
 

                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1024 كانون األول/ديسمبر 9     الثالثاء                 الناشر: المعهد الدولي للتنمية المستدامة            625، رقم 21المجمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

. وميييال سيكريرو و د. ماري لومي وأنا شولنز بيتي أنتونيتشو ، ود. الينا كوسوالبوفا  enb@iisd.org ©Earth Negotiations Bulletinنشرة مفاوضات األرض يشترك في كتابة وتحرير ىذا العدد من 
( : النجستون جيمس جوري IISD(. مدير الخدمات اإلخبارية لممعيد الدولي لمتنمية المستدامة )pam@iisd.org)المحرر د. باميال تشاسيك  . الترجمة العربية: نيى الحداد.كيارا وورثالرقمي  المحرر 

ة السويسرية ىي المفوضية األوروبية )اإلدارة العامة لمبيئة واإلدارة العامة لممناخ( وحكومة سويسرا )المكتب الفيدرالي السويسري لمبيئة( والوكال منشرةل(. الجيات المانحة kimo@iisd.orgالسادس "كيمو" )
اية الطبيعة وسالمة المباني والسالمة النووية في ألمانيا ووزارة الشئون الخارجية  والتجارة من الوزارة االتحادية لمبيئة وحم 4102خالل سنة  لمنشرة.  يأتي الدعم العام ، والمممكة العربية السعوديةلمتعاون الدولي

ومركز بحوث التنمية الدولية. تم ( وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة  ية العالميةفي نيوزيمندا، وسوان إنترناشيونال، ووزارة الشئون الخارجية في فنمندا ووزارة البيئة في اليابان )من خالل معيد االستراتيجيات البيئ
تمويل ترجمة النشرة إلى المغة الفرنسية قدمتو الحكومة الفرنسية، ومنطقة والون البمجيكية،  .اإلدارة العامة لممناخ(وروبية )المفوضية األو  المممكة العربية السعوديةبواسطة   الدورة هتوفير تمويل خاص لتغطية ىذ
ىي آراء المؤلفين وال تعكس بالضرورة وجية نظر المعيد الدولي لمتنمية  النشرةالمتضمنة في ولية لمدول الناطقة بالفرنسية/معيد التنمية المستدامة لمدول الناطقة بالفرنسية. اآلراء ومقاطعة كيبيك، والمنظمة الد

، بما في ذلك النشرةير التجارية مع التنويو األكاديمي المناسب لممصادر. لمحصول عمى معمومات عن المستدامة أو غيره من الجيات المانحة. ويمكن استخدام مقتطفات من ىذه النشرة في المطبوعات غ
أو  عمى العنوان التالي في نيويورك بالواليات المتحدة  ، 7556-536-646-1+(، تميفون kimo@iisd.orgطمبات توفير الخدمات اإلخبارية، اتصل بمدير الخدمات اإلخبارية من خالل بريده اإللكتروني )

مبر/كانون دٌس – تغٌر المناخ فً لٌما ٌمكن االتصال بفرٌق نشرة مفاوضات األرض بمإتمر   . East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America 300األمريكية:  

   .<anna@iisd.org> :اإللكترونًعلى البرٌد  2014 األول

 

 

 األرضنشرة مفاوضات 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 لمفاوضات البيئة والتنمية إخباريةخدمة 
: اإلنترنتالموقع عمى 

http://www.iisd.ca/climate/COP20/enb 

 

الدورة العشرون لمؤتمر 
 8األطراف  #  

 

 في ليما: المنعقد األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ
 4102ديسمبر/ كانون األول  8اإلثنين 

 

ٌّر المناخ والمنعقد فً لٌما ٌوم  تواصلت فعالٌات مإتمر األمم المتحدة المعنً بتغ

فرٌق دٌسمبر/ كانون األول. وفً فترة الصباح وبعد الظهٌرة قدم   8اإلثنٌن 

من الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان المعنً بالبند الثالث االتصال 

تعلٌقاً على اإلصدار الجدٌد لعناصر مسودة نص التضامن ومسودة   للعمل المعّزز

قرار النهوض بمنهاج دٌربان للعمل المعزّز، والذي ٌشار إلٌه اآلن باسم "مسودة 

 قرار مإتمر األطراف المقترحة والمنقحة من الربٌسٌن المتشاركٌن".

