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الدورة العشرون لمؤتمر 
  4األطراف  #  

 

 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ في ليما:
 4112ديسمبر/كانون األول  1االثنين 

 
دٌسمبر/  1تم افتتاح مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ ٌوم اإلثنٌن 

كانون األول فً لٌما، بٌرو، وبعد ذلن تم عمد الجلسات االفتتاحٌة العامة 
العاشرة لمإتمر األطراؾ  األطراؾ، والدورةللدورة العشرٌن لمإتمر 

رتٌن الحادٌة العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو، والدو
واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

والتكنولوجٌة. ولد ألر مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ العامل جدول 
 األعمال وتنظٌم العمل الخاص بهما وبعد ذلن تم إلماء البٌانات االفتتاحٌة.

عٌة للمشورة العلمٌة لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفركما ألرت ا
جدول األعمال وتنظٌم العمل الخاص بهما وتم تناول كل بنود  والتكنولوجٌة

جداول األعمال التً تتضمن عدة أمور من بٌنها: التكٌّؾ، والتخفٌؾ، 
وتدابٌر االستجابة، والخسابر واألضرار، وُسبُل التنفٌذ وتتضمن التموٌل 

السوق واآللٌات األخرى والتمارٌر  ونمل التكنولوجٌا وبناء المدرات وآلٌات
الممدمة من األطراؾ. كما تم عمد اجتماعات فرق االتصال والمشاورات 

 الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌةؼٌر الرسمٌة بعد الظهر ضمن 
 حول العدٌد من المضاٌا.

 
 حفل االفتتاح

ربٌس الدورة التاسعة عشر لمإتمر األطراؾ/  سلط مارسٌن كورولٌن
الدورة التاسعة لمإتمر األطراؾ العامل الضوء على عدة نتابج هامة للدورة 

التاسعة عشر لمإتمر األطراؾ، كما أثنى على االشران المبكر لبٌرو 
وفرنسا مما سمح "للثالثً بؤن ٌجعل الطرٌك إلى بارٌس طرٌماً سرٌعاً 

 وممهداً".
مانوٌل بولجار فٌدال وزٌر البٌبة فً بٌرو بالتزكٌة ربٌساً للدورة تم انتخاب 

العشرٌن لمإتمر األطراؾ/ الدورة العاشرة لمإتمر األطراؾ العامل. ذكر 
بولجار فٌدال أن الدورة العشرٌن لمإتمر األطراؾ ٌجب أن تعمل على 

زٌادة الثمة وتخلك مساحة للحوار بٌن مختلؾ الجهات سواء كانت دول أو 
جهات أخرى، كما ٌجب أن تضع األساس التفاق جدٌد للمناخ من خالل 

 مسودة نص ٌخلك التوازن بٌن األعمال الخاصة بالمناخ والتنمٌة المستدامة.
أكدت سوزانا فٌالران دي ال بوٌنتً، عمدة لٌما، بٌرو على الدور األساسً 

الضوء على الذي تلعبه المدن الكبٌرة فً التصدي لتؽٌّر المناخ، كما سلطت 
التزام العُْمد فً كل أنحاء العالم بتشجٌع وتؤكٌد استخدام نموذج جدٌد للتنمل 

 وتؽٌٌر مصفوفة الطالة واالستثمار فً البنٌة التحتٌة الخضراء. 
وباإلشارة إلى الخطوط والنموش الصخرٌة المدٌمة فً نازكا، بٌرو شجعت  

م المتحدة اإلطارٌة بشؤن تفالٌة األمكرٌستٌانا فٌجورس األمٌن التنفٌذي ال
.. شجعت الوفود على الحصول على اإللهام والدافع من هذه  ر المناختؽٌّ 

الرموز األثرٌة المدٌمة "لكً نستطٌع أن ننمُش ونحفر خطوط العمل" نحو: 
إعداد نص اتفاق عالمً جدٌد، وتحمٌك تمدم فً مجال التكٌّؾ، ودعم 

 المدرات المالٌة للكٌانات األكثر ضعفاً.

ومن خالل رسالة مسجلة عن طرٌك الفٌدٌو، عبّر أوالنتا هٌوماال  ربٌس 
بٌرو عن حزنه على أن اإلنسانٌة " تخلت عن اتباع ممارسات االستدامة" 

وذكر أنه لد حان الولت ألن نعود إلى المسار السلٌم عن طرٌك اتخاذ 
 إجراءات نحو تؽٌّر المناخ.

 كومً الدولً المعنً بتؽٌّر المناخالفرٌك الحلدم راجندرا باشاواري ربٌس 
النتابج الربٌسٌة للتمرٌر التجمٌعً الخاص بتمرٌر التمٌٌم الخامس وأكد على 

درجة مبوٌة فإن ذلن ٌتطلب  2أنه كً نظل فً نطاق هدؾ ألل من 
 2050% بحلول عام 70 – 40انخفاض انبعاثات ؼازات الدفٌبة بمعدل 

ن نصل إلى مستوٌات صفرٌة أو ، كما ٌجب أ2010ممارنة بمستوٌات عام 
 .2100سلبٌة بحلول عام 

 
 دورة العشرين لمؤتمر األطرافللالجلسة العامة 

وافمت األطراؾ على تطبٌك مسودة النظام الداخلً  األمور التنظيمية:
(FCCC/CP/1996/2)  الخاصة  42باستثناء مسودة الماعدة رلم

