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لدورة األربعون لمفريق الحكومي ا
–الدولي المعني بتغير المناخ 

IPCC- 40 
 النشرة النهائية

 

ٌّر المناخ:  ملخص الدورة األربعٌن للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغ

 2014نوفمبر/تشرٌن الثانً  1-أكتوبر/ تشرٌن األول   27 

 

ٌّر المناخ  فً الفترة انعقدت الدورة األربعٌن للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

بمركز  2014نوفمبر/تشرٌن الثانً  1 -لكتوبر/ تشرٌن األول   27من 

مؤتمرات تٌفولً فً كوبنهاجن  الدنمارك  وذلك للنظر فً التقرٌر التجمٌعً 

واستكمال العمل به. وٌتضمن هذا التقرٌر تجمٌعاً للنتابج من تقارٌر الفرق العاملة 

ٌّر الثبلث. وٌشمل ذلك تقرٌر التقٌٌم الخام س للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

نوفمبر/تشرٌن الثانً اعتمد الفرٌق ملخص لصانعً السٌاسة  1المناخ. وفً 

الخاص بالتقرٌر التجمٌعً سطراً بسطر كما لقر التقرٌر التجمٌعً المطول قسماً 

مؤلؾ ومحرر  800بقسم. وقد شارك خبلل الست سنوات الماضٌة ما ٌزٌد على 

دولة فً إعداد تقرٌر التقٌٌم الخامس.  وقد حضر الدورة األربعٌن  85مراجع من 

ٌّر المناخ حوالً  مشارك  منهم مندوبً  450للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

حكومات  ومؤلفٌن وممثلً منظمات األمم المتحدة ولعضاء المجتمع المدنً 

 والشخصٌات األكادٌمٌة.

مقدمة ولربعة لقسام فرعٌة. وٌتضمن  وٌتكون تقرٌر ملخص لصانعً السٌاسة من

القسم الخاص بالتؽٌرات الملحوظة ولسبابها لقسام فرعٌة عن: التؽٌرات الملحوظة 

ٌّر المناخ واألحداث الشدٌدة.  ٌّر المناخ وآثار تؽ فً نظام المناخ  ولسباب تؽ

وٌتضمن القسم الخاص بالتؽٌرات المناخٌة المستقبلٌة ومخاطرها وآثارها لجزاء 

ٌة حول: الدوافع الربٌسٌة للمناخ المستقبلً والتؽٌرات المتوقعة فً األنظمة فرع

ٌّر المناخ  المناخٌة  والمخاطر واآلثار المستقبلٌة التً ٌسببها المناخ المتؽٌر  وتؽ

  وعدم القدرة على معالجة هذه اآلثار  والتؽٌٌرات الخطرة. 2100فٌما بعد 

ٌّؾ والتخفٌؾ والتنمٌة المستدامة وٌتضمن القسم الخاص بالمسارات المستق بلٌة للتك

ٌّر  ٌّر المناخ وتقلٌل مخاطر تؽ لقساماً فرعٌة حول: لسس اتخاذ القرار حول تؽ

ٌّؾ وخصابص  ٌّؾ وخصابص مسارات التك المناخ عن طرٌق التخفٌؾ والتك

ٌّؾ والتخفٌؾ ٌتضمن لقسام فرعٌة حول  مسارات التخفٌؾ. والقسم الخاص بالتك

ٌّؾ والتخفٌؾ وبدابل العوامل التمك ٌنٌة العامة والقٌود والخاصة باستجابات التك

ٌّؾ وبدابل االستجابات الخاصة بالتخفٌؾ  واتجاهات  االستجابات الخاصة بالتك

ٌّؾ والتكنولوجٌا والتموٌل والتوازن والتآزر والتفاعبلت مع  السٌاسة للتخفٌؾ والتك

 من الشرح والتفصٌل لهذه القضاٌا.  التنمٌة المستدامة. وٌقدم التقرٌر المطول مزٌداً 

التقرٌر التجمٌعً  تناول  وإقراروباإلضافة إلى اعتماد ملخص صانعً السٌاسة 

الفرٌق فً دورته األربعٌن عدة لمور من بٌنها: برنامج وموازنة الفرٌق حتى عام 

  والعمل المستقبلً للفرٌق ولنشطة االتصال والتوعٌة  وتم طلب تقرٌر 2017

ٌّر المناخ واألمن الؽذابً والزراعة وتنفٌذ سٌاسة تضارب المصالح  تقنً حول تؽ

ٌّر واألمور المتعلقة ب الخاصة بالفرٌق  اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽ

المناخ والهٌبات الدولٌة األخرى. كما استمع الفرٌق إلى العدٌد من تقارٌر التقدم فً 

العمل منها: التقارٌر المقدمة من فرقة العمل المعنٌة بالقوابم الوطنٌة لجرد ؼازات 

 والتقارٌر المقدمة من الثبلثة فرق العاملة.الدفٌبة حول البصمة الكربونٌة للفرٌق 

لكتوبر/  26وقد انعقد االجتماع الثالث لفرقة العمل المعنٌة بالعمل المستقبلً فً 

مباشرة قبل انعقاد الدورة األربعٌن للفرٌق  وتم فً هذا  2014تشرٌن األول 

بٌسان االجتماع دراسة عدة لمور من بٌنها تقرٌر البدابل المنقح الذي لعده الر

المتشاركان لفرقة العمل والذي ٌعتمد على األوراق المقدمة من الحكومات والعلماء 

 والمنظمات المراقبة ووحدات الدعم التقنً واألمانة.

 فً هذه النشرة

 2 ..............المناخ بتؽٌر المعنً الدولً الحكومً الفرٌق عن مختصرة خلفٌة

ٌّر المعنً الدولً الحكومً للفرٌق األربعٌن الدورة تقرٌر  3 ............ المناخ بتؽ
 الدولً الحكومً للفرٌق والثبلثٌن التاسعة الدورة حول التقرٌر مسودة اعتماد
ٌّر المعنً  3 ..................................................... المناخ بتؽ
ٌّر المعنً الدولً الحكومً الفرٌق وموازنة برنامج  3 ............. المناخ بتؽ

 01 ............................................... الُمراقِبة المنظمات قبول
 01 ............ المناخ بتؽٌر المعنً الدولً الحكومً للفرٌق المستقبلً العمل

 01 .............................................. والتوعٌة االتصال لنشطة
 بشأن مبلبم آخر إجراء لي اتخاذ لو تقنٌة ورقة توفٌر إمكانٌة بشأن طلب
 01 ........................................ والزراعة واألؼذٌة المناخ تؽٌر

 بتؽٌر المعنً الدولً الحكومً للفرٌق التنفٌذٌة اللجنة بأنشطة المعنً التقرٌر
 01 ................................................................. المناخ

 الدولً الحكومً بالفرٌق الخاصة المصالح بتضارب المعنٌة السٌاسة تنفٌذ
 01 ................................................... المناخ بتؽٌر المعنً
 01 ................................................. العمل سٌر تقدم تقارٌر

 المناخ تؽٌر بشأن اإلطارٌة المتحدة األمم باتفاقٌة الصلة ذات القضاٌا
 01 .............................................. األخرى الدولٌة والجهات
 الفرٌق بمساهمة الخاص السٌاسات صانعً ملخص فً المزعومة األخطاء

 01 ................................. الخامس التقٌٌم تقرٌر فً الثالث العامل
 01 ....................................................... األخرى القضاٌا

 01 ..................................... القادمة الدورة انعقاد ومكان توقٌت
 01 .......................................................... الدورة اختتام

 بتؽٌر المعنً الدولً الحكومً الفرٌق مؤتمر من األربعٌن للدورة موجز تحلٌل

 01 ..................................................................... المناخ
 41 ......................................................... القادمة االجتماعات

 
 

 

واستمر تقرٌر التقٌٌم الخامس فً مرحلة اإلعداد لفترة ست سنوات  وهو ٌتضمن  
تقرٌر تجمٌعً ومساهمات من فرق العمل الثبلث. وقد اعتمد الفرٌق مساهمات 
ٌّر المناخ وذلك فً ستوكهولم   الفرٌق العامل األول حول لسس العلوم الفٌزٌابٌة لتؽ

مساهمات الفرٌق العامل الثانً حول  كما اعتمد 2013السوٌد فً سبتمبر/ آٌلول 
ٌّؾ والتعرض للمخاطر وذلك فً مارس/ آذار  ٌّر المناخ والتك فً  2014آثار تؽ

ٌّر  ٌوكوهاما  الٌابان. كما تم اعتماد مساهمة الفرٌق العامل الثالث حول تخفٌؾ تؽ
 فً برلٌن/ للمانٌا.  2014المناخ فً لبرٌل/ نٌسان 

هدى إلى ذكرى البروفٌسور ستٌفٌن شناٌدر الذي كان وتقرٌر التقٌٌم الخامس هذا مُ 
ٌّر المناخ "ولحد  من المساهمٌن الربٌسٌٌن فً الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

 كبار الداعمٌن له".
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

 خلفٌة مختصرة عن الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغٌر المناخ      ..        
بواسطة  1988م الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ فً عا إنشاءتم 

المنظمة العالمٌة لؤلرصاد الجوٌة وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة  وذلك بهدؾ تقٌٌم 

المعلومات العلمٌة والتقنٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة المتعلقة بفهم المخاطر ذات 

ٌّؾ  ٌّر المناخ الناشا عن األعمال البشرٌة وآثارها المحتملة وبدابل التك الصلة بتؽ

ٌّر المناخ بعمل لبحاث  والتخفٌؾ. ال ٌقوم الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

جدٌدة وال برصد البٌانات المتعلقة بالمناخ. ولكنه ٌقوم بعمل تقٌٌمات للمعارؾ بناًء 

 على المؤلفات التقنٌة والعلمٌة المنقحة والمنشورة.

ٌّر المناخ ثبلثة فرق عم ل: الفرٌق ٌوجد لدى الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

ٌّر المناخ  الفرٌق  العامل األول ٌتناول الجوانب الفٌزٌابٌة العلمٌة لنظام المناخ ولتؽ

العامل الثانً ٌتناول قابلٌة تأثر وحساسٌة األنظمة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

ٌّؾ  وٌتناول الفرٌق العامل  ٌّر المناخ وبدابل التك ٌّر المناخ وآثار تؽ والطبٌعٌة لتؽ

ٌّر المناخ. وٌتولى رباسة الثالث بدا بل الحد من انبعاثات ؼازات الدفٌبة وتخفٌؾ تؽ

كل فرٌق عامل ربٌسان متشاركان وستة نواب رؤساء باستثناء الفرٌق العامل 

الثالث الذي ٌوجد لدٌه فً دورة التقٌٌم الخامسة ثبلثة رؤساء متشاركٌن. وٌتولى 

وفاء بالوالٌة وااللتزامات الموكلة الربٌسان المتشاركان توجٌه الفرٌق العامل فً ال

 له من ِقَبل الفرٌق وٌتم مساعدته فً هذه المهمة بواسطة وحدات الدعم التقنً.

ٌّر المناخ فرٌق عمل خاص بالقوابم  ٌوجد لدى الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

الوطنٌة لجرد ؼازات الدفٌبة وذلك لئلشراؾ على برنامج القوابم الوطنٌة لجرد 

ؼازات الدفٌبة والذي ٌهدؾ إلى: إعداد وتنقٌح منهجٌة وبرنامج متفق علٌهما دولٌاً 

نٌة لؽازات الدفٌبة وإزالتها  وتشجٌع استخدام عن االنبعاثات الوط واإلببلغلحساب 

ٌّر المناخ.هذه المنهجٌة بواسطة لطراؾ   اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽ

بالفرٌق الحكومً وٌختار الفرٌق لعضاء مكتبه لفترة إعداد تقرٌر التقٌٌم الخاص 

ٌّر المناخ. وٌتولى المكتب دور مساعدة ربٌس الف رٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

ٌّر المناخ فً تخطٌط وتنسٌق ورصد عمل الفرٌق. وٌتكون  الدولً المعنً بتؽ

ٌّر المناخ ٌمثلون كل األقالٌم. ٌتكون المكتب حالٌاً من   31المكتب من خبراء فً تؽ

عضواً: ربٌس اللجنة ونواب الربٌس والربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌق العامل ونوابهم 

رقة العمل المعنٌة بالقوابم الوطنٌة لجرد ؼازات الدفٌبة. والربٌسٌن المتشاركٌن لف

ٌّر المناخ بإنشاء لجنة  2011وفً عام  قام الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

تنفٌذٌة لمساعدته فً لعمال ما بٌن الجلسات والتنسٌق بٌن الفرق العاملة. تتكون 

ٌّر الم ناخ ونواب ربٌس اللجنة من ربٌس الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

الفرٌق والرؤساء المتشاركٌن للفرق العاملة وفرقة العمل المعنٌة بالقوابم الوطنٌة 

لجرد ؼازات الدفٌبة ولعضاء استشارٌٌن منهم ربٌس األمانة ولربعة رؤساء 

ٌّر المناخ  لوحدات الدعم التقنً. وٌقع مقر لمانة الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

 تستضٌفه المنظمة العالمٌة لؤلرصاد الجوٌة.فً جنٌؾ  سوٌسرا و

ر المناخ: ٌّ  منتجات الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغ

منذ بدء عمل الفرٌق قام بإعداد سلسة من التقٌٌمات الشاملة والتقارٌر المتخصصة 

ٌّر المناخ للمجتمع الدولً  هً وواألوراق التقنٌة التً تقدم معلومات علمٌة حول تؽ

 شاملة بواسطة الخبراء والحكومات. تخضع لمراجعة

ٌّر المناخ فً  تم استكمال تقرٌر التقٌٌم األول للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

  وتقرٌر التقٌٌم 1995وتم استكمال تقرٌر التقٌٌم الثانً فً عام   1990عام 

. وتتكون تقارٌر 2007  وتقرٌر التقٌٌم الرابع فً عام 2001الثالث فً عام 

التقٌٌم حالٌاً من ثبلثة مجلدات كل مجلد منهم ٌختص بفرٌق عامل. وٌتكون كل 

اسً. وٌتم مجلد من ملخص لصانعً السٌاسة وملخص تقنً وتقرٌر تقٌٌم لس

مراجعة كل لقسام التقارٌر فً عملٌة مراجعة مكثفة تتم على ثبلث مراحل: 

مراجعة لولى بواسطة الخبراء  ومراجعة ثانٌة بواسطة الخبراء والحكومات  

ومراجعة ثالثة بواسطة الحكومات. وٌتم اعتماد  كل تقرٌر ملخص لصانعً 

لة. كما تتضمن تقارٌر التقٌٌم السٌاسة سطراً بسطر بواسطة الفرٌق العامل ذي الص

تقرٌر تجمٌعً ٌسلط الضوء على معظم الجوانب ذات الصلة بتقارٌر الفرق 

العاملة الثبلثة  وملخص لصانعً السٌاسة من التقرٌر التجمٌعً والذي ٌتم اعتماده 

 سطراً بسطر بواسطة الفرٌق.

ٌّر وباإلضافة إلى التقٌٌمات الشاملة  ٌنتج الفرٌق الحكومً الدولً  المعنً بتؽ

المناخ تقارٌر متخصصة وتقارٌر منهجٌة وتقارٌر تقنٌة تركز على لمور محددة 

ٌّر المناخ. وفً هذا الصدد تتضمن التقارٌر المتخصصة: استخدام  متعلقة بتؽ

ٌٌّر استخدام األراضً والحراجة ) (. حجز وتخزٌن ثانً 2000األراضً وتؽ

ٌّر المناخ (  مصادر الطاقة الم2005لكسٌد الكربون ) تجددة والتخفٌؾ من آثار تؽ

ٌّؾ 2011) (  وإدارة مخاطر الظواهر المتطرفة والكوارث للنهوض بعملٌة التك

ٌّر المناخ) (. كما تم لٌضاً إعداد عدة تقارٌر تتضمن تقارٌر تقنٌة 2011مع تؽ

ٌّر المناخ والتنوع البٌولوجً ) ٌّر المناخ والمٌاه )2001حول تؽ  (.2008(  وتؽ

ٌّر المناخ تقارٌر وباإلض افة إلى ذلك  ٌنتج الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

عن انبعاثات ؼازات الدفٌبة   اإلببلغمنهجٌة لو مبادئ توجٌهٌة لمساعدة الدول فً 

 2000وتم اعتماد تقارٌر توجٌهات الممارسات السلٌمة بواسطة الفرٌق فً عام 

بادئ التوجٌهٌة للفرٌق الحكومً . واعتمد الفرٌق النسخة األخٌرة من الم2003و

ٌّر المناخ حول القوابم الوطنٌة لجرد ؼازات الدفٌبة فً  . 2006الدولً المعنً بتؽ

للمبادئ التوجٌهٌة للقوابم الوطنٌة لجرد ؼازات  2013كما اقر الفرٌق ملحق 

  والُسُبل التكمٌلٌة المنقحة وتوجٌهات 2006الدفٌبة: األراضً الرطبة لعام 

 .2013السلٌمة الناشبة عن برتوكول كٌوتو لعام  الممارسات

ٌّر المناخ الناتج ونظرا  لعمله وجهوده فً "بناء وتجمٌع معلومات كبرى حول تؽ

  حصل عن األعمال البشرٌة وعن وضع األسس المطلوبة لمواجهة هذا التؽٌر"

ٌّر  على جابزة نوبل  2007عام  المناخ فًالفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

 للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  .نابب الربٌس السابق جور   آلمع سبلم بالمشاركة لل

ر المناخ:الدورة الثامنة والعشرون  ٌّ  10-9) للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغ

  بودابست  المجر( خبلل هذه الدورة وافق الفرٌق الحكومً 2008لبرٌل/ نٌسان 

ٌّر المناخ على إعداد تقرٌر التقٌٌم الخامس وعلى االحتفاظ  الدولً المعنً بتؽ

بالهٌكل الحالً لفرقه العاملة. وحتى ٌمكن استخدام السٌنارٌوهات الجدٌدة 

الفرٌق من مكتب الفرٌق الحكومً  الموجودة فً تقرٌر التقٌٌم الخامس طلب

ٌّر المناخ ضمان تسلٌم تقرٌر الفرٌق العامل األول فً بداٌة  الدولً المعنً بتؽ

واستكمال التقارٌر األخرى والتقرٌر التجمٌعً فً لقرب وقت ممكن فً  2013

2014. 

ر المناخ:الدورة التاسعة والعشرون  ٌّ  31) للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغ

  جٌنٌؾ  سوٌسرا( تم فً هذه الدورة 2008سبتمبر/آٌلول  4 -/آب  لؼسطس

ٌّر المناخ. وقام  إحٌاء الذكرى العشرٌن إلنشاء الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

ٌّر المناخ  الفرٌق باختٌار لعضاء المكتب الجدٌد للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

ربٌس. واستمر الفرٌق لٌضاً فً حٌث لُعٌد انتخاب راجندرا بشاوري )الهند( ك

صندوق  إنشاءمناقشته حول مستقبل الفرٌق الحكومً الدولً المعنً ووافق على 

ٌّر المناخ من الدول النامٌة وذلك من  منح  دراسٌة لصؽار العلماء فً مجال تؽ

 المبالػ الخاصة بجابزة نوبل للسبلم.

إبرٌل/  23- 21) ر المناخ:بتغٌّ  للفرٌق الحكومً الدولً المعنًالدورة الثالثون 

  تركٌا( ركز الفرٌق بصفة ربٌسٌة خبلل هذه الدورة على لنطالٌا  2009نٌسان 

ٌّر المناخ وقدم توجٌهات  المستقبل القرٌب للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

لبلجتماع الخاص بنطاق تقرٌر التقٌٌم الخامس  والذي تم عقده فً فٌنٌسٌا  إٌطالٌا 

 .2009ٌولٌو/تموز  17 - 13ن فً الفترة م

ر المناخ:الدورة الحادٌة والثالثون  ٌّ - 26) للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغ

  بالً  إندونٌسٌا( ركزت هذه الدورة على 2009لكتوبر/تشرٌن األول/ لٌلول  29

اعتماد الفصل المقترح لتقرٌر التقٌٌم الخامس الذي تم إعداده بواسطة المشاركٌن 

ع تحدٌد النطاق بفٌنٌسٌا. كما نظر الفرٌق فً التقدم الذي تم فً تنفٌذ فً اجتما

ٌّر المناخ والتً  قرارات الدورة الثبلثٌن من الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

تتعلق باشراك العلماء من الدول النامٌة والدول ذات االقتصادات فً مرحلة 

بعٌد األمد للفرٌق الحكومً  قبلاإللكترونٌة  والمستالتحول  واستخدام التقنٌات 

ٌّر المناخ.  الدولً المعنً بتؽ

استجابة لبلنتقاد العام الموجه للفرٌق  مراجعة اللجنة األكادٌمٌة المشتركة:

الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ لعدم دقة تقرٌر التقٌٌم الرابع  واستجابة من  

تٌر العام لؤلمم المتحدة  الفرٌق إلى هذا االنتقاد  طلب بان كً مون  السكر

المشتركة عمل مراجعة مستقلة  األكادٌمٌةوبشاوري  ربٌس الفرٌق من اللجنة 

ٌّر المناخ وتقدٌم توصٌات  وإجراءاتلعملٌات  الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

المشتركة نتابجها  األكادٌمٌةلتعزٌز الفرٌق وضمان جودة تقارٌره. قدمت اللجنة 

وقامت بإعداد توصٌات حول عدة لمور  2010ر لؼسطس/ آب فً تقرٌر فً شه

ٌّر المناخ  واستراتٌجٌة  من بٌنها: هٌكل إدارة الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

اتصال تتضمن خطة لبلستجابة للكوارث  والشفافٌة وتتضمن معاٌٌر الختٌار 

التساق فً كٌفٌة المشاركٌن ونوع المعلومات العلمٌة والتقنٌة التً ٌتم تقٌٌمها  وا

 وصؾ وتشخٌص الفرق العاملة لموضوع عدم الٌقٌن.

ٌّر المناخ:الدورة الثانٌة والثالثون   - 11) للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغ

  بوسان  جمهورٌة كورٌا( تناولت هذه الدورة 2010لكتوبر/تشرٌن األول  14

من القرارات  اً رٌق عددالمشتركة. واعتمد الف األكادٌمٌةمراجعة  توصٌات اللجنة 

فً هذا الشأن وتتضمن التعامل مع المنشورات ؼٌر الرسمٌة وعدم الٌقٌن  وكٌفٌة 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
التعامل مع األخطاء فً التقارٌر السابقة. وبالنسبة للتوصٌات التً تتطلب مزٌداً 

  واإلجراءاتمن الفحص والمراجعة  انشأ الفرٌق فرق عمل حول العملٌات 

رب المصالح  والحوكمة واإلدارة. كما وافق الفرٌق  واالتصال  وسٌاسة تضا

 على اإلطار المنقح للتقرٌر التجمٌعً لتقرٌر التقٌٌم الخامس.

ٌّر المناخ:الدورة الثالثة والثالثون   13- 10) للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغ

  لبو ظبً  اإلمارات العربٌة المتحدة( ركزت هذه الدورة  2011ماٌو/ لٌار 

المشتركة.  األكادٌمٌةبصفة لساسٌة على متابعة األعمال الخاصة بمراجعة اللجنة 

وقام  الفرٌق بإنشاء لجنة تقنٌة  ولقر سٌاسة تضارب المصالح  ولدخل تؽٌرات 

ٌّر المناخ. كما نظر تقارٌر الفرٌق ال إجراءاتعدٌدة فً  حكومً الدولً المعنً بتؽ

 الفرٌق فً التقدم المحرز فً تقرٌر التقٌٌم الخامس.

ر المناخ: للفرٌق الحكومً الدولً المعنًالدورة الرابعة والثالثون  ٌّ - 18) بتغ

  كمباال  لوؼندا( اعتمد هذا االجتماع   2011نوفمبر/تشرٌن الثانً  19

واعتماد ونشر تقارٌر الفرٌق  وإقرارومراجعة وقبول  المنقحة إلعداد اإلجراءات

ٌّر المناخ  باإلضافة إلى  التنفٌذ ونموذج  إجراءاتالحكومً الدولً المعنً بتؽ

 الخاص بسٌاسة تضارب المصالح. اإلفصاح

ر المناخ: للفرٌق الحكومً الدولً المعنًالدورة الخامسة والثالثون  ٌّ  – 6) بتغ

ٌؾ  سوٌسرا( استخلصت هذه الدورة وجهات نظر   جن2012ٌونٌة/ حزٌران  9

المشتركة وذلك باعتماد وظابؾ  األكادٌمٌةالفرٌق حول توصٌات مراجعة اللجنة 

خ ووحدات الدعم الفنً لمانة الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المنا

 . تهاواستراتٌجٌ

للفرٌق الدورة السادسة والثالثون للفرٌق العامل األول و ةالدورة الثانٌة عشر

ر المناخ: الحكومً الدولً المعنً ٌّ سبتمبر/ لٌلول  26 – 23) بتغ

 ستوكهولم  السوٌد( خبلل هذه االجتماعات انتهى الفرٌق العامل األول من 2013

: لساس العلم 2013مساهمته فً تقرٌر التقٌٌم الخامس المعنون "تؽٌر المناخ 

ٌّر المناخ العتماد تقرٌر  فرٌقالفٌزٌابً" ثم اجتمع ال الحكومً الدولً المعنً بتؽ

ملخص لصانعً السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل األول كما وافق على التقرٌر 

 األساسً وٌشمل الملخص التقنً والمبلحق.

ر المناخ: الدورة السابعة والثالثون  ٌّ - 14)للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغ

  بتومً  جورجٌا( خبلل هذه الدورة نظر الفرٌق 2013ل لكتوبر/تشرٌن األو 17

للمبادئ التوجٌهٌة للقوابم الوطنٌة لجرد  2013ولقّر تقرٌرٌن منهجٌٌن " ملحق 

  والُسُبل التكمٌلٌة المنقحة 2006ؼازات الدفٌبة: األراضً الرطبة لعام 

كما ." 2013وتوجٌهات الممارسات السلٌمة الناشبة عن برتوكول كٌوتو  لعام  

قام الفرٌق بعمل مناقشات مبدبٌة حول تخطٌط مستقبل الفرٌق الحكومً الدولً 

ٌّر المناخ.  المعنً  بتؽ

للفرٌق الحكومً الدورة الثامنة والثالثون الدورة العاشرة للفرٌق العامل الثانً و

ٌّر المناخ:  الدولً المعنً   ٌوكوهاما  الٌابان( 2014مارس/ آذار  29 - 25)بتغ

ه االجتماعات تم االنتهاء من مساهمات الفرٌق العامل الثانً فً تقرٌر خبلل هذ

ٌّؾ والقابلٌة للتأثر". ثم 2014التقٌٌم الخامس المعنون "تؽٌر المناخ  : اآلثار والتك

اجتمع الفرٌق لٌعتمد تقرٌر ملخص لصانعً السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل 

 لخص التقنً والمبلحق.الثانً ووافق على التقرٌر األساسً وٌشمل الم

للفرٌق  والثالثون ةالدورة التاسعللفرٌق العامل الثالث و ةالدورة الثانٌة عشر

ر المناخ: ٌّ   برلٌن  2014لبرٌل/ نٌسان  12-7) الحكومً الدولً المعنً بتغ

للمانٌا( خبلل هذه االجتماعات تم االنتهاء من مساهمات الفرٌق العامل الثالث فً 

: تخفٌؾ تؽٌر المناخ". ثم اعتمد 2014تقرٌر التقٌٌم الخامس: "تؽٌر المناخ 

الفرٌق تقرٌر ملخص لصانعً السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل الثانً ووافق 

ٌر الربٌسً وٌشمل الملخص التقنً والمبلحق. كما ناقش الفرٌق عدة على التقر

ٌّر المناخ  لمور من بٌنها العمل المستقبلً للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

وتضارب المصالح. وانعقد االجتماع األول لفرقة العمل المعنٌة بالعمل المستقبلً 

 لبرٌل/ نٌسان. 6فً 

ٌّر المناخ تقرٌر الدورة األربعٌن للفرٌق  الحكومً الدولً المعنً بتغ
لكتوبر/ تشرٌن األول  افتتح راسموس هٌلفج بٌترسن  وزٌر  27فً ٌوم اإلثنٌن 

المناخ والطاقة والبناء  الدنمارك الدورة األربعٌن الجتماعات الفرٌق الحكومً 

ٌّر المناخ  ب بالمشاركٌن ولشار إلى لن تؽ ٌّر المناخ. ورحَّ الدولً المعنً بتؽ

"لخطر من لن نتجاهله" وحث العالم على لن ٌتحمل المسبولٌة. ولشار إلى لمثلة 

ملٌون  70قانون جدٌد للمناخ ومساهمة قدرها  ذلك بسنعن التزام الدنمارك و

% تخفٌض فً ؼازات الدفٌبة منذ عام 38دوالر للصندوق األخضر للمناخ و

 بالتزامن مع النمو االقتصادي. 1990

الدنمارك  على لن الحقٌقة "المفزعة"  فً بروسبول وزٌرة البٌبةلكدت كٌرستٌن 

ٌّر المناخ تبدو جلٌة فً اآلثار التً تحدث على مستوى العالم وبسرعة متزاٌدة.  لتؽ

ولشارت إلى األمطار والفٌضانات الشدٌدة فً الدنمارك  وذكرت لنه بٌنما تتحمل 

"قطاع األعمال  فً الجمٌع علىالحكومات المسبولٌة األساسٌة فً العمل إال لن 

والمنظمات ؼٌر الحكومٌة والمواطنٌن" لن ٌتعاونوا سوٌاً و"ٌقوم كل طرؾ منهم 

بدوره". ولشار فرانك جنسن  عمدة كوبنهاجن  إلى تحالؾ رؤساء البلدٌات الذي 

ٌّر المناخ ولشار إلى رؼبة كوبنهاجن فً مساعدة  إنشابهتم  مؤخراً لٌتعامل مع تؽ

 إٌجادمع الظروؾ المحلٌة. ودعا إلى  اكً تقوم بتكٌٌؾ ابتكاراتهالدول األخرى 

حلول مستدامة من خبلل الروابط مع قطاع الصناعات الخاص والمؤسسات 

% من انبعاثات عاز ثانً لكسٌد 40البحثٌة  ولشار إلى قٌام كوبنهاجن بتخفٌض 

 الكربون واستخدام مٌاه المحٌط فً تبرٌد المبانً.

نابب األمٌن العام للمنظمة العالمٌة لؤلرصاد الجوٌة لن  ذكر جرمٌه لنجوسا

ٌّر المناخ فً مؤتمر القمة المعنً  مساهمة الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

بالمناخ قد لحرزت نجاحاً كبٌراً فً توصٌل نتابج تقرٌر التقٌٌم الخامس. ولكد على 

الضوء على جهود لن التواصل ٌعتبر من المسبولٌات األساسٌة للفرٌق  وسلط 

المنظمة العالمٌة لؤلرصاد الجوٌة فً تنفٌذ خطة استراتٌجٌة االتصال الخاصة 

 بالفرٌق وتشمل النشرة الخاصة بالمنظمة.

لثنى جون كرٌستنسن نٌابة عن لخٌم شتاٌنر المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة 

ٌُظهر دلٌبلً للبٌبة على "الجهود الكبرى" التً ٌقوم بها الفرٌق نحو الت قرٌر الذي 

ٌّر المناخ بسبب األعمال البشرٌة  وٌقدم استجابات علمٌة وفً  واقعٌاً وشامبلً لتؽ

الوقت المبلبم حول كٌفٌة التعامل مع تحدٌات المناخ. ولكد على لن تكلفة عدم 

اتخاذ إجراءات للحد من "االنبعاثات" لن نستطٌع مواجهتها فٌما ٌتعلق بالحٌاة 

ٌشة وسوؾ تتطلب تدخبلت ولعمال لكثر تكلفة فٌما بعد كً نستطٌع وُسُبل المع

 درجة مبوٌة. 2المحافظة على تحقٌق هدؾ 

ٌّر المناخ على  لكد راجندرا باشاوري ربٌس الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

لهمٌة تقرٌر التقٌٌم الخامس والتقرٌر التجمٌعً الذي ٌتضمنه والذي ٌشٌر إلى 

عدم اتخاذ إجراءات  بٌنما ٌقدم خٌارات وبدابل مدروسة للعمل. اآلثار الخطٌرة ل

ولكد على لن التقرٌر التجمٌعً ٌتضمن تلخٌصاً وتجمٌعاً لنتابج تقارٌر فرق العمل 

وٌقدم معاٌٌر مرجعٌة  2011الثبلث كما ٌحتوي على التقارٌر المتخصصة لعام 

ات فقد دعا إلى التؽلب جدٌدة للعلم السلٌم. وعلى الرؼم من عدم التهاون بالتحدٌ

 على الشعور بالٌأس حٌث الزال الوقت لمامنا للتؽلب على لكثر اآلثار خطورة.

ٌّر لشارت كرٌستٌنا فٌجورٌز  األمٌن التنفٌذي ال تفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة لتؽ

المناخ  من خبلل الفٌدٌو  إلى لن تقرٌر التقٌٌم الخامس هو لكثر التقارٌر المعنٌة 

ٌّر الرلي القابم  إجماع% من 98المناخ تأثٌراً والذي ٌتحقق من صحة نسبة الـ  بتؽ

ٌّر  فً المجتمع العالمً  كما لشارت إلى االستجابات العالمٌة المتزاٌدة نحو تؽ

ٌّر المناخ وعن  المناخ. وطالبت العلماء بأن ٌستمروا فً نشر األدلة المحاٌدة عن تؽ

تقوم بخدمة البشرٌة عن طرٌق اتخاذ  الحلول المبتكرة وطالبت الحكومة بأن

 لصالح سكان العالم. اإلٌجابٌةالقرارات التً تزٌد من النتابج 

 (IPCC-XL/Doc.1, Rev.1)ثم وافقت الوفود على جدول األعمال المؤقت 

 كما تم تقدٌمه.