د األطراف بموجب كما استؤنفت الدورة األولى للفرٌق العامل المعنً بالتقٌٌم متعد

أعمالها طوال الٌوم.  لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذاعملٌة مراجعة التقٌٌم الدولً الخاصة ب

. وفً المساء انعقدت لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذلوتالها الجزء الثانً من الجلسة الختامٌة 

جلسة التقٌٌم العامة المشتركة بٌن مإتمر األطراف/ مإتمر األطراف العامل، كما 

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان ً بالمعنفرٌق االتصال  استكمل

فً جلسات متوازٌة القراءة األولى للورقة غٌر الرسمٌة حول  للعمل المعّزز

العناصر. كما انعقدت طوال الٌوم فرق االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة بموجب 

 مإتمر األطراف ومإتمر األطراف العامل.

 

 العامة لمؤتمر األطراف/ مؤتمر األطراف العاملجلسة التقييم 

الدورة العشرٌن لمإتمر األطراف/ الدورة العاشرة  رحب مانوٌل بولجار ربٌس

بالوزراء الحاضرٌن وأطلعهم على البدء الناجح للعمل  لمإتمر األطراف العامل

 ، وأشار إلى التفاعل البّناء حولمإتمر األطراف/ مإتمر األطراف العاملبموجب 

قضٌة تموٌل المناخ والعمل الذي تم فً آلٌة التنمٌة النظٌفة والمشاورات حول تقرٌر 

اجتماع المابدة المستدٌرة الوزارٌة رفٌع المستوى الذي ُعقد فً ٌونٌة/ حزٌران 

بموجب بروتوكول كٌوتو. وأشار إلى أنه ٌتوقع الوصول إلى نتابج حول  2014

فً ٌوم األربعاء  إتمر األطراف العاملمإتمر األطراف/ م معظم القضاٌا بموجب

 دٌسمبر/ كانون األول. 10

 

الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة قدم إٌمانوٌل دمٌسانً دالمٌنً )سوازٌالند( ربٌس 

تحدٌثاً حول المشاورات الخاصة بالبنود التً أحالتها الهٌبات الفرعٌة  والتكنولوجٌة

أشار إلى أنه ال ٌزال هناك الكثٌر من . ومإتمر األطراف العاملومإتمر األطراف ل

العمل فً برنامج عمل استعراض الخطوط التوجٌهٌة لمراجعة األطراف من الدول 

 المتقدمة.

 

، 8 –/ م أ إ 1و  7 –/ م أ إ 4إلى  7 –/ م أ إ 2وفٌما ٌتعلق بآثار تنفٌذ المقررات 

لٌة وارسو الدولٌة آدٌسمبر. وحول  9أشار إلى أمله فً االنتهاء منها ٌوم الثالثاء 

، أشار إلى أن األطراف ستحاول االنتهاء من القضاٌا المعلقة. للخسابر واألضرار

وفٌما ٌتعلق بمنتدى وبرنامج العمل المعنً بتدابٌر االستجابة فقد سلط الضوء على 

 مدى تعقٌد هذه القضٌة.

النجاح المحقق فً  لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذااستعرض آمنا ٌافولً )فٌجً( ربٌس 

استكمال الدورة األولى للتقٌٌم متعدد األطراف حٌث أكدت هذه الدورة أن "االقتصاد 

 منخفض الكربون هو طرٌق المستقبل لكٍل ِمّنا".

لفرٌق العامل المخصص المعنً استعرض كٌشان كومار سٌنج الربٌس المتشارك ل

لفرٌق العامل، وحث األطراف العمل الذي تم بموجب ا بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

على استغالل الوقت المتبقً بفعالٌة حتى ٌتم االتفاق على مسودة قرار حول ورقة 

 العناصر مساء ٌوم الخمٌس.

 

فٌدال األطراف إلى تقوٌة "روح لٌما"  وعند اختتام جلسة التقٌٌم العامة، دعا بولجار

دٌسمبر/  12عن طرٌق العمل بإصرار على إنجاز النتابج المتوقعة فً ٌوم الجمعة 

 كانون األول.

 

 لهيئة الفرعية للتنفيذالجزء الثاني من الجلسة الختامية ل

الجزء الثانً من الجلسة الختامٌة بهدف  لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذاافتتح ٌافولً ربٌس 

تقرٌر  لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذاإغالق الدورة والنظر فً التقرٌر المعنً. اعتمدت 

 .(FCCC/SBI/2014/L.25)الدورة  

عن قلقه إزاء عدم تبنً نتابج  /الصٌن77مجموعة الـعبر مندوب بولٌفٌا نٌابة عن 

ً نتابج ملموسة فً الدورة الثانٌة هامة أثناء الدورة وحث على العمل نحو تبن

. ودعا الدول المتقدمة لمناقشة اآلثار السلبٌة لتدابٌر لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذلواألربعٌن 

 التخفٌف فً الدول المتقدمة على الدول النامٌة.

