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مقدمة:
تغير المناخ أولوية عربية تحظى بالدعم السياسي
على أعلى مستوى لسببين:
 التأثيرات المحتملة لتغير المناخ في المنطقةالعربية.
 المصالح العربية التي على كفة الميزان فيمفاوضات تغيرالمناخ.

أوال  -الثوابت العربية:
• إن بلدان المنطقة العربية كغيرھا من بلدان العالم
النامي ال تتحمل المسؤولية التاريخية في ظھور
مشكلة تغير المناخ ،فھذه المسؤولية تتحملھا الدول
المتقدمة ،إال أنھا لن تكون بمنأى عن تأثيراته
السلبية بل ستكون األكثر تأثرا .وسيترتب على ذلك
انعكاسات سلبية وعرقلة لمسيرة التنمية المستدامة
في المنطقة العربية.

•

أن مواجھة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ تتطلب
تحركا ً وتضامنا ً دوليا ً في إطار أھداف التنمية
المستدامة  ،أساسه مبدأ المسؤولية المشتركة لكن
المتباينة ،تستفيد منه كافة الدول ،ويولي أھمية
خاصة لمساعدة الدول النامية األكثر عرضة للتأثر
من تغير المناخ ،ويراعى مصالح الدول الناميةالتي
ستتأثر اقتصادياتھا سلبا ً من تدابير االستجابة لتغير
المناخ.

•

•

التكيف ھو األولوية األولي للدول العربية؛ فال بديل
في النصف األول من القرن الحادي والعشرين عن
التكيف مع تغير المناخ ،مع انعدام المساواة في
القدرة على التكيف ما بين الدول المتقدمة والدول
النامية.
مطالبة الدول المتقدمة بالوفاء باإللتزامات
المنصوص عليھا في اإلتفاقية اإلطارية بشأن تغير
المناخ وبروتوكول كيوتو.

ثانيا  -آلية التنسيق العربي:
• على المستوى السياسي:
 مجلس جامعة الدول العربية: على مستوى القمة العربية. على مستوى وزراء الخارجية. مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئةومكتبه التنفيذي.

• على مستوى الخبراء :
 المجموعة التفاوضية العربية بشأن تغير المناخ -اللجنة الفرعية للمناخ وتغير المناخ

ثالثا :الموقف العربي في مفاوضات تغير المناخ
 – 1من بالي إلى كانكون:
أ -اإلعالن الوزاري العربي حول التغير المناخي 2007

ينص على مطالبة الدول المتقدمة ب :
• أن تكون أكثر التزاما ً في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة
من جميع القطاعات نظراً لمسؤولياتھا التاريخية
والحالية والمباشرة على التغير المناخي  ،وأن تشمل
مرحلة ما بعد 2012أھدافا ً كمية محددة والتأكيد على
أن السياسات والتدابير المتبعة لتحقيق ھذه األھداف ال
تؤثر سلبا ً على التنمية المستدامة في الدول النامية.

• أن يرتفع تحركھا لفائدة الدول النامية لمستوى
االلتزامات الدولية المتفق عليھا والتحديات التي تطرحھا
التغيرات المناخية  ،وأن يدعم اآلليات المتوفرة حاليا ً
وخاصة آلية التنمية النظيفة وكذلك آليات التمويل
والصناديق التي انبثقت عن بروتوكول كيوتو ولم تدخل
حيز التنفيذ بعد.

• أن توفر الدعم الالزم لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات
والتمويل إلجراء تقييم أعمق وأشمل للتأثيرات المحتملة
للتغيرات المناخية على الدول النامية األكثر تأثراً ومنھا
الدول العربية ،لتحديد األولويات وكذلك لتنفيذ برامج
التخفيف والتكيف مع تغير المناخ ،وآثار تدابير
االستجابة.

ب  -في بالي عام : 2007

•

•

إتفقت األطراف ،ومنھا العربية ،على مرحلة تفاوض مدتھا
عامين تتضمن مسارين منفصلين تماما ؛ مسار خاص
باإللتزامات اإلضافية ألطراف الملحق األول بموجب
بروتوكول كيوتو ؛ ومسار خاص بالعمل التعاوني طويل
األجل بموجب اإلتفاقية.
شاركت الدول العربية بفاعلية في مفاوضات تغير المناخ
فلھا مصالح ھامة حاضرة تتأثر بنتائج المفاوضات؛ وشكل
مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة
المجموعة التفاوضية العربية بشأن تغير المناخ من الدول
العربية أعضاء المكتب التنفيذى للمجلس.

