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الدورة العشرون لمؤتمر 
 7األطراف  #  

 

 فً لٌما: المنعمد األحداث الرئٌسٌة لمؤتمر تغٌر المناخ
 4102دٌسمبر/ كانون األول  6السبت 

 

لهٌئة الفرعٌة لدٌسمبر/ كانون األول الجلسة الختامٌة  6انعمدت بعد ظهر ٌوم السبت 

، كما انعمدت فً المساء الجلسة العامة لمؤتمر والتكنولوجٌةللمشورة العلمٌة 

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو. وخالل الٌوم تناول 

من الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج المعنً بالبند الثالث فرٌك االتصال 

ر الزمنٌة والعملٌة .. تناول عناصر تشمل الشفافٌة واألط دٌربان للعمل المعّزز

المتعلمة بااللتزامات/ المساهمات ومسودة لرار حول النهوض بمنهاج دٌربان للعمل 

المعزّز. ولد تم عمد جلسة تمٌٌم غٌر رسمٌة لتمٌٌم التمدم الذي تم بموجب الفرٌك 

العامل. كما تم طوال الٌوم عمد جلسة أول فرٌك عمل حول التمٌٌم متعدد األطراف 

 تمٌٌم والمراجعة الدولٌة.ضمن عملٌة ال

 

 الجلسة العامة لمؤتمر األطراف العامل

تمرٌر اجتماع المائدة المستدٌر الوزاري رفٌع المستوى حول زٌادة طموح 

بولجار فٌدال رئٌس الدورة العاشرة أشار مانوٌل  التزامات بروتوكول كٌوتو:

ء المشاورات غٌر إلى أنه لم ٌتم الوصول إلى اتفاق أثنا لمؤتمر األطراف العامل

 الرسمٌة حول إمكانٌة إنشاء فرٌك اتصال حول هذا الموضوع.

إنشاء فرٌك اتصال بٌنما  /الصٌن77مجموعة الـدعم مندوب بولٌفٌا نٌابة عن 

عارض مندوبو أسترالٌا وسوٌسرا واالتحاد األوروبً والنروٌج ذلن. وسوف تستمر 

 المشاورات غٌر الرسمٌة.

 لهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌةل الجلسة العامة الختامٌة

الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة افتتح اٌمانوٌل دومٌسانً دالمٌنً رئٌس 

 هذه الجلسة. والتكنولوجٌة

 

الهٌئة الفرعٌة للمشورة أشار دالمٌنً رئٌس  انتخاب األعضاء بخالف الرئٌس:

إلى أن المشاورات حول ترشٌحات نائب رئٌس وممرر الهٌئة  العلمٌة والتكنولوجٌة

الفرعٌة لم تُستكمل بعد، ووافمت الهٌئة الفرعٌة على دعوة مؤتمر األطراف النتخاب 

 .الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌةنائب رئٌس وممرر 

اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج  برنامج عمل نٌروبً:

(FCCC/SBSTA/2014/L.23). 

 

 .(FCCC/SB/2014/L.7)اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج  تمرٌر لجنة التكٌّف:

تطوٌر ونمل التكنولوجٌا وتنفٌذ االجتماعات التمنٌة: التمرٌر السنوي المشترن 

اعتمدت الهٌئة  للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ:

 .(FCCC/SB/2014/L.5) وأحالت مسودة المرار الفرعٌة النتائج

لمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج التوجٌه المنهجً ل

رئٌس الهٌئة الفرعٌة إلى عدم  أشار دالمٌنً :وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة

الوصول إلى اتفاق حول هذه النمطة وأنه سوف ٌتم إضافتها على جدول األعمال 

 المؤلت للدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة.

اعتمدت الهٌئة آلٌة وارسو الدولٌة للخسائر واألضرار المتعلمة بآثار تغٌّر المناخ: 

 ..(FCCC/SB/2014/L.8) لمراروأحالت مسودة ا الفرعٌة النتائج

لفرٌك الحكومً الدولً لتمرٌر التمٌٌم الخامس  األمور المتعلمة بالعلم والمراجعة:

اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج وأحالت مسودة المرار : المعنً بتغٌّر المناخ

(FCCC/SBSTA/2014/L.27 and Add.1). 

اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج  البحوث والرصد المنتظم:

(FCCC/SBSTA/2014/L.19). 

 

اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج  :3102 – 3102مراجعة 

(FCCC/SB/2014/L.9). فٌشلن )سوٌسرا( الُمٌسر المشارن لحوار  لدم أندرٌاس

الخبراء المنظم تمرٌراً عن االجتماعٌٌن الرابع والخامس لحوار الخبراء المنظم 

وسلط الضوء على أن هذه االجتماعات تؤكد أن اإلبماء على زٌادة االحترار العالمً 

 درجة مئوٌة ٌتطلب منهج طوٌل األجل مبنً على العلم. 2إلى أدنى من 

اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج منتدى وبرنامج العمل:  تنفٌذ تدابٌر االستجابة:آثار 

(FCCC/SB/2014/L.6/Rev.1). 

 

تم  من بروتوكول كٌوتو )أثر تدابٌر االستجابة(: 3 -4األمور المتعلمة بالمادة 

 النظر فً هذا الموضوع بموجب البند الفرعً المعنً بمنتدى وبرنامج العمل.