 بالتصوٌت.
ألر مإتمر األطراؾ جدول األعمال كما هو ممترح، وتم تعلٌك بند جدول 

)أ( و)ب( من  2-4األعمال الخاص بالمراجعة الثانٌة لمالءمة المواد 
االتفالٌة )التخفٌؾ بواسطة الدول المتمدمة(. كما وافك مإتمر األطراؾ على 

اص تنظٌم العمل. ولام مإتمر األطراؾ بتحوٌل بند جدول األعمال الخ
فً  فرٌك الخبراء  1بعضوٌة األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك 

االستشاري المعنً بالبالؼات والرسابل الوطنٌة الممدمة من األطراؾ ؼٌر 
 إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ. 1المدرجة فً المرفك 

أشار بولجار فٌدال ربٌس مإتمر األطراؾ إلى أنه سٌتم عمد المشاورات 
عضاء. ووافمت األطراؾ على اعتماد المنظمات التً الخاصة بانتخاب األ
 .(FCCC/CP/2014/4)تعمل بصفة مرالب 

دٌسمبر/ كانون األول ٌوم  11أعلن بولجار فٌدال أنه لد تم تحدٌد ٌوم 
األعمال الخاصة بالمناخ فً لٌما. وأكد على اتباع منهج ٌعتمد على 

زام باختتام األطراؾ وٌتسم بالشفافٌة، كما حث األطراؾ على االلت
 المفاوضات فً الولت المحدد.

 
الجلسة العامة للدورة العاشرة لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع 

 األطراف في بروتوكول كيوتو
ألرت األطراؾ جدول األعمال  األمور التنظيمية:

(FCCC/KP/CMP/2014/1) .مع بعض تعدٌالت طفٌفة 
وفٌما ٌتعلك بانتخاب األعضاء الذٌن سٌتم استبدالهم، أشار بولجار فٌدال 

ربٌس الدورة العاشرة لمإتمر األطراؾ العامل إلى أنه سٌتولى المٌام 
 بمشاورات حول الترشٌحات. ووافمت األطراؾ على تنظٌم العمل.

لدورة / ادورة العشرين لمؤتمر األطرافللالجلسة العامة المشتركة 
 العامل لمؤتمر األطراف اشرةالع

إلى المٌام بعدة أمور  /الصٌن77مجموعة الـدعا مندوب بولٌفٌا نٌابة عن 
من بٌنها تعزٌز توفٌر ُسبُل التنفٌذ بواسطة الدول المتمدمة، والتنسٌك بٌن 

المتساوٌة فٌما ٌتعلك بالتخفٌؾ  آلٌات التكنولوجٌا والتموٌل،  والمعاملة
 .2015والتكٌّؾ وُسبُل التنفٌذ وشفافٌة العمل والدعم فً اتفاق عام 
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 نشرة مفاوضات األرض 
.............        ...........      

حدد مندوب أسترالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة المهام المطلوب المٌام بها 
فً لٌما وتشمل: التمدم فً العناصر الخاصة بالنص التفاوضً، وضع 

، وتمدٌم اإلرشادات 2015مل فً إرشادات واتجاه واضح للمزٌد من الع
التً تساعد الدول على إعداد مساهمات واضحة وتتسم بالشفافٌة لما بعد 

 .2020عام 
أشار مندوب االتحاد األوروبً إلى تولعاته فً أن ٌتم إحراز تمدم فً لٌما 

نحو تبنً اتفاق عالمً جدٌد للمناخ فً بارٌس، وأشار إلى التراح 
 2030انبعاثات ؼازات الدفٌبة بحلول عام % من 40المجموعة بتخفٌض 

طبما لما تم اإلعالن عنه فً شهر أكتوبر/ تشرٌن  1990ممارنة بمستوٌات 
ب بالتمرٌر التجمٌعً الخاص بتمرٌر التمٌٌم الخامس  لفرٌك لاألول. كما رحَّ

وبنتابج الرسملة المبدبٌة للصندوق  الحكومً الدولً المعنً بتؽٌّر المناخ
 ملٌار دوالر أمرٌكً. 9,7والتً تصل إلى  األخضر للمناخ

عبر مندوب المكسٌن نٌابة عن مجموعة السالمة البٌبٌة عن دعمه لالنتهاء 
وبتوضٌح أكثر للمهام التً  2015من مسودة االتفاق الذي سٌتم إلراره فً 

. كما أكد على أهمٌة تنفٌذ أنظمة الشفافٌة، 2015سٌتم المٌام بها فً عام 
تخفٌؾ الحالً وٌشمل االلتزامات المتعهد بها فً فترة االلتزام وتمٌٌم نظام ال

 الثانٌة لبروتوكول كٌوتو.
إلى أن  تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرةأشارت مندوبة ناورو، نٌابة عن 

األمور المالٌة هً األساس فً نجاح الدورة العشرٌن لمإتمر األطراؾ، 
ملٌار دوالر  100بضخ  وحثت على المزٌد من الوضوح والتنبإ فٌما ٌتعلك

. كما دعت إلى 2020أمرٌكً كل عام من الدول المتمدمة بحلول عام 
التصدٌك على تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو وحماٌة السالمة البٌبٌة 

 لاللتزامات الحالٌة بموجب بروتوكول كٌوتو وتحسٌن آلٌات السوق.
لحاجة إلى "تؤكٌد" أكد مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة على ا

رٌادة الدول المتمدمة، والتصدٌك على تعدٌل الدوحة، واتخاذ لرار واحد 
لفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل بموجب مسار العمل ل

(، وبتركٌز المنالشات حول كٌفٌة ؼلك فجوة 2015)اتفاق عام  المعّزز
 التموٌل على األمد الطوٌل.

على أهمٌة  الدول النامٌة متماربة التفكٌرا نٌابة عن أكد مندوب نٌكاراجو
الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج المفاوضات النصٌة الخاصة ب

فً تملٌل االختالفات والوصول إلى اتفاق فً الرأي.  دٌربان للعمل المعّزز
، وُسبُل التنفٌذ 2020كما أشار إلى أهمٌة المضاٌا الخاصة بطموح ما لبل 

 االستجابة.وتدابٌر 
المجتمع الدولً إلى االستجابة  ألل البلدان نمواً دعا مندوب نٌبال نٌابة عن 

، ووصؾ التعهدات الحدٌثة ألل البلدان نمواً إلى احتٌاجات وأولوٌات 
للصندوق األخضر للمناخ بؤنها "ُمشجعة ولكن ؼٌر كافٌة" ونادى بالمزٌد 

لشكل النهابً الخاص من الوضوح فً خطط التكٌّؾ الوطنٌة وٌشمل ذلن ا
 بها واالختصاصات والمرارات المتعلمة بالجهات المدعمة.

أكد مندوب جنوب أفرٌمٌا نٌابة عن البرازٌل وجنوب أفرٌمٌا والهند والصٌن 
على عدة أمور من بٌنها الحاجة إلى: استجابة عالمٌة للتكٌّؾ، والتشؽٌل 

تمدم فً التموٌل طوٌل الكامل آللٌة وارسو الدولٌة للخسابر واألضرار ، وال
األجل وُسبُل التنفٌذ، وأن تموم الدول المتمدمة بزٌادة طموحها والوفاء 

 بالتزاماتها بموجب البروتوكول.
لشعوب أمرٌكٌا الالتٌنٌة  أشار مندوب فنزوٌال نٌابة عن التحالؾ البولٌفاري

ومندوب السلفادور إلى ضرورة المٌام بعدة أمور من بٌنها: المفاوضات 
النصٌة لالتفاق الجدٌد، والمنهج المتكامل للتكٌّؾ والتخفٌؾ، وُسبُل التنفٌذ، 

 وؼلك فجوة التنفٌذ.
 

أشار مندوب السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة إلى رؼبة الدول النامٌة 
 نوٌع التصادٌاتها وأكد على المسبولٌة التارٌخٌة للدول المتمدمة.فً ت

على أن  الدول النامٌة متماربة التفكٌرأكد مندوب باكستان نٌابة عن 
بروتوكول كٌوتو ال ٌزال ٌعتبر حجر الزاوٌة فً نظام تؽٌّر المناخ المبنً 

رات على المواعد وعلى المسبولٌات المشتركة ولكن المتفاوتة وعلى المد
ذات الصلة لكل دولة. كما أعرب عن للمه نحو التمدم البطًء فً التصدٌك 
على تعدٌل الدوحة. ونادى بإعادة النظر فً طموح الدول المتمدمة وؼلك 
فجوة الطموح الخاص باألطراؾ المدرجة فً المرفك األول لبل ٌونٌة/ 

 .2015حزٌران 
لمطٌرة الضوء على سلط مندوب بنما نٌابة عن ابتالؾ بلدان الؽابات ا

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور 

ونادى بوجود نافذة  2015الؽابات فً الدول النامٌة كعنصر فً اتفاق عام 
 لهذه المبادرة فً الصندوق األخضر للمناخ.

 ًالرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبوصؾ مندوب شٌلً نٌابة عن 
اجتماع لٌما بؤنه لحظة حاسمة فً مستمبل نظام متعدد األطراؾ لتؽٌّر 
المناخ، ونادى بعمد مفاوضات شفافة وشاملة ومثمرة وحث الدول على 

 المشاركة فً الصندوق األخضر للمناخ.
أكد مندوب بلٌز، نٌابة عن التكامل اإلجتماعً ألمرٌكا الوسطى على 

ى التكٌّؾ ومعاملة التخفٌؾ والتكٌّؾ الحاجة إلى: العمل بصورة حاسمة عل
بصورة متساوٌة، وتناول الخسابر واألضرار بمعزل عن التكٌّؾ، وتمبل 

إطار وارسو الخاص بالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة، والوضوح فً تمدٌم الدول 

 .2020دوالر كل عام بحلول عام  ملٌار 100المتمدمة لمبلػ 
نادت منظمات المرأة والنوع االجتماعً بتضمٌن المرأة كجزء أساسً فً 

الحلول الحمٌمٌة، كما طالبت المنظمات ؼٌر الحكومٌة الشباب من المادة 
"بتجاوز طموحاتهم" وبناء عالم صحً وآمن ومزدهر بدون انبعاثات 

لمعنٌة بالبٌبة بالعمل المناخً الذي كربونٌة. نادت المنظمات ؼٌر الحكومٌة ا
درجة مبوٌة كما شجعت أن  1,5ٌحد من زٌادة درجة الحرارة العالمٌة إلى 

 .2020تركز المنالشات على طموح ما لبل 
نادى مندوب الشعوب األصلٌة بالتحمك من وجود منهج مبنً على حموق 

 خ.اإلنسان ٌحترم حموق الشعوب األصلٌة فً اتفالٌات تؽٌّر المنا
أكدت منظمات الحكومات المحلٌة والسلطات البلدٌة على الحاجة إلى ربط 

أهداؾ التنمٌة المستدامة مع مسارات مفاوضات المناخ بهدؾ التصدي 
 لتؽٌّر المناخ بفعالٌة.

أشارت المنظمات ؼٌر الحكومٌة لنمابات العمال إلى نمص الطموح بٌن لادة 
حول االلتصادي نحو المستمبل العالم ونادت بدعم العمال فً عملٌة الت

 المستدام.
 

 لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةلالجلسة العامة 
لام إٌمانوٌل دومٌسانً داالمٌنً  )سوازٌالند(، ربٌس  األمور التنظيمية:

بافتتاح الجلسة العامة. وألرت  الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
األطراؾ جدول األعمال ووافمت على تنظٌم العمل فً هذه الدورة 

(FCCC/SBSTA/2014/3). 
إلى الهٌبة الفرعٌة أشار دالمٌنً ربٌس  انتخاب األعضاء بخالف الرئيس:

أن رباسة مإتمر األطراؾ/ مإتمر األطراؾ العامل سوؾ تتولى 
الهٌبة الفرعٌة للمشورة المشاورات الخاصة بترشٌح نابب ربٌس وممر 

 .العلمٌة والتكنولوجٌة
لدم دالمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة البند  برنامج عمل نيروبي:

(FCCC/SBSTA/2014/4,TNF.15 and MISC.8)  وسوؾ
در )كندا( وجوان هوفماٌستر )بولٌفٌا( بالمشاركة فً تٌسٌر تموم بٌث الفن

 المنالشات ؼٌر الرسمٌة حول هذه المضٌة.
سلط مندوب برنامج األمم المتحدة للبٌبة الضوء على مبادرة معارؾ التكٌّؾ 
الخاصة بالبرنامج وذكر أن هذه المبادرة تحدد أولوٌات وتشجع االستجابات 

ن اإلللٌمٌة والخاصة بموضوعات محددة، الحتٌاجات معارؾ التكٌّؾ دو
وأنها تتسك مع اختصاصات برنامج عمل نٌروبً وتعتمد على البنٌة التحتٌة 

والموارد الخاصة بالشبكة العالمٌة للتكٌّؾ الخاصة ببرنامج األمم المتحدة 
 للبٌبة.

الفرٌك تمرٌر التمٌٌم الخامس الخاص ب األمور المتعلمة بالعلم والمراجعة:
الهٌبة : سوؾ ٌعمد دالمٌنً ربٌس ً الدولً المعنً بتؽٌّر المناخالحكوم

مشاورات ؼٌر رسمٌة حول هذا  الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
الموضوع. لدمت رٌنات كرٌس أمٌن الفرٌك الحكومً الدولً تحدٌثاً حول 

 تمرٌر التمٌٌم الخامس وأشارت إلى بعض من البٌانات الربٌسٌة به.
لام الربٌس دالمٌنً بتمدٌم هذا البند، ولدمت  الرصد المنتظم:البحوث و

المنظمة العالمٌة لألرصاد الجوٌة مراجعة عامة على نتابج االجتماع الثانً 
للمجلس الحكومً الدولً للخدمات المناخٌة الخاص باإلطار العالمً 
عنٌة للخدمات المناخٌة. كما لدم النظام العالمً لمرالبة المناخ واللجنة الم

 بسوابل رصد األرض تمارٌر حول أنشطتها.
 

 المضايا المنهجية بموجب االتفالية
الهٌبة الفرعٌة للمشورة لدم دالمٌنً ربٌس  االنبعاثات من ولود السفن:

. (FCCC/SBSTA/2014/MISC.9)هذا البند  العلمٌة والتكنولوجٌة
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 نشرة مفاوضات األرض 
.............        ...........      

فً استراتٌجٌاتها ولدمت المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً تمرٌراً حول التمدم 
الشاملة الخاصة بالتعامل مع انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون من الطٌران 
المدنً الدولً وأكدت على االتفاق بٌن الحكومات للمٌام بتحسٌن فعالٌة 

% كل عام وذلن لتثبٌت صافً انبعاثات ثانً أكسٌد 2الولود بنسبة 
. أشار مندوب وما بعده 2020الكربون الخاص بالمطاع اعتباراً من 

المنظمة البحرٌة الدولٌة إلى أنها تتعامل بفعالٌة مع االنبعاثات من السفن 
ونوه إلى اعتماد الدراسة الثالثة لؽازات الدفٌبة والتً تإكد على التحسن 

 المستمر والثابت فً كفاءة السفن.
أثنى مندوبا سنؽافورة والٌابان على التمدم الذي تموم به المنظمة الدولٌة 

لطٌران المدنً والمنظمة البحرٌة الدولٌة. أشار مندوب األرجنتٌن نٌابة عن ل
مجموعة من الدول النامٌة ومندوب الصٌن إلى أن اإلجراءات التً اتُِخذَت 

نحو تؽٌّر المناخ من المنظمتٌن ٌجب أن تحترم مبادئ وأحكام االتفالٌة 
 المتفاوتة.اإلطارٌة وخاصة فٌما ٌتعلك بالمسبولٌات المشتركة ولكن 

 
تم بإٌجاز النظر فً البنود والبنود  البنود األخرى من جدول األعمال:

 الفرعٌة التالٌة وتم تحوٌلها إلى فرق االتصال أو المشاورات ؼٌر الرسمٌة:
 تمرٌر لجنة التكٌّؾ

التمرٌر السنوي المشترن للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ولمركز وشبكة 
 تكنولوجٌا المناخ.

المنهجً لألنشطة المتعلمة بالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات التوجٌه 
 الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة.

 آلٌة وارسو الدولٌة للخسابر واألضرار
 المضاٌا المنهجٌة بموجب االتفالٌة وتشمل:

مدمة، برنامج العمل الخاص بالنظر فً إرشادات مراجعة تمارٌر الدول المت
ومنهجٌات تمارٌر المعلومات المالٌة الممدمة من األطراؾ المدرجة فً 

المرفك األول، والمٌاسات المشتركة لمكافا ثانً أكسٌد الكربون من ؼازات 
 الدفٌبة.

 كل البنود الفرعٌة الخاصة بالمضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو
بآلٌات السوق واآللٌات األخرى بموجب االتفالٌة  كل البنود الفرعٌة الخاصة

 اإلطارٌة
برنامج العمل حول توضٌح األهداؾ الممدرة كمٌاً لتخفٌض االنبعاثات من 

 الدول المتمدمة من كل المطاعات
 .كل البنود الفرعٌة الخاصة بالتمارٌر حول هذه األنشطة

 
 البيانات االفتتاحية

على الحاجة إلى تفعٌل  /الصٌن77ة الـمجموعأكد مندوب بولٌفٌا نٌابة عن 
آلٌة وارسو الخاصة بالخسابر واألضرار وإلى إنشاء آلٌة للتعامل مع آثار 

تدابٌر االستجابة. وذكر أن النُهج واألسالٌب المبنٌة على السوق واألسالٌب 
 األخرى ٌجب أن ٌتم التعامل معها بصورة متوازنة.

التركٌز على مجاالت األولوٌة وتشمل دعا مندوب االتحاد األوروبً إلى 
االنتهاء من المضاٌا المنهجٌة الخاصة بتولٌت التمارٌر بموجب فترة االلتزام 
الثانٌة لبروتوكول كٌوتو، وتوضٌح الوسابل المناسبة الخاصة بآلٌات السوق 

واآللٌات األخرى، واالنتهاء من برنامج العمل الخاص بتوضٌح األهداؾ 
 .فٌض االنبعاثات من الدول المتمدمة من كل المطاعاتالممدرة كمٌاً لتخ

رحب مندوب أسترالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة بالنظر فً تمرٌر التمٌٌم 
ضمن حوار الخبراء  لفرٌك الحكومً الدولً المعنً بتؽٌّر المناخالخامس ل

المنظم. وأشار إلى الحاجة إلى استمرار العمل فً التكٌّؾ والنظر فً لواعد 
 ز لدرات التخفٌؾ وتشمل لطاع األراضً.تعزٌ

سلط مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة الضوء على تمرٌر 
التمٌٌم الخامس وأكد على الحاجة إلى  الطموح الزابد فً عملٌة التخفٌؾ. 

كما شدد على أهمٌة استمرار والٌة اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز 
 ونادى بوجود دعم مالً منسك وكاؾ.وشبكة تكنولوجٌا المناخ 

ذكر مندوب بلٌز نٌابة عن منظومة التكامل ألمرٌكا الوسطى أن أهمٌة 
برنامج عمل نٌروبً ٌمكن أن ٌتم تعزٌزها إذا تم تناولها ضمن لجنة 

 التكٌّؾ.
 

دعا مندوب بنما نٌابة عن ابتالؾ بلدان الؽابات المطٌرة بؤن ٌعمل التموٌل 
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة على البدء فً تنفٌذ 

 على الوالع. األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة

على الحاجة إلى عمل تخفٌض  ألل البلدان نمواً أكد مندوب نٌبال نٌابة عن 
كبٌر فً انبعاثات ؼازات الدفٌبة لتجنب اآلثار التً ال ٌمكن إصالحها والتً 

بصورة أكبر ونادى بوضع أولوٌات لُسبُل  ل البلدان نمواً ألتعانً منها 
 التنفٌذ.

 
 الجلسة العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ

لامت آمنة بافولً )فٌجً( بافتتاح الدورة وحثت األطراؾ على التركٌز 
 على الوصول إلى اتفاق فً الرأي بصورة فعالة.

  (FCCC/SBI/2014/9)األمور التنظٌمٌة: ألرت األطراؾ جدول األعمال 

مع تعلٌك البند الخاص بالمعلومات حول البالؼات الوطنٌة من األطراؾ 
على  لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذؼٌر المدرجة فً المرفك األول. كما وافمت ا

النظر ضمن أي بنود أخرى فً عضوٌة األطراؾ ؼٌر المدرجة فً 
من لبل مإتمر  المرفك األول فً فرٌك الخبراء االستشاري والمحال إلٌها

 األطراؾ. وافمت األطراؾ على تنظٌم العمل كما هو ممدم.
 