ج  -البيان الوزاري العربي بشأن مفاوضات تغيرالمناخ
2009
ينص على :
• أن تشكل المسؤولية التاريخية التي تتحملھا الدول المتقدمة
عن تغير المناخ ،ومبدأ  7من إعالن ريو للبيئة والتنمية
بشأن المسؤولية المشتركة لكن المتباينة بين الدول
المتقدمة والدول النامية ،واالتفاقية اإلطارية بشأن تغير
المناخ األساس في التفاوض لمرحلة ما بعد .2012

• أن تشمل مخرجات التفاوض مسارين منفصلين
تماما ً وھما:
 مسار بشأن العمل التعاوني طويل األجل تحت مظلةإتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
 مسار االلتزامات اإلضافية ألطراف الملحق األولللمرحلة الثانية وما بعدھا من بروتوكول كيوتو
ليشمل كل الدول المتقدمة )وفقا ً للمادة  3.9من
بروتوكول كيوتو(.

 - iأن تكون أھم مالمح العمل التعاوني طويل األجل:

•

الرؤية المشتركة:
المطالبة بإتفاق عادل وشامل ومؤثر ومتوازن وإيجابي
يحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ويراعى
قضايا النوع االجتماعي في الدول النامية.

• التكيف:
– يشكل التكيف األولوية األولى للدول العربية.
– يعد توفير الدول المتقدمة الدعم المالي والتقني  ،والدعم لبناء
القدرات للدول النامية التزاما في إطار االتفاقية والبروتوكول
على الدول المتقدمة الوفاء به ،فالتغير المناخي عبء إضافي
على التنمية المستدامة  ،كما يشكل تھديداً لتحقيق أھداف األلفية
للتنمية.
– ضرورة مساعدة الدول النامية على تنويع اقتصاداتھا لتقوية
مرونتھا في التصدي لآلثار السلبية لتغير المناخ واآلثار السلبية
لتدابير االستجابة.
– ضرورة مساعدة وتمكين الدول الواقعة تحت االحتالل في تنفيذ
سياسات التكيف مع تغير المناخ.

• التخفيف:
– البد أن تلتزم الدول المتقدمة بتحقيق انخفاضات طموحة في
انبعاثاتھا على المدى البعيد بحلول عام  2050تكون قابلة
للقياس وممكن التقرير بشأنھا والتحقق منھا ،بغية تحقيق أدنى
مستوى الستقرار المناخ.
– يجب أن يكون ھناك حد فاصل بين التزامات التخفيف لكل الدول
المتقدمة وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية والتي
يجب أن تتفق ومصالحھا الوطنية وأولوياتھا التنموية ،يسندھا
الدعم المالي والتقني وبناء القدرات من الدول المتقدمة ،وأن
يكون ھذا الدعم قابالً للقياس وممكن التقرير بشأنه والتحقق
منه.

• وسائل التنفيذ )التمويل  ،نقل التكنولوجيا  ،بناء
القدرات(:
– توفير تمويل جديد وإضافي ،على المساعدات الرسمية للتنمية،
مستدام ومتيسر الوصول إليه وبسبل مبتكرة وممكن التنبؤ به
لتنفيذ برنامج دولي شامل للتكيف للحد من قابلية التضرر للدول
النامية ويعزز من قدراتھا لمواجھة التأثيرات السلبية الحادثة
بالفعل بما فيھا آثار تدابير االستجابة والتأثيرات الممكن حدوثھا
في المستقبل.
– أن تتسم اآلليات المؤسسية لوسائل التنفيذ بالعدالة والشفافية
وتيسر وصول الدول النامية إليھا بأسلوب متماسك و ُم َم َّكنْ
ويراعى التمثيل الجغرافي العادل في ھذه اآلليات.

 - iiأھم مالمح مسار االلتزامات اإلضافية ألطراف
الملحق األول للمرحلة الثانية وما بعدھا من بروتوكول
كيوتو:
 رفض المحاوالت الراميــة إليجاد بديل عن برتوكـول كيوتو أودمجه في أي اتفاقية جديدة.
 التزامات صريحة وملموسة وواضحة من الدول المتقدمةلتخفيض االنبعاثات ،وأن يتسم ذلك بالطموح وقابل للقياس
وملزم قانونا ً وذو مدى اقتصادي واسع ،وأن يصل على األقل
إلى  % 40من مستويات عام 1990بحلول عام2020
لفترة االلتزام الثانية لما بعد عام . 2012

د :-أھم نتائج إجتماعات األطراف في كوبنھاجن
)ديسمبر:( 2009
• إنتھت إجتماعات األطراف في كوبنھاجن دون التوصل إلى إتفاق
بشأن مساري المفاوضات ،وتم تكليف الفريق العامل المخصص
المعني بالعمل التعاوني طويل األجل إلى استكمال عمله وعرض
النتائج على مؤتمر األطراف القادم لإلتفاقية .كما تم تكليف الفريق
العامل المخصص المعني باإللتزامات اإلضافية لألطراف المدرجة في
الملحق األول بموجب بروتوكول كيوتوإلى استكمال عمله وعرض
النتائج على اجتماع األطراف القادم للبروتوكول.
• كذلك أخذ مؤتمر األطراف علما بإعالن كوبنھاجن الذي تم صياغته
والموافقة عليه خارج إطار كل من اإلتفاقية والبروتوكول.

ه :-قرار القمة العربية بشأن تغير المناخ في سرت
 2010ينص على ما يلي:
• اإللتزام باستمرار العمل بما جاء في البيان الوزاري العربي
بشأن مفاوضات تغير المناخ الصادر عن مجلس الوزراء
العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته )(21
بموجب قراره رقم )ق-331د.ع/11 /11-21/
 ( 2009باعتباره الموقف العربي الموحد بشأن مفاوضات
تغير المناخ.
• اعتبار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بما
تشمله من مبادئ ونصوص ھي المظلة القانونية والوحيدة
لمفاوضات تغير المناخ.

• التأكيد على مبدأ الشفافية وإشراك جميع الدول األطراف في
التفاوض من اآلن وحتى مؤتمر األطراف القادم في
المكسيك ورفض مبدأ التفاوض في مجموعات صغيرة
خارج إطار االتفاقية.
• االلتزام بالتفاوض في المسارين الرسميين في إطار االتفاقية
)مسار االلتزامات اإلضافية على دول الملحق األول بموجب
بروتوكول كيوتو ومسار التعاون طويل األجل طبقا ً لخطة
عمل بالي( وأن يتم تحقيق تقدم متوازن في كليھما بما
يضمن نتائج متوازنة في المسارين ،ورفض إيجاد بديل عن
بروتوكول كيوتو أو دمجه في أي اتفاقية جديدة.

• إن إعالن كوبنھاجن ليس وثيقة رسمية صادرة عن
مؤتمر األطراف ،وغير ملزم قانوناً ،ولكل دولة تحديد
موقفھا منه كما تشاء .وسيتم متابعة المستجدات في ھذا
الشأن.
• استمرار دعم فريق التفاوض العربي في المتابعة
والتنسيق خالل المرحلة المقبلة من المفاوضات.
• التنسيق والتشاور مع المجموعات اإلقليمية األخرى
وخاصة مجموعة ال 77والصين ومن بينھا المجموعة
األفريقية وكذلك مع دول االقتصاديات الناشئة والدول
الجزرية.

•

•

دعم وتأييد مطلب دولة قطر استضافة الدورة الثامنة
عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطار
بشأن تغير المناخ والدورة الثامنة عشرة لمؤتمر األطراف
العامل بوصفه اجتماعا ً لبروتوكول كيوتو وذلك عام
.2012
الطلب من الدول العربية إجراء التنسيق الالزم مع
المجموعات اإلقليمية األخرى لحشد التأييد الالزم لمطلب
دولة قطر وذلك أثناء انعقاد الدورة القادمة للمؤتمر
المقرر عقدھا بالمكسيك عام .2010

و -مفاوضات تغير المناخ خالل عام :2010
شاركت الدول العربية بفاعلية وجدية في ھذه المفاوضات وفي
مؤتمر كانكون  ،بغية التوصل إلى مخرجات إيجابية في مساري
المفاوضات .وصدرت عدة قرارات من مجلس الجامعة على
المستوى الوزاري )ق-7266دع– 134ج2010/9 /16 – 2
( والمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون
البيئة رقم )ق  – 312إ 44م ت ( 20/10/2010 -الستكمال
الموقف التفاوضٮي العربي وصوال لكانكون .وقامت جمھورية مصر
العربية بصفتھا رئيس الدورة  21لمجلس الوزراء العرب
المسؤولين عن شؤون البيئة بتقديم الموقف التفاوضي العربي
بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية بصفتھا رئيس المجموعة
التفاوضية العربية بشأن تغير المناخ.

 – 2من كانكون إلى بالي:
أ  -أھم نتائج كانكون : 2010
 في كانكون صدر قرار بشأن العمل التعاوني طويل األجل يعكسالوضع الحالي للمفاوضات ،وتم مد التفويض الممنوح لمجموعة
العمل الخاصة بإجراءات العمل التعاوني طويل األجل للعمل حتى
مؤتمر األطراف القادم بجنوب أفريقيا.
 كما صدر في كانكون قرار بشأن حث مجموعة العمل الخاصةبااللتزامات اإلضافية لدول الملحق األول من االتفاقية إلتمام أعمالھا
في اقرب وقت ممكن والتوصل لنتائج طموحة حول نسب خفض
انبعاثات دول الملحق األول لفترة التزام تالية لعام  2012في إطار
بروتوكول كيوتو ،وتجنب حدوث فجوة بين فترة االلتزام األولى
والثانية،

ب – القرارات العربية بشأن التحرك العربي في مفاوضات
تغير المناخ خالل : 2011
 قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئةرقم)ق  – 350د:(2011 / 12 / 20 – 20
شمل التأكيد على التزام الدول العربية بما جاء في كل من قرار قمة
سرت )مارس (2010؛البيان الوزاري العربي )نوفمبر ،(2009
قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري )سبتمبر
،(2010االستمرار في متابعة وتنسيق ما يتم من مستجدات في شأن
اجتماعات تنسيقيه عربية،
موضوع تغير المناخ وكذلك عقد
وتكليف المملكة العربية السعودية وجمھورية مصر العربية
االستمرار في التنسيق العربي الالزم وعرض الموقف العربي في
جوالت المفاوضات القادمة .

 قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاريرقم )ق :رقم  –7409د.ع ) -(136ج (2011 / 9 / 13 – 2
التأكيد على أن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخوبروتوكول كيوتو ھما األساس القانوني لمفاوضات تغير
المناخ ،وأن المفاوضات متعددة األطراف القائمة في إطار
االتفاقية تعد المسار الرئيسي للتعامل مع قضية تغير المناخ.
التأكيد على أن ھدف المفاوضات الدولية القائمة حول تغيرالمناخ ھو التنفيذ الكامل والفعال والمستدام التفاقية األمم
المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ،وفقا لخطة عمل بالي عام
 ،2007إلي جانب االتفاق على االلتزامات اإلضافية لدول
الملحق األول من االتفاقية لفترة التزام ثانية وفقا لبروتوكول
كيوتو.

التأكيد على ضرورة االلتزام بمبادئ االتفاقية وعلى رأسھاالمسؤولية المشتركة مع تباين األعباء واختالف القدرات،
والعدالة في اقتسام موارد الغالف الجوي ،وحق الدول
النامية في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع
أولوياتھا الوطنية واستراتيجياتھا التنموية.
التأكيد على أن استمرار العمل ببروتوكول كيوتو ،من خاللفترة التزام ثانية لتقنين حجم تخفيضات انبعاثات دول
الملحق األول لالتفاقية ال غنى عنه للتوصل إلي نتيجة
عادلة ومتوازنة لمفاوضات تغير المناخ.
التأكيد على أن حجم مساھمة الدول النامية في الجھدالعالمي لمواجھة تغير المناخ يرتبط بصورة مباشرة بحجم
الدعم المقدم من الدول المتقدمة.

دعوة جميع الدول والسيما دول الملحقين األول والثاني التفاقيةاألمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ إلي تنفيذ التزاماتھا المنصوص
عليھا في االتفاقية ،وبصفة خاصة تلك المرتبطة بمساعدة الدول
النامية على التكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ وتدابير
االستجابة ،وعلى المساھمة في الجھد العالمي لتخفيض االنبعاثات.
دعوة دول الملحق األول إلي إعالن التزامات واضحة لنسب خفضطموحة النبعاثاتھا تتوافق والتوصيات العلمية خاصة الواردة في
التقرير الرابع للھيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ.
دعوة دول الملحق الثاني من االتفاقية إلي تقديم الدعم الماليوالتقني للدول غير المدرجة في الملحق األول من االتفاقية ،على أن
يتناسب حجم الدعم مع التقديرات الخاصة باحتياجات الدول النامية.

دعوة جميع الدول األطراف للعمل على تفعيل اآلليات المؤسسية التيتم االتفاق عليھا في القرار الصادر عن مؤتمر أطراف االتفاقية
السادس عشر ،خاصة لجنة التمويل ،ولجنة التكيف ،وآلية نقل
التكنولوجيا ،وصندوق التمويل األخضر.
دعوة ممثلي الدول العربية للمشاركة الفعالة والمنسقة فيالمفاوضات ،وااللتزام بالموقف العربي الموحد ،بما يسمح بتحقيق
نتائج ايجابية في المؤتمر السابع عشر ألطراف اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية لتغير المناخ ،والدورة السابعة لمؤتمر األطراف العامل
بوصفه اجتماعا لبروتوكول كيوتو ،المقرر عقدھما في دربان بجنوب
أفريقيا في الفترة ) ،(9/12/2011 - 28/11/2011تعكس
أولويات الدول العربية ،وتساھم في تحقيق تعاون دولي فعال
لمواجھة ظاھرة تغير المناخ.

التأكيد على دعم الدول العربية كافة مطلب دولة قطر فياستضافة المؤتمر الثامن عشر ألطراف اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية لتغير المناخ والدورة الثامنة لمؤتمر
األطراف العامل بوصفه اجتماعا لبروتوكول كيوتو.

ج  -مفاوضات تغير المناخ خالل عام : 2011
في جوالت
• شاركت الدول العربية بفاعلية وجدية
مفاوضات تغير المناخ خالل عام  ، 2011بغية التوصل
إلى مخرجات إيجابية في مساري المفاوضات للعرض على
الدورة السابعة عشر لمؤتمر األطراف في اإلتفاقية اإلطارية
بشأن تغير المناخ والدورة السابعة لمؤتمر األطراف العامل
بوصفه اجتماعا لبروتوكول كيوتو )داربين / 9 –11 /28
 .(2011 /12وقامت المملكة العربية السعودية وجمھورية
مصر العربية بناء على تكليف من مجلس الوزراء العرب
المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته ) 22ديسمبر
 ( 2010بتقديم الموقف التفاوضي العربي.

•

أوضحت المجموعة العربية موقفھا من نتائج الجولة الثالثة
للمفاوضات )بنما  (2011 / 10 /7-1في بيانيھا
الختاميين ،وأكدت مجددا على تعاونھا الدائم مع شركاء
العملية التفاوضية الجادين ممن يرون أن االلتزام بالتعھدات
والمواثيق الدولية أمام العالم يأتي في مقدمة األولويات
لتحقيق العدالة ويمنح الدول النامية فرصة لتحقيق
طموحاتھا التنموية في إطار خططھا للتنمية المستدامة.

 - iبشأن العمل التعاوني طويل األجل في إطار اإلتفاقية:
 التزام المجموعة العربية بالمشاركة الفعالة وااليجابية فيمختلف مجموعات العمل وحول كافة الموضوعات
التفاوضية التي اتفق خالل اجتماع بانجكوك عليھا كعناصر
ألي اتفاق متوازن في دربان ،بناء على عناصر خطة عمل
بالي ،وفي إطار مبادىء وبنود االتفاقية االطارية لتغير
المناخ.

 أن روح االلتزام التي تبنتھا وفود المجموعة العربية لميقابلھا نفس القدر من االلتزام من بعض الشركاء مما يخل
بالتوازن المطلوب لتحقيق نتيجة شاملة ومتوازنة من
مجموعة العمل الخاصة بإجراءات العمل التعاوني طويل
األجل. .
شھدت اجتماعات التمويل محاوالت عدد من الدول المتقدمة
عرقلة بدء المفاوضات حول المواضيع المتعلقة بالتمويل
وخاصة التمويل طويل االجل.
شھدت مجموعة العمل الفرعية الخاصة باآلثار االقتصادية
واالجتماعية لتدابير االستجابة رفض كامل للتفاوض حول
ھذا الموضوع ،بما في ذلك رفض قبول أي نص من
النصوص المقترحة من مجموعة الدول النامية .

 التطلع ألن تشھد اجتماعات دربان مواقف أكثر ايجابية منالدول المتقدمة تعكس الدور القيادي الذي يجب أن تقوم به
الدول المتقدمة في ضوء مسئولياتھا التاريخية.
تأكيد أھمية العمل على رفع مستوى الطموح لخفض
انبعاثات الدول المتقدمة ،ليتوافق والتوصيات العلمية في
ھذا الشأن ويسمح بتنفيذ االلتزام الوارد في القرار الصادر
عن مؤتمر كانكون والخاص بالعمل على الحد من ارتفاع
متوسط درجة حرارة االرض دون مستوى الدرجتين
المئويتين .

 إن التوصل إلى اتفاق يقتصر فقط على تفعيل اآللياتالمؤسسية دون تحديد مصادر دعمھا خاصة الدعم المالي
بمثابة انشاء ھياكل مؤسسية صورية غير فاعلة ،وھو ما
يجب تجنبه.
 أن ضمان استدامة وكفاية الدعم المقدم للدول النامية يعداساسيا لدعم جھودھا للتكيف مع تغير المناخ ،وتدابير
االستجابة ،باإلضافة إلى المشاركة الطوعية في الجھد
الدولي لخفض االنبعاثات وفقا لحجم الدعم المقدم من الدول
المتقدمة.
 التحديد الواضح لمسئوليات الدول المتقدمة في إطار مبدأتقاسم األعباء يسھم في إقرار مبدأ الشفافية.

 - iiبشأ ن مسار اإللتزامات اإلضافية لدول المرفق األول
في إطار بروتوكول كيوتو:
 الموقف العربي الثابت الداعي للتوصل الي فترة التزام ثانيةوفترات التزام الحقة في إطار البروتوكول ،أخذا في االعتبار
أن البروتوكول يعد االداة القانونية الوحيدة في إطار
االتفاقية والتي تعكس مبادىء ٍوأسس االتفاقية.
 األسف لعدم تحقيق تقدم ملموس في العديد من موضوعاتالبروتوكول ،وعلى رأسھا االتفاق على فترة التزام ثانية
لدول الملحق االول لالتفاقية،

 التأكيد أن يتم في دربان التوصل الي تعديل الملحق الثانيمن البروتوكول  ،مع اتخاذ االجراءت الكفيلة بعدم حدوث
فجوة بين فترات االلتزام االولى والثانية ،بما يحفظ السالمة
البيئية  ،ويضمن استمرار النظام العالمي الحالي للتعامل مع
قضية تغير المناخ.
 إن استفادة دول الملحق االول من آليات المرونة الواردة فيإطار البروتوكول يتوقف على استمرار تنفيذ التزاماتھا،
وبصفة خاصة االلتزام بفترة التزام ثانية.

 إن المفاوضات الخاصة بخفض االنبعاثات في إطارمجموعة عمل اجراءات العمل التعاوني طويل االجل
تحقق تقدما ملموسا في صياغة مسودات قرارات في
عدد كبير من الموضوعات ،والتطلع ألن تشھد
اجتماعات دربان في إطار مجموعة عمل بروتوكول
كيوتو ذات القدر من التقدم ،بما يسھم في التوصل الي
نتائج شاملة ومتوازنة في مسارى التفاوض.

د – من اآلن إلى دربان:
عقد اجتماع للمجموعة التفاوضية العربية بمقر األمانةالعامة للجامعة يومي  2011 / 10 / 20- 19الستكمال
التشاور والتنسيق العربي في ضوء نتائج الجولة األخيرة
للمفاوضات .تعرض نتائجه على المكتب التنفيذي لمجلس
الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعه
يوم . 2011/ 10 /23
 -المشاركة في االجتماعات التفاوضية إلى دربان.

 المشاركة بفاعلية وجدية في دربان من أجل التوصلإلي نتائج شاملة وعادلة في مساري التفاوض على
أساس مبادئ وبنود اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو ،أخذا في
االعتبار المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن
الكم األكبر من الغازات المسببة لظاھرة االحتباس
الحراري وتغير المناخ.
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