نهجٌة بموجب االتفالٌة: برنامج العمل المعنً بمراجعة الخطوط المضاٌا الم

التوجٌهٌة لمراجعة التمارٌر التً تصدر كل عامٌن والبالغات الوطنٌة وتشمل 

اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج وأحالت  مراجعة الموائم الوطنٌة للدول المتمدمة:

 .(FCCC/SBSTA/2014/L.28) اتلرار اتمسودثالث 

 

تمدٌم تمارٌر حول المعلومات المالٌة بواسطة األطراف المدرجة فً منهجٌات 

اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج وأحالت مسودة المرار  المرفك األول:

(FCCC/SBSTA/2014/L.26). 

 

أشار  المماٌٌس المشتركة لحساب مكافئ ثانً أكسٌد الكربون من غازات الدفٌئة:

وأنه  ا األمرالوصول إلى اتفاق حول هذ أنه لم ٌتمالهٌئة الفرعٌة إلى  سدالمٌنً رئٌ

لى جدول األعمال المؤلت للدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌئة إسوف ٌتم إضافته 

 .الفرعٌة

اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج  االنبعاثات من ولود السفن:

(FCCC/SBSTA/2014/L.21) 

 

إلى  7 -0/ م أ 3الممررات  المضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو: آثار تنفٌذ

اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج  :8 -0/ م أ 0و  7 -0/ م أ 4

(FCCC/SBSTA/2014/L.29). 

اعتمدت الهٌئة  ( من تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو:7-2توضٌح المسم ز )المادة 

 .(FCCC/SBSTA/2014/L.25)الفرعٌة النتائج 
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        ........................      

-2و 2-2بموجب المادتٌن  األراضً والحراجةاستخدام األراضً وتغٌٌر استخدام 

اعتمدت الهٌئة الفرعٌة  من بروتوكول كٌوتو وبموجب آلٌة التنمٌة النظٌفة: 4

 .(FCCC/SBSTA/2014/L.24 and Add.1)النتائج وأحالت مسودة المرار 

 

اآلثار المترتبة على إدراج إعادة تحرٌج األراضً التً ٌوجد بها غابات "آٌلة 

ضمن أنشطة مشارٌع التحرٌج وإعادة التحرٌج فً إطار آلٌة التنمٌة لالستنفاد" 

دالمٌنً رئٌس الهٌئة الفرعٌة إلى عدم الوصول إلى اتفاق حول هذه أشار  النظٌفة:

وأنه سوف ٌتم إضافتها على جدول األعمال المؤلت للدورة الثانٌة واألربعٌن  المضٌة

 .للهٌئة الفرعٌة

إطار عمل مختلف النُُهج: أشار  السولٌة بموجب االتفالٌة:اآللٌات السولٌة وغٌر 

المٌنً رئٌس الهٌئة الفرعٌة إلى عدم الوصول إلى اتفاق حول هذه النمطة وأنه د

سوف ٌتم إضافتها على جدول األعمال المؤلت للدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌئة 

 .الفرعٌة

 

س الهٌئة الفرعٌة إلى عدم دالمٌنً رئٌأشار  النُُهج غٌر المائمة على السوق:

الوصول إلى اتفاق حول هذه النمطة وأنه سوف ٌتم إضافتها على جدول األعمال 

 .المؤلت للدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة

دالمٌنً رئٌس الهٌئة الفرعٌة إلى عدم الوصول إلى أشار  اآللٌة السولٌة الجدٌدة:

فتها على جدول األعمال المؤلت للدورة اتفاق حول هذه النمطة وأنه سوف ٌتم إضا

 .الثانٌة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة

برنامج العمل المتعلك بإٌضاح األهداف الكمٌة لخفض االنبعاثات على نطاق 

اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج  االلتصاد ككل بالبلدان المتمدمة:

(FCCC/SBSTA/2014/L.22). 

 

كٌنلً نائب الرئٌس التنفٌذي لالتفالٌة اإلطارٌة أخطر رٌتشارد  اختتام الجلسة:

 األطراف باآلثار اإلدارٌة والمالٌة للنتائج التً اعتمدتها الهٌئة الفرعٌة.

سورفٌل )لٌتوانٌا( ممرر الهٌئة الفرعٌة تمرٌر  –عرض جورجا رابازاوسكٌت 

 ..(FCCC/SBSTA/2014/L.20)الجلسة الذي اعتمدته الهٌئة الفرعٌة 

 

المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة باألعمال أعرب مندوب الختامٌة: البٌانات 

عن تمدٌره للتمدم الُمحرز وأشار إلى أن االجتماعات التمنٌة توفر  التجارٌة والصناعة

منهاج طوٌل األجل إلشران المطاع الخاص ونادى بأن تكون األسواق فً محور 

 االتفاق الجدٌد.

إلى إدران أنه ال ٌوجد مجال لألسواق فً  Climate Justice Nowدعا مندوب 

النظام الحالً لتخفٌض االنبعاثات. أشار مندوب شبكة العمل المناخً نٌابة عن 

إلى أن التمٌٌم االلتصادي واالجتماعً  المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌئة

والبٌئً للتكنولوجٌات غٌر موجود فً االجتماعات التمنٌة وحذر من تضمٌن 

 نولوجٌات التً ٌمكن أن ٌكون لها آثار كارثٌة.التك

أن المخاطر الخاصة بتغٌّر المناخ لها آثار  FARMERSذكر مندوب منظمة 

 مباشرة على األمن الغذائً.