لهٌبة الفرعٌة لالدورة الحادٌة واألربعٌن  لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذااختتم ٌاوفولً ربٌس 

 دقٌقة مساًء. 5.55فً تمام الساعة  للتنفٌذ

 

 فرق االتصال والمشاورات غير الرسمية

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو: القضايا 

تم تٌسٌر المشاورات غٌر الرسمٌة لمإتمر األطراف  المتعلقة بآلية التنمية النظيفة:

العامل حول آلٌة التنمٌة النظٌفة بواسطة جٌفري سبونر )جاماٌكا( وماركو برجالند 

 )فنلندا(، وتم عقد هذه المشاورات غٌر الرسمٌة طوال الٌوم.

وفً فترة بعد الظهر واصلت األطراف النظر فً نص مسودة القرار فقرة بفقرة. 

المناقشات على عدة أمور من بٌنها تفاعل المجلس التنفٌذي مع الجهات وتركزت 

التنفٌذٌة المحددة ومشاركة هذه الجهات فً آلٌة التنمٌة النظٌفة، وطلب من المجلس 

التنفٌذي مراجعة المنهجٌات، وتحدٌد أولوٌات العمل فً تبسٌط المنهجٌات وتعدٌل 

 فترة االبتمان.

 لرسمٌة.وسوف تستمر المشاورات غٌر ا

 

اجتمعت بعد الظهر فرق اتصال مإتمر  القضايا المتعلقة بالتنفيذ المشترك:

األطراف العامل المعنً بقضاٌا التنفٌذ المشترك برباسة دٌمٌتار نٌكوف )فرنسا( 

وٌاو أوساف )غانا(. عرض نٌكوف الربٌس المتشارك نص مسودة القرار الُمنقح 

 تولت األطراف النظر فٌها فقرة بفقرة.بناًء على مدخالت وتعدٌالت األطراف، و

تركزت المناقشات على عدة أمور من بٌنها: الحاجة إلى ضمان استمرار نجاح 

اآللٌة بهدف مساعدة األطراف فً الوفاء بالتزاماتها بموجب فترة االلتزام الثانٌة 
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 نشرة مفاوضات األرض 
        ........................      

لبروتوكول كٌوتو، إمكانٌة تقدٌم طلب لألمانة إلعداد ورقة تقنٌة حول التعاون 

لتآزر المحتمل بٌن التنفٌذ المشترك وآلٌة التنمٌة النظٌفة، وخٌارات دمج التخفٌف وا

خارج المعاوضة والنظر فً معاٌٌر تتسم بالشفافٌة للتطبٌق والتحدٌد الكمً لهذا 

 التخفٌف.

 دٌسمبر/ كانون األول. 9وسوف ٌجتمع فرٌق االتصال مرة أخرى ٌوم الثالثاء 

 

الفريق من  3: البند ي بمنهاج ديربان للعمل المعّززالفريق العامل المخصص المعن

افتتح رونج مٌتسجر  :العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز

الربٌس المتشارك للفرٌق العامل الجلسة الصباحٌة وقدم المراجعات الُمنقحة 

للعمل  "عناصر مسودة نص التفاوض" ومسودة قرار حول النهوض بمنهاج دٌربان

المعزّز والتً ُتسمى اآلن "مسودة قرار مإتمر األطراف الُمقترحة من الربٌسٌن 

المتشاركٌن". وشرح أن النص الجدٌد للعناصر مبنً على المشاركة البناءة 

لألطراف خالل األسبوع األول، وٌتضمن المقترحات المقدمة من األطراف وال 

 دة.ٌشٌر إلى التقارب أو منع تقدٌم مقترحات جدٌ

 

وفٌما ٌتعلق بالنص الجدٌد لمسودة القرار أشار إلى أن هذا النص مبنً على 

المدخالت المقدمة من األطراف وشرح أن كل وجهات نظر األطراف قد تم تجمٌعها 

لفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل ونشرها على الموقع الشبكً ل

مجاالت المحورٌة" التً قدمها األطراف ، وأن النص ٌقدم تجمٌعاً لكل "الالمعّزز

 وٌتناول كل الجوانب الخاصة "بنطاق عملنا".

