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الجزء السادس مف الدورة الثانية 
لفريق العامل المخصص ل

المعني بمنهاج ديربان للعمل 

 ADP 2-6  المعّسز
 النشرة األخيرة

 ممخص مؤتمر تغير المناخ المنعقد في بون:
 0202أكتوبر/تشرين األول  02-02 

أكتوبر/تشريف األوؿ  25-20انعقد في  مدينة بوف بألمانيا  في الفترة مف  
لمفريؽ العامؿ المخصص المعني الجزء السادس مف الدورة الثانية  2014

بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز بموجب اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف 
تغير المناخ.  وقد ركز الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ 

الرئيسية لمدورة العشريف مف مؤتمر  الوثائؽالمعّزز في اجتماعاتو عمى إعداد 
األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ المقرر عقده في  األطراؼ التفاقية

 .2014ليما، بيرو في ديسمبر/كانوف األوؿ 

( تابعت الدوؿ شرح وتفصيؿ عناصر 2015)اتفاقية  1وبموجب مسار العمؿ 
. 2015مسودة نص التفاوض والتي ستستخدـ كأساس لمييكؿ النيائي لنتائج 

سمية حوؿ وجيات نظر األطراؼ كما نظرت الدوؿ في الورقة غير الر 
ومقترحاتيـ الخاصة بعناصر مسودة النص التفاوضي )الفريؽ العامؿ 

غير  ورقات 6 -2014 -المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز
وع عداد مسودة قرار يستخمص نإرسمية( كما عمؿ الفريؽ العامؿ عمى 

عندما تقـو باإلخطار عف المساىمات المحددة  المعمومات التي ستقدميا الدوؿ
عمى المستوى الوطني وكيؼ سيتـ النظر في ىذه المساىمات )الفريؽ العامؿ 

نص مسودة(.   7-2014 عني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّززالمخصص الم
 ىذا القرار لمنظر فييا في ليما. سيتـ تقديـ مسودة

سوؼ تركز اجتماعات  (2020)طموح ما قبؿ  2وبموجب مسار العمؿ 
الخبراء التقنييف عمى الفرص الخاصة بالعمؿ عمى غازات الدفيئة مف غير 

ة وتخزينو، وعمى متابع بوف، وعمى حجز الكربوف واستخداموثاني أكسيد الكر 
زيادة واتاحة فرص التخفيؼ وذلؾ مف خالؿ   اجتماعات الخبراء التقنييف حوؿ

واستخداـ األراضي  لحضريةة والتنمية اتحسيف كفاءة الطاقة والطاقة المتجدد
قرار حوؿ طموح ما قبؿ  بدراسة مسودة. وقامت الدوؿ 2020في فترة ما قبؿ 

)الفريؽ العامؿ التي أعدىا الرئيساف المتشاركاف  قبؿ االجتماع   2020
 نص مسودة(  8-2014 -المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز

وسيتـ  2020اد اصدار جديد ليذه المسودة وخالؿ ىذا االجتماع  تـ إعد
 النظر فييا في ليما.

 ، إال أف الوفود  أثناء مغادرتيا بوفوعمى الرغـ مف التقدـ المحدود الذي ُأحِرز
توفير المساحة المطموبة لمتعمؽ في  ستطاعاأعربت عف تقديرىا بأف االجتماع 

تبادؿ وجات النظر . كما شعرت العديد مف الوفود بأف االجتماع قد ساعد 
عمى توضيح فيـ الدوؿ والمجموعات لنطاؽ وجيات النظر ولممجاالت 

وكيفية تناوؿ ىذه  ختالؼ، ولسأسس الخاصة بمواقفيـ،المختمفة لالتفاؽ واال
 وف األوؿ.األمور في ليما في ديسمبر/كان

خمفية مختصرة حول الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان لمعمل 
 المعّزز

اتفاقية األمـ المتحدة  بدأت االستجابة الدولية السياسية لتغير المناخ بتبني
 االتفاقية إطار، وقد وضعت ىذه 1992اإلطارية بشأف تغير المناخ في عاـ 

العمؿ الذي ييدؼ إلى تثبيت مستوى غازات الدفيئة في الغالؼ الجوي وذلؾ 
بيدؼ تجنب "التدخالت الخطيرة الناشئة عف األنشطة البشرية". وقد وصؿ 

مارس/  21عدد األطراؼ الموقعة عمى االتفاقية التي دخمت حيز التنفيذ في 
 طرفا.  196إلى  1994آذار 

تمد مؤتمر األطراؼ في دورتو الثالثة اع 1997وفي ديسمبر/كانوف األوؿ 
بروتوكوؿ كيوتو التفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ الذي 

بموجبو التزمت الدوؿ الصناعية والدوؿ في مرحمة التحوؿ القتصاديات السوؽ 
بتحقيؽ أىداؼ تخفيض االنبعاثات. ىذا وقد دخؿ بروتوكوؿ كيوتو حيز التنفيذ 

 طرفا. 192اآلف  حتى ووقع عميو 2005شباط  فبراير/ 16في 
 

 في ىذه النشرة
خمفية مختصرة حوؿ الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ 

 1 .................................................................. المعّزز

العامؿ المخصص المعني تقرير الجزء السادس مف الدورة الثانية لمفريؽ 
 3 ............................................ بمنياج  ديرباف لمعمؿ المعّزز

 9 ........................................... اجتماعات الخبراء التقنييف

 9 ..................................................... الجمسة الختامية

تحميؿ مختصر لمجزء السادس مف الدورة الثانية لمفريؽ العامؿ المخصص 
 10 .................................... المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز

 12 .................................................... االجتماعات القادمة

 
انعقد مؤتمر األمـ المتحدة بشأف تغير المناخ في ديرباف بجنوب : ديربان

ديسمبر/كانوف األوؿ  11نوفمبر/تشريف الثاني إلى  28أفريقيا في الفترة مف 
. وتشمؿ النتائج الصادرة عف مؤتمر ديرباف مجموعة عريضة مف 2011

ذ الموضوعات، أىميا تحديد فترة التزاـ ثانية بموجب بروتوكوؿ كيوتو واتخا
قرار حوؿ بدء عمؿ الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

المعّزز وتفويضو بميمة "صياغة بروتوكوؿ أو وثيقة قانونية أخرى أو نتيجة 
متفؽ عمييا ذات قوة قانونية بموجب االتفاقية السارية عمى جميع األطراؼ". 

نياج ديرباف لمعمؿ ومف المقرر أف ينتيي الفريؽ العامؿ المخصص المعني بم
. عمى أف تدخؿ الوثيقة 2015المعّزز مف ىذه المفاوضات بحموؿ عاـ 

. وباإلضافة إلى ذلؾ  فإف الفريؽ 2020الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا مف عاـ 
العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز ُمكمؼ بالبحث في 

التي  2020الطموح لما قبؿ  األعماؿ واإلجراءات التي مف شأنيا غمؽ فجوة
 درجة مئوية. °2 بتحديد الزيادة في االحترار العالمي إلى أقؿ مفتتعمؽ 

لمفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان لمعمل الدورة األولى 
انعقدت الدورة األولى لمفريؽ بالتزامف مع  مؤتمر تغير المناخ الذي  المعّزز:

. وتركزت المناقشات عمى 2012مايو/أيار  24-17عقد في بوف بألمانيا مف 
جدوؿ األعماؿ وانتخاب األعضاء. وبعد حوالي اسبوعيف مف المفاوضات، 

لمعمؿ لمفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف  وافقت الجمسة العامة
مساري  المعّزز عمى انتخاب األعضاء وأقرت جدوؿ األعماؿ وتـ البدء في

-/ـ أ 1مف المقرر  6-2قرات مف المتعمقة بالف عمؿ أحدىما يتناوؿ األمور
)طموح ما قبؿ  8-7( والمسار اآلخر يتناوؿ الفقرتيف 2015)اتفاقية  17

2020.) 

المخصص المعني بمنهاج ديربان الدورة األولى غير الرسمية  لمفريق العامل 
لمفريؽ العامؿ المخصص المعني  : انعقدت الدورة غير الرسميةلمعمل المعّزز

 5 –أغسطس/ آب  30بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز في بانكوؾ، تايالند  مف 
. وقد اجتمعت األطراؼ في جمسات مائدة مستديرة 2012سبتمبر /أيموؿ 

لفريؽ والنتائج المرجوة مف عممو وكيؼ يمكف لمناقشة رؤاىـ وطموحاتيـ حوؿ ا
تحقيقيا. كما ناقشت األطراؼ كيفية تعزيز الطموح، ودور وسائؿ التنفيذ وكيفية 

ضافة إلى العناصر التي يمكف أف تضع تدعيـ مبادرات التعاوف الدولي باإل
 العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز. لعمؿ الفريؽإطارًا 

الثاني من الدورة األولى لمفريق العامل المخصص المعني بمنهاج الجزء 
انعقد الجزء الثاني مف الدورة األولى لمفريؽ العامؿ   ديربان لمعمل المعّزز:

نوفمبر/تشريف  27المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز مف 
مر في الدوحة، قطر بالتزامف مع مؤت 2012ديسمبر/كانوف األوؿ  7-الثاني

األطراؼ في دورتو الثامنة عشر. اتفقت األطراؼ، مف بيف أمور أخرى، عمى 
التقدـ عمى الفور في مناقشاتيا الموضوعية، والتحرؾ نحو اسموب عمؿ أكثر 

وتشجيع المشاركة الموسعة مف ممثمي األطراؼ  2013تركيزا  في عاـ 
 ومراقبي المنظمات المعتمديف.

لمفريق العامل المخصص المعني بمنهاج  الجزء األول من الدورة الثانية
انعقد الجزء األوؿ مف الدورة الثانية لمفريؽ العامؿ   ديربان لمعمل المعّزز:

 29في بوف، ألمانيا مف  عني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّززالمخصص الم
. وييدؼ الجزء األوؿ مف الدورة الثانية 2013مايو/أيار  3أبريؿ/نيساف إلى 

و في صورة ورش عمؿ ومناقشات دائرة مستديرة تغطي مساري الذي تـ ىيكمت
عمؿ الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز إلى 

إعداد أسس المناقشات المستقبمية عف طريؽ جمع المقترحات الممموسة حوؿ 
والقطاعات التي  2015العناصر الرئيسية التي يمكف أف تتضمنيا اتفاقية 

 . 2020يتـ فييا اتخاذ المزيد مف إجراءات التخفيؼ قبؿ عاـ يمكف أف 

الجزء الثاني من الدورة الثانية لمفريق العامل المخصص المعني بمنهاج 
انعقد الجزء الثاني مف الدورة الثانية، لمفريؽ العامؿ  ديربان لمعمل المعّزز:

المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز بالتزامف مع مؤتمر تغير 
في ألمانيا. وقد تـ ىيكمة  2013يونيو/حزيراف  13-4المناخ في بوف مف 

عمؿ ومناقشات دائرة مستديرة تغطي مساري عمؿ  صورة ورشاالجتماع في 
فقت الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز. وقد ات

األطراؼ مف بيف أمور أخرى، عمى الحاجة لالجتماع لدورة أخرى عمى األقؿ 
األطراؼ والمراقبيف  2و  1، ودعت بموجب مساري العمؿ  2014في عاـ 

لتقديـ مقترحاتيـ بناء عمى نتائج  الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج 
ؼ والمراقبيف األطرا 2ديرباف لمعمؿ المعّزز، كما دعت بموجب مسار العمؿ 

كما دعت  .2014لتقديـ مقترحات حوؿ األنشطة اإلضافية لخطة العمؿ لعاـ 
اسموب عمؿ متوازف ومركز ورسمي لمنظر فيو  قتراحالتشاركيف، مالرئيسيف ال

في الجزء الثالث مف الدورة الثانية لمفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج 
اتصاؿ  فريؽاتفاؽ حوؿ انشاء  وصؿ إلىتديرباف لمعمؿ المعّزز. ولـ يتـ ال

 أو أكثر لمتحرؾ بجزء مف العمؿ نحو صبغة أكثر رسمية. واحد

لمفريق العامل المخصص المعني بمنهاج  الجزء الثالث من الدورة الثانية
انعقد الجزء الثالث مف الدورة الثانية، لمفريؽ العامؿ  ديربان لمعمل المعّزز:

المعّزز بالتزامف مع مؤتمر األطراؼ  المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ
في   2013 نوفمبر/تشريف الثاني 23 -12في دورتو التاسعة عشر مف 
تشاركيف تـ العمؿ خالؿ األسبوع مالرئيسيف ال طمبوارسو، بولندا. وبتوجيو مف 

في مشاورات  1األوؿ بموجب كال مساري العمؿ. وتـ مناقشة مسار العمؿ 
ويشمؿ ذلؾ، التكيؼ والتخفيؼ  2015اتفاقية مفتوحة حوؿ محتوى وعناصر 

في  2والتكنولوجيا والتمويؿ وبناء القدرات والشفافية. وتـ مناقشة مسار العمؿ 
مشاورات مفتوحة حوؿ آفاؽ المستقبؿ، وورش عمؿ حوؿ الدروس المستفادة 
مف التجارب ذات الصمة باالتفاقيات البيئية األخرى متعددة األطراؼ، وحوؿ 

ودور الحكومات في تسييؿ العمؿ  ،، والتوسع الحضري2020بؿ طموح ما ق
يدعو األطراؼ لبدء أو تكثيؼ  المناخي في المدف. كما اعتمد االجتماع قراراً 
  ،المحددة عمى المستوى الوطني االستعدادات المحمية الخاصة بالمساىمات

ـ خطة عمؿ بالي وطموح ما قبؿ عالاالسراع في التنفيذ الكامؿ  كما تقرر
2020. 

الجزء الرابع من الدورة الثانية لمفريق العامل المخصص المعني بمنهاج 
انعقد الجزء الرابع مف الدورة الثانية، لمفريؽ العامؿ  ديربان لمعمل المعّزز:

مارس آذار  14-10المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز مف 
الجتماع مشاورات عقد ا 1في بوف، المانيا. وبموجب مسار العمؿ  2014

، مف جدوؿ األعماؿ الذي تناوؿ:  التكيؼ 3مفتوحة حوؿ البند رقـ 
وبناء  ،والتكنولوجيا ،والتمويؿ ،المحددة عمى المستوى الوطني والمساىمات

 ،والدعـ ،وشفافية العمؿ ،والتخفيؼ ،والعدالة ،القدرات )وسائؿ التنفيذ( والطموح
ما تناولت ورشة عمؿ تـ عقدىا أثناء واألمور األخرى المتعمقة بالعناصر. ك
المحددة عمى المستوى  لممساىماتالدورة موضوع االستعدادات المحمية 

حوؿ  التقنييفانعقدت اجتماعات الخبراء  2الوطني. بموجب مسار العمؿ 
الطاقة وكفاءة الطاقة. كما وافقت الجمسة عمى انشاء مجموعة اتصاؿ 

العامؿ المخصص ات التالية لمفريؽ واالستمرار في ىذه الصيغة في الدور 
 المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز.

الجزء الخامس من الدورة الثانية لمفريق العامل المخصص المعني بمنهاج 
انعقد الجزء الخامس مف الدورة الثانية، لمفريؽ العامؿ  ديربان لمعمل المعّزز:

المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز بالتزامف مع مؤتمر تغير 
في ألمانيا. انعقد الجزء  2014يونيو/حزيراف  14-4المناخ في بوف مف 
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 1اتصاؿ تـ ىيكمتو حوؿ مسار العمؿ  فريؽالخامس مف الدورة الثانية في 
، ناقش الفريؽ العامؿ المخصص 1.  وبموجب مسار العمؿ 2عمؿ ر الومسا

 ،والتمويؿ ،التخفيؼ، التكيؼالمعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز قضايا 
المحددة  المساىماتو والشفافية،  ،وبناء القدرات )وسائؿ التنفيذ( ،والتكنولوجيا

وغيرىا مف القضايا المتعمقة بالعناصر. كما تمت  عمى المستوى الوطني
، عمى الرغـ مف 2015مناقشة بعض العناصر التي سيتـ تضمينيا في اتفاقية 

المحددة عمى المستوى  المساىماتأنو ال تزاؿ ىناؾ تحديات مثؿ العالقة بيف 
وكيفية تقييـ المستوى اإلجمالي مف الطموح. وبموجب  2015الوطني واتفاقية 

حوؿ البيئة الحضرية  التقنييف، تـ تنظيـ اجتماعات الخبراء 2العمؿ  مسار
واستخدامات األراضي، كما تـ عقد منتدى حوؿ دور المدف والسمطات دوف 

 الوطنية  في التخفيؼ والتكيؼ.