إلى أن األسواق لم تمدم ما وعدت به وانضم معه  YOUNGOأشار مندوب 

 ونادا بالولف االختٌاري لألسواق. GJNمندوب 

لبحوث والمستملة إلى الٌمٌن العلمً ات غٌر الحكومٌة المعنٌة باالمنظمأشار مندوب 

 حول تغٌّر المناخ وأشار إلى عدم الٌمٌن حول كٌفٌة استجابة مجتمع السٌاسة الدولً.

الترح مندوب المنظمات المعنٌة بالمرأة والنوع االجتماعً ورشة عمل حول النوع 

 ٌة.االجتماعً والتكنولوجٌا بموجب االجتماعات التمن

إلى إٌجاد روابط ألوى بٌن  /الصٌن77مجموعة الـدعا مندوب بولٌفٌا نٌابة عن 

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات االجتماعات التمنٌة واآللٌة المالٌة. وفٌما ٌتعلك ب

، عبر مندوب بنما الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة

 ألل البلدان نمواً نٌابة عن ائتالف بلدان الغابات المطٌرة ومندوب نٌبال نٌابة عن 

ومندوب بنجالدٌش عن  منظومة التكامل ألمرٌكا الوسطىومندوب بلٌز نٌابة عن 

المبادرة المعززة شعورهم باإلحباط من عدم التمدم فً التوجٌه المنهجً الخاص ب

. ناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌةلخفض االنبعاثات ال

وفٌما ٌتعلك  وأكد على أنه لٌس هنان حاجة للمزٌد من التوجٌه حول الضمانات.

بتدابٌر االستجابة، أشار إلى الحاجة إلى االستجابة لالحتٌاجات المحددة للدول النامٌة 

 ه المضٌة.وطالب الدورة العشرٌن لمؤتمر األطراف أن تحل هذ

أشار مندوب االتحاد األوروبً ومندوب موناكو نٌابة عن مجموعة السالمة البٌئٌة 

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إلى االستعداد للُمضً لُدُماً نحو 

واألسواق وتوضٌح المنهجٌات  إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة

تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو، وأعربا عن أسفهما لعدم  التً ٌمكن تطبٌمها على

 الوصول إلى اتفاق حول هذه المضاٌا.

عبر مندوب أسترالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة عن أسفه حول عدم الوصول إلى 

حل فً بعض المضاٌا فً هذه الدورة. كما رحب بالتمدم فً برنامج عمل نٌروبً 

نة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة للخسائر وحث على االتفاق على تشكٌل اللج

 واألضرار فً الدورة العشرٌن لمؤتمر األطراف.

من مركز وشبكة  تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرةطلبت مندوبة ناورو نٌابة عن 

العمل المناخً أن ٌتناول على الفور التكنولوجٌات للتعامل مع فجوة االنبعاثات 

تكنولوجٌا إلدراكها أهمٌة التكنولوجٌا للتكٌّف، كما وأثنت على اللجنة التنفٌذٌة لل

طالبت بالوصول إلى اتفاق حول المندوب الدائم للدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة فً 

 فً لٌما. لخسائر واألضرارحول لٌة وارسو الدولٌة اللجنة التنفٌذٌة آل

ومات فً بالنظر بصورة متوازنة فً مصادر المعل ألل البلدان نمواً نادى مندوب 

أن المرار  منظومة التكامل ألمرٌكا الوسطىحوار الخبراء المنظم. وذكر مندوب 

 حول برنامج عمل نٌروبً ال ٌكفً لضمان عمل فعال للبرنامج.

عبر مندوبا أوكرانٌا واالتحاد الروسً عن خٌبة أملهما لعدم وجود ولت كاف 

، وتوضٌح المسم ز  8، 7، 5)أ( )ب( الخاصة بالمواد  11لمنالشة البنود الفرعٌة 

 ( من تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو.7 – 3)المادة 

تمدمت كرٌستٌانا فٌجورٌس األمٌن التنفٌذي لالتفالٌة اإلطارٌة بالشكر لدالمٌنً 

لجهوده فً العمل كرئٌس للجنة  ة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌةلجنالرئٌس 

 الفرعٌة وهنأت اللجنة على النتائج.

فً  للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة تم إغالق الدورة الحادٌة واألربعٌن للجنة الفرعٌة

 مساًء. 5.03تمام الساعة 

 

 فرق االتصال

: مسودة لرار حول الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

أكملت األطراف ٌوم السبت المراءة األولى  النهوض بمنهاج دٌربان للعمل المعزّز:

لمسودة لرار حول النهوض بالفرٌك العامل. وفً فترتً الصباح وبعد الظهر تناولت 

األطراف الفمرات الخاصة بتوجٌه العمل المعزّز الخاص بالعمل المستمبلً لمسار 

 ( وأساس االشتران النشط رفٌع المستوى.2020)طموح ما لبل  2العمل 

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةوب االتحاد األوروبً ُمدعماً من مندوبا أكد مند

ٌجب أن ٌبمى فً مجال التخفٌف. وأكد  2وسوٌسرا على أن تركٌز مسار العمل 

مندوبو العدٌد من الدول النامٌة على الحاجة إلى تناول التكٌّف وُسبُل التنفٌذ. الترح 

