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الدورة العشرون لمؤتمر 
   5األطراف  #  

 
  في ليما: المنعقد  األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ

  2014ديسمبر/ كانون األول  4الخميس 

من الفريق العامل المخصص المعني المعني بالبند الثالث فريق االتصال استمر 
في المداوالت. وفي الصباح ُعقدت المفاوضات حول  للعمل المعّزز بمنھاج ديربان

العناصر في جلستين متوازيتين حيث تم تناول التمويل والتخفيف والتعاون والدعم. 
وبعد الظھيرة وفي المساء، تناول فريق االتصال مسودة قرار حول النھوض بمنھاج 

  ديربان للعمل المعزّز.
  

المعني بمؤتمر األطراف تمويل المناخ، وناقش  لتصاوفي الصباح تناول فريق اال
الھيئة الفرعية للمشورة ولھيئة الفرعية للتنفيذ افريق االتصