة ل�����دى البل�����دان الت�����ي  بش�����أنالخص�����اص  

ق�����د يس�����ر  الرك�����ود االقتص�����ادي لع�����دد كبي�����ر م�����ن البل�����دان تحقي�����ق أه�����داف  بالتزاماته�����ا. والوف�����اء 

الخف�������ض م�������ن االنبعاث�������ات  أو االقت�������راب منه�������ا بالنس�������بة للفت�������رة األول�������ى  م�������ن بروتوك�������ول 

ق�����د ت�����م تخ�����زين ع�����دد كبي�����ر م�����ن وح�����دات الكمي�����ة المخصص�����ة م�����ن ط�����رف البل�����دان  كيوت�����و. و

المش�����اركة ف�����ي بروتوك�����ول األط�����راف  بل�����دانل. وتأم�����ل غالبي�����ة اغياب�����هلقل�����ة الطل�����ب أو  نظ�����راً 

كيوت�����و أن ي�����تم تأجي�����ل ه�����ذه الوح�����دات لفت�����رة االلت�����زام الثاني�����ة مم�����ا سيس�����هل عل�����يهم  احت�����رام 

م�������ؤتمر  ق�������د  ق�������ررت األط�������راف ف�������ي  . ووخفض�������ها أه�������دافهم الكمي�������ة لتحدي�������د االنبعاث�������ات

تقي�����يم اآلث�����ار المترتب�����ة ع�����ن تأجي�����ل وح�����دات الكمي�����ة المخصص�����ة إل�����ى فت�����رة االلت�����زام   ديرب�����ان
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28Fالثاني������ة

حس������اب تأجي������ل وح������دات الكمي������ة  طرائ������قع������دة مقترح������ات بش������أن  ق������د ق������دمت و. 30

ف�����ي لألط�����راف  بالموافق�����ة. و بالت�����الي ينبغ�����يأي منه�����ا ل�����م يح�����ظ  هأن����� لك�����ن يب�����دو المخصص�����ة و

الكمي��������ة  د المطبق��������ة لتأجي��������ل وح��������داتالقواع��������اعتم��������اد  أن يعمل��������وا عل��������ى الدوح��������ةم��������ؤتمر 

خي�����ار  أنكم�����ا  يترت�����ب ع�����ن ك�����ل خي�����ار. حس�����ب م�����االمخصص�����ة إل�����ى فت�����رة االلت�����زام الثاني�����ة 

 في جدول األعمال. اً وارد يعتبر أمراُ  تحديد التأجيلعدم 

 

 االستمرارية بين فترتي االلتزام ومدة فترة االلتزام الثانية .4.3

االلت������زام  تس������توجب إدخ������ال تع������ديالت عل������ى تج������در اإلش������ارة إل������ى أن اس������تمرار فترت������ي 

. م������ن  2013 /ك������انون الث������انيبروتوك������ول كيوت������و وأن ت������دخل حي������ز التنفي������ذ قب������ل ف������اتح يناير

،  ك�����ان يج�����ب عل�����ى  ثالث�����ة أرب�����اع أط�����راف  بروتوك�����ول  كيوت�����و (أي م�����ا يع�����ادل ذل�����كأج�����ل 

م���������ن أج���������ل   . و2012 /تش���������رين األولأكتوبر 3)  المص���������ادقة عل���������ى التع���������ديالت قب���������ل 143

فج������وة ب������ين فترت������ي االلت������زام، س������تطرح  ف������ي الدوح������ة خي������ارات م������ن أج������ل التطبي������ق ال جس�����ر

يقت�����رح تح�����الف  المؤق�����ت للتع�����ديالت عل�����ى البروتوك�����ول ف�����ي انتظ�����ار دخوله�����ا حي�����ز التنفي�����ذ. و

أن تك������ون   ال������دول الص������غيرة الجزري������ة النامي������ة  باإلض������افة إل������ى بع������ض البل������دان األق������ل نم������واً 

لألط�����راف  عتم�����دة ف�����ي الدوح�����ة ملزم�����ة قانون�����اً التع�����ديالت الت�����ي أدخل�����ت عل�����ى البروتوك�����ول الم

التطبي�����ق المؤق�����ت ف�����ي انتظ�����ار دخوله�����ا  عب�����ر 2013 /تش�����رين الث�����انيم�����ن ف�����اتح يناير اعتب�����اراً 

 حيز التنفيذ.

 :اثنين أما فيما يخص فترات االلتزام، فإن قرار ديربان ينص على  خيارين

   ؛2017إلى  2013 ثانية منفترة تدوم خمس سنوات (فترة إما( 

  2020إلى  2013من فترة تدوم ثماني سنوات (فترة ثانية إما(. 

األول  لكون�������ه سيس�������مح بمراجع�������ة أه�������داف  الخي�������ارَ غالبي�������ة البل�������دان النامي�������ة  فض�������لت و

العدي������د م�����ن البل������دان  تؤك�����د مجموع������ة أفريقي�����ا و خف�����ض االنبعاث�����ات بع������د خم�����س س������نوات.  و

منخفض�������ة م�������ن األق�������ل نم�������وا أن ه�������ذا الخي�������ار سيس�������مح بتجن�������ب الجم�������ود عل�������ى مس�������تويات 

سيس�����تجيب  لنت�����ائج تقري�����ر التقي�����يم الخ�����امس  الص�����ادر ع�����ن  و ،الطم�����وح لم�����دة ثم�����اني س�����نوات

  غي������ر أن.  2014 /أيلولالمن������اخ المنتظ������ر ف������ي س������بتمبر بتغي������ر الهيئ������ة الحكومي������ة المعني������ة
                                                           
30http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_goups/kp/application/pdf/carryover_quantitative_illustrati
ve_examples_for_website_posting_17aug2012.pdf 
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 بع�������ض ال�������دول الص�������اعدة تفض�������ل الخي�������ار األول، ألن فت�������رة أقص�������ر تعن�������ي أيض�������ا مجازف�������ة

29Fس������نوات 5االلت������زام بأه������داف أخ������رى بع������د  تس������تلزم 

تطال������ب معظ������م البل������دان المتقدم������ة  .  و31

ثم�����اني س�����نوات لض�����مان االنتق�����ال إل�����ى النتيج�����ة الت�����ي لفت�����رة االلت�����زام الثاني�����ة  تمت�����دب�����دورها أن 

 سيفضي إليها منهاج ديربان للعمل.

 

 مؤتمر الدوحة  التطلعات بشأن
التطلع������ات ن س������قف إديرب������ان، ف������م������ؤتمرات ك������انكون و المقدم������ة ف������ي لطروح������ات ب������النظر ل

ف�����ي   حي�����ث أن ه�����ذا الم�����ؤتمر س�����يقرر   ف�����ي الم�����دة و ،بالنس�����بة لم�����ؤتمر الدوح�����ة س�����يكون عالي�����اً 

منه������اج  يكل������ةكم������ا س������يقوم بإع������داد ه  .بع������ض اآللي������ات للمرحل������ة الثاني������ة لبروتوك������ول كيوت������و

المعن�������ي ب�������النظر  الفري�������ق العام�������ل المخص�������صوض�������ع ح�������د  لوالي�������ة   ديرب�������ان  للعم�������ل و

بموج�������ب  بروتوك�������ول  األول المرف�������ق ف�������ي لألط�������راف المدرج�������ة اإلض�������افية اتااللتزام������� ف�������ي

لوالي�������ة الفري������ق العام�������ل المخص�������ص المعن������ي بالعم�������ل التع������اوني الطوي�������ل األج�������ل  كيوت������و و

 . بالي في إطار احترام روح خطة عمل  ذلك االتفاقية و بموجب

الكفيل�������ة س�������بل كال العالق�������ةالرهان�������ات   كس�������بأن يح�������دد المفاوض�������ون الوس�������ائل ل نتظ�������ريُ  و

 و ذل�����ك م�����ن أج�����ل، الطم�����وح و الس�����ماح بقابلي�����ة التزام�����ات التخفي�����ف للمقارن�����ةمس�����توى  رف�����ع ب

 يتع������ين عل������ى.  كم������ا درج������ة مئوي������ة 2لتس������تقر ف������ي ارتف������اع الح������رارة العالمي������ة  الح������د م������ن

فض�����الً ع�����ن  ،ش�����فاف و  من�����تظماألط�����راف االتف�����اق عل�����ى ض�����مان م�����د ال�����دول النامي�����ة بتموي�����ل 

أن جمي����ع العناص����ر المؤسس����ة لخط����ة عم����ل ب����الي ق����د س����ويت بحي����ث تس����مح بنهاي����ة م����ن التأك����د 

والي�������ة  الفري�������ق العام�������ل المخص�������ص المعن�������ي بالعم�������ل التع�������اوني الطوي�������ل األج�������ل بموج�������ب 

 .بالتوافقاالتفاقية  

 التطلع�������ات مرحل�������ة ثاني�������ة م�������ن بروتوك�������ول كيوت�������و يغ�������ذي ك�������ذلك   ص�������وبَ إن االنتق�������ال 

بالح�����د م�����ن االنبعاث�����ات.   ملزم�����ة قانون�����اً  تعه�����دات ضلكون�����ه يظ�����ل  االتف�����اق الوحي�����د ال�����ذي يف�����ر

بع�����ض ل�����ن تك����ون  ،ث����العل�����ى س����بيل المإال أن آلي����ات ه����ذا االنتق�����ال تظ����ل الي����وم غي�����ر مؤك����دة. ف

 والياب������ان  وكالوالي�����ات المتح�����دة  المعني������ة االلت�����زام الثاني�����ة فت�����رةال�����دول المتقدم�����ة طرف�����ا ف������ي 

لتخفي������ف له������ذه البل������دان ج������ل ال������دول ف������ي أن تك������ون أه������داف اترغ������ب كم������ا   .كن������دا روس������يا و

 الفت�����رة، ف�����ان اختي�����ار م�����دة وع�����الوة عل�����ى ذل�����ك.  2020 - 2013مس�����جلة ف�����ي اتف�����اق لمرحل�����ة 

س���������يكون ) 2020إل���������ى  2013أو م���������ن   2017إل���������ى   2013الثاني���������ة للبروتوك���������ول (م���������ن  

                                                           
31 Muller,B., 2011 
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حاس������ما م������ن أج������ل ت������أمين  االنتق������ال إل������ى االتفاقي������ة الت������ي يج������ب أن يتوص������ل إليه������ا منه������اج 

 .2020للمرحلة ما بعد   ديربان

اتف�����اق ح�����ول نظ�����ام  إب�����رامو ف�����ي إط�����ار منه�����اج ديرب�����ان للعم�����ل،  يتع�����ين عل�����ى األط�����راف 

 بع������ضق������د عت و ،عل������ى أبع������د  تق������دير  2020ي������دخل حي������ز التنفي������ذ س������نة  2015من������اخي لس������نة 

 2020هات�����ه المرحل�����ة ستس�����اعد عل�����ى بل�����وغ اتف�����اق م�����ا بع�����د ل الظرفي�����ةاألم�����ل عل�����ى أن  البل�����دان

إع������داد مخططه������ا الخماس������ي المقب������ل  بص������دديتمت������ع بق������وة قانوني������ة . حي������ث س������تكون الص������ين 

تش�����ريع جدي�����د يخ�����ص المن�����اخ  لس�����نبينم�����ا ق�����د تك�����ون الوالي�����ات المتح�����دة ف�����ي وض�����عية تؤهله�����ا 

، يتع������ين 2015م������ن أج������ل ت������وفير جمي������ع الحظ������وظ لتبن������ي االتف������اق ف������ي  الك������ونغرس. و ف������ي

 ح������رازعط������ل االنطالق������ة الالزم������ة إلالدوح������ة م������ن ش������أنه أن  ي ف������ي م������ؤتمرتجن������ب أي ت������أخير 

ه�����ي  الب�����دء ف�����ي  التف�����اوض ليس�����ت األولوي�����ة   ت�����رى أن البل�����دانغي�����ر أن العدي�����د م�����ن  .النج�����اح

اختت������ام    األحرى ب������ل ب������ه������ذا االتف������اق ال������ذي سيفض������ي إلي������ه منه������اج ديرب������ان للعم������ل   بش������أن

األش�������غال بنج�������اح للفري�������ق العام�������ل المخص�������ص المعن�������ي بالعم�������ل التع�������اوني الطوي�������ل األج�������ل 

المعن����������������ي ب����������������النظر  لفري����������������ق العام����������������ل المخص����������������صل االتفاقي����������������ة و بموج����������������ب

بموج�������ب  بروتوك�������ول  األول المرف�������ق ف�������ي لألط�������راف المدرج�������ة اإلض�������افية االلتزام�������ات ف�������ي

األط�����راف ف�����ي الدوح�����ة الخط�����وط العريض�����ة لعم�����ل منه�����اج  تعتم�����دأن ينتظ�����ر  كيوت�����و.   كم�����ا

 .و تحديد مراحله األساسية   ديربان 

 التطلع�������ات،  عقب�������ريتهم م�������ن أج�������ل االس�������تجابة له�������ذه  باس�������تثمارإن المفاوض�������ين لمط�������البون 

م�����ؤتمر الدوح�����ة الفرص�����ة للتقري�����ر ف�����ي المب�����ادئ األساس�����ية الت�����ي يج�����ب أن يعتم�����د حي�����ث يمث�����ل 

مب���دأ مث���ل  المع���ّزز للعم���ل ديرب���ان بمنه���اج المعن���ي المخص���ص العام���ل عليه���ا الفري���ق

تحدي�����د ل أج����� البل�����دان م�����نبع�����ث الثق�����ة الالزم�����ة ب�����ين  الفرص�����ة م�����نه�����ذه  مكنتس����� و. اإلنص�����اف

الت������ي س������يتم وفقه������ا حص������ر التزام������ات ال������دول المتقدم������ة و التزام������ات ال������دول النامي������ة  الطريق������ة

ه�����ذه االنطالق�����ة بتس�����يير اختت�����ام ت�����وافقي كم�����ا س�����تمكن  .2020ف�����ي االتف�����اق الجدي�����د لم�����ا بع�����د 

لألط��������راف  اإلض��������افية االلتزام��������ات المعن��������ي ب��������النظر ف��������ي لفري��������ق العام��������ل المخص��������صل

للفري�������ق العام�������ل المخص�������ص  بموج�������ب  بروتوك�������ول كيوت�������و و األول المرف�������ق ف�������ي المدرج�������ة

     .المعني بالعمل التعاوني الطويل األجل بموجب االتفاقية
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 معلوماتالبطاقة 

 البطاقة األولى 

 و أهم ائتالفات التفاوض  اإلقليميةالمجموعات 

و ائتالف�����ات للتف�����اوض.  إقليمي�����ةتغي�����ر المن�����اخ مجموع�����ات  بش�����أن عملي�����ة المفاوض�����ات ته�����م

األم�����م المتح�����دة، حس�����ب  وض�����عتهن نظ�����ام رس�����مي للترتي�����ب ع����� اإلقليمي�����ةالمجموع�����ات  تنبث�����قو

 أُنش�����ئت عل�����ىف�����ي ح�����ين  تش�����كل ائتالف�����ات التف�����اوض تحالف�����ات سياس�����ية  ، الجغراف�����ي موق�����عال

األحي�����ان باس�����مها  البل�����دان ف�����ي غال�����ب تح�����دثالمفاوض�����ات ت إب�����ان و أس�����اس مص�����الح مش�����تركة.

 أو باسم ائتالف التفاوض.

 لهيئة األمم المتحدة  اإلقليميةالمجموعات 

يتعل����������ق  المص����������الح فيم����������لبالض����������رورة نف����������س  اإلقليمي����������ةالمجموع����������ات ال تتقاس����������م 

 اإلقليمي������ةينتخ�����ب أعض�����اء المكت������ب داخ�����ل المجموع�����ات و تغي�����ر المن������اخ. بالمفاوض�����ات بش�����أن

 الجزرية النامية. الصغيرة و الدول

م������ن إفريقي������ا و أس������يا و منطق������ة المح������يط اله������ادي (بم������ا  اإلقليمي������ةو تتك������ون المجموع������ات 

أمريك��������ا الالتيني��������ة و ج��������زر  فيه��������ا الياب��������ان) و أوروب��������ا الش��������رقية و أوروب��������ا الوس��������طى و

 باالنجليزي�������ة(باالس�������بانية ) ث�������م أوروب�������ا الغربي�������ة و اآلخ�������رون  GRULACالك�������اريبي (

Western Europe and Others Group –WEOG   (و يقص������د ب������اآلخرين: 

 النرويج وسويسرا. و نيوزلندا و ايسالندا و الواليات المتحدة و كندا و أستراليا

 المجموعة االفريقية 
للتف�������اوض  احقيقي������ ائتالف�������بوص������فها االوحي�������دة الت������ي تش�������تغل  اإلقليمي������ةو ه������ي المجوع�������ة 

عض������وا يتقاس������مون مختل������ف الهم������وم كالتص������حر و قل������ة الم������وارد المائي������ة  53وتتك������ون م������ن 

ت�����دلي المجموع�����ة ف�����ي  و .الفق�����ر حارب�����ةوع�����دم الق�����درة عل�����ى مواجه�����ة آث�����ار  تغي�����ر المن�����اخ و م
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المتعلق�������ة  ف������ي القض�������اياعل�������ى وج������ه الخص�������وص  غال������ب األحي�������ان بتص������ريحات مش�������تركة و

 نقل التكنولوجيا و تقوية القدرات والتمويل. التكيف وب

 

 

 ائتالفات التفاوض

 )الجزرية النامية(تحالف الدول  الصغيرة  
ال��������دول الص��������غيرة  باس��������م معظ��������م ح��������دثتت و خصص��������ةم الض��������غطه��������ي مجموع��������ة  و 

  .المفاوضات في هيئة األمم المتحدة إبانالجزرية النامية 

ث�������ار تغي�������ر قابلي�������ة التع�������رض آليتقاس�������م تح�������الف ال�������دول  الص�������غيرة الجزري�������ة النامي�������ة  و

يتعل�����ق منه�����ا بارتف�����اع نس�����بة مس�����توى البح�����ر ال�����ذي ق�����د يه�����دد وج�����ود ع�����دة المن�����اخ خاص�����ة م�����ا 

 .مالحظين 4عضوا و  39يضم تحالف الدول الصغيرة الجزرية النامية  و .جزر

 10 تنتم������ي / الص������ين كم������ا  77و معظ������م بل������دان ه������ذا التح������الف أعض������اء ف������ي مجموع������ة 

30Fاً نم������والبل������دان  ق������لألبل������دان منه������ا 

و تظ������ل البح������رين الدول������ة الص������غيرة الجزري������ة النامي������ة  32

غي�����ر منتمي�����ة إل�����ى تح�����الف ال�����دول الص�����غيرة الجزري�����ة  الوحي�����دة العض�����و ف�����ي األم�����م المتح�����دة و

النامي�����ة عك�����س ج�����زر ك�����وك و ني�����وى اللت�����ان تنتمي�����ان  إل�����ى ه�����ذا التح�����الف و لكنهم�����ا دولت�����ان  

31Fصغيرتان  جزريتان  ناميتان غير أعضاء في األمم المتحدة

33. 

 

   نمواً لبلدان األقل ا
 33( نم�����وابل�����دا نامي�����ا م�����ن ض�����من البل�����دان األقل 49  نم�����واتض�����م مجموع�����ة البل�����دان األق�����ل  

زر األنت�������ي) و ت�������دافع ه�������ذه المجموع�������ة بص�������فة ف�������ي ج������� 1آس�������يا و ف�������ي  15فريقي�������ا، ف�������ي ب

 .مش����تركة ع����ن مص�����الحها ف����ي هيئ�����ة األم����م المتح�����دة و خاص����ة منه�����ا م����ا يتعل�����ق بتغي����ر المن�����اخ

احتياجه������ا لل������دعم م������ن أج������ل  كم������ا تتقاس������م ه������ذه المجموع������ة اعتب������ارات تتعل������ق بض������عفها و

  .تخطيط تكيفها

                                                           
 /http://www.sidsnet.org/oasis et http://www.unohrlls.org/en/ldc/related/62: انظر 32
 //http://www. unohrlls.org/en/sids44 انظر 33
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اج�����ات الخاص������ة تيحتغي�����ر المن�����اخ باال بش�����أنو تق�����ر اتفاقي�����ة األم�����م المتح�����دة اإلطاري�����ة 

الت�����ي تت�����وفر عل�����ى الق�����درات األكث�����ر ض�����عفا ف�����ي مواجه�����ة  و نم�����والمجموع�����ة البل�����دان األق�����ل 

 .أثار تغير المناخ

 

 

 و الصين  77وعة مجم

تعتب������ر  بل������دا نامي������ا باإلض������افة إل������ى الص������ين. و 130الص������ين م������ن  و 77تتك������ون مجموع������ة  

بل�����دا ع�����وض بل�����دا كام�����ل العض�����وية. و فيم�����ا يتعل�����ق  77ه�����ذه األخي�����رة ش�����ريكا فق�����ط لمجموع�����ة 

 77بالرهان�����ات الخاص�����ة بتغي�����ر المن�����اخ،  ف�����ان الص�����ين تتع�����اون بش�����كل وثي�����ق م�����ع مجموع�����ة 

32Fو الص��������ين 77مواق��������ف المجموع��������ة باس��������م مجموع��������ة ي��������تم اتخ��������اذ و بالت��������الي 

. و تس��������اند 34

الص���������ين عل���������ى الخص���������وص المص���������الح االقتص���������ادية ألعض���������ائها ح���������ول  و 77مجموع���������ة 

تعتم������د المن������اخ   بش������أن تغي������ر المفاوض������ات  إب������ان مختل������ف الرهان������ات ف������ي األم������م المتح������دة. و

 متباين������ة و ت������دافع عنه�����ا آن������ذاك م������ن خ������الل األحي�����ان مواق������فاألعض������اء ف������ي بع������ض  البل�����دان

33Fإقليميةخر للتفاوض أو من خالل مجموعة آائتالف 

35 . 

 

 االتحاد األوروبي
بل�����دا عض�����وا وه�����و ممث�����ل  27يض�����م   ااقتص�����ادي اسياس�����ي ااالتح�����اد األوروب�����ي اتح�����اد يعتب�����ر

بالمجموع������ة األوروبي������ة الت������ي تش������كل طرف������ا ف������ي االتفاقي������ة وف������ي بروتوك������ول كيوت������و و ل������يس 

رغ�������م بع�������ض  له�������ا ح�������ق التص�������ويت منفص�������ل ع�������ن ح�������ق تص�������ويت البل�������دان األعض�������اء. و

ن ه�����ذه األخي�����رة تتبن�����ى ف�����ي غال�����ب األحي�����ان موقف�����ا مش�����تركا و ت�����تكلم بص�����وت إاالختالف�����ات ف�����

 تغير المناخ.  بشأنالمفاوضات  إبانواحد 

 
 

 المجموعة الشاملة

                                                           
34 Yamin and Delpedge, 2004 
35 www.G-77.org 



 31 

ُ المجموع�����ة الش�����املة تك�����ون   طرف�����ا ف�����ي أم�����ن بل�����دان متقدم�����ة ليس�����ت  يت�����ألف مرن�����اً  ائتالف�����ا

تغي�����ر المن�����اخ.  بش�����أنق�����د تك�����ون ه�����ذا االئ�����تالف ف�����ي س�����ياق المفاوض�����ات  االتح�����اد األوروب�����ي و

JUSSCANNZ34Fق��������د ن��������تج ه��������ذا االئ��������تالف ع��������ن مجموع��������ة   و

 و الت��������ي تض��������م الياب��������ان 36

الن��������رويج. و  سويس��������را و و أس��������تراليا و نيوزلن��������دا وكن��������دا  والوالي��������ات المتح��������دة األمريكي��������ة 

تتمي�����ز ه�����ذه المجموع�����ة بنش�����اطها عل�����ى ص�����عيد جمي�����ع  منت�����ديات األم�����م المتح�����دة رغ�����م ك�����ون 

الت�������ي تض�������م ه�������ذه  الالئح�������ة أن رغ�������م  وتركيب�������ة المجموع�������ة ليس�������ت بالض�������رورة نفس�������ها. 

 والوالي�����ات المتح�����دة  وكن�����دا  و أس�����ترالياع�����ادة  فه�����ي تش�����ملغي�����ر رس�����مية،  المجموع�����ة تع�����د

تنض�������اف  بل�������دان  أوكراني�������ا  (و الن�������رويج، و ونيوزيلن�������دا،  والياب�������ان،  وايس�������الندا  وروس�������يا 

ترك��������ز المجموع��������ة  2001س��������نة من��������ذ  حس��������ب المواض��������يع المتناول��������ة). و دوري��������اً أخ��������رى 

 بدال من المفاوضات في حد ذاتها.  اتالمعلوم حول تقاسمأنشطتها 
 

   مطيرةالدول ذات الغابات ال  ائتالف
ه�����ذه المجموع�����ة بمب�����ادرة م�����ن الب�����ابوازي غيني�����ا الجدي�����دة.  تتك�����ون  ب�����دأت 2005 ع�����امف�����ي 

المبذول�����ة  م�����ن ط�����رف ال�����دول النامي�����ة م�����ن أج�����ل التخفي�����ف  جهودته�����دف إل�����ى التعري�����ف ب�����ال و

ه������ي  و بل������دا  32. و تض������م ه������ذه المجموع������ة الغاب������ات م������ن االنبعاث������اث الناجم������ة ع������ن إزال������ة

ج��������زر  و االيكوات��������ور، وكوس��������تاريكا،  والش��������يلي،  والك��������امرون،  وبوليفي��������ا،  و الب��������نغالديش

 وج����������زر س����������ليمان،  والهون����������دراوس،  وغواتيم����������اال،  وغان����������ا، والغ����������ابون،  والفي����������دجي، 

ب�������ابوازي غيني�������ا  ونيجيري�������ا،  ونيك�������ارغوا،  وماليزي�������ا،  ولوس�������وطو،  وكيني�������ا،  وأندونيس�������يا، 

 وجمهوري�����������ة افريقي�����������ا الوس�����������طى،  والبي�����������رو،  و الب�����������اراغواي، وبانام�����������ا،  والجدي�����������دة، 

 والجمهوري���������ة الديمقراطي���������ة للكونغ���������و،  وجمهوري���������ة الكونغ���������و،  وجمهوري���������ة ال���������دومينيك، 

35Fفانواتو األوروغواي و وأوغندا،  والتايالند،  والسامو،  والسالفادور، 

37 . 
 

 البيئية  سالمةمجموعة ال
 م������ن ط������رف أعض������اء منظم������ة التع������اون و 2000البيئي������ة س������نة  الس������المةمجموع������ة  ش������كلتت

مجموع������ة الم������ن ط������رف  عتم������دةالتنمي������ة االقتص������اديين ال������ذين ل������م ينخرط������وا ف������ي المواق������ف الم

أي  سويس��������را الليشنتش��������تاين، اللوكس��������ومبورغ، المكس��������يك وجمهوري��������ة كوري��������ا.  و  ش��������املةال

 التع�����اون و ف�����ي منظم�����ةالوحي�����دين األعض�����اء  كوري�����ا العض�����وينتظ�����ل المكس�����يك و جمهوري�����ة 

بم��������ا أن الس��������ياقات  واألول.  ف��������قف��������ي المر غي��������ر المدرج��������ةنمي��������ة االقتص��������اديين الل��������ذان الت

                                                           
 JUSSCANNIZ 36   نيوزلنداالنرويج و  ،أستراليا ،كندا ، سويسرا الواليات المتحدة األمريكية ،اليابان هو عبارة عن اختصار انجليزي ل،  

37     www.rainforestcoalition.org 
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36Fف�����رديالوطني�����ة للبل�����دان األعض�����اء ج�����د مختلف�����ة فق�����د تلج�����أ إل�����ى التف�����اوض عل�����ى أس�����اس 

 . و38

 .سويسرا تقوم بهن التنسيق بين أعضاء المجموعة إفي مقابل ذلك، ف

 

 

 

 

 
 

    الوسطى و القوقاز و ألبانيا و مولدافيا  آسيامجموعة بلدان 

آس��������يا  أوروب��������ا الوس��������طى و تض��������م ه��������ذه المجموع��������ة بل��������دانا م��������ن أوروب��������ا الش��������رقية و

و مول�������دافيا، و كازخس�������تان، و جورجي�������ا، و أرميني�������ا،   و ،االوس�������طى، باإلض�������افة إل�������ى ألباني�������

 تركمنستان كما يوجد مالحظون مثل أذربيجان. أوزبكستان و

البل�����دان ائتالف�����ا قص�����د التعري�����ف بوض�����عها كبل�����دان غي�����ر مدرج�����ة ف�����ي و ق�����د ش�����كلت ه�����ذه 

ات انتقالي�������ة ف�������ي إط�������ار اتفاقي�������ة األم�������م المتح�������دة يالمرف�������ق األول و تت�������وفر عل�������ى اقتص�������اد

37Fكيوت�����وبروتوك�����ول  بتغي�����ر المن�����اخ و بش�����أناإلطاري�����ة 

الس�����بب ف�����ي ذل�����ك ه�����و أن اتفاقي�����ة  . و39

و   "بل������د ن������امي"ض������وح عب������ارة بتغي������ر المن������اخ ال تح������دد بو بش������أناألم������م المتح������دة اإلطاري������ة 

نفس�����ها  رغ�����م ك�����ون ه�����ذه البل�����دان غي�����ر مدرج�����ة ف�����ي المرف�����ق األول لالتفاقي�����ة فإنه�����ا ال تعتب�����ر

ُ بل�����دا بل�����دان ه�����ذه المجموع�����ة مواق�����ف مش�����تركة تتعل�����ق برهان�����ات  تعتم�����دم�����ا  . و ن�����ادراً ةمي�����نا نا

 أخرى.

 

      الالتنيةاالئتالف البوليفاري لشعوب أمريكا 
اجتماعي������ة و اقتص������ادية ته������دف  االئ������تالف ف������ي األس������اس منظم������ة سياس������ية و ك������ان ه������ذا   

 تعزي������ز التع������اون ف������ي ه������ذه المج������االت ب������ين البل������دان االش������تراكية ألمريك������ا الالتيني������ة و إل������ى

الكراييب������ي و تق������ديم ب������ديل ع������ن منطق������ة التب������ادل الح������ر لألم������ريكيتين الت������ي ترعاه������ا الوالي������ات 

38Fالمتحدة

40. 

                                                           
38 yamin, F et Depledge, J., 2004 
 نفس المصدر 39
40    http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=show-page&pid=258 
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ه������ي  و بل������دان 5للتف������اوض يمث������ل  ن������واة  ائتالف������اً  2010من������ذ س������نة   ه������ذه البل������دان مث������لت و

 و .النيك���������اراغوا و أنتيك���������وا ب���������اربوداو االيكوات���������ور،  و بوليفي���������ا، و كوب���������ا، و الفيني���������زويال،

ل�����ي كرون�����ادين. ي�����دعم ه�����ذا  -فانس�����ان -بل�����دان ال�����دومينيك و س�����ان م�����ن حي�����ت آلخ�����رح�����ق به�����ا لت

درج�����ة  1,5 إل�����ى 1لتس�����تقر ف�����ي الح�����رارة  الح�����د م�����ن ارتف�����اعاالئ�����تالف مواقف�����ه بتحقي�����ق ه�����دف 

ف�����ي  ريادي�����اً  مب�����دأ ي�����نص عل�����ى أن�����ه يج�����ب عل�����ى ال�����دول المتقدم�����ة أن تلع�����ب دوراً بو ، مئوي�����ة 

 المجهود العالمي للتصدي للتغيرات المناخية.

 

 حوار قرطاجنة

خ�����الل م�����ؤتمر األط�����راف   أنش�����أتمجموع�����ة غي�����ر رس�����مية عب�����ارة ع�����ن ح�����وار قرطاجن�����ة 

م�����������ا ب�����������ين مص�����������نع                                                     بل�����������داً  40. و تض�����������م ه�����������ذه المجموع�����������ة ك�����������انكونف�����������ي     16 -

ف������ي حظي������رة اتفاقي������ة األم������م  مل������زم قانون������اً  نظ������ام ش������امل و إرس������اء و يس������عى إل������ى ن������امي. و

تغي������ر المن������اخ.  و يه������دف ه������ذا الح������وار إل������ى المناقش������ة المفتوح������ة  بش������أنالمتح������دة اإلطاري������ة 

الت�����ي يمك�����ن فيه�����ا   ج�����االت و استكش�����اف الم عض�����وتخ�����ص المنط�����ق ال�����ذي ي�����ؤطر مواق�����ف ك�����ل 

تخف������يض م������ن بالس������عي إل������ى ال ق������د الت������زم األعض������اء . وو تقويت������ه تالق������ي العم������ل المش������ترك

ن المجموع������ة تظ������ل رغ������م أ و مع������دل الك������اربون ببل������دانهم أو اإلبق������اء عل������ى مس������تواه المت������دني.

م������ن االتح������اد األوروب������ي  أعض������اءها بل������داناً  أن تض������م ض������من ا يمك������ن ه������غي������ر رس������مية، فإن

لبل�������دان أمريك�������ا  اائتالف�������ا غي�������ر رس�������مي و اإلفريقي�������ةالمجموع�������ة  ووالبل�������دان األق�������ل نم�������وا،  

جمهوري���������ة  كوس���������تاريكا، و والش���������يلي،  والبي���������رو،  والمتك���������ون م���������ن بانام���������ا،  الالتيني���������ة و

ق�������د وق�������ع عض�������وان م�������ن  ال�������دول الص�������غيرة  الجزري�������ة النامي�������ة. وتح�������الف  ال�������دومينيك و

 .نيوزلندا اإلعالن األخير أستراليا و المجموعة الشاملة و

 

 باسيك

و ه������ي مجموع������ة تتك������ون م������ن البرازي������ل و افريقي������ا الجنوبي������ة و الهن������د و الص������ين تأسس������ت 

م�����ن أج�����ل تحدي�����د موق�����ف مش�����ترك ف�����ي م�����ؤتمر كوبنه�����اغن  2009بر فمعق�����ب لق�����اء ف�����ي  ن�����و

). و عن�������د الخ�������روج م�������ن ه�������ذا اللق�������اء أص�������درت   2009 بريس�������مد. 15 -األط�������راف (م�������ؤتمر

سلس�����لة م������ن المواق������ف اعتبره�����ا أعض������اءها ال رجع�����ة فيه������ا و غي������ر  BASICه�����ذه المجموع������ة 
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قابل�����ة للتف�����اوض و خاص�����ة مرحل�����ة الت�����زام ثاني�����ة لل�����دول المتقدم�����ة بموج�����ب بروتوك�����ول كيوت�����و 

م������ن ت������م، ف������إن  ل������دول النامي������ة.  وفائ������دة اوتموي������ل متزاي������د م������ن أج������ل التخفي������ف و التكي������ف ل

لق������اءات المجموع������ة كان������ت ت������تم بانتظ������ام  م������ن أج������ل إع������داد  مواق������ف مش������تركة و تط������وير 

مكون��������ة م��������ن أه��������م ال��������دول  BASICاس��������تراتجية مش��������تركة أيض��������ا.  و بم��������ا أن المجموع��������ة 

فص������اعدا ة،  فإنه������ا تف������رض نفس������ها م������ن اآلن واع������دالص������اعدة و تع������د م������ن أكب������ر ال������دول ال

 المناخ. بشأناوضات الدولية البد منه في المف كفاعل

 

 

 Like Minded Group  مجموعة الدول ذات التوجهات المماثلة

م�����ن البل�����دان تك�����ون أثن�����اء  اً تلقائي����� اً مجموع�����ة ال�����دول ذات التوجه�����ات المماثل�����ة ائتالف����� تمث�����ل

تتك�����ون ه�����ذه المجموع�����ة م�����ن ع�����دة  .  و2012 وتغي�����ر المن�����اخ ف�����ي م�����اي بش�����أنم�����ؤتمر ب�����ون 

م�����ن ع�����دة اقتص�����ادات ص�����اعدة م�����ن آس�����يا  م�����ن الهن�����د و الص�����ين و وبل�����دان م�����ن الع�����الم العرب�����ي 

بوليفي�����ا و   و و م�����ن بع�����ض األط�����راف النش�����يطة ف�����ي أمريك�����ا الجنوبي�����ة خصوص�����ا فيني�����زويال،

و يتمت�������ع ه�������ذا  و يطل�������ق عليه�������ا ع�������ادة مجموع�������ة ال�������دول ذات التوجه�������ات المماثل�������ة ،كوب�������ا

 مية للتجارة.االئتالف بحضور في منتديات دولية أخرى و بالخصوص المنظمة العال

 يتعل�����ق األم�����ر بمجموع�����ة م�����ن ال�����دول الت�����ي تلت�����ف ح�����ول موق�����ف مرك�����زي ج�����د ق�����وي. و

 السياس������ية للمجموع������ة، ف������ان اإلنص������اف و  األجن������دةرغ������م أن������ه م������ن  الس������ابق ألوان������ه تحلي������ل 

يعتب������ران ال������رابط ال������ذي يجمعه������ا. و تج������در   م������ع التم������ايز احت������رام المس������ؤوليات المش������تركة 

 لمجموعة عدة كبار منتجي للبترول. اإلشارة إلى أنه يوجد ضمن هذه ا
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 2بطاقة رقم ال

 
 2012مواقف أهم البلدان وائتالفات التفاوض لما بعد 

  تحالف الدول الصغيرة الجزرية النامية

تعتب������ر ه������ذه المجموع������ة أن������ه يج������ب أن توج������ه  أه������داف خف������ض غ������ازات الدفيئ������ة  نح������و 

الح������د م������ن  ج������زء ب������المليون و 350اس������تقرار التركي������ز الج������وي لث������اني أوكس������يد الكرب������ون ف������ي 

درج�������ة مئوي�������ة.  وتعتب�������ر ه�������ذه  1,5 ليس�������تقر معدل�������ه دون  ة ف�������ي الع�������المالح�������رارارتف�������اع 

و يج�������ب  2015المجموع�������ة أن  االنبعاث�������اث العام�������ة للغ�������ازات الدفيئ�������ة س�������تبلغ الس�������قف س�������نة 

قياس�����ا عل�����ى  م�����ا كان�����ت علي�����ه س�����نة  2050س�����نة  إل�����ى اآلنف�����ي المئ�����ة م�����ن  85 إل�����ىأن تخف�����ف 

ب�������أن تقل�������ل األط�������راف المدرج�������ة ف�������ي المرف�������ق  APEIDو يطال�������ب ه�������ذا التح�������الف   1990

م������ن ف������ي المائ������ة  90 نس������بة بو  2020ف������ي المائ������ة م������ن اآلن إل������ى  45األول انبعاثاته������ا إل������ى 

 . 1990مع نسب  قياساً   2050 غاية  اآلن إلى

           وع������ود إل������ى أه������داف لتحدي������د وخف������ض االنبعاث������اثالو ي������دعو ه������ذا التح������الف إل������ى تحوي������ل 

و يل�����ح عل�����ى أن تنك�����ب أش�����غال الفري�����ق العام�����ل المخص�����ص المعن�����ي بمنه�����اج ديرب�����ان للعم�����ل 

و لك����ن عل����ى الرف����ع م����ن طموح����ات م����ا  2020ل����يس فق����ط عل����ى نظ����ام م����ا بع����د  APP.المع����ّزز

أم������ا فيم������ا يتعل������ق بالتواص������ل ال������وطني، ف������ان أعض������اء التح������الف يرك������زون عل������ى . 2020قب������ل 

. كم�����ا 2016ش�����اري للخب�����راء عل�����ى األق�����ل إل�����ى غاي�����ة والي�����ة   الفري�����ق االست ض�����رورة تمدي�����د

أخي����را ي����دعو ه����ذا التح����الف  م����ن ال����دعم م����ن أج����ل التكي����ف. و ض����رورة الرف����ععل����ى  ش����ددوني

 .18 - األضرار لمؤتمر األطراف إلى خلق آلية دولية تهتم بالخسائر و
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 التحالف البوليفاري  لشعوب أمريكا 
يعتم�����د ه�����ذا التح�����الف عل�����ى المب�����ادئ ال�����واردة ف�����ي اإلع�����الن الع�����المي للش�����عوب ح�����ول تغي�����ر 

الم��������ؤتمر ال��������ذي  المعتم��������د ف��������ي 2010أبري��������ل   22المن��������اخ و حق��������وق األرض األم بت��������اريخ  

 2010أبري����ل  22 إل����ى 19يحم����ل نف����س االس����م ال����ذي احتض����نته كوش����ا ب����ا م����ا ب����ا  ببوليفي����ا م����ن 

إل�����ى اس�����تقرار تركي�����ز ث�����اني أوكس�����يد الكرب�����ون  يطال�����ب ه�����ذا التح�����الف بأه�����داف  ترم�����ي .  و

درج�������ة  5,1 و 1 ف�������ي نس�������بة تت�������راوح ب�������ينج�������زء ب�������المليون  و تحدي�������د الح�������رارة  300ف�������ي 

 40م�����ن انبعاثاثه�����ا م�����ن  خفضمئوي�����ة. كم�����ا يطل�����ب ه�����ذا التح�����الف م�����ن  ال�����دول المتقدم�����ة ب�����ال

بالقي�������اس م�������ع انبعاثاته�������ا  2017 إل�������ى 2013  بالمائ�������ة خ�������الل الفت�������رة الممت�������دة م�������ن 50إل�������ى 

ال��������دول المتقدم��������ة مطالب��������ة بتق��������ديم ض��������مانات ح��������ول  أن التح��������الف ي��������رىو .  1990لس��������نة 

فكري�����ة.  و الملكي�����ة الخت�����راع  أو االب�����راءة  حي�����ثتقني�����اتهم الت�����ي يج�����ب أن تك�����ون س�����ليمة م�����ن 

يعق�����د ه�����ذا التح�����الف أم�����اال كبي�����رة عل�����ى  الفري�����ق العام�����ل المخص�����ص المعن�����ي بمنه�����اج ديرب�����ان 

ف����ي جمي����ع   م����ع التم����ايز وي����دافع ع����ن مب����دأ تطبي����ق المس����ؤولية المش����تركة   ّززللعم����ل المع����

ف����رق  العم����ل. أم����ا ف����ي مج����ال التموي����ل ف����ان التح����الف ي����دعو ال����دول المص����نعة إل����ى المس����اهمة 

و يل�����ح  جم�����الي،اإلال�����داخلي   ن�����اتجالم�����ن  5,1ف�����ي الص�����ندوق األخض�����ر م�����ن أج�����ل المن�����اخ ب 

 .الموارد على دمقرطة الحصول على

 
 

 جنوب إفريقيا 
تس������تند جن������وب إفريقي������ا إل������ى دواف������ع ايجابي������ة م������ن أج������ل تحفي������ز  ال������دول النامي������ة عل������ى 

ت������نص عل������ى أهمي������ة الثق������ة م������ن أج������ل اختب������ار مس������توى الطم������وح ف������ي إط������ار  المش������اركة.  و

مجموع�������ة البرازي�������ل  وجن�������وب إفريقي�������ا  BASICبتواف�������ق م�������ع   منه�������اج درب�������ان للعم�������ل.  و

والهن�����د والص�����ين، تعتق�����د جن�����وب إفريقي�����ا أن اإلع�����داد الكام�����ل لمخط�����ط عم�����ل الفري�����ق العام�����ل 

ل�����ن يك�����ون ممكن�����ا إال إذا تم�����ت ADP .المخص�����ص المعن�����ي بمنه�����اج ديرب�����ان للعم�����ل المع�����ّزز 

لألط������راف  اإلض������افية االلتزام������ات المعن������ي ب������النظر ف������ي لفري������ق العام������ل المخص������صأعم������ال ا

بموج��������ب  بروتوك��������ول كيوت��������و و أعم��������ال الفري��������ق العام��������ل  األول المرف��������ق ف��������ي درج��������ةالم

المخص������ص المعن������ي بالعم������ل التع������اوني الطوي������ل األج������ل بموج������ب االتفاقي������ة ، وعكس������ت نت������ائج 

  هذه األعمال المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة.
 

 العربية السعودية  المملكة 
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حي�����ث تل�����ح عل�����ى ض�����رورة  ال�����نفط،العربي�����ة الس�����عودية م�����ن كب�����ار مص�����دري تع�����د المملك�����ة 

األخ������ذ بع������ين االعتب������ار االنعكاس������ات الس������لبية إلج������راءات التخفي������ف لألط������راف المدرج������ة ف������ي 

ال س��������يما عل��������ى اقتص��������ادات  البل��������دان   ،المرف��������ق األول عل��������ى اقتص��������ادات البل��������دان النامي��������ة

دية  ت�������دافع ع�������ن إح�������داث  هك�������ذا ف�������إن العربي�������ة الس�������عو المص�������درة للطاق�������ات األحفوري�������ة. و

 عملي������ةه������ي تؤي������د  األض������رار الناجم������ة ع������ن آث������ار رد الفع������ل. و تع������ويض مقاب������ل الخس������ائر و

دولي�����ة  للفح�����ص و التش�����اور مبني�����ة عل�����ى القواع�����د الموج�����ودة س�����لفا م�����ن أج�����ل تف�����ادي تعث�����رات 

 نظام االحتساب.

 

 البرازيل 

ه�������ا تانبعاثارج�������ة ف�������ي المرف�������ق األول  م�������ن تأم�������ل البرازي�������ل أن تخف�������ض األط�������راف المد

أن تح�������دد  و ،1990مقارن�������ة م�������ع انبعاث�������ات  2017- 2013بالمائ�������ة خ�������الل الفت�������رة  40 نس�������بةب

ق������د عب������رت ع������ن رغبته������ا ف������ي  التزاماته������ا بمقارب������ة تنازلي������ة تعك������س المعطي������ات العلمي������ة. و

   غاي�������ةبالمائ�������ة م�������ن اآلن إل�������ى  9,38 إل�������ى 36,1م�������ن  غ�������ازات الدفيئ�������ةانبعاثاته�������ا ل خف�������ض

. 2020لم������ا بع������د س������نة  "قانون������اً مل������زم  ص������ك ق������وي" اعتم������اد تأم������ل البرازي������ل . كم������ا 2020

وتل�����ح أيض������ا عل������ى الط������ابع التميي������زي لعنص�����ري عم������ل الفري������ق العام������ل المخص������ص المعن������ي 

ت����رى  . وحرف����ع الطم����و إع����داد اتفاقي����ة و المتم����ثالن ف����ي و ،بمنه����اج ديرب����ان للعم����ل المع����ّزز

أساس��������يا م��������ن أج��������ل رف��������ع س��������قف الطموح��������ات و  أن بروتك��������ول كيوت��������و يش��������كل عنص��������راً 

 آلية التنمية النظيفة.        من قبيل  خصوصا بواسطة آليات 

كم�����ا  تؤي�����د البرازي�����ل وض�����ع آلي�����ة لتع�����ويض الخس�����ائر و األض�����رار الناجم�����ة ع�����ن اآلث�����ار 

ت���������������دعو إل���������������ى                          الس���������������لبية للتغي���������������رات المناخي���������������ة ف���������������ي البل���������������دان النامي���������������ة . و

ام������ل لبرن������امج عم�������ل الفري������ق االستش������اري للخب�������راء.  و تعتب������ر البرازي������ل أن�������ه التطبي������ق الك

ي������تم اس������تكمال ه������ذا  و ليك������ون منتظم������اً، الم������ال الع������امم������ن  باألس������اسيج������ب أن ي������تم التموي������ل 

 التمويل بواسطة ناتج البيع بالمزاد العلني لوحدات الكمية المخصصة. 

 
 

 الصين
للتص������دي  للتغي������رات المناخي������ة بواس������طة  اإلج������راءاتتظ������ل الص������ين منفتح������ة عل������ى وض������ع 

إج������راءات التخفي�������ف المناس������بة عل�������ى الص������عيد ال�������وطني ش������ريطة أن تق�������دم ال������دول المتقدم�������ة 
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بش����أن األم����ن  ال����دعم التقن����ي و الم����الي ال����ذي م����ن ش����أنه  ب����أن يس����اهم ف����ي التنمي����ة المس����تدامة و

  45ل�����ى إ 40ق�����د أعلن�����ت الص�����ين أنه�����ا س�����تخفض م�����ن انبعاثاته�����ا م�����ن  لبل�����د. وفائ�����دة ال الطاق�����ة

مقارن�����ة  2020 غاي�����ة  إل�����ى اآلنم�����ن  اإلجم�����اليبالمائ�����ة ع�����ن ك�����ل وح�����دة م�����ن ناتجه�����ا ال�����داخلي 

الص�����ين أن مس�����اهمة ال�����دول النامي�����ة ف�����ي المجه�����ود الع�����المي   ى. و ت�����ر 2005م�����ع مس�����توى   

للتخفي�������ف ره�������ين ب�������احترام هات�������ه األط�������راف اللتزاماته�������ا فيم�������ا يخ�������ص التموي�������ل و نق�������ل 

التكنولوجي�������ا و تعتق�������د أن الش�������روط المس�������بقة المح�������ددة م�������ن ط�������رف البل�������دان المرفق�������ة ف�������ي  

يد آخ�����ر، تل�����ح عل�����ى ص�����ع الملح�����ق األول ال تع�����دو أن تعي�����ق التق�����دم ف�����ي النق�����اش الج�����وهري. و

التخفي�������ف بالنس�������بة  لل�������دول المتقدم�������ة  بش�������أن جه�������ودالص�������ين عل�������ى  أن تك�������ون المناقش�������ات 

ال�����دول النامي�����ة، كم�����ا المبذول�����ة م�����ن ل�����دن تخفي�����ف ال ته�����ّم جه�����ودالت�����ي  حادث�����اتبمع�����زل ع�����ن الم

ت������رى أن������ه ال يج������ب أن ي������تم اإلع������داد الكام������ل لبرن������امج عم������ل الفري������ق العام������ل المخص������ص 

لفري�������ق العام�������ل حت�������ى تنته�������ي أش�������غال ا  ADP .المع�������ّزز المعن�������ي بمنه�������اج ديرب�������ان للعم�������ل

لألط����������������راف  اإلض����������������افية االلتزام����������������ات المعن����������������ي ب����������������النظر ف����������������ي المخص����������������ص

لفري��������ق العام��������ل اأش��������غال  بموج��������ب  بروتوك��������ول كيوت��������و و األول المرف��������ق ف��������ي المدرج��������ة

متابع�������ة  المخص�������ص المعن�������ي بالعم�������ل التع�������اوني الطوي�������ل األج�������ل بموج�������ب االتفاقي�������ة. أم�������ا

 األشغال فيجب أن تتم، حسب الصين، وفق المبادئ المسطرة في خطة عمل بالي.

 
 

 رة يطمائتالف الدول ذات الغابات ال
المبذول������ة م������ن ط������رف ال������دول النامي������ة  الجهودب������يه������دف ه������ذا االئ������تالف إل������ى التعري������ف 

 هو يأم�������ل االئ�������تالف  تحقي�������ق أهداف������� االنبعاث�������اث الناجم�������ة ع�������ن إزال�������ة األش�������جار. خف�������ضل

بش������راكة م������ع برن������امج األم������م المتح������دة المتعل������ق بخف������ض االنبعاث������ات الناجم������ة ع������ن إزال������ة 

 تدهورها.  الغابات و

 
 

 جمهورية كوريا
ق������دمت جمهوري������ة كوري������ا إس������تراتيجيتها للنم������و المعت������دل  ف������ي الك������اربون و الت������ي ته������دف 

بالنس�������بة للس�������ير الع�������ادي لألعم�������ال.  و تس�������اند    30% نس�������بةم�������ن انبعاثاثه�������ا ب خف�������ضإل�������ى ال

ال������ذي يج������ب أن يتض�����من ح������وافز ته������دف إل�����ى تش������جيع ال������دول   2012فك�����رة نظ������ام م������ا بع�����د 

انبعاث�������اث غ�������از الدفيئ�������ة عل�������ى ش�������كل  خف�������ضتزام�������ات تطوعي�������ة لالتعه�������د بالالنامي�������ة عل�������ى 

ش�������ريطة أن تق�������دم ال�������دول المتقدم�������ة  ،إج�������راءات مناس�������بة للتخفي�������ف عل�������ى الص�������عيد ال�������وطني
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الثاني�����ة تل�����ح جمهوري�����ة كوري�����ا عل�����ى أن تك�����ون مرحل�����ة االلت�����زام  التقن�����ي و الم�����الي. و ال�����دعم

عل�����ى ض�����رورة تبن�����ي تع�����ديالت ف�����ي بروتوك�����ول الدوح�����ة  س�����نوات، و 8ف�����ي  ه�����ذه محص�����ورة

حت������ى تض������من تنفي������ذ مرحل������ة االلت������زام الثاني������ة. و ف������ي الخت������ام أك������دت  ف������ي غي������ر م������ا  م������رة 

ش������امل و طم������وح  ح������ول تغي������ر  التزامه������ا م������ن أن أج������ل نظ������ام مق������وى، متع������دد األط������راف،

 المناخ.

 

 

 الواليات المتحدة 

 بش����أنتفاقي����ة األم����م المتح����دة اإلطاري����ة ا ف����ي إط����ارتف����اوض  عملي����ةف����ي ظ����ل رفض����ها لك����ل 

، تحول������ت الوالي������ات المتح������دة ع������ن موقفه������ا  مؤك������دة أن االتفاقي������ة كان������ت تش������كل تغي������ر المن������اخ

الوالي������ات المتح������دة أن تأم������ل  . و2012اإلط������ار األنس������ب للمفاوض������ات ح������ول نظ������ام م������ا بع������د 

انبعاث�����اث الغ�����از الدفيئ�����ة. كم�����ا تأم�����ل أج�����رأة ه�����دف  خف�����ضتعط�����ي األس�����بقية لله�����دف ال�����وطني ل

يتض������من التزام������ات جمي������ع  قانون������اً ب������درجتين  مئ������ويتين وتؤي������د اتفاق������ا ملزم������ا  2كوبنه������اغن 

االقتص��������اديات الكب��������رى. وق��������د التزم��������ت الوالي��������ات المتح��������دة بطريق��������ة مش��������روطة بخف��������ض  

. و تطال�������ب الوالي�������ات  2020ح�������دود  إل�������ى اآلنم�������ن  2005قارن�������ة م�������ع م 17%انبعاثاثه�������ا ب 

المتح�����دة لمش�����اركة أكب�����ر لل�����دول النامي�����ة م�����ن أج�����ل خف�����ض انبعاث�����اث  غ�����از الدفيئ�����ة. و ف�����ي 

نط�������اق أخ�������ر، أك�������دت الوالي�������ات المتح�������دة أن�������ه يج�������ب أن تش�������كل اتفاق�������ات ك�������انكون قاع�������دة 

مقارب�����ة تنازلي�����ة  للمفاوض�����ات (عك�����س خط�����ة عم�����ل ب�����الي). و تؤي�����د الوالي�����ات المتح�����دة تبن�����ي

كم�����ا أب�����رزت العناص������ر األساس�����ية لمنه�����اج  ديرب������ان للعم�����ل  الت�����ي م������ن بينه�����ا أداة له�����ا ق������وة 

ف������ي الخت������ام، ف������ان الوالي������ات المتح������دة تظه������ر انفتاح������ا  الق������انون بالنس������بة لجمي������ع األط������راف. و

 البحرية.كبيرا للعمل على مقاربات تعاونية و تخفيضات قطاعية كالمالحة الجوية و 

 

 الصين  و 77مجموعة 
الص������ين تعتب������ر أن������ه  / 77نظ������را للمس������ؤولية التاريخي������ة لل������دول المتقدم������ة ف������ان مجموع������ة  

، عل������ى تبن������ي األط������راف 2012يج������ب أن تنص������ب المفاوض������ات، م������ن أج������ل  نظ������ام م������ا بع������د 

 غ�������ازات الدفيئ�������ةم������ن  انبعاث�������اث ال خف�������ضالمدرج������ة ف�������ي المرف�������ق األول أله������داف ملزم�������ة لل
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الص�������ين   فإن�������ه يج�������ب أن  / 77موع�������ة حس�������ب مج تغط�������ي جمي�������ع قطاع�������ات االقتص�������اد. و

تح������دد مجه������ودات التخفي������ف لل������دول المتقدم������ة ف������ي ظ������ل مقارن������ة تنازلي������ة تعك������س المعطي������ات 

العلمي�����ة. و تأم�����ل المجموع�����ة ف�����ي دع�����م أكب�����ر م�����ن ط�����رف ال�����دول المتقدم�����ة و خاص�����ة فيم�����ا 

الص�������ين عل�������ى  /77ق�������د ش�������ددت مجموع�������ة   يتعل�������ق ب�������دعم التكي�������ف و نق�������ل التكنولوجي�������ا. و

خف�������ض االنبعاث�������ات م�������ن ط�������رف األط�������راف  أهمي�������ة إي�������داع  األه�������داف الكمي�������ة لتحدي�������د و

المدرج�����ة ف�����ي الملح�����ق األول حت�����ى يمك�����ن تجن�����ب الف�����راغ م�����ا ب�����ين فت�����رات االلت�����زام و هك�����ذا 

الص������ين عل������ى  /77تل������ح المجموع������ة  آليات������ه للمرون������ة.  و س������يتم الحف������اظ عل������ى البروتوك������ول و

مطابق���������ة لله���������دف،  للمب���������ادئ  (ال س���������يما مب���������ادئ تم���������ر األط���������راف  أن تك���������ون نتيج���������ة م}

تس��������اند  لمقتض��������يات االتفاقي��������ة. و لك��������ن متباين��������ة ) و المس��������ؤولية  التاريخي��������ة المش��������تركة و

األض�������رار الناجم�������ة ع�������ن أح�������داث  المجموع�������ة إنش�������اء آلي�������ة  ت�������أمين بالنس�������بة للخس�������ائر و

قص�����وى، و ك�����ذلك وض�����ع لجن�����ة تقني�����ة و مؤش�����رات المردودي�����ة م�����ن أج�����ل قي�����اس دع�����م تقوي�����ة 

 قدرات. ال

 

  اإلفريقيةالمجموعة 

تقت�������رح المجموع�������ة االفريقي�������ة ب�������أن تخف�������ض األط�������راف المدرج�������ة ف�������ي المرف�������ق األول 

و تل���������ح  1990مقارن���������ة م���������ع انبعاث���������اث  2020انبعاثاته��������ا ب���������دأ م���������ن اآلن و إل���������ى ح��������دود 

مب�������دأ المس�������ؤوليات  وق�������ود الس�������فن الزيت�������يالخاص�������ة  اإلج�������راءاتالمجموع�������ة  ب�������أن تحت�������رم 

التقي������يم و التحلي������ل  عملي������ةالمش������تركة لك������ن متباين������ة. و تناض������ل ه������ذه المجموع������ة م������ن أج������ل 

ال�����دولي  لل�����دول المتقدم�����ة . و ق�����د نص�����ت المجموع�����ة عل�����ى ض�����رورة تجدي�����د والي�����ة  الفري�����ق 

، و ت�������دعم مرحل�������ة الت�������زام ثاني�������ة  2016االستش�������اري للخب�������راء  عل�������ى األق�������ل إل�������ى غاي�������ة 

خم�����س س�����نوات ب�����دل ثماني�����ة.  كم�����ا تل�����ح ه�����ذه المجموع�����ة  عل�����ى   لبروتوك�����ول كيوت�����و  ت�����دوم

خط������ة عم������ل ب������الي و تق������ر باالحتياج������ات الملح������ة  أن تغط������ي نت������ائج الدوح������ة جمي������ع عناص������ر

ختام�����ا ت�����دعو  المجموع�����ة إل�����ى تقوي�����ة والي�����ة  . وي�����ا الس�����يما م�����ا يتعل�����ق منه�����ا ب�����التكيفإلفريق

 مو النظيفة.   في سيرورة آلية الن قليمبرنامج عمل نيروبي و إشراك أكثر لإل

 

 المجموعة المؤيدة للوحدة البيئية 
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ت�������دعم ه�������ذه المجموع�������ة باألس�������اس خل�������ق آلي�������ت جدي�������دة للس�������وق و تقوي�������ة  آلي�������ة النم�������و 

النظيف�������ة، و تعتب��������ر أن��������ه يج��������ب أن تس�������هل  االستش��������ارات و التحالي��������ل الدولي��������ة  إج��������راءات 

 .تقوية القدرات و تحسين الشفافية التنفيذ بالنسبة للدول النامية و

 
 

 الهند 
بالنس������بة لل������دول المدرج������ة ف������ي المرف������ق  خف������ضتطال������ب الهن������د بتبن������ي أه������داف طموح������ة ال

مناس�����بة للتخفي�����ف عل�����ى الص�����عيد ال�����وطني م�����ن ط�����رف  إج�����راءاتاألول و تس�����اند الهن�����د تنفي�����ذ 

ال������دول النامي������ة عل������ى أس������اس تط������وعي ش������ريطة أن تق������وم ال������دول المتقدم������ة ب������دعم م������الي و 

ح������رارة تح������ت درجت������ين مئ������ويتين ش������ريطة أن تكنول������وجي. كم������ا تؤي������د الهن������د ه������دف تحدي������د ال

المتراكم�����ة لك�����ل  تيض�����اف مب�����دأ التوزي�����ع الع�����ادل  لفض�����اء الك�����اربون عل�����ى أس�����اس االنبعاث�����ا

تحس�����ين نس�����مة.  و ق�����د أك�����دت الهن�����د عل�����ى أن يتض�����من احت�����رام ال�����دول المتقدم�����ة اللتزاماته�����ا 

ال�����دعم لل�����دول النامي�����ة. كم�����ا ص�����رحت الهن�����د عل�����ى أن�����ه يج�����ب عل�����ى  برن�����امج عم�����ل   عالق�����ات

أن يعك������س المس������ؤولية  الفري������ق العام������ل المخص������ص المعن������ي بمنه������اج ديرب������ان للعم������ل المع������ّزز

أس������اس خط������ة ب������الي  و المناقش������ات عل������ى تالتاريخي������ة لل������دول المتقدم������ة و أن تق������وم المحادث������ا

 تل الخاص�������ة باالنبعاث�������اون األش�������غا. كم�������ا ألح�������ت أيض�������ا عل�������ى أن تك�������ومب�������ادئ االتفاقي�������ة

 مبادئ االتفاقية.  بموجب) القطاعية (المالحة الجوية و البحرية

 
 

 اليابان  
الكب�����رى  االقتص�����ادياتض�����م جمي�����ع ي   جدي�����د  مل�����زم  ق�����انوني ص�����ك اعتم�����ادتس�����اند الياب�����ان 

م�������ن اآلن إل�������ى س�������نة  تم�������ن االنبعاث�������ا 50% ب  خف�������ضكم�������ا تس�������اند اله�������دف الش�������مولي ل

.  كم������ا تس������اند أيض������ا متابع������ة   آلي������ة النم������و النظيف������ة  ش������ريطة تحس������ينها. كم������ا تس������جل 2050

عل�����ى أن�����ه يج�����ب أن تس�����مح  اآللي�����ات الجدي�����دة للس�����وق بتش�����كيلة واس�����عة م�����ن المقارب�����ات بم�����ا 

فيه�������ا المقارب�������ات القطاعي�������ة.  و ف�������ي الخت�������ام تعتق�������د الياب�������ان أن   يش�������كل الفري�������ق العام�������ل 

 إط�����ارا مناس�����با لمناقش�����ة .ADP لمع�����ّززالمخص�����ص المعن�����ي بمنه�����اج ديرب�����ان للعم�����ل ا

 التخفيف.  مستوى طموح
 

     منظمة الدول المصدرة للبترول 
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تل������ح عل������ى الحاج������ة إل������ى األخ������ذ  OPEPمنظم������ة ال������دول المص������درة للبت������رولان بل������دان 

بع�������ين االعتب�������ار االنعكاس�������ات الس�������لبية الممكن�������ة للتخفي�������ف بالنس�������بة ألط�������راف المرف�������ق األول 

 .على اقتصاد الدول النامية

 
  

   مجموعة الدول األقل تقدماً 

أكثر صرامة باإلضافة إلى خطط التكيف على المدى  تطالب هده المجموعة بأهداف شمولية و   

خلق مراكز  كما تؤكد على ضرورة تقوية و القصير و المتوسط و الطويل و تمويل على المدى الطويل.

  .من أجل تيسير تنفيذ إجراءات التكيف إقليميةو شبكات 

لفري�������ق العام�������ل المخص�������ص المعن�������ي تنك�������ب أش�������غال ا أنو ت�������دافع ه�������ذه المجموع�������ة عل�������ى 

ن جه�����ة عل�����ى  الرف�����ع م�����ن طموح�����ات م�����ا قب�����ل م�����ADP .بمنه�����اج ديرب�����ان للعم�����ل المع�����ّزز

 ثاني����ة ت����دوم. و تل����ح عل����ى فت����رة الت����زام 2020عل����ى نظ����ام م����ا بع����د  أخ����رىو م����ن جه����ة  2020

و عل��������ى ض��������رورة تس��������وية مس��������الة ف��������ارق طم��������وح  2017 إل��������ى 2013س��������نوات م��������ن  5

 التخفيف.

 

 روسيا 
و تع�����ارض  إنتاج�����اً لالنبعاث�����اتتؤي�����د روس�����يا تبن�����ي اتف�����اق مل�����زم يتض�����من البل�����دان األكث�����ر 

س������حب الوض������ع الخ������اص لل������دول ذات االنتق������ال االقتص������ادي. كم������ا تؤك������د أن يك������ون  اله������دف 

 للعم�����ل المع�����ّزز الفري�����ق العام�����ل المخص�����ص المعن�����ي بمنه�����اج ديرب�����اناألساس�����ي ألش�����غال   

و ح�����ذرت األط�����راف م�����ن مغب�����ة اس�����تعمال برن�����امج عم�����ل الفري�����ق   .اتف�����اق جدي�����د وش�����امله�����و 

و ك������أداة م������ن أج������ل إع������ادة النظ������ر ف�������ي الت������وازن "اله������ش والمتع������دد األش������كال"  للمص�������الح 

 المتفق عليه في ديربان.

 
 

 االتحاد األوروبي 
 الح������رارة المتوس������طة العام������ة ف������ي درجت������ين مئ������ويتين. و يأم������ل االتح������اد األوروب������ي تثبي������ث

بالقي�����اس عل�����ى م�����ا كان�����ت  2020م�����ن اآلن إل�����ى س�����نة  20% انبعاثات�����ه ب  خف�����ضق�����د الت�����زم ب

إذا التزم������ت ال������دول المتقدم������ة بم������ا فيه������ا الوالي������ات المتح������دة   30 %و ب  1990علي������ه س������نة 

ات و التزم������ت ال������دول النامي������ة األكث������ر تق������دما بالمس������اهمة ف������ي ه������ذا اله������دف ض������يخفتبالقي������ام ب
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حس������ب مس������ؤولياتهم و ق������دراتهم. و يؤك������د االتح������اد األوروب������ي عل������ى ض������رورة وج������ود نظ������ام 

ق�����وي و ش�����فاف الحتس�����اب االنبعاث�����اث م�����ن أج�����ل تحقي�����ق األه�����داف و ض�����مان اش�����تغال نظ�����ام 

يتض�����من  قانون�����اً ه إلط�����ار مل�����زم كم�����ا أع�����اد تأك�����د  تفض�����يل   ،قابلي�����ة القي�����اس واإلب�����الغ والتحق�����ق

 العناص������ر األساس������ية المرص������ودة  ف������ي اتفاقي������ات ك������انكون و ض������رورة آلي������ات قوي������ة للس������وق و

 8. كم�����ا يل�����ح االتح�����اد األوروب�����ي عل�����ى أن تمت�����د فت�����رة االلت�����زام الثاني�����ة م�����دى مقارب�����ة تنازلي�����ة

ب س�����نوات. و يعتق�����د أن مب�����ادئ االتفاقي�����ة تش�����كل قاع�����دة جي�����دة للنظ�����ام المس�����تقبلي و لك�����ن يج�����

تأويله���������ا بطريق���������ة تعك���������س المس���������ؤوليات المش���������تركة و لك���������ن متباين���������ة و ق���������درات ال���������دول 

 المتطورة باستمرار. 

الفري�������ق العام�������ل المخص�������ص المعن�������ي والي�������ة   تظ�������ليل�������ح االتح�������اد األوروب�������ي عل�������ى أن  و

تطب�����ق عل�����ى الجمي�����ع، و  قانون�����اً   مل�����زم  جدي�����د ص�����كتف�����اوض  بمنه�����اج ديرب�����ان للعم�����ل المع�����ّزز

 يخشى االتحاد األوروبي من إدراج خطة عمل بالي في الوالية الجديدة .
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 3البطاقة رقم 

 بتغير المناخ بشأنمنتديات الحوار الموازية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

). و   20بعق�������د م�������ؤتمر األم�������م المتح�������دة للتنمي�������ة المس�������تدامة (ري�������و  2012تمي�������زت س�������نة 

فق������د ش������غلت رهان������ات االقتص������اد األخض������ر و الحكام������ة الدولي������ة للتنمي������ة المس������تدامة  بالت������الي

حي�����زا كبي�����را عل�����ى الس�����احة البيئي�����ة الدولي�����ة. غي�����ر أن بع�����ض المنت�����ديات جمع�����ت بع�����ض ال�����دول 

 ، و فيما يلي وصف لكل من هذه اللقاءات:تغير المناخحول قضايا  

 التنمية المستدامة  بشأنمؤتمر األمم المتحدة 
 األعضاء في األمم المتحدة  دولالمشاركون: ال

ف: عق�������د م�������ؤتمر األم�������م المتح�������دة ح�������ول التنمي�������ة المس�������تدامة المع�������روف أيض�������ا يوص�������تال

 ين������درج الح�������دث ف������ي س�������ياق قم�������م األرض. و . و2012يوني�������و   22إل������ى  20م�������ن  20بري������و 

الحكام�����ة الدولي�����ة للتنمي�����ة المس�����تدامة. أم�����ا  هيكل�����ة كب�����رى ته�����دف إل�����ى تش�����كيل أو فعالي�����اته�����ي 

وإرس�������اء  21 األجن�������دةإل�������ى تبن�������ي  تفق�������د أدى������� 1992س�������نة  ج�������اني رودي  ري�������و فعالي�������ات 

الحق��������ا ح�������ول محارب��������ة  اتفاقي�������ات دولي��������ة ح�������ول تغي��������ر المن�������اخ و التن��������وع البيول�������وجي، و

تش�������وبه بع�������ض  تنت�������ائج أش�������غال الم������ؤتمر كان������� بش�������أنالرض������ا أن ورغ�������م   التص������حر.

39Fأن البل������دان نجح������ت ف������ي التوقي������ع عل������ى وثيق������ة مش������تركةالتحفظ������ات، إال 

تطال������ب باتخ������اذ  41

لمب������ادئ و مقتض������يات اتفاقي������ة األم������م المتح������دة اإلطاري������ة  إج������راءات مس������تعجلة طموح������ة طبق������اً 

،  و تؤك������د عل������ى أن ي������تم التموي������ل م������ن مص������ادر مختلف������ة عمومي������ة أو بتغي������ر المن������اخ بش������أن

                                                           
41 texte final de Rio +20 « L’avenir que nous voulons », voir : http : daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTL/N12/436/89/PDF/N1243689.pdf ?OpenElement. 
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ثنائي������ة أو متع������ددة األط������راف بم������ا ف������ي ذل������ك المص������ادر الجدي������دة م������ن أج������ل دع������م  اص������ةخ

كم������ا تطال������ب بالض������بط و نق������ل التكنولوجي������ا   .للبل������دان ائم������ةالتخفي������ف والتكي������ف المو إج������راءات

يح������ث الموقع������ون األط������راف ف������ي اتفاقي������ة  ختام������اً  ق������درات ف������ي البل������دان النامي������ة. وال بن������اءو 

اخ  و ف������ي بروتوك������ول كيوت������و عل������ى االحت������رام بتغي������ر المن������ بش������أناألم������م المتح������دة اإلطاري������ة 

 . صكوكفي إطار هذه ال عتمدةالكامل اللتزاماتهم و للقرارات الم

 

 

40Fاالجتماعات الوزارية لبلدان 

 :البرازيل، جنوب إفريقيا، الهند والصين  باسيك42

 المشاركون: البرازيل، جنوب إفريقيا، الهند والصين 

قص������د التوص������ل إل������ى موق������ف  2012ع������دة م������رات ف������ي س������نة   باس������يكاجتمع������ت بل������دان 

مش������ترك. و بع������د ت������رحيبهم لق������رار  فت������رة الت������زام ثاني������ة م������ن بروتوك������ول كيوت������و، أش������ادوا 

بوض����ع منه�����اج ديرب�����ان للعم�����ل ال�����ذي يرم�����ي إل�����ى إدخ�����ال ا تف�����اق جدي�����د وش�����امل  حي�����ز التنفي�����ذ 

2020ف�����ي أف�����ق  41F

اق غي�����ر . لك�����ن بالمقاب�����ل حرص�����وا عل�����ى الت�����ذكير ب�����أن والي�����ة ه�����ذا االتف����� 43

مقتض�������ياتها ال س�������يما مب�������دأ  قابل�������ة للتف�������اوض أو إع�������ادة كتاب�������ة االتفاقي�������ة و كتاب�������ة مبادئه�������ا و

حرص������وا عل������ى  2012أثن������اء لق������ائهم ف������ي يولي������وز  لك������ن متباين������ة. و المس������ؤولية المش������تركة و

خف������ض االنبعاث������ات  و ذك������روا  ب������أن األه������داف الكمي������ة لتحدي������د و +20اإلش������ادة بنت������ائج ري������و 

المدرج�������ة ف�������ي المرف�������ق  األول  يعتريه�������ا بع�������ض العج�������ز ف��������ي الت�������ي س�������لمتها األط�������راف 

الطم�����وح، كم�����ا أك�����دوا عل�����ى النتيج�����ة اإليجابي�����ة ألش�����غال الفري�����ق العام�����ل المخص�����ص المعن�����ي 

ق�����د ش�����دد ال�����وزراء م�����ن لهج�����تهم إزاء  بالعم�����ل التع�����اوني الطوي�����ل األج�����ل بموج�����ب االتفاقي�����ة و

 عة األوربية. إدخال الطيران  الدولي في نظام تبادل حصص االنبعاثات للمجمو

 14 -13اجتمع������ت رس������ميا ال������دول المش������اركة ف������ي ني������ودلهي بالهن������د وف������ي  2012وف������ي س������نة 

 بالبرازيل. 2012 سبتمبرجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا وفي في فبراير 

 قمم مجموعة الثمانية 
                                                           
42 Déclaration conjointe de la 11e rencontre des ministres du BASIC 
http://www.info.gov.za/speech/DynamicAction?pageid=461&sid=29011&tid=76046 
Déclaration conjointe de la 10e rencontre des ministres du BASIC,  
http://moef.nic.in/downloads/public-information/10th-BASIC-Meeting-Delhi-Joint-Statement.pdf 
43 Déclaration conjointe de la 10e rencontre des ministres du BASIC, :http://moef.nic.in/downloads/public-
information/10th-BASIC-Meeting-Delhi-Joint-Statement.pdf 
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ألماني����������ا، المملك����������ة ، الياب����������ان، : الوالي����������ات المتح����������دة)8(ال����������دول األعض����������اء 
 .وروسيا كندا،، إيطاليا، المتحدة، فرنسا

، وتلتق������ي ف������ي الع������الم بل������دان األكث������ر تق������دماً  8ف: تتك������ون ه������ذه المجموع������ة م������ن يوص������تال

الرهان�������ات العام�������ة  كالتص�������دي  القض�������ايا االقتص�������ادية و الت�������داول بش�������أنس�������نويا  م�������ن أج�������ل 

يك�������ون  ف�������ي غال�������ب ألحي�������ان تحض�������ر ه�������ذه القم�������م دول نامي�������ة. و و  ،للتغي�������رات المناخي�������ة

ق������د ن������اقش المس������يرون المجتمع������ون أثن������اء  ك������ل اجتم������اع. و ف������ي االتح������اد األوروب������ي مم������ثال

بكام������ب ديفي������د بالوالي������ات المتح������دة،   2012م������اي  19و   18اللق������اء األخي������ر ال������ذي عق������د ف������ي 

مس�����توى طم�����وح  ض�����رورة رف�����عق�����د خلص�����وا إل�����ى  الوس�����ائل لمحارب�����ة االرتف�����اع الح�����راري. و

ارتف�������اع  أردن�������ا أن نح�������د بطريق�������ة ناجع�������ة م�������ن إذا 2020التخفي�������ف م�������ن اآلن إل�������ى س�������نة   

  .درجة مئوية 2أقل من  العالمية إلىالحرارة 

ف������ي   . وأهمي������ة تنفي������ذ اتفاقي������ات  ك������انكون ق������د رحب������وا ب������انطالق منه������اج ديرب������ان للعم������ل  و و

الخت�����ام أك�����دوا عل�����ى أن ك�����ل أداة قانوني�����ة يج�����ب أن تطب�����ق عل�����ى جمي�����ع األط�����راف بم�����ا ف�����ي 

 ذلك البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

 قمم مجموعة العشرين 
ألماني���������ا، العربي���������ة  ،االتح���������اد األوروب���������ي): جن���������وب إفريقي���������ا +19ال���������دول األعض���������اء (

، كوري�������ا الجنوبي�������ة، الوالي�������ات المتح�������دة، ألرجنت�������ين، البرازي�������ل، كن�������دا، الص�������ينالس�������عودية، ا

فرنس������ا، الهن������د، أندونس������يا، إيطالي������ا، الياب������ان، المكس������يك، المملك������ة المتح������دة، تركي������ا  واالتح������اد 

 األوروبي.

 ف�����ي الع�����الم  و تق�����دماً البل�����دان  بل�����دا م�����ن أكث�����ر 20: تتك�����ون ه�����ذه المجموع�����ة م�����ن التوص�����يف

الرهان�������ات العام�������ة  كالتص�������دي  تلتق�������ي س�������نويا م�������ن أج�������ل مناقش�������ة القض�������ايا االقتص�������ادية و

، التزم������ت 2012عن�����د لقائه������ا بل������وس ك�����ابوس بالمكس������يك ف�����ي   يوني������و  و للتغي�����رات المناخي������ة.

دراس�����ة ديرب�����ان.  كم�����ا اتفق�����ت عل�����ى  ذ الكام�����ل لنت�����ائج ك�����انكون  ومجموع�����ة العش�����رين  بالتنفي�����

 م�������ن أج�������ل التعبئ�������ة  الناجع�������ة للم�������وارد م�������ع األخ�������ذ بع�������ين االعتب�������ار األه�������داف و  الس�������بل

تغي������ر المن������اخ المس������طرة  بش������أنالمب������ادئ التفاقي������ة األم������م المتح������دة اإلطاري������ة  المقتض������يات  و

جموع������ة العش������رين بل������وس اجتمع������ت م 2012يوني������و   19-18ف������ي  ف������ي اتفاقي������ات ك������انكون. و

 كابوس بالمكسيك.  
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برن��������امج األم��������م المتح��������دة المتعل��������ق ل الت��������وجيهيمجل��������س لاالجتم��������اع الس��������ابع ل
 بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها 

  بلداً  16المشاركون 
: إن برن������امج األم������م المتح������دة المتعل������ق بخف������ض االنبعاث������ات الناجم������ة ع������ن إزال������ة التوص������يف

مب�����ادرة  مش�����تركة ب�����ين منظم�����ة األغذي�����ة  يع�����دّ  2007الغاب�����ات وت�����دهورها ال�����ذي انطل�����ق س�����نة 

يه������دف  برن������امج األم������م المتح������دة لإلنم������اء. و برن������امج األم������م المتح������دة للبيئ������ة  و الزراع������ة و و

النامي�����ة ف�����ي االس�����تعداد  لتنفي�����ذ برن�����امج األم�����م المتح�����دة ه�����ذا البرن�����امج  إل�����ى مس�����اعدة ال�����دول 

عن�������د لقاءه�������ا  ت�������دهورها. و المتعل�������ق بخف�������ض االنبعاث�������ات الناجم�������ة ع�������ن إزال�������ة الغاب�������ات و

ص�������ادقت  ، والب�������رامج الوطني�������ةف�������ي تنفي�������ذ المح�������رز المجموع�������ة التق�������دم  تدارس�������تالس�������ابع، 

الت������ي تعتب������ر كإط������ار ك������ذلك المع������ايير  البيئي������ة  للبرن������امج و عل������ى  المب������ادئ االجتماعي������ة  و

مرجع������ي للبل������دان المعني������ة  بالمب������ادرة المع������ززة لبرن������امج األم������م المتح������دة المتعل������ق بخف������ض 

ق������د ج������ددت المجموع������ة الثق������ة ف������ي  ت������دهورها. و االنبعاث������ات الناجم������ة ع������ن إزال������ة الغاب������ات و

المس�����ؤول ع�����ن رص�����د الش�����روط  فري�����ق العم�����ل المكل�����ف بإع�����داد اإلط�����ار للب�����رامج الوطني�����ة و

لمب������ادرة المع������ززة لبرن������امج األم������م المتح������دة المتعل������ق بخف������ض االنبعاث�������ات المس������بقة لتنفي������ذ ا

ف�����ي الخت�����ام ع�����ين المجل�����س فري�����ق عم�����ل  ح�����ول  ت�����دهورها. و الناجم�����ة ع�����ن إزال�����ة الغاب�����ات و

ض�������مان  المص�������طلحات المرجعي�������ة و اس�������تكمالمراجع�������ة مجل�������س اإلدارة م�������ن أج�������ل قي�������ادة 

 .االختباراإلشراف على 

إدارة برن�������امج األم�������م المتح�������دة المتعل�������ق بخف�������ض ، اجتم�������ع  مجل�������س 2012م�������ارس   28ف�������ي 

-26ت������دهورها  بأسنس������يون بالب������ارغواي،  وف������ي  االنبعاث������ات الناجم������ة ع������ن إزال������ة الغاب������ات و

 ببرازافيل بجمهورية الكونغو  2012 أكتوبر 27
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http://pdf.wri.org/mrv_of_finance_workshop_%20summary_2011-06-12.pdf


 

 

 إيكو روسورس لالستشارة

واسعة خبرة  فضالً عن  ،تغير المناخ و  ة لتدبير غازات الدفيئةبتكرحلوال م روسورسإيكو  دمتق

 .قتصاد البيئة  والموارد الطبيعيةا مجال  في

 تغير المناخ بشأنتحليل المفاوضات الدولية 

،  كما تحلل المؤسسة على بشأن المناختحاليل معمقة للمفاوضات الدولية  إيكو روسورستقترح 

 الخيارات  من أجل النمو  وتنفيذ نظام مناخي دولي.  و ستلزمهاالفرص  التي ت الخصوص  التحديات  و

 الكفيلة سبلوال  اتالغاب الدور الممكن لمختلف القطاعات  كالفالحة و  دراسةتقوم إيكو روسورس ب

 ا بنجاعة  داخل هذا النظام.إدخالهب

 بتغير المناخ بشأنالمساعدة  على اتخاذ القرار  وتحليل السياسات  

بتغير المناخ سواء تعلق األمر  بشأنبدراسات حول إعداد وتنفيذ السياسات  إيكو روسورستقوم 

باإلجراءات المناسبة للتخفيف  على الصعيد الوطني  ونظم الترخيص الممكن تبادلها   أو بالتكيف  مع 

 تقديم السياسات وتقييم اآلثار االقتصادية لهذه لالالزمة الخبرة يتوفر فريقنا على  آثار تغير المناخ. و

 المناخ. بتغير الممارسات بشأنالمشورة ألفضل 

تكاليف والمزايا الكاملة والمخاطر المصاحبة العلى وجه التحديد في تقييم  إيكو روسورستختص  و

 السياسية و االقتصادية و حقيقيةتمكن هذه الوسائل من تحديد القيمة ال و لتنفيذ استراتجيات  التكيف.

 من أجل التصدي النعكاسات تغير المناخ.  البيئية لمختلف الخيارات المتوفرة حالياً 

 تقوية القدرات 
فائدة خاصة لالحاجيات الورشات و دروس للتكوين مكيفة حسب  إيكو روسورستطور و توفر 

تغير المناخ، أو الحكومات أو المقاوالت الخاصة و الخواص الذين يرغبون في  أن  بشأنالمفاوضين 

إيكو     و سبق لمؤسسةفيما يتعلق بالرهانات المتصلة بسوق الكربون و تغير المناخ.   نييصبحوا استباقي
تكوينات تتعلق بالمفاوضات الدولية حول تغير المناخ و إجراءات التخفيف   أشرفت علىأن  روسورس

 .، ضمن خدمات أخرىالمناسبة على الصعيد الوطني و آليات السوق و سوق الكربون



 

بمدينة كيبيك (كندا) و لها مكاتب في   الرئيسيمقرها يوجد و  2004 عام  روسورسإيكو ت  ئنشأُ  

فرنسا. و في و ليون ا في نيكاراغوا فينزويال و مناجوفي البيرو و كراكاس في كل من مونتلایر و ليما 

 متعددي اللغات و االختصاصات. تتوفر على موظفينتقدم  الشركة نظرة شمولية و 

 لالستشارة إيكو روسورس

 مكتب كيبيك
825 ,rue Raoul-Jobin 

Québec 

G1S 1N6 Canada 

  الهاتف  780-0158 418 1+

 

 

 مكتب مونتلایر

1097, rue St-Alexandre, 

Montréal (Québec) 

H2Z 1P8 Canada 

 1724-787 514 1+ الهاتف

 مكتب ليما

Avenida República 

Oficina 302, San Antonio, 

Miraflores, Lima 18, Perú 

 6531-446 1 51 + الهاتف

 

 info@ecoressources.comالبريد االلكتروني  

www.ecoressources.com الموقع    االلكتروني    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

 المنظمة الدولية للفرانكفونية 

ق�������يم ال  و الفرنس�������يةمؤسس�������ة أسس�������ت   عل�������ى مب�������دأ تقاس�������م اللغ�������ة  المنظم�������ة الدولي�������ة للفرانكفوني�������ة  تعتب�������ر

 .مالحظاً  20و  عضواً  57بينها  حكومات منما بين دول و 77 تضم اليوممشتركة . و هي ال

ي المنظمة الدولية للفرانكفونية على مستوى القارات الخمس حيث  تقوم بأنشطة في مجال السياسة والتعاون  ف توجد 

: اللغة الفرنسية، التنوع الثقافي و اللغوي، السالم الديمقراطية، حقوق اإلنسان، التربية و األولوية التاليةالمجاالت ذات 

التكوين، التنمية المستدامة والتضامن.  في  مجمل أنشطتها تولي المنظمة الدولية للفرانكفونية عناية خاصة للشباب و 

 التواصل.  تقنيات المعلومات و فرص الحصول على النساء و 

والممثل الرسمي لها على يمثل الناطق الرسمي للفرانكفونية  بوصفهالسياسي   المنظمة  و يقود األمين العام نشاط

  .هو عبدو ضيوف 2003األمين العام للفرانكفونية منذ  و الصعيد الدولي.

 عضو ما بين دول و حكومات 57
 

بلجيكا، البنين، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكامبودج، الكاميرون، كندا،  ألبانيا، إمارة األندور، أرمينيا، مملنة

الكيبيك، الرأس األخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، قبرص، جزر القمر، الكونغو، -كندا الجديدة، كندا -برونسويك 

ة اليوغوسالفية لمقدونيا سابقا، الجمهورية الديمقراطية للكونغو، ساحل العاج، دجيبوتي، الدومينيك، مصر، الجمهوري

فرنسا، الغابون، غانا، اليونان، غينيا، غينيا بيساو، غينيا االستوائية، هايتي، الووس، لبنان، اللوكسمبورغ،  مدغشقر، 

مالي، المغرب، جزر موريس، موريطانيا، مولدافيا، إمارة موناكو، النيجر، قطر، رومانيا، رواندا، سانت لوسي، ساو 

 رانسيب، السنغال، السيشيل،  سويسرا، تشاد، الطوغو، تونس، فانواتو، الفيتنام، فيدرالية الوالون بروكسيل.طومي و ب

 

 مالحظا 20
هيرزيكوفين، كرواتيا، جمهورية الدومينين، اإلمرات العربية المتحدة، أستونيا، جورجيا، هنغاريا، –النمسا، البوسنة 

يق، بولونيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، جمهورية التشيك، التايالند، أوكرانيا، ليتونيا، ليتوانيا، مونتنيكرو، الموزمب

 األوروغواي.

 

 المنظمة الدولية للفرانكفونية 

 فرنسا ، باريس 75007شارع بوسكي،  19-21

 +33) 0( 001 33 37 44 الهاتف    

www.francophonie.org 



 

                   

 رانكفونيةللفمعهد الطاقة و البيئة 

 الفرانكفونية في خدمة التنمية المستدامة 

زعماء  من رغبةً  1988سنة  نشئللمنظمة الدولية للفرانكفونية أُ  اً فرعي اً جهاز للفرانكفونيةمعهد الطاقة و البيئة يعتبر 

تطوير قطاع الطاقة في البلدان األعضاء. وفي سنة  رومدول و حكومات البلدان الفرانكفونية من أجل قيادة حركة تنسيقية ت

 .، توسع هذا النشاط ليشمل البيئة1996

 في الكيبيك و تنحصر مهام المعهد اليوم في المساهمة:   الرئيسي للمعهديوجد المقر  

 في  و خاصةفي بلدان الفضاء الفرانكفوني  مجال التنميةالفاعلين في  اتفئ  في تكوين و تقوية قدرات مختلف

  ،مجالت الطاقة و البيئة و التنمية المستدامة

  شراكة في قطاعات الطاقة و البيئة من أجل التنمية المستدامةافي تطوير. 

المنفذة بتآزر  مع البرامج األخرى للمنظمة الدولية للفرانكفونية ال   2013 -2010في إطار برمجتها لسنوات  و

اإلطار االستراتيجي العشري للفرانكفونية  "تنمية التعاون لخدمة التنمية في  "د"سيما تلك التي تتفرع  عن المهمة 

 المستدامة و التضامن"، فان معهد الطاقة و البيئة الفرانكفوني: 

  يساهم في وضع سياسات و استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة وتنفيذها في مجالت الطاقة و البيئة، ويكون

 ين في االستعمال و التحكم في أدوات تدبير البيئة من أجل التنمية المستدامة؛ ويدعم قدرات  األطر و المهني

  يدعم مشاركة الدول في المفاوضات  الدولية حول البيئة و التنمية المستدامة و أيضا في تنفيذ االتفاقيات

 بواسطة التشاور و الدعم التقني و تعبئة الخبراء؛ 

  تقنية بالفرنسية في مجاالت البيئة و  مجالت مختصة و كتب علمية وتطوير الشراكات و إصدار الدالئل و

 الطاقة؛ 

 ينشط شبكات المعلومات و الخبرة من أجل التنمية المستدامة؛ 

  هيئات المنظمة الدولية للفرانكفونية. لدنيقوم بكل مهام أو نشاط يوكل إليه من 

 للفرانكفونيةمعهد الطاقة و البيئة 

  56, rue Saint-Pierre, 3e 

Etage   

 Québec (Québec) G1K 4A1 

 كندا

 الفاكس  5644-692 418 1 : الهاتف 692-5727 418 1  

                                                                              iepf@francophonie.orgالعنوان االلكتروني     

                                                                                               www.iepf.orgالموقع االلكتروني    

mailto:iepf@francophonie.orgالعنوان
mailto:iepf@francophonie.orgالعنوان
http://www.iepf.orgالموقع
http://www.iepf.orgالموقع


 

 

 

 

 

 
 

 بأجن�����دة تغي�����ر المن�����اخ ف�����ي س�����ياق سياس�����ي ص�����عب يتمي�����ز وق�����ائع ي�����تم الي�����وم الت�����داول بش�����أن 

رهان�����ات التخفي�����ف عل�����ى الم�����دى الطوي�����ل وعل�����ى  التموي�����ل ال�����الزم م�����ن أج�����ل عل�����ى  تتمح�����ور

 مساعدة  الدول النامية على التكيف مع اآلثار السلبية للتغيرات المناخية. 

بتغي�����ر  بش�����أنيش�����كل م�����ؤتمر األط�����راف الث�����امن عش�����ر ف�����ي اتفاقي�����ة األم�����م المتح�����دة اإلطاري�����ة 

 ، واجتم��������اع أط��������راف بروتوك��������ول كيوت��������وبوص��������فه المن�������اخ والم��������ؤتمر الث��������امن لألط��������راف 

 2012 /كانون األولبريس��������مد 7 إل��������ى / تش��������رين الث��������اني ن��������ونبر 26م��������ن  عقدانس��������يُ الل��������ذان  

 . بشأن المناخمرحلة حاسمة في المفاوضات  ،الدوحةفي 

م�����ؤتمر الدوح�����ة االنطالق�����ة المرتقب�����ة لفت�����رة الت�����زام ثاني�����ة لبروتوك�����ول كيوت�����و. كم�����ا  مثلوس�����ي

 يتمث�����ل أح�����د. و بالفع�����ل بش�����أن المن�����اخعه�����د جدي�����د م�����ن المفاوض�����ات  حل�����وليس�����جل الم�����ؤتمر 

حص������ر الم������دة و آلي������ات فت������رة االلت������زام الثاني������ة  ف������يلدوح������ة م������ؤتمر ااأله������داف الرئيس������ية ل

  .لبروتوكول كيوتو، و نمذجة المحاور األساسية و لمنهاج ديربان

ر لرهان�������ات م�������ؤتم فض�������له�������ذا الملخ�������ص مس�������اعدة  المفاوض�������ين م�������ن أج�������ل فه�������م  أ ي�������روم

 الدوحة.

 

 

 