جلسة فريك عمل التمييم متعدد األطراف بموجب عملية التمييم والمراجعة 
الدورة الحادٌة  لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذوصفت آمنة باوفولً ربٌس ا الدولية:

هً  رعٌة للتنفٌذلهٌبة الفواألربعٌن بؤنها دورة هامة وسوؾ تإكد على أن ا
محور تنفٌذ االتفالٌة اإلطارٌة، كما أشارت إلى أن األهداؾ الممدرة كمٌاً 

لتخفٌض انبعاثات ؼازات الدفٌبة من الدول المتمدمة من كل المطاعات سٌتم 
 تمٌٌمها خالل هذه الدورة.

أشارت آمنة باوفولً إلى أن رباسة  انتخاب األعضاء بخالف الرئيس:
إتمر األطراؾ العامل سوؾ تتولى المٌام بالمشاورات مإتمر األطراؾ/ م

 الخاصة بترشٌحات نابب الربٌس وممرر الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
تم بإٌجاز النظر فً البنود والبنود الفرعٌة  بنود جدول األعمال األخرى:

التالٌة من جدول األعمال وتم إحالتها إلى فرق االتصال أو إلى المشاورات 
 ؼٌر الرسمٌة:

 األمور المتعلمة بؤلل البلدان نمواً 
 آلٌة وارسو الدولٌة الخاصة بالخسابر واألضرار

 خطط التكٌّؾ الوطنٌة
 كل البنود الفرعٌة األخرى الخاصة بتنمٌة ونمل التكنولوجٌا

بعض البنود الفرعٌة الخاصة بالتمارٌر الممدمة من األطراؾ المدرجة فً 
 المرفك األول من االتفالٌة

المدرجة  ؼٌر ود الفرعٌة الخاصة بالتمارٌر الممدمة من األطراؾبعض البن
 فً المرفك األول من االتفالٌة

برنامج العمل الخاص بالفهم المتزاٌد لتنوع إجراءات التخفٌؾ المالبمة 
 ً  وطنٌا

 بعض البنود الفرعٌة الخاصة باألمور المتعلمة بآلٌات بروتوكول كٌوتو
 تمرٌر حول لجنة التكٌؾ

 د الفرعٌة المتعلمة بالتموٌلكل البنو
 بناء المدرات بموجب االتفالٌة اإلطارٌة وبروتوكول كٌوتو

 كل البنود الفرعٌة المتعلمة بتدابٌر االستجابة
 2015 – 2013مراجعة 

 النوع االجتماعً وتؽٌر المناخ
الترتٌبات الخاصة باجتماعات الوفود الحكومٌة واألمور اإلدارٌة والمالٌة 

 والمإسسٌة
 
علما بمولؾ تمدٌم ومراجعة التمرٌر  لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذما أحٌطت اك

السادس للبالؼات الوطنٌة وتمرٌر السنتٌن األولٌتٌن 

(FCCC/SBI/2014/INF.19) والتمرٌر الخاص ببٌانات الموابم الوطنٌة ،

لجرد ؼازات الدفٌبة من األطراؾ المدرجة فً المرفك األول للفترة من 

1990 – 2012 (FCCC/SBI/2014/20)   وتمرٌر التجمٌع والمحاسبة

السنوي من األطراؾ المدرجة فً المرفك ب بموجب بروتوكول كٌوتو 

وتمرٌر   (FCCC/KP/CMP/2014/7 and Add.1) 2014لعام 

اإلداري الخاص بسجل المعامالت الدولٌة بموجب بروتوكول كٌوتو 

(FCCC/SBI/2014/INF.18) ول مركز وتمرٌر اجتماعات الخبراء ح

وملخص تمرٌر الحوار الثانً  (FCCC/SBI/2014/INF.13)المعلومات 

كما طلبت . (FCCC/SBI/2014/15)من االتفالٌة اإلطارٌة  6حول البند 

أن تموم األمانة بإنشاء مركز معلومات حول نتابج  لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذا
 أعمال التخفٌؾ التً لامت بها الدول النامٌة فً لطاع الؽابات.
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 نشرة مفاوضات األرض 
.............        ...........      

أشارت العدٌد من األطراؾ وتشمل بولٌفٌا نٌابة عن البيانات االفتتاحية: 
وأسترالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة والسودان نٌابة  /الصٌن77مجموعة الـ

تحالؾ الدول الجزرٌة فرٌمٌة وناورو نٌابة عن عن المجموعة األ
.. أشارت إلى االنتهاء من العمل فً إجراءات آلٌة وارسو الدولٌة  الصؽٌرة

 حول الخسابر واألضرار.
 

الضوء على عدة أمور من بٌنها أن  /الصٌن77مجموعة الـسلط مندوب 
تنفٌذ التزامات تخفٌض أو الحد من االنبعاثات بموجب فترة االلتزام األولى 

الفرٌك لبروتوكول كٌوتو له أهمٌة لصوى فً بناء الثمة فً مفاوضات 
. كما أكد على العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

لبناء المدرات وآلٌة لتدابٌر االستجابة. كما التراحات المجموعة إلنشاء لجنة 
أشار مع المجموعة األفرٌمٌة إلى أسفه لعدم وجود أنشطة ملموسة حول 

 سبل التنفٌذ من جانب الدول المتمدمة.
أكد مندوب مجموعة المظلة على الحاجة إلى تمدٌم عمل تمنً والتعرؾ 

المإسسٌة للتخفٌؾ دابما على التمدم فً التنفٌذ، وتحمٌك تمدم فً اآللٌات 
 والتكٌؾ وبناء المدرة.

دعا مندوب المجموعة األفرٌمٌة إلى بناء إطار ٌشمل برنامج مدته عامٌن 
 المناخ والذي ٌتجاوز اشتران المرأة. حول النوع االجتماعً وتؽٌر

أكد مندوب االتحاد األوروبً على الحاجة إلى تحسٌن أنظمة المٌاس 
مع األخذ فً االعتبار المدرات الوطنٌة واإلبالغ والتحمك لكل األطراؾ 

 وأكد على استخدام األسواق كعنصر ربٌسً فً االتفالٌة الجدٌدة.
إلى التنفٌذ الكامل لبرنامج عمل  ألل البلدان نمواً دعا مندوب نٌبال نٌابة عن 

فً المنالشات  2015 – 2013ودمج توصٌات مراجعة  ألل البلدان نمواً 
 .مخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّززلفرٌك العامل الالحالٌة ل

أشار مندوب جمهورٌة كورٌا نٌابة عن مجموعة السالمة البٌبٌة إلى األهمٌة 
المصوى للفرٌك العامل متعدد األطراؾ المعنً بالتمٌٌم، كما حث حوار 

الخبراء المنظم على البدء فً منالشة منهجٌات المراجعة التفصٌلٌة، كما 
فترات انعماد دورات اجتماع األطراؾ وتشمل إمكانٌة عمد دعا إلى منالشة 

 .2015مإتمر األطراؾ كل عامٌن بعد عام 
بممعد دابم  تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرةنادى مندوب ناورو نٌابة عن 

فً اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة للخسابر  لدول الجزرٌة الصؽٌرةل
 ٌك اإلجهاد".واألضرار، وحذر من "التفاوض عن طر

أكد مندوب بلٌز نٌابة عن منظومة التكامل ألمرٌكا الوسطى على أهمٌة 
برنامج عمل فرٌك الخبراء االستشاري وعلى الحاجة إلى مواد تدرٌٌبة 

خاصة بالبالؼات الوطنٌة من األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك األول، 
التنفٌذ، والحظ كما شدد على إحراز تمدم فً مجال التكٌؾ مع التركٌز على 

 أنه ال ٌمكن تحمٌك تمدم مالبم وكاؾ دون تموٌل مالبم ومستدام.
سلط مندوب بنما نٌابة عن ابتالؾ بلدان الؽابات المطٌرة الضوء على 

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة تنسٌك دعم أنشطة 
المبنٌة على النتابج والمدفوعات  األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة

 الخاصة بهذه المبادرة.
الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة أكد مندوب كوستارٌكا نٌابة عن 

على الحاجة إلى اإلسراع فً العمل وتوفٌر التموٌل لتنفٌذ خطط  والكارٌبً
التكٌؾ الوطنٌة وضمان استدامة التموٌل لصندوق التكٌؾ، وتعزٌز بناء 

المدرات للمإسسات والشبكات وعمل مراجعة علمٌة للهدؾ العالمً طوٌل 
 األجل.

حول  تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرةأكد مندوب جاماٌكا متحدثاً نٌابة عن 
األمور المتعلمة باآللٌات بموجب بروتوكول كٌوتو .. أكد على الحاجة إلى 

خلك ثمة أكبر فً آلٌة التنمٌة النظٌفة، وتشمل تحدٌد كٌفٌة بناء صافً 
 التخفٌؾ فً هذه االلٌة.

ذكر مندوب إٌران أنه لد تم استثناء إٌران من التمتع بدعم مرفك البٌبة 
ا المناخ وأبلػ أنها لم تستطع تمدٌم التحدٌث العالمٌة ومركز شبكة تكنولوجٌ

 األول على التمرٌر الذي ٌصدر كل عامٌن بموجب االتفالٌة.
أكد مندوب باراجواي على أهمٌة تعزٌز أسالٌب وإجراءات آلٌة التنمٌة 

النظٌفة وأنشطة وأطر التعاون بموجب آلٌة وارسو الدولٌة حول الخسابر 
 واألضرار.

المناخً نٌابة عن المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة  دعا مندوب شبكة العمل
بالبٌبة األطراؾ إلى أن تتؤكد فً لٌما من أن التكٌؾ أصبح عنصرا ربٌسٌا 

نٌابة عن  Climate Justice Nowفً االتفاق الجدٌد، ونادى مندوب 

المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌبة بتوجٌه االهتمام إلى آلٌة وارسو 
 لتنفٌذ ذات الصلة.وتشمل سبل ا

نادى مندوب الشعوب األصٌلة بؤن ٌتم ضمان حموق الشعوب األصٌلة فً 
كل أعمال التكٌؾ. تطلع مندوب المرأة والنوع االجتماعً إلى النتابج الموٌة 

المتعلمة باعتبارات النوع االجتماعً،  وذكر أن اتخاذ لرار جدٌد حول 
اسة مناخ تستجٌب للنوع النوع االجتماعً وتؽٌر المناخ سوؾ ٌدعم سٌ

 االجتماعً.