كما أشار أٌضاً إلى اهتمام األطراف بعقد مناقشات سٌاسٌة شاملة حول قضٌة 

الفرٌق العامل التماٌز، واقترح أن ٌستخدم الوزراء الحوار رفٌع المستوى حول 

وذلك لتبادل وجهات النظر حول  ّززالمخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المع

 "هذه القضٌة السٌاسٌة الحاسمة للغاٌة".

 

ومندوبو فنزوٌال والهند  /الصٌن77مجموعة الـعبر مندوب بولٌفٌا نٌابة عن 

والجزابر نٌابة عن المجموعة العربٌة ومندوبو السعودٌة ومصر ونٌكاراجوا وإٌران 

ة عن قلقهم إزاء الوضع القانونً ومندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌ

 لمسودة القرار الُمنقحة والعناصر الُمنقحة لمسودة نص التفاوض.

تساءل مندوبو مالٌزٌا ونٌكاراجوا وإٌران عن التغٌر فً عنوان وثٌقة مسودة 

 العناصر، وأكدوا على أنها تظل "ورقة غٌر رسمٌة".

وضع سوف تمنحه  أشار مندوب النروٌج إلى أن األطراف ٌجب أن تحدد أي

 "للورقة غٌر الرسمٌة  الُمحسنة" حول العناصر.

أشارت العدٌد من الدول النامٌة إلى أنه لم ٌتم تضمٌن مخاوفها فً أي من الورقتٌن. 

عبر مندوبا الهند واإلكوادور وآخرون عن مخاوفهم من أن مسودة القرار تتضمن 

 "نصاً نظٌفاً".

 

ستعدادهما للعمل على أساس مسودة القرار عبر مندوبا النروٌج والٌابان عن ا

الُمنقح. وأشار مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة إلى رغبته فً التشاور 

 الثنابً مع الربٌسٌن المتشاركٌن حول األمور الهامة.

الربٌس المتشارك لألطراف أن كال الوثٌقتٌن لٌس لهما صفة  أكد رونج مٌتسجر

قانونٌة. وأشار إلى أن األطراف هً التً ستعطً لهما الصبغة القانونٌة. واقترح 

تخصٌص وقتاً للقرار ووافقت األطراف على أنه ٌجب أن ٌتم اتخاذ هذا القرار فً 

 لٌما.

ند االتفاق علٌها فإنها لن تكون وفٌما ٌتعلق بمسودة القرار، أكد رونج مٌتسجر أنه ع

بمثابة حكماً مسبقاً على نص التفاوض وشدّد على أنها لٌست "قراراً مسبقاً" لالتفاق 

 الجدٌد.

 

وفٌما ٌتعلق بالوثٌقة التً تحتوي على مسودة نص التفاوض، ذكر رونج مٌتسجر، 

المراجعة  بعد تقدم العدٌد من األطراف بطلب التؤكٌد، أنه سوف ٌتم عمل المزٌد من

على "الورقة غٌر الرسمٌة" حول العناصر بعد استكمال القراءة األولى لها وذكر أنه 

 ٌجب أن ٌتم االتفاق على عنوانها بواسطة األطراف.

حث رونج مٌتسجر األطراف على االستمرار "طبقاً لما اتفقنا علٌه األسبوع 

لى حل وسط واتفاق الماضً" والنظر فً مسودة القرار فقرة بفقرة إلى أن نصل إ

 فً الرأي.

فرٌق العامل وفً فترة بعد الظهٌرة، اقترح كومار سٌنج الربٌس المتشارك لل

 23 – 7أن ٌتم مناقشة الفقرات  المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

( فقرة بفقرة. اقترح المساهمات المحددة على المستوى الوطنً)معلومات حول 

لبدء بالفقرات التقدٌمٌة ووافقت األطراف على هذا االقتراح. مندوب الصٌن أن ٌتم ا

"ومع تبنً روح التوافق" عبرت العدٌد من المجموعات وأعضاء الوفود ومنهم 

وناورو  أقل البلدان نمواً وإٌران نٌابة عن  /الصٌن77مجموعة الـمالٌزٌا نٌابة عن 

عبرت عن قلقها إزاء: عدم توازن  .. تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرةنٌابة عن 

النص، عدم توافر وقت كاف للنظر فً النص والخطر الذي ٌواجه الحكم المسبق 

 على نتابج اتفاق بارٌس.

 

تم وضع النص بؤكمله بٌن األقواس بناًء على مقترح من مندوب توفالو. وبٌنما تم 

ٌات المتحدة الوالتقدٌم العدٌد من المدخالت النصٌة، حذر مندوبو البرازٌل و

وآخرون من التوسع فً اإلضافات على النص فً الفقرات التقدٌمٌة  األمرٌكٌة

 وطالبوا بالتركٌز على المحتوى.

اختلفت آراء األطراف حول اإلشارة إلى : المبادئ واألحكام الخاصة باالتفاقٌة 

، اإلطارٌة، والقرارات السابقة، وأهداف درجة الحرارة، والتوجٌه بواسطة العلم

ومبادئ المساواة، والمسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، 

ٌّف، وُسُبل التنفٌذ وشفافٌة العمل والدعم،  والتنمٌة المستدامة، والتخفٌف والتك

واألضرار والخسابر، والتماٌز فً "التعهدات" بواسطة مختلف األطراف فً 

 .االتفاقٌة، والموازنة العالمٌة لالنبعاثات

لفرٌق العامل المخصص المعنً لوبعد أن الحظ كومار سٌنج الربٌس المتشارك 

عدم قدرة األطراف على تجاوز بعض الفقرات التً تم  بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

وضعها بٌن األقواس بعد ُمضً ما ٌزٌد على ثالث ساعات من بدء جلسة فرٌق 

 لمفاوضات هً بمثابة "عد تنازلً".االتصال، أشار إلى أن الثالثة أٌام المتبقٌة ل

 

الجلسة األولى للفريق العامل حول التقييم متعدد األطراف بموجب عملية مراجعة 

 التقييم الدولي

أثناء استبناف الدورة األولى للفرٌق العامل المعنً بالتقٌٌم متعدد األطراف، أشار 

رداً على سإال مندوب بولٌفٌا نٌابة عن  لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذاٌاوفولً ربٌس 

ومندوب البرازٌل عما إذا كانت النتابج األساسٌة للتقٌٌم  /الصٌن77مجموعة الـ

، قال ٌافولً أن لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذامتعدد األطراف سٌتم النظر فٌها بواسطة 

 النتابج ستكون إجرابٌة.

 

% عن سنة 10مبورج بنسبة أفاد مندوب لوكسمبورج بتخفٌض االنبعاثات فً لوكس

األساس بموجب فترة االلتزام األولى لبروتوكول كٌوتو وأشار إلى أن االنبعاثات فً 

لوكسمبورج غٌر مرتبطة بالنمو السكانً وبكثافة الكربون. وبهدف سد الفجوة فً 

، أشار إلى السٌاسات القابمة فً قطاعً 2020تخفٌض االنبعاثات لفترة ما قبل 

 وهما أكبر القطاعات المستهدفة لتخفٌض االنبعاثات.  البناء والنقل

ورداً على سإال بعض األطراف، شرح مندوب لوكسمبورج العمل القابم فً تقٌٌم 

ملٌون طن فقط من  14.2إمكانٌات التخفٌف الخاصة بالسٌاسات القابمة، واستخدام 

وقعاً، كما ملٌون طن كما كان مت 24أرصدة الكربون خالل آلٌة المرونة بدالً من 

 أشار إلى جهود تقلٌل اآلثار الضارة لسٌاسات التخفٌف.

أكد مندوب هولندا على أن هولندا تسٌر على الدرب الصحٌح فٌما ٌتعلق بالتزاماتها 

بموجب فترتً االلتزام فً بروتوكول كٌوتو وأشار إلى هدف نظام تداول االنبعاثات 

. 2005ارنة بمستوٌات مق 2020% تخفٌض فً االنبعاثات بحلول 16بنسبة 

ورحب العدٌد من أعضاء الوفود بالسٌاسات واإلجراءات التً تم اتباعها لتقلٌل 

ٌّر المناخ المتعلقة بالمٌاه، وأشار إلى أن هولندا  ٌّف مع آثار تغ مكامن الضعف وللتك

عام فً إدارة المٌاه لمساعدة الدول  500مستعدة لتطبٌق خبرتها التً تمتد إلى 

ٌّف الخاصة بالمٌاه.األخرى فً ا  لتعامل مع قضاٌا التك

استجابة إلى األسبلة حول حجز وتخزٌن الكربون، أجاب مندوب هولندا بؤن كل 

محطات الكهرباء الجدٌدة بهولندا ستكون مستعدة لحجز وتخزٌن الكربون ولكن تم 

تؤجٌل المشروعات التجرٌبٌة التً كان مخطط لها، وال ٌساهم حجز وتخزٌن 

 الٌاً فً تخفٌض االنبعاثات.الكربون ح

 

% من 5أشارت مندوبة نٌوزٌلندا إلى الهدف غٌر المشروط لنٌوزٌلندا بتخفٌض 

وذكرت اإلجراءات التً ُتدعم  2020بحلول عام  1990االنبعاثات دون مستوٌات 

هذا الهدف ومنها: تخفٌض االنبعاثات المحلٌة، إزالة ثانً أكسٌد الكربون بواسطة 

واق الدولٌة للكربون، والوحدات الفابضة من فترة االلتزام األولى الغابات، واألس

 لبرتوكول كٌوتو.
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 نشرة مفاوضات األرض 
        ........................      

وحول األسبلة المتعلقة بؤثر السٌاسات الفردٌة، أشارت إلى صعوبة التعرف على 

مثل هذه التقدٌرات من النماذج التنازلٌة ووصفت العملٌة التً تتبعها نٌوزٌالندا  فً 

ثات المحلٌة   لفهم آثار السٌاسة. ورداً على االستفسار مراجعة نظام تداول االنبعا

المقدم من مندوبً جنوب أفرٌقٌا وفٌجً حول مستوى الطموح واالتساق مع هدف 

ٌّر المناخلنتابج تقرٌر التقٌٌم الخامس  حول الحد  لفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغ

درجة مبوٌة، أكدت على أن هدف نٌوزٌلندا  2العالمً إلى  من زٌادة االحترار

 سٌكون محدداً طبقاً للظروف الوطنٌة.

سلط مندوب البرازٌل الضوء على عدم وجود القدرة على المقارنة بٌن الدول فً 

 التقٌٌم متعدد األطراف وذلك بسبب استخدام أسالٌب قٌاس مختلفة.

فً البرتغال بسبب  2005نبعاثات فً عام أشار مندوب البرتغال إلى الطفرة فً اال

السٌاسة "الجادة" فً دعم الطاقة المتجددة ، وقدم نتابج مإقتة حول تقٌٌم االلتزام 

بموجب بروتوكول كٌوتو أثناء فترة االلتزام األولى والتً تشٌر إلى زٌادة االنجاز 

% مقارنة 27% فً هدف  تخفٌض االنبعاثات فً البرتغال وقدره 17بنسبة 

. استجابة لتعلٌق مندوب استرالٌا حول االعتماد على امكانٌات 1990بمستوٌات 

الطاقة الشمسٌة، أشار إلى األهداف المحددة من االتحاد األوروبً ومن الطاقة 

% بحلول عام 40و 2020% بحلول عام 31المتجددة الوطنٌة والتً تقدر بـ 

رتغال قد حددت أهدافاً وطنٌة من االستهالك النهابً للطاقة. كما ذكر أن الب 2030

لزٌادة الطاقة المتجددة مع زٌادات متوقعة مستقبلٌاً من الطاقة الشمسٌة والكتلة 

 الحٌوٌة.

 

، 2005وصف مندوب أسبانٌا فترتٌن تتعلقان باالنبعاثات فً إسبانٌا وهما: ما قبل 

 ، انخفاض ف2005ًنمو متوازي فً االنبعاثات واالقتصاد والسكان، وما بعد 

االنبعاثات بسبب الكساد االقتصادي والسٌاسات واإلجراءات التً تدعم تولٌد 

 الكهرباء المتجددة.

وحول السإال الموجه من مندوب الصٌن حول الدوافع الخاصة بالزٌادة المستهدفة 

فً انبعاثات نظام تداول الكربون غٌر المتعلقة باالتحاد األوروبً بحلول عام 

" والتً 2020تٌجٌة الجدٌدة المعنونة بـ "خارطة طرٌق ، أشار إلى االسترا2020

من المتوقع أن تضع إسبانٌا على "المسار" نحو هدف تخفٌض انبعاثات نظام تداول 

. وحول سإال مندوب البرازٌل نحو 2005% مقارنة بمستوٌات 10الكربون بنسبة 

طن من ٌورو لكل  20قرار إسبانٌا بتنفٌذ ضرٌبة على غازات الفلورٌن بمقدار 

مكافا ثانً أكسٌد الكربون، ذكر مندوب إسبانٌا أن هذا القرار جاء استجابة 

لالزدواج المتوقع فً االنبعاثات الخاصة بهذه الغازات ولعدم وجود تشرٌعات حالٌة 

 لتقلٌل استخدامها.

 

وصفت مندوبة السوٌد السٌاسات التً تساعد على االنخفاض فً انبعاثات غازات 

وتشمل ضرٌبة عامة على ثانً أكسٌد الكربون تم  1990السوٌد منذ الدفٌبة فً 

دوالر لكل طن مكافا ثانً  150، وٌتم فرضها حالٌاً بحوالً 1991فرضها فً 

أكسٌد الكربون، وحظر دفن المواد القابلة لالحتراق أو المواد العضوٌة، وشهادات 

 االنبعاثات المنخفضة. الكهرباء لدعم الطاقة المتجددة ورد الضرٌبة للسٌارات ذات

% دون مستوٌات 22إلى  2012وذكرت أن انبعاثات السوٌد وصلت فً عام 

% من 40وأشارت إلى أن السوٌد فً طرٌقها إلى تحقٌق هدف تخفٌض  1990

وأن نموذج السوٌد ٌإكد أنه  1990مقارنة بمستوٌات  2020االنبعاثات بحلول عام 

 ً نفس الوقت على النمو االقتصادي.من الممكن تخفٌض االنبعاثات والحفاظ ف

ورداً على سإال مندوب باكستان حول تعرٌف وتحقٌق السوٌد لهدف "بدون صافً 

 2015" أشارت إلى أن اللجنة الحكومٌة التً تم تعٌٌنها فً 2050انبعاثات فً 

 سوف تضع تعرٌفاً وإجراءات إضافٌة للوصول إلى هذا الهدف.

% دون 8ت التً تمت فً هدف تخفٌض أكد مندوب سوٌسرا على اإلنجازا

بموجب فترة االلتزام األولى لبروتوكول كٌوتو، وتم ذلك من  1990مستوٌات 

خالل مجموعة من اإلجراءات الداخلٌة والتعوٌضات الدولٌة. وأكد على اإلجراءات 

التً تتخذ فً قطاعً النقل والبناء وأشار إلى الدور الذي تلعبه اإلجراءات الداخلٌة 

 وٌضات الدولٌة فً تحقٌق الهدف بموجب فترة االلتزام الثانٌة.والتع

ورداً على استفسار مندوبً البرازٌل والصٌن حول إمكانٌة تنفٌذ هدف تخفٌض 

، فقد أشار إلى استعداد سوٌسرا لزٌادة 2020% بحلول عام 30االنبعاثات بنسبة 

لنقل ٌتطلب الطموح ولكن طالب بالمساهمات من كل األطراف. وذكر أن قطاع ا

المزٌد من العمل وأشار إلى العمل المستمر فً تنفٌذ المعاٌٌر الخاصة بالسٌارات 

 وفرض ضرٌبة ثانً أكسٌد الكربون.

العوامل الربٌسٌة التً ساعدت على تخفٌض  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةحدد مندوب 

راءات ، وتشمل هذه العوامل: إج2007االنبعاثات منذ أن وصلت إلى ذروتها فً 

فعالٌة الطاقة، والرٌادة سواء على المستوى المحلً أو مستوى الدولة، والتحول من 

الفحم إلى الغاز الطبٌعً ونشر الطاقة المتجددة. كما عرض السٌاسات واإلجراءات 

المتخذة بموجب خطة الربٌس أوباما للعمل المناخً والخاصة بالوصول بهدف 

مقارنة  2020% بحلول عام 17قتصاد إلى تخفٌض االنبعاثات فً كل قطاعات اال

، على سبٌل المثال معاٌٌر ثانً أكسٌد الكربون الخاصة بمحطات 2005بمستوٌات 

الكهرباء، وهدف زٌادة تولٌد الكهرباء من مصادر متجددة إلى الضعف بحلول عام 

، ومعاٌٌر كفاءة الطاقة فً األجهزة، ومعاٌٌر الوقود فً السٌارات 2020

التنفٌذٌة وااللتزامات من القطاع الخاص لتخفٌض االنبعاثات من واإلجراءات 

 الهٌدروفلورو كربون.

 

الوالٌات المتحدة وفٌما ٌتعلق بسإال مندوب جنوب أفرٌقٌا حول اتساق هدف 

مع العلم، أشار إلى البٌانات الحدٌثة الخاصة بهدف تقلٌل  2020لعام  األمرٌكٌة

 2005مقارنة بمستوٌات  2025% بحلول عام 28% إلى 26االنبعاثات بنسبة 

والذي أشار إلى أنه سٌساعد فً مضاعفة تخفٌض استخدام الكربون فً االقتصاد 

ورداً على . 2050% بحلول عام 80وٌتسق مع هدف تخفٌض االنبعاثات بنسبة 

استخدام األراضً سإال مندوبً فٌجً والنروٌج الخاص بعدم الٌقٌن حول حسابات 

الوالٌات المتحدة وأثرها على تحقٌق هدف  وتغٌٌر استخدام األراضً والحراجة

، أشار إلى التحسن فً البٌانات وطرق المحاسبة والتنسٌق فً 2020لعام  األمرٌكٌة

منذ نشر تقرٌر فترة السنتٌن الخاص كمصادر  أسالٌب العمل بٌن مختلف الهٌبات

 لزٌادة الثقة.