والثالثٌن للفرٌق الحكومً الدولً  ةاعتماد مسودة التقرٌر حول الدورة التاسع

ٌّر المناخ  المعنً بتغ

رٌنات كرٌست  لمٌن الفرٌق الحكومً الدولً المعنً  تفً صباح ٌوم اإلثنٌن قدم

ٌّر المناخ مسودة تقرٌر الدورة التاسعة والثبلث -IPCC)للفرٌق  ٌنبتؽ

XL/Doc.3) تقرٌر . لكد مندوبو السعودٌة وفنزوٌبل وبولٌفٌا على تحفظاتهم نحو

كرٌست لن تحفظات السعودٌة وبولٌفٌا مرفقة بالفعل  تالفرٌق العامل الثالث. شرح

فً تقرٌر الدورة التاسعة والثبلثٌن ولن تحفظات فنزوٌبل سٌتم إضافتها. لضاؾ 

الربٌس باشاوري لن هذه التحفظات ٌمكن لٌضاً لن ٌتم ذكرها فً تقرٌر الدورة 

 التقرٌر وتعدٌبلتها.األربعٌن. وافقت الوفود على مسودة 

ٌّر المناخ  برنامج وموازنة الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغ

ٌّر  تفً ٌوم اإلثنٌن عرض كرٌست لمٌن الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

المناخ بند جدول األعمال حول برنامج وموازنة الصندوق االستبمانً للفرٌق 

(IPCC-XL/Doc.2 and Add. 1) من قبل فرٌق  والذي تم تقدٌمه لمراجعته

العمل المعنً بالتموٌل الذي ٌرلسه بالمشاركة مع إسماعٌل الجزوٌلً )السودان( 

ٌّر المناخ ونٌكوالس بٌرٌون نابب ربٌس  الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

 )فرنسا(.

كرٌست لمٌن الفرٌق الحكومً الدولً المعنً  توفً صباح ٌوم السبت عرض

ٌّر المناخ والجزوٌلً نابب ربٌس الفرٌق الموازنة المنقحة ولشارا إلى لنها تضم بتؽ
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
ٌّر المناخ  واألؼذٌة والزراعة   عدة لمور من بٌنها اجتماع محدود للخبراء حول تؽ

واجتماع حول الدروس المستفادة من تقرٌر التقٌٌم الخامس وعمل فرٌق العمل 

كرٌست إلى الموازنة  تلدفٌبة. كما لشارالمعنً بالقوابم الوطنٌة لجرد ؼازات ا

لنه ٌتم مراجعتها بواسطة الفرٌق طبقاً  توذكر 2017 – 2016المؤقتة لعام 

ٌّر  للحاجة. ثم اعتمد الفرٌق برنامج وموازنة الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

 المناخ.

مسودة التقرٌر التجمٌعً  إقرارتقرٌر التقٌٌم الخامس للفرٌق: النظر فً 

 .والموافقة على مسودة ملخص صانعً السٌاسات الخاصة بها

بدل المشاركون صباح ٌوم اإلثنٌن مناقشة ملخص صانعً السٌاسات الخاص 

بالتقرٌر التجمٌعً سطراً بسطر. ولثنى الربٌس باشاوري على روح التعاون 

لعمال الفرٌق حٌث لنها الموجودة بٌن الوفود وحثهم على احترام والحفاظ على 

تحالؾ مثمر ومشترك بٌن العلم وصانعً السٌاسات. حذر مندوبا السعودٌة 

وبولٌفٌا من إعادة فتح المناقشة حول القضاٌا التً تم االتفاق علٌها بالفعل ولكدا 

على الحاجة إلى التوازن بٌن القضاٌا ذات الصلة بالسٌاسات والتً تتضمن التنمٌة 

ؾ والتخفٌؾ. دعا مندوب السعودٌة إلى التوازن لٌضاً عند المستدامة والتكٌّ 

التعامل مع مختلؾ القطاعات. حث الربٌس باشاوري الوفود على عدم اتخاذ 

 مواقؾ تتسم بالجمود وعدم المرونة حتى ٌمكن الوصول إلى اتفاق.

فٌما ٌتعلق بالجملة التً تشٌر إلى لن ملخص صانعً السٌاسات الخاص  مقدمة:

مه فً  بالتقرٌر بِع نفس هٌكل التقرٌر المطول  سأل مندوب بولٌفٌا ودعَّ تَّ ٌَ التجمٌعً 

ٌّر فً األنظمة"  ذلك مندوب سلوفٌنٌا عن مرجع الجزء المعنون "التحوالت والتؽ

ولكد مندوبو فنزوٌبل ونٌكاراجوا والسعودٌة على الحاجة إلى لن ٌعكس مفهوم 

ض مندوب السعودٌة اإلشارة إلى التنمٌة المستدامة فٌما ٌتعلق بالتحول. عار

ٌّؾ والتخفٌؾ  واقترح  "التدابٌر" عند اإلشارة إلى رلس الموضوع الخاص بالتك

استخدام مصطلح "الخٌارات" بدالً منه. وبعد مناقشات فً القسم المعنً وافقت 

الوفود على تؽٌٌر عنوان "التحوالت والتؽٌرات فً األنظمة" على لن ٌحل محله 

ٌّؾ "المسارات المس ٌّؾ والتخفٌؾ والتنمٌة المستدامة" و"تدابٌر التك تقبلٌة للتك

ٌّؾ والتخفٌؾ".  والتخفٌؾ" مع "التك

عبر مندوب السعودٌة عن اعتراضه على الجملة التقدٌمٌة التً تشٌر إلى "إذا 

لمكن ٌتم صٌاؼة النتابج كبٌانات واقعٌة دون استخدام ُمحددات لعدم الٌقٌن" وحذر 

ؼٌر ُمعرفة. شرح الربٌس باشاوري لن الجملة جاءت من مذكرة من تقدٌم بٌانات 

التوجٌه الخاصة بالمؤلفٌن األساسٌٌن لتقرٌر التقٌٌم الخامس حول التعامل المستمر 

مع عدم الٌقٌن  وقام توماس ستوكر الربٌس المتشارك للفرٌق العامل األول بتذكٌر 

ة ثبلثة فرق عمل وتم الوفود بأن النص قد تمت الموافقة علٌه بالفعل بواسط

تضمٌنه فً ملخص صانعً السٌاسات الخاص بهم. حث مندوب المملكة المتحدة 

على قبول النص الذي تمت الموافقة علٌه سابقاً ووافق مندوب السعودٌة على 

 اإلبقاء على النص كما هو مقدم.

األمم اتفاقٌة من  2المعلومات المتعلقة بالمادة فٌما ٌتعلق باالطار المقترح حول 

  وافق المشاركون على لنه ٌحتاج  إلى المزٌد المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ

من المراجعة. وتم تكوٌن فرٌق ؼٌر رسمً برباسة تشاركٌة من رونالد فلٌبً 

هذا الفرٌق عدة مرات من ٌوم  اجتمع)هوالندا( وكٌنٌث كٌر )ترٌنداد وتوباجو( و

الخمٌس وحتى ٌوم السبت. وفً االجتماع المبدبً تبادل المشاركون وجهات النظر 

حول تضمٌن لنشطة ملخص لصانعً السٌاسة من اإلطار الموجود فً التقرٌر 

المطول لو النسخة المختصرة. كما نظر الفرٌق فً بدابل إعطاء االطار وضوح 

ألطول. عبر عدد من لعضاء الوفود عن قلقهم إزاء مربً لفضل فً التقرٌر ا

ٌّؾ والتنمٌة المستدامة. كما ناقش الفرٌق اإلطار الموجود فً  نقص اللؽة حول التك

التقرٌر التجمٌعً المطول قسماً بقسم وقدم العدٌد من التوصٌات والمقترحات حول 

الحرارة عدة لمور من بٌنها: اإلشارة إلى مراجعة الهدؾ طوٌل األجل لدرجة 

بموجب اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ. كما تناقش المشاركون 

لم ال فً هذا الصدد.  2015و إلى  1.5حول تضمٌن اإلشارة إلى درجة حرارة 

ذكرت بعض الوفود لنها تفضل استعارة النص الشفهً من المقررات ذات الصلة 

ٌّر المناخ  بٌنما فضل البعض الخاصة باتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌ ة بشأن تؽ

 عمل بٌان عام "دون الدخول فً السٌاسة". 

وبدلت المناقشات الحادة فً المجموعة ؼٌر الرسمٌة وتولى ربٌسا مجموعة 

االتصال والمؤلفون عمل مراجعات عدٌدة إلطار التقرٌر المطول آخذٌن فً 

 االعتبار مقترحات ورؤى المشاركٌن.

  استعرض الفرٌق المقترح المنقح للمؤلفٌن ة بعد ظهر ٌوم السبتفً الجلسة العام

حول "اطار خلفٌة ملخص لصانعً السٌاسات حول المعلومات المتعلقة بالمادة رقم 

ٌّر المناخ. وبعد لن تم تناول اإلطار من  2 اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽ

والوالٌات المتحدة  ولسترالٌا فً التقرٌر المطول  لعرب مندوبو المملكة المتحدة

األمرٌكٌة والٌابان وكندا واالتحاد األوروبً عن تحفظهم نحو استخدام نص 

المؤلفٌن كأساس للمناقشة. لكد مندوبو النروٌج والسوٌد وشٌلً على الحاجة إلى 

ٌّر المناخ ومراجعة هذا النص اتباع إجراءات  الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

قٌة ملخص صانعً السٌاسات  بٌنما اقترح مندوب للمانٌا الرجوع كما جرى مع ب

بالنص مرة لخرى إلى المجموعة ؼٌر الرسمٌة. وبعد مبلحظة تأخر الوقت 

والتأكٌد على احترام مقترح المؤلفٌن  اقترح مندوبو السعودٌة وبولٌفٌا وفنزوٌبل 

جٌكا( نابب والصٌن قبول النص كما هو مقدم. شرح جان باسكال فان ٌبرسل )بل

ٌّر المناخ العملٌة التً لدت إلى هذا   ربٌس الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽ

النص ولكد على لنه بٌنما تم استشارة لعضاء الفرٌق  إال لن المؤلفٌن هم فقط 

الذٌن كان لهم مدخبلت فً المقترح المكتوب . ونوه الربٌس باشاوري إلى اختبلؾ 

لؽاء اإلطار. اقترح مندوبو النروٌج إاقترح وجهات النظر وضٌق الوقت ثم 

فً الرلي   إجماعوللمانٌا وفنزوٌبل والصٌن وشٌلً محاولة لخرى للوصول إلى 

بٌنما عبر مندوبو بٌرو والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ولسترالٌا والمملكة المتحدة 

والسعودٌة عن ندمهم لفقدان المعلومات الموجودة فً االطار ولكنهم دعموا 

 إلؽاءها. 

اقترح الربٌس باشاوري إلؽاء االطار فً كل من التقرٌر المطول وفً ملخص 

صانعً السٌاسات وإدخال جملة ُتفٌد بأن "ٌتضمن التقرٌر معلومات متعلقة بالمادة 

 من االتفاقٌة اإلطارٌة" ووافقه الفرٌق على ذلك. 2

تشٌر  التجمٌعً:النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر 

التقارٌر الصادرة من فرق العمل الثبلثة والتً تشمل   علىبناًء المقدمة إلى لنه 

ٌّر المناخ  تقارٌر متخصصة ذات صلة  ٌقدم التقرٌر التجمٌعً رؤٌة متكاملة لتؽ

مثل الجزء النهابً من تقرٌر التقٌٌم الخامس. كما لنه ٌشٌر إلى لن ملخص 

بٌسٌة لصانعً السٌاسات ٌتبع هٌكل التقرٌر المطول ولن الٌقٌن فً النتابج الر

للتقٌٌم تم التعبٌر عنه فً مستوى كٌفً من الثقة )من منخفض للؽاٌة إلى مرتفع 

للؽاٌة( ولنه قد تم تحدٌد االحتمالٌة  إن لمكن  بترجٌح كّمً )من ؼٌر مرجح 

بصفة ؼٌر استثنابٌة إلى مؤكد افتراضٌاً(. كما لنه قد تم صٌاؼة النتابج فً بٌانات 

. كما لشار القسم إلى لن التقرٌر ٌتضمن معلومات واقعٌة عندما ٌكون ذلك مبلبماً 

 من االتفاقٌة اإلطارٌة. 2حول المادة 

لم ٌتم عمل تؽٌرات فً البٌان الربٌسً لهذا  التغٌٌرات الملحوظة وأسبابها: -1

 القسم.

ٌشٌر  النص النهائً لملخص لصانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً:

البشري على نظام المناخ واضح  ولن االنبعاثات  عنوان هذا القسم إلى: التأثٌر

الحدٌثة لؽازات الدفٌبة الناجمة عن لنشطة بشرٌة وصلت إلى لعلى مستوٌاتها فً 

التارٌخ  ولن التؽٌرات الحدٌثة للمناخ لصبح لها آثار عرٌضة النطاق على األنظمة 

 البشرٌة والطبٌعٌة.

ٌتعلق بالعنوان الربٌسً حول  فٌما التغٌرات الملحوظة فً نظام المناخ: :1-1

فً نظام المناخ  اقترح مندوبو احترار واضح وتغٌرات ملحوظة غٌر مسبوقة 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والمملكة المتحدة إضافة إشارة إلى تحمض المحٌط 

ل المؤلفون  وذكروا لنها من النتابج الربٌسٌة فً تقرٌر التقٌٌم الخامس. وفضَّ

  بدالً من ذلك  فً العنوان الربٌسً التالً الذي ٌتناول تضمٌن هذه الفكرة

 االنبعاثات البشرٌة. وتمت الموافقة على البٌان الربٌسً كما تم تقدٌمه.

ٌسٌطر على زٌادة الطاقة  احترار المحٌطوفٌما ٌتعلق بالفقرة التً تشٌر إلى لن 

ا النروٌج المخزونة فً نظام المناخ  دعا مندوب هولندا ودعمه فً ذلك مندوب

من التقرٌر المطول والذي ٌوضح محتوى  2-1وللمانٌا  إلى تضمٌن الشكل 

الحرارة فً المحٌطات مقارنة بتلك الموجودة فً الؽبلؾ الجوي  وذلك لكً 

ٌشرح لصانعً السٌاسة كٌؾ ٌعمل نظام المناخ. كما دعا لٌضاً إلى تحدٌد حسابات 

قة المخزونة فً نظام المناخ بدالً %" من الزٌادة فً الطا93احترار المحٌط لـ "

% من الطاقة المخزونة فً الؽبلؾ الجوي. 1%" واإلشارة إلى 90من "لكثر من 

% فقط من الطاقة المجمعة بٌن 1وافق المشاركون على إضافة جملة تشٌر إلى لن 

مخزنة فً الؽبلؾ الجوي  بٌنما ٌتم االحتفاظ ببقٌة الفقرة كما  2010و  1971

المشاركون لٌضاً على اإلشارة إلى الشكل الموجود فً التقرٌر  هً. كما وافق

 المطول فً ملخص صانعً السٌاسة دون تضمٌن الشكل ذاته.

زٌادة استٌعاب المحٌط لغاز كبٌراً حول الفقرة التً تشٌر إلى  وكان هناك جدالً 

الوالٌات . ذكر مندوبو سوٌسرا وثانً أكسٌد الكربون وزٌادة التحمض الناتج عنه

المتحدة وإٌرلندا وآخرون لنهم شعروا لن عبارة إضافٌة مقترحة تحدد لن "نقص 

فً درجة الحموضة فً مٌاه سطح المحٌط منذ بدء العصر الصناعً  0.1بمقدار 

% من زٌادة فً تركٌز لٌون الهٌدروجٌن" تعتبر عبارة تقنٌة للؽاٌة. 26ٌساوي 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
لوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وتم تقدٌم عدة مقترحات لتحسٌن النص وذكر مندوب ا

ودعمه فً ذلك مندوب النروٌج لنه ٌفضل اإلشارة بصفة خاصة إلى الحموضة  

 ًبٌنما اقترح مندوب النروٌج وضع النص التقنً فً حاشٌة ولشار مع مندوب

فً  0.1لن نقص مقدار  إظهارللمانٌا وهولندا والمملكة المتحدة إلى الحاجة إلى 

 حوظ.درجة الحموضة هو شًء مل

اقترح ستوكر ربٌس الفرٌق العامل األول استخدام نص الفرٌق العامل األول الذي 

تمت الموافقة علٌه فً الحاشٌة ولشار إلى لن "درجة الحموضة هً مقٌاس 

للحموضة باستخدام قٌاس لوؼارٌتمً: نقص وحدة واحدة من درجة الحموضة 

الحموضة". عارض ٌساوي عشر مرات زٌادة فً تركٌز لٌون الهٌدروجٌن لو 

مندوبا الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وللمانٌا ذلك وذكر لن النص ال ٌزال تقنٌاً للؽاٌة 

لٌد مندوبو المملكة المتحدة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبلجٌكا وسانتا لوسٌا 

وعارضهم فً ذلك االتحاد الروسً وسوٌسرا والسعودٌة والبرازٌل إضافة بٌان 

ملٌون عاماً  65دل الحالً لتحمض المحٌط ؼٌر مسبوق خبلل ال ٌشٌر إلى "المع

األخٌرة". لشار مؤلؾ إلى لنه دلٌل ؼٌر مبلبم لن ٌتم تضمٌن بٌان ٌؽطً مثل هذه 

الحقبة الزمنٌة الطوٌلة فً تقرٌر تجمٌعً. وبعد مناقشات فً مجموعات صؽٌرة 

نه "منذ بداٌة حول هذا الموضوع  وافق المشاركون على النص الذي ٌشٌر إلى ل

العصر الصناعً نتج عن امتصاص المحٌط لثانً لكسٌد الكربون تحمض فً 

)ثقة  0,1المحٌط  وحدث نقص فً درجة الحموضة فً مٌاه سطح المحٌط بمقدار 

% انخفاض فً الحموضة مقاسة كتركٌز لٌون 26عالٌة( بما ٌساوي 

 من التفاصٌل.الهٌدروجٌن". ٌشٌر النص لٌضاً إلى التقرٌر المطول لمزٌد 

فقدت غرٌنالند والغطاء وفٌما ٌتعلق بالجملة التً ُتفٌد بأنه خبلل العقدٌن الماضٌٌن 

الثلجً االنتاركتٌكً الكتلة واستمرت األنهار الجلٌدٌة فً التناقص فً كل أنحاء 

العالم واستمر تناقص ثلج البحر القطبً الشمالً والغطاء الثلجً الربٌعً لنصف 

ؼرٌنبلند والثلج  اناقترح مندوب النروٌج النظر فً فقد  الكرة الشمالً

االنتاركتٌكً الكتلة "بمعدل متزاٌد". لفاد مندوب سانتا لوسٌا بأنه ٌفضل "بمعدل 

متسارع". وشرح لحد المؤلفٌن لن الجملة كما هً مقدمة تعكس بٌاناً من دلٌل 

ً الؽبلؾ قوي. طلب مندوبا إسبانٌا والمكسٌك إضافة لرقام حول التؽٌرات ف

فً التقرٌر المطول. ولضاؾ لحد المؤلفٌن لن إضافة مزٌد  1-1الجوي من الشكل 

من التفاصٌل سوؾ ٌتطلب مساحة كبٌرة وٌعتبر ؼٌر مبلبم لملخص صانعً 

 السٌاسات.

جود توازن بٌن هذه الجملة ونوه مندوبا المملكة المتحدة مع فرنسا إلى عدم 

زٌادة ثلوج البحر حول مدى اه الخاص بوالجملة التالٌة التً تتناول االتج

االنتاركتٌكا ولكد على لن ما ٌحدث فً القطب الشمالً لكثر حدة من االنتاركتٌكا 

واقترح االعتماد بصورة لكبر على ملخص صانعً السٌاسات للفرٌق العامل األول 

 وتحدٌد كمٌة ثلج البحر فً المنطقتٌن.

ن فصل النص فً فقرتٌن: إحداهما عن وبعد المزٌد من المشاورات  اقترح المؤلفو

فقدان الكتلة فً الصفحات الثلجٌة لؽرٌنبلند واالنتاركتٌكا وتقلص األنهار الجلٌدٌة 

ونقص ؼطاء الثلج الربٌعً فً نصؾ الكرة الشمالً  وفقرة لخرى تتضمن 

االختبلفات فً التؽٌرات فً مدى ثلج البحر بٌن القطب الشمالً واالنتاركتٌكا. 

ة إلى الدراسات الحدٌثة المنشورة منذ تارٌخ انتهاء إعداد تقرٌر التقٌٌم وباإلشار

زٌادة ثلج البحر حول االنتاركتٌكا  تساءل مندوب مدى دور حول ذي ٌالخامس ال

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حول مدى فابدة تضمٌن لرقام محددة للؽاٌة فً هذا 

حدٌثة لم ٌتم تقٌٌمها بعد بصورة الصدد. وشرح لحد المؤلفٌن لن هذه الدراسات ال

جٌدة وتظل مثاراً للجدل ولن األرقام المقترحة فً النص التزال تعتبر صحٌحة 

 كمعدل متوسط سنوي كل عشر سنوات.

وافق المشاركون على النص المعدل كما تم تقدٌمه بواسطة المؤلفٌن وٌشمل 

ي لثلج البحر كل اإلشارة إلى النسبة المبوٌة للتؽٌرات فً نطاق المعدل السنو

 عشرة سنوات لكل من القطب الشمالً واالنتاركتٌكا.

زٌادة معدل ارتفاع سطح البحر منذ منتصف وفٌما ٌتعلق بالجملة التً تشٌر إلى 

  لشار القرن التاسع عشر عن المعدل المتوسط له خالل األلفً عام السابقتٌن

تفاع سطح البحر منذ مندوب هولندا إلى النظر فً تسارع المتوسط العالمً الر

. لشار مؤلؾ إلى التباٌن اإلقلٌمً والتؽٌر كل عشر سنوات  ووافق لعضاء 1901

 الوفود على النص كما هو مقدم.

الشكل وكان هناك مناقشات كثٌرة بدلت فً الجلسة العامة ٌوم الثبلثاء حول 

درجة حرارة  -الذي ٌتكون من أربعة أعمدة حول: أ 1ملخص صانعً السٌاسات:

ٌّر فً مستوى البحار، ج -طح األرض وسطح المحٌط، بس تركٌز غازات  -التغ

انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون الناتجة عن األنشطة  -الدفٌئة فً الغالف الجوي ود

. وبعد عدد من المقترحات حول تضمٌن شكل توضٌحً من التقرٌر البشرٌة

ستوكر الربٌس  المطول حول ثلوج بحر القطب الشمالً واالنتاركتٌكا  لشار

المتشارك للفرٌق العامل األول إلى االختبلفات فً طبٌعة ونوعٌة البٌانات من 

القطب الشمالً واالنتاركتٌكا. وعبر عن قلقه إزاء وضع هذا الشكل التوضٌحً 

فً ملخص صانعً السٌاسات ونوه إلى نقص المساحة لتقدٌم الدلٌل العلمً البلزم 

الصحٌحة. ولذلك لم ٌتم تضمٌن الشكل لوضع الشكل التوضٌحً بالصورة 

 التوضٌحً الموجود فً التقرٌر المطول.

وكان هناك بعض الجدل حول إمكانٌة نقل العامود )د( الخاص بانبعاثات ثانً 

ٌّر  لكسٌد الكربون الناشبة عن األنشطة البشرٌة إلى القسم الفرعً حول لسباب تؽ

خاص بالتؽٌرات الملحوظة فً المناخ. المناخ لو اإلبقاء علٌه فً مكانه فً القسم ال

اقترح مندوبو كورٌا والصٌن وفنزوٌبل ونٌكاراجوا والسعودٌة والهند إلؽاء هذا 

العامود. ولشاروا إلى لنه ال عبلقة له بهذا القسم. دعم المؤلفون االحتفاظ بالعامود 

 كما هو مقدم ولشاروا إلى لنه بمثابة جسر بٌن القسمٌن الفرعٌٌن وٌعكس نفس

 مقٌاس الوقت مثل األعمدة األخرى فً هذا الشكل.

اعترض مندوب السعودٌة اإلشارة فقط إلى االنبعاثات من استخدام األراضً 

األسمنت  واقترح لنه إذا تم اإلبقاء على العامود  وإنتاجوحرق الوقود األحفوري 

إلى لن لن ٌتم اإلشارة إلى كل مصادر االنبعاثات. اقترح مندوب إٌطالٌا اإلشارة 

العامود ٌشٌر إلى معظم مصادر االنبعاثات. اقترح مندوب الوالٌات المتحدة 

األمرٌكٌة التنوٌه إلى االنبعاثات كؽازات دفٌبة ولٌس طبقاً للقطاع. اقترح مندوب 

الصٌن عمل المزٌد من المشاورات حول هذا الموضوع. اجتمع فرٌق صؽٌر 

ثر رول )البهاما( لمزٌد من برباسة كاترٌن كروج اندرسن )الدنمارك( وآر

المناقشة حول هذا الموضوع. اجتمع الفرٌق عدة مرات خبلل األسبوع. وفً مساء 

ٌوم الجمعة ذكر رول الربٌس المتشارك لن الفرٌق لم ٌستطع الوصول إلى اتفاق 

العامود )د( الخاص بانبعاثات ثانً لكسٌد الكربون الخاص بعنوان التعلٌق وال حول

نشطة البشرٌة ولنه قد تم استنفاذ كل الُسُبل للوصول إلى اتفاق. الناشبة عن األ

 وذكر لنه إذا استمر الفرٌق فً المناقشة  فسوؾ ٌتخطى حدود العلم السلٌم.

الخاص به إلى الجلسة العامة للنظر فٌهما  والتعلٌقالشكل التوضٌحً  إرجاعتم  

مرة لخرى  حٌث لشار لحد المؤلفٌن إلى لن هذا الشكل ٌمثل نتٌجة لمساهمات 

الفرق العاملة وعرض مبلحظات حول المؤشرات األساسٌة فً نظام المناخ وفً 

انبعاثات ثانً لكسٌد الكربون بصفة خاصة والتً تعتبر هامة لفهم التأثٌر البشري. 

تؽٌر المناخ كان  ر لن التركٌز على ثانً لكسٌد الكربون كعامل ربٌسً فًوذك

على الؽبلؾ الجوي لفترة طوٌلة. اعترض مندوب  اً له تأثٌر مبلبماً حٌث لن

السعودٌة على الشكل التوضٌحً ولعرب عن قلقه من لن العامود لم ٌتضمن 

ن ٌتم وضع بٌانات عن ؼازات الدفٌبة من ؼٌر ثانً لكسٌد الكربون وطلب ل

عنوان فرعً ٌشٌر إلى لنه لم ٌتم تقٌٌم انبعاثات ؼازات الدفٌبة األخرى فً هذه 

. وحذر من لن عدم صحة 1970الفترة الزمنٌة نظراً لعدم توافر البٌانات قبل عام 

ج( و)د( ٌمكن لن ٌتم استنتاجه دون ضمانات نصٌة  –الربط بٌن األعمدة )ل 

لفت ستوكر الربٌس المتشارك للفرٌق العامل  الشكل.ب التعلٌق الخاصفً  صرٌحة

ٌُفٌد بأن "المعلومات الكمٌة  األول نظر الفرٌق إلى لن العنوان الفرعً للعامود )د( 

 محدودة". 1970إلى  1850للفترة الزمنٌة من  N2Oو  CH4حول انبعاثات 

لكد ستوكر على لنه لم ٌكن من الممكن تجمٌع كل ؼازات الدفٌبة فً شكل 

ٌُفٌد بأن  التعلٌقواحد متسق  ولشار إلى نص جدٌد فً توضٌحً  الخاص بالشكل 

)ج( واالنبعاثات فً  –" العبلقة المعقدة بٌن المبلحظات الواردة فً األعمدة )ل( 

. اقترح مندوب النمسا ودعمه 1والموضوع " 2-1العامود )د( تم تناولها فً القسم 

لكبر ولن ٌتم نقلها إلى بداٌة  مندوب السوٌد لن ٌتم إبراز هذه العبارة بصورة

. حث مندوبو الصٌن والنروٌج والسوٌد واالتحاد األوروبً والدانمارك تعلٌقال

وكندا والمملكة المتحدة وإٌرلندا وهولندا ونٌوزٌلندا وشٌلً وآخرون الموافقة على 

 هذا الشكل.

ٌتم تقٌٌمها اقترح مندوب السعودٌة كتابة جملة ُتفٌد بأن "ؼازات الدفٌبة األخرى لم 

نظراً لمحدودٌة البٌانات" ولشار المؤلفون إلى لنها ؼٌر صحٌحة علمٌاً. وبعد 

مناقشات حادة ذكر مندوب السعودٌة لنه ٌمكن لن ٌقبل كحل وسط الشكل كما تم 

تعدٌله بواسطة النمسا. ومع بعض التؽٌٌرات اإلضافٌة البسٌطة تمت الموافقة على 

 .1الشكل: ملخص لصانعً السٌاسات 

ٌشٌر  النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً:

عنوان هذا القسم الفرعً إلى: احترار النظام المناخً واضح منذ الخمسٌنات 

وهناك العدٌد من التؽٌرات ؼٌر المسبوقة على مدى عقود إلى آالؾ السنٌن  وقد 

زادت حرارة الؽبلؾ الجوي والمحٌط وتقلصت كمٌة الثلوج والجلٌد وارتفع 

 مستوى سطح البحر.

 حول:ٌتضمن القسم الفرعً فقرات  -
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  لصبح كل عقد من العقود الثبلثة الماضٌة لكثر احتراراً على

سطح األرض من لي عقد ماضً منذ خمسٌنات القرن التاسع 

 عشر.

  الحساسٌة نحو توارٌخ بداٌة ونهاٌة االتجاهات بناًء على

السجبلت القصٌرة بالنظر إلى التباٌن على مدار العقود 

 والسنوات.

 من 90ص ما ٌزٌد على احترار المحٌطات بسبب امتصا %

 .2010و  1971الطاقة المتراكمة بٌن عامً 

 كما لنه ٌتناول عدة لمور من بٌنها: الزٌادة فً هطول األمطار  امتصاص

تحمض المحٌطات  فقدان الكتلة  هعن أنشلذي المحٌطات لثانً لكسٌد الكربون ا

طاء الثلج الربٌعً الجلٌدٌة فً ؼرٌنبلند واالنتاركتٌكا  تقلص األنهار الجلٌدٌة وؼ

 – 1901فً نصؾ الكرة الشمالً  وارتفاع متوسط سطح البحر خبلل الفترة من 

2010. 

كما ٌتضمن القسم الفرعً شكل توضٌحً ٌحتوي على لعمدة حول: االنحراؾ فً 

المتوسط العالمً لدرجة الحرارة المجمعة لؤلرض والمحٌط عن المتوسط  

بحر  والمتوسط العالمً لتركٌزات ؼازات والمتوسط العالمً للتؽٌر فً سطح ال

الدفٌبة واالنبعاثات العالمٌة لؽاز ثانً لكسٌد الكربون الناشبة عن األنشطة البشرٌة  

هذا باإلضافة إلى عامود صؽٌر حول االنبعاثات المتراكمة لؽاز ثانً لكسٌد 

 الكربون.

بالبٌان فٌما ٌتعلق  التغٌرات والمخاطر واآلثار المستقبلٌة على المناخ: -2

ٌّؾ والتخفٌض الكبٌر والمتواصل  الرئٌسً الذي ٌشٌر إلى " مزٌج من عملٌات التك

ٌّر المناخ"  اقترح مندوب السعودٌة  لؽازات الدفٌبة ٌمكن لن ٌحد من مخاطر تؽ

ٌّؾ  ودعمه فً ذلك مندوب السلفادور لن ٌتم نقل كلمة "كبٌر" لتصؾ كبلً من التك

لو الرجوع إلى لؽة ملخص صانعً السٌاسات الخاص وتخفٌض االنبعاثات 

بالفرٌق العامل الثانً. اقترح مندوب سانتا لوسٌا وعارضه فً ذلك مندوب كندا  

لن ٌتم وضع جملة إضافٌة من ملخص صانعً السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل 

الثانً تشٌر إلى لن بعض المخاطر من اآلثار العكسٌة سوؾ تظل على كل 

ٌّؾ والتخفٌؾ ولم ٌستجب الفرٌق لهذه المقترحات  وتمت الموافقة مستوٌات  التك

 على البٌان الربٌسً مع بعض التعدٌبلت الطفٌفة التً اقترحها المؤلفون.

ٌشٌر  :النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً

مزٌد من العنوان إلى لن استمرار انبعاثات ؼازات الدفٌبة سوؾ ٌؤدي إلى ال

ٌّر المناخ ٌتطلب  االحترار والتؽٌرات طوٌلة األمد فً نظام المناخ ولن الحد من تؽ

 تخفٌضات كبٌرة ومتواصلة فً ؼازات الدفٌبة.