أن الطموح لن ٌكون فعاال إال عند تنفٌذه، ودعا  YOUNGOsذكر مندوب 

ٌتضمن مبدأ عدم  2015إلى ضمان أن التزامات الدول بموجب اتفاق 
 التراجع.

أشار مندوبو المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة باألعمال التجارٌة والصناعة 
المساهمات إلى أن خبرة المطاع الخاص سوؾ توفر معلومات لصٌاؼة 

ودعا إلى إنشاء لنوات معروفة إلشران  المحددة على المستوى الوطنً
 ومشاورة لطاع األعمال التجارٌة بموجب االتفالٌة.

 
 فرق االتصال

مشورة العلمية والتكنولوجية: برنامج العمل الخاص الفرعية لل لهيئةا
اجتمع فرٌك  بالنظر في إرشادات مراجعة األطراف من الدول المتمدمة.

االتصال الذي ٌرأسه رٌتا بٌبانً )فنلندا( وصاموبٌل أدي أوي أدي جون 
فً نص  -فمرة بفمرة  -)نٌجٌرٌا( بعد الظهر وبدأت األطراؾ فً النظر 

ت مراجعة مخزون المرفك األول من االتفالٌة والذي لامت األمانة إرشادا
 بإعداده.

 8 –/ م أإ  1و  7 –/م أإ  4إلى  7 -/م أإ  2آثار تنفيذ الممررات 
لدم الربٌس المتشارن انكً هٌرولد )ألمانٌا( تحدٌثاً حول ورشة العمل 

راؾ . تناولت األط2014التمنٌة التً عمدت فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً 
 المضاٌا التً تتضمن جداول عوامل التحفظ للتعدٌل.

الترح مندوب أسترالٌا تبسٌط نظام عوامل التحفظ إلى عامل واحد ٌتم 
تطبٌمه على كل التعدٌالت بؽض النظر عن مصدر االنبعاثات. أشار مندوب 

نٌوزٌالندا إلى العدد الكبٌر من المضاٌا التمنٌة التً ٌجب حلها لكً نمدم 
الٌمٌن ونحن على أعتاب الدخول إلى فترة االلتزام الثانٌة بموجب  لألطراؾ

 بروتوكول كٌوتو.
نص( من تعديل الدوحة  7 – 3توضيح النص في المسم ز )المادة 

: لدم هٌرولد الربٌس المتشارن فرٌك االتصال والذي لبروتوكول كيوتو
رعٌة لهٌبة الفل استمر فً النظر فً هذا الموضوع من الدورة األربعٌن

، مع األخذ فً االعتبار خٌارات عناصر للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة

باإلضافة إلى الممترح  (FCCC/SBSTA/2014/L.18)مسودة نص المرار 

 اإلضافً الممدم من استرالٌا.
 

 في األرولة
فور افتتاح المفاوضات صباح ٌوم االثنٌن، وجدت الوفود أنها فً مؤزق 

باشاواري ربٌس الفرٌك الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر حٌث ذكر راجدنرا 
المناخ أنه ٌتحدى الوفود فً أن تصل إلى اتفاق حول حمٌمة أن اإلبماء على 

درجة مبوٌة سوؾ ٌتطلب انبعاثات صفرٌة أو سلبٌة، نسبة  2هدؾ ألل من 

. وكانت الحرارة الفعلٌة 2022بحلول عام  2202إلى مستوٌات عام 

أحد الوفود ألن ٌمول "هذا مماثل تماما  االجتماع لد دعت الموجودة فً ممر
للصوبات الزجاجٌة  وهذا هو ما ٌحدث بالفعل لكوكبنا" . كما تذكر عضو 

أخر لابالً" فً نهاٌة شهر أكتوبر /تشرٌن األول الماضً هإالء الذٌن 
حضروا  مإتمر أطراؾ اتفالٌة النوع البٌولوجً فً بٌونج تشانج فً كورٌا 

 ٌة تعرضوا للبرودة الشدٌدة واآلن ٌتم اختبارنا باللهٌب".الجنوب
وبٌنما خلع العدٌد من أعضاء الوفود ستراتهم استجابة لنداء ربٌس مإتمر 

األطراؾ، ذكر أحد األعضاء "إن البٌانات العامة االفتتاحٌة لم تشر إلى أن 
الوفود على استعداد لتشمر عن سواعدها".  كما أشار بعض المشاركٌن إلى 

المنتظر منذ زمن أن "نجاح مإتمر لٌما سٌعتمد  على  تحمٌك الدور الرٌادي 
طوٌل"، وأشار أخر إلى "اإلشارات اإلٌجابٌة" ألهداؾ الحد من أو تخفٌض 

االنبعاثات  التً أعلن عنها االتحاد األوروبً والوالٌات المتحدة والصٌن 

ملٌار دوالر أمرٌكً للصندوق األخضر للمناخ. كما  9.7والتعهد بمبلػ 

أشار أحد المالحظٌن المدامى " الحرارة لابمة وسوؾ نرى اذا ما كانت هذه 
اإلشارات سوؾ تعٌد الثمة وتسهل التمدم خالل األسبوعٌن المادمٌن نحو 

 االتفاق فً بارٌس ".
 