 

 في األروقة

بٌنما بدأ الٌوم السابع من الدورة العشرٌن لمإتمر األطراف بإشارة "استعد 

لفرٌق العامل المخصص المعنً للالنطالق" التً أطلقها الربٌسان المتشاركان 

عندما أصدرا مسودة القرار الُمنقحة والعناصر الُمنقحة  بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

لمسودة نص التفاوض فً تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، سارعت الوفود 

وحدث "تزاحم مروري" على الفور حٌث جرت مناقشات حادة حول وضع 

 النصوص الجدٌدة المقدمة والفقرات التقدٌمٌة غٌر الموضوعٌة.

قف متباعدة فٌما ٌتعلق بتموٌل المناخ، ولكن هناك أمل لدى وظلت األطراف فً موا

العدٌد بؤن االجتماع رفٌع المستوى حول تموٌل المناخ والمقرر عقده ٌوم الثالثاء 

من التحرك. وتوقع بعض أعضاء الوفود أن المناقشات  ءٌمكن أن ٌإدي إلى شً

ألطراف الضوء سوف تتم فً جلسات مسابٌة متؤخرة "إذا ما أعطت رباسة مإتمر ا

 األخضر لذلك".

 

ومع ذلك فإن أسلوب إشارة المرور )الذي ٌتضمن تلوٌن النص باأللوان األخضر أو 

األصفر أو األحمر بناًء على مستوى االتفاق علٌه( قد نجح "بصورة جٌدة" فً 

المفاوضات على النص التً جرت طوال الٌوم فً المشاورات غٌر الرسمٌة 

لكن هذا األسلوب لم "ٌحقق الكثٌر" فً المشاورات غٌر للهٌبتٌن الفرعٌتٌن، و

الرسمٌة حول تموٌل المناخ حٌث تركز الجدل حول عملٌات الشفافٌة فً مرفق 

البٌبة العالمٌة والصندوق األخضر للمناخ والتموٌل المشترك بموجب مرفق البٌبة 

الوصول إلى العالمٌة. وأشار أحد أعضاء وفود الدول النامٌة إلى "إن قدرتنا على 

تموٌل مشترك تساوي الحاجز أمام الوصول إلى التموٌل". وبٌنما كانت الوفود 

تستجٌب "لألسبلة الفورٌة" التً ٌوجهها المٌسر المشارك والذي كان ٌؤمل فً 

الحصول على "الضوء األخضر" فً بعض القضاٌا التً ٌتم مناقشتها، إال أنه لم ٌتم 

ء الوفود "أنا أحب األلوان ولكن نظام إشارات تحقٌق تقدم كبٌر. وقال أحد أعضا

ٌّر المناخ". وحذر أحد األعضاء "بغض  المرور ال ٌعمل فً االتفاقٌة اإلطارٌة لتغ

 النظر عن اللون فإن النص الٌزال موضوعاً بٌن األقواس".

وزادت الخالفات عندما عبرت الدول النامٌة عن مخاوفها إزاء تخفٌض أموال مرفق 

ٌّر المناخ بموجب التجدٌد السادس لموارد مرفق البٌبة البٌبة العال مٌة المتاحة لتغ

العالمٌة. حٌث أشار أحد أعضاء وفود الدول المتقدمة "إننً مندهش لذلك حٌث أن 

بعض من هذا التخفٌض ٌرجع إلى إعطاء أولوٌات األموال للدول األكثر فقراً". 

لالنتباه" وأشار آخر إلى مبلغ ورأى أحد األعضاء أن هذه المخاوف بمثابة "تشتٌت 

ملٌار دوالر التً تم التعهد بها مإخراً لزٌادة رأس مال الصندوق األخضر  9.95

 للمناخ.

وفً الساعات األخٌرة من الٌوم وحٌث لم ٌتبق سوى ثالثة أٌام من المفاوضات، 

أصبح من الضروري زٌادة السرعة فً لٌما كً تستطٌع تقدٌم أساس لالتفاق فً 

 بارٌس.

 