كان هناك مناقشات كبٌرة  العوامل الرئٌسٌة الدافعة للمناخ فً المستقبل: 2-1

بعة اتجاهات مسارات التركٌز النموذجٌة" تصف أرحول الجملة التً تفٌد بأن "

النبعاثات وتركٌزات ؼازات  مختلفة للتطورات فً القرن الحادي والعشرٌن

الدفٌبة فً الؽبلؾ الجوي وانبعاثات ملوثات الهواء والتؽٌر فً استخدام األراضً. 

اقترح مندوب نٌوزٌلندا تؽٌٌر اإلشارة إلى كلمة "تطورات" ووضع كلمة "ممرات" 

لنه ٌفضل كلمة "مسارات" لو "نتابج". اقترح بدالً منها. ذكر مندوب النروٌج 

 مؤلؾ كلمة "مسارات" وتم قبولها.

وفٌما ٌتعلق بتؽٌر استخدام األراضً  لكد مندوب السعودٌة على الحاجة إلى تمثٌل 

لكثر شموالً لمصادر االنبعاثات وطلب تضمٌن اإلشارة إلى الزراعة والؽابات 

لن ٌتم تضمٌن اإلشارة إلى  واالستخدامات األخرى لؤلراضً. اقترح مؤلؾ

ٌّر" عند ذكر "استخدام األراضً" بهدؾ االستجابة لطلب  التحرٌج لو إلؽاء "تؽ

مندوب السعودٌة. تساءل مندوبو البرازٌل واألرجنتٌن والٌابان عن هذا االقتراح 

ولكن وافقوا علٌه بعد لن شرح المؤلؾ لن اإلشارة إلى مسارات استخدام األراضً 

 ٌل.ُتعد لفضل بد

وفٌما ٌتعلق بالجملة التً تشٌر إلى لن مسارات التركٌز النموذجٌة تتضمن سٌنارٌو 

-2تخفٌؾ ٌؤدي إلى مستوى منخفض جداً من القسر )مسارات التركٌز النموذجٌة 

( و )مسارات 5-4سٌنارٌو للتثبٌت )مسارات التركٌز النموذجٌة  2( وعدد 6

وسٌنارٌو به انبعاثات عالٌة جداً من ؼازات الدفٌبة  .(0-6التركٌز النموذجٌة 

(. اقترح مندوب كندا ودعمه فً ذلك مندوبو 5-8)مسارات التركٌز النموذجٌة 

فنلندا وسانتا لوسٌا والمملكة المتحدة تبسٌط اللؽة عن طرٌق اإلشارة إلى "سٌنارٌو 

هذا  سٌنارٌو على المستوي المتوسط". وتم قبول 2تخفٌؾ صارم" و "عدد 

 االقتراح.

االنبعاثات المتراكمة من ثانً أكسٌد ناقش المشاركون جملة تفٌد بأن: حٌث لن 

  واالنبعاثات العالٌة فً العقود القلٌلة القادمة تعنً الكربون تحدد أقصى احترار

انبعاثات لقل فً العقود البلحقة لُتحد من االحترار إلى نفس المستوى. وحٌث 

عدم ٌقٌن  اقترح مندوب المملكة المتحدة "تتطلب" بدالً  لُوحظ لن البٌان ٌتضمن

من "تعنً". واستجابة لسؤال مندوب المملكة العربٌة السعودٌة حول استخدام 

انبعاثات ؼاز ثانً لكسٌد الكربون بدالً من ؼازات الدفٌبة؛ شرح المؤلفون لن 

تحدٌد لقصى الؽازات طوٌلة األمد مثل ؼاز ثانً لكسٌد الكربون هً المهمة فقط ل

احترار. اقترح مندوبا الصٌن والسعودٌة لؽة معتمدة من ملخص لصانعً 

السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل األول بدالً من ذلك  والتً تشٌر إلى لن لي 

مستوى ُمعٌن من االحترار ٌرتبط بمدى من االنبعاثات المتراكمة لؽاز ثانً لكسٌد 

اثات العالٌة فً العقود المبكرة تعنً الكربون  ولنه على سبٌل المثال االنبع

انبعاثات لقل فٌما بعد. وافق المشاركون على مقترح الصٌن والسعودٌة. كما وافق 

المشاركون على وضع حاشٌة من ملخص لصانعً السٌاسات الخاص بالفرٌق 

العامل األول تشرح لن تحدٌد كم هذا المدى من انبعاثات ؼاز ثانً لكسٌد الكربون 

 خذ فً االعتبار العوامل الدافعة األخرى بخبلؾ ثانً لكسٌد الكربون.ٌتطلب األ

"تحدٌد وفً مساء ٌوم الثبلثاء بدل الفرٌق فً مناقشة الفقرة التً تشٌر إلى: 

 2أقل من  المرجحإجمالً االحترار الناشئ عن األنشطة البشرٌة لٌكون من 

ٌبقى إجمالً  سوؾ ٌتطلب لن 1880 – 1861درجة مئوٌة مقارنة بالفترة من 

 1870انبعاثات ؼاز ثانً لكسٌد الكربون من كل مصادر األنشطة البشرٌة منذ 

جٌجا طن" و "لن ثلثً هذه الكمٌة قد انبعثت بالفعل حتى  2900لقل من حوالً 

. شرح ستوكر الربٌس المتشارك للفرٌق العامل األول لن العبارة 2011عام 

فة لساسٌة على لؽة الفرٌق العامل األول مجمعة ولنه على الرؼم من لنها مبنٌة بص

إال لنها تتضمن العمل الذي قام به الفرٌق العامل الثالث لٌضاً. كما ذكر لٌضاً لن 

لكثر سؤال متعلق بالسٌاسة كان على المؤلفٌن لن ٌتناولوه هو معنى الحد من 

درجة مبوٌة بصورة كمٌة.  2االحترار الناشا عن األنشطة البشرٌة لٌكون 

ض مندوب البرازٌل على تعبٌر "سوؾ ٌتطلب" حٌث لنه وصفً للؽاٌة اعتر

وذكر لنه ٌفضل مقترح مندوبً سوٌسرا والٌابان وآخرٌن بأن ٌشار إلٌه بـ "متعلق 

بـ" لو "ٌتمٌز بـ". شرح المؤلفون بأن "سوؾ ٌتطلب" ال ٌشٌر إلى سٌنارٌو لو 

علٌها من الفرٌق العامل  سٌاسة ولكنه بٌان لحقٌقة عن نظام المناخ ولنه لؽة متفق

 األول.

تم عمل عدة مقترحات لتبسٌط اللؽة  ووافق المؤلفون على اإلشارة إلى لن المدى 

قد اعتمد على العوامل الدافعة بخبلؾ ثانً لكسٌد الكربون. كما اقترح المؤلفون 

درجة  2%" للحد من االحترار إلى لقل من 66لكبر من  احتمالٌةاإلشارة إلى "

درجة مبوٌة". لشار مندوب  2الً من "من المرجح لن تكون لقل من مبوٌة بد

السعودٌة إلى الحاجة إلى التوازن  واعترض على تضمٌن بٌانات حول احتمالٌة 

% وعارضه فً ذلك مندوبو النروٌج والمملكة المتحدة وللمانٌا 66لكبر من 

ضمٌن والسوٌد وهولندا وشٌلً والٌابان والنمسا وآخرون حٌث دعوا إلى ت

%. اقترح مندوب 33% و لكبر من 55معلومات معادلة الحتماالت لكبر من 

من التقرٌر التجمٌعً المطول  2-2الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تضمٌن الجدول 

ٌُظهر موازنات االنبعاثات المتراكمة لؽاز ثانً لكسٌد الكربون نسبة إلى  والذي 

 مستوٌات احتماالت مختلفة. ثبلثة لهداؾ مختلفة من درجات الحرارة بثبلثة

وبعد مبلحظة لن دمج كل االحتماالت من الفرق العاملة فً هذه الفقرة سٌكون من 

الصعوبة بمكان  اقترح المؤلفون بدالً من ذلك إضافة اإلشارة إلى مستوٌات 

احتمال إضافٌة فً حاشٌة. وافق مندوبو النروٌج والدنمارك والمملكة المتحدة 

ولكن اعترض مندوب السعودٌة على  ٌنوآخرون على مقترح المؤلفوللمانٌا وكندا 

ذلك. واستمرت المناقشات حول مخاوؾ مندوبً البرازٌل والسعودٌة فً مجموعة 

صؽٌرة. وفً صباح ٌوم األربعاء  لفاد مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لن 

تٌن المجموعة الصؽٌرة توصلت إلى حل وسط بتعدٌل نص الفقرة وعمل حاشٌ

جدٌدتٌن. وافق الفرٌق على النص الُمعدل الذي ٌفٌد بأن: "تشٌر نتابج النماذج 

المتعددة إلى لن الحد من إجمالً االحترار الناشا عن األنشطة البشرٌة إلى لقل 

% "سوؾ 66باحتمال لكبر من  1880 – 1861درجة مبوٌة نسبة إلى  2من 

كربون من كل المصادر البشرٌة ٌتطلب" لن ٌظل إجمالً انبعاثات ثانً لكسٌد ال

جٌجا طن من ثانً  1900جٌجا طن ولن هناك "حوالً  2900لقل من حوالً 

". كما ٌشٌر النص لٌضاً إلى 2011لكسٌد الكربون " قد انبعثت بالفعل حتى 

فً التقرٌر المطول "من لجل سٌاق إضافً". وتشٌر الحواشً إلى  2-2الجدول 

ً االنبعاثات هدرجة مبوٌة بموجب سٌنارٌو 2 احتماالت الحد من االحترار إلى

جٌجا طن من  3300جٌجا طن من ثانً لكسٌد الكربون و 3000البدٌلٌن وهما 

 ثانً لكسٌد الكربون.

ٌشٌر  :النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً

ٌُحدد عنوان هذا القسم الفرعً إلى لن إجمالً انبعاثات ؼاز ثانً لكسٌد الكر بون 

بصفة كبٌرة المتوسط العالمً لبلحترار على سطح األرض فً نهاٌة القرن 
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الحادي والعشرٌن ولن توقعات انبعاثات ؼازات الدفٌبة تختلؾ بصورة كبٌرة طبقاً 

 للتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة وسٌاسة المناخ.

وذجٌة لعمل ٌتضمن هذا القسم الفرعً فقرات حول: استخدام مسارات التركٌز النم

التوقعات الخاصة بانبعاثات ؼازات الدفٌبة الناجمة عن لنشطة بشرٌة والعبلقة 

التً تكاد تكون خطٌة بٌن تراكم انبعاثات ؼاز ثانً لكسٌد الكربون والتؽٌر 

المتوقع فً درجة الحرارة العالمٌة. كما لنه ٌشٌر إلى النتابج متعددة النماذج التً 

 2الحترار الناشا عن األنشطة البشرٌة إلى لقل من توضح لن الحد من إجمالً ا

% ٌتطلب لن 66باحتماالت لكبر من  1880 – 1861درجة مبوٌة نسبة إلى 

تبقى االنبعاثات المتراكمة لثانً لكسٌد الكربون الناشبة عن األنشطة البشرٌة منذ 

 من ؼاز ثانً لكسٌد الكربون. طنجٌجا  2900لقل من  1870

الخاص باالنبعاثات  5الفرعٌة الشكل ملخص صانعً السٌاسات :تتضمن الفقرة 

البشرٌة السنوٌة لؽاز ثانً لكسٌد الكربون فً مسارات التركٌز النموذجٌة وفبات 

سٌنارٌو الفرٌق العامل الثالث ذات الصلة فً صورة االحترار مقابل االنبعاثات 

 التراكمٌة لؽاز ثانً لكسٌد الكربون.

ٌُفٌد بأن  قعة فً نظام المناخ:: التغٌرات المتو2-2 من فٌما ٌتعلق بالعنوان الذي 

المتوقع أن تزداد حرارة الجو على سطح األرض عن القرن الحادي والعشرٌن 

ولن المحٌط سوؾ ٌستمر فً االحترار والتحمض  فً كل سٌنارٌوهات االنبعاثات

وسوؾ ٌستمر االرتفاع فً متوسط مستوى سطح البحر  وافق الفرٌق على 

تضمٌن اإلشارة إلى موجات الحرارة والحاالت المتطرفة لهطول األمطار. اقترح 

ٌّر ٌعتمد  مندوب المملكة المتحدة إضافة لؽة تشٌر إلى لن مقٌاس وحجم معدل التؽ

على سٌنارٌوهات االنبعاثات  ولكن بعد تعقٌبات من ستوكر الربٌس المتشارك 

حاجة إلى عمل بٌانات ربٌسٌة للفرٌق العامل األول ومندوب السعودٌة حول ال

قصٌرة ومختصرة  وافق الفرٌق على النص كما تم تعدٌله مسبقاً دون اإلضافة 

 المقترحة من مندوب المملكة المتحدة.

التغٌر فً متوسط درجة حرارة وافق المشاركون على الفقرات التً ُتفٌد بأن 

 2005ى إل 1986مقارنة بالفترة من  2035إلى  2016الهواء للفترة من 

لن تكون فً المدى بٌن  المرجحمماثل لمسارات التركٌز النموذجٌة األربعة ومن 

درجة مبوٌة. وحول الجملة التً تفٌد بأن ذلك ٌفترض عدم اندالع  0.7 – 0.3

انفجارات بركانٌة كبرى لو تؽٌٌرات دنٌوٌة فً إجمالً اإلشعاعات الشمسٌة  طلب 

إضافة "التؽٌرات فً المصادر الطبٌعٌة  مندوب السعودٌة  ووافق المشاركون على

(" إلى هذا االفتراض. لفاد مندوبو كندا N2Oو  CH4)على سبٌل المثال 

ولسترالٌا والمملكة المتحدة وجنوب لفرٌقٌا بأن استخدام مصطلح "دنٌوٌة" ؼٌر 

مناسب فً هذا السٌاق  واقترح مندوب إٌرلندا تؽٌٌره وكتابة مصطلح "ؼٌر 

 وافقة على هذا المصطلح.الم تمتوقعة" وتم

  2100 – 2081التغٌٌرات فً درجة الحرارة بٌن وحول الفقرة التً تشٌر إلى 

من ها للتوقع بأن االحترار ؤشرح لحد المؤلفٌن لن الثقة العالٌة التً تم إعطا

فً التقٌٌم التقنً  5-4درجة مبوٌة لمسار التركٌز النموذجً  2 المرجح لال ٌتجاوز

ٌاسة للفرٌق العامل األول كان خطأ ٌتم تصحٌحه حالٌاً. ثم وملخص صانعً الس

ثقة وافق المشاركون بعد ذلك على الفقرة كما هً مقدمة مع إعطاء مستوى "

 ".ثقة عالٌة" فً هذا التوقع بدالً من "متوسطة

من  الزٌادة فً متوسط درجة حرارة األرضوفٌما ٌتعلق بالجملة التً ُتفٌد بأن 

-2درجة مبوٌة طبقاً لمسار التركٌز النموذجً  1.7 – 0.3بٌن  لن تكون المرجح

  طلب 5-8درجة مبوٌة طبقاً لمسار التركٌز النموذجً  4.8إلى  2.6ومن  6

مندوب الٌابان تحدٌد نطاق درجات الحرارة لسٌنارٌوهات مسارات التركٌز 

 النموذجٌة األخرى.

 – 1.1إضافة المدى من اقترح ستوكر الربٌس المتشارك للفرٌق العامل األول 

درجة  3.1 – 1.4ومن  5-4درجة مبوٌة فً مسار التركٌز النموذجً  2.6

وتم قبول ذلك. وبعد اقتراح مندوب السعودٌة  0-6مبوٌة لمسار التركٌز النموذجً 

بتحدٌد الفترة الزمنٌة  اقترح ستوكر وضع "بنهاٌة القرن الحادي والعشرٌن 

". وتمت الموافقة على هذا 2005 – 1985( مقارنة بـ 2100 – 2081)

 االقتراح.

الذي ٌشمل األعمدة الخاصة   6بالشكل ملخص صانعً السٌاسات :وفٌما ٌتعلق 

بالتغٌر فً متوسط درجة حرارة األرض والتغٌر فً متوسط مستوى سطح 

وما بعده. شرح لحد  1950  طلب مندوب الهند لن تعكس بٌانات من عام البحر

ه ٌمكن القٌام بذلك لدرجة حرارة األرض  إال لنه ال توجد محاكاة المؤلفٌن  بٌنما لن

متاحة اآلن لمستوى البحر ولكد على الحاجة للمحافظة على االتساق بٌن العامودٌن 

فً التقرٌر المطول ٌحتوي على  1-2الموجودٌن فً الشكل. ولضاؾ لن الشكل 

. 1900عام عدة لعمدة ذات سجل تارٌخً لدرجات حرارة األرض ٌرجع إلى 

  طلب مندوب هولندا اإلشارة إلى والتعلٌق الخاص به وحول عنوان الشكل

"زٌادة" مستوى البحر ولٌس "تؽٌر" وذلك لٌعكس الزٌادات الموضحة فً الشكل  

 الموافقة على الطلب. توتم

وفٌما ٌتعلق بالحاشٌة الخاصة ببٌان الشكل التً تشٌر إلى لنه ُبناء على الفهم 

إنه فً حالة بدء انهٌار القطاعات البحرٌة للصفحات الجلٌدٌة الحالً فقط ف

االنتاركتٌكٌة  فإن ذلك من الممكن لن ٌزٌد مستوى سطح البحر بصورة كبٌرة 

لعلى من المدى المرجح خبلل القرن الحادي والعشرٌن  تساءل مندوب السعودٌة 

لفٌزٌابً عن معنى "الفهم الحالً". اقترح مؤلؾ إضافة "المبلحظات والفهم ا

 والنمذجة" للتوضٌح وتمت الموافقة على هذا االقتراح.

حول التغٌرات وبه األعمدة  7الشكل ملخص صانعً السٌاسات :ناقش المشاركون 

من  فً متوسط حرارة سطح األرض والتغٌر فً متوسط هطول األمطار

. واستجابة لطلب مندوب السعودٌة 2100 – 2081إلى  2005 – 1986

الشكل حول احتمال القصور لو عدم الخاص ب التعلٌقمسبولٌة فً  إلضافة إخبلء

الٌقٌن فٌما ٌتعلق بالنماذج  ذكر ستوكر الربٌس المتشارك للفرٌق العامل األول 

ومعه مندوب هوالندا لن هذه المخاوؾ قد تم التعامل معها بواسطة المصطلحات 

ح" فً األشكال المستخدمة مثل "لسالٌب النماذج المتعددة" و "المدى المرج

األخرى المعتمدة وفً التقٌٌم األساسً لها. تمت الموافقة على الشكل ملخص 

 مع بعض التعدٌبلت اللؽوٌة البسٌطة.  7صانعً السٌاسات :

"من المتوقع لن ٌزٌد  تحمض المحٌطاتوفٌما ٌتعلق بالجملة التً تشٌر إلى لن: 

ض فً حموضة المحٌط فً لكل سٌنارٌوهات مسارات التركٌز النموذجٌة مع انخفا

 0.30والمدى من  6-2لمسار التركٌز النموذجً  0.07إلى  0.06المدى من 

  طلب مندوب الٌابان لن تنعكس 5-8لمسار التركٌز النموذجً  0.32إلى 

البٌانات لٌضاً لسٌنارٌوهً كل مسارات التركٌز النموذجٌة. لفاد مندوبا للمانٌا 

ً حموضة المحٌط لكل سٌنارٌوهات مسارات وسانتا لوسٌا لن بٌان االنخفاض ف

 6-2التركٌز النموذجٌة مضلل  ولشار إلى لنه بموجب مسار التركٌز النموذجً 

تبدل درجة تحمض المحٌط فً االنخفاض ببطء من منتصؾ القرن الحادي 

والعشرٌن. اقترح المؤلفون مراجعة النص لٌعكس هذه المخاوؾ ووافق 

 المشاركون على ذلك.

فً  المحٌط القطبً الشمالً خالً تقرٌباً من الجلٌدملة التً تفٌد بأن "وحول الج

الصٌؾ وحد لدنى من ثلج البحر فً شهر سبتمبر/ لٌلول قبل منتصؾ القرن من 

"  تساءل مندوب كندا عن مدى 5-8لمسار التركٌز النموذجً  األمور المرجحة

بنص من ملخص مبلءمة البٌان لهذا السٌنارٌو. اقترح مؤلؾ إضافة حاشٌة 

صانعً السٌاسة للفرٌق العامل األول بحٌث ٌتم اإلشارة إلى لنها "مبنٌة على تقٌٌم 

لمجموعة فرعٌة من النماذج التً ٌمكنها إعادة انتاج متوسط الحالة المناخٌة 

لمدى ثلج البحر القطبً الشمالً" وتم قبول هذا  2012 – 1979واالتجاه للفترة  

لسوٌد تحدٌد كم االنخفاض فً جلٌد البحر ولكن شرح االقتراح. اقترح مندوب ا

لحد المؤلفٌن لن كتابة هذه التفاصٌل فً ملخص صانعً السٌاسة سوؾ ٌنتج عنها 

 الموافقة على بقٌة الفقرة كما تم تقدٌمها. تنقص التوازن. وتم

توقع استمرار زٌادة متوسط سطح البحر خالل القرن وفٌما ٌتعلق بالفقرة حول 

  اقترح مندوب السعودٌة إضافة جملة تعكس التطورات الكبرى والعشرٌنالحادي 

فً العلم فً هذه القضٌة منذ تقرٌر التقٌٌم الرابع. استجاب ستوكر الربٌس 

المتشارك للفرٌق العامل األول ولشار إلى لن المعلومات الجدٌدة معقدة للؽاٌة 

التقٌٌم الخاص  بحٌث ٌصعب ذكرها فً التقرٌر التجمٌعً ولنها موجودة فً

بالفرٌق العامل األول. واقترح بدالً من ذلك  لن ٌتم إضافة ما ٌشٌر إلى: "كانت 

هناك تحسٌنات كبٌرة فً فهم وتوقع التؽٌر فً مستوى البحر منذ تقرٌر التقٌٌم 

 – 1986مقارنة بالفترة بٌن  2100 – 2081"فً الفترة بٌن  اً الرابع" وتحدٌد

 اً متر 0.55إلى  0.26الزٌادة فً المدى بٌن  " ومن المرجح لن تكون2005

لمسار التركٌز  اً متر 0.82إلى  0.45وبٌن  6-2لمسار التركٌز النموذجً 

 .5-8النموذجً 

ٌشٌر  :النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً

عنوان هذا القسم الفرعً إلى: من المتوقع لن ترتفع درجة حرارة األرض فً 

قرن الحادي والعشرٌن طبقاً لكل سٌنارٌوهات االنبعاثات التً تم تقٌٌمها  ال

وستكون موجات الحرارة لطول ولكثر تكراراً وسٌصبح هطول األمطار الشدٌدة 

 لكثر حدة وتكراراً فً معظم المناطق.

 تشٌر الفقرات فً هذا القسم الفرعً إلى:

تقبلٌة الناشبة عن االحترار المستمر بسبب االنبعاثات السابقة والمس -

 األنشطة البشرٌة والتؽٌرات الطبٌعٌة فً المناخ.
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
درجة  2 – 1.5من المرجح زٌادة درجة حرارة األرض بما ٌتجاوز  -

 .2100مبوٌة فً عام 

طبقاً لمختلؾ  2100االختبلفات فً متوسط درجة حرارة األرض فً عام  -

 مسارات التركٌز النموذجٌة.

تكرار موجات الحرارة الشدٌدة والنقص فً الٌقٌن االفتراضً لزٌادة  -

 الموجات الباردة فً معظم المناطق.

 عدم اتساق التؽٌرات فً هطول األمطار. -

 استمرار احترار المحٌطات. -

 الزٌادة فً تحمض المحٌطات طبقاً لمختلؾ مسارات التركٌز النموذجٌة. -

 تقلص ثلج البحر القطبً الشمالً طوال العام. -

 تجمد مع زٌادة درجات الحرارة.نقص األرض دابمة ال -

 نقص حجم األنهار الجلٌدٌة وتوقعات زٌادة مستوى سطح البحر. -

 

ر المناخ:2-3 ٌّ كان هناك الكثٌر من الجدل حول  : المخاطر المستقبلٌة وآثار تغ

ٌُضاعؾ األخطار القابمة وٌخلق  ٌّر المناخ سوؾ  العنوان الذي ٌشٌر إلى لن تؽ

لخطاراً جدٌدة لؤلنظمة الطبٌعٌة والبشرٌة فً الدول على كل مستوٌات التنمٌة. لكد 

مندوبو بولٌفٌا وفنزوٌبل وشٌلً ونٌكاراجوا واإلكوادور والبرازٌل وكوبا 

لدومٌنٌكان والصٌن والمكسٌك واألرجنتٌن والمؽرب على الحاجة إلى وجمهورٌة ا

إضافة إشارة للمخاطر "لكبر للشعوب والمجتمعات المحرومة بصورة لكبر" ودعا 

مندوب فنزوٌبل إلى المزٌد من التأكٌد على الدول النامٌة. لفاد مندوب سوٌسرا بأن 

ل فً التقرٌر المطول. هذه المخاوؾ واالهتمامات قد تم التعامل معها بالفع

)المخاطر اإلقلٌمٌة  8بملخص لصانعً السٌاسات : وباإلشارة إلى الشكل الخاص 

ه مندوب النمسا إلى حدود مقارنة  األساسٌة واحتماالت تقلٌل المخاطر(. نوَّ

مستوٌات المخاطر بٌن المناطق  وبالمثل صعوبة عمل تقٌٌم جاد وصارم للمخاطر 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ووافق المشاركون على بٌن الدول. اقترح مندوب 

اقتراحه حول النص الذي ٌشٌر إلى "المخاطر موزعة بصورة ؼٌر متساوٌة وهً 

لكبر بصفة عامة بٌن الشعوب والمجتمعات المحرومة فً الدول على مختلؾ 

 مستوٌات التنمٌة".

المملكة المتحدة  اقترح مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ودعمه فً ذلك مندوب

لوسٌا وسوٌسرا والباهاما والنمسا.. اقترح نقل الجملة التً  وعارضه مندوبو سانتا

ٌُزٌد من احتماالت تجاوز حدود  ٌّر المناخ  تشٌر إلى "ارتفاع معدالت وحجم تؽ

ٌّؾ. تمت الموافقة على ذلك وتم تضمٌن  ٌّؾ" وذلك إلى القسم الذي ٌتناول التك التك

ٌّؾ. 3-3الربٌسً للقسم الفرعً  الجملة فً البٌان  حول خصابص مسارات التك

ر المناخ تعتمدناقش المشاركون جملة ُتشٌر إلى لن " ٌّ على حجم  مخاطر آثار تغ

ٌّر المناخ وعلى ضعؾ وتعرض األشخاص واألنظمة الطبٌعٌة  ومعدل تؽ

المتأثرة". لثار مندوب هولندا وتركٌا المخاوؾ نحو تعرٌؾ المخاطر واقترح 

وب هولندا تعرٌفها كما ٌلً: "الجمع بٌن التعرض للمخاطر والضعؾ"  مند

ٌّر المناخ". وللتعامل مع هذه  واقترح مندوب تركٌا اإلشارة إلى "احتماالت تؽ

االعتبارات اقترح كرٌستوفر فٌلد الربٌس المتشارك للفرٌق العامل الثانً لؽة بدٌلة 

أ عن التفاعل بٌن المخاطر المتعلقة ُتشٌر إلى "مخاطر اآلثار المتعلقة بالمناخ تنش

بالمناخ وضعؾ وتعرض اإلنسان واألنظمة الطبٌعٌة للمخاطر". ٌشمل ذلك قدرتهم 

ٌّؾ. لكد مندوبا سوٌسرا والنروٌج على لهمٌة اإلشارة إلى حجم ومعدل  على التك

ٌّر المناخ واقترح فٌلد الربٌس المتشارك القٌام بذلك فً جملة الحقة حول زٌادة  تؽ

م االحترار والتؽٌٌرات األخرى فً نظام المناخ  وتمت الموافقة على ذلك حج

 باإلضافة إلى اإلشارة لمعدالت االحترار.

ٌمكن تقلٌص المخاطر الكلٌة آلثار ناقش المشاركون عبارة تنص على لنه "

" من خبلل الحد من معدالت وحجم انبعاثات ثانً لكسٌد التغٌرات المناخٌة

معدالت وحجم التؽٌرات المناخٌة بما فً ذلك تحمض  الكربون ومن ثم من

المحٌطات." وقد آثر مندوبو كل من سوٌسرا وبولٌفٌا والمملكة العربٌة السعودٌة 

"ؼازات  بانبعاثاتاستبدال انبعاثات "ثانً لكسٌد الكربون"  ولسترالٌاوفنزوٌبل 

ملخص األصلٌة لالدفٌبة". ولفاد مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بأن الصٌاؼة 

صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً والتً تشٌر إلى معدل وحجم 

 "التؽٌرات المناخٌة" كانت لكثر وضوحا واتفق الفرٌق على هذا التؽٌٌر. 

اقترح مندوب هولندا  ودعمه مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  إدخال عبارة 

المقترحات التً تقدم بها لحد  . وفً ظل مزٌد منتحدٌد المخاطرجدٌدة حول 

فٌلد  لشارت العبارة الجدٌدة إلى  لعضاء الفرٌق العامل الثانً والربٌس المتشارك 

انه من المهم بالنسبة لتقٌٌم المخاطر لن ٌتم تقٌٌم لوسع نطاق ممكن من اآلثار  بما 

 فً ذلك النتابج منخفضة االحتماالت وذات التبعات الضخمة.

النباتات ال ٌمكنها أن تنتقل بشكل طبٌعً بالسرعة ارة القابلة بأن وفٌما ٌتعلق بالعب

الكافٌة لتلحق بالمعدالت الحالٌة والمتوقعة للتغٌرات المناخٌة فً غالبٌة البٌئات 

  فقد اقترح مندوبا كندا والٌابان  اإلشارة إلى "لنواع النباتات" التً ال الطبٌعٌة

ما اقترحت هولندا "نباتات البذور". وبعد ٌمكنها "الهجرة" بالسرعة الكافٌة  بٌن

قلٌل من الجدل وبعض المقترحات المتعلقة بالنص والتً طرحها مندوبا الهند 

وجزر البهاما  اتفق المشاركون على النص التالً "ؼالبٌة لنواع النباتات ال ٌمكنها 

 تحوٌل نطاقاتها الجؽرافٌة بشكل طبٌعً ".

المخاطر األساسٌة حول  8: السٌاساتشكل ملخص واضعً البوفٌما ٌتعلق 

فقد طالب مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  اإلقلٌمٌة وإمكانات تقلٌص المخاطر،

بتضمٌن عبارات عن حدود التكٌؾ  حٌث رد فٌلد بأنه من الصعب تحدٌد 

مستوٌات لبلحتماالت الخاصة بتوقعات التكٌؾ فً المستقبل. وقد تمت الموافقة 

 تم تقدٌمه. على الشكل كما 

وبخصوص التعلٌق  قام المشاركون بمناقشة طول العبارة التً تشٌر إلى لنه " 

بالنسبة لكل إطار زمنً  تمت اإلشارة إلى مستوٌات المخاطر الستمرارٌة التكٌؾ 

 لوسٌا اإلشارةالتكٌؾ". وقد فضل مندوب سانت من الحالً ومن لجل حالة عالٌة 

ؾ" بما ٌتماشى مع ملخص واضعً السٌاسات إلى "حالة افتراضٌة عالٌة التكٌ

الخاص بالفرٌق العامل الثانً وطالب بتوضٌح حول المنهجٌة واالفتراضات 

" فً ملخص واضعً السٌاسات ةاألساسٌة. ولوضح فٌلد لنه تم استخدام "افتراضٌ

الخاص بالفرٌق العامل الثانً فقط فٌما ٌتعلق بالحاضر  بٌنما وجد لن عبارة "حالة 

التكٌؾ" مبلبمة عند اإلشارة للمستقبل. وفٌما ٌتعلق بالمنهجٌة  لوضح لحد عالٌة 

المؤلفٌن لن "حالة عالٌة التكٌؾ" تتعلق بأفضل تكٌؾ ممكن فً نطاق الحدود 

المعقولة. وطالب مندوب المملكة العربٌة السعودٌة بتحدٌد مصطلح "حالة عالٌة 

وصول إلى مستوٌات مرتفعة من التكٌؾ" فقام فٌلد باقتراح استبدالها بعبارة "ال

 التكٌؾ فً الوقت الحالً لو فً المستقبل"  وهو ما تمت الموافقة علٌه. 

وفٌما ٌتعلق بعبارة "لٌس من الضروري لن تتشابه مستوٌات المخاطر فً مختلؾ 

المناطق" اقترح مندوب النمسا عبارة "وبخاصة فً مختلؾ المناطق" بما ٌتماشى 

ت الخاص بالفرٌق العامل الثانً  وهو ما تم قبوله بعد السٌاسا صانعًمع ملخص 

 بعض النقاش. 