مندوبا الصٌن واألردن التركٌز على كٌفٌة زٌادة الدعم الدولً لتعزٌز العمل. طالب 

 عم للدول النامٌة من مصادر متنوعة.مندوب أسترالٌا باإللرار بالد

أشارت العدٌد من األطراف إلى أن اجتماعات الخبراء التمنٌٌن مفٌدة ودعَّمت 

على  تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرةاستمرارها. أكد مندوب ناورو نٌابة عن 

تحسٌن اجتماعات الخبراء التمنٌٌن والتوسع فٌها إلى أن ٌتم غلك فجوة التكٌّف، 

أن المخرجات ٌجب أن تتضمن: األوراق التمنٌة المحدثة، ولائمة نشطة  وأشار إلى

حول خٌارات السٌاسة وتكون متاحة على اإلنترنت، والتركٌز على المنافع المشتركة 

لإلجراءات، وعمبات التنفٌذ واستراتٌجٌات التغلب علٌها، وتمرٌر تجمٌعً لصانعً 

ادور والصٌن وأشار إلى أن السٌاسة. كما انضم إلٌه مندوبو األردن والسلف

اجتماعات الخبراء التمنٌٌن ٌجب أن تركز على فرص التخفٌف والتكٌّف. دعم مندوبا 

على التخفٌف وٌشمل إصالح  اجتماعات الخبراء التمنٌٌنالنروٌج وسوٌسرا تركٌز 

دعم الولود األحفوري وانضم إلٌه مندوب كولومبٌا ونادى باإللرار بالعمل الذي 

 جنة الدولٌة المعنٌة بااللتصاد والمناخ.لامت به الل

الترح مندوب الٌابان ودعمه مندوب نٌوزٌلندا تدعٌم الروابط مع المؤسسات المائمة 

ومركز وشبكة  TT:CLEARوتشمل غرفة مماصة معلومات نمل التكنولوجٌا، 

 تكنولوجٌا المناخ. أكد مندوب النروٌج على دور اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز

. الترح مندوب اجتماعات الخبراء التمنٌٌنوشبكة تكنولوجٌا المناخ فً تنظٌم 

 السلفادور عمل روابط ألوى مع لجنة التكٌّف وصندوق التكٌّف.

 طالب مندوبو الهند والسعودٌة واألرجنتٌن بأوراق وتمارٌر تمنٌة.

تؤدي إلى الترح مندوب مالً نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة المٌام باألعمال التً 

 التجمٌع التمنً وملخص لصانعً السٌاسة إلخطار الهٌئات الوزارٌة.

اجتماعات الخبراء بأن ٌتم مراجعة  تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرةنادى مندوب 

بهدف تحسٌنها. دعم مندوب كندا المراجعة "فً ولت  2017بحد الصى  التمنٌٌن

 .2017أو  2016ما". ذكر مندوب سوٌسرا أنه ٌفضل المراجعة فً 
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 نشرة مفاوضات األرض 
        ........................      

اجتماعات الخبراء الترح مندوبو بولٌفٌا والهند وآخرون زٌادة نطاق موضوعات 

والترح مندوب بولٌفٌا التركٌز على أنظمة وممارسات المعارف التكنولوجٌة  التمنٌٌن

الرابطة للشعوب األصٌلة والمجتمعات المحلٌة. نادى مندوب كولومبٌا نٌابة عن 

باشران الشعوب األصٌلة والمؤسسات  المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

 األكادٌمٌة.

الفرٌك العامل المخصص ٌع المستوى فً رحب العدٌد من األطراف باالشتران رف

 تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة. دعا مندوبو المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة و ألل البلدان نمواً والصٌن وبنجالدٌش نٌابة عن 

عات باشران سنوي رفٌع المستوى. أشار مندوب البرازٌل أن االجتما والكارٌبً

الوزارٌة ٌجب أن تعمد على فترات طوٌلة عند التراح سٌاسات ملموسة وهامة لهم، 

واالتحاد األوروبً على العمل  تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرةواتفك مع مندوب 

الوالٌات المتحدة . دعا مندوب اجتماعات الخبراء التمنٌٌنعلى تحسٌن مخرجات 

بالتزامن مع  2020حول طموح ما لبل لعمد اجتماعات وزارٌة سنوٌة  األمرٌكٌة

مؤتمر األطراف. اعترض مندوبو البرازٌل وبولٌفٌا وباكستان والهند على 

 المساهمات من السلطات دون الوطنٌة فً الفعالٌات رفٌعة المستوى.

وفٌما ٌتعلك باشران نطاق عرٌض من الجهات للتنفٌذ الفعّال للعمل المعزّز، ذكر 

الجهات من غٌر الدول ٌجب أن ٌكون على المستوى مندوب سوٌسرا أن إشران 

الوطنً. الترح مندوب تنزانٌا ودعمه مندوب المكسٌن أن تشترن الجهات دون 

 الوطنٌة والسلطات المحلٌة من خالل حكوماتهم الوطنٌة.

على دعم مندوبً  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةاعترض مندوبا االتحاد األوروبً و

على المستوى اإلللٌمً ودون  اجتماعات خبراء تمنٌٌنالمكسٌن وبنجالدٌش تنظٌم 

اإلللٌمً وعرضا استضافتها وذكر مندوب البرازٌل أنه على استعداد للنظر فً هذه 

اجتماعات الخبراء الفكرة. أشار مندوب سوٌسرا إلى التبعات المالٌة لذلن وذكر أن 

 ن تعمد إلى جانب االجتماعات األخرى.هذه ٌجب أ التمنٌٌن

بالدعم لتمكٌن الخبراء التمنٌٌن من الدول النامٌة من  ألل البلدان نمواً طالب مندوب 

. الترح مندوب البرازٌل ودعمه مندوب اجتماعات الخبراء التمنٌٌنالمشاركة فً 

تركة وسوٌسرا اإلشارة إلى الفوائد المش الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةأسترالٌا و

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةلسٌاسات التخفٌف على  مجال الصحة. الترح مندوب 

إضافة الفوائد المشتركة االلتصادٌة. الترح مندوب مصر الفوائد المشتركة "فً 

 سٌاق التنمٌة المستدامة والمضاء على الفمر".

مستوى المساهمات المحددة على الوفٌما ٌتعلك بالمرفك )معلومات إضافٌة حول 

(، طلب مندوب بنما أن ٌتم إدران الدور الذي تلعبه الغابات ونادى باإلشارة الوطنً

إلى اعتبارات الطالة الحٌوٌة. عبر مندوبا األرجنتٌن ومصر عن للمهما إزاء 

تضمٌن انبعاثات لطاع األراضً وأشار إلى أن الزراعة لٌست المساهم الرئٌسً فً 

 تغٌّر المناخ.

التمارٌر المتفاوتة من الدول ذات  ألل البلدان نمواً لو نٌابة عن الترح مندوب توفا

أهداف لتخفٌض االنبعاثات على مستوى االلتصاد ككل والدول النامٌة وأكد على 

 ُسبُل الدعم.

إلغاء اإلشارة إلى  ألل البلدان نمواً وفٌما ٌتعلك بالفمرات التمدٌمٌة، طلب مندوب 

درجة مئوٌة، وعارضه مندوب  2عالمٌة بممدار الزٌادة فً متوسط درجة الحرارة ال

 االتحاد األوروبً فً ذلن.

، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةدعمت العدٌد من الدول النامٌة، وعارضها مندوب 

الوالٌات المتحدة اإلشارة إلى مبادئ وأحكام االتفالٌة اإلطارٌة. وذكر مندوب 

ك كطرٌك التفاق جدٌد وشاركه أنه ال ٌرى التماٌز المبنً على المرف األمرٌكٌة

 مندوب الٌابان فً االعتراض على "اللغة الثنائٌة".

طالب مندوبو الصٌن وباكستان واألرجنتٌن اإلشارة إلى خطة عمل بالً، كما نادى 

مندوب الجزائر نٌابة عن المجموعة العربٌة وآخرون باإلشارة إلى الممررات 

 إلى اإلشارة إلى المساواة بٌن األجٌال.السابمة لمؤتمر األطراف. دعا مندوب شٌلً 

والٌابان عن تفضٌلهما لإللرار بأن  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةعبر مندوبا 

المساهمات محددة وطنٌاً وتعكس الظروف الوطنٌة. فّضل مندوبو جزر مارشال 

واالتحاد األوروبً وشٌلً كلمة "تعهدات" بدالً من "المساهمات". اعترض مندوبو 

األردن والهند والصٌن وفنزوٌال على اإلشارة إلى الدور الُمحفز للسلطات دون 

ً تعزٌز أثر تنفٌذ السٌاسات فً تخفٌض االنبعاثات ومكامن الضعف وبناء الوطنٌة ف

المدرة على المماومة. الترح مندوب السعودٌة أن ٌتم اإللرار بأن السٌاسات الفعالة 

للتكٌّف والتخفٌف سوف تعتمد على سٌاسات وإجراءات على مستوٌات متعددة وذلن 

 .ً الدولً المعنً بتغٌّر المناخالحكومتماشٌاً مع التمرٌر التجمٌعً للفرٌك 

 

ذكر مندوب البرازٌل أن الشفافٌة ال ٌمكن أن تحل محل  شفافٌة اإلجراءات والدعم:

المساءلة وأنها مرتبطة لٌس فمط بالتخفٌف ولكن بالتكٌّف وُسبُل التنفٌذ. وطالب 

بوجود إطار ٌتسم بالشفافٌة ٌعكس التماٌز ومبنً على الترتٌبات المائمة للمٌاس 

 واإلبالغ والتحمك بموجب االتفالٌة.

 

اعترض مندوب تركٌا وطالب بإطار عام وأحكام عامة للمٌاس واإلبالغ والتحمك 

ٌمكن تطبٌمها على كل األطراف، مع المرونة للدول النامٌة حول مستوى وعمك 

تطبٌك األحكام العامة للمٌاس واإلبالغ والتحمك. طالب مندوب اإلكوادور اإلشارة 

 سئولٌات المشتركة ولكن المتفاوتة.إلى الم

وفٌما ٌتعلك بااللتزامات، ذكر مندوب تركٌا أن نطاق المساهمات ٌجب أن ٌظل 

 طبماً الختٌار األطراف.

 

اكد مندوب الصٌن على  األطر الزمنٌة والعملٌات المتعلمة بااللتزامات/ المساهمات:

هاٌة تنفٌذه واإلطار الزمنً أهمٌة تولٌت االتفاق وتشمل التوارٌخ المحددة لبداٌة ون

 المتعلك بااللتزامات.

وفٌما ٌتعلك بااللتزامات/ المساهمات، ذكر مندوب تركٌا أنه ٌفضل "المساهمات". 

وأعرب مندوب جنوب أفرٌمٌا عن تفضٌله اللتزامات ذات صفة لانونٌة. ذكر 

أن  الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبًمندوب شٌلً نٌابة عن 

"المساهمات" ٌجب أن ٌتم اإلبالغ عنها كل خمس سنوات مع اإلشارة إلى مساهمات 

 فترة الخمس سنوات الالحمة باإلضافة إلى فترة الخمس سنوات التً تلٌها.

وفٌما ٌتعلك بالمرونة فً طول الفترة، أكد مندوبا سوٌسرا والنروٌج أن كل 

ً ذات الولت. ذكر مندوب تركٌا األطراف ٌجب أن تموم باإلبالغ عن التزاماتها ف

 أنه ٌفضل فترة عشر سنوات مع مراجعة فً منتصف المدة.

الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة وفٌما ٌتعلك بالتحدٌد المسبك، طالب مندوب 

بعملٌة صارمة وحث مندوب سوٌسرا على التحدٌد المسبك إلجمالً  والكارٌبً

لٌة ٌجب أال تكون توجٌهٌة. وذكر مندوب االلتزامات. ذكر مندوب تركٌا أن العم

النروٌج أن االلتزامات ٌجب أن تكون ملزمة لانوناً فور وضعها فً مرفك أو 

 جدول.

 

الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة وفٌما ٌتعلك بالشكل النهائً، ذكر مندوب 

 أن المساهمات ٌجب أن تكون محددة فً وثٌمة وحذر من التراجع. ذكر والكارٌبً

أن المساهمات ٌمكن أن تتم  ألل البلدان نمواً مندوب تركٌا ومندوب توفالو نٌابة عن 

بمرفمٌن: االلتزامات  ألل البلدان نمواً مراجعتها بصورة طوعٌة. نادى مندوب 

المحددة كمٌاً لتخفٌض االنبعاثات والتزامات واستراتٌجٌات الحد من االنبعاثات. ذكر 

جب أن تسمح بتعدٌل التزاماتها ومساهماتها فً مندوب أسترالٌا أن األطراف ٌ

 صورة استثنائٌة.

 

الرابطة المستملة ألمرٌكا وفٌما ٌتعلك بالمراجعة االستراتٌجٌة للتنفٌذ، دعم مندوب 

دورة مدتها خمس سنوات، وذكر مندوبو سوٌسرا وتركٌا  الالتٌنٌة والكارٌبً

وعارضهم فً ذلن  وجمهورٌة كورٌا أن ذلن ٌجب أن ٌنطبك على كل األطراف

مندوب الصٌن. ذكر مندوب النروٌج أن المراجعة ٌجب أن تعمل على االستفادة من 

 الفرص غٌر المحممة.

 

العشرٌن  بولجار فٌدال رئٌس الدورةوصف مانوٌل  اجتماع التمٌٌم الرسمً:

وصف األسبوع  .. العاشرة لمؤتمر األطراف العامل لمؤتمر األطراف/ الدورة

األول بأنه أسبوع "الممترحات والشرح والتوضٌحات" ودعا إلى أن ٌكون األسبوع 

الثانً أسبوع "الحوار والمرونة والبناء" وذلن كً نستطٌع أن نُمدم مساء الخمٌس 

 "النتٌجة التً ٌتولعها العالم منا".

بمنهاج العامل المخصص المعنً  الترح كومار سٌنج الرئٌس المتشارن للفرٌك

أن ٌمدم الرئٌسان المتشاركان فً صباح ٌوم اإلثنٌن نسخة  دٌربان للعمل المعّزز

الفرٌك منمحة للورلة غٌر الرسمٌة حول العناصر ومسودة لرار حول النهوض ب

وذلن بناًء على المدخالت  العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

سبوع األول. وافمت األطراف على هذا التً حصال علٌها من األطراف خالل األ

 االلتراح.

 

تساءلت األطراف إذا ما كانت النسخة المنمحة من الوثائك سوف تتطلب تجمٌع 

مدخالت أم ال، وأكد كومار سٌنج الرئٌس المتشارن أنها تتضمن ذلن. دعا العدٌد 

اتفاق  من أعضاء الوفود إلى تحدٌد أولوٌة المنالشة حول "اإلسراع فً التمدم نحو
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 نشرة مفاوضات األرض 
        ........................      

لمساهمات المحددة على المستوى وتعزٌز الوضوح" ونطاق المعلومات المطلوبة ل

 .الوطنً

حول  لةصوتضمنت ممترحات األطراف حول الُمضً لدماً عمد منالشات منف

المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والمساواة و"تولً المسئولٌة" عن طرٌك 

التحرن من "الورلة غٌر الرسمٌة للرئٌسٌن المتشاركٌن" إلى نص ٌتسم بالصبغة 

 الرسمٌة.

 

الدورة األولى للفرٌك العامل المعنً بالتمٌٌم متعدد األطراف بموجب عملٌة مراجعة 

عند افتتاحه الجزء  لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذانا ٌاوفولً رئٌس أشار آم التمٌٌم الدولً:

األول من دورة فرٌك العمل المعنً بالمراجعة متعددة األطراف .. أشار إلى عملٌتً 

عملٌة مراجعة  –المٌاس واإلبالغ والتحمك الجدٌدتٌن اللتان تم إنشائهما فً كانكون 

والتحلٌل الدولً للدول النامٌة. وأشار التمٌٌم الدولً للدول المتمدمة وعملٌة التشاور 

إلى أن األطراف السبعة عشر المدرجة فً المرفك األول سوف تخضع لتمٌٌم متعدد 

األطراف خالل هذه الدورة. لامت األطراف بتمدٌم عروض حول التمدم نحو تحمٌك 

أهداف التخفٌض المحددة كمٌاً على كافة لطاعات االلتصاد وتبع هذه العروض 

 ئلة وأجوبة.جلسة أس

عرض مندوب االتحاد األوروبً النجاح الذي ٌحمك فً فصل االنبعاثات عن النمو 

. تساءل مندوب الصٌن عن 2020االلتصادي. وطالب بزٌادة طموح التخفٌف فً 

% 30سبب أن االتحاد األوروبً جعل مساهمته فً تخفٌض االنبعاثات بنسبة 

مة األخرى وبالمساهمات "المالئمة" مشروطة بااللتزامات المماثلة للدول المتمد

للدول النامٌة الناهضة. استجابة لمندوب جنوب أفرٌمٌا، أشار مندوب االتحاد 

استخدام % إذا تم وضع 2األوروبً إلى تخفٌض إضافً فً االنبعاثات لدره 

 2020فً التعهد الخاص به فً عام  األراضً وتغٌٌر استخدام األراضً والحراجة

 .بموجب االتفالٌة

 

أشار مندوب النمسا فً العرض الذي لدمه إلى هدف فردي خارج عن نطاق نظام 

% تخفٌض فً االنبعاثات بٌن 16تداول االنبعاثات الخاص باالتحاد األوروبً وهو 

من مندوب الصٌن عن التدابٌر التً  . وحول السؤال الموجه2020 – 2005

لى التشرٌعات المائمة الخاصة تتخذها النمسا فً لطاع النمل، أشار مندوب النمسا إ

باستهالن ولود السٌارات والمنالشات المستمرة حول السٌاسات على مستوى االتحاد 

 األوروبً.

 

أكدت مندوبة كرواتٌا على المساهمة الكبٌرة لمطاع الطالة فً كرواتٌا فً االنبعاثات 

% من 20فً كرواتٌا، وشرحت أن كرواتٌا وضعت هدف للطالة المتجددة بنسبة 

% 9وهدف لكفاءة الطالة ٌمدر بـ  2020إجمالً االستهالن النهائً للطالة فً 

و  2001الن فً الفترة من وذلن ممارنة بمتوسط االسته 2020بحلول عام 

. واستجابة للسؤال الموجه من مندوب البرازٌل حول الزٌادة المتولعة فً 2005

االنبعاثات فً كرواتٌا، شرحت مندوبة كرواتٌا أن "المشاركة فً الجهود" مع 

% فً االنبعاثات بخالف نظام تداول 11االتحاد األوروبً تُمكن من زٌادة بنسبة 

ولكن كرواتٌا تتخذ إجراءات  2005ممارنة بعام  2020ام االنبعاثات بحلول ع

 لتظل فً مستوى أدنى من هذا الهدف.

 

ذكر مندوب لبرص أن لبرص لم تنضم إلى األطراف المدرجة فً المرفك األول إال 

، وأشار إلى عدة أمور من بٌنها: أن لبرص لدٌها هدف تخفٌض 2013فً عام 

ممارنة بعام  2020ول االنبعاثات لعام % لالنبعاثات بخالف نظام تدا5بنسبة 

، وعرض سٌاسات وتدابٌر التخفٌف فً المطاعات وأشار إلى أن لبرص فً  2005

 .2020طرٌمها لتحمٌك الهدف الخاص بها لعام 

 

% من الطالة المتجددة 100أشارت مندوبة الدنمارن إلى هدف الحكومة الخاص بـ 

واالنتهاء الكامل من استخدام  2035عام فً تولٌد الكهرباء وتوفٌر التدفئة بحلول 

. كما أكدت على االستثمارات فً الطالة المتجددة 2050الولود األحفوري فً عام 

فإنه من المتولع أن ٌأتً نصف  2020وفعالٌة الطالة ولالت أنه بحلول عام 

 االستهالن الوطنً للكهرباء من طالة الرٌاح.

 

لى نسبة من غطاء الغابات فً أوروبا أي بما ذكر مندوب فنلندا أن دولته تتمتع بأع

استخدام األراضً وتغٌٌر استخدام % من مساحة األرض وأن 70ٌزٌد على 

ٌبمى بمثابة بالوعة انبعاثات على الرغم من النمو فً إنتاج  األراضً والحراجة

الطالة الحٌوٌة. وبناًء على طلب مندوب البرازٌل، لدم مندوب فنلندا المزٌد من 

والمبنً على عدة أمور من  2015ومات حول برنامج الغابات الوطنً لعام المعل

بٌنها: اإلدارة المستدامة للغابات والنهج الشامل لالستفادة من الفوائد المتنوعة 

للغابات فً المجتمع. واستجابة لسؤال مندوب الصٌن حول الجهود المتبمٌة لتحمٌك 

، شرح مندوب فنلندا 2020لول عام % من الطالة المتجددة بح38هدف فنلندا وهو 

 %.35كانت حصة المصادر المتجددة  2012أنه فً عام 

 

 1978سلط مندوب فرنسا الضوء على الطفرة فً االنبعاثات الوطنٌة فً عام 

وعلى انخفاض االنبعاثات منذ ذلن الولت وشرح أن السبب فً ذلن ٌرجع إلى إلغاء 

بسبب نشر الطالة النووٌة. وأشار إلى  الكربون فً لطاع الكهرباء وبصفة أساسٌة

أن النمل والمبانً هً المجاالت الرئٌسٌة التً تستهدفها السٌاسات واإلجراءات. 

وإجابة على السؤال الموجه من مندوب البرازٌل حول الدور الذي تلعبه شهادات 

وحدات خفض االنبعاثات فً دعم تحمٌك فرنسا لهدفها بموجب فترة االلتزام األولى 

% من موازنة الوحدة 2بروتوكول كٌوتو، ذكر مندوب فرنسا أنها بلغت ل

 المخصصة لفرنسا.

 

رداً على السؤال الموجه من مندوب أسترالٌا لمندوب إٌطالٌا حول أسباب زٌادة 

جٌجا وات، ذكر مندوب 18لدرات تولٌد الطالة الكهربائٌة الضوئٌة فً إٌطالٌا إلى 

لتعرٌفة المغذٌة وذكر أن النظام األخٌر ٌتم تعدٌله إٌطالٌا استخدام أنظمة الحصة وا

لٌضمن عدم توجٌه حوافز زائدة إلى التكنولوجٌات المتمدمة. ورداً على السؤال 

حول تحدٌات وفرص وجود أعلى  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةالموجه من مندوب 

ى االتجاهات معدل المتالن السٌارات للفرد فً العالم لدٌهم، أشار مندوب إٌطالٌا إل

األساسٌة للسٌاسات المطاعٌة وهً: تحدٌث البنٌة األساسٌة وأسطول السٌارات، 

 واإلسراع فً التحول فً األنماط، والتروٌج للولود منخفض الكربون. 

أشارت مندوبة التفٌا إلى التمدم الُمحرز فً بلدها فً هدف تخفٌض االنبعاثات ولدره 

روتوكول كٌوتو. واستجابة لطلب مندوب % بموجب فترة االلتزام األولى لب8

البرازٌل لتوضٌح األداة المالٌة لتغٌّر المناخ فً التفٌا، ذكرت أن البرنامج الوطنً 

مشروع فً مجاالت فعالٌة الطالة وتحوٌل  2200لد أدى إلى تنفٌذ أكثر من 

 التكنولوجٌا وتطوٌر تكنولوجٌات لتخفٌض غازات الدفٌئة وزٌادة الوعً.

بتعلٌك الجلسة وذكر أنه سٌتم استئنافها فً  ة الفرعٌة للتنفٌذلجنلالً رئٌس لام ٌاوفو

 دٌسمبر/ كانون األول. 8ٌوم اإلثنٌن 

 

 فً األرولة

ٌضرب سواحل الفلبٌن والذي أصبح بمثابة تذكٌر  بٌنما كان اإلعصار هاجوبٌت

وتنبٌه سنوي بمدى أهمٌة اإلسراع فً العمل المناخً، كان اهتمام المشاركٌن فً 

الدورة العشرٌن لمؤتمر األطراف موجه نحو ارتفاع درجات الحرارة فً ممر 

االجتماع. وحٌث أن بولجار فٌدال رئٌس الدورة العشرٌن لد تولع "منالشات 

ة"، فمد أعلن عدم ارتداء األزٌاء الرسمٌة فً األسبوع الثانً فً المؤتمر ساخن

واللى ذلن ترحٌباً كبٌراً من الوفود بعد أن أعٌاها أسبوع كامل من "التعرق 

 واستخدام المراوح".

 

وبعد انمضاء نصف الفترة الزمنٌة المخصصة لمؤتمر األطراف، شعر أعضاء 

الهٌئة الفرعٌة الوفود بـ "حرارة" اإلدارة الفعالة للولت عندما تم اختتام أعمال 

ساعة لبل الموعد المحدد. حٌث أشارت كرٌستٌانا  للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة

لهٌئة الفرعٌة للمشورة ة واألربعٌن لفٌجورٌس األمٌن التنفٌذي "أن الدورة الحادٌ

لد حفرت لنفسها مكاناً فً سجالت التارٌخ بأنها اختتمت  العلمٌة والتكنولوجٌة

 أعمالها فً ضوء الشمس ولٌس فً ضوء الممر".

 

كما اختتمت الدورة األولى للتمٌٌم متعدد األطراف األول لألطراف المدرجة فً 

. وعلى الرغم من مالحظة بعض بوادر لالتفالٌة فً الولت المحدد 1المرفك 

االضطراب على وجوه أعضاء الوفود التً ٌتم تمٌٌم جهود التخفٌف فً دولتهم، إال 

 أن العدٌد لد شعروا أن جلسة ٌوم السبت لد ساعدت فً بناء الثمة بٌن األطراف.

ومع انحسار درجات حرارة منتصف النهار وحلول نسمات المساء الباردة، وجد 

الفرٌك العامل بعض أعضاء الوفود ولتاً للتأمل. ففً اجتماع المساء الخاص بتمٌٌم 

استرجع العدٌد من أعضاء الوفود  المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

مادم سٌكون "العرض النهائً" للرئٌسٌن الذكرٌات عندما تم تذكٌرهم بأن األسبوع ال

المتشاركٌن للفرٌك العامل. فمد شعر العدٌد من أعضاء الوفود بالتمدٌر العمٌك 

لتوجٌهاتهما حتى ولو كانت فً بعض الولت "ُمرِهمة" وترلبوا وانتظروا، ولو 

 بدرجة من الملك، من هما الرئٌسٌن المتشاركٌن الجدٌدٌن للفرٌك العامل.