 
 

العامل المخصص المعني تقرير الجزء السادس من الدورة الثانية لمفريق 
 بمنهاج  ديربان لمعمل المعّزز

رّحب كيشاف كومار سينج  2014أكتوبر/تشريف األوؿ  20في يـو اإلثنيف 
الرئيس المتشارؾ لمفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ 

يجب أف  2015)ترينداد وتوباجو( بالوفود وذكر أف مسودة اتفاقية المعّزز 
المغات  لكي يتـ ترجمتيا إلى كؿ 2015تكوف جاىزة في بداية أبريؿ/ نيساف 

"جمسة لبناء الجسور" الى  دعايار. و أالرسمية لسأمـ المتحدة في شير مايو/ 
وصؿ إلى حؿ وسط وأضاؼ أف "التمسؾ بالمواقؼ ليس تالوفود لمطالب و 

 مفاوضات".
بيرو، والرئيس المسمى لمؤتمر في  دعا مانويؿ بولجار فيداؿ وزير البيئة

العامؿ بوصفو اجتماع األطراؼ األطراؼ في دورتو العشريف ومؤتمر األطراؼ 
توفير : عمى "اً "لمعمؿ فور  الوفودفي بروتوكوؿ كيوتو في دورتو العاشرة .. دعا 

عناصر مسودة نص و  ،المحددة عمى المستوى الوطني ممساىماتلمعمومات 
 .2، والمراجعة المتأنية لمسودة قرار حوؿ مسار العمؿ 2015التفاقية 

فاقية األمـ المتحدة اإلطارية تإلأشارت كريستيانا فيجوريز األميف التنفيذي 
بشأف تغير المناخ إلى أف مؤتمر القمة المعني بالمناخ قد أدى الى تعبئة عامة 
غير مسبوقة، واخبرت الوفود أف "عيوف العالـ تتجو نحوكـ" وطالبتيـ " ببناء 

المناخ بحيث يكوف عاداًل وعمى الجسور" و"رسـ المسار" نحو حؿ لتغير 
 مستوى المسئولية العالمية.

 
اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ، قّدـ داف بوندي أوجوال، أمانة 

خمفية عامة عمى مذكرة األسئمة واإلجابات الخاصة باألمانة حوؿ الجوانب 
 .2015القانونية التفاقية 

في ىذا أف تنتيي  االطراؼ و يجب عمىأن ذكر كومار سينج الرئيس المتشارؾ
مف مسودة القرارات حوؿ المعمومات الخاصة بالمساىمات المحددة االجتماع 

ما  عمى إذاويجب أف تتفؽ  2020وطموح ما قبؿ  عمى المستوى الوطني
 . 2015ت ىناؾ حاجة لوقت إضافي لممفاوضات في نكا

مف الموضوعات منيا: الورقة عديد الخالؿ الجمسات االفتتاحية تناولت الوفود 
ف لمفريؽ العامؿ يف المتشاركيغير الرسمية ومسودة القرارات المقدمة مف الرئيس
 2015وعناصر اتفاقية  ،المخصص المعني بمنياج  ديرباف لمعمؿ المعّزز

 .2ومسار العمؿ ،والمساىمات المحددة عمى المستوى الوطني
د مندوب بوليفيا نيابة عف ف، أكيف المتشاركيوفيما يتعمؽ بنص الرئيس 

ـ بالكماؿ" ولكف يمكف س/الصيف أف مسودة نص التفاوض "ال تت77مجموعة الػ

أف تكوف "نقطة بداية مفيدة". عّبر مندوب سويسرا نيابة عف مجموعة السالمة 
البيئية عف دعمو لمعمؿ عمى أساس مسودة القرارات والورقة غير الرسمية 

 لمرئيسيف المتشاركيف.
بعممية  التفكيردوب االكوادور نيابة عف الدوؿ النامية المتقاربة طالب من

خالت مف االطراؼ. امفتوحة وشاممة وتتسـ بالشفافية وتكوف مبنية عمى مد
كما رحب بالورقة غير الرسمية لمرئيسيف المتشاركيف حوؿ العناصر الخاصة 

 كنقطة بداية لممفاوضات المركزة. 2015باتفاقية 

ريكا نيابة عف التحالؼ المستقؿ لدوؿ أمريكا الالتينية أشاد مندوب كوستا
والكاريبي بالعمؿ "الجريء والفعاؿ" لمرئيسيف المتشاركيف وأشار إلى أف 
التحالؼ المستقؿ لدوؿ امريكا الالتينية والكاريبي "سوؼ يستمر في بناء 

 .الجسور"
عناصر /الصيف أف ال77ذكر مندوب مجموعة الػ،  2015فيما يتعمؽ باتفاقية 
)الخاص بإنشاء الفريؽ العامؿ المخصص  17 –/ـ أ 1المحددة في المقرر 

المعني بمنياج  ديرباف لمعمؿ المعّزز( يجب أف يتـ التعامؿ معيا بالتساوي 
. وأكد مندوب االتحاد األوروبي عمى تعريؼ جوانب التكّيؼ 2015في اتفاقية 

ليا نيابة عف مجموعة . ذكر مندوب استرا2015وُسُبؿ التنفيذ في اتفاقية 
ما الذي يحدد و  2015المظمة أف االجتماع يجب أف يوضح عناصر اتفاقية 

 في مقررات مؤتمر األطراؼ.  شرحو وتفصيمويمكف 
 
مندوب ناورو نيابة عف تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة بتضميف آلية  دعا

ونادى بتوضيح أف نتائج مؤتمر  ،2015لمخسائر واألضرار في اتفاقية 
بروتوكوؿ ممـز قانونًا  بمثابة األطراؼ في دورتو الحادية والعشريف سوؼ تكوف

درجة  1.5وتعمؿ عمى اإلبقاء عمى االحترار العالمي دوف  ،بموجب االتفاقية
لجزء السادس مف امئوية. طمب مندوب نيباؿ نيابة عف أقؿ البمداف نموًا مف 

العامؿ المخصص المعني بمنياج  ديرباف لمعمؿ المعّزز فريؽ الدورة الثانية لم
 .2015بتنظيـ عناصر اتفاقية مايو 

 

األرجنتيف والسمفادور ومندوبا عف التحالؼ البوليفاري نيابة  فنزويالمندوب  دعا
الريادة في التخفيؼ وتقديـ  في المرفؽ األوؿ المدرجة بتولي الدوؿ األطراؼ

التمويؿ ونقؿ التكنولوجيا. اقترح مندوب المممكة العربية السعودية نيابة عف 
في أسرع  2015المجموعة العربية االتفاؽ عمى العناصر األساسية التفاقية 

. لممساىمات المحددة عمى المستوى الوطنيالمعمومات  ومناقشةوقت ممكف 
ابة عف البرازيؿ وجنوب أفريقيا واليند والصيف عمى أكد مندوب جنوب أفريقيا ني

 يجب أف تسمح بالتعزيز التدريجي لممساىمات. 2015أف اتفاقية 

 ،مريكا الوسطى أف التكيؼألالتكامؿ  منظومةذكرت مندوبة بميز نيابة عف 
طار المبادرة المعّززة لخفض االنبعاثات الناجمة عف  ،والخسائر واألضرار وا 

، ودور الحماية والتنمية وتدىور الغابات في البمداف الناميةازالة االحراج 
يجب المستدامة لمغابات وتعزيز مخزوف الكربوف في الغابات في الدوؿ النامية 

. كما نادت بإنشاء فريؽ اتصاؿ 2015أف يكونوا جزءًا أساسيًا مف اتفاقية 
 .2015لمنظر في الجوانب القانونية التفاقية 

ىمات المحددة عمى المستوى الوطني طمب مندوب االتحاد المساوفيما يتعمؽ ب
العامؿ المخصص لجزء السادس مف الدورة الثانية لمفريؽ ااألوروبي مف 

المعني بمنياج  ديرباف لمعمؿ المعّزز التركيز عمى تعريؼ: دور المساىمات 
وقواعد القياس  مبدأ الممايزة والتبايف،المحددة عمى المستوى الوطني في تفعيؿ 
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. عبرت مجموعة السالمة 2020واالبالغ والتحقؽ، ودورة لزيادة طموح ما بعد 
البيئية عف التزاميا باإلبالغ عف المساىمات المحددة عمى المستوى الوطني 

 في الوقت المطموب.

ذكر مندوب السوداف نيابة عف المجموعة األفريقية أف المساىمات المحددة 
ىي جوانب لنفس الوالية،  2015وعناصر اتفاقية  عمى المستوى الوطني

وذكر مندوب أقؿ البمداف  .وأعرب عف قمقو حوؿ عرض وثيقتيف منفصمتيف
نموًا أف االجتماع يجب أف يحرز تقدمًا في المناقشات حوؿ المساىمات 

المحددة عمى المستوى الوطني وتشمؿ الشكؿ القانوني ليا وكيفية التعامؿ 
 معيا.

لدوؿ النامية متقاربة التفكير أف مسودة القرار حوؿ المساىمات أشار مندوب ا
والتي  ،المحددة عمى المستوى الوطني يجب أف تتجاوز نطاؽ والية وارسو

تشير إلى تعريؼ المعمومات التي يجب أف تقدميا األطراؼ. نادى مندوب 
المجموعة العربية بضرورة تناوؿ المعمومات المطموبة لممساىمات المحددة 

مى المستوى الوطني والتفريؽ بيف المعمومات االلزامية التي يجب أف تقـو بيا ع
 الدوؿ المتقدمة واألعماؿ الطوعية لمدوؿ النامية.

أكدت مجموعة المظمة عمى ضرورة التركيز عمى  2وحوؿ مسار العمؿ 
الجوانب العممية والتعميمية والتعاونية الجتماعات الخبراء التقنييف، وذكر 

يجب أف يستفيد مف الزخـ الخاص  2قؿ البمداف نموًا أف مسار العمؿ مندوب أ
بمؤتمر القمة المعني بالمناخ. أشار مندوب مجموعة البرازيؿ وجنوب أفريقيا 

 المتقدمة،بواسطة الدوؿ  2020زيادة طموحات ما قبؿ إلى أف واليند والصيف 
دي إلى زيادة ؤ تشمؿ االستفادة الكاممة مف الصندوؽ األخضر لممناخ سوؼ تو 

 .2020الثقة فيما بعد عممية 
المنظمات  تأكيدالمقدمة مف أعضاء وفود المجتمع المدني،  البيانات تمنتضو 

كؿ  الحاجة إلى دمجغير الحكومية لقطاع األعماؿ التجارية والصناعية عمى 
قطاعات االقتصاد في التخفيؼ والتكّيؼ. وذكر مندوب الحكومة المحمية 

ف حوؿ طموح ما قبؿ يف المتشاركيوسمطات البمديات أف مسودة نص الرئيس
 تمثؿ نقاط بداية لخطة عمؿ لممدف والسمطات دوف الوطنية. 2020

 برنامج عمؿ حوؿ الزراعة بموجبب لممزارعيفنادت المنظمات غير الحكومية 
عمى أف يغطي ىذا البرنامج األمف  ،الييئة الفرعية لممشورة العممية والتكنولوجية

الغذائي والتخفيؼ والتكّيؼ. وأكدت المنظمات غير الحكومية المعنية بالبحوث 
والمنظمات غير الحكومية المستقمة عمى أىمية عممية التفاوض المبنية عمى 

 مـ السميـ.األدلة وعمى العِ 
الوفود عمى أف تضع  والقضايا الجنسانية يات المعنية بالمرأةمندوبو الج حث

في اعتبارىا حقوؽ واحتياجات وخبرات الرجؿ والمرأة عمى نفس القدر مف 
المعنية وحذر مندوب المنظمات غير الحكومية . 2015المساواة في اتفاقية 

مى نافذة المناخ "ُتغَمؽ أماـ أعيننا" وحث الوفود ع الوفود مف أف بالشبات
 مستوى ممكف مف الطموح. عمىااللتزاـ بأ

منظمات غير الحكومية المعنية نادى مندوب شبكة العمؿ المناخي نيابة عف ال
بالمساىمات المحددة عمى المستوى الوطني بالبيئة بأف يكوف النص الخاص 

شاماًل ومفصاًل بدرجة كافية بحيث يضع العالـ مرة أخرى عمى "مسار المناخ 
القيود  مف وعدـ ارتياح Climate Justice Nowاآلمف". أبدى مندوب 

الخاصة بعدد ممثمي المجتمع المدني في مؤتمر األطراؼ في دورتو العشريف 
 وحث الوفود عمى مناقشة كؿ العناصر في اتفاقية المناخ الجديدة.

المعني فريؽ االتصاؿ وبعد انعقاد الجمسة االفتتاحية العامة يـو اإلثنيف اجتمع 
مف الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج  ديرباف لمعمؿ بالبند الثالث 

المعّزز طواؿ األسبوع. كما انعقدت اجتماعات الخبراء التقنييف أياـ الثالثاء 
 عد ظير يـو الخميس.واألربعاء والخميس وانعقد اجتماع لمتقييـ ب

من الفريق العامل المخصص المعني المعني بالبند الثالث فريق االتصال 
 : لمعمل المعّزز بمنهاج ديربان

مف الفريؽ العامؿ المعني بالبند الثالث فريؽ االتصاؿ نظر  :0مسار العمل 
 في مسودة قرار الرئيسيف المخصص المعني بمنياج  ديرباف لمعمؿ المعّزز

 2020حوؿ التعجيؿ بتنفيذ العمؿ المناخي المعزّز لما قبؿ  المتشاركيف
( وذلؾ يومي اإلثنيف والجمعة. ومساء يـو 8-2014)مسودة نص الفريؽ 

الجمعة تـ اصدار نسخة جديدة مف مسودة القرار. ودعـ مندوبو ناورو، نيابة 
المتحدة  الواليات و  ،وسويسرا ،تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة، وشيميعف 

استخداـ مسودة  ونيوزيمنداأقؿ البمداف نموًا، وبنجالديش، نيابة عف  ،األمريكية
أف  نيوزيمنداكأساس لمتفاوض. وذكر مندوب  المتشاركيف قرار الرئيسيف

دة عمى الرغـ مف أنيا مطولة لمغاية. دعـ فيالمسودة تعتبر خطوة أولى م
لمسودة قرار  المتشاركيف الرئيسيفمندوبو جنوب أفريقيا وأستراليا وكندا اصدار 

 العتبار وجيات النظر الُمعبر عنيا في ىذا االجتماع.بنظر اخذ أمعدؿ ت

تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة ذكر مندوب ناورو نيابة مقترح وفيما يتعمؽ ب
عف التحالؼ أف الورقة المقدمة منيـ تركز عمى التوسع في العممية التقنية بعد 

اعات خبراء تقنييف أكثر فعالية وكفاءة وذلؾ مف خالؿ وتشمؿ: اجتم 2015
االخطار الُمسَبؽ وزيادة التفاعؿ، والتحديث الدوري لسأوراؽ بعد اجتماعات 

ذات الخبرة في تنفيذ  المنظماتمختمؼ المستويات مف الخبراء التقنييف، ودعوة 
ؾ الوزاري واالشرا ،العناصر التي تـ مناقشتيا في االجتماعات لتقديـ مقترحاتيا

 .2في مسار العمؿ 

سّمط مندوب  ،وفيما يتعمؽ بمقترح مجموعة الدوؿ النامية متقاربة التفكير
الصيف الضوء نيابة عف المجموعة عمى ورقة االجتماع الخاصة بيـ التي 

تدعو إلى عدة أمور مف بينيا: التصديؽ الفوري والمبكر عمى تعديؿ الدوحة 
لبروتوكوؿ كيوتو، وااللتزامات غير المشروطة لسأطراؼ المدرجة في المرفؽ 

 1990ستويات ف مع% 40لخفض االنبعاثات بنسبة  2014األوؿ في 
، والتزاـ األطراؼ المدرجة في المرفؽ الثاني بدعـ إطار 2020بحموؿ عاـ 

التكّيؼ والبدء في آلية تنفيذ ُمعجمة، وااللتزاـ بتناوؿ تدابير التخفيؼ واالستفادة 
الكاممة والسريعة مف الصندوؽ األخضر لممناخ، والقياس واالبالغ والتحقؽ مف 

ب التنفيذ الخاصة بالمجنة التنفيذية لمتكنولوجيا ومركز االلتزامات المالية، وأسالي
وشبكة تكنولوجيا المناخ بواسطة الدورة الثانية واألربعوف لمييئة الفرعية لممشورة 

 العممية والتكنولوجية.

ورقة اجتماع الدوؿ  فأ ونيوزيمنداذكر مندوبو النرويج وكندا وأستراليا والياباف 
وأضافت أستراليا أف تنفيذ خطة  ،اوز والية وارسوالنامية متقاربة التفكير تتج

في مكاف آخر. وأضافت كندا أف ورقة العمؿ ستحد  اعمؿ بالي تـ تناولي
 سأطراؼ عمى تخفيض االنبعاثات.لقدرة الجماعية البشكؿ كبير مف 

 2015بعد  2دعمت العديد مف الوفود استمرار برنامج عمؿ مسار العمؿ 
الجزرية الصغيرة بتنفيذ خطة عمؿ بالي. أكد ونادى مندوب تحالؼ الدوؿ 
الرابطة المستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبي عمى مندوب كولومبيا نيابة عف 
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أىمية تعزيز ُسُبؿ التنفيذ وتدعيـ أنظمة القياس واالبالغ والتحقؽ في سياؽ 
. اقترح مندوب األردف البدء في مراجعة مدى كفاية الدعـ 2مسار العمؿ 

عمى  2020 – 2015مندوب الصيف بأف يعمؿ برنامج عمؿ  ادع. و المالي
 .2020مراجعة تنفيذ التزامات ما قبؿ 

 2تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة أف العمؿ بموجب مسار العمؿ أشار مندوب 
يجب أف يستمر إلى أف يتـ رأب فجوة التخفيؼ. اقترح مندوب النرويج النظر 

وأشار إلى الييئة ، 2015ؼ لما بعد في عقد منتدى لزيادة طموح التخفي
الفرعية لمتنفيذ والمجنة التنفيذية لمتكنولوجيا كأمثمة. اقترح مندوب البرازيؿ النظر 

 2015سواًء كجزء مف اتفاقية  2020فيما بعد  2في التوسع في مسار العمؿ 
 أو كمسار منفصؿ.

 2015التقنييف بعد دّعـ العديد مف أعضاء الوفود استمرار اجتماعات الخبراء 
وتـ تقديـ عدة مقترحات لتحسينيا. قدـ مندوب تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة 

الرابطة المستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبي الواليات المتحدة األمريكية و و 
مقترحات حوؿ أعماؿ التخطيط والمتابعة الخاصة باجتماعات الخبراء التقنييف. 

متحدة األمريكية بأف تقـو المجنة التنفيذية لمتكنولوجيا الواليات المندوب  طالبو 
مندوبا النرويج  دعابإدارة جدوؿ أعماؿ وفعاليات اجتماعات الخبراء التقنييف. 

والياباف بزيادة اشتراؾ المجنة التنفيذية لمتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا 
زيمندا أف يقوما المناخ في اجتماعات الخبراء التقنييف كما اقترح مندوب نيو 

 عف نتائجيا. واإلبالغبإدارة اجتماعات الخبراء 

ذكر مندوب االتحاد األوروبي أف اجتماعات الخبراء التقنييف يجب أف تركز 
عمى  موقععمى تيسير األعماؿ ونادى بدراسة القيمة التي يمكف أف يضيفيا 

بوابة ة أف إدار شبكة اإلنترنت إلى األدوات القائمة. حذر مندوب كندا مف 
عمى األمانة. أكد  ُتشكِّؿ صعوبة اف المعمومات عمى شبكة اإلنترنت يمكف

الواليات مندوب أستراليا عمى ضماف توافر الموارد المالية واتفؽ معو مندوب 
المتحدة األمريكية عمى مراجعة نجاح اجتماعات الخبراء التقنييف. أعرب 
مندوب اليند عف قمقو مف أف اجتماعات الخبراء التقنييف تحوؿ مسئولية 

موضوع التخفيؼ بعيدًا عف األطراؼ المدرجة في المرفؽ األوؿ. اقترح مندوب 
ع نتائج اجتماعات جنوب أفريقيا ضرورة وجود آلية طموحة تتعامؿ فقط م

الرابطة المستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبي الخبراء التقنييف. اقترح مندوب 
انشاء منتدى جديد لسأطراؼ لتشارؾ طواعية في المعمومات لدعـ إجراءات 

التخفيؼ المالئمة وطنيًا وانشاء آلية جديدة لتحفيز العمؿ الخاص بالتخفيؼ. 
 قتراح ونادى باستخداـ اآلليات واألطر القائمة.ىذا اال نيوزيمنداعارض مندوب 

ؼ لأشار مندوب تحا وحوؿ تكرار وفترات انعقاد اجتماعات الخبراء التقنييف،
الدوؿ الجزرية الصغيرة ومندوب االتحاد األوروبي إلى عدـ الحاجة إلى عقد 
اجتماعات الخبراء التقنييف في كؿ اجتماعات اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية 

تغير المناخ، وأشار مندوب تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة إلى أف الجودة ل
 ىي األساس وليس الكـ. 

مندوبو سويسرا وأستراليا  ذكر وفيما يتعمؽ بموضوعات ىذه االجتماعات
أف ىذه االجتماعات يمكف أف تركز عمى تعزيز طموح  ونيوزيمنداوالنرويج 

تحالؼ الدوؿ الجزرية و كسيؾ الم والتخفيؼ لكؿ األطراؼ. اقترح مندوب
توفالو النظر في اجتماعات إقميمية لمخبراء التقنييف. أشار مندوب و الصغيرة 

المممكة العربية السعودية إلى أف اجتماعات الخبراء يجب أف تتناوؿ التكّيؼ. 
مندوب أستراليا أف تتناوؿ االجتماعات البيئات التمكينية لتنفيذ  طالب

السياسات طويمة األمد. ذكر مندوب إيراف أنيا يجب أف تركز عمى خطة عمؿ 
الرابطة المستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبي أف تتولى بالي. اقترح مندوب 

اجتماعات الخبراء التقنييف مراجعة قواعد البيانات الحالية ودّعمو في ذلؾ 
مندوب  طالبمى التنفيذ. مندوب أستراليا الذي أشار إلى أنيا يجب أف تركز ع

بإعادة النظر في الموضوعات السابقة الجتماعات الخبراء  ونيوزيمنداالنرويج 
لغاء دعـ الوقود األحفوري.  ضافة جمسات أخرى حوؿ تسعير الكربوف وا  وا 

تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة اجتماعات لمخبراء اإلقميمييف اقترح مندوب 
 بعقد مندوب بوليفيا دعايف واألصمييف. السكاف المحمي حوؿ النقؿ ومعارؼ

اجتماعات حوؿ تكنولوجيات وأنظمة معرفة السكاف األصمييف والمجتمعات 
 مندوب الياباف باإلبقاء عمى التركيز عمى التكنولوجيا. دعاالمحمية. 

الرابطة وحوؿ االشراؾ الوزاري، دعـ مندوبو االتحاد األوروبي وشيمي و 
تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة االشراؾ ة والكاريبي و المستقمة ألمريكا الالتيني

الرابطة المستقمة ألمريكا . اقترح مندوب 2الوزاري بموجب مسار العمؿ 
الالتينية والكاريبي االشراؾ رفيع المستوى حوؿ ممخص اجتماعات الخبراء 

ونادى بتوفير مساحة لإلعالنات  ،التقنييف ومتابعة مؤتمر القمة المعني بالمناخ
لجديدة حوؿ تعزيز جيود التخفيؼ وزيادة التعاوف بيف مختمؼ األطراؼ وُسُبؿ ا

التنفيذ التي تدعـ ىذه المبادرات. ذكر مندوبا سويسرا والنرويج أف االشراؾ 
الوزاري يجب أف يكوف مسألة روتينية ولكف يجب أف يضيؼ قيمة لمعممية. 

االستراتيجية" مف الوزراء  باالستفادةالواليات المتحدة األمريكية "مندوب  طالب
زويال وفن نيوزيمنداويتضمف ذلؾ اجتماعات الخبراء التقنييف. اقترح مندوبا 

تحالؼ الدوؿ الجزرية مندوب  دعاومركزة.  ةتزويد الوزراء بأسئمة موجي
الصغيرة بتفاعؿ أكبر بيف الوزراء وحذر مندوبا البرازيؿ وتحالؼ الدوؿ الجزرية 

 لوزاري".الصغيرة مف "االرىاؽ ا

رّحب مندوبو االتحاد األوروبي وشيمي والمكسيؾ وتحالؼ الدوؿ الجزرية 
وبينما  .الجيات األخرى مف غير الدوؿ إلشراؾكأداة  2الصغيرة بمسار العمؿ 

أكد عمى إال أنو إلى أىمية دور ىذه الجيات األخرى،  أشار مندوب تنزانيا
ف تقـو بيا األطراؼ الحاجة إلى تجنب الخمط بيف األعماؿ التي يجب أ

واألعماؿ التي تقـو بيا الجيات األخرى. وتـ في مساء يـو الجمعة توزيع 
بمؤتمر األطراؼ  مف مسودة قرار الرئيسيف المتشاركيف الخاص جديد إصدار

. وسوؼ يتـ 2020حوؿ التعجيؿ في تنفيذ اإلجراءات المعزّزة لممناخ لما قبؿ 
 يؽ االتصاؿ في ليما.النظر في المسودة الجديدة بواسطة فر 

تـ يـو الثالثاء تناوؿ ىذا الموضوع بواسطة فريؽ  : التكّيف:0مسار العمل 
مف الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج  المعني بالبند الثالث االتصاؿ 

رسمية يومي المشاورات غير ال كما تـ مناقشتو في ديرباف لمعمؿ المعّزز،
 الخميس والجمعة.

مندوب بوليفيا نيابة عف مجموعة  دعاوفيما يتعمؽ بالعمؿ الخاص بالتكّيؼ، 
/الصيف ومندوب إيراف بإدراؾ أف التكّيؼ أمر خاص بكؿ دولة. وذكر 77الػ

أف خطط التكّيؼ الوطنية  اوسانتا لوسيمندوبو بنجالديش والمجموعة األفريقية 
األطراؼ يجب أف  ىي األساس في دعـ التكّيؼ. وأكد مندوب سويسرا أف كؿ

تقـو بإعداد خطط تكّيؼ وطنية وتقـو باإلبالغ عف استراتيجيات وخطط 
مندوب نيجيريا بالتزامات قوية وواضحة مف ِقَبؿ األطراؼ  دعاالتكّيؼ. 

ـ سالمدرجة في المرفؽ الثاني. أكد مندوب الجزائر أف احتياجات التكّيؼ تت
 بالتغير وعدـ الثبات.
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رقية والسنغاؿ بربط التكّيؼ مع تدابير التخفيؼ طويمة طالب مندوبا تيمور الش
/الصيف والمكسيؾ وجنوب أفريقيا وكولومبيا 77األجؿ. قاـ مندوبو مجموعة الػ

بالربط بيف التخفيؼ وُسُبؿ التنفيذ. اقترح مندوب تنزانيا ومندوب مجموعة 
د /الصيف أف يتـ النظر إلى التكّيؼ في سياؽ التنمية المستدامة. أك77الػ

 مندوب أستراليا عمى أف العمؿ الخاص بالتكّيؼ ليس بدياًل لمتخفيؼ.

وفيما يتعمؽ باليدؼ العالمي الخاص بالتكّيؼ قاـ مندوب المكسيؾ بعرض 
 اً المستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبي واقترح ىدف الرابطة-مقترح المكسيؾ 

ذكر مندوب  مو في ذلؾ مندوب األردف.يتضمف رؤية طموحة ودع   اً عالمي
السوداف نيابة عف المجموعة األفريقية أف اليدؼ الكّمي لُسُبؿ تنفيذ التكّيؼ 

يمكف أف يكوف تجميعًا لخطط التكّيؼ الوطنية وعارضو في ذلؾ مندوبا 
الواليات المتحدة األمريكية. وافؽ مندوبو سويسرا وكندا واالتحاد النرويج و 

كوف كيفيًا. وبينما أكد مندوبو األوروبي عمى أف اليدؼ العالمي يجب أف ي
والياباف عمى أف اليدؼ العالمي يجب أف يركز عمى دعـ  ونيوزيمنداسويسرا 
مف خالؿ دمج التكّيؼ في السياسات الوطنية. ذكر مندوب الواليات  المقاومة

التكّيؼ إلى مستويات عمميات  "يرفع"المتحدة األمريكية أف اليدؼ يجب أف 
 التخطيط الوطنية.

 ،/الصيف77مجموعة الػ ومندوب دعاا يتعمؽ بالمؤسسات الخاصة بالتكّيؼ وفيم
 ،الرابطة المستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبيوكوستاريكا نيابة عف ، وسويسرا

 ،واالتحاد األوروبي ،تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرةوناورو نيابة عف 
مف  ستفادةاالدعوا الى وتركيا ..  ،والبرازيؿ ونيوزيمندا،والياباف  ،والنرويج

لمتكّيؼ. دعـ مندوبا تحالؼ إطار كانكوف المؤسسات واآلليات القائمة مثؿ 
عمى جيود  لإلشراؼالدوؿ الجزرية الصغيرة والصيف تعزيز والية لجنة التكّيؼ 

اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ. أكد مندوب بالتكّيؼ الخاصة 
. 2015ائمة كأساس في اتفاقية ى وضع المؤسسات القأقؿ البمداف نموًا عم

الرابطة المستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبي بدمج مؤسسات مندوب  دعا
اتفاقية . اقترح مندوب مصر ايجاد التنسيؽ والتآزر بيف 2017التكّيؼ في 

األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ والمنظمات الدولية األخرى. عارض 
مندوبو السعودية  دعاأقؿ البمداف نموًا انشاء سجؿ ومقاصة دولية.  مندوب

والجزائر والصيف واليند بسجؿ " يشبو أعماؿ التخفيؼ المالئمة وطنيًا" 
مندوب سويسرا بضرورة وجود مساحة  دعاوعارضيـ في ذلؾ مندوب كندا. 
 لممشاركة في أفضؿ الممارسات.

طالب مندوبا تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة وأقؿ البمداف نموًا بمنصات إقميمية 
دعـ المبادرات اإلقميمية القائمة. دعـ  نيوزيمندالمتكّيؼ، بينما اقترح مندوب 

مندوب جنوب أفريقيا منصة التكّيؼ المعرفية والتقنية الخاصة باقتراح المكسيؾ 
عارض مندوب سنغافورة "آلية  ة والكاريبي.الرابطة المستقمة ألمريكا الالتيني -

 الرصد الجماعية" لمقياس واالبالغ والتحقؽ مف التكّيؼ.

/الصيف وأقؿ البمداف نموًا وتحالؼ الدوؿ الجزرية 77مجموعة الػحث مندوبو 
عمى ضرورة وضع آلية وارسو الدولية لسأضرار  اوسانتا لوسيالصغيرة والصيف 

 ، وعارضيـ في ذلؾ مندوبا استراليا وكندا.2015والخسائر كأساس في اتفاقية 

وفي يـو الثالثاء اقترح الرئيساف المتشاركاف أف يقـو فرانس بيريز )سويسرا( 
وجواف ىوفمايستر )بوليفيا( بتنسيؽ المشاورات غير الرسمية حوؿ عدة أمور 

 مف بينيا اليدؼ العالمي، والترتيبات المؤسسية وتشمؿ السجؿ المقترح والروابط 
 مع الدعـ.القائمة 

جواف ىوفمايستر إلى  نو ىتوفي يـو الخميس وأثناء االجتماع الخاص بالتقييـ 
المناقشات البناءة في المشاورات غير الرسمية حوؿ التكّيؼ والتي ركزت عمى 

أشارت إلى طمب األطراؼ الستكماؿ المشاورات حتى  ، كمااليدؼ العالمي
 نياية االجتماع.

سمط فرانس بيريز الضوء عمى االتفاؽ في الرأي الذي ظير  وفي يـو الجمعة،
في المشاورات غير الرسمية حوؿ تفصيؿ وتعزيز االلتزامات الحالية. وأشار 

بسد الثغرات الموجودة في المؤسسات الحالية والتي  انادو إلى أف العديد قد 
 .2015يجب أف يتـ تعديميا لتفي باحتياجات اتفاقية 

المعني تولى فريؽ االتصاؿ  عمى المستوى الوطني: المساهمات المحددة
مف الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج  ديرباف لمعمؿ بالبند الثالث 

 المعّزز مناقشة ىذا الموضوع يومي األربعاء والخميس.

َبت العديد مف األطراؼ بمسودة قرار الرئيسيف المتشاركيف )مسودة نص   رح 
الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج  ديرباف لمعمؿ المعّزز(  7- 2014

كأساس لممناقشات. اقترح مندوبا اإلكوادور والجزائر التفاوض بناًء عمى ورقة 
االجتماع المقدمة مف الدوؿ النامية متقاربة التفكير. دعـ مندوبو كولومبيا 

رارًا حوؿ المساىمات ، نيابة عف الجماعة الكاريبية وسويسرا تبني قاوسانتا لوسي
المحددة عمى المستوى الوطني في ليما وعارضيـ في ذلؾ مندوب تنزانيا. أكد 

 حوؿ مندوبو بعض األطراؼ المدرجة في المرفؽ األوؿ احتراـ والية وارسو 
 المساىمات المحددة عمى المستوى الوطني.

لنامية متقاربة األرجنتيف نيابة عف الدوؿ ا و، اقترح مندوببالممايزةوفيما يتعمؽ 
التفكير والسوداف نيابة عف المجموعة األفريقية والصيف أف تتضمف المساىمات 
المحددة عمى المستوى الوطني معمومات متباينة لسأطراؼ المدرجة في المرفؽ 
األوؿ واألطراؼ المدرجة في المرفؽ الثاني واألطراؼ غير المدرجة في المرفؽ 

واقترح مندوب البرازيؿ اتباع منيج  " عالتراج األوؿ. وحذر العديد مف "
، بحيث تكوف الدوؿ التي ليا أىداؼ تخفيض مطمقة في الممايزة"تركيزي" حوؿ 

مركز الدائرة والدوؿ ذات االلتزامات األقؿ في خارج الدائرة مع تشجيع كؿ 
األطراؼ لمتحرؾ نحو المركز بمرور الوقت. أكد مندوب توفالو نيابة عف أقؿ 

التبايف في المعمومات وبصفة خاصة الممايزة و ومندوب كينيا عمى  البمداف نمواً 
واستراليا  ونيوزيمندالسأطراؼ األكثر عرضة لممخاطر. عارض مندوبو سويسرا 

 وكندا "النيج الذي ينقسـ إلى شقيف".

وحوؿ نطاؽ المساىمات المحددة عمى المستوى الوطني أشارت العديد مف 
أف المساىمات يجب أف تتضمف إلى ؽ األوؿ األطراؼ غير المدرجة في المرف

 الروسيوكندا واالتحاد  نيوزيمنداالتخفيؼ والتكّيؼ وُسُبؿ التنفيذ. ذكر مندوبو 
 وناقش مندوبا سويسرا و ،أف المساىمات يجب أف تتناوؿ التخفيؼ فقط

الواليات المتحدة األمريكية أف تضميف التكّيؼ في المساىمات مف شأنو أف 
يميا. اقترح مندوب النرويج تضميف احتياجات ُسُبؿ التنفيذ دير تقيؤدي إلى تأخ

ألعماؿ الدوؿ النامية التي تتطمب دعمًا دوليًا. طالب مندوبو الجماعة الكاريبية 
والواليات المتحدة األمريكية وسنغافورة وجزر كوؾ وسويسرا بأف تركز 

 المساىمات المحددة عمى المستوى الوطني عمى التخفيؼ.

وفيما يتعمؽ بالمعمومات التي سيتـ تقديميا في المساىمات المحددة عمى 
المستوى الوطني، اقترح مندوب االتحاد األوروبي زيادة وتدعيـ متطمبات 

المعمومات وتشمؿ: استخداـ األراضي والتغّير في استخداـ األراضي والِحراجة، 
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. ةاس معتادأس وطوآليات السوؽ ومنيجيات حساب األعماؿ التجارية كخط
اقترح مندوب جميورية كوريا أف تكوف المساىمات مصحوبة بمعمومات حوؿ 

تعكس الظروؼ  إضافية التكّيؼ تنطبؽ عمى كؿ األطراؼ، ومعمومات
 الوطنية.

وحوؿ مراجعة المساىمات المحددة عمى المستوى الوطني، سمط مندوبو جنوب 
جزرية الصغيرة وتونجا أفريقيا وكولومبيا وناورو نيابة عف تحالؼ الدوؿ ال

الضوء عمى عممية التقييـ. اقترح مندوبا كولومبيا واالتحاد األوروبي أف تقـو 
األمانة بتجميع المساىمات المحددة عمى المستوى الوطني في تقرير. اقترح 
مندوبا السمفادور والجماعة الكاريبية أف ُتعد األمانة مسودة تقرير لتقييـ مدى 

اىمات وعارضيما في ذلؾ مندوب الياباف. اقترح مندوب مة وشفافية المسءمال
كولومبيا أف تقـو األمانة بتجميع المساىمات واالخطار بيا عمى أف تتـ 

مراجعتيا مف جية خارجية. دعا مندوب تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة إلى 
درجة مئوية أـ مع  1.5كاف الطموح يتماشى مع الحد الخاص بػ  إذا تقييـ ما

الرابطة المستقمة ألمريكا مئوية. اقترح مندوب كوستاريكا نيابة عف  درجة 2
الالتينية والكاريبي أف المراجعة المسبقة تشمؿ فقط التخفيؼ وُسُبؿ التنفيذ 

المساىمات المحددة عمى وليس التكّيؼ. اقترح مندوب البرازيؿ أف يتـ تقديـ 
 دورات. عمىالمستوى الوطني 

مار سينج عف أسفو بسبب تجمد مواقؼ األطراؼ عب ر الرئيس المتشارؾ كو 
وعمؽ المناقشة، وأشار إلى عدـ احراز تقدـ ممموس عمى الرغـ مف وجود 

وفي وقت الغداء يـو  بعض المقترحات والوضوح في الموضوعات المختارة.
الخميس تـ عقد جمسة تعريفية حوؿ التعاوف والدعـ لالستعدادات المحمية 

حددة عمى المستوى الوطني. وتـ بعد ظير يـو الخاصة بالمساىمات الم
الجمعة توزيع مسودة قرار جديد حوؿ المساىمات المحددة عمى المستوى 

 الوطني والتي سيتولى فريؽ االتصاؿ النظر فييا في ليما.

تـ تناوؿ قضية التمويؿ مف قبؿ فريؽ االتصاؿ المعني بالبند الثالث  تمويل:ال
يومي الثالثاء  بمنياج ديرباف لمعمؿ المعزز العامؿ المخصص المعنيلمفريؽ 

 جاري ولياـبيف نسيؽ التواألربعاء، كما تـ تناوليا في مشاورات غير رسمية ب
 يزيرا )ماليزيا( وكريستو أرتوزيو )الواليات المتحدة األمريكية( يـو الجمعة.ث

وؽ الرئيس المتشارؾ لمصند، شاذلي، )المممكة العربية السعودية(الوقدـ أيمف  
عضو المجنة الدائمة المعنية بالتمويؿ ، األخضر لممناخ، وسيني نافو، )مالي(

تحديثات بشأف األعماؿ التي توالىا الصندوؽ األخضر لممناخ والمجنة الدائمة 
المعنية بالتمويؿ. كما قدـ مندوب بيرو تقريرا بشأف األعماؿ ذات الصمة 

 .ؤتمر األطراؼلدورة العشريف لمبالتمويؿ التي تولتيا رئاسة ا
 77وبشأف االلتزامات التمويمية، أفاد مندوب ماليزيا نيابة عف مجموعة الػ 

والصيف بأنو يتعيف عمى الدوؿ المتقدمة أف تقدـ الدعـ المالي طبقا اللتزاماتيا /
بموجب االتفاقية. ودعا مندوب األردف نيابة عف الدوؿ النامية متقاربة التفكير  

لى وضع خارطة طريؽ إلى االلتزاـ الطموح م ف جانب الدوؿ المتقدمة وا 
 وما بعد ذلؾ. 2020واضحة وجدوؿ زمني لمتمويؿ حتى عاـ 

يراف وتوفالو نيابة عف أقؿ البمداف نموا ومندوب  وودعا مندوب الصيف وا 
مميار دوالر أمريكي  100تعيد بتوفير مبمغ الكوادور إلى االلتزامات الكمية و اإل

وضع خارطة طريؽ لزيادة  وااقترحكما نقطة بداية، ك 2020سنويا بحموؿ عاـ 
 . كما دعـ مندوب مالوي وجود التزاـ كمي.2020حجـ التمويؿ فيما بعد عاـ 

عارض مندوبو كؿ مف سويسرا وكندا والواليات المتحدة األمريكية والنرويج 
. 2020ونيوزيمندا وأستراليا وضع ىدؼ كمي قصير األجؿ خالؿ فترة ما بعد 

جميع الدوؿ لتوفير الموارد الالزمة  مفدوب سويسرا إلى التزامات ودعا من
لسياسات تغير المناخ، وشارؾ مندوبو الواليات المتحدة والبمداف األقؿ نموا في 
دعوة جميع الدوؿ التي يسمح وضعيا بذلؾ إلى توفير الدعـ لتمؾ الدوؿ التي 

إلى تحديد االلتزامات  تحتاج إليو. كما دعا مندوبا النرويج واالتحاد األوروبي
لى تسعير الكربوف. واقترح مندوب نيوزيمندا إصدار  الخاصة بجميع األطراؼ وا 

 إعالف سياسي بشأف التمويؿ.
أفاد مندوب كولومبيا بأف اقتراح الرابطة المستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبي  

مات وىدؼ كمي قصير األجؿ مع قائمة التزا ،ىو بشأف: ىدؼ تحويمي عالمي
اليدؼ الكمي تنظر في دورات  لزيادةوعممية ديناميكية  ،مف جانب األطراؼ
 .الحتياجات المتغيرة والقدراتل وتستجيبالميزانية الوطنية 

 
في دعا مندوبا النرويج والبرازيؿ إلى التحوؿ مف النيج المبني عمى المشروع 

 الخبرة في يقـو عمى ـالتمويؿ، وأوضح مندوب النرويج بأف اقتراحي عممية
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عف إزالة األحراج وتدىور الغابات 
في البمداف النامية، مع نيج تدريجي لبناء الجاىزية والقدرات. ودعـ مندوب 

  .التأىب واالستعدادأقؿ البمداف نموا نيج 
يف والص/ 77مجموعة الػ  ووفيما يختص باآلليات المؤسسية، أفاد مندوب

أقؿ و وكوستاريكا نيابة عف الرابطة المستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبي، وشيمي 
 يتـ تضميفتركيا وباالو واالتحاد األوروبي بأنو يتعيف أف و البمداف نموا 

االتفاقية. ورحب مندوبو جامبيا وغانا  كأساس فيالصندوؽ األخضر لممناخ 
٪ مف تمويؿ 50ي بتخصيص وباالو ومالو  األمريكية والواليات المتحدة

الصندوؽ األخضر لممناخ لمسألة التكيؼ، ودعموا التوازف المستمر في 
 االتفاقية.

 
الصندوؽ األخضر لممناخ. ودعا  دعا مندوب جميورية كوريا إلى تقوية دور

تناوؿ أف تمندوب المالديؼ، نيابة عف تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة، إلى 
ة في البنية الحالية لتمويؿ المناخ. أكد مندوب غانا لثغرات الموجودااالتفاقية 

 واليةعمى ضرورة الوصوؿ المباشر إلى التمويؿ. ودعا مندوب سويسرا إلى 
اآللية المالية كمما دعت الضرورة إلى  مؤتمر األطراؼ بشأف تقييـ وتعديؿل

 ذلؾ. 
نيابة عف الجماعة الكاريبية، والبرازيؿ عمى  وغويانا وبميزالمكسيؾ  وأكد مندوب

البناء عمى إنجازات المؤسسات الحالية. وأكد مندوب الياباف عمى أف 
 المؤسسات الحالية تعمؿ بشكؿ جيد.

بالنسبة لمصادر التمويؿ، أكد مندوب جميورية كوريا عمى أىمية مشاركة 
القطاع الخاص. القطاع الخاص ودعـ قياـ شراكات قوية بيف القطاع العاـ و 

ودعا مندوب االتحاد األوروبي إلى أف ترسؿ االتفاقية بإشارات إلى القطاع 
الخاص. وأكد مندوب الواليات المتحدة عمى الحاجة إلى: استخداـ التمويؿ 

ة وتشجيع الحد لتمكينيالعاـ في تعبئة االستثمارات الخاصة وتعزيز البيئات ا
فعة الكربوف وجعؿ جميع التدفقات مف االستثمارات في مجاؿ الصناعات مرت

 المناخ. ال تؤثر عمىالمالية في المجاالت 
يراف واليند بأنو و الدوؿ النامية متقاربة التفكير  وأفاد مندوب الجزائر والصيف وا 

يجب أف يكوف التمويؿ العاـ ىو المصدر الرئيسي لتمويؿ المناخ. اقترح 
٪ مف 1ـ البمداف المتقدمة بتعبئة مندوب الدوؿ النامية متقاربة التفكير بأف تقو 

ض التمويؿ العاـ. ودعا مندوب جنوب أفريقيا لغر   ناتجيا المحمي اإلجمالي
إلى توفير آلية لتقييـ مساىمات الدوؿ المتقدمة بناء عمى الناتج المحمي 

 اإلجمالي. واقترح مندوب إكوادور فرض "ضريبة بيئية" عمى صادرات النفط.



 2صفحة    506، رقـ 21المجمد                       1022أكتوبر/تشريف األوؿ   12الثالثاء  

 

 

      8 

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

كوادور وباالو وتنزانيا بأف التمويؿ الخاص يجب  يراف وا  أفاد مندوبو الصيف وا 
أف يكوف تمويال تكميميا ولكنو ال يحؿ محؿ التمويؿ العاـ. وأشار مندوب 

كوادور وجميورية اإليانا و غو سويسرا إلى أىمية تنوع المصادر. وفًرؽ مندوبو 
ية تغير المناخ الكونغو الديمقراطية ومصر بيف التمويؿ الخاص بقض

مندوب شيمي والجماعة الكاريبية إلى  اوالمساعدات اإلنمائية الرسمية. ودع
  .تحديد تعريؼ لمتمويؿ الخاص بقضية تغير المناخ

أكد مندوبو الياباف وكندا والواليات المتحدة األمريكية عمى مسألة تمكيف 
حاد األوروبي لكربوف، وأوضح مندوبو االتااالستثمار الخاص والنمو المنخفض 

والواليات المتحدة األمريكية بأف التمويؿ الخاص لف يحؿ محؿ التمويؿ العاـ. 
أكد مندوب أستراليا عمى استخداـ التمويؿ العاـ في دعـ الدوؿ التي ال تستطيع 
جذب التمويؿ الخاص وأكد عمى أف تكوف أولوية التمويؿ لمدوؿ األقؿ قدرة 

يا اتباع الُنيج القائمة عمى السوؽ بغرض واألكثر ضعفا. وعارض مندوب بوليف
 تمويؿ قضية تغير المناخ. 

 
أقؿ البمداف نموا واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية  واقترح مندوب

، 2015النظر في وضع التعاوف فيما بيف بمداف الجنوب في اتفاقية عاـ 
 وعارض مندوب اليند ذلؾ.

عـ، أيد مندوب كينيا توفير آلية مراجعة، ودعا فيما يتعمؽ بمسألة شفافية الد
بالغ وتحقؽ قوية. ودعا مندوب مندوب المكسيؾ إلى توفير آلية قياس  وا 

 المالية لتزاماتاالإلى مراجعة  الرابطة المستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبي
مراجعة الطموح الخاص ب الخاصعمى نفس الجدوؿ الزمني  وتعديميا تصاعديا

 بالتخفيؼ.
آثار ونتائج تمويؿ المناخ. ودعـ الى دعـ مندوب االتحاد األوروبي النظر 

 مندوب كولومبيا وأقؿ البمداف نموا التقييـ السابؽ والالحؽ لتمويؿ المناخ.
 

تناوؿ فريؽ االتصاؿ المعني بالبند الثالث  التخفيف والدورة والقضايا األخرى:
ىذه القضايا  ج ديرباف لمعمؿ المعززالعامؿ المخصص المعني بمنيالمفريؽ 

رئيس الييئة الفرعية لممشورة  يـو السبت. وقدـ ايمانويؿ دالميني، )سوازيالند( 
، 2015 - 2013العممية والتكنولوجية نبذة عامة عف المراجعة الخاصة بػ 

ودعا إلى ضرورة إبالغ الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف 
لمعمؿ المعّزز بنتائج المراجعة، وأشار إلى أمور أخرى مف بينيا: أف اآلثار 

ليدؼ العالمي طويؿ األجؿ ييدؼ إلى ذات الصمة بالمناخ تحدث وأف ا
، الخبراءالمساعدة عمى تحديد مستوى اآلثار المقبولة، ومدى نجاح حوار 

واليدؼ العالمي طويؿ  ،درجة مئوية 2واالقتصادية ليدؼ  التقنيةوالجدوى 
 األجؿ كمحفز لمعمؿ.

اـ اقترح مندوب توفالو نيابة عف أقؿ البمداف نموا إبر  التخفيف من حدة المناخ:
يجاد نظاـ مبني عمى  ، بما في الُمرفقيفاتفاقية ممزمة مف الناحية القانونية وا 

ذلؾ إمكانية إجراء تعديالت بالنسبة لسأطراؼ بيدؼ زيادة مستوى طموحيـ 
الواليات  أشار مندوبقررات مؤتمر األطراؼ. مالخاص بالتخفيؼ مف خالؿ 

 .إلى تفضيؿ الجداوؿ الزمنية المتحدة األمريكية
مندوب أقؿ البمداف نموا جميع األطراؼ إلى بذؿ الجيود لخفض  دعا

المنتدى  وأف يكوفاالنبعاثات الناجمة عف إزالة األحراج وتدىور الغابات 
 أثر تنفيذ تدابير االستجابة مؤسسة دائمة بموجب االتفاقية.ب المعني

النرويج و نيابة عف تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة،  ،ناورو ودعا مندوب
التحاد األوروبي والياباف وسويسرا إلى وضع التزامات تخفيؼ ممزمة ومحددة وا

زمنيا مف جانب جميع األطراؼ. ودعا مندوب الواليات المتحدة األمريكية 

جميع األطراؼ باستثناء أقؿ البمداف نموا إلى تقديـ مساىمات تخفيؼ يمكف 
لجزرية . وأضاؼ مندوب تحالؼ الدوؿ اكمياً  حصرىا أو قابمة لمحصر

الصغيرة أنو يتعيف عمى البمداف المتقدمة أف تقـو بالدور الريادي. وأكد مندوب 
النرويج بأف اإلجراءات اإلضافية يمكف أف تكوف مشروطة بشأف التمويؿ 

  .والدعـ
 

اقترح مندوب النرويج وضع ىدؼ تشغيمي مفاده وصوؿ صافي االنبعاثات إلى 
يمندا مف استغراؽ وقت طويؿ في . وحذر مندوب نيوز 2050صفر بحموؿ عاـ 

التفاوض بشأف ىدؼ عالمي، بينما أفاد مندوب شيمي نيابة عف الرابطة 
عمى أف تحديد ىدؼ عالمي ىو  ةموافقالالمستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبي ب

 .األساس
 

دعا مندوبو الصيف واالتحاد األوروبي والنرويج وسويسرا إلى وضع شروط 
مندوب جنوب إفريقيا بأنو يجب تطبيؽ شروط "عدـ  ضد التراجع. وأفاد

التراجع" عمى جميع األطراؼ. وأضاؼ مندوب الصيف بأف االتفاقية يجب أف 
"تشجع وال تجبر" الدوؿ المتقدمة عمى اتخاذ إجراءات بشأف التخفيؼ. واقترح 
مندوب بوليفيا وضع "مؤشر مركب لمساىمة الدوؿ" مبني عمى المسؤوليات 

البصمة البيئية والمقدرة وحالة التنمية. واقترح مندوب نيوزيمندا توفير التاريخية و 
"المرونة المحددة" المبنية عمى معايير واسعة، مثؿ حصر التزامات التخفيؼ. 
ودعا مندوب نيجيريا إلى التزامات تخفيؼ قوية مف جانب األطراؼ المدرجة 

 في المرفؽ الثاني.
 

، اقترح مندوب االتحاد األوروبي تفعيؿ مبدأ الممايزةوفيما يتعمؽ بتفعيؿ 
مف خالؿ المساىمات المحددة عمى المستوى الوطني. وأفاد  ةالذاتي الممايزة

صؿ بنا إلى اتفاؽ" واقترح، بدعـ مف ت"لف  ةالذاتي الممايزةمندوب البرازيؿ بأف 
المركز" بشأف  موحدالرابطة المستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبي، نيج "

. ودعا مندوب المممكة العربية السعودية إلى التركيز عمى التنفيذ. وأفاد زةالمماي
 .الممايزةمندوب كندا بأف التحديد الوطني لممساىمات يحؿ مسألة صعوبة 

 
دعا مندوبو أقؿ البمداف نموا وتحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة وبميز  الدورة:

وجزر مارشاؿ  ،رقيةوتيمور الش ،وسويسرا، نيابة عف الجماعة الكاريبية
والواليات المتحدة األمريكية إلى دورة مدتيا خمس سنوات. وأشار مندوب 
الجماعة الكاريبية إلى "السجؿ الضعيؼ" لممراجعات الخاصة بنصؼ المدة 
بموجب االتفاقية. واقترح مندوب سنغافورة دورات مدتيا سبع سنوات. ودعـ 

ة كوريا دورة مدتيا عشر سنوات، مندوبو البرازيؿ والياباف واألردف وجميوري
ودعا مندوب جميورية كوريا إلى إجراء مراجعة نصؼ المدة الستيعاب قدرات 

نطاؽ  تتجاوزيراف بأف مناقشة الدورات ىي مسألة إاألطراؼ. وأفاد مندوب 
 والية ديرباف.

 
حذر مندوبا الصيف ، مف الدورات القائمةالكبير  داالنتباه إلى العدوبعد لفت 

يرا وأفاد مندوب االتحاد األوروبي ، ف مف مسألة إضافة دورات إلى العمميةوا 
بأف المساىمات المحددة عمى المستوى الوطني الخاصة باالتحاد األوروبي 

 منتصؼ، واقترح إجراء مراجعة قوية عند 2030ىدؼ حتى عاـ  سيكوف ليا
ية مع التزامات التخفيؼ في مرفؽ ممٍزـ مف الناحية القانون وتضميفالمدة 
مندوبا نيوزيمندا أعرب مؤتمر األطراؼ. و  مقرراتتفاصيؿ الدورة في تحديد 

تأسيس دورة مشتركة، واقترح مندوب أستراليا دورات عف تفضيميما لوأستراليا 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

مرحمية مرتبطة بدورات التقييـ الخاصة بالفريؽ الحكومي الدولي المعني بتغير 
بما يشمؿ القياس واإلبالغ والتحقيؽ السابؽ والالحؽ ومراجعة المستوى  ،المناخ

الكمي. وأفاد مندوب الواليات المتحدة األمريكية بأف الدورة يجب أف تشمؿ تقديـ 
ضفاء الصبغة الرسمية عمى المساىمات  المساىمات والمدة التشاورية وا 

 والمراجعة.
يراف وفيما يتعمؽ بالمراجعة، دعـ مندوبا الصيف و  لترتيبات الحالية ا وضعا 

، بما يشمؿ المشاورات الدولية والتحميؿ. ودعـ 2015في اتفاقية عاـ  كأساس
مندوب سويسرا، ومندوب شيمي نيابة عف الرابطة المستقمة ألمريكا الالتينية 
والكاريبي، ومندوب جنوب أفريقيا آلية االلتزاـ. واقترح مندوب األردف إجراء 

التنفيذ. وأكد مندوب تحالؼ الدوؿ  وسبؿفيؼ والتكيؼ مراجعة الحقة لمتخ
 الجزرية الصغيرة ومندوبو النرويج وأقؿ البمداف نموا عمى أف التقييـ السابؽ
لممساىمات المحددة عمى المستوى الوطني ضروري بيدؼ التعريؼ بما إذا كنا 

درجة مئوية،  2"نسير عمى الطريؽ الصحيح" نحو تحقيؽ اليدؼ الخاص بػ 
دد ترحوا بأف تقـو األمانة بتقييـ الطموح الكمي. واقترح مندوب البرازيؿ مُ واق

لتقدير مستوى الطموح في  إجمالية عمميةمساىمة قدرىا خمس سنوات مع 
درجة مئوية. وأكد مندوب أقؿ البمداف نموا عمى  2ضوء اليدؼ الخاص بػ 

 ولممساىماتيدة التفاقية الجدلتوفير أنظمة منفصمة لمقياس واإلبالغ والتحقؽ 
 المحددة عمى المستوى الوطني.

 
بالنسبة لمشكؿ القانوني، اقترح مندوبو أقؿ البمداف نموا  القضايا األخرى:

والرابطة المستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبي وجزر مارشاؿ وجود بروتوكوؿ 
 ممـز مف الناحية القانونية. وأضاؼ مندوب أقؿ البمداف نموا بأنو يجب إبقاء

مؤتمر األطراؼ. وأفاد مندوب  ضمف مقرراتالمالحؽ داخؿ االتفاقية وليس 
الصيف بأف الشكؿ القانوني يعتمد عمى جوىر أو فحوى االتفاقية. ودعا مندوب 
تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرة إلى تناوؿ قضية الخسائر واألضرار والشكؿ 

اوؿ التدابير المتعمقة القانوني في دورة ليما. وأكد مندوب إيراف عمى ضرورة تن
باالستجابة. وأكد مندوب جنوب أفريقيا بدعـ مف مندوب الرابطة المستقمة 
ألمريكا الالتينية والكاريبي عمى أف الشفافية ليست بديال عف قوة القانوف. ودعا 
مندوبو الرابطة المستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبي وجزر مارشاؿ إلى وضع 

ناحية القانونية. واقترح مندوب نيوزيمندا إبراـ اتفاقية ممزمة بروتوكوؿ ممـز مف ال
مف الناحية القانونية وتضميف االلتزامات في جدوؿ مسجؿ بشكؿ رسمي وذلؾ 

 في تحذير ضد النظاـ المكوف مف أىداؼ، كما حدث في بروتوكوؿ كيوتو.
 

  الخبراء التقنييناجتماعات 
في يـو  حجز الكربون وتخزينه:و بشأن استخدام  راء التقنييناجتماع الخب

مف وكالة الطاقة  أولريكا رابتولت  /تشريف األوؿأكتوبر 21الثالثاء الموافؽ 
شارؾ فيو مندوبو كندا  الذي عقد اجتماع الخبراء التقنييفتيسير السويدية 

والمممكة المتحدة واإلمارات العربية المتحدة بوجيات نظر بشأف خيارات 
بوف وتخزينو، وقدـ فريؽ مف خبراء ممثمي األعماؿ ومعوقات وفرص حجز الكر 

عرضا بشأف تنفيذ حجز الكربوف وتخزينو والخيارات الخاصة باستخداـ 
الكربوف. ممخص االجتماع موجود عمى الرابط: 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12601e.html 
 

العمل بشأن غازات الدفيئة من غير ثاني  حولبراء التقنيين اجتماع الخ
تولت ، /تشريف األوؿأكتوبر 22في يـو األربعاء الموافؽ  :أكسيد الكربون

اجتماع الخبراء التقنييف الذي قدمت مف تيسير  (كولومبيا) مف مارتا بيزانو

خاللو األطراؼ والمؤسسات والشركات عرضا بشأف السياسات واإلجراءات 
والمبادرات التعاونية عمى المستوى دوف الوطني والوطني والدولي لخفض والحد 
مف انبعاثات غاز الميثاف وغاز أكسيد النيتروز والغازات المفمورة وخصوصا 
 الييدروفموروكربونات. ممخص االجتماع موجود عمى الرابط:

 www.iisd.ca/vol12/enb12602e.htmlhttp:// 
 

بشأن توفير فرص التخفيف من خالل  اء التقنيينمتابعة اجتماعات الخبر 
كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة والبيئة الحضرية والتحسينات 

في يـو الخميس،  :0202الخاصة باستخدامات األراضي في مرحمة ما قبل 
مف األمانة العامة التفاقية األمـ المتحدة اإلطارية  ىالدور تورجيرسوف تولى

، اء التقنييفمعمومات بشأف اجتماعات الخبر جمسة  ترتيب بشأف تغير المناخ 
اء حيث قدمت المنظمات والمؤسسات الداعمة المشاركة في اجتماعات الخبر 

تقريرا عف تقدـ سير العمؿ بشأف: تعجيؿ اإلجراءات الخاصة بكفاءة  التقنييف
طاقة والطاقة المتجددة والنقؿ، واإلجراءات التي تتـ في المدف والغابات ال

والزراعة، والدعـ الذي يأتي مف المؤسسات المعنية باتفاقية األمـ المتحدة 
اإلطارية بشأف تغير المناخ. ممخص االجتماع موجود عمى الرابط: 

p://www.iisd.ca/vol12/enb12603e.htmlhtt  
 

  الجمسة الختامية
لمفريؽ )االتحاد األوروبي(  الرئيس المتشارؾ  ميتزجر،-افتتح أرتور رونج

الجمسة الختامية يـو العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز 
متنع األطراؼ عف توعبر عف أممو في أف  مساءً  5.34السبت في الساعة 

 ختامية حفاظا عمى الوقت.  ببياناتاإلدالء 
 

ميتزجر الرئيس المشارؾ بأف المناقشات خالؿ األسبوع كانت -وذكر رونج
"مكثفة ومثمرة" وسمط الضوء عمى المناقشات القيمة التي جرت بشأف التكيؼ 

لتمسؾ والتمويؿ. وأضاؼ بأف التقدـ الذي تـ إحرازه في االجتماع سيحتاج إلى ا
عمى تقديـ الوثائؽ مسبقا والمشاركة بشكؿ الوفود بو قبؿ دورة ليما، وشجع 

غير رسمي. وأفاد بأف مذكرة األمانة المتعمقة بالجوانب القانونية التفاقية 
متاحة عمى موقع اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ  2015

ه في االجتماع الذي تـ بشأف عمى اإلنترنت. وأكد أف التقدـ الذي تـ إحراز 
جديد لمسودة  اصدارقد انعكس في المساىمات المحددة عمى المستوى الوطني 

 قرار بشأف ىذه القضية بعد ظير يـو الجمعة.
، قدـ الرئيس المتشارؾ الشكر لسأطراؼ عمى 2020فيما يتعمؽ بطموح ما قبؿ 

مسودة ل جديد توافر اصدار جيودىـ بشأف "بناء الجسور" وسمط الضوء عمى 
القرار بشأف ىذه القضية ليمة الجمعة. وأشار أيضا إلى أنو سيتـ نشر 

عقدا خالؿ االجتماع عمى موقع انذيف مال الخبراء الفنييفممخصات اجتماعي 
 اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ عمى اإلنترنت.

ليما: مذكرة  اجتماعاتوأفاد بأف الرئيسيف المتشاركيف سوؼ يوفراف قبؿ 
مالحظات الرئيسيف المتشاركيف بشأف الجزء السادس مف الدورة الثانية لمفريؽ 

ونسخة  (ADP 2-6العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز )
شاركيف بشأف عناصر اتفاقية عاـ تمحدثة مف الورقة غير الرسمية لمرئيسيف الم

مف الدورة الثانية لمفريؽ العامؿ  السابع عف الجزء سيناريوومذكرة  2015
 (.ADP 2-7المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز )

مفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لواقترح تعميؽ الدورة الثانية 
 لمعمؿ المعّزز واستئناؼ أعماؿ فريؽ االتصاؿ في ليما.
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، الرئيس المتشارؾ إلى ميتزجر-بشأف االجتماعات اإلضافية، أشار رونج
التفيـ العاـ بشأف الحاجة إلى اجتماعيف إضافييف عمى األقؿ لمفريؽ العامؿ 

، وأفاد بأف 2015المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز خالؿ عاـ 
في  2015 شباط -فبراير 13-8االجتماع األوؿ سوؼ ينعقد في الفترة مف 

 جنيؼ بسويسرا.
مف أمانة اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير قدـ ريتشارد كينمي، 

اإلضافية وأكد أف الفريؽ  لمدورةالمناخ، تحديثا بشأف اآلثار المالية المترتبة 
العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز ينظر في اإلجراءات 

ى وحث األطراؼ عم 2015التي سيكوف ليا آثارا تتعمؽ بالميزانية في عاـ 
  النظر في المساىمة في تمويؿ تمؾ اإلجراءات.

قامت آنا سيرزسكو،)بولندا(  مقرر الفريؽ العامؿ المخصص  التقرير: اعتماد
 المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز بتقديـ  تقرير الدورة

(FCCC/ADP/2014/L.3) والذي تـ تبنيو بعد تعديؿ طفيؼ مف جانب ،
 جميورية روسيا االتحادية.

 
والصيف، / 77عبر مندوب بوليفيا نيابة عف مجموعة الػ  البيانات الختامية:

كوادور نيابة عف الدوؿ النامية متقاربة التفكير، ومندوب المممكة اإلومندوب 
العربية السعودية نيابة عف المجموعة العربية، ومندوب السوداف نيابة عف 

نص المسودة لالجديد  راالصدا إزاء عدـ ارتياحيـالمجموعة األفريقية، عف 
الرئيسيف المتشاركيف بشأف المساىمات المحددة عمى المستوى الصادر عف 

أخفؽ في أف يعكس وجيات نظر جميع  صدارإلا حيث أف ىذاالوطني، 
، دعا مندوبو مجموعة الػ 2015األطراؼ. وفيما يتعمؽ بعناصر اتفاقية عاـ 

لمجموعة العربية والمجموعة والصيف والدوؿ النامية متقاربة التفكير وا/ 77
  الدوؿ العمؿ في ليما، واقترح مندوب أسموباإلفريقية إلى إجراء تحوؿ في 

مجموعات تركيز في "مفاوضات رسمية لصياغة دخوؿ  النامية متقاربة التفكير
نص بشأف جميع العناصر الجوىرية". وأضاؼ مندوب المجموعة األفريقية 

وعناصر اتفاقية  المحددة عمى المستوى الوطنيبأنو يجب تناوؿ المساىمات 
 .معاً  2015عاـ 
 

أفاد مندوب نيباؿ نيابة عف أقؿ البمداف نموا بأف دورة بوف وفرت فرصة جيدة 
تركيزا لتعزيز فيـ األطراؼ لمواقؼ بعضيـ البعض. ودعا إلى مناقشة أكثر 

 نفس األىمية وتتطمبب تحظىعمى العناصر، وأضاؼ بأف جميع العناصر 
 معالجة مناسبة ومتوازنة.

البرازيؿ وجنوب أفريقيا واليند  مجموعة  عبرت مندوبة جنوب أفريقيا، نيابة عف
، 2015والصيف، عف خيبة أمميا لعدـ إحراز تقدـ في عناصر اتفاقية عاـ 

مندوب أقؿ البمداف نموا إلى إجراء مناقشات في ليما مف ودعت بمشاركة 
بتعييف  المتشاركاف رحت بأف يقـو الرئيسافضمف مجموعات تركيز أكثر. واقت

ليذه المجموعات التي تبني عمميا عمى نسخة محدثة مف الورقة غير  منظميف
رسمية بشأف العناصر الخاصة بمسودة نص تفاوضي. وعبر مندوب أستراليا 
بدعـ مف مندوب روسيا االتحادية عف وجود صعوبة في االنتقاؿ إلى 

 .مغمقة ى ضرورة تجنب العمؿ داخؿ صوامعالمجموعات الفرعية وأكد عم
أفاد مندوب سويسرا نيابة عف مجموعة السالمة البيئية بأف التقدـ "كاف بطيئا 

". وأكد أنو عمى الرغـ المتشاركيف بسببنا نحف األطراؼ وليس بسبب الرئيسيف
بشأف القضايا  امف فيمي ُتعِمؽاألطراؼ أف  تمف التقدـ البطيء، استطاع

الرئيسية ودعا إلى إجراء مناقشات مركزة. وتطمع مندوب االتحاد األوروبي 

مورقة غير ة لإضافياصدارات ومندوب أستراليا نيابة عف المجموعة المظمة إلى 
 الرسمية بشأف عناصر مسودة نص تفاوضي.

كاريبي، حث مندوب كوستاريكا، نيابة عف الرابطة المستقمة ألمريكا الالتينية وال
بقولو أنيـ  التوافؽإليجاد مزيد مف نقاط  اجميع األطراؼ عمى مضاعفة جيودى

ؤدي إلى نتائج يعمؿ  أسموب"ميندسي بناء الجسور"، ودعا إلى  مف مجموعة
المساىمات المحددة عمى المستوى قرار ممموسة في ليما. وأكد بأف مسودة 

 االجتماع.الوطني ال تعكس التقدـ الذي تـ إحرازه في 
وأشار مندوب بيرو بأف جميع الوفود قد أوضحت عزميا عمى رفع مستوى 
العمؿ التفاوضي ورحب بالحوار الصادؽ الذي جرى خالؿ االجتماع وتـ 

 دعمو مف جانب الرئيسيف المتشاركيف.
ميتزجر، الرئيس المتشارؾ الشكر إلى األطراؼ عمى وجيات -قدـ  رونج

مفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لنظرىـ وعمؽ الجمسة الثانية 
 . مساءً  6.41لمعمؿ المعّزز في الساعة 

 
تحميل مختصر لمجزء السادس من الدورة الثانية لمفريق العامل المخصص 

 المعني بمنهاج ديربان لمعمل المعّزز
 

 ينبغي عبورىاىناؾ العديد مف األنيار التي 
 ... ولكف ال يبدو أنني أجد طريقي إلى ذلؾ

 جيمي كميؼ -
ريس، السكرتير التنفيذي التفاقية األمـ المتحدة اإلطارية و افتتحت كريستيانا فيج

مفريؽ العامؿ المخصص لبشأف تغير المناخ، الجزء السادس مف الدورة الثانية 
الزخـ  االستفادة مفالمعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز، وأكدت عمى ضرورة 

إلى  الوفودالمعني بالمناخ في شير سبتمبر ودعت  الذي أوجده مؤتمر القمة
يجاد طريؽ نحو ال ". ولكف اً جميعفيو  اسيرو تأف  كـيمكن مستقبؿ"بناء الجسور وا 

بعد أف بدأ االجتماع، انزلقت بعض الوفود بسرعة إلى العادات القديمة وكررت 
عما إذا ف يتساءلوف يالكثير  ذلؾ البيانات التي دائما ما يتـ سماعيا. لقد جعؿ

كانت "األنيار" التي تفصؿ بيف األطراؼ قد تكوف واسعة جدا بحيث يصعب 
يما. وسيقدـ ىذا التحميؿ الدورة العشريف لمؤتمر األطراؼ في ل عبورىا قبؿ

الموجز تقييما حوؿ التقدـ الذي تـ إحرازه في دورة بوف والديناميكيات العامة 
مكف ى عمى مدار ستة أياـ سيُ وحوؿ ما إذا كاف تبادؿ وجيات النظر الذي جر 
 مف بناء الجسور الضرورية إلحراز تقدـ في ليما.

 
 بناء جسر إلى ليما

كما ورد في قرار وارسو بشأف الفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف 
لمعمؿ المعّزز، جاءت األطراؼ إلى بوف لكي تحرز تقدما بشأف ثالثة "ركائز" 

التوصؿ إلى نتائج بشأنيا في ليما وىي: قرار بشأف  أساسية والتي ُيتوقع أف يتـ
حراز تقدـ بشأف عناصر اتفاقية  المساىمات المحددة عمى المستوى الوطني، وا 

 /آيارلمتأكيد عمى توفر مسودة نص تفاوضي قبؿ حموؿ شير مايو 2015عاـ 
قبؿ عاـ فيما ، وقرار بشأف تعجيؿ تنفيذ العمؿ المعزز المعني بالمناخ 2015
. وبشكؿ أكثر تحديدا، تـ تكميؼ األطراؼ بميمة التوصؿ إلى اتفاؽ، 2020

إف أمكف، حوؿ مسودة قرارات بشأف المساىمات المحددة عمى المستوى 
 .2020وطموح ما قبؿ  الوطني

 
تحت ضغط االستفادة مف الزخـ الذي أوجده مؤتمر القمة ت الوفود لقد وقع

المعني بالمناخ الذي عقد في شير سبتمبر واالجتماع غير الرسمي لرئاسة 
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الذي وصفو  -الدورة العشريف لمؤتمر األطراؼ الذي عقد أوائؿ شير أكتوبر 
 اءالنداء مف أجؿ "بناء جسر" إلى ليما. وعمى الرغـ مف العديد بأنو إيجابي وبنّ 

  فيداؿ، رئيس الدورة العشريف لمؤتمر األطراؼ -الموجو مف مانويؿ بولجار
حوؿ إحراز تقدـ بشأف النتائج المتوقعة مف دورة ليما مع "الشعور بالحاجة 
الممحة ومستوى الطموح المرتفع"، إال أنو سرعاف ما اتضح أف الحاجة الممحة 

 والطموح لف يميزا ىذه الجولة مف المحادثات.
 
ما قاـ البعض بمحاوالت حقيقية لمتعامؿ مع النصوص واألسئمة التي طرحيا بين

الرئيساف المتشاركاف والتفاعؿ عمى أساس الوثائؽ ووجيات النظر التي قدمتيا 
الدوؿ والمجموعات األخرى، كانت جمسات فريؽ االتصاؿ المعني بالفريؽ 

ير مف األحياف العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز في كث
بقراءة بيانات طويمة تحتوي  الوفودقـو تتشبو إعادة لمجمسة االفتتاحية، حيث 

 بالنسبة لالتفاقيات النيائية. اعمى قوائـ رغباتي
بشأف الجوانب الرئيسية  اوجيات نظرى توأوضحت االطراؼ وبينما أكد

وأنواع  ايونطاق الممايزةيشمؿ لممساىمات المحددة عمى المستوى الوطني، بما 
أو إعادة النظر، أصبح مف الواضح بشكؿ  المسبقةالمعمومات والمراجعة 

ف يتساءلوف عما إذا يمتزايد أف المواقؼ ال تزاؿ متباعدة. ىذا األمر جعؿ الكثير 
كاف القرار بشأف المساىمات المحددة عمى المستوى الوطني في ليما سيكوف 

ة بشكؿ عاـ، شعر الكثيروف في خطر. وعمى الرغـ مف توافر األجواء الودي
إلى نقطة ما  ت، أو ربما تراجعقديمة بمواقؼ تتشبثبالقمؽ مف أف األطراؼ 

  قبؿ التفاىمات التي تـ التوصؿ إلييا في دورتي ديرباف ووارسو.
استمر الخالؼ حوؿ نطاؽ "والية وارسو" بشأف المساىمات المحددة عمى 
المستوى الوطني، وعمى األخص بشأف ما إذا كانت تتضمف التخفيؼ فقط كما 

التنفيذ،  وسبؿأصرت عميو العديد مف البمداف المتقدمة، أو تشمؿ أيضا التكيؼ 
داف النامية، يظؿ عدد كبير مف البمداف النامية. وبالنسبة لمبم طبقا القتراح

التكيؼ بمثابة أولوية ألنيا الدوؿ األكثر تضررا مف تغير المناخ وتحتاج إلى 
المساىمة في الطموح الخاص بالتخفيؼ. و التنفيذ لمواجية ىذا التحدي  سبؿ

وعارضت العديد مف البمداف النامية اتخاذ قرارات بشأف التخفيؼ بدوف النظر 
  تزامف.ذ بشكؿ مالتنفيؿ سبإلى التكيؼ و 

" عناصر التخفيؼ مناقشة قصرعبرت بعض البمداف النامية عف قمقيا تجاه "
طرؽ القياس واإلبالغ والتحقؽ  في ذلؾ، بما 2015الخاصة باتفاقية عاـ 

في  الحقةقضايا باعتبارىا  في ليما، بينما تـ ترؾ قضايا أخرى ،الضعيفة
خاذ قرار واحد في ليما باريس. ىذا القمؽ جعؿ البمداف األفريقية تدعو إلى ات

، 2015بشأف المساىمات المحددة عمى المستوى الوطني وعناصر اتفاقية عاـ 
 االقتراحذىب البعض إلى بدال مف تناوؿ ىذه الركائز في قرارات منفصمة. و 

المساىمات المحددة عمى المستوى الوطني  نطاؽ اتخاذ قرار بشأف بوجوب
، 2015في الربع األوؿ مف عاـ  يافقط في باريس بعد الموعد النيائي لتقديم

وذلؾ لمتأكيد عمى تناوؿ جميع العناصر معا. وعزز تردد الدوؿ النامية في 
قبوؿ ما تنظر إليو عمى أنو نيج "التخفيؼ أوال" مف احتمالية أف نتيجة دورة 

مؤشرات بشأف كيفية تحرؾ كافة  تتضمفبمثابة "صفقة" أخرى  ليما ستكوف
دوف التعامؿ أي قضايا  ترؾالعناصر إلى األماـ وتوفير الطمأنينة بشأف عدـ 

 .في باريسمعيا 
 

  إلى المجهول؟تؤدي هل هي جسور 
المستمر لمجموعات الدوؿ بمثابة  التشظيمع مرور أياـ األسبوع، أصبح 

مصدر قمؽ بالنسبة ألولئؾ الذيف يتتبعوف العدد المتزايد مف المصالح المجمعة 

المتابعيف لمعممية منذ فترة  التي يسعوف إلى تحقيقيا. أشار بعض المراقبيف
إلى أنو مع اقتراب الدورة الواحدة والعشريف لمؤتمر األطراؼ في باريس، طويمة 
مدوؿ صعوبة متزايدة في التوصؿ إلى مواقؼ لعات التقميدية مجمو التجد 

مشتركة. انعكس ىذا االتجاه في بوف مف خالؿ العدد الكبير مف مجموعات 
البمداف النامية التي تدخمت وكذلؾ في بعض التدخالت الفردية مف جانب 

وتنزانيا، والتي عادة ما تعتمد عمى الشرقية  أطراؼ فردية مثؿ باالو وتيمور
 .المتعبير عف مواقفي المتحدث باسـ ائتالفيا

 
بينما استمر االتحاد األوروبي في التحدث بصوت موحد، برزت قضية التناغـ 
الجماعي أيضا، حيث عبر الكثيروف عف قمقيـ تجاه االنقسامات داخؿ كتمة الػ 

ستقؼ عائقا أماـ اتفاؽ مجمس االتحاد األوروبي، الذي  ًا مف انياعضو  28
بروكسؿ في نفس الوقت، بشأف موقؼ مشترؾ حوؿ خفض يجتمع في 

االنبعاثات. وبالتالي، فإف قرار االتحاد األوروبي الذي اتخذ مساء الخميس 
٪ عف مستويات عاـ 40بشأف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تقؿ 

قد أدى إلى شعور العديد مف الدوؿ األعضاء  2030بحموؿ عاـ  1990
 ض داخؿ المجموعة بالموافقة عمى أف جانبا جوىريا مفباالرتياح. وشعر البع

التحاد األوروبي كاف الخاصة باالمساىمات المحددة عمى المستوى الوطني 
"لممضي قدما" وتشجيع األطراؼ األخرى عمى التقدـ بمساىمات  ضروريا
 يـ.الخاصة بالتخفيؼ 

 
ى تسوية في مع التعقيد المتزايد لممواقؼ، أوضح اجتماع بوف بأف التوصؿ إل

أفاد أحد المندوبيف بقولو "لقد ُطمب منا بناء الجسور و يمثؿ تحديا. وؼ ليما س
ومف  مواقعنا؛في ىذا المؤتمر" "ولكف بيذا الوضع نحف نبني الجسور مف 

ذا لـ نكف حريصيف عرؼالصعب أف ن فإننا  ،كيؼ ستتصؿ ببعضيا البعض، وا 
 إلى المجيوؿ".تؤدي سنبني جسورا 

 تحقيؽ ى ذلؾ، انتقمت الخالفات حوؿ أساليب وطرؽ العمؿ بشأفباإلضافة إلو 
سواء مف خالؿ التفاوض المباشر عمى  -المرجوة الثالثة  ىداؼكؿ مف األ

مف خالؿ  اوأساس مسودات النصوص التي أعدىا الرئيساف المتشاركاف، 
المفيـو أو الدخوؿ في مفاوضات قائمة عمى مبنية  اتاالستمرار في مناقش

مف دورة يونيو. ىذا ّرحمة المُ   - 2015عمى النص بشأف عناصر اتفاقية عاـ 
، حيث ويتناقشوف في عدة موضوعاتاألمر جعؿ بعض األطراؼ يتحدثوف 

تناوؿ البعض الورقة غير الرسمية ومسودات القرارات الخاصة بالرئيسيف 
التي قدمتيا  اتاآلخر عمى أوراؽ االجتماع المتشاركيف، بينما ركز البعض

 مجموعات الدوؿ.
عمى أف المفاوضات القائمة عمى  ةوبينما كاف يبدو أف معظـ األطراؼ متفق

تمكف األطراؼ مف االتفاؽ عمى تالنص ميمة جدا لدفع العممية إلى األماـ، لـ 
ف العديد م مندوبو الوثيقة التي يجب أف تمثؿ أساسا لممفاوضات، وغادر

األطراؼ إلى بالدىـ وينتابيـ شعور متزايد بعدـ االرتياح بشأف العمؿ 
المستقبمي خالؿ مدة األسابيع الخمسة. وازداد ىذا الشعور بعدـ االرتياح خالؿ 

العديد مف البمداف النامية عف شعورىـ  والجمسة الختامية، حيث عبر مندوب
كدوا بأنو ال يوجد باإلحباط تجاه عدـ وجود مفاوضات قائمة عمى النص وأ

لمنصوص الصادرة عف الرئيسيف المتشاركيف في عممية  ىناؾ موقؼ محدد
إلى إجراء تغيير سريع الدوؿ النامية  وا مندوب"مدفوعة بواسطة األطراؼ". ودع

عمى طريقة العمؿ في ليما، بما يشمؿ تأسيس مجموعات منبثقة بشأف كؿ 
 ية. قعنصر مف العناصر األساسية لنص مسودة االتفا
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في نفس الوقت دعا مندوبو الدوؿ المتقدمة وبعض البمداف النامية إلى إجراء 
مفاوضات مبنية عمى الورقة غير الرسمية ومسودات القرارات الخاصة 

لى و  ،بالرئيسيف المتشاركيف قياـ الرئيسيف المتشاركيف بتحديث ىذه النصوص ا 
المتشاركاف بتذكير  بما يعكس المناقشات التي جرت في بوف. وقاـ الرئيساف

األطراؼ بأف العممية مدفوعة بواسطة األطراؼ وأف القرار بشأف كيفية المضي 
أف ومف المحتمؿ قدما في ليما بيد األطراؼ وليس بيد الرئيسيف المتشاركيف. 

ينعكس ىذا الخالؼ الجوىري حوؿ كيفية المضي قدما في نقاش إجرائي في 
لمخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ مفريؽ العامؿ الالجمسة االفتتاحية 

 في ليما وربما يؤدي إلى تأخير المناقشات الموضوعية. المعّزز
 
  الركائز بناء

رغـ التقدـ المحدود الذي تـ إحرازه بشكؿ عاـ بشأف مد الجسور إلى ليما، وبعد 
بوف، عبر الكثيروف عف تقديرييـ بأف االجتماع وفر مدينة   الوفودمغادرة 

الالزمة لمزيد مف التبادالت المتعمقة لوجيات النظر. وشعر العديد المساحة 
بأف االجتماع ساعد في توضيح فيـ البمداف والمجموعات لمختمؼ وجيات 
النظر والمجاالت المحتممة لمتقارب والتباعد وما يكمف وراء مواقفيـ وكيفية 

 .التعامؿ مع تمؾ المخاوؼ
المشاورات غير الرسمية إلى تبادالت بالنسبة لمسألة التكيؼ والتمويؿ، أدت 

مثمرة وتفاعمية في وجيات النظر. وحسب رأي البعض، يمثؿ إطالؽ ىذه 
أكثر  تكوفالمشاورات تحوال كبيرا في طريقة العمؿ ويشير إلى أف األطراؼ قد 

مفتوحة داخؿ فريؽ الاستعدادا في ليما لمتخمي عف االرتياح المرتبط بالمناقشات 
إجراء مفاوضات موازية أكثر تركيزا. وقد يكوف  تجاه نحوواالاتصاؿ واحد 

معظـ الطموح قد تركز حوؿ مسألة التكيؼ، الذي بدا كموضوع "آمف" مطروح 
إلجماع الكبير عمى أىميتو في االتفاقية الجديدة. وقد يفيد نظرًا ل لممناقشة

الوضوح بشأف بعض الجوانب الرئيسية لمتمويؿ والتكيؼ في توفير ضمانات 
 التقدـ فييا لمدوؿ النامية بأف ىذه القضايا اليامة تناؿ االىتماـ الكافي ويتـ 

  .بنفس الوتيرة مثؿ مسألة التخفيؼ
ض المقترحات توفير أرضية مشتركة بيف باإلضافة إلى ذلؾ، حاولت بع

 األطراؼ. وبرز عدد مف بمداف أمريكا الالتينية المتاحة أماـأو"  –خيارات "إما 
كػ "بناة جسور" محتمميف مف خالؿ تقديـ مقترحات ممموسة حوؿ  بصفة خاصة

 نجاح  والتمويؿ، وىما ربما أىـ جانبيف مف جوانب الممايزةكيفية تناوؿ مسألة 
المركز"  وحدةم الممايزة. وجذب مفيـو البرازيؿ الخاص بػ "2015 اتفاقية

اىتماما كبيرا وىو المفيـو الذي يسعى إلى إيجاد اتفاؽ ديناميكي "يحافظ عمى 
تقرر الدوؿ  حيث" ةالذاتي الممايزةمبادئ االتفاقية"، بينما يؤدي إلى "تجنب 

يا الرابطة مستوى الطموح الخاص بيا. كما جذبت المقترحات التي قدمت
المستقمة ألمريكا الالتينية والكاريبي بشأف صياغة األىداؼ قصيرة وطويمة 
األجؿ حوؿ التمويؿ والمقترحات التي قدمتيا النرويج بشأف تبني النيج القائـ 

 التمويؿ، االىتماـ بيف المجموعات. نحوعمى االستعداد التدريجي 
، 2020ف طموح ما قبؿ بشأ 2تـ إحراز بعض التقدـ أيضا في مسار العمؿ 

. وبينما تساءؿ الكثيروف عما إذا كانت لمخبراء التقنييفحيث تـ عقد اجتماعيف 
، قد 2، وىي إحدى العناصر الرئيسية لمسار العمؿ اء التقنييفاجتماعات الخبر 

، كاف ىناؾ إجماع عاـ عمى تخفيؼ فعمية أنتجت أي تنفيذ إضافي إلجراءات 
بجانب المفاوضات السياسية، وتـ تقديـ  قنيةتأىميتيا باعتبارىا مساحة 

مقترحات ممموسة بشأف كيفية إضفاء الصبغة المؤسسية عمى اجتماعات 
أشار إلى أنو ال تزاؿ  البعض . ولكفبموجب آلية التكنولوجيا اء التقنييفالخبر 

، بما 2015بعد عاـ  2ىناؾ خالفات كبيرة حوؿ كيفية تنفيذ مسار العمؿ 

س عناصر قرار وارسو، مثؿ االلتزامات الحالية، عمى الفريؽ يشمؿ كيفية انعكا
 يصدر فيفي قرار  العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز

 ليما.
نياية األسبوع، أظيرت األىمية التي أولتيا المجموعات المختمفة لكؿ وباقتراب 

في دورتو  مؤتمر األطراؼ نتائج  نجاح ركيزة مف ركائز ليما الثالث بأف
تطمب يتوازف بيف القضايا، وربما  تحقيؽتطمب بناء متقف لمجسور و ي العشريف

وجود "حزمة" غير مرغوب فييا. وبينما لـ تنجح دورة بوف في بناء كؿ 
وضع حجر األساس لمركائز األساسية  الوفود تالجسور الالزمة، استطاع

بمنياج ديرباف  مفريؽ العامؿ المخصص المعنيج المتوقعة لبالنتائالخاصة 
لـ يتبقى سوى بضعة أسابيع وىناؾ العديد أنو  لمعمؿ المعّزز في ليما. وحيث

 ابذؿ قصارى جيدى الوفودمف األنيار التي يتعيف عبورىا، فإنو يتعيف عمى 
تعمـ كيفية ا الستكشاؼ الطرؽ المبتكرة لبناء ىذه الجسور معا أو يتعيف عميي

 في ذلؾ. تالسباحة إذا فشم
 

 اعات القادمةاالجتم
-IPCCاألربعددون لمفريددق الحكددومي الدددولي المعنددي بتغيددر المندداخ   الدددورة

لمفريػؽ الحكػومي الػدولي المعنػي بتغيػر المنػاخ فػي  فيالػدورة األربعػنعقد ت :(40
، وىػػو التقريػػر النتيػػاء مػػف صػػياغتووا يتقريػػر التجميعػػالكوبنيػػاجف لمنظػػر فػػي 

الثالثة لمفريؽ العامػؿ والتػي تشػمؿ  االستنتاجات مف التقاريريجمع ويدمج الذي 
 صػانعي السياسػةلاعتمػاد ممخػص يقػـو الفريػؽ بوؼ . وستقرير التقييـ الخامس

(SPM)   تشػػريف األوؿأكتوبر 31-27: . التػػواري يتقريػػر التجميعػػالتبنػػي و/ 
الفريؽ الحكومي الدولي المعنػي امانة ، كوبنياجف، الدنمارؾ، االتصاؿ: 2014

-730-8025الفػػػاكس:   + 41-22-730-8208 بتغيػػػر المنػػػاخ. ىػػػاتؼ:
 +، البريد اإللكتروني: 22-41

Sec@wmo.int-IPCC   ،WWW :http://www.ipcc.ch/  
 :لدورة العشرين لمؤتمر األطدرافا لخال صحاب المصمحة العالمية ألحوارات ال

رئاسػػة بواسػػطة اتخػػاذ اإلجػػراءات بشػػأف تغيػػر المنػػاخ: يػػتـ تنظػػيـ ىػػذا االجتمػػاع 
اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة اإلطاريػػػة بشػػػأف تغيػػػر لػػػدورة العشػػػريف لمػػػؤتمر أطػػػراؼ اا

فػػي المنػػاخ والػػدورة العاشػػرة لمػػؤتمر األطػػراؼ العامػػؿ بوصػػفو اجتمػػاع األطػػراؼ 
بروتوكوؿ كيوتػو بيػدؼ إشػراؾ قػادة مجموعػة أصػحاب المصػمحة فػي بيػرو مػع 
ممثمػػي تسػػع دوائػػر مراقبػػة التفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة اإلطاريػػة بشػػأف تغيػػر المنػػاخ 

 وفريؽ بيرو لمفاوضات اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ.
بيرو، االتصاؿ: رئاسػة  ،،  ليما2014 /تشريف األوؿأكتوبر 30-28التواري : 

، البريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اإللكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدورة العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤتمر األطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼا
infocop20@minam.gob.pe    

WWW :http://ecpamericas.org/events/default.aspx؟id=505  
ييػدؼ ىػذا المػؤتمر  النقدل المسدتدام:المعندي بسياسدة األول الدوزاري المدؤتمر 

إلػػى دمػػج النقػػؿ المسػػتداـ فػػي عمميػػات التنميػػة والتخطػػيط بأفريقيػػا وزيػػادة تمويػػؿ 
، 2014 / تشػػػػػريف األوؿأكتػػػػػوبر 31-27بػػػػػرامج النقػػػػػؿ المسػػػػػتدامة. التػػػػػواري : 

المتحػػػػدة لمبيئػػػػة، شػػػػعبة التكنولوجيػػػػا كينيػػػػا، االتصػػػػاؿ: برنػػػػامج األمػػػػـ ، نيروبػػػػي
+،  254-20-7623377يػػػػػػاتؼ: الالطاقػػػػػػة،  ، قسػػػػػػـوالصػػػػػػناعة واالقتصػػػػػػاد

 http://www.unep.org/transport/ASTF/index.aspWWW:   
تغطػي ىػذه  المددني الددولي فدي منطقدة ابداك:الندوات البيئية لمنظمة الطيران 

النػػدوة: التوقعػػات الخاصػػة بػػالطيراف والبيئػػة وضوضػػاء الطػػائرات وجػػودة اليػػواء 
المحمػػػي واالنبعاثػػػات العالميػػػة والوقػػػود البػػػديؿ المسػػػتداـ والتػػػدابير القائمػػػة عمػػػى 
السػػػوؽ والتكنولوجيػػػا والعمميػػػات والمطػػػارات الخضػػػراء وخطػػػط العمػػػؿ الخاصػػػة 
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/تشػريف أكتوبر 30-28لمساعدات المقدمة لمػدوؿ والتمويػؿ. التػواري : بالدوؿ وا
، كوااللمبػػور، ماليزيػػا، مسػػؤوؿ االتصػػاؿ منظمػػة الطيػػراف المػػدني 2014 األوؿ

+،  514-954-6077+، فػػػػػػػاكس:  514-954-8219الػػػػػػػدولي، ىػػػػػػػاتؼ: 
  icaohq@icao.int: WWWالبريػػػػػػػػد اإللكترونػػػػػػػػي: 

http://www.icao.int/Meetings/EnvironmentalWorkshops/Pa
RegionalSeminar.aspx-Ap-ges/2014 

أكاديمية المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج 
ييدؼ ىذا الحدث وىو األوؿ  آسيا: - لبمدان الناميةوتدهور الغابات في ا

مف سمسمة أكاديميات المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عف إزالة 
لدى تدريب صناع القرار األحراج وتدىور الغابات في البمداف النامية إلى 

الغابات المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عف إزالة األحراج وتدىور 
الوطنية لممبادرة المعززة  تستراتيجياإلا في البمداف النامية عمى قضايا مثؿ

لخفض االنبعاثات الناجمة عف إزالة األحراج وتدىور الغابات في البمداف 
/تشريف أكتوبر 28أصحاب المصمحة. التاري :  ومشاركةالنامية والضمانات 

رتا، اندونيسيا، البريد كايوغيا، 2014 /تشريف الثانينوفمبر 7 - األوؿ
 Levis.kavagi@unep.org ،WWW:-http://www.unاإللكتروني: 

redd.org/REDDAcademy/tabid/132073/Default.aspx 
 مطاقددة: تسددعير الطاقددة وااصددالح والتحددول:لورشددة عمددل لمجهددات المنظمددة 

يركػػز ىػػذا االجتمػػاع تحديػػدا عمػػى إصػػالح تسػػعير الوقػػود كػػإجراء ضػػروري مػػف 
 /تشػػػريف األوؿأكتوبر 31-29أجػػػؿ التحػػػوؿ إلػػػى الطاقػػػة المتجػػػددة. التػػػواري : 

دامة، ، نيروبػػػي، كينيػػػا، االتصػػػاؿ: مكتػػػب األمػػػـ المتحػػػدة لمتنميػػػة المسػػػت2014
+،  82-32-822-9089+، الفػػػػػػػػػػػاكس:  82-32-822-9088ىػػػػػػػػػػػاتؼ: 

 ، unosd@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 http://www.unosd.org/  :WWW  

 
بشددأن الغابددات والحوكمددة مبددادرة الحقددوق والمددوارد لالسددادس عشددر  حددوارال

ىػػذا الحػػوار مسػػائؿ إحػػراز التقػػدـ والتحػػديات فػػي مجػػاؿ تنػػاوؿ ي ر المندداخ:يددوتغ
/تشػػػريف أكتوبر 30تخفيػػػؼ آثػػػار تغيػػػر المنػػػاخ المبنػػػي عمػػػى الغابػػػات. التػػػاري : 

، ليمػػػا، بيػػػرو، االتصػػػاؿ: أمانػػػة مبػػػادرة الحقػػػوؽ والمػػػوارد، ىػػػاتؼ: 2014 األوؿ
+، البريػػػػػػػػػػػػػػػػػد  1-202-944-3315+، فػػػػػػػػػػػػػػػػػاكس:  3900-470-202-1

    DialogoRRI@ibcperu.org، : WWW :اإللكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
-events/rri-http://www.rightsandresources.org/news

series/-dialogue  
ييػدؼ  لدددارة المتكاممدة لمخداطر الكدوارث: ةالدولي يةالمؤتمر الخامس لمجمع

ىذا المؤتمر إلى رأب الصػدع وتعزيػز الحمػوؿ القائمػة عمػي العمػـ بيػدؼ تمكػيف 
التكيػؼ مػع تغيػر المنػاخ المجتمعات المحمية مف التقدـ نحو الحد مف الكوارث و 

 1 - /تشػػػػػػػػػػػػريف األوؿأكتوبر 30وتعزيػػػػػػػػػػػػز التنميػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػتدامة: التػػػػػػػػػػػػاري : 
، لنػػدف، أونتػػاريو، كنػػدا، مسػػؤوؿ االتصػػاؿ: أمانػػة 2014 /تشػػريف الثػػانينوفمبر

 ،  twaddington@iclr.orgالمؤتمر، البريد اإللكتروني: 
 WWW :http://www.has.uwo.ca/cs/idrim/  

يغطػي االجتمػاع  االجتماع الثدامن لمجمدس الوكالدة الدوليدة لمطاقدة المتجدددة:
والميزانيػػػػػة،  2015-2014تقريػػػػػر المػػػػػدير العػػػػػاـ بشػػػػػأف تنفيػػػػػذ برنػػػػػامج عمػػػػػؿ 

، والطاقػة المتجػددة 2014تائج مؤتمر القمة المعنػي بالمنػاخ والمناقشات حوؿ ن
( والمجنػػػػػة PSC) واالسػػػػػتراتيجيةوتحويػػػػػؿ الطاقػػػػػة. وسػػػػػتجتمع لجنػػػػػة البرنػػػػػامج 

 2( التابعػػػة لموكالػػػة الدوليػػػة لمطاقػػػة المتجػػػددة بتػػػاري  AFCاإلداريػػػة والماليػػػة )
نػػوفمبر/ تشػػريف  4-3نػوفمبر/ تشػػريف الثػػاني، قبػؿ اجتمػػاع المجمػػس. التػواري : 

المتحػػػػدة، االتصػػػػاؿ: أمانػػػػة بػػػػو ظبػػػػي، اإلمػػػػارات العربيػػػػة ،  أ 2014  الثػػػػاني 
+، البريػػػػػد  971-2-4179000الدوليػػػػػة لمطاقػػػػػة المتجػػػػػددة، ىػػػػػاتؼ: الوكالػػػػػة 

 secretariat@irena.orgروني: اإللكت
WWW :http://www.irena.org 

يقػـو فريػؽ االجتماع السبعون لفريق االعتماد المعني بآليدة التنميدة النظيفدة: 
( باإلعداد التخاذ القرار مف CDM-APالمعني بآلية التنمية النظيفة ) االعتماد

قبػػؿ المجمػػس التنفيػػذي آلليػػة التنميػػة النظيفػػة طبقػػا إلجػػراءات اعتمػػاد الكيانػػات 
، بػػػػػوف، ألمانيػػػػػا، 2014 نػػػػػوفمبر/ تشػػػػػريف الثػػػػػاني 5-3التشػػػػػغيمية. التػػػػػواري : 

يػػػر المنػػػاخ، ىػػػاتؼ: االتصػػػاؿ: أمانػػػة اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة اإلطاريػػػة بشػػػأف تغ
+، البريػػػػػػػػػد  49-228-815-1999+، فػػػػػػػػػاكس:  1000-815-228-49

    secretariat@unfccc.int،    :WWWاإللكتروني: 
  http://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html 

العمل التدريبية ااقميمية لفريق الخبراء المعني بأقل البمدان نموا بشدأن  حمقة
برنامج العمل الوطني لمتكيف الخداص بأقدل البمددان نمدوا فدي منطقدة المحديط 

ؿ تػػوفير يعقػػد فريػػؽ الخبػػراء ورش عمػػؿ تدريبيػػة إقميميػػة كإحػػدى وسػػائ الهددادي:
نػوفمبر/  7-3التوجيو الفني والمشورة لسأطراؼ مف أقؿ البمػداف نمػوا. التػواري : 

، بػػػورت فػػػيال، فػػػانواتو، مسػػػؤوؿ االتصػػػاؿ: أمانػػػة اتفاقيػػػة 2014تشػػػريف الثػػػاني 
 49-228-815-1000األمػػـ المتحػػدة اإلطاريػػة بشػػأف تغيػػر المنػػاخ، ىػػاتؼ: 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: +، البريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اإللكترو  49-228-815-1999+، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكس: 
secretariat@unfccc.int ،WWW :

http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php
?year=2014  

بشدأن سودة المبادئ التوجيهية المعدلة مبالمعنية الثانية  تقنيةالحمقة العمل 
ىػذه تعػد  لمراجعة الفنية لمخزون غازات الدفيئة المدرجدة فدي المرفدق األول:ا

مف برنامج العمؿ بشأف تعديؿ المبادئ التوجييية لمراجعة التقارير  االورشة جزء
التػػي تصػػدر كػػؿ عػػاميف واالتصػػاالت الوطنيػػة الخاصػػة بػػاألطراؼ مػػف البمػػداف 

، بػػػػػػوف، ألمانيػػػػػػا، 2014نػػػػػػوفمبر/ تشػػػػػػريف الثػػػػػػاني  6-4لمتقدمػػػػػػة. التػػػػػػواري : ا
االتصػػػاؿ: أمانػػػة اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة اإلطاريػػػة بشػػػأف تغيػػػر المنػػػاخ، ىػػػاتؼ: 

+، البريػػػػػػػػػد  49-228-815-1999+، فػػػػػػػػػاكس:  1000-815-228-49
     nfccc.intsecretariat@u     :WWWاإللكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:

http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php
?year=2014 

لدورة العشرين لمؤتمر مؤتمر األطراف بشأن اعمى االجتماع الوزاري السابق 
اتفاقية األمم المتحدة ااطارية بشأن تغير المناخ والدورة األطراف المعنية ب

العاشرة لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول 
تـ تنظيـ ىذا الحدث بواسطة الحكومة الفنزويمية وييدؼ إلى إعادة  كيوتو:

المجتمع المدني في مفاوضات اتفاقية األمـ المتحدة  مشاركةالنظر في 
، 2014نوفمبر/ تشريف الثاني  7-4رية بشأف تغير المناخ. التواري : اإلطا

كراكاس، فنزويال، االتصاؿ: سيزار أبونتي ريفيرو، المنسؽ العاـ، البريد 
  precop20@gmail.comاإللكتروني: 

http://www.precopsocial.org  :WWW  
 

 من بروتوكول كيوتو: 8و 7و 2مناقشة فنية حول القضايا المتعمقة بالمواد 
عمى طمب الدورة األربعيف لمييئة الفرعية لممشورة  اً يتـ عقد ىذا االجتماع بناء

، بوف، ألمانيا، 2014نوفمبر/ تشريف الثاني  7عممية والتكنولوجية، التاري : ال
االتصاؿ: أمانة اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ، ىاتؼ: 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

+، البريد  49-228-815-1999+، فاكس:  1000-815-228-49
: tariat@unfccc.intsecre  ،WWW اإللكتروني:

http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/workshop/8525t
xt.php 

مصدادر الطاقدة المتجدددة: دور التخدزين ل عمل حول االسدتهالك الدذاتي حمقة
تفحػػػص ورشػػة العمػػػؿ ىػػذه طػػػرؽ تقنيػػػات  لمشددبكة:فددي تغييدددر البنيدددة التحتيدددة 

تخػػػزيف البطاريػػػات بغػػػرض تحويػػػؿ البنيػػػة التحتيػػػة لمشػػػبكة ودعػػػـ توليػػػد الطاقػػػة 
نػػػوفمبر/  7الكيربائيػػػة المتجػػػددة فػػػي الموقػػػع مػػػف جانػػػب المسػػػتيمكيف. التػػػاري : 

، طوكيو، الياباف، االتصػاؿ: أمانػة الوكالػة الدوليػة لمطاقػة 2014تشريف الثاني 
+، البريػػػػػػػػػػػػػػػػػد اإللكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػي:  971-2-4179000، ىػػػػػػػػػػػػػػػػػاتؼ: المتجػػػػػػػػػػػػػػػػػددة

secretariat@irena.org  ،http://www.irena.org :WWW  
يتوقػع أف  مع التغيير: المناطق الجبميةشعوب تكيف ب المعنيالمؤتمر الدولي 

يسمط ىذا المؤتمر الضوء عمى تغير المنػاخ العػالمي بالنسػبة لممنػاطؽ الجبميػة. 
، كاتمانػػدو، نيبػػاؿ، االتصػػاؿ: 2014نػػوفمبر/ تشػػريف الثػػاني  12-9التػػواري : 

-1-977 + :(، ىػاتؼ: ICIMODالمركػز الػدولي لمتنميػة المتكاممػة لمجبػاؿ )
البريػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اإللكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:  ،+ 977-1-5003299فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكس:  5003222

adapthkh@icimod.org  
    http://www.icimod.org/adapthkh : WWW  

الطاقدة المتجدددة  اتبشدبكة سياسدالخاصة  0202أكاديمية الطاقة المتجددة 
تطػػػورات  بتقيػػػيـتقػػػـو ىػػػذه األكاديميػػػة  :(REN21لمقدددرن الواحدددد والعشدددرين  

الطاقػة المتجػػددة عمػى مػػدار العقػد الماضػػي وتستكشػؼ الطػػرؽ الالزمػة لممضػػي 
 12-10قػػػدما نحػػػو التحػػػوؿ العػػػالمي فػػػي مجػػػاؿ الطاقػػػة المتجػػػددة. التػػػػواري : 

، بػػػوف، ألمانيػػػا، االتصػػػاؿ: أمانػػػة شػػػبكة سياسػػػة 2014نػػػوفمبر/ تشػػػريف الثػػػاني 
برنػػامج األمػػـ المتحػػدة الطاقػػة المتجػػددة لمقػػرف الواحػػد والعشػػريف / تحػػت إشػػراؼ 

+، البريػػػػػػػػػد اإللكترونػػػػػػػػػي:  33-1-44-37-14-50-90لمبيئػػػػػػػػػة، ىػػػػػػػػػاتؼ: 
secretariat@ren21.net :WWW 

http://www.ren21.net/REN21Activities/REN21Renewables
Academy2014 

تساىـ ىذه  لمباني المستدامة لموكالة الدولية لمطاقة:معنية باالعمل الحمقة 
الورشة في تطوير المبادرة الجديدة لموكالة الدولية لمطاقة بشأف البناء المستداـ 

محة الرئيسييف مف خالؿ البحث عف المشورة مف جانب أصحاب المص
، 2014نوفمبر/ تشريف الثاني  13-12العالمييف في مجاؿ البناء. التواري : 

باريس، فرنسا، مسؤوؿ االتصاؿ: مارؾ الفرانس، الوكالة الدولية لمطاقة، البريد 
 marc.lafrance@iea.org ،: WWWاإللكتروني: 

-buildings-sustainable-http://www.iea.org/workshop/iea
nov.html-13-workshop12  

 آليددة التنميددة النظيفددة:عنيددة بمسددمطات الوطنيددة المالسددادس عشددر لمنتدددى ال
لممثمػػػي السػػػمطات الوطنيػػػة المكمفػػػة ونقػػػاط االتصػػػاؿ  اً يػػػوفر ىػػػذا المنتػػػدى فرصػػػ

الوطنيػػػة حػػػوؿ تبػػػادؿ اآلراء الخبػػػرات وتػػػوفير التغذيػػػة الراجعػػػة بشػػػأف إجػػػراءات 
، بػػػػوف، ألمانيػػػػا، 2014نػػػػوفمبر/ تشػػػػريف الثػػػػاني  14-13المتابعػػػػة. التػػػػواري : 

مسػػػؤوؿ االتصػػػاؿ: أمانػػػة اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة اإلطاريػػػة بشػػػأف تغيػػػر المنػػػاخ، 
+،  49-228-815-1999+، فػػػػػػاكس:  49-228-815-1000: ىػػػػػػاتؼ

 ،secretariat@unfccc.intالبريد اإللكتروني: 
 http://cdm.unfccc.int/   :WWW  

يتضػػػمف  المسدددتدامة الخددداص بالمجندددة االقتصدددادية ألوروبدددا: أسدددبوع الطاقدددة
األسبوع مجموعة خبػراء فػي مجػاؿ كفػاءة اسػتخداـ الطاقػة وفريػؽ الخبػراء بشػأف 

 21-17لمجنػػػة الطاقػػػة المسػػػتدامة. التػػػواري :  23الطاقػػػة المتجػػػددة والػػػدورة الػػػػ 
، جنيػػػؼ، سويسػػػرا، االتصػػػاؿ: سػػػتيفاني ىيمػػػد، 2014نػػػوفمبر/ تشػػػريف الثػػػاني 

+،  41-22-917-2462كرتير المجنػػػة بشػػأف الطاقػػػة المسػػتدامة، ىػػػاتؼ: سػػ
 +، البريػػػػػػػػػػػػػػد اإللكترونػػػػػػػػػػػػػػي: 41-22-917-0038فػػػػػػػػػػػػػػاكس: 

stefanie.held@unece.org، 
 p://www.unece.org/index.php?id=35137htt : WWW 

ينعقػد  ن لممجمدس التنفيدذي يليدة التنميدة النظيفدة:ووالثمدان الحادياالجتماع 
ف لممجمػس التنفيػػذي آلليػػة التنميػة النظيفػػة قبػػؿ الػػدورة و والثمػػان يدااالجتمػاع الحػػ

، 2014نػوفمبر/ تشػريف الثػاني  28-24العشريف لمػؤتمر األطػراؼ. التػواري : 
ليما، بيرو، مسؤوؿ االتصاؿ: أمانة اتفاقية األمـ المتحػدة اإلطاريػة بشػأف تغيػر 

-228-815-1999+، فػػػاكس:  49-228-815-1000المنػػػاخ، ىػػػاتؼ: 
 ، secretariat@unfccc.intاإللكتروني:  +، البريد 49

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html  WWW: 
 
األمريكية المعنية لشبكة البمدان األرضية نصف الكرة الثالث لممتقي ال

يغطي الممتقى موضوع "دمج إدارة مخاطر  بالتخفيف من آثار الكوارث:
-25الكوارث والتكيؼ مع تغير المناخ في جدوؿ أعماؿ التنمية". التواري : 

، واشنطف العاصمة، االتصاؿ: بابمو 2014نوفمبر/ تشريف الثاني  26
األمريكية، ىاتؼ:  الواليات أمانة منظمة  ،التنمية المستدامة إدارةجونزاليس، 

+، البريد  1-202-370-3560+،  فاكس:  4971-370-202-1
 ، pgonzalez@oas.org اإللكتروني: 

 http://www.rimd.org/actividad.php?id=615    : WWW 
 REDECالطاقدات المتجدددة لمبمددان الناميدة  بشدأن لمؤتمر الدولي الثاني ا

مؤتمر الحموؿ الالزمة لتوفير الطاقػة واإلنتػاج فػي البمػداف يستكشؼ ال (:2014
، بيػػػػروت، لبنػػػػاف، 2014نػػػػوفمبر/ تشػػػػريف الثػػػػاني  27-26الناميػػػػة. التػػػػواري : 

   redecsecretary@redeconf.orgالبريػػػػػػػػػػػػػد اإللكترونػػػػػػػػػػػػػي: 
http://www.redeconf.org   WWW: 

 
لدورة العشريف لمؤتمر األطراؼ : تنعقد امؤتمر ليما المعني بتغير المناخ

تغير المناخ والدورة العاشرة لمؤتمر اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف 
األطراؼ العامؿ بوصفو اجتماع األطراؼ في بروتوكوؿ كيوتو في ليما، بيرو. 

ييئة الفرعية لممشورة لم يفالدورة الحادية واألربع يضـ االجتماع أيضاوؼ وس
ييئة الفرعية لمتنفيذ والجزء لم يفالدورة الحادية واألربعالعممية والتكنولوجية و 

السابع مف الدورة الثانية لمفريؽ العامؿ المخصص المعني بمنياج ديرباف 
، ليما، بيرو، 2014 /كانوف األوؿديسمبر 12-1لمعمؿ المعّزز. التاري : 

االتصاؿ: أمانة اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ، ىاتؼ: 
+، البريد  49-228-815-1999+، فاكس:  1000-815-228-49

: secretariat@unfccc.int،WWWلكتروني: اإل
http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141.p
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االجتماعػات والتحػديثات، يمكػنكـ الػدخوؿ إلػى الػرابط: المزيػد مػف لمتعرؼ عمى 
l.iisd.org/-http://climate  

 
 
 