درجات مئوٌة  4ارتفاع حرارة الكرة األرضٌة بمعدل وحول عبارة تنص على لن 

إلى جانب زٌادة الطلب على الؽذاء  سوؾ تفرض مخاطر لكبر على  أو أكثر

ت لوسٌا على األمن الؽذابً على المستوى العالمً واإلقلٌمً  لكد مندوب سان

درجات  4الحاجة إلى التعامل مع اآلثار المحلٌة لزٌادة درجة الحرارة بمقدار 

. وفً لعقاب إجراء مناقشات ؼٌر رسمٌة  وافق االستوابٌةمبوٌة فً المناطق 

المشاركون على التعامل مع النقطة التً تثٌر قلق مندوب سانت لوسٌا من خبلل: 

 حاشٌةٌة على األمن الؽذابً فً النص وإضافة حذؾ اإلشارة إلى المخاطر اإلقلٌم

شٌر إلى "لن متوسط االحتباس الحراري المتوقع على األرض لكبر من متوسط ت

للفترة من لتركٌز النموذجٌة امسارات االحترار العالمً الخاص بكافة سٌنارٌوهات 

شكل ال  مع اإلشارة إلى 2005إلى  1985الفترة من مقارنة ب 2100إلى  2081

)التؽٌر فً متوسط درجة الحرارة السطحٌة ومتوسط  7:ص صانعً السٌاساتملخ

 لتوقعات اإلقلٌمٌة وفقا لما اقترحه مندوب هولندا. لسقوط األمطار( 

إعادة توزٌع لوسٌا عن قلقه فٌما ٌتعلق بعبارة تقول بأن  اوقد عبر مندوب سانت

مثل تحدٌا ٌواجه استدامة إنتاجٌة تس األنواع وخفض التنوع الحٌوي فً المحٌطات

المصاٌد وؼٌرها من خدمات النظام اإلٌكولوجً وخاصة فً دول المناطق 

. واتفق المشاركون على إضافة لن ذلك "نتٌجة للتؽٌرات المناخٌة المنخفضة

المتوقعة فً منتصؾ القرن الحادي والعشرٌن وبعد ذلك" وقد تم  اعتماد العبارة 

 فٌفة. مع بعض التعدٌبلت الط

والذي حمل عنوان  9:شكل ملخص صانعً السٌاساتالوفً الجزء العلوي من 

والذي ٌوضح إعادة  "التغٌرات المناخٌة تمثل مخاطر على اإلنتاج الغذائً"

التوزٌع المتوقع على المستوى العالمً ألعلى احتماالت للصٌد  قام مندوب كندا 

استقاء األرقام من نموذج مناخً  بالتعبٌر عن قلقه إزاء عدم الٌقٌن الكامن بسبب

 واحد وطالب بأن ٌذكر ذلك فً التعلٌق السفلً على الشكل. 

وفٌما ٌتعلق بعبارة فً التعلٌق الموجود لسفل الشكل  والتً تشٌر إلى لن التوقعات 

من التقرٌر الخاص عن سٌنارٌوهات االنبعاثات  A1Bقد اعتمدت على نموذج 

وبناء على  2060- 2051و 2010-2001لمقارنة متوسطات عشرة لعوام من 

طلب تخفٌؾ اللؽة التقنٌة المستخدمة  قام لحد المؤلفٌن بتقدٌم اقتراح  وافق علٌه 

من التقرٌر الخاص عن  A1Bالمشاركون  باستبدال اإلشارة إلى نموذج 

النبعاثات ب"ظروؾ البحار بناء على نموذج مناخً موحد وفقا سٌنارٌوهات ا

 ٌتراوح بٌن المتوسط والمرتفع". عالً لسٌنارٌو احترار
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

التغٌرات المناخٌة من المتوقع أن تإدي إلى زٌادة وحول عبارة تشٌر إلى لن       ..        

" وخاصة فً الدول النامٌة ذات الدخل  اعتالل الصحة فً العدٌد من المناطق

ار مندوبو الهند والمملكة العربٌة السعودٌة وجزر البهاما ودول المنخفض" لش

لخرى إلى لن الضعؾ ال ٌرتبط بالضرورة بعامل الدخل فً الدول النامٌة. وردا 

على تساؤل من مندوب المملكة العربٌة السعودٌة لشار لحد المؤلفٌن إلى لن 

رد مندوب  تعرٌؾ الدول منخفضة الدخل مستمد من تصنٌؾ البنك الدولً حٌث

المملكة العربٌة السعودٌة بأنهم لم ٌقروا تصنٌؾ البنك الدولً للدخل ولكنهم لقروا 

استخدام  الفرٌق علىفقط بتصنٌؾ الدول إلى دول متقدمة ودول نامٌة. وقد وافق 

العبارات المعتمدة من ملخص صانعً السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل الثانً مع 

 ملة وهً "بالمقارنة بخط لساس بدون تؽٌرات مناخٌة". إضافة عبارة فً نهاٌة الج

اآلثار المتوقعة للتغٌرات المناخٌة فً المناطق الحضرٌة وفٌما ٌتعلق بفقرة حول 

  اتفق المندوبون على مقترحات قدمها مندوب دولة اإلكوادور والمناطق الرٌفٌة

لجفاؾ وتلوث بإضافة االنهٌارات األرضٌة ومقترح مندوب جزر البهاما بإضافة ا

الهواء إلى قابمة المخاطر فً المناطق الحضرٌة. كما وافق المشاركون لٌضا على 

مقترح مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بإضافة األصول إلى قابمة األمور التً 

 قد تتأثر بزٌادة المخاطر.

 األضرار االقتصادٌة الكلٌة تتسارع مع ارتفاعوفٌما ٌختص بعبارة تنص على لن 

قام مندوب الٌابان مدعوما من مندوب سوٌسرا باقتراح إضافة نص ٌشٌر  الحرارة

التً تتعلق  االحترارإلى لنه تم االنتهاء من عدد قلٌل من التقدٌرات الكمٌة لظاهرة 

درجات مبوٌة لو لكثر. واقترح مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة نصا  3بزٌادة 

تقدٌرات باآلثار االقتصادٌة العالمٌة المتعلقة  بدٌبل ٌشٌر إلى لنه من الصعب وضع

العالمً. وفً لعقاب تساؤالت طرحها مندوب سوٌسرا مدعوما من رار باالحت

مندوب المؽرب قام المشاركون بقبول اقتراح مقدم من مندوب جنوب لفرٌقٌا 

بتحدٌد لنه من الصعب وضع تقدٌرات باآلثار االقتصادٌة العالمٌة "الحالٌة". وقد 

  " بدالً منالخسابربوضع كلمة "فق المشاركون على اقتراح من مندوب الهند وا

  .األضرار "كلمة 

وردا على استفسار من مندوب المملكة العربٌة السعودٌة قام فٌلد  الربٌس 

المتشارك فً الفرٌق العامل الثانً  باقتراح إضافة عبارة مستمدة من ملخص 

صانعً السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل الثانً فً نهاٌة الفقرة والتً تنص على 

الدول تعتبر لمورا هامة لٌضا لفهم لن "األبعاد الدولٌة مثل التجارة والعبلقات بٌن 

المخاطر المتعلقة بالتؽٌرات المناخٌة على المستوى اإلقلٌمً". وتمت الموافقة على 

 هذه اإلضافة. 

قٌام التغٌرات المناخٌة بصورة غٌر مباشرة باإلسهام فً وفٌما ٌتعلق بعبارة حول 

وعنؾ بٌن  التً تظهر فً صورة حروب مدنٌةزٌادة مخاطر الصراعات العنٌفة 

الجماعات المختلفة من خبلل تعظٌم مسببات هذه الصراعات مثل الفقر والصدمات 

االقتصادٌة  عارض مندوبو فنزوٌبل ونٌكاراجوا وبولٌفٌا واإلكوادور اإلشارة إلى 

الحروب المدنٌة. وقال مندوب نٌكاراجوا لن العبارة تتضمن رسالة سٌاسٌة واقترح 

ٌن لن العبارة "تركز بصفة لساسٌة على االستنتاجات حذفها. وقد لوضح لحد المؤلف

العلمٌة" ولكد على الحاجة إلى الحفاظ على الصٌاؼة كما هً. وقد وصؾ 

الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ  االستنتاجات بأنها  الفرٌقباشاوري  ربٌس 

لقوى االستنتاجات فً تقرٌر الفرٌق العامل الثانً وحذر من حذفها. واقترح 

مندوب كندا صٌاؼة بدٌلة بدون اإلشارة إلى الحروب المدنٌة والعنؾ بٌن 

الجماعات. وقد تم قبول هذه الفقرة بعد مزٌد من المراجعة من قبل المؤلفٌن وحذؾ 

 اإلشارة إلى الحروب المدنٌة والعنؾ بٌن الجماعات. 

: ٌشٌر النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً

وان هذا القسم الفرعً إلى لن التؽٌرات المناخٌة سوؾ تزٌد من المخاطر عن

الحالٌة وستخلق مخاطر جدٌدة وموزعة بصورة ؼٌر متساوٌة تتعلق باألنظمة 

 البشرٌة والطبٌعٌة. 

 وٌتضمن هذا القسم الفرعً فقرات عن:

  خطر اآلثار المتعلقة بالمناخ والناجمة عن التفاعل بٌن المخاطر

   .بالمناخالمتعلقة 

 تزاٌد مخاطر انقراض العدٌد من األنواع. 

 األمن الؽذابً وإعادة توزٌع األنواع البحرٌة العالمٌة وانخفاض  تهدٌد

 .التنوع الحٌوي البحري

  آثار على صحة اإلنسان؛ زٌادة المخاطر التً ٌتعرض لها األفراد

 .والممتلكات واالقتصاد واألنظمة اإلٌكولوجٌة فً المناطق الحضرٌة

  اآلثار الكبرى على لمن المٌاه واألمن الؽذابً والبنٌة التحتٌة والدخل

 .الزراعً فً المناطق الرٌفٌة

 تسارع الخسابر االقتصادٌة الكلٌة مع ارتفاع درجة الحرارة. 

  زٌادة ترحٌل السكان وزٌادة مخاطر الصراعات العنٌفة والتً تعزي

تؤدي إلى زٌادة  بصورة ؼٌر مباشرة إلى التؽٌرات المناخٌة التً

 العوامل المسببة للصراعات مثل الفقر والصدمات االقتصادٌة. 

لكل منطقة وإعادة  النموذجٌةوٌتضمن لٌضا لشكال تتعلق بالمخاطر األساسٌة 

 التوزٌع العالمً المتوقع لؤلسماك البحرٌة ولنواع البلفقارٌات. 

والتغٌرات  ة األمورمعالج، عدم القدرة على 2100تغٌر المناخ فٌما وراء : 2-4

اإلسهام البشري فً : جرت كثٌر من المناقشات حول فقرة تنص على لن المفاجئة

لعدة قرون بعد الوقؾ الكامل  زٌادة الحرارة سوف ٌستمر عند معدالت مرتفعة

لبلنبعاثات. وقال مندوب المملكة العربٌة السعودٌة لن النص ٌنقصه التوازن 

صانعً السٌاسات الخاص بالفرٌق  ملخصوفضل استخدام عبارات مستمدة من 

العامل األول والذي ٌشٌر إلى لن ذلك سٌعتمد على السٌنارٌوهات المستخدمة. 

ارة لٌس بها لي شًء ٌتعلق بالسٌنارٌوهات لكنها ولشار مندوب شٌلً لن العب

تتعلق بأوقات االستجابة المختلفة فً النظام المناخً. وقد عبر ستوكر  الربٌس 

المتشارك للفرٌق العامل األول  عن تردده فً ذكر السٌنارٌوهات واقترح اإلشارة 

ت فٌما ضخم مستمر إذا استمرت االنبعاثارار إلى لنه من المتوقع لن ٌحدث احت

. واقترح مندوبو االتحاد األوروبً والنروٌج وبلجٌكا ودول لخرى 2100وراء 

عبارات تشٌر إلى لن ثانً لكسٌد الكربون ٌظل فً الجو لفترة طوٌلة. وبناء على 

طلب من مندوب للمانٌا اقترح المؤلفون إضافة عبارة تشٌر إلى لنه من المتوقع لن 

. واقترح 2100االنبعاثات فٌما وراء  ضخم مستمر إذا استمرترار ٌحدث احت

"إضافً" رار مندوب بلجٌكا  ووافق المشاركون اآلخرون  على اإلشارة إلى احت

 بدال من "مستمر".

واستمرت المناقشات فً مجموعة مصؽرة  قام فً لعقابها المؤلفون بعرض 

النص المعدل. ولعقب ذلك جدل حول عبارة مقترحة تنص على لنه "فً لعقاب 

إضافً ضخم إذا استمرت معدالت رار   من المتوقع لن ٌحدث احت2100

انبعاثات ؼازات الدفٌبة مرتفعة" مع تشكٌك مندوب المملكة العربٌة السعودٌة فً 

 استخدام المحدد "ضخم".

وفً لعقاب مشاورات جرت بٌن مندوب المملكة العربٌة السعودٌة والمؤلفٌن قام 

امل األول  بتقدٌم صٌاؼة معدلة للفقرة والتً ستوكر  الربٌس المتشارك للفرٌق الع

"الضخم". وقد طرح مندوبو النروٌج  رارتضمنت حذؾ اإلشارة إلى االحت

والمملكة المتحدة وسلوفانٌا ودول لخرى تساؤالت فٌما ٌتعلق بهذه الصٌاؼة. وقد 

اقترح المؤلفون مع مندوب النروٌج والمملكة المتحدة وشٌلً وسلوفانٌا وبلجٌكا 

مانٌا ودول لخرى استخدام عبارة من ملخص صانعً السٌاسات الخاص ولل

بالفرٌق العامل األول  ولكن مندوب المملكة العربٌة السعودٌة اعترض علٌه  

فً كافة  2100والذي ٌنص على لن "االحتباس الحراري سوؾ ٌستمر فٌما وراء 

لتركٌز ا رمسافٌما عدا سٌنارٌو النموذجٌة التركٌز  اتسٌنارٌوهات مسار

 ". وبعد مناقشات مطولة  وافق الفرٌق على هذه الصٌاؼة. 6-2 النموذجً

: ٌشٌر النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً

عنوان هذا القسم الفرعً إلى لن العدٌد من جوانب التؽٌرات المناخٌة واآلثار 

انبعاثات ؼازات الدفٌبة  المتعلقة بها سوؾ تستمر لعدة قرون حتى عندما تتوقؾ

ولن مخاطر التؽٌرات المفاجبة لو التً ال ٌمكن وقفها  ٌةالبشر الناشبة عن األنشطة

 . رارتزٌد بزٌادة حجم االحت

فً ظل  2100فٌما وراء  راروٌتضمن القسم الفرعً فقرات حول: استمرار االحت

النموذجٌة؛ النقص المحتمل فً استقرار كافة التركٌز  اتؼالبٌة سٌنارٌوهات مسار

جوانب النظام المناخً حتى إذا استقرت الحرارة؛ زٌادة تحمض المحٌطات إذا 

استمرت انبعاثات ثانً لكسٌد الكربون؛ استمرار ارتفاع متوسط مستوى البحار 

على مستوى العالم لعدة قرون بناء على االنبعاثات المستقبلٌة؛ وزٌادة مخاطر 

والمتعلقة بالسٌنارٌوهات التً  للمعالجةٌرات اإلقلٌمٌة المفاجبة وؼٌر القابلة التؽ

 تتضمن انبعاثات متوسطة ومرتفعة. 

: فً تعلٌق على المسارات المستقبلٌة للتكٌف، والتخفٌف والتنمٌة المستدامة -3

هذا القسم بصفة عامة  عبر مندوبو المملكة العربٌة السعودٌة وقطر وبولٌفٌا 

ن عن قلقهم من لنه لم ٌتم التركٌز بصورة كافٌة على التنمٌة المستدامة  والصٌ

وطالبوا باستخدام العبارات المعتمدة من الفرٌق العامل الثالث. كما عبر مندوب 

المملكة العربٌة السعودٌة لٌضا عن قلقه بصفة عامة عن ؼٌاب التوازن بٌن 

 التكٌؾ والتخفٌؾ. 

وفٌما ٌتعلق بعنوان هذا القسم  اقترح مندوب بولٌفٌا استبدال "التحوالت والتؽٌر 

لتنمٌة المستدامة". ا من لجل مناخالمقاومة لل فً األنظمة" بعبارة "المسارات 

واقترح المؤلفون عبارة "المسارات المستقبلٌة للتكٌؾ والتخفٌؾ والتنمٌة 
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لصٌاؼة األصلٌة مشٌرا إلى لن المستدامة". واعترض مندوب سوٌسرا مفضبل ا

تقرٌر التقٌٌم الخامس وقد تم "التحول" هو لحد المفاهٌم الجدٌدة التً طرحت فً 

التعبٌر عنها بالفعل فً تقرٌر الفرٌق العامل. وفً لعقاب إجراء مناقشات إضافٌة  

 ن. ٌالمؤلف بواسطة مراجعتها تمتقبل المشاركون بإعادة الصٌاؼة المقترحة كما 

: ٌشٌر النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعًالنص 

مكملتان  استراتٌجٌتانالتكٌف والتخفٌف هما  عنوان هذا القسم الفرعً بأن

لخفض وإدارة مخاطر التؽٌرات المناخٌة ولن خفض االنبعاثات  لبعضهما بعضا

تقلٌل مخاطر  بصورة كبٌرة على مدار العقود القلٌلة القادمة ٌمكن لن ٌؤدي إلى:

المناخ فً القرن الحادي والعشرٌن وما وراءه؛ زٌادة احتماالت التكٌؾ الفعال؛ 

خفض تكلفة التخفٌؾ والمخاطر على المدى الطوٌل؛ واإلسهام فً المسارات 

 للتنمٌة المستدامة.  من لجل  مناخالمقاومة لل

ة إلى البٌانات : فً إشار: أسس اتخاذ القرارات المتعلقة بالتغٌرات المناخٌة3-1

المناهج التحلٌلٌة المتعلقة بتزوٌد صانعً السٌاسات بالمعلومات الربٌسٌة حول 

طالب مندوب بولٌفٌا إدراج إشارة إلى  حول الحد من التغٌرات المناخٌة وآثارها

  والعدالة واإلنصاؾ" بٌنما ذكر مندوب المملكة العربٌة السعودٌة التكافؤ"مسابل 

  القٌم الثقافٌة. واقترح المؤلفون نصاً  دة لمور من بٌنهاع ضرورة اإلشارة إلى

وافق علٌه المشاركون  ٌؤكد على لهمٌة "الحوكمة  واألبعاد األخبلقٌة والتكافؤ 

واألحكام القٌمٌة  والتقٌٌمات االقتصادٌة والتصورات المتنوعة واالستجابات 

 المختلفة للمخاطر وعدم الٌقٌن". 

عالقة التكٌف والتخفٌف بخصوص فقرة حول ولعقب ذلك مناقشات مطولة 

 تشٌر إلى . وقام المشاركون بمناقشة عبارة بالتنمٌة المستدامة والقضاء على الفقر

قضاٌا التكافؤ والعدالة واإلنصاؾ وهً قضاٌا  انثٌرٌلن التكٌؾ والتخفٌؾ 

ضرورٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة والقضاء على الفقر. وبعد مراجعة المؤلفٌن 

نص وفقا لمقترح مندوب البرازٌل وافق المشاركون على صٌاؼة بدٌلة تنص لل

على لن: التنمٌة المستدامة والتكافؤ تمثل لساسا لتقٌٌم السٌاسات المناخٌة؛ ولن الحد 

من آثار التؽٌرات المناخٌة هو من األمور الضرورٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة 

قضاٌا  انثٌرٌولن التخفٌؾ والتكٌؾ  والتكافؤ بما فً ذلك القضاء على الفقر؛

 تتعلق بالتكافؤ والعدالة واإلنصاؾ. 

إسهامات الدول السابقة والمستقبلٌة فً تراكم وحول عبارة تنص على لن 

مختلفة ولن الدول تواجه لٌضا تحدٌات وظروؾ مختلفة  غازات الدفٌئة فً الجو

طالب مندوب المملكة ولدٌها قدرات مختلفة على التعامل مع التخفٌؾ والتكٌؾ  

العربٌة السعودٌة بإضافة إشارة إلى مفاهٌم التكافؤ والمسؤولٌات العامة المتباٌنة. 

البرازٌل والنروٌج من تؽٌٌر "النص المصاغ بعناٌة" وتمت  اوقد حذر مندوب

 الموافقة على العبارة كما هً. 

ثم قام المشاركون بالموافقة على عبارة تنص على لن " العدٌد من الذٌن ٌعتبرون 

لكثر الناس تأثرا بالتؽٌرات المناخٌة قد قاموا وال ٌزالون ٌسهمون بقدر ضبٌل من 

 ؼازات الدفٌبة." انبعاثات

وفٌما ٌتعلق بعبارة تتعلق بمخاطر تأخٌر التخفٌؾ  تقدم مندوب المملكة العربٌة 

ة بمقترح دعمه مندوب فنزوٌبل واعترض علٌه مندوب فنلندا وهو ٌتعلق السعودٌ

مٌة لدعم التنمٌة الرا بإضافة عبارة تتعلق بكٌفٌة تسبب ذلك فً تدمٌر اإلجراءات

المستدامة. وبعد مناقشات فً مجموعات صؽٌرة حول الموضوع  قام لحد 

من الحاضر  المؤلفٌن بطرح نص ٌشٌر إلى لن "تأخٌر التخفٌؾ ٌؤجل األعباء

للمستقبل ولن استجابات التكٌؾ ؼٌر الكافٌة لآلثار الناشبة تؤدي بالفعل إلى تآكل 

لساس التنمٌة المستدامة" ولن "السٌاسات الشاملة المتعلقة باالستجابة للتؽٌرات 

المناخٌة التً تتماشى مع التنمٌة المستدامة تأخذ فً الحسبان المزاٌا المشتركة 

لسلبٌة والمخاطر التً تنشأ نتٌجة عن خٌارات التكٌؾ واآلثار الجانبٌة ا

د من قبل المملكة المتحدة حد  والتخفٌؾ." وقد تم اعتماد هذا النص بعد إضافة مُ 

 ٌتعلق بالمخاطر "التً قد" تنشأ.

وحٌد أفضل بٌن التخفٌف والتكٌف واآلثار  ال ٌوجد توازنوفٌما ٌتعلق بعبارة لنه 

ب المملكة المتحدة ودعمه مندوب فنلندا إلى حذفها.  مندو ادع المناخٌة المتبقٌة

لما مندوب بولٌفٌا  والذي دعمه مندوب المملكة العربٌة السعودٌة  فقد آثر اإلشارة 

إلى لن هذه العبارة ٌجب النظر إلٌها فً سٌاق التنمٌة المستدامة. واقترح مندوب 

بً  وإٌطالٌا  استخدام واالتحاد األورو  جنوب لفرٌقٌا وفنلندا  الذي دعمه مندوب

السٌاق الذي تمت الموافقة علٌه وهو لن "هذه المناهج ال ٌمكن لن تحدد" التوازن 

هذه المناهج "ال  لناألفضل الوحٌد". وتشٌر العبارة التً تمت الموافقة علٌها إلى 

ٌمكنها لن تحدد التوازن األفضل الوحٌد بٌن التخفٌؾ والتكٌؾ واآلثار المناخٌة 

 ". المتبقٌة

التغٌرات المناخٌة لها ثم قام المشاركون بعد ذلك بمناقشة فقرة تنص على لن: 

ولن ٌتم تحقٌق : العالمًسمات مشكلة تتعلق بالعمل الجماعً على المستوى 

 التخفٌؾ الفعال إذا قام كل من األطراؾ بالسعً إلى تحقٌق مصالحه بصورة

 بلل االستجابة الجماعٌة".منفردة؛ ولن التخفٌؾ الفعال "سوؾ ٌتحقق فقط من خ

وطالب مندوبو فنزوٌبل وبولٌفٌا والبرازٌل والمملكة العربٌة السعودٌة باإلشارة إلى 

التعاون الدولً ولضاؾ مندوبو البرازٌل والصٌن والمملكة العربٌة السعودٌة لن 

مثل هذا التعاون ٌجب لن ٌتم النظر إلٌه على لنه ٌتسم بالتكافؤ. واقترح مندوب 

 بل اإلشارة إلى تبادل المعرفة ونقل التكنولوجٌا. فنزوٌ

واقترح مندوب باكستان النص على لن التعاون الدولً مطلوب "وفقا إلطار األمم 

المتحدة". وطالب مندوبو الهند والسلفادور والمملكة العربٌة السعودٌة وباكستان 

التحاد والصٌن بتضمٌن إشارة إلى التكٌؾ. ولشار مندوب البرازٌل ومندوب ا

األوروبً إلى لن التكٌؾ ال ٌمتلك سمات المشكلة التً تقوم على لساس العمل 

 الجماعً. 

استبدال  على وبعد عقد مشاورات ؼٌر رسمٌة اقترح المؤلفون  ووافق المشاركون

االستجابة "الجماعٌة" باالستجابة "التعاونٌة" مع تضمٌن عبارة جدٌدة تنص على 

نتابج التً تعتبر متكافبة ٌمكن لن تؤدي إلى تعاون لكثر لن "األدلة تشٌر إلى لن ال

 فاعلٌة". 

: ٌشٌر النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً

العنوان إلى لن عملٌة اتخاذ القرارات المتعلقة بالحد من التؽٌرات المناخٌة ٌمكن 

وتؤكد لٌضا على لهمٌة   تؽذٌتها بالمعلومات من خبلل مناهج تحلٌلٌة مختلفة

الحوكمة واألبعاد األخبلقٌة والتكافؤ واألحكام القٌمٌة والتقٌٌمات االقتصادٌة  

 والتصورات المتنوعة واالستجابات المختلفة للمخاطر وعدم الٌقٌن.

وٌتضمن هذا القسم الفرعً فقرات تتضمن: التنمٌة المستدامة والتكافؤ كأساس 

وتصمٌم السٌاسات المناخٌة وتأثره بتصور األفراد  لتقٌٌم سٌاسات تقٌٌم المناخ؛

 ءالضووالمنظمات للمخاطر وعدم الٌقٌن ومدى لخذها فً الحسبان. كما تلقً 

لٌضا على مسألة التؽٌرات المناخٌة بوصفها تتمتع بسمات مشكلة تعتمد على العمل 

وقت الجماعً على المستوى الدولً ألن ؼالبٌة ؼازات الدفٌبة تتراكم بمرور ال

وتختلط على المستوى العالمً ولن انبعاثات لي عنصر )فرد  جماعة  شركة  

 دولة( تؤثر على العناصر األخرى. 

: وبالنسبة ألحد المناخ من خالل التخفٌف والتكٌف ر: تقلٌل مخاطر تغ3-2ٌ

لكن ال  التخفٌف ٌتضمن مزاٌا ومخاطر مشتركةالعناوٌن الذي ٌشٌر إلى لن "

وجود آثار حادة وواسعة النطاق وال ٌمكن منعها مثل  ٌوجد نفس احتماالت

المخاطر الناجمة عن تؽٌر المناخ"  اقترح مندوب المملكة العربٌة السعودٌة وضع 

"مزاٌا مشتركة وآثار سلبٌة". ولكد مندوب سوٌسرا على الحاجة إلى إضافة بعض 

ت الخاصة لتجنب إعطاء انطباعا بأن "كل اإلجراءا الدقٌقة اللؽوٌة التعبٌرات

بالتخفٌؾ ٌمكن لن ٌكون لها آثارا سلبٌة واقترح النص على لن إجراءات التخفٌؾ 

"ؼٌر المصممة جٌدا" فقط هً التً تنطوي على مخاطر. وبعد تقدٌم مقترحات 

إضافٌة وإجراء مراجعات  وافق الفرٌق على الصٌاؼة التً تشٌر إلى "المزاٌا 

بٌة سلبٌة" وتم تضمٌن عبارة فً العنوان المشتركة والمخاطر الناجمة عن آثار جان

تشٌر إلى لن المخاطر ال تتضمن نفس احتماالت اآلثار الشدٌدة وواسعة االنتشار 

 والتً ال ٌمكن وقفها. 

التخفٌف والتكٌف كمناهج ٌكمل بعضها بعضا لتقلٌص وفٌما ٌتعلق بعبارة حول 

زمنٌة مختلفة  طالب  المتعلقة بآثار التؽٌرات المناخٌة على مدى فترات المخاطر

مندوب بولٌفٌا باستخدام عبارات الفرٌق العامل الثانً للتعبٌر عن لن التخفٌؾ 

 ولسترالٌاالتنمٌة المستدامة. وفضل مندوبً السوٌد  والتكٌؾ ٌتحققان فً سٌاق 

 الحفاظ على النص كما هو وتمت الموافقة على العبارة كما هً. 

من  لاستثمارات فً مجال التخفٌف ٌمكن أن ٌقل ضخوفٌما ٌتعلق ببٌان بأن 

فً العقود البلحقة من القرن الحادي والعشرٌن وما وراءه   التغٌرات المناخٌة

طالب مندوب بولٌفٌا بحذؾ اإلشارة إلى "االستثمارات" قاببل بأنها تشٌر عادة إلى 

 التحوٌبلت المالٌة. وتم قبول العبارة بعد الحذؾ. 

على مدى العقود القلٌلة القادمة   تحقٌق مزاٌا التكٌفحول  وفٌما ٌتعلق بعبارة

اقترح مندوب المملكة العربٌة السعودٌة تضمٌنها إشارة إلى إطار زمنً لطول 

ووافق المشاركون على عبارة "فً المستقبل" بدال من "على مدى العقود القلٌلة 

 القادمة. 

خ ستكون مخاطر ضخمة بعض مخاطر تغٌر المناوبالنسبة لعبارة تشٌر إلى لن 

عند ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوٌة أو درجتٌن مئوٌتٌن فوق 

  اقترح مندوب سانت لوسٌا تضمٌن نماذج مستوٌات ما قبل العصر الصناعً

للمخاطر مثل تلك المخاطر المتعلقة باألحداث المتطرفة مع وصؾ المخاطر بأنها 
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قد اقترح مندوب المملكة العربٌة "معتدلة لو مرتفعة" بدال من "ضخمة". و

السعودٌة اإلشارة إلى المخاطر التً تواجه األنظمة االجتماعٌة واالقتصادٌة لٌضا. 

 الموافقة على العبارة مع األخذ باقتراح مندوب سانت لوسٌا.  توتم

 الحد من المخاطر المتعلقة بؤسباب تدعو للقلقوفٌما ٌتعلق بعبارة تشٌر إلى لن 

للتراكم المستقبلً النبعاثات ؼاز ثانً لكسٌد الكربون  فضل  ٌتضمن وضع حد

اإلشارة إلى انبعاثات كافة ؼازات  ولسترالٌاالمملكة العربٌة السعودٌة  امندوب

 وإسبانٌاالدفٌبة  لكن عارضهما مندوبو كل من للمانٌا وفرنسا والوالٌات المتحدة 

والمملكة المتحدة  نٌاوإسباسانت لوسٌا ودول لخرى. واقترح مندوبو النمسا و

وإٌطالٌا والبرازٌل والصٌن حذؾ اإلشارة إلى "المستقبلً" قبل تراكم انبعاثات 

ؼاز ثانً لكسٌد الكربون مشٌرٌن إلى لن االنبعاثات المتراكمة تمثل الماضً 

والحاضر لٌضا. ووافق الفرٌق على النص المقدم بعد حذؾ كلمة "المستقبلً" 

  وبعد القٌام بتعدٌل طفٌؾ.

تساؤالت بشأن مصدر العبارة مشٌرا إلى  السعودٌة وطرح مندوب المملكة العربٌة

لنه فً إطار إدارة المخاطر المتكررة فإن القصور الذاتً فً النظام االقتصادي 

والمناخً واحتمالٌة وجود لثار ال ٌمكن تجنبها من التؽٌرات المناخٌة تزٌد من 

مزاٌا جهود التخفٌؾ على المدى القصٌر. وقد قال لحد المؤلفٌن بأن النص كان 

ارة عن مزٌج جمع عناصر من مختلؾ الفرق العاملة. وقال الربٌس باشاوري عب

لنه ٌجب إضافة إشارة تضٌؾ تفاصٌل حول مصدر المعلومات. وقد وافق 

المشاركون على طلب مندوب السعودٌة بتبسٌط اللؽة حتى تصبح مفهومة 

لى على اقتراح من مندوب كندا بحذؾ اإلشارة إ   كما وافقوالواضعً السٌاسات

 إطار إدارة المخاطر المتكررة وتمت الموافقة على باقً العبارة كما تم طرحها. 

شار إلى لنه ول 10:ملخص صانعً السٌاسات  شكلالقام الربٌس باشاوري بتقدٌم  

هذا  وٌبٌن .ٌتكون من مزٌج من عمل الفرق العاملة الثبلثة كبٌراً  إنجازاً  ٌمثل

للتغٌرات المناخٌة على تراكم انبعاثات  تعتمد المخاطر المستقبلٌة كٌؾ الشكل

غاز ثانً أكسٌد الكربون والذي ٌعتمد بدوره على االنبعاثات السنوٌة على مدى 

لنه سمح بعمل فحص  . وقد قام لحد المؤلفٌن بعرض الشكل موضحاً العقود التالٌة

ل( وتراكم  العامودللعبلقة بٌن المخاطر كما هً فً لسباب المخاوؾ ) متبادل

ب( والمعوقات المتعلقة بذلك فً  العامودانبعاثات ؼاز ثانً لكسٌد الكربون )

ج(. وقد تمت الموافقة على الشكل  العامود) 2050االنبعاثات السنوٌة بحلول عام 

والتعلٌق السفلً كما تم عرضهما مع إضافة إشارة إلى انبعاثات ؼازات الدفٌبة فً 

ت مكافبة لؽاز ثانً لكسٌد الكربون ومع إجراء ج بدال من لي ؼازا العامود

 المراجعات األخرى التً تتعلق باالتساق والدقة. 

حذر البٌان ٌ: النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً

الربٌسً فً هذا الفصل الفرعً من لنه بدون اتخاذ إجراءات تخفٌؾ إضافٌة لكثر 

بنهاٌة القرن الحادي  االحترارمن تلك المطبقة حالٌا  إلى جانب التكٌؾ لٌضا  فإن 

والعشرٌن سوؾ ٌؤدي إلى مخاطر مرتفعة وشدٌدة االرتفاع ذات آثار حادة واسعة 

شٌر البٌان الربٌسً لٌضا  ٌعلى المستوى العالمً. كما النطاق وؼٌر قابلة للعبلج 

من بٌن لمور لخرى  إلى لن المخاطر التً تنجم عن اآلثار الجانبٌة السلبٌة 

للتخفٌؾ ال تنطوي على نفس احتماالت اآلثار الحادة وواسعة النطاق وؼٌر القابلة 

 ؽٌر المناخ. تللعبلج مثل مخاطر 

كٌؾ ٌعتبر التخفٌؾ والتكٌؾ مناهج مكملة  وٌتضمن القسم الفرعً فقرات عن:

لبعضها البعض لتقلٌص مخاطر آثار التؽٌرات المناخٌة على مدى فترات زمنٌة 

مختلفة؛ كٌؾ ٌمكن للخفض الشدٌد فً انبعاثات ؼازات الدفٌبة على مدى العقود 

القلٌلة القادمة لن ٌؤدي إلى خفض شدٌد فً مخاطر التؽٌرات المناخٌة من خبلل 

من االحتباس الحراري فً النصؾ الثانً من القرن الحادي والعشرٌن وما الحد 

وراءه؛ وخمسة لسباب تدعو للقلق مثل األنظمة الفرٌدة والمهددة  الظواهر الجوٌة 

المتطرفة  وتوزٌع اآلثار  واآلثار العالمٌة الكلٌة  والظواهر الفردٌة واسعة 

 النطاق. 

الذي   10:شكل ملخص صانعً السٌاسات الكما ٌتضمن هذا القسم الفرعً لٌضا 

ٌوضح العبلقة بٌن مخاطر تؽٌر المناخ  تؽٌرات درجات الحرارة  وتراكم 

انبعاثات ؼاز ثانً لكسٌد الكربون والتؽٌرات فً انبعاثات ؼازات الدفٌبة السنوٌة 

 . 2050بحلول عام 

شٌر إلى "لن ٌي ذ: فٌما ٌتعلق بالبٌان الربٌسً ال: سمات مسارات التكٌف3-3

تبنً منظور طوٌل المدى ٌزٌد من احتماالت لن تؤدي إجراءات التكٌؾ األكثر 

فورٌة إلى تعزٌز الخٌارات واالستعداد المستقبلً"  اقترح مندوب سوٌسرا إضافة 

 "فً سٌاق التنمٌة المستدامة"  وهو ما تمت الموافقة علٌه. 

إسهام التكٌف فً رفاه حول  وفً لعقاب مطلب مندوب بولٌفٌا فٌما ٌتعلق بعبارة

  وافق السكان وأمن األصول والحفاظ على خدمات األنظمة االٌكولوجٌة

 المشاركون على إضافة إشارة إلى "لهداؾ ووظابؾ" األنظمة اإلٌكولوجٌة. 

وفٌما ٌتعلق بعبارة حول لهمٌة بناء قدرات التكٌؾ المتعلقة باختٌار وتنفٌذ خٌارات 

مندوب للمانٌا  بدعم من مندوبً الصٌن والمملكة  االتكٌؾ بصورة فاعلة  دع

العربٌة السعودٌة  إلى إضافة عبارة حول الحاجة إلى تكامل التكٌؾ فً كافة خطط 

التنمٌة. وباإلشارة إلى اقتراح قام بتقدٌمه المؤلفون ٌتعلق بإضافة نص معتمد من 

دمج  ملخص صانعً السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل الثانً وٌنص على لن

التكٌؾ فً التخطٌط وصناعة القرار ٌمكن لن ٌدعم التآزر مع التنمٌة وخفض 

مخاطر الكوارث  طالب مندوب المملكة العربٌة السعودٌة  مع مندوب السلفادور  

وعارضهما مندوب كندا  طالب باإلشارة إلى "تصمٌم السٌاسات" بدال من 

ات بصفة لساسٌة ولن "صناعة القرار" مشٌرا إلى لن البٌان ٌخاطب الحكوم

مشاركة القطاع الخاص فً التكٌؾ تكاد ال تذكر فً دولته. وقد وافق المشاركون 

على اإلشارة إلى دمج التكٌؾ "فً التخطٌط  بما فً ذلك تصمٌم السٌاسات 

 وصناعة القرار". 

وقال مندوب بولٌفٌا  والذي دعمه مندوبً المملكة العربٌة السعودٌة وباكستان  إلى 

تقرٌر التجمٌعً كان "ؼٌر متوازن كلٌة" وتضمن ثبلث فقرات فقط عن لن ال

التكٌؾ ولربع صفحات عن التخفٌؾ. كما لكد على الحاجة إلى تضمٌن فقرات 

إضافٌة فً هذا القسم لتعكس ثراء المسابل المتعلقة بالتكٌؾ المستمر فً تقارٌر 

لٌدٌة للشعوب األصلٌة. الفرق العاملة بما فً ذلك المزاٌا المشتركة والمعرفة التق

وقد اجتمعت مجموعة صٌاؼة ؼٌر رسمٌة صؽٌرة إلجراء مزٌد من المناقشات 

 حول هذه المسألة. 

للتكٌؾ قام المؤلفون بعرض  االستراتٌجٌةعلى طلب للتوسع فً التؽطٌة  ورداً 

لربع فقرات إضافٌة من ملخص صانعً السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل الثانً: 

-2-3-3و   هـ 1-3-3و   ج-1-3-3و   ب-1-3-3السٌاسات ملخص صانعً 

  ووافق المشاركون على هذه الفقرات بعد تعدٌبلت طفٌفة. ب.

  قام مندوب الوالٌات المتحدة بالتذكٌر حدود التكٌفوفٌما ٌتعلق بفقرة حول 

بالمناقشات المطولة حول هذا الموضوع فً الفرٌق العامل الثانً واقترح استخدام 

ت المعتمدة. ووافق المشاركون على استبدال الفقرة بالعبارات المتفق علٌها العبارا

 فً ملخص واضعً السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل الثانً. 

التحوالت وكٌف ٌمكن أن تعزز التكٌف وتدعم التنمٌة وفٌما ٌختص بفقرة حول 

ا إلى لشار مندوب بولٌفٌا إلى لن التحوالت ال تحدث من فراغ ودع المستدامة

إضافة عبارات من ملخص واضعً السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل الثانً التً 

تشٌر إلى الرؤى والمناهج الوطنٌة للدول. كما اقترح إضافة عبارات حول التكٌؾ 

التحولً بما ٌعكس "النماذج التً تم تعزٌزها لو تؽٌٌرها لو تنظٌمها". وقد وافق 

 المشاركون على المقترحٌن. 

: ٌشٌر نهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعًالنص ال

عنوان هذا القسم الفرعً إلى لن: التكٌؾ ٌمكن لن ٌؤدي إلى خفض مخاطر آثار 

تؽٌر المناخ لكن هناك حدود لفعالٌته؛ ولن تبنً منظور طوٌل المدى ٌزٌد من 

ارات المستقبلٌة احتمالٌة لن تؤدي إجراءات التكٌؾ األكثر فورٌة إلى تعزٌز الخٌ

 والتأهب. 

 ٌةوٌتضمن هذا القسم الفرعً فقرات تتناول ما ٌلً: إسهامات التكٌؾ فً رفاه

  ووظابفها اإلٌكولوجٌةالسكان ولمن األصول والحفاظ على منتجات األنظمة 

وخدماتها؛ طرق تعزٌز التخطٌط والتنفٌذ المتعلق بالتكٌؾ والقٌود العامة التً 

ٌمكن لن تعوقها؛ القٌود المفروضة على التكٌؾ وكٌؾ تؤدي زٌادة معدالت وحجم 

التؽٌرات المناخٌة إلى زٌادة احتمال تجاوزها؛ والمزاٌا المشتركة والتآزر 

بٌن مختلؾ استجابات التكٌؾ. كما ٌشٌر لٌضا والمفاضلة بٌن التخفٌؾ والتكٌؾ و

إلى لن التحوالت فً القرارات واإلجراءات االقتصادٌة واالجتماعٌة والتكنولوجٌة 

 والسٌاسٌة ٌمكن لن تعزز التكٌؾ وتدعم التنمٌة المستدامة. 

: وحول عبارة وردت فً العنوان تشٌر إلى لن سمات مسارات التخفٌف 3-4

تقلٌل ضخم فً االنبعاثات على مدى العقود القلٌلة القادمة هذه المسارات تتطلب "

والوصول إلى نقطة الصفر فً انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون وغازات الدفٌئة 

"  طلب مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بعٌدطوٌال على المدى ال تستمرالتً 

لفضل. وقد " وطلب عبارة ٌمكن قٌاسها بصورة بعٌدتوضٌحا حول "على المدى ال

لفرٌق العامل الثالث  عبارة "فً نهاٌة لاقترح لوتمار ادٌنهوفار  الربٌس المتشارك 

القرن"  وتمت الموافقة علٌها. وقد تم اعتماد العبارة بعد إجراء هذا التعدٌل 

 وإجراء تعدٌل تحرٌري آخر. 



 21  صفحة  607، رقم 21المجمد                       1024نوفمبر/تشرين الثاني  4 الثالثاء 

 

 

      12 

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

على مستوٌات منخفضة أو مرتفعة  االحترارقصر وفً العنوان الذي ٌشٌر إلى لن       ..        

االتحاد  ا  اقترح مندوبٌتضمن بذل جهود مماثلة، لكن على مدى زمنً مختلف

األوربً والمملكة المتحدة اإلشارة إلى "خفض االنبعاثات" بدال من "الجهود". 

ولجاب لحد المؤلفٌن على ذلك بأن المصطلح الصحٌح هو "التحدٌات". وقد تم 

 إدخال هذا التعدٌل.  اعتماد العبارة بعد

وفٌما ٌتعلق بالعبارة التً تنص على لن "مسارات االنبعاثات التً تؤدي إلى 

 450صل إلى ت 2100حدوث تركٌز فً مكافا ثانً لكسٌد الكربون فً عام 

جزء فً الملٌون لو لقل  من المحتمل لن تحافظ على مستوى االحتباس الحراري 

لقرن بالنسبة لمستوٌات ما قبل العصر درجة مبوٌة على مدى ا 2فً لقل من 

 صانعًملخص    وشكل1:السٌاسات ً)جدول ملخص واضع الصناعً

("  طالب مندوبو الصٌن وبولٌفٌا والمملكة العربٌة السعودٌة لٌضا 11 :السٌاسات 

درجة مبوٌة من خبلل السٌنارٌوهات التً  2بتضمٌن معلومات حول تحقٌق هدؾ 

ن تركٌز مكافا ثانً لكسٌد الكربون  مع مستوٌات تؤدي إلى مستوٌات مختلفة م

ثقة مختلفة. وقد دعم مندوبو كل من النروٌج وللمانٌا والدنمارك ونٌوزٌبلندا 

 وتشٌلً وسلوفانٌا واالتحاد األوربً والسوٌد العبارة كما هً. 

وقد لوضح ادٌنهوفار  الربٌس المتشارك للفرٌق العامل الثالث  لن جدول ملخص 

المشار إلٌه ٌشٌر إلى تركٌزات لخرى ولن ملخص صانعً  1:ٌاساتصانعً الس

ٌتضمن معلومات مفصلة ولذلك فإنه من الثالث السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل 

ؼٌر الضروري لن نقوم بنسخه مرة لخرى. وبعد اقتراح تقدم به مندوب نٌوزٌلندا 

كر المرجع لئلشارة إلى الجدول والشكل بصورة بارزة  اقترح ادٌنهوفار ذ

بالتفصٌل بٌن لقواس بحٌث ٌصبح "بالنسبة للمسارات التً تؤدي إلى مستوٌات 

وشكل  1:بدٌلة من االحتباس الحراري  انظر جدول ملخص صانعً السٌاسات

". وقد اقترح لحد المؤلفٌن إضافة معلومات عن 11:ملخص واضع السٌاسات

ؾ التً طرحها المخاو للتعامل مع حاشٌةمستوٌات التركٌز األخرى فً 

 المشاركون. 

درجة  2بولٌفٌا ونٌكاراجوا عن اعتراضهما على قبول هدؾ  اوقد عبر مندوب

شاوري بأن الفرٌق حصل على ادرجة مبوٌة. ورد الربٌس ب 1.5مبوٌة بدال من 

 درجة مبوٌة نتٌجة لبلحتباس الحراري.  2تفوٌض ببحث ما سٌتحقق عند ارتفاع 

جانب بقٌة الفقرة من خبلل مجموعة مصؽرة. وعقب وقد تمت دراسة العبارة إلى 

ذلك  لشار لحد المؤلفٌن إلى لنه تم االتفاق على نص لطول ولكثر توازنا ٌقدم 

درجة مبوٌة مع  2تفاصٌل لكثر حول السٌنارٌوهات المتعلقة بالوصول إلى هدؾ 

ٌل مختلؾ نسب تركٌز مكافا ثانً لكسٌد الكربون المحتملة. واقترح مندوب البراز

استخدام نفس النص فً لجزاء لخرى مماثلة من حٌث المفهوم من ملخص صانعً 

من التكرار. وقد حذر  يشاوراالسٌاسات التً لم ٌتم اعتمادها بعد. لكن الربٌس ب

بها مع إدخال تعدٌبلت  تتعلقان  وحاشٌتٌناعتمد المشاركون عندبذ الفقرة بأكملها 

 تحرٌرٌة طفٌفة. 

تكنولوجٌا إزالة ثانً من بٌنها لمور  عدة فقرة تضمنتوقد وافق الفرٌق على 

. وفٌما ٌتعلق أكسٌد الكربون والمرتبطة بالتحدٌات والمخاطر بدرجات مختلفة

شٌر إلى لن طرق إزالة ثانً لكسٌد الكربون تتضمن آثار جانبٌة تً تال بالحاشٌة

وفود بما فً وتبعات على المدى البعٌد على المستوى العالمً  طالبت العدٌد من ال

وكندا والنروٌج وسلوفانٌا بإضافة  ولسترالٌاذلك وفود الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

محدد لئلشارة إلى لن البٌان ال ٌنطبق على طرق إزالة ثانً لكسٌد الكربون. 

ولشار مندوب بولٌفٌا إلى لوجه القصور المتعلقة بهذه التكنولوجٌا مشٌرا إلى لنها 

بعد إضافة عبارة  الحاشٌةالمستدامة. وقد تمت الموافقة على ال تسهم فً التنمٌة 

 محددة. 

عوامل القسر التً ال وفٌما ٌتعلق بعبارة جدٌدة قام باقتراحها المؤلفون حول 

  قام مندوبو الوالٌات المتحدة تتضمن ثانً أكسٌد الكربون فً سٌاق التخفٌف

ؾ بعض عوامل القسر وشٌلً بدعم صٌاؼة تقول لن "تخفٌ ولسترالٌااألمرٌكٌة 

على  االحترارؤدي إلى تقلٌل معدالت تالتً تبقى لفترة قصٌرة فً المناخ ٌمكن لن 

"  بعٌدعلى المدى ال االحترارعلى  اً محدود اً سٌكون له لثر المدى القصٌر  لكن

 االحترار ن والتً تشٌر إلى لن "ٌبدال من الصٌاؼة البدٌلة المقترحة من قبل المؤلف

تدفعه بصفة لساسٌة انبعاثات ثانً لكسٌد الكربون". وبعد مزٌد  بعٌدعلى المدى ال

ن وافق المشاركون على لن ٌشٌر النص إلى ٌمن العمل على النص من قبل المؤلف

لن كافة انبعاثات ؼازات الدفٌبة تؤثر على معدل وحجم التؽٌرات المناخٌة على 

ى الطوٌل تدفعه بصفة على المد لن االحترارمدى العقدٌن القادمٌن بالرؼم من 

 لساسٌة انبعاثات ثانً لكسٌد الكربون. 

وفٌما ٌتعلق بعبارة تشٌر إلى انه فً حٌن لن آثار انبعاثات ؼاز المٌثان مفهومة 

. بآثار الكربون األسودوجد عبلمات استفهام كبٌرة فٌما ٌتعلق تبصورة جٌدة  

ؾ العبارة مشٌرٌن إلى حذ ولسترالٌاوطالب مندوبو النروٌج وشٌلً وكندا والنمسا 

جوانب عدم الدقة. واقترح مندوب كندا صٌاؼة جدٌدة تشٌر إلى لنه فً حٌن لن 

تقلٌل انبعاثات الؽازات والؽازات المتطاٌرة التً تبقى لفترة قصٌرة فً الجو )مثل 

المٌثان والكربون األسود( قد ٌؤدي إلى تقلٌل معدالت زٌادة الحرارة على المدى 

امل القسر التبرٌدٌة المخففة )مثل ثانً لكسٌد الكبرٌت( سوؾ القصٌر  فإن عو

تؤدي إلى زٌادة الحرارة. ولكد مندوب الصٌن على لن هذا االقتراح ال ٌعبر 

بصورة كافٌة عن لوجه الشك فٌما ٌتعلق بآثار الكربون األسود وقد ٌتضمن لن 

بل. وفً الكربون األسود ٌمكن تخفٌفه بصورة مستقلة  وهو لمر قد ٌكون مضل

إشارة إلى التعقٌد المتضمن فً تركٌب هذا المسألة فً جملة واحده  اقترح 

 المؤلفون حذؾ العبارة  ووافق المشاركون على ذلك.

وقد تناقش المشاركون لٌضا حول ما إذا كان ٌحب االحتفاظ بعبارة تشٌر إلى لن 

ى تطبٌق اختٌار مقٌاس لحساب انبعاثات مكافا ثانً لكسٌد الكربون ٌعتمد عل

 السٌاسات وسٌاقها وٌتضمن لحكام تتعلق بالقٌمة. وبسبب وجود دعوات إللؽاء

  قام المؤلفون  بدعم من مندوب البرازٌل  بالتأكٌد على لن العبارة تعكس العبارة

استنتاج لساسً ٌتعلق بالسٌاسات مشٌرٌن إلى لنها الحالة الوحٌدة فً التقرٌر 

ٌارات التكٌؾ فً ؼٌاب ثانً لكسٌد الكربون وفً التً ٌتم فٌها مقارنة خ التجمٌعً

وجود ثانً لكسٌد الكربون. وبعد مشاورات ؼٌر رسمٌة  وافق المشاركون على 

 االحتفاظ بالعبارة كما هً. 

  لم ٌتم قبول اقتراح التكالٌف االقتصادٌة اإلجمالٌة للتخفٌفٌما ٌتعلق بفقرة عن فو

عالمً موحد بدال من "سعر"  وتم  من مندوب السعودٌة ٌشٌر إلى "سوق" كربون

 اعتماد النص كما تم عرضه.

حول تكالٌؾ التخفٌؾ  13 السٌاسات:شكل ملخص صانعً القام المؤلفون بعرض 

العالمٌة بناء على شكل لعده الفرٌق العامل الثالث. وبناء على اقتراح من مندوب 

ال تذكر إذا ما تمت  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  الذي لشار إلى لن تكلفة التخفٌؾ

مقارنتها بمعدل نمو االستهبلك المتوقع  وافق الفرٌق على إضافة عمود على 

جانب الشكل لٌمثل الخط األساسً لنمو االستهبلك. وتمت إعادة تسمٌة الشكل 

"تكالٌؾ التخفٌؾ العالمً ونمو االستهبلك فً سٌنارٌوهات الخط األساسً" ثم 

 تمت الموافقة علٌه.   

  تكالٌف التخفٌف فً ظل محدودٌة الوسائل التكنولوجٌةوفٌما ٌتعلق بفقرة حول 

اقترح مندوب الٌابان إضافة الطاقة النووٌة والمتجددة من ملخص صانعً القرار 

الخاص بالفرٌق العامل الثالث إلى قابمة الوسابل التكنولوجٌة والتً تم إلقاء الضوء 

متعلقة بإعداد سٌنارٌوهات من المحتمل لن علٌها فً عبارة عن حدود النماذج ال

درجة مبوٌة  2تؤدي إلى الحفاظ على االحتباس الحراري فً مستوى لقل من 

على مدى القرن الحادي والعشرٌن إذا تم التأخر فً استخدام األسالٌب التكنولوجٌة 

فرٌق وللمانٌا واألساسٌة. وبعد إجراء المزٌد من المشاورات بٌن مندوبً الٌابان 

المؤلفٌن  قام الفرٌق باعتماد سرد كافة األسالٌب التكنولوجٌة الواردة فً جدول 

بٌن لقواس فً العبارة األولى وتمت  : ووضعها2 السٌاسات:ملخص صانعً 

الموافقة على النص. وٌشٌر النص المعتمد إلى لنه "فً ؼٌاب الوسابل التكنولوجٌة 

الطاقة الحٌوٌة  وحجز الكربون التخفٌفٌة لو فً حالة محدودٌة توافرها )مثل 

وتخزٌنه( والمزج بٌنها  والطاقة الحٌوٌة مع حجز الكربون وتخزٌنه  والطاقة 

النووٌة  وطاقة الرٌاح/الطاقة الشمسٌة(  فإن تكلفة التخفٌؾ ٌمكن لن ترتفع 

 بصورة كبٌرة وفقا لنوع التكنولوجٌا المستخدمة". 

ما من مندوبً االتحاد الروسً  ومصر وقد اقترح مندوب المملكة السعودٌة  مدعو

لدٌؾ والجمهورٌة الكورٌة  اوجزر الم ولسترالٌاواألردن وفنزوٌبل والهند 

سٌنارٌوهات التخفٌف قد تقلل من عائدات وباكستان  نصا ٌلقً الضوء على لن 

الجهات المصدرة للوقود األحفوري وأن توافر عملٌة حجز الكربون وتخزٌنه 

  كما تمت اإلشارة فً السلبٌة لعملٌة التخفٌف على القٌمة سوف تقلل من اآلثار

السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل الثالث. وقد اعترض مندوبو  صانعًملخص 

الدنمارك وسوٌسرا ودول لخرى. واقترح مندوب السوٌد وجوب ذكر اآلثار التً 

 تلحق بمنتجً الطاقة المتجددة لٌضا. 

تراح مندوب المملكة العربٌة السعودٌة والتدقٌق وقد قام المشاركون بالنظر فً اق 

 فً كل العبارات. 

وبعد مزٌد من المناقشات  وافق المشاركون على عبارة حول زٌادة الخطط 

الوطنٌة حول التكٌؾ والتخفٌؾ منذ إعداد تقرٌر  ودونواالستراتٌجٌات الوطنٌة 

مها لدمج لهداؾ التقٌٌم الرابع مع زٌادة التركٌز على السٌاسات التً تم تصمٌ

متعددة وزٌادة المزاٌا المشتركة وتقلٌل اآلثار الجانبٌة السلبٌة. وقد تقدم لحد 

المؤلفٌن باقتراح وافق علٌه المشاركون مفاده لن ٌتم تضمٌن هذه العبارة فً القسم 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
)مناهج السٌاسات الخاصة بالتكٌؾ والتخفٌؾ  والتكنولوجٌا  4-4الفرعً 

 والتموٌل(.

ة على عبارة تتعلق بسٌاسات التخفٌؾ التً من المحتمل لن تؤدي وتمت الموافق

 ًإلى تخفٌض قٌمة لصول الوقود األحفوري وتخفٌض اإلٌرادات. لكن مندوب

عن قلقهم  واعبرالمملكة المتحدة واالتحاد األوروبً وللمانٌا والسوٌد والنروٌج 

بٌعة المزاٌا المشتركة فٌما ٌتعلق بؽٌاب التوازن فً التقرٌر بٌن األهداؾ البٌبٌة وط

 األخرى والمخاطر وخاصة اآلثار الجانبٌة السلبٌة. 

وفً صبٌحة ٌوم السبت  وعقب مشاورات جرت فً مجموعة مصؽرة  قام لحد 

المؤلفٌن باإلشارة إلى لن المجموعة قد اقترحت اإلبقاء على النص الذي تم اعتماده 

ودٌة حول خفض قٌمة لصول بالفعل والذي اقترحه مندوب المملكة العربٌة السع

(. وقال لن المجموعة قد 4-3فً فقرة فً القسم الفرعً ) األحفوريالوقود 

اقترحت لٌضا تحقٌق توازن بٌن ذلك وبٌن عبارة مقترحة حول المزاٌا المشتركة 

للتخفٌؾ التً تم اقتراحها فً األصل من لجل فقرة حول آثار سٌاسات التخفٌؾ. 

 . وقد تمت الموافقة على ذلك

وقد تم اقتراح عبارات حول المزاٌا المشتركة الخاصة بصحة اإلنسان واآلثار  

المتعلقة باألنظمة اإلٌكولوجٌة وكفاٌة الموارد ومرونة لنظمة الطاقة لسٌنارٌوهات 

التخفٌؾ مع مستوٌات تركٌز مكافا ثانً لكسٌد الكربون قبل الوصول إلى حوالً 

ا فً فقرة جدٌدة. وتم االتفاق على جزء فً الملٌون لتضمٌنه 500إلى  450

)مناهج السٌاسات الخاصة بالتكٌؾ  4-4تضمٌن هذه العبارة فً القسم الفرعً 

 والتخفٌؾ  والتكنولوجٌا والتموٌل(.

وقال المؤلفون لن المجموعة قد اقترحت استبدال عبارة حول إمكانات المزاٌا 

فوق على إمكانات اآلثار المشتركة إلجراءات االستخدام النهابً للطاقة التً تت

الجانبٌة السلبٌة  بالرؼم من عدم ضرورة حدوث ذلك لكافة إمدادات الطاقة 

والتدابٌر المتعلقة باالستخدامات الزراعٌة والحراجٌة واالستخدامات األخرى 

 . 4-4لؤلرض فً فقرة فً القسم الفرعً 

 وقد وافق الفرٌق على هذه المقترحات.

  اقترح مندوب الوالٌات المتحدة دارة اإلشعاع الشمسًإوفٌما ٌتعلق بفقرة حول 

ستتبع عدم ٌقٌن وآثار جانبٌة تاألمرٌكٌة النص على لن "ٌمكن" بدال من "سوؾ" 

ومخاطر ولوجه قصور الن بعض المناهج قد ال ٌكون لها مثل هذه اآلثار الجانبٌة 

ً مسرد لو المخاطر ولن إدارة اإلشعاع الشمسً قد تم تعرٌفها بصفة عامة ف

المصطلحات. لكن فضل المؤلفون إلى جانب مندوبً بولٌفٌا والنروٌج والنمسا 

طالما لن النص ٌشٌر بصفة محددة إلى  والمكسٌك ودول لخرى استخدام "سوؾ"

إدارة اإلشعاع الشمسً على نطاق واسع. وتمت الموافقة على النص كما عرضه 

 المؤلفون. 

وقد قام المشاركون لٌضا بمناقشة عبارة تشٌر إلى لنه إذا تم نشر عملٌة إدارة 

اإلشعاع الشمسً ثم تم وقفها  سترتفع درجات الحرارة السطحٌة بسرعة كبٌرة بما 

ٌؤثر على األنظمة االٌكولوجٌة المعرضة لمعدالت تؽٌر سرٌعة. وتقدم مندوبو كل 

تراحات بإضافة صفات للعبارة. لكن من البرازٌل وكندا واالتحاد الروسً باق

 المؤلفون آثروا الحفاظ على النص كما تم عرضه وتمت الموافقة على ذلك. 

: ٌشٌر النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً

عنوان هذا القسم الفرعً إلى لن: هناك العدٌد من مسارات التخفٌؾ التً من 

درجة مبوٌة وفقا  2وتبقٌه تحت  االحترارمن  المحتمل لن تؤدي إلى الحد

لمستوٌات ما قبل العصر الصناعً؛ وسوؾ تتطلب هذه المسارات خفض هابل فً 

االنبعاثات على مدى العقود القلٌلة القادمة والوصول إلى انبعاثات تقترب من 

الصفر بالنسبة لثانً لكسٌد الكربون وؼازات الدفٌبة األخرى التً تبقى لفترة 

لة فً الجو بنهاٌة هذا القرن؛ وتفرض عملٌة تطبٌق مثل هذا الخفض تحدٌات طوٌ

تكنولوجٌة واقتصادٌة واجتماعٌة ومؤسسٌة ضخمة؛ تتضمن عملٌة الحد من 

 فً مستوٌات لقل لو لعلى تحدٌات مماثلة لكن على مدى زمنً مختلؾ.  االحترار

: بدون بذل جهود ٌنهامن بلمور  إلى عدة  وٌتضمن هذا القسم الفرعً فقرات تشٌر

إضافٌة  من المتوقع لن ٌستمر نمو االنبعاثات العالمٌة مدفوعة بالزٌادة السكانٌة 

العالمٌة واألنشطة االقتصادٌة؛ السٌنارٌوهات التً تؤدي إلى مستوٌات تركٌز 

جزء فً الملٌون بالنسبة لمكافا  450تصل إلى  2100ؼازات الدفٌبة فً عام 

 2فً إطار  االحترارو لقل من المحتمل لن تحافظ على ثانً لكسٌد الكربون ل

درجة مبوٌة على مدار القرن الحادي والعشرٌن وفقا لمستوٌات ما قبل العصر 

الصناعً؛ وعادة ما تتضمن سٌنارٌوهات التخفٌؾ التً تتماشى مع فرصة إبقاء 

درجة مبوٌة وفقا لمستوٌات ما قبل العصر  2فً مستوى لقل من  االحترار

 اعً تركٌز مفرط ومؤقت فً الجو. الصن

وتشٌر لٌضا إلى لن: تقلٌص انبعاثات العوامل التً ال تحتوي على ثانً لكسٌد 

الكربون ٌمكن لن تكون عنصرا هاما من عناصر استراتٌجٌات التخفٌؾ؛ تأخٌر 

سوؾ ٌؤدي إلى زٌادة ضخمة فً التحدٌات  2030التخفٌؾ اإلضافً إلى 

 2ر فً القرن الحادي والعشرٌن فً نطاق لقل من المرتبطة بالحد من االحترا

درجة مبوٌة وفقا لمستوٌات ما قبل العصر الصناعً؛ تتنوع تقدٌرات التكلفة 

االقتصادٌة الكلٌة تنوعا كبٌرا لكنها ترتفع مع  صرامة عملٌة التخفٌؾ؛ وفً ؼٌاب 

ضخما؛ تكنولوجٌا التخفٌؾ لو محدودٌتها ٌمكن لن ترتفع تكلفة التخفٌؾ ارتفاعا 

ٌمكن لسٌاسات التخفٌؾ لن تقلل من قٌمة لصول الوقود األحفوري وتقلل من 

عابدات الجهات المصدرة للوقود األحفوري؛ توافر حجز الكربون وتخزٌنه ٌمكن 

؛ تتضمن لن ٌقلل من اآلثار السلبٌة للتخفٌؾ على قٌمة لصول الوقود األحفوري

النطاق تسعى إلى تقلٌل كمٌة مناهج على مستوى واسع إدارة اإلشعاع الشمسً 

الطاقة الشمسٌة المستوعبة فً النظام المناخً ولم ٌتم اختبارها ولم ٌتم تضمٌنها 

 فً لي من سٌنارٌوهات التخفٌؾ. 

 11وٌتضمن هذا القسم الفرعً األشكال التالٌة: شكل ملخص صانعً السٌاسات: 

بالنسبة لكافة سٌنارٌوهات  2100-2000حول مسارات انبعاثات ؼازات الدفٌبة 

تقرٌر التقٌٌم الخامس ورفع مستوى إمدادات الطاقة منخفضة الكربون المرتبطة 

لؾ انبعاثات ؼازات حول تبعات مخت 12بذلك؛ شكل ملخص صانعً السٌاسات: 

بالنسبة لمعدل خفض انبعاثات ثانً لكسٌد الكربون ورفع مستوى  2030الدفٌبة 

حتمل لن تحتمل لو ال تالطاقة منخفضة الكربون فً سٌنارٌوهات التخفٌؾ التً 

تحافظ على االحتباس الحراري فً خبلل القرن الحادي والعشرٌن فً نطاق اقل 

ما قبل العصر الصناعً؛ وشكل ملخص  درجة مبوٌة وفقا لمستوٌات 2من 

حول تكلفة التخفٌؾ على المستوى العالمً ونمو  13صانعً السٌاسات: 

 االستهبلك فً سٌنارٌوهات خط األساس. 

كما ٌتضمن هذا القسم الفرعً لٌضا جداول حول: السمات األساسٌة للسٌنارٌوهات 

خاص بالفرٌق العامل التً تم جمعها وتقٌٌمها من لجل تقرٌر التقٌٌم الخامس ال

الثالث؛ والزٌادة فً تكلفة التخفٌؾ على المستوى العالمً بسبب محدودٌة بعض 

األسالٌب التكنولوجٌة لو تأخر التخفٌؾ اإلضافً المتعلق بالسٌنارٌوهات ذات 

 التكلفة المنخفضة. 

  طالب مندوب المملكة العربٌة القسم: بالنسبة لعنوان هذا التكٌف والتخفٌف -4

عودٌة اإلشارة إلى "خٌارات" التكٌؾ والتخفٌؾ بدال من "التدابٌر" بٌنما آثر الس

مندوب المملكة المتحدة استخدام عنوان لكثر عمومٌة وهو "التكٌؾ والتخفٌؾ" 

 وهو ما تمت الموافقة علٌه. 

التطبٌق الفعال ٌعتمد على سٌاسات وبالنسبة لعبارة فً العنوان تشٌر إلى لن 

ٌتم تعزٌزه من خبلل استجابات متكاملة تربط التكٌؾ والتخفٌؾ   وٌمكن لن داعمة

مع األهداؾ المجتمعٌة األخرى  لكد مندوبا البرازٌل والسلفادور على وجوب 

اإلشارة إلى لهمٌة التعاون الدولً فً التعامل مع التؽٌرات المناخٌة. وبعد قلٌل من 

وجا  الربٌس العمل على النص وفً ظل اقتراح مقدم من رامون بٌش مادر

المتشارك للفرٌق العامل الثالث  قام المشاركون بالموافقة على مقترح باإلشارة إلى 

 لن التطبٌق الفعال ٌعتمد على "سٌاسات داعمة وتعاون على كافة المستوٌات".

 

ٌنص  :النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً
العنوان الربٌسً لهذا القسم على لن: العدٌد من خٌارات التكٌؾ والتخفٌؾ ٌمكن لن 
تساعد فً تناول تؽٌر المناخ  ولكن ال ٌوجد خٌار واحد كاؾ بذاته  وٌعتمد التنفٌذ 
الفعال على السٌاسات والتعاون على جمٌع المستوٌات  وٌمكن تعزٌز تلك 

املة التً تربط التكٌؾ والتخفٌؾ باألهداؾ الخٌارات من خبلل االستجابات المتك
 االجتماعٌة األخرى.

 
ف نة والعوائق المتعلقة باالستجابات الخاصة بالتكٌّ المشتركة الُممك   العوامل 4-1

 لالبتكارات التكنولوجٌة واالستثمارعلى لنه ٌمكن  : بشأن عبارة تنص  والتخفٌف
لن تقلل من انبعاثات ؼازات  فً البنٌة التحتٌة الخضراء والتكنولوجٌا السلٌمة بٌبٌاً 

 على عدة الدفٌبة وتعزٌز المرونة المجتمعٌة تجاه تؽٌر المناخ  اتفق المشاركون
من ذلك  حذؾ اإلشارة إلى البنٌة التحتٌة "الخضراء" واإلشارة بدالً  من بٌنهالمور 

طلب من مندوب  على بناءً " وذلك كنولوجٌا السلٌمة بٌبٌاً إلى "البنٌة التحتٌة والت
 البرازٌل.

 
السٌاسات بشأن العبارة التً تنص على لن المقبولٌة االجتماعٌة و/لو فعالٌة 

التؽٌرات فً لنماط الحٌاة  علىعتمادها اتتأثر بمدى تحفٌزها لو  المعنٌة بالمناخ
والسلوكٌات  طالب مندوب المملكة العربٌة السعودٌة بإضافة إشارة إلى التؽٌرات 

 "المناسبة إقلٌمٌا" ووافق المشاركون على ذلك.  .فً لنماط الحٌاة
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        ..      
بعد المبلحظات التً تقدم بها مندوب البرازٌل والمملكة العربٌة السعودٌة 

لى صٌاؼة بدٌلة لعبارة تنص على لن تحسٌن والصٌن  وافق المشاركون ع
المؤسسات والتنسٌق والتعاون فً مجال الحوكمة ٌمكن لن ٌساعد فً التؽلب على 

 العوابق اإلقلٌمٌة المرتبطة بالتخفٌؾ والتكٌؾ والحد من مخاطر الكوارث.
 

ٌنص  :النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً
بهذا القسم الفرعً على لن االستجابات الخاصة بالتكٌؾ العنوان الخاص 

والتخفٌؾ تدعمها عوامل التمكٌن المشتركة  بما ٌشمل: المؤسسات الفعالة 
والحوكمة واالبتكار واالستثمارات فً التكنولوجٌا السلٌمة بٌبٌا والبنٌة التحتٌة 

 ٌاة.وسبل المعٌشة المستدامة والخٌارات الخاصة بالسلوكٌات ولنماط الح
 

القصور فً كثٌر من  لن منهالمور  عدةٌشمل هذا القسم الفرعً فقرات توضح 
جوانب النظام االجتماعً واالقتصادي ٌعٌق خٌارات التكٌؾ والتخفٌؾ. وتتأثر 
قضاٌا التأثر بتؽٌر المناخ وانبعاثات ؼازات الدفٌبة والقدرة على التكٌؾ والتخفٌؾ 

ٌات والثقافة  وتعتبر القدرات المعززة على بسبل المعٌشة ولنماط الحٌاة والسلوك
التخفٌؾ والتكٌؾ بمثابة جزء من الركٌزة األساسٌة إلدارة مخاطر تؽٌر المناخ 

 بالنسبة للعدٌد من المناطق والقطاعات.
 
فً إشارة إلى عبارة بشأن الخبرة  خٌارات االستجابة الخاصة بالتكٌف: 4-2

المتعلقة بالتكٌؾ التً تتراكم فً مختلؾ المناطق فً القطاعٌن العام والخاص 
وداخل المجتمعات المحلٌة  لكد مندوب بولٌفٌا بدعم من شٌلً  ومعارضة من 
االتحاد األوروبً  على لهمٌة إضافة إشارة إلى "نظم وممارسات المعارؾ 

ولوضح المؤلفون بأن طلب مندوب بولٌفٌا ال ٌتفق مع األصلٌة والمحلٌة". 
استنتاجات الفرٌق العامل الثانً بشأن خبرات التكٌؾ حسبما تم تقٌٌمها. ومن ثم 

بذ إدراج عبارة دتمت الموافقة على العبارة كما هً ولكن المؤلفون اقترحوا عن
اإلقرار  بشأن العامل الثانًللفرٌق ملخص لصانعً السٌاسات تقرٌر إضافٌة من 

المتزاٌد بقٌمة التدابٌر االجتماعٌة )بما ٌشمل السكان المحلٌٌن واألصلٌٌن( 
والتدابٌر المؤسسٌة والتدابٌر القابمة على النظم اإلٌكولوجٌة ومدى العوابق 

 الخاصة بالتكٌؾ  ووافق المشاركون على ذلك. 
 

لقطاعات فٌما ٌتعلق بعبارة تنص على لن خٌارات التكٌؾ متوفرة لدى جمٌع ا
والمناطق  اتفق المشاركون على اقتراح مقدم من مندوب للمانٌا بشأن التحدٌد بأن 

" وُنهج متنوعة. وتمت الموافقة على بقٌة الفقرة إمكانٌاتالخٌارات متوفرة مع "
 بدون لي تؽٌٌر.

 
ٌنص  النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً:

عً على لن: خٌارات التكٌؾ متوفرة فً جمٌع القطاعات  عنوان هذا القسم الفر
ولكن سٌاق التنفٌذ الخاص بها وإمكانٌة الحد من المخاطر ذات الصلة بتؽٌر المناخ 
تختلؾ فٌما بٌن القطاعات والمناطق  وهناك بعض االستجابات الخاصة بالتكٌؾ 

ن زٌادة تؽٌر التً تشمل المنافع المشتركة الكبرى ولوجه التآزر والمقاٌضات ول
 المناخ ستزٌد من التحدٌات الخاصة بالعدٌد من خٌارات التكٌؾ.

 
ٌحتوي هذا القسم الفرعً على فقرات تنص على لن الخبرة بقضٌة التكٌؾ تتراكم 
فً مختلؾ المناطق على مستوى القطاعٌن العام والخاص وداخل المجتمعات 

ع زٌادة التحدٌات المرتبطة المحلٌة  ومن المتوقع لن تزٌد الحاجة إلى التكٌؾ م
 3ات:بتؽٌر المناخ. كما ٌشمل هذا القسم الفرعً جدول ملخص صانعً السٌاس

 حول ُنهج إدارة مخاطر تؽٌر المناخ من خبلل التكٌؾ.
 
تم إضافة عبارة جدٌدة من قبل  خٌارات االستجابة الخاصة بالتخفٌف: 4-3

لتركٌزات التً تصل إلى المؤلفٌن تنص على لنه "فً السٌنارٌوهات الخاصة با
ٌُتوقع 2100من معادل ثانً لكسٌد الكربون بحلول عام  جزء فً الملٌون 450   

 إمداداتثانً لكسٌد الكربون العالمٌة الناجمة عن قطاع  لن تنخفض انبعاثات
٪ لو لكثر دون 90الطاقة خبلل العقد المقبل وتتمٌز بنسبة انخفاض تصل إلى 

". واعترض مندوب 2070و  2040ة ما بٌن فً الفتر 2010مستوٌات عام 
جزء فً الملٌون.  450المملكة العربٌة السعودٌة على تأكٌد العبارة على معدل 

ملخص صانعً  على الشكل المؤلفٌن بأن العبارة تقدم معلومات بناءً  لحدولوضح 
جزء فً الملٌون.  450نتقابٌا بشأن سٌنارٌو معدل إواألمر لٌس  14ات:السٌاس

المشاركون فً جدال حول اإلبقاء على هذه العبارة  حٌث عبر مندوب ودخل 
الدنمارك وشٌلً وفرنسا وكوستارٌكا عن دعمه لئلبقاء علٌها بٌنما اعترض 

 مندوب المملكة العربٌة السعودٌة على استهداؾ قطاع إمدادات الطاقة بمفرده.
 

الخاص  14ات:بعد ذلك  تناول المشاركون الشكل ملخص صانعً السٌاس
 ثانً أكسٌد الكربون المباشرة حسب القطاعات الرئٌسٌة وانبعاثات بانبعاثات

الغازات من غٌر ثانً أكسٌد الكربون من حٌث خطوط األساس وسٌنارٌوهات 
. وفً استجابة لطلب من مندوب الٌابان  تم تعدٌل االسم بهدؾ التوضٌح التخفٌف

خفٌؾ بالكامل  بٌنما لم ٌتم بأن السٌنارٌوهات اشتملت على حزمة خٌارات الت
اشتمال ما ٌفٌد بأن السٌنارٌوهات تشمل لٌضا حجز الكربون وتخزٌنه على النحو 

المقترح من جانب المملكة العربٌة السعودٌة. وتم االتفاق على الشكل بعد إجراء 
بعض التعدٌبلت البسٌطة األخرى التً اقترحها مندوب للمانٌا والمملكة العربٌة 

  السعودٌة.
 

ٌنص  :النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً
عنوان هذا القسم الفرعً على لن: خٌارات التكٌؾ متوفرة فً جمٌع القطاعات 
الربٌسٌة  وٌمكن لن تكون تدابٌر التخفٌؾ فعالة من حٌث التكلفة بشكل لكبر إذا ما 

تخدام الطاقة وكثافة ؼازات استخدمت نهج متكامل ٌجمع بٌن تدابٌر الحد من اس
الدفٌبة فً قطاعات االستخدام النهابً وإزالة الكربون من إمدادات الطاقة وخفض 

 صافً االنبعاثات وتعزٌز بالوعات الكربون فً القطاعات األرضٌة. 
 

وٌتضمن القسم الفرعً فقرات بشأن: استراتٌجٌات التخفٌؾ النظامٌة والشاملة 
قطاعات حٌث لنها فعالة لكثر من حٌث التكلفة فً وذات التصمٌم الجٌد لعدة 

خفض االنبعاثات مقارنة بالتركٌز على التقنٌات والقطاعات الفردٌة والتدابٌر 
الربٌسٌة الخاصة بتحقٌق سٌنارٌوهات التخفٌؾ التً تقلص من تركٌزات ؼازات 

 جزء فً الملٌون من 450الدفٌبة إلى مستوٌات منخفضة )ٌمكن للتركٌزات بمعدل 
درجة مبوٌة فوق  2معادل ثانً لكسٌد الكربون لن تحد من االحترار عند 

مستوٌات ما قبل الصناعة(. وٌشٌر إلى لنه فً السٌنارٌوهات التً تصل فٌها 
جزء فً الملٌون بحلول عام   450معادل ثانً لكسٌد الكربون إلى تركٌزات

ٌة من قطاع ثانً لكسٌد الكربون العالم   ٌتوقع لن تنخفض انبعاثات2100
٪ لو لكثر دون 90إمدادات الطاقة خبلل العقد المقبل وتتمٌز بنسبة انخفاض 

. وٌنص هذا القسم 2070و  2040فً الفترة ما بٌن  2010مستوٌات عام 
الفرعً لٌضا على لن: خفض الطلب على الطاقة على المدى القرٌب هو عنصر 

ولن قضاٌا السلوك ولنماط الحٌاة التخفٌؾ فعالة التكلفة   تالستراتٌجٌاهام بالنسبة 
والثقافة لها تأثٌر مهم على استخدام الطاقة واالنبعاثات المرتبطة بها  مع وجود 

 إمكانٌة كبٌرة للتخفٌؾ فً بعض القطاعات. 
 

بشأن  14ات:ملخص صانعً السٌاس كما ٌشتمل هذا القسم الفرعً على الشكل
القطاعات الربٌسٌة وانبعاثات  االنبعاثات المباشرة لثانً لكسٌد الكربون حسب

من حٌث خطوط األساس وسٌنارٌوهات  الؽازات من ؼٌر ثانً اكسٌد الكربون
 التخفٌؾ.

 
تم تناول  ُنهج السٌاسات المعنٌة بالتكٌف والتخفٌف والتكنولوجٌا والتموٌل: 4-4

هذا القسم الفرعً مبدبٌا من خبلل فرٌق ؼٌر رسمً  ترلسه بالتشارك دٌفٌد 
لمملكة المتحدة( ولنتونٌنا اٌفانوفا بونشٌفا )المكسٌك( وذلك بعد ظهر وارٌلو )ا

 ومساء األربعاء. بعد ذلك قدم وارٌلو لعمال الفرٌق إلى الجلسة العامة العتمادها.
 

سٌاسات دعم تطوٌر التكنولوجٌا ونشرها بشأن عبارة العنوان التً تنص على لن 
ٌمكن لن تكون مكملة المناخ والتموٌل الخاص باالستجابات المعنٌة بتغٌر 

للسٌاسات التً تعزز التكٌؾ والتخفٌؾ بشكل مباشر  قدمت الوفود مقترحات 
نصٌة مختلفة. وبناء على اقتراح من مندوب جزر المالدٌؾ وبولٌفٌا بشأن اشتمال 
إشارة إلى "نقل" التكنولوجٌا  اقترح المؤلؾ ووافق المشاركون على اإلشارة إلى 

ٌا ونشرها ونقلها". واقترح مندوب النمسا إضافة النص الذي "تطوٌر التكنولوج
ٌفٌد بأن الخفض الكبٌر لبلنبعاثات ٌتطلب تؽٌٌرات ضخمة فً لنماط االستثمار. 
ولجاب مندوب بولٌفٌا بأنه إذا تمت الموافقة على االقتراح المقدم من النمسا  

ى". وفضلت فستكون هناك ضرورة لئلشارة إلى الحاجة إلى "تعاون دولً لقو
الوفود األخرى  بما ٌشمل البرازٌل والوالٌات المتحدة  الصٌاؼة المقترحة من 

 جانب المؤلفٌن  والتً تمت الموافقة علٌها بعد ذلك.
 

وهو قضٌة هامة بالنسبة للتخفٌؾ الفعال  وافق  التعاون الدولًوفً فقرة بشأن 
بصفته المحور الفرٌق ؼٌر الرسمً على حذؾ تحدٌد "تخفٌؾ" تؽٌر المناخ 

الربٌسً التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ. وبعد ذلك وافق الفرٌق 
على النص كما تم طرحه من قبل الفرٌق ؼٌر الرسمً  والذي ٌنص على لن 
اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ تركز على تناول قضاٌا تؽٌر 

  المناخ.
 

"التعاون المقترح من قبل الفرٌق ؼٌر الرسمً الذي ٌفٌد بأن  فٌما ٌتعلق بالنص
قد حظً باهتمام لقل من الناحٌة التارٌخٌة مقارنة  الدولً لدعم تخطٌط التكٌف

بالتخفٌؾ  ولكنه ٌتزاٌد"  طالب مندوب نٌكاراجوا بأن ٌتم إدراج نص ٌفٌد بأن 
رك للفرٌق العامل التعاون الدولً الزال ؼٌر كاؾ  ولجاب فٌلد  الربٌس المتشا

الثانً بأن هذا النص قد سبق اعتماده فً التقرٌر التجمٌعً المطول. واقترح 
مندوب جزر المالدٌؾ إضافة عبارة "والتنفٌذ" بعد "تخطٌط التكٌؾ". وتمت 

 الموافقة على الفقرة بعد إضافة هذا التؽٌٌر.
 

وكمة الخاصة األبعاد المإسسٌة للحكما ناقش الفرٌق ؼٌر الرسمً عبارة بشأن 
ودعا لحد المشاركٌن إلى اشتمال لمثلة للُنهج التكمٌلٌة للتكٌؾ على جمٌع  بالتكٌف،

المستوٌات "مثل المبادرات واسعة النطاق للحد من المخاطر والخاصة بالقطاعٌن 
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مع األمثلة   ستقلةالعام والخاص والتنوٌع االقتصادي". واقترح المؤلفون عبارة م

بما ٌشمل المدفوعات الخاصة بخدمات النظام اإلٌكولوجً والشراكات بٌن 
القطاعٌن العام والخاص وقوانٌن تقسٌم المناطق البرٌة والتنوٌع االقتصادي  وتم 

 قبول تلك العبارة. 
 

وفٌما ٌتعلق بالتعبٌر الذي ٌنص على لنه "بٌنما ٌكون للحكومات المحلٌة والقطاع 
ابؾ مختلفة  ٌتم االعتراؾ بشكل متزاٌد بأهمٌتها فً إحراز التقدم فً الخاص وظ

مجال التكٌؾ"  الحظ مندوب السلفادور ونٌكاراجوا بأن العبارة ال تتوافق مع 
الواقع ألن القطاع الخاص لعب دورا ثانوٌا فً قضٌة التكٌؾ. ولوضح وارٌلو  

ول هذا الموضوع من الربٌس المتشارك للفرٌق ؼٌر الرسمً لن الفرٌق قد تنا
خبلل استبدال كلمة "دون الوطنٌة" بكلمة الحكومات "المحلٌة"  وإضافة إشارة إلى 
"الوظابؾ المختلفة" للحكومات المحلٌة والقطاع الخاص. ودعم مندوب باكستان 

العبارة كما هً. وفً استجابة القتراح مقدم  ورياواالتحاد األوروبً والربٌس باش
قترح فٌلد  الربٌس المتشارك للفرٌق العامل الثانً صٌاؼة ما من مندوب النمسا  ا

 ٌفٌد بأن الوظابؾ "تختلؾ إقلٌمٌا"  وهو ما تمت الموافقة علٌه. 
 

التً تشمل  الُنهج المإسسٌة بشؤن التكٌففٌما ٌتعلق بعبارة تدرج لمثلة على 
ة لطرافا متعددة  طالب مندوب بولٌفٌا ونٌكاراجوا بحذؾ "المدفوعات الخاص

بخدمات النظام اإلٌكولوجً" ولشار إلى لنها واحدة فقط من الوظابؾ المتعددة 
الممكنة التً تقدمها النظم اإلٌكولوجٌة. واقترح فٌلد باشتمال "اإلدارة القابمة على 
النظام اإلٌكولوجً" بدال من ذلك  ووافقت الوفود على االقتراح. وطالب مندوب 

ى لداة اقتصادٌة مثل التأمٌن  وتمت الموافقة سوٌسرا بأن ٌتم إضافة اإلشارة إل
 على ذلك. 

 
  قام المشاركون بتعدٌل النص كً ٌحدد لنه تسعٌر الكربونفٌما ٌتعلق بفقرة بشأن 

"من حٌث المبدل  ٌمكن لن تحقق اآللٌات التً تحدد سعر الكربون"  بما ٌشمل 
لن تحقق  ٌمكن ..واألنظمة التجارٌة وضرابب الكربون الحد األقصىلنظمة 

التخفٌؾ بطرٌقة فعالة من حٌث التكلفة  ولكن تم تنفٌذها بآثار متنوعة وٌرجع ذلك 
جزبٌا إلى الظروؾ الوطنٌة وتصمٌم السٌاسة. وتم تعدٌل عبارة بشأن آثار 
الضرابب على الوقود بحٌث تحدد بأنه لم ٌتم بالضرورة تصمٌم هذه الضرابب 

ه الفقرة بالكامل من قبل الفرٌق على ألؼراض التخفٌؾ. وتمت الموافقة على هذ
 .النحو الذي عرضه الفرٌق ؼٌر الرسمً

 
بناء على اقتراح مقدم من مندوب المملكة العربٌة السعودٌة تمت مناقشته فً إطار 

  قام الفرٌق ؼٌر الرسمً بإجراء تعدٌل كبٌر على فقرة بشأن 4-3القسم الفرعً 
بؽرض: التحدٌد بأن "اآلثار  السلبٌة للتخفٌفالمنافع المشتركة واآلثار الجانبٌة 

السلبٌة و" المنافع المشتركة للتخفٌؾ ٌمكن لن تؤثر على تحقٌق لهداؾ لخرى  ٌتم 
حذؾ قابمة األهداؾ الواردة فً مسودة النص واستبدالها بقابمة لهداؾ جدٌدة 

جً "مثل تلك األهداؾ المتعلقة بصحة اإلنسان واألمن الؽذابً والتنوع البٌولو
وجودة البٌبة المحلٌة والحصول على الطاقة وسبل المعٌشة"  وحذؾ عبارة بشأن 
الدعم بؽرض إدراجها فً مكان آخر  وتوضٌح ما إذا كان سٌتم تحدٌد اآلثار 
الجانبٌة التً تحدث ومدى حدوثها حسب الحالة والموقع وسوؾ تعتمد على 

افة بٌان بأن هناك الظروؾ المحلٌة وعلى معدل ونطاق وسرعة التنفٌذ  وإض
العدٌد من المنافع المشتركة واآلثار الجانبٌة السلبٌة لم ٌتم حصرها جٌدا من حٌث 

 .الكم. وتمت الموافقة على الفقرة  من قبل الفرٌق كما قدمها الفرٌق ؼٌر الرسمً
 

تكمل السٌاسات األخرى  سٌاسة التكنولوجٌاوتناول الفرٌق عبارة تنص على لن "
ٌؾ  كما تعتمد العدٌد من الجهود الخاصة بالتكٌؾ بشكل كبٌر على المعنٌة بالتخف

نشر التكنولوجٌا والممارسات اإلدارٌة". وطالب مندوب بولٌفٌا بإضافة لن 
فً تطوٌر ونشر ونقل المعارؾ  اً بناء "التعاون الدولً ٌمكن لن ٌلعب دوراً 

بالفرٌق العامل " من ملخص صانعً السٌاسة الخاص والتكنولوجٌا السلٌمة بٌبٌاً 
الثالث. ولفاد إٌدنهوفر  الربٌس المتشارك للفرٌق العامل الثالث بأن التعاون الدولً 
ال ٌمت بصلة إلى هذا القسم. واقترح مندوب جزر المالدٌؾ بأال ٌتم اإلشارة فقط 
إلى نشر التكنولوجٌا فحسب بل لٌضا إلى تطوٌر التكنولوجٌا ونقلها. وبعد 

شأن الفقرة  قدم الربٌس المتشارك للفرٌق العامل الثانً مشاورات ؼٌر رسمٌة ب
نصا معدال  ٌنص على لن "السٌاسة المعنٌة بالتكنولوجٌا )التطوٌر والنشر 
والنقل(" تكمل ؼٌرها من السٌاسات المعنٌة بالتخفٌؾ "فً جمٌع المقاٌٌس الدولٌة 

ة على بقٌة ودون الوطنٌة"  والذي تمت الموافقة علٌه بعد ذلك. وتمت الموافق
 .الفقرة على النحو الذي قدمه الفرٌق ؼٌر الرسمً

 
اتفق المشاركون على تعدٌل عبارة بشأن ما هو مطلوب بالنسبة لسٌنارٌوهات 
التخفٌؾ التً تحافظ على استقرار التركٌزات دون تجاوز القدرات بؽرض تحدٌد 

اعات الربٌسٌة الحاجة إلى استثمارات سنوٌة فً كفاءة استخدام الطاقة داخل القط
 للنقل والصناعة والبناء.

 
كما اتفق المشاركون على تعدٌل فقرة بشأن الموارد المالٌة بؽرض التركٌز مبدبٌا 

البلزمة لقضاٌا التكٌؾ والتخفٌؾ  الفجوة الموجودة فً توافر الموارد المالٌةعلى 

لمٌة ومن ثم التوضٌح بأن هناك فجوة موجودة بٌن احتٌاجات قضاٌا التكٌؾ العا
 واألموال المتوفرة.

 
ٌنص  :النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً

العنوان الربٌسً لهذا القسم الفرعً على لن االستجابات الفعالة للتكٌؾ والتخفٌؾ  
 .من بٌن لمور لخرى  ستعتمد على السٌاسات والتدابٌر فً عدة مستوٌات

 
رة تركز على التعاون الدولً بهدؾ التخفٌؾ الفعال وٌحتوي القسم الفرعً على فق

وتعزٌز التكٌؾ من خبلل التنسٌق بمقاٌٌس الحوكمة. وتحتوي الفقرة على نقاط 
 :تنص على ما ٌلً

اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ هً المنتدى الربٌسً  -

 متعدد األطراؾ الذي ٌركز على تناول قضاٌا تؽٌر المناخ. 

فر بروتوكول كٌوتو دروسا بشأن المشاركة والتنفٌذ وآلٌات ٌو -

 المرونة والفاعلٌة البٌبٌة. 

الروابط الخاصة بالسٌاسة توفر فوابد ممكنة بشأن التخفٌؾ من آثار  -

 تؽٌر المناخ. 

حظً التعاون الدولً لدعم التكٌؾ باهتمام لقل مقارنة بالتخفٌؾ ولكن  -

 هذا االهتمام ٌزداد.

 
ن وجود زٌادة فً الخطط واالستراتٌجٌات الوطنٌة ودون الوطنٌة هناك فقرة بشأ

 الرابع تحتوي على نقاط تنص على لن: منذ تارٌخ صدور تقرٌر التقٌٌم
 الحكومات الوطنٌة تلعب دورا ربٌسٌا فً تخطٌط وتنفٌذ التكٌؾ. -

األبعاد المؤسسٌة  بما ٌشمل دمج التكٌؾ فً التخطٌط وصنع القرار   -

ربٌسٌا فً عملٌة االنتقال من مرحلة التخطٌط للتكٌؾ إلى تلعب دورا 

 مرحلة التنفٌذ.

اآللٌات التً تحدد سعر الكربون ٌمكن من حٌث المبدل لن تحقق  -

 تخفٌؾ فعال من حٌث التكلفة ولكن تم تنفٌذها بتأثٌرات متنوعة.

تم استخدام الن هج التنظٌمٌة والتدابٌر الخاصة بالمعلومات على نطاق  -

 ما تكون فعالة من الناحٌة البٌبٌة. ابماً واسع ود

تم استخدام سٌاسات التخفٌؾ المحددة حسب القطاع على نطاق لوسع  -

مقارنة بالسٌاسات االقتصادٌة العامة وربما تكون مبلبمة لكثر فً 

 تناول بعض العوابق.

لدت األدوات االقتصادٌة  مثل الدعم الخاص بتكنولوجٌا الطاقة  -

النمو الحالً للطاقة المتجددة  بٌنما ٌمكن لخفض  المتجددة  إلى تحفٌز

دعم األنشطة المتعلقة بؽازات الدفٌبة لن ٌؤدي إلى تحقٌق انخفاض 

 .فً االنبعاثات

 
وتركز الفقرات األخرى على: المنافع المشتركة واآلثار الجانبٌة السلبٌة للتخفٌؾ 

الستكمال سٌاسات  وآثارها على األهداؾ األخرى  والسٌاسة التكنولوجٌة البلزمة
المقاٌٌس  وضرورة إجراء تؽٌٌرات كبٌرة فً مختلؾ التخفٌؾ األخرى عبر 

لنماط االستثمار بهدؾ تحقٌق خفض كبٌر فً االنبعاثات  والفجوة الموجودة بٌن 
االحتٌاجات الخاصة بقضاٌا التكٌؾ العالمٌة واألموال المتوفرة  ونقص الموارد 

 .مقارنة بالتخفٌؾ المالٌة المخصصة لقضاٌا التكٌؾ
 
بشأن عبارة  وأوجه التآزر والتفاعالت بشؤن التنمٌة المستدامة: المفاضالت 4-5

  دعا مندوب تغٌر المناخ هو تهدٌد للتنمٌة المستدامةعنوان تنص على لن 
الدنمارك وللمانٌا إلى إضافة نص لتوفٌر سٌاق لوسع بشأن كٌفٌة تحسٌن التخفٌؾ 

وطالب مندوب بولٌفٌا  بدعم من المملكة العربٌة  والتكٌؾ لرفاهٌة اإلنسان.
السعودٌة  باستبدال العبارة بنص مفاده لن الحد من آثار تؽٌر المناخ هو لمر 
ضروري لتحقٌق التنمٌة المستدامة والمساواة  بما ٌشمل القضاء على الفقر. وبعد 

العبارة كما  تقدٌم اقتراحات بشأن إٌجاز عنوان البٌان الربٌسً  تمت الموافقة على
هً. كما تمت الموافقة على العبارات المتبقٌة من البٌان الربٌسً بعد إجراء 

 تؽٌٌرات تحرٌرٌة بسٌطة.
 

اقترح المؤلفون إضافة فقرة على نص ملخص صانعً السٌاسات المقدم من 
الفرٌق العامل الثانً إلى فقرة بشأن التهدٌدات المرتبطة بتؽٌر المناخ على النحو 

رحه مندوب النروٌج خبلل المناقشات التً جرت فً فرٌق صؽٌر بشأن الذي اقت
قضاٌا التكٌؾ  تنص على لن "تأخٌر تدابٌر التخفٌؾ قد تقلل من الخٌارات 
الخاصة بالمسارات القابمة على التكٌؾ مع تؽٌر المناخ والتكٌؾ المستقبلً"  ولن 

تخفٌؾ قد تنخفض مع "فرص االستفادة من لوجه التآزر اإلٌجابٌة بٌن التكٌؾ وال
 مرور الوقت  خاصة إذا تم تجاوز حدود التكٌؾ".
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

كونها "ذات صلة ل االستجابات المتكاملةجرت بعض المناقشات حول عبارة بشأن       ..        
بشكل خاص" بـ: تخطٌط وتنفٌذ الطاقة  والتفاعبلت بٌن الماء والؽذاء وتولٌد 

فً استجابة الطاقة وامتصاص الكربون البٌولوجً  والتخطٌط الحضري. و
حجز الكربون القتراح مقدم من مندوب المملكة العربٌة السعودٌة بشأن تضمٌن 

  لوضح المؤلفان لن العبارة لشارت إلى األنشطة األرضٌة ولن التركٌز وتخزٌنه
كان على األنشطة المرتبطة بالمٌاه والؽذاء وتولٌد الطاقة. وتساءل مندوب 

البٌولوجً بالذات. وفضل مندوب بولٌفٌا البرازٌل عن سبب تحدٌد حجز الكربون 
استخدام المصطلحات المتفق علٌها  بما ٌشمل "إنتاج الؽذاء"  ودعا مندوب 
المملكة العربٌة السعودٌة إلى اإلشارة لٌضا إلى إنتاج المٌاه كذلك. وبعد اقتراح 

ء المؤلفٌن بإٌجاز البٌان  وافق المشاركون على اإلشارة إلى التفاعبلت بٌن "الما
 والؽذاء والطاقة وامتصاص الكربون البٌولوجً  والتخطٌط الحضري".

 
ٌنص  النص النهائً لملخص صانعً السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً:

القسم الفرعً على لن تؽٌر المناخ هو تهدٌد للتنمٌة المستدامة  وهناك  هذا عنوان
لهداؾ اجتماعٌة العدٌد من الفرص للربط بٌن التخفٌؾ والتكٌؾ والسعً نحو 

لخرى من خبلل االستجابات المتكاملة  ولن التنفٌذ الناجح ٌعتمد على األدوات ذات 
 .الصلة وهٌاكل الحوكمة المناسبة والقدرة المحسنة على االستجابة

 
ٌشتمل القسم الفرعً على فقرات بشأن: كٌؾ ٌؤدي تؽٌر المناخ إلى تفاقم 

تماعٌة والطبٌعٌة  وٌضع لعباء إضافٌة التهدٌدات األخرى المتعلقة بالنظم االج
على كاهل الفقراء بشكل خاص  واالهتمام بالتكٌؾ والتخفٌؾ نظرا ألهمٌة ذلك 
فً صؾ السٌاسات المعنٌة بالمناخ مع التنمٌة المستدامة  وتأخٌر اإلجراءات 
العالمٌة المعنٌة بالتخفٌؾ الذي ربما ٌقلص من الخٌارات الخاصة بالمسارات 

ى التكٌؾ مع تؽٌر المناخ والتكٌؾ المستقبلً. كما تنص لٌضا على لنه القابمة عل
فً الوقت الحالً ٌمكن اتباع االستراتٌجٌات واإلجراءات التً تتحرك باتجاه 
مسارات قابمة على التكٌؾ مع تؽٌر المناخ من لجل التنمٌة المستدامة  بٌنما تساعد 

االجتماعٌة واالقتصادٌة فً نفس الوقت على تحسٌن سبل المعٌشة والرفاهٌة 
 .وتساعد على اإلدارة البٌبٌة الفعالة

 
التقرٌر  وري على لن عملٌة اعتماد تقرٌرالكد الربٌس باش اعتماد التقرٌر المطول:

كانت مختلفة عن عملٌة اعتماد ملخص صانعً السٌاسات ودعا التجمٌعً المطول 
كرٌست  لمٌن الفرٌق  تبجزء. ولفاد اً الوفود إلى مراجعة التقرٌر المطول جزء

الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ بأن الؽرض من مراجعة التقرٌر المطول هو 
والتقارٌر الضمنٌة للفرٌق ملخص صانعً السٌاسات  التأكٌد على االتساق مع

 العامل.
 

المعنٌة بالتقرٌر التجمٌعً  التقنًس وحدات الدعم قام لٌو ماٌر  ربٌ المقدمة:
 .ت التً جرت على هذا القسم  والتً تمت الموافقة علٌها بعد ذلكالتعدٌبلبشرح 

 
قاد محرر المراجعة الخاصة بهذا  وأسبابها: الملحوظة(: التغٌٌرات 1الموضوع )

 اإلعداد التدرٌجًالموضوع المشاركٌن عبر الوثٌقة وعب ر عن رضابه عن عملٌة 
ولشار إلى: تؽٌٌرات بسٌطة لدعم المراجعات الخاصة بنصوص ملخص صانعً 
السٌاسات  وتؽٌٌرات لزٌادة القدرة على التتبع وتعزٌز الشفافٌة  وتصحٌح 

م الخاص بملخص صانعً السٌاسات لؤلخطاء التحرٌرٌة. ولوضح بأن القس
لقسام التقرٌر بـ "األسباب" ٌستخدم لؽة لكثر بساطة لكً ٌعكس قسمٌن من المتعلق 

"  واللذٌن ٌكونان معا المواد ةالدافعالعوامل  " و"تحلٌل األسبابالمطول بشأن "
الصادرة عن الفرٌق العامل األول والفرٌق العامل الثانً  التً استلزمت بنٌة 

 مختلفة بعض الشًء بالنسبة للتقرٌر المطول.
 

لوضح لحد  آلثار:(: التغٌرات المناخٌة المستقبلٌة والمخاطر وا2الموضوع )
المؤلفٌن بأن التؽٌٌرات التً جرت على القسم  والقسم الذي ٌشمل الجداول 

 .واألشكال قد تم اعتمادها
 

لفاد  (: المسارات المستقبلٌة للتكٌف والتخفٌف والتنمٌة المستدامة:3الموضوع )
  األساسًوالتقرٌر  ملخص صانعً السٌاسات المؤلفون بوجود اتساق كامل بٌن

 .( كما هو  بما ٌشمل الجداول واألشكال3مد المشاركون الموضوع )واعت
 

بشرح التؽٌٌرات التً جرت  ونقام المراجع (: التكٌف والتخفٌف:4) الموضوع
على القسم  بما ٌشمل األشكال والجداول. وكان هناك بعض النقاش حول الجدول 

 .(5-4( والشكل )4-1)
 

  بعد االقتراحات التً قدمها مندوب المملكة العربٌة (1-4بالجدول )فٌما ٌتعلق 
السعودٌة وشٌلً  تم تؽٌٌر العامل المعٍوق الخاص بـ "الحوكمة والترتٌبات 
المؤسسٌة الضعٌفة" إلى "التحدٌات الخاصة بالحوكمة والترتٌبات المؤسسٌة " 

 .السٌاساتالجدول مع ملخص صانعً  حتى ٌتماشى
 

عن اإلشارة  تساءل مندوب المملكة العربٌة السعودٌة  (5-4بالشكل )وفٌما ٌتعلق 
إلى التدفقات النقدٌة المؤسسٌة وإٌرادات الضرابب العامة والضرابب الدولٌة فً 
إطار مصادر رلس المال  وعبر عن قلقه بشأن اآلثار الدولٌة الستخدام هذه 

ة وري بأن الشكل قد تم اشتماله فً النسخاالمصطلحات. ولجاب الربٌس باش
التً تم تعمٌمها على الحكومات  ولم ٌتم تلقً لي  /آبلؼسطس 25المؤرخة فً 

مبلحظات. ولوضح إٌدنهوفر  الربٌس المتشارك للفرٌق العامل الثالث بأن الجدول 
كان وصفٌا بدون لي آثار معٌارٌة  واقترح بأن ٌشٌر إلى آلٌة التنمٌة النظٌفة بدال 

الدولٌة  مثل  االلتزاماتلمملكة المتحدة "من الضرابب الدولٌة. واقترح مندوب ا
الدولً  االلتزامآلٌة التنمٌة النظٌفة"  ولجاب إٌدنهوفر ردا على ذلك بأن  التزامات

الوحٌد كان فً إطار آلٌة التنمٌة النظٌفة. ووافق الفرٌق على استبدال لفظ 
 "آلٌة التنمٌة النظٌفة". التزامات" الدولٌة" بلفظ  االلتزامات

 
مندوب البرازٌل حذؾ اإلشارة إلى خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة اقترح 

 األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة من إطار المشروع  ولشار إلى لن
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات 

 .على هذا االقتراحإٌدنهوفر  قابمة على المشروع. ووافقؼٌر  فً البلدان النامٌة
 

وبهذه التعدٌبلت إلى جانب بعض التعدٌبلت البسٌطة األخرى  اعتمدت الوفود هذا 
 القسم بأشكاله وجداوله.

 

 بةراق  قبول المنظمات المُ 

كرٌست  لمٌن الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ هذا البند  تقدم
(IPCC-XL/Doc.7 من جدول األعمال ٌوم االثنٌن. ووافق الفرٌق على قبول )

  Carré Geo & Environnmentالصلٌب األخضر الدولً وجمعٌة 

 )الكامٌرون( وكٌر إنترناشٌونال )الدنمارك( بصفة مراقبٌن.
 

 العمل المستقبلً للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغٌر المناخ

المتشارك لفرقة العمل المعنٌة بالعمل  عرضت هٌلٌن بلوم )نٌوزٌلندا(  الربٌس
الذي لعدته  (IPCC-XL/Doc.13) المستقبلً التقرٌر الثانً لتقدم سٌر العمل

فرقة العمل المعنٌة بالعمل المستقبلً  ونٌابة عن طه الزعتري )المملكة العربٌة 
-IPCCالسعودٌة(  الربٌس المتشارك. كما عرضت ورقة الخٌارات )

XL/Doc.13 Add.1 الناتجة عن المناقشات التً دارت فً االجتماع الثالث )
ول األلكتوبر/ تشرٌن  26لفرقة العمل المعنٌة بالعمل المستقبلً المنعقد بتارٌخ 

  والذي ٌحدد مزٌد من مجاالت التقارب وكذلك الخٌارات بشأن: المنتجات 2014
كل الخاص بإنتاج والهٌ  المستقبلٌة للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ

منتجات الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ وتعزٌز مشاركة ومساهمة 
البلدان النامٌة. ولشارت إلى لن هناك ورقة توصٌات ستكون متاحة بحلول شهر 

 الحادٌة  والتً سٌتم تقدٌمها للنظر فٌها من قبل الدورة 2015ٌناٌر/ كانون الثانً 
( فً شهر IPCC-41ومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ )واألربعٌن للفرٌق الحك

عدة لمور من    عندما سٌتحتم على الفرٌق الموافقة على2015فبراٌر/ شباط 
حجم وهٌكل وتشكٌل المكتب المقبل المزمع انتخابه فً الدورة الثانٌة  بٌنها 

ه (. وفً ردIPCC-42واألربعٌن للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ )
وري بأنه ٌمكن للحكومات اعلى سؤال من قبل مندوب برٌطانٌا  لفاد الربٌس باش

 لن ترسل مبلحظاتها بشأن ورقة التوصٌات إلى األمانة.
 

 أنشطة االتصال والتوعٌة

قدم جوناثان لٌن  ربٌس االتصاالت والعبلقات اإلعبلمٌة  نبذة عن لنشطة 
انعقاد الدورة التاسعة والثبلثٌن للفرٌق االتصال والتوعٌة التً تم تنفٌذها منذ 
( وخطط التوعٌة الخاصة IPCC-39الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ )

(. ولشار إلى تخطٌط برنامج توعٌة موسع  IPCC-XL/Doc.9بالعام القادم )
( والذي AR5بما فً ذلك الفعالٌات دون اإلقلٌمٌة  لتقدٌم تقرٌر التقٌٌم الخامس )

زء األول منه فً جنوب لفرٌقٌا. ولفاد لٌن بأنه سٌتم نشر التقرٌر بشكل سٌنعقد الج
جؽرافً وموضوعً بجمٌع اللؽات الخاصة باألمم المتحدة من خبلل موقع الفرٌق 
الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ على اإلنترنت. وتقدم مندوب المؽرب 

نامٌكٌة الجدٌدة لبلتصاالت بالتهنبة إلى األمانة بشأن إنجاز لعمال التألٌؾ والدٌ
 ولكد على ضرورة نشر تقرٌر التقٌٌم الخامس بالبلدان النامٌة.

 
أو اتخاذ أي إجراء آخر مالئم بشؤن تغٌر  تقنٌةطلب بشؤن إمكانٌة توفٌر ورقة 

 المناخ واألغذٌة والزراعة

افتتحت كرٌست  لمٌن الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ هذا البند 
(IPCC-XL/Doc.14, Corr.1من جدول األعمال ولفادت بأنها تلقت طلب ) ًا 

نً حول هذا الموضوع من منظمة األؼذٌة والزراعة. تقآخر بشأن توفٌر تقرٌر 
وذكرت بأنه تم النظر فً العدٌد من الخٌارات وتم عقد مشاورات بشأن الطلب مع 

رات واإلجراءات المنظمات ذات الصلة التابعة لؤلمم المتحدة. وحددت الخٌا
نً لو تقرٌر خاص لو تقالخاصة بتناول هذه القضٌة  بما فً ذلك من خبلل تقرٌر 

 ورشة عمل لو اجتماع خبراء.
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
 

األرجنتٌن وبولٌفٌا وفنزوٌبل والبرازٌل وكوبا واإلكوادور وجمهورٌة  وعبر مندوب
بشأن اتخاذ لي قرار فوري للقٌام بعمل جدٌد حول هذا  مكورٌا عن تردده

 الموضوع.
 

وعبر مندوب النمسا  بدعم من النروٌج  عن رؼبة ببلده فً إعداد ورقة فنٌة تضم 
المواد الواردة فً تقرٌر التقٌٌم الخامس حول هذا الموضوع. ودعا مندوب تنزانٌا  

والبرازٌل والمملكة المتحدة   بدعم من مالً والٌابان والوالٌات المتحدة وهولندا
 أولوٌة بالنسبة للبلدان النامٌة.كإلى إعداد ورقة فنٌة لو تقرٌر خاص  

 
 وإسبانٌاوالٌابان والوالٌات المتحدة  إٌرلندااقترح مندوب نٌوزٌلندا  بدعم من 

والصٌن وسوٌسرا وسلوفٌنٌا  عقد اجتماع خبراء كخطوة لولى دون وجود ضؽط 

بشأن إنتاج لي شًء قبل موعد انعقاد مؤتمر األطراؾ الخاص باتفاقٌة األمم  زمنً

. وعرض مندوب 2015المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ فً بارٌس عام 

استضافة ببلده الجتماع الخبراء. وعبر مندوب البرازٌل  بدعم من تنزانٌا  إٌرلندا

براء بهدؾ تحدٌد النطاق والنمسا والمؽرب  عن رؼبة ببلده فً عقد اجتماع خ

بؽض النظر عن النتٌجة ولكنه طلب توضٌحات بشأن المشاركة. ولفاد الربٌس 

وري بأن مثل هذا االجتماع عادة ما ٌشتمل على مشاركة من العلماء والخبراء اباش

لئلجراءات الخاصة  مع إمكانٌة اختٌار مسؤولٌن حكومٌٌن لٌضا وذلك طبقاً 

معنً بتؽٌر المناخ. ولشارت كرٌست إلى لن المعاٌٌر بالفرٌق الحكومً الدولً ال

الخاصة بالفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ تتطلب ترشٌحات من قبل 

بة لو مكاتب فرٌق العمل ذي الصلة هٌبات التنسٌق الحكومٌة لو المنظمات المراقِ 

رورة إلى لو ربٌس الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ  كلما دعت الض

 ذلك.

جتماع إوري مطالبة اللجنة التنفٌذٌة واألمانة بتنظٌم ابعد ذلك  اقترح الربٌس باش
 خبراء مصؽر ٌحظى بمخصص من المٌزانٌة. ووافق الفرٌق على هذا االقتراح.

 
التقرٌر المعنً بؤنشطة اللجنة التنفٌذٌة للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغٌر 

 المناخ

وري تقرٌرا بشأن األنشطة الشهرٌة للجنة التنفٌذٌة للفرٌق اقدم الربٌس باش
  اللجنةالحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ  ولشار إلى لن التقرٌر اتبع توصٌات 

( الذي رلى لن هناك قٌمة للفرٌق التنفٌذي السابق IAC) ة المشتركةاألكادٌمٌ
ناقشات الخاصة بها إلى ولوصى بتأسٌس لجنة تنفٌذٌة تقوم بتقدٌم تقارٌر بشأن الم

 الفرٌق.
 

تنفٌذ السٌاسة المعنٌة بتضارب المصالح الخاصة بالفرٌق الحكومً الدولً 

 المعنً بتغٌر المناخ

)جمهورٌة كورٌا(  نابب ربٌس الفرٌق الحكومً الدولً المعنً لً قدم هوسونج 
بتؽٌر المناخ وربٌس لجنة تضارب المصالح  تقرٌرا عن لجنة تضارب المصالح 

(. IPCC-XL/Doc.12الخاصة بالفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ )
ولفاد بأن مراجعة لجنة تضارب المصالح لنماذج تضارب المصالح استنتجت لن 

٪ بالسٌاسة المعنٌة بتضارب المصالح واقترح تعدٌل 100هناك التزام بنسبة 
لى المرشحون النموذج بحٌث ٌوفر إمكانٌة طلب تفاصٌل عن لي لعمال ٌتو

 المعنٌون تنفٌذها. ووافق الفرٌق على النموذج المعدل لتضارب المصالح. ورداً 
على استفسار من جانب مندوب المملكة المتحدة  لشار لً إلى لنه لم ٌسبق لن ُوجد 

األعضاء فإن اللجنة  لحدلي عضو لدٌه تضارب مصالح  لكن إذا تم االشتباه فً 
ستتخذ الحٌطة البلزمة بهدؾ تحدٌد ما إذا كانت هناك قضٌة تضارب مصالح 

 وتتوصل إلى قرار باإلجماع بشأن ما ٌتم القٌام به.
 

 تقارٌر تقدم سٌر العمل

قدمت ثٌلما كروج )البرازٌل(  الربٌس المتشارك لفرقة العمل المعنٌة بالقوابم 
تقرٌر تقدم سٌر العمل حول فرقة العمل المعنٌة  الوطنٌة لجرد ؼازات الدفٌبة

(. وقامت IPCC-XL/Doc.6, Rev.1بالقوابم الوطنٌة لجرد ؼازات الدفٌبة )
بتوضٌح األنشطة المستقبلٌة لفرقة العمل المعنٌة بالقوابم الوطنٌة لجرد ؼازات 

 الدفٌبة  بما ٌشمل مراجعة منهجٌة للمبادئ التوجٌهٌة للفرٌق الحكومً الدولً
بشأن القوابم الوطنٌة لجرد ؼازات الدفٌبة:  2006المعنً بتؽٌر المناخ لعام 

  واجتماعٌن للخبراء فً عام اإلنترنتاألراضً الرطبة  من خبلل استبٌان على 
لتحدٌد مناطق محددة ٌتم تناولها فً األعمال المستقبلٌة لفرقة العمل المعنٌة  2015

. ولفادت بأن الفرٌق سٌنظر فً المٌزانٌة بالقوابم الوطنٌة لجرد ؼازات الدفٌبة
  2015المعدلة لفرقة العمل المعنٌة بالقوابم الوطنٌة لجرد ؼازات الدفٌبة لعام 

والتً لشارت بأنها لم تختلؾ من حٌث األرقام عن المٌزانٌة التً تمت الموافقة 
المناخ علٌها فً الدورة التاسعة والثبلثٌن للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر 

(IPCC-39 ولكد مندوب للمانٌا بأنه لم ٌتم التمكن من الموافقة على خطة عمل .)
فً هذا الوقت وسٌتم تعدٌلها بناء على معدل تقدم سٌر العمل فً عام  2016عام 

. واتفق الربٌسان المتشاركان لفرقة العمل المعنٌة بالقوابم الوطنٌة لجرد 2015
ر فً خطة العمل فً الجلسة العامة القادمة ؼازات الدفٌبة على لنه ٌجب النظ

 .2015للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ فً فبراٌر/ شباط 
 

فرقة العمل المعنٌة بتقدٌم الدعم فً مجال البٌانات والتصورات المتعلقة بآثار 
عرضت كرٌست  لمٌن الفرٌق  (:TGICAتغٌر المناخ والتحلٌالت ذات الصلة )

الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ تقرٌر تقدم سٌر العمل الخاص بفرقة العمل 
المعنٌة بتقدٌم الدعم فً مجال البٌانات والتصورات المتعلقة بآثار تؽٌر المناخ 

(  ولشارت إلى األنشطة التً تتم IPCC-XL/Doc.17والتحلٌبلت ذات الصلة )
( والمبادئ التوجٌهٌة واألنشطة DDCر مركز نشر البٌانات )حالٌا بشأن تطوٌ

الفنٌة وبناء القدرات. كما لشارت إلى لنه تم إضافة عدد من العناصر الجدٌدة إلى 
العمل المعنٌة بتقدٌم الدعم فً مجال البٌانات والتصورات  لعمال فرقةجدول 

ل إعداد وثٌقة مناقشة المتعلقة بآثار تؽٌر المناخ والتحلٌبلت ذات الصلة  بما ٌشم
ن االجتماع القادم لفرقة ألوضع تصور طوٌل األجل لمركز نشر البٌانات. ولفادت ب

العمل المعنٌة بتقدٌم الدعم فً مجال البٌانات والتصورات المتعلقة بآثار تؽٌر 
نوفمبر/ تشرٌن  26-24المناخ والتحلٌبلت ذات الصلة سٌنعقد فً الفترة من 

 ة ٌوكوهاما بالٌابان.فً مدٌن 2014الثانً 
 

قدمت  برنامج المنح الدراسٌة للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغٌر المناخ:
كرٌست  لمٌن الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ تقرٌر تقدم سٌر العمل 

(. وطلب الربٌس IPCC-XL/Doc.8بشأن برنامج المنح الدراسٌة للفرٌق )
 منحالفرٌق فً تحدٌد مصادر الدعم لتوفٌر وري الحصول على مساعدة اباش

 منحة سنوٌا. 50-45متزاٌدة بحٌث ٌمكن زٌادة المنح الدراسٌة إلى 
 

التحضٌرات الخاصة باجتماع الخبراء بشؤن الدراسات الُممكنة لعملٌة الفرٌق 
-IPCCبعد اإلشارة إلى لن هذه القضٌة ) الحكومً الدولً المعنً بتغٌر المناخ:

XL/Doc.10تم تناولها بالكامل من قبل فرٌق العمل المعنً بالجوانب المالٌة  ( قد
فٌما ٌتعلق بآثارها على المٌزانٌة  لضافت كرٌست بأن اجتماع الخبراء سٌنعقد فً 

. ولفادت بأن اللجنة 2014بدال من انعقاده فً  2015شهر فبراٌر/ شباط 
وري الفاد الربٌس باشالتنفٌذٌة قد شكلت لجنة توجٌهٌة لتطوٌر قابمة الخبراء. و

 بأنه سٌتم النظر فً قضاٌا التوازن اإلقلٌمً والتوازن بٌن الجنسٌن.
 

عرضت كرٌست بعد ذلك تقارٌر لخرى لتقدم  :تقارٌر تقدم سٌر العمل األخرى
سٌر العمل: بشأن البصمة الكربونٌة الخاصة بالفرٌق الحكومً الدولً المعنً 

وتقدم سٌر العمل الخاص بالفرٌق العامل (  IPCC-XL/Doc.11بتؽٌر المناخ )
األول تجاه تقرٌر التقٌٌم الخامس للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ 

((IPCC-XL/Doc.15 وتقدم سٌر العمل الخاص بالفرٌق العامل الثانً تجاه )
-IPCCتقرٌر التقٌٌم الخامس للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ )

XL/Doc.16 ًوفٌما ٌتعلق بالبصمة الكربونٌة الخاصة بالفرٌق الحكوم .)
الدولً المعنً بتؽٌر المناخ  لشارت كرٌست إلى الجهود المبذولة لخفض البصمة 
الكربونٌة ألنشطة الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ والجهود المتعلقة 

ل لنشطة التداول عن بالسفر لحضور االجتماعات  بما ٌشمل تلك التً تتم من خبل
والنظر فً معاٌٌر متتالٌة بعد واستخدام النظام الموفر للورق وعقد اجتماعات 

 البصمة الكربونٌة عند اختٌار مواقع ومقرات االجتماعات.
 

بشأن تقدم سٌر العمل الخاص بالفرٌق العامل األول  لشار ستوكر  الربٌس 
العلماء بشأن تقٌٌم النتابج العلمٌة المتشارك  بأن هناك عبء متزاٌد ٌقع على كاهل 

وتارٌخ تؽٌر المناخ ودعا إلى اإلقرار بأنه ٌجب النظر فً قضٌة الدعم المعزز 
بهدؾ التأكٌد على فاعلٌة وشمولٌة عملهم قدر المستطاع. ولشار داهً كٌن  
الربٌس المتشارك للفرٌق العامل األول إلى لنشطة االتصال والتوعٌة فً الصٌن 

الرسابل الخاصة بتقرٌر التقٌٌم الخامس. وعبر الربٌسان المتشاركان بشأن نقل 
للفرٌق العامل األول عن لملهما فً إشراك مزٌد من العلماء من البلدان النامٌة 

 والبلدان التً تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالٌة فً عملٌة تقرٌر التقٌٌم السادس.
 

انً إلى لن النسخ النهابٌة لجمٌع لشار الربٌسان المتشاركان للفرٌق العامل الث
الفصول لصبحت متاحة اآلن ولن الفرٌق العامل الثانً قد قام بدور ربٌسً فً 

عرض بشأن النتابج قد  1000إنتاج الفصول اإلقلٌمٌة. ولشارا إلى لن لكثر من 
تم إنتاجه من قبل مؤلفً التقرٌر التابعٌن للفرٌق العامل الثانً ولنه قد تم إشراك 

ت شرٌكة بهدؾ التأكٌد على تزوٌد الممارسٌن باألدوات العلمٌة البلزمة منظما
 للتكٌؾ.

 
لشار إٌدنهوفر  الربٌس المتشارك للفرٌق العامل الثالث بأن العلماء هم من صمموا 
الخرابط التً تستكشؾ المسارات المختلفة لتحرك صانعً السٌاسات. وللقى 

ثالث بشأن المستوطنات البشرٌة الضوء على فصل من تقرٌر الفرٌق العامل ال
والمدن  ولشار إلى لن هناك تؽطٌة لجمٌع المستوٌات الحكومٌة فً الوقت الحالً. 
ٌ توقع لن ٌكون التقرٌر الكامل جاهز للنشر فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً  ولفاد بأنه 

ولكد على األهمٌة الكبرى للتوعٌة فً نقل الرسابل المشمولة فً تقرٌر  2014
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
العامل الثالث. ولفاد بأن الحوار المنظم للخبراء الذي عقد خبلل اجتماع الفرٌق 

اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ فً بون فً شهر ٌونٌو/ حزٌران 
  منح الفرصة للعلماء لـ"توفٌر خرابط" للوفود الستخدامها وللمشاركة فً 2014

لى التعاون المتمٌز بٌن جمٌع مناقشات مع صانعً السٌاسات. وللقى الضوء ع
فرق العمل بشأن التقرٌر التجمٌعً. ولشار بٌكس مادروجا  الربٌس المتشارك 
للفرٌق العامل الثالث إلى االهتمام المتزاٌد بالفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر 
المناخ من جانب الحكومات والمشاركة األكثر تنوعا فً جلسات الفرٌق الحكومً 

معنً بتؽٌر المناخ  والتً لم تؤثر على الدقة العلمٌة للنتابج. وعبر الدولً ال
مندوب المملكة العربٌة السعودٌة عن قلقه تجاه شرٌحة عرضها الربٌس المتشارك 
للفرٌق العامل الثالث على الحوار المنظم للخبراء بشأن االنبعاثات ومجموعات 

ر حول القضٌة لثناء عملٌة البلدان على لساس الدخل  ولشار إلى وجود خبلؾ كبٌ
الموافقة على ملخص صانعً السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل الثالث. ولفاد بأنه 
لم ٌكن ٌنبؽً عرض هذه الشرٌحة على لنها من استنتاجات الفرٌق الحكومً 
الدولً المعنً بتؽٌر المناخ ولثار المخاوؾ بشأن الكٌفٌة التً ٌتم بها نشر 

وري بأن مبلحظاته سترد فً التقرٌر الخاص اٌس باشالمعلومات. ولفاد الرب
 باالجتماع.

 
القضاٌا ذات الصلة باتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ والجهات 

 الدولٌة األخرى

سلطت كرٌست  وفلورٌن فبلدو من لمانة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن 
الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ  تؽٌر المناخ  الضوء على ما عرضه الفرٌق

فً الحوار المنظم للخبراء الخاص اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ 
ولشارتا إلى التفاعل الشامل بٌن المفاوضٌن والعلماء. كما لشارت كرٌست إلى 
اجتماعات لخرى فً إطار اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ 

قمة ال( واتفاقٌة التنوع البٌولوجً ومؤتمر UNEPوبرنامج األمم المتحدة للبٌبة )
المعنً بالمناخ. كما لشارا لن هناك فعالٌة خاصة تابعة للفرٌق الحكومً الدولً 
المعنً بتؽٌر المناخ وعروض مختلفة سُتعقد فً الدورة العشرٌن التفاقٌة األمم 

 اتفاقٌة فً لٌما ببٌرو.المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ 
 

األخطاء المزعومة فً ملخص صانعً السٌاسات الخاص بمساهمة الفرٌق 

 العامل الثالث فً تقرٌر التقٌٌم الخامس

-IPCCقدم إٌدنهوفر  الربٌس المتشارك للفرٌق العامل الثالث هذا البند )
XL/Doc.18)   ولشار إلى لنه منذ الموافقة على ملخص صانعً السٌاسات

الخاص بالفرٌق العامل الثالث  تم تحدٌد العدٌد من األخطاء المحتملة. وشرح 
 اإلجراءات التً تم اتخاذها طبقا لبروتوكول األخطاء  ثم قدم األخطاء المطبعٌة

 لسعودٌة إجراءً للفرٌق العتمادها. واقترح مندوب المملكة العربٌة ا والتصحٌحات
على الفرٌق للنظر بشأنها   والتصحٌحاتٌتم من خبلله عرض األخطاء المهمة 

وإن وجد إنها مهمة وجب حذفها من ملخص صانعً السٌاسات. وعارض مندوب 
النمسا إعادة النظر فً اإلجراء الخاص بتناول األخطاء ولفاد بأن اإلجراء عملً 

 على األخطاء المطبعٌة ومناسب للؽرض. ومن ثم وافق المشاركون
 .والتصحٌحات

 
 القضاٌا األخرى

طلبات عقد ورش عمل  حول(  IPCC-XL/Doc.5عرضت كرٌست  الوثٌقة )
بشأن الدروس المستفادة من تقرٌر التقٌٌم الخامس بهدؾ تحدٌد الثؽرات العلمٌة فً 

 المعرفة التً تختصر فرق العمل. وبعد ذلك  وافق الفرٌق على الطلبات التً تم
تلقٌها من البرنامج الدولً للؽبلؾ األرضً والمحٌط الحٌوي وبرنامج البحوث 
المعنً بقابلٌة التأثر بتؽٌر المناخ واآلثار والتكٌؾ الذي ٌرعاه برنامج األمم 

 المتحدة للبٌبة.
 

 توقٌت ومكان انعقاد الدورة القادمة

واألربعٌن من الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر  الحادٌةسٌتم عقد الدورة 
فً نٌروبً  2015فبراٌر/ شباط  27-24( فً الفترة ما بٌن IPCC-41المناخ )

 بكٌنٌا.
 

 اختتام الدورة

وري عن تقدٌره لجمٌع األفراد والمجموعات الذٌن ساهموا فً اعبر الربٌس باش
عبر لٌضا عن تقدٌره لحكومة إعداد التقرٌر التجمٌعً لتقرٌر التقٌٌم الخامس و

ٌد من الجهات دالدنمارك وفندق تٌفولً على استضافة هذا الحدث  وكذلك الع
األخرى. كما عبرت كرٌست ولٌضا كرٌستوفر فٌلد  الربٌس المتشارك للفرٌق 
العامل الثانً نٌابة عن الرؤساء المتشاركٌن للفرٌق العامل عن تقدٌرهما  بما 

 لذي عبر عن تقدٌره لهم لٌضا.وري  ااٌشمل الربٌس باش
 

وبعد ذلك قام فرانسٌس هاٌز  مسؤول مؤتمر الفرٌق الحكومً الدولً المعنً 
باستضافة المشاركٌن لبلستمتاع بمقطع موسٌقً ذي صلة بالفرٌق  بتؽٌر المناخ 

الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ ٌحمل عنوان "دعونا نواجه الموسٌقى 

 jack  فرٌد لستٌر وجٌنجر روجرز على الشاشة معل  رقص" مع عرض فٌدٌو نو
o’ lantern تة كشرٌك له فً الرقص.آخٌال الم 

 
وباعتماد التقرٌر التجمٌعً لتقرٌر التقٌٌم الخامس والموافقة على ملخص صانعً 
السٌاسات تم اختتام االجتماع ٌوم السبت الموافق األول من نوفمبر/ تشرٌن الثانً 

 مساًء. 4.40فً الساعة 
 

تحلٌل موجز للدورة األربعٌن من مإتمر الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغٌر 
 المناخ

فً كوبنهاجن  استكمل الفرٌق الحكومً  بعد الموافقة على التقرٌر التجمٌعً
الدولً المعنً بتؽٌر المناخ تقرٌر التقٌٌم الخامس بشأن األسباب والنتابج 

تؽٌر المناخ. وقبل ست سنوات فً بودابست  واالستجابات المحتملة تجاه قضاٌا
من لكثر من  عالماً  830بالمجر  شارك فً إعداد تقرٌر التقٌٌم الخامس لكثر من 

مؤلؾ مساهم  1.000دولة والذٌن اعتادوا على المشاركة فً لعمال لكثر من  80
مراجع من الخبراء ٌعملون ضمن الفرق  2000فً كتابة تلك التقارٌر ولكثر من 

ملة الثبلثة. وُتوجت هذه العملٌة باعتماد التقرٌر التجمٌعً الذي ٌتكون من العا
 صفحة وملخص صانعً السٌاسات المتعلق به  175"تقرٌر مطول" ٌحتوى على 

وٌعد األخٌر بمثابة ملخص لموجز آالؾ الصفحات )التً تعد فً حد ذاتها بمثابة  -
بسطر من  اً ة علٌه سطرورقة علمٌة( وتمت الموافق 30.000تلخٌص ألكثر من 

ٌُفترض لن ٌوفر  195قبل الـ عضو حكومً للفرٌق. ومن خبلل هذه العملٌة  
تقرٌر التقٌٌم الخامس لساسا علمٌا للسٌاسة العالمٌة المعنٌة بالمناخ  بما ٌشمل دعم 

المتحدة اإلطارٌة  األممالمفاوضات بشأن إبرام اتفاقٌة دولٌة جدٌدة فً إطار اتفاقٌة 
ٌُتوقع اعتمادها فً بارٌس فً  بشأن تؽٌر . ومن الصعب 2015المناخ  والتً 

 .التعبٌر عن ضخامة وتعقٌد هذه المهمة
 

بعد كل ذلك كانت النتابج التً توصل إلٌها الفرٌق واضحة وقاطعة بشكل ملحوظ: 
ال لبس فٌها وؼٌر مسبوقة  وهناك حاجة إلى  واضحةتؽٌر المناخ هو قضٌة 

إذا كنا نرؼب فً تجنب العواقب األكثر خطورة   اثاتخفض كبٌر ومستمر لبلنبع
كلفة وكلما كنا لكثر توكلما تأخرنا فً اتخاذ اإلجراءات كلما كانت تلك اإلجراءات 

 .مضطرٌن لبلعتماد على تقنٌات ؼٌر مختبرة فً المستقبل
 

فً كوبنهاجن  وٌلفت  التقرٌر التجمٌعً ٌركز هذا التحلٌل المختصر على اعتماد
تقرٌر التقٌٌم الخامس ككل. وٌلخص هذا التحلٌل  االنتباه فً نفس الوقت إلى لهمٌة

على  النتابج الربٌسٌة الواردة فً التقرٌر التجمٌعً وٌنعكس على عملٌة الموافقة
للفرٌق الحكومً الدولً المعنً  األربعٌنالدورة  ملخص صانعً السٌاسات وٌضع

 .السٌاسة العالمٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ فً السٌاق األوسع لتطور بتؽٌر المناخ
 

بٌنما الزال لدٌنا شبه فرصة ...... )من أقوال إٌرفٌنج برلٌن، كما اقتبسها 
 فرانسٌس هاٌز( 

بٌنما ال تعد قضٌة تؽٌر المناخ التً تزٌد األنشطة البشرٌة من حدتها بمثابة قضٌة 
ٌر التقٌٌم الرابع ٪ فً تقر90جدٌدة )حٌث لقرها الفرٌق بمعدل ٌقٌن ٌصل إلى

الخاص به(  ٌؤكد تقرٌر التقٌٌم الخامس على لن قضٌة تؽٌر المناخ هً قضٌة ال 
نظٌر لها وال ٌمكن إنكارها. كما استنتج التقرٌر بأن انبعاثات ؼازات الدفٌبة 
الناشبة عن لنشطة بشرٌة مستمرة فً التزاٌد وقد ارتفعت خبلل العقود القلٌلة 

سنة الماضٌة. و"من  800000ا كانت علٌه خبلل الـ الماضٌة بمعدل لسرع مم
درجة مبوٌة  والذي ٌعد  2المرجح" لن ٌتم تحقٌق خفض االحترار إلى لقل من 

 األممبمثابة المعدل اآلمن لكوكب األرض والهدؾ الرسمً فً إطار اتفاقٌة 
٪ إذا اقتصر 66المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ  بمستوى محتمل ٌصل إلى 

جٌجا طن.  2900التراكمٌة من ثانً لكسٌد الكربون عند  د األقصى لبلنبعاثاتالح
جٌجا طن من ثانً  2900وهذا ٌعنً لن هناك "موازنة كربون" إجمالٌة قدرها 

من ثانً لكسٌد الكربون الذي كان قد  جٌجا طن 1900لكسٌد الكربون  منها 
من ثانً  ٌجا طنج 1000  بحٌث ال ٌتبقى سوى 2011انبعث بالفعل حتى عام 

الكربون فقط. وبمعنى آخر  فقد استخدمنا حوالً ثلثً موازنة الكربون هذه.  لكسٌد
ووفقا لما لشار إلٌه العدٌد  فإنه وفقا لمعدالت االنبعاثات الحالٌة  ٌمكن لن نستنفد 

 سنة. 30موازنة الكربون خبلل لقل من 
 

الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر  األول للفرٌق وٌعد تقرٌر التقٌٌم الخامس هو التقٌٌم
تقارٌر  لخفقتالمناخ الذي ٌنظر فً موازنة كربون بمثل هذه الدقة الرقمٌة. وإذا 

التقٌٌم السابقة فً إببلغ العالم بكمٌة ثانً لكسٌد الكربون اإلضافٌة التً ٌمكن لن 
ٌتم إطبلقها فً الؽبلؾ الجوي قبل لن ٌتم اعتبار التدخل من جانب األنشطة 
البشرٌة فً النظام المناخً خطٌرا  فإن تقرٌر التقٌٌم الخامس ٌوضح بما ال ٌدعو 

ً ثلثً مٌزانٌة الكربون وبقاء حوالً الثلث فقط  للشك لنه  مع استنفاذ حوال
المنال ما لم ٌكن هناك إجراءات  سٌصبح الهدؾ العالمً المتفق علٌه دولٌا بعٌد

 .تخفٌؾ إضافٌة وفعالة
 

وباإلضافة إلى ذلك  ٌوضح تقرٌر التقٌٌم الخامس بأن الوقت مهم: وما لم تبدل 
صفر بحلول نهاٌة القرن  فإن  قرٌبا ذروة االنبعاثات فً التراجع السرٌع إلى
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
درجة مبوٌة سٌكون ؼٌر ممكن. وتتضمن  2حصر االحترار عند لقل من 

 2السٌنارٌوهات التً ٌمكن لن تحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمٌة عند 
درجة مبوٌة وتحد من تركٌزات معادل ثانً لكسٌد الكربون فً الؽبلؾ الجوي 

-40نهاٌة هذا القرن  خفض االنبعاثات من جزءا فً الملٌون ب 450عند حوالً 
وخفض مستوٌات  2050وذلك بحلول عام  2010٪ مقارنة بمعدل عام 70

 .2100االنبعاثات إلى ما ٌقارب صفر بحلول عام 
 

ونظرا لهذا الواقع  ٌتبنى الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ فً تقرٌر 
رز الروابط الوثٌقة بٌن تؽٌر المناخ التقٌٌم الخامس إطار إدارة المخاطر. وٌب

  حٌث لن آثار تؽٌر المناخ تفاقم من الفقر والتدهور البٌبً والتنمٌةوالمخاطر 
 ضاعؾ تهدٌد".والصراع السٌاسً وبالتالً تعمل بصفة "مُ 

مقارنة بتقرٌر التقٌٌم الرابع  قدم تقرٌر التقٌٌم الخامس تحسٌنات كبرى بشأن 
نطاق واسع من االعتبارات  وتضمٌنٌنارٌوهات تنسٌق المعلومات عبر الس

قوٌة  االجتماعٌة واالقتصادٌة والتكنولوجٌة والمؤسسٌة. كما ٌشتمل على توقعات
بشأن ارتفاع منسوب سطح البحر وبٌانات بشأن ذوبان الصفابح الجلٌدٌة واهتمام 

نً بما ٌشمل التكنولوجٌا ؼٌر المختبرة إلزالة ثا –لوسع بحافظات التكنولوجٌا 
لكسٌد الكربون والهندسة الجٌولوجٌة. وٌعد تقرٌر التقٌٌم الخامس بمثابة التقٌٌم 

الخاص بالفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ الذي ٌنظر فً  األول
المحٌطات كمنطقة وٌتناول موضوعات مثل اآلثار ؼٌر المباشرة لتؽٌر المناخ 

د بشكل متزاٌد على التنمٌة المستدامة فً على تفاقم ظواهر العنؾ. وبٌنما ٌتم التأكٌ
تقرٌر التقٌٌم الخامس قضاٌا التخفٌؾ والتكٌؾ  كل تقرٌر من تقارٌر التقٌٌم  ٌضع

 .بشكل مباشر ضمن سٌاق التنمٌة المستدامة
 اللجنةحذر نتٌجة مراجعة الو ةقوٌتسم بالوٌعد تقرٌر التقٌٌم الخامس بمثابة منتج 

وقد   للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ (IAC) ةالمشترك  ةاألكادٌمٌ
 تكامبل وتنسٌقا لفضل بٌن لعمال الفرق العاملة الثبلثة  حٌث لن هذا التقرٌر شهد

لعمال الفرٌق العامل األول  ٌمكن لن تعود بالفابدة على لعمال الفرٌق نتابج 
 . العامل الثانً والثالث

 
 واحفظها وثبتها ونفذها واحذفها بسرعة )دافت بونك( وألصقهااكتبها وقصها 

"تجمٌع ودمج المواد الواردة فً تقارٌر التقٌٌم  مهمةتقرٌر التقٌٌم الخامس  ٌتولى
على ملخص صانعً  والتقارٌر الخاصة". وفً كل جلسة معنٌة بالموافقة

مٌعً هو التقرٌر التج السٌاسات الخاص بالتقرٌر التجمٌعً  تتم مناقشة ما إذا كان
مجرد "قص ولصق" من تقارٌر الفرٌق العامل لم لنه ٌقوم بالفعل بالتجمٌع وٌوفر 

ملخص صانعً السٌاسات الخاص  قٌمة مضافة. ولٌا كان األمر  فطالما لن نص
بالتقرٌر التجمٌعً ٌأتً من تقارٌر الفرٌق العامل التً سبق اعتمادها من قبل 

 لمناخ  تكون عملٌة الموافقة علٌه سطراً الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر ا
على ملخص صانعً  بسطر لكثر سبلسة فً بعض جوانبها مقارنة بعملٌة الموافقة

السٌاسات الخاص بالفرٌق العامل. وٌمكن التنبؤ بالخبلفات والمشاكل إلى حد ما 
ألنها لٌست جدٌدة  وفً حالة عدم االتفاق  توفر ملخصات صانعً السٌاسة للفرق 

ال  علٌه والذيالنص الذي تم بالفعل الموافقة  فرصة للرجوع إلىملة الثبلثة العا
 .ٌمكن تجاهله بسهولة

 
لكن ٌعد التقرٌر التجمٌعً )ملخص صانعً السٌاسات الخاص به على األقل( هو 
األكثر حساسٌة من ناحٌة السٌاسة ومرتبط مباشرة بها حٌث لنه الذي ؼالبا ما 

و/ لو االقتباس منه. وكان ذلك واضحا فً  بقراءتهاسة السٌ وٌحتمل لن ٌقوم صانع
بعض المناقشات فً كوبنهاجن وخصوصا المناقشات بشأن إطار ٌحتوي على 

المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ.  األمم( من اتفاقٌة 2معلومات حول المادة )
وتوضح هذه المادة الهدؾ من االتفاقٌة  وهو تحقٌق "تثبٌت معدل تركٌزات 

 لؤلنشطةازات الدفٌبة فً الؽبلؾ الجوي عند مستوى ٌمنع التدخل الخطٌر ؼ
البشرٌة فً النظام المناخً. وٌجب تحقٌق هذا المستوى خبلل إطار زمنً كاؾ 
ٌسمح للنظم اإلٌكولوجٌة بأن تتكٌؾ بشكل طبٌعً مع تؽٌر المناخ وذلك للتأكٌد 

قتصادٌة من المضً قدما على عدم تعرض إنتاج الؽذاء للخطر وتمكٌن التنمٌة اال
 بطرٌقة مستدامة".

هة بعد تفوٌضه بتقدٌم المعلومات ذات الصلة بالسٌاسة ولٌس المعلومات الموجِ 
للسٌاسة  وافق الفرٌق على تناول هذه المادة عندما ٌقرر لوال بشأن نطاق التقرٌر 
التجمٌعً ألن هذا التقرٌر سوؾ ٌدمج نتابج الفرق العاملة الثبلثة التً تتناول هذا 
الهدؾ بشكل مباشر. ولكن لم ٌتم االتفاق حول اآلراء لو وجهات النظر التً سٌتم 

 لكثرلن تكون  إلىبسهولة. ودعا مندوبو بعض الدول كمرجع لهذا الهدؾ  تضمٌنها
فاعلٌة وتنص مباشرة على الحاجة إلى التنمٌة المستدامة  بما ٌشمل التعاون الدولً 
والدعم المالً. وكانت هناك معارضة من جانب بعض الدول األخرى التً رلت 

محاولة توجٌه السٌاسات. وقد تكون تلك بعدم  المبدل الخاص تجاوزلن األمر قد 
صعبة حتى بالنسبة للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ الذي ٌنقسم ما 

بٌن عالمً العلم والسٌاسة.  نٌفصبل ٌن"ٌكون/ ٌجب لن ٌكون"  الذ منهجٌن بٌن
 مجاالً سوى وعلى كل حال  لم ٌترك تعقٌد عملٌة الموافقة والمفاوضات المطولة 

اجن  وفً النهاٌة تم حذؾ اإلطار بالكامل. وقد للمناورة فً كوبنهضبٌبلً  لو وقتاً 
من التفاؤل بشأن هذه النتٌجة: لدى الجهد الذي بذل بهدؾ  عٍ نوبالبعض  عرش

( فً النهاٌة إلى عبارة واحدة فً مقدمة التقرٌر 2إخراج إطار بشأن المادة )

لن التقرٌر التجمٌعً ٌشتمل على المعلومات ذات الصلة  تشٌر إلىالتجمٌعً 
المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ. وبمعنى آخر  ٌعد  األمم( من اتفاقٌة 2ادة )بالم

 .التقرٌر كله ذي صلة
 
نتٌجة عدم وجود أحجار أخرى" )ما اقتبسه الرئٌس  العصر الحجري لم ٌنته"

 وري عن وزٌر نفط سعودي سابق(اباش
للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ قبل شهر  األربعٌنانعقدت الدورة 

المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ فً لٌما  األمماجتماع لطراؾ اتفاقٌة من  فقط 
. ولكن 2015كخطوة ربٌسٌة نحو االتفاق الذي طال انتظاره فً بارٌس فً 

ً الجمٌع ٌتذكرون ما حدث فً االجتماع األخٌر بشأن تؽٌر المناخ هنا ف
لصدر الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ تقٌٌمه  لن كوبنهاجن  بعد

السابق الذي كانت نتابجه فً الواقع مماثلة جدا  إن لم تكن لقل شموال  األمر الذي 
لدى إلى التساؤل بشأن ما ٌمكن لن ٌؤدي إلى نتابج لكثر نجاحا هذه المرة. وقد 

( من االتفاقٌة وعدم القدرة على االتفاق على 2) ٌُنظر إلى عدم االتفاق حول المادة
نص آخر )لي بشأن مجموعات البلدان حسب الدخل فً الفرٌق العامل الثالث( 
على لنه تنبؤ باألمور التً ستحدث فً لٌما وبارٌس. ومع ذلك  ٌمكن للمتفابلٌن لن 

عام  بأن الدول لم تكن مستعدة التفاق شامل فً عند النظر إلى الوراءٌجادلوا 
  كما فعل مٌشٌل ٌذكرواكما هً مستعدة فً الوقت الحالً. وٌمكن لن  2009

( خبلل المؤتمر WMOجارود  األمٌن العامة للمنظمة العالمٌة لؤلرصاد الجوٌة )
الصحفً بشأن اإلعبلن عن التقرٌر التجمٌعً  بأنه نظرا لعدم وجود مجال فً هذه 

ل البلزم  قد تبدل الحكومات لٌضا فً تبرٌر عدم القٌام بالعم حولالمرة للتشكك 
ي ٌمكن لن تتعرض له فً حالة إخفاقها فً اتخاذ ذالمساءلة ال حجم إدراك

 .اإلجراءات البلزمة
 

دون إحداث ضجة كبٌرة فً لعقاب استكمال دورته الخامسة للتقٌٌم  سوؾ ٌبدل 
المتوقع لن الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ رحلته إلى المستقبل. ومن 

ذ الدورة الواحدة واألربعٌن للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ ختت
(IPCC-41 قرارا بشأن إعداد تقرٌر تقٌٌم سادس  وفً الجلسة التالٌة للفرٌق )

الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ سوؾ ٌتم انتخاب الربٌس وهٌبة المكتب 
سوؾ تتولى التوجٌه على مدار تلك الدورة.  التً  إذا ما تم اتخاذ قرار بذلك 

لعمال الدورة الواحدة واألربعٌن للفرٌق الحكومً الدولً  وسوؾ ٌتضمن جدول
لٌضا قرارات بشأن مستقبل الفرٌق الحكومً الدولً المعنً  المعنً بتؽٌر المناخ

بتؽٌر المناخ والدروس المستفادة من تقرٌر التقٌٌم الخامس. وقد ٌكون هذا األخٌر 
مفٌدا بشكل خاص وٌؤدي إلى عمل لكثر تركٌزا على جوانب التخفٌؾ والتكٌؾ 

الً الخاص بالبحث التً تم إهمالها فً السابق  والتً ربما تشمل تقٌٌم التموٌل الح
والتطوٌر وسوء التكٌؾ. وعلى الرؼم من لن الفرٌق الحكومً الدولً المعنً 
بتؽٌر المناخ ال ٌقوم بإجراء بحوث ولكنه ٌقوم بتقٌٌم األعمال البحثٌة المنشورة  
فإنه ٌمكن للفرٌق لن ٌخرج من عملٌة تقرٌر التقٌٌم الخامس بعزم لكبر على 

تناول الثؽرات الواضحة فً مجال المعرفة لدى العدٌد المشاركة بشكل استباقً فً 
لفرٌقٌا. ومن المأمول لٌضا لن تشجع  صة فًاوبصفة خمن البلدان النامٌة 

المشاركة المتزاٌدة للبلدان النامٌة فً عملٌة الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر 
لمحلً  بما المناخ على رفع مستوى الوعً لدى الكثٌرٌن داخل المجتمع العلمً ا

 .فً ذلك واضعً النظرٌات والنماذج الخاصة بالحقابق على لرض الواقع
 

ال توجد خطة بدٌلة ألنه ال ٌوجد كوكب بدٌل )بان كً مون، األمٌن العام لألمم 
 المتحدة(

بمثابة  التقرٌر التجمٌعً لتقرٌر التقٌٌم الخامسفً ربما تبدو المعلومات الواردة 
لجوانب  حٌث لنها تؤكد على نتابج تقرٌر التقٌٌم الرابع "لخبار قدٌمة" فً بعض ا

". ولكن عمل الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ قد بدل للتو لخرى"مرة 
لن ٌتباطأ معدل تؽٌر المناخ  وبالتالً  من المتوقع لن  من ؼٌر الُمرجحفقط. و

والمبلحظات فً تزٌد آثاره على جمٌع األنظمة واألماكن. وستستمر الدراسات 
مل لن ٌتسع نطاق التؽطٌة العلمٌة لٌصل إلى المجاالت التً توجد بها نأو التزاٌد

 وجود تقنٌات ثؽرات مهمة مثل المعلومات عن لفرٌقٌا والجزر الصؽٌرة. والبد من
ولسالٌب جدٌدة فً مجال التخفٌؾ والتكٌؾ واختبارها. وسنكون بحاجة إلى هٌبة 

ومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ لكً نستمر فً التقٌٌم لو فرٌق مثل الفرٌق الحك
والتواصل بلؽة واضحة وخصوصا مع صانعً السٌاسات على وجه التحدٌد بشأن 

 بحٌثاألسباب والنتابج لو العواقب واالستجابات المحتملة تجاه تؽٌر المناخ  
النتابج وبالتالً ٌستطٌعون على األقل تحمل  معرفةالسٌاسات  وٌستطٌع صانع

 .التعامل معهاالمسؤولٌة الضمنٌة عن 
تقرٌر التقٌٌم الخامس  ٌعمل العلماء كمصممً  إعدادفً استعارة متكررة خبلل 

الخرابط الذٌن ٌحددون الخطوط العامة والمسارات المحتملة التً قد ٌسلكها 
اسهم بالعواقب والشكوك ذات من خبلل إحس –المبلحون  –صانعو السٌاسات 

الصلة بشأن المسارات المختلفة. ومع ذلك  فقد بدل عصر االستكشاؾ لتوه وٌتم 
اآلن اإلبحار فً المنطقة المجهولة. وهناك الكثٌر الذي ال ٌزال بحاجة إلى تخطٌط 
خبلل السنوات المقبلة. ولٌس لدٌنا خٌار ألنه  على حد قول بان كً مون  األمٌن 

 مم المتحدة: ال توجد خطة بدٌلة ألنه ال ٌوجد كوكب بدٌل.العام لؤل
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

 االجتماعات القادمة      ..        
لىدورة العشىرٌن لمىإتمر االجتماع الوزاري السابق علىى مىإتمر األطىراف بشىؤن ا

اتفاقٌىىة األمىىم المتحىىدة اإلطارٌىىة بشىىؤن تغٌىىر المنىىاخ والىىدورة األطىىراف المعنٌىىة ب
 اع األطراف فىً بروتوكىول كٌوتىو:العاشرة لمإتمر األطراف العامل بوصفه اجتم

تم تنظ  ٌم ه  ذا الح  دث بواس  طة الحكوم  ة الفنزوٌلٌ  ة وٌه  دؾ إل  ى إع  ادة النظ  ر ف  ً ٌ  
مشاركة المجتمع المدنً فً مفاوضات اتفاقٌ ة األم م المتح دة اإلطارٌ ة بش أن تؽٌ ر 

  كراك    اس  فن    زوٌبل  2014ن    وفمبر/ تش    رٌن الث    انً  7-4المن    اخ. الت    وارٌخ: 
برٌ     د اإللكترون     ً: االتص     ال: س     ٌزار لب     ونتً رٌفٌ     رو  المنس     ق الع     ام  ال

precop20@gmail.com 
  http://www.precopsocial.org/en  :WWW   

النىىدوة الدولٌىىة السىىابعة بشىىؤن غىىازات الدفٌئىىة مىىن غٌىىر ثىىانً أكسىىٌد الكربىىون 
(NCGG7:)  س    وؾ تتن    اول ه    ذه الن    دوة االبتك    ارات ف    ً مج    االت العل    وم

ٌا والسٌاسات الخاصة بالتحكم فً ؼ ازات الدفٌب ة م ن ؼٌ ر ث انً لكس ٌد والتكنولوج
الكربون وانبعاثات السبلبؾ مثل ؼاز المٌث ان ولكس ٌد النٌت روز والفلوروكربون ات 
والكرب     ون األس      ود والهب      اء الج     وي واألوزون م      نخفض االرتف      اع )لوزون 

تردام  هولن دا    لمس 2014نوفمبر/ تش رٌن الث انً  7-5التروبوسفٌر(. التوارٌخ: 
الكربون  لكسٌداالتصال: هاتؾ لمانة المؤتمر المعنً بؽازات الدفٌبة من ؼٌر ثانً 

(NCGG  :هاتؾ  )31-30-232-80-41+  فاكس:  31-30-232-29-89 
   office@ncgg.info+  البرٌد اإللكترونً: 

http://www.ncgg.info/ WWW:   
ٌتوق  ع لن  المىىإتمر الىىدولً المعنىىً بتكٌىىف شىىعوب المنىىاطق الجبلٌىىة مىىع التغٌٌىىر:

ٌس  لط ه  ذا الم  ؤتمر الض  وء عل  ى تؽٌ  ر المن  اخ الع  المً بالنس  بة للمن  اطق الجبلٌ  ة. 
  كاتمان   دو  نٌب   ال  االتص   ال: 2014ن   وفمبر/ تش   رٌن الث   انً  12-9الت   وارٌخ: 

 -1 – 5003222(  ه اتؾ: ICIMODالمركز الدولً للتنمٌة المتكامل ة للجب ال )
اإللكترون                ً: البرٌ                د   + 977-1-5003299ف                اكس:  +   977

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

الخاصة بشبكة سٌاسات الطاقة المتجىددة للقىرن  2014أكادٌمٌة الطاقة المتجددة 
ف  ً ه  ذا الح  دث  س  ٌتم تقٌ  ٌم تط  ورات الطاق  ة  :(REN21الواحىىد والعشىىرٌن )

المتجددة على مدار العق د الماض ً واستكش اؾ الط رق البلزم ة للمض ً ق دما نح و 
ن  وفمبر/ تش  رٌن  12-10التح  ول الع  المً ف  ً مج  ال الطاق  ة المتج  ددة. الت  وارٌخ: 

  بون  للمانٌا  االتص ال: لمان ة ش بكة سٌاس ة الطاق ة المتج ددة للق رن 2014الثانً 
-50-90واح د والعش  رٌن / تح  ت إش راؾ برن  امج األم  م المتح دة للبٌب  ة  ه  اتؾ: ال

  secretariat@ren21.net+  البرٌ       د اإللكترون       ً:  14-37-44-1-33
WWW :

blehttp://www.ren21.net/REN21Activities/REN21Renewa
sAcademy2014   

الدورة الثانٌة للجنة التحضٌرٌة للمإتمر العالمً الثالث المعنً بالحىد مىن أخطىار 
خ  بلل ال  دورة الثانٌ  ة للجن  ة التحض  رٌة للم  ؤتمر الع  المً الثال  ث المعن  ً الكىىوارث: 

ٌُتوقع لن ٌتم عمل مسودة إلطار عمل الحد من لخط ار  بالحد من لخطار الكوارث  
. باإلضافة إلى المفاوضات التً تجري حول هذه الوثٌق ة  2015الكوارث لما بعد 

س تجتمع ورش العم ل الفنٌ  ة به دؾ تن  اول: المؤش رات والرص  د وعملٌ ة المراجع  ة 
ودم ج لخط ار الك وارث ف ً التنظ ٌم الم الً. الت وارٌخ:  2015إلطار عمل ما بع د 

دوكلٌك    جنٌؾ  سوٌسرا  االتصال: اٌلٌنا 2014نوفمبر/ تشرٌن الثانً  17-18
+   41-22-73-39531+  ف     اكس:  41-22-91-78861ه     اتؾ األمان     ة: 

 :wcdrr2015@un.org  WWWالبرٌ              د اإللكترون              ً: 
http://www.wcdrr.org/   

ٌتض من األس بوع  ألوروبىا:أسبوع الطاقة المستدامة الخىاص باللجنىة االقتصىادٌة 
فرٌ  ق الخب  راء ف  ً مج  ال كف  اءة اس  تخدام الطاق  ة وفرٌ  ق الخب  راء بش  أن الطاق  ة 

 21-17للجن  ة الطاق  ة المس  تدامة. الت  وارٌخ:  ثالث  ة والعش  رٌنالمتج  ددة وال  دورة ال
  جنٌؾ  سوٌسرا  االتصال: ستٌفانً هٌلد  س كرتٌر 2014نوفمبر/ تشرٌن الثانً 

-0038+  ف اكس:  41-22-917-2462لمستدامة  ه اتؾ: اللجنة بشأن الطاقة ا
     stefanie.held@unece.org+  البرٌ    د اإللكترون    ً: 917-22-41

WWW :http://www.unece.org/index.php?id=35137  
 

س   ٌتم استض   افة  :2015المىىىإتمر العىىىالمً المعنىىىً بالحىىىد مىىىن أخطىىىار الكىىىوارث 
الم   ؤتمر الع   المً المعن   ً بالح   د م   ن لخط   ار الك   وارث م   ن قب   ل حكوم   ة الٌاب   ان 
ٌُتوقع لن ٌتم خبلل  وستنظمه استراتٌجٌة األمم المتحدة الدولٌة للحد من الكوارث  و

المعن   ً بالح   د م   ن لخط   ار  2015تمر الموافق   ة عل   ى إط   ار عم   ل م   ا بع   د الم   ؤ
  س  ٌنداي  الٌاب  ان  االتص  ال: 2015م  ارس/ آذار  18-14الك  وارث. الت  وارٌخ: 

-73-39531+  ف  اكس:  41-22-91-78861ه  اتؾ األمان  ة: اٌلٌن  ا دوكلٌ  ك  
 :wcdrr2015@un.org  WWW+  البرٌ      د اإللكترون      ً:  22-41

http://www.wcdrr.org/   
والعشرون لفرقة العمل المعنٌة بتقدٌم الدعم فىً مجىال البٌانىات  الحادياالجتماع 

(: TGICAوالتصىىورات المتعلقىىة بآثىىار تغٌىىر المنىىاخ والتحلىىٌالت ذات الصىىلة )
لفرق  ة العم  ل المعنٌ  ة بتق  دٌم ال  دعم ف  ً مج  ال س  تجتمع ال  دورة الواح  دة والعش  رون 

البٌان    ات والتص    ورات المتعلق    ة بآث    ار تؽٌ    ر المن    اخ والتحل    ٌبلت ذات الص    لة 

(TCGIA-21 لمواص     لة عمله     ا بش     أن تس     هٌل توزٌ     ع وتطبٌ     ق البٌان     ات )
/ تش رٌن الث  انً ن وفمبر 26-24والس ٌنارٌوهات المتعلق ة بتؽٌ ر المن  اخ. الت وارٌخ: 

  ٌوكوهاما  الٌابان  االتصال: هاتؾ لمانة الفرٌق الحكومً ال دولً المعن ً 2014
+  البرٌد  41-22-730-8025+  فاكس:  41-22-730-2808بتؽٌر المناخ: 

 :Sec@wmo.int-IPCC    WWWاإللكترونً: 
4-http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtml#tabs   

الملتقً الثالث لنصف الكرة األرضٌة لشىبكة البلىدان األمرٌكٌىة المعنٌىة بىالتخفٌف 
الك وارث والتكٌ ؾ ٌؽطً الملتقى موضوع "دم ج إدارة مخ اطر  من آثار الكوارث:

ن  وفمبر/ تش  رٌن  26-25م  ع تؽٌ  ر المن  اخ ف  ً ج  دول لعم  ال التنمٌ  ة". الت  وارٌخ: 
  واش   نطن العاص   مة  االتص   ال: ب   ابلو ج   ونزالٌس  إدارة التنمٌ   ة 2014الث   انً 

+    1-202-370-4971المس تدامة   لمان  ة منظم ة الوالٌ  ات األمرٌكٌ ة  ه  اتؾ: 
لكترون                        ً: +  البرٌ                        د اإل 1-202-370-3560ف                        اكس: 

 pgonzalez@oas.org  
http://www.rimd.org/actividad.php?id=615  :  WWW  

 REDECلمىىإتمر الىىدولً الثىىانً بشىىؤن الطاقىىات المتجىىددة للبلىىدان النامٌىىة )ا
م  ؤتمر الحل  ول البلزم  ة لت  وفٌر الطاق  ة واإلنت  اج ف  ً البل  دان ٌستكش  ؾ ال (:2014

  بٌ    روت  لبن    ان  2014ن    وفمبر/ تش    رٌن الث    انً  27-26النامٌ    ة. الت    وارٌخ: 
الم  ؤتمر ال  دولً ب  أن الطاق  ات المتج  ددة للبل  دان النامٌ  ة  البرٌ  د  لمان  ةاالتص  ال: 

   redecsecretary@redeconf.orgاإللكترونً: 
http://www.redeconf.org   WWW: 
تفاقٌ ة لدورة العشرٌن لم ؤتمر األط راؾ ال: تنعقد امإتمر لٌما المعنً بتغٌر المناخ

األم  م المتح  دة اإلطارٌ  ة بش  أن تؽٌ  ر المن  اخ وال  دورة العاش  رة لم  ؤتمر األط  راؾ 
مل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً لٌما  بٌرو. وسوؾ ٌضم العا

االجتم   اع لٌض   ا ال   دورة الحادٌ   ة واألربع   ٌن للهٌب   ة الفرعٌ   ة للمش   ورة العلمٌ   ة 
ن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌ ذ والج زء الس ابع م ن ٌوالتكنولوجٌة والدورة الحادٌة واألربع

ال  دورة الثانٌ  ة للفرٌ  ق العام  ل المخص  ص المعن  ً بمنه  اج دٌرب  ان للعم  ل المع  ّزز. 
  لٌم ا  بٌ رو  االتص ال: لمان ة اتفاقٌ ة 2014دٌسمبر/كانون األول  12-1التارٌخ: 

+   49-228-815-1000األم  م المتح  دة اإلطارٌ  ة بش  أن تؽٌ  ر المن  اخ  ه  اتؾ: 
+  البرٌ                       د اإللكترون                       ً:  49-228-815-1999كس: ف                       ا

secretariat@unfccc.int WWW  :
http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141.p

hp 
عشر للتنمٌ ة والمن اخ عل ى  االثناستنعقد األٌام   عشر للتنمٌة والمناخ: االثنااألٌام 

هامش ال دورة العش رٌن لم ؤتمر األط راؾ ف ً إط ار موض وع "فق ر بمع دل ص فر 
وانبعاثات بمعدل صفر"  من خبلل جٌل ٌؤكد عل ى الحاج ة إل ى التخفٌ ؾ م ن آث ار 
تؽٌر المناخ والتكٌؾ معها وزٌادة التصدي ألث ار تؽٌ ر المن اخ به دؾ القض اء عل ى 

  لٌما  بٌرو  االتص ال: مرك ز 2014مبر/ كانون األول دٌس 7-6الفقر. التوارٌخ: 
 31-70-44-55-886الصلٌب األحمر/ اله بلل األحم ر المعن ً بالمن اخ  ه اتؾ: 

+  البرٌ                    د اإللكترون                    ً:  31-70-44-55-712+  ف                    اكس: 
climatecentre@climatecentre.org  

-http://www.climatecentre.org/site/developmentWWW:
days-climate-and 

الفرٌىىق العامىىل المخصىىص المعنىىً بمنهىىاج دٌربىىان للعمىىل المعىىّزز التفاقٌىىة األمىىم 
رٌ  ق العام  ل المخص  ص المعن  ً ٌجتم  ع الف المتحىىدة اإلطارٌىىة بشىىؤن تغٌىىر المنىىاخ:

بمنه  اج دٌرب  ان للعم  ل المع  زز ف  ً إط  ار االتفاقٌ  ة اإلطارٌ  ة به  دؾ االس  تمرار ف  ً 
  جنٌ    ؾ  2015فبراٌر/ش    باط  13-8. الت    وارٌخ: 2015تط    وٌر اتفاقٌ    ة ع    ام 

سوٌسرا  االتصال: لمانة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المن اخ  ه اتؾ: 
+  البرٌ             د  49-228-815-1999ف             اكس:  +  1000-815-228-49

  /secretariat@unfccc.int  WWW :http://unfccc.intاإللكترونً: 
 

ستجتمع  واألربعون للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغٌر المناخ: الحادٌةالدورة 
لتن   اول األعم   ال المس   تقبلٌة للفرٌ   ق  2015ه   ذه ال   دورة ف   ً النص   ؾ األول م   ن 

الحك  ومً ال  دولً المعن  ً بتؽٌ  ر المن  اخ  وال  دروس المس  تفادة م  ن تقرٌ  ر التقٌ  ٌم 
  2015فبراٌ   ر/ ش   باط   27-24. الت   وارٌخ: لخ   رىالخ   امس  م   ن ب   ٌن لم   ور 
ولً المعن  ً بتؽٌ  ر المن  اخ  لمان  ة الفرٌ  ق الحك  ومً ال  دنٌروب  ً  كٌنٌ  ا  االتص  ال: 

+  البرٌ      د  41-22-730-8025+  ف      اكس:  41-22-730-2808ه      اتؾ: 
     :Sec@wmo.int-IPCC   http://www.ipcc.ch WWWاإللكترونً: 

 
للتع  رؾ عل  ى المزٌ  د م  ن االجتماع  ات والتح  دٌثات  ٌرج  ى ال  دخول إل  ى ال  رابط: 

l.iisd.org/-http://climate   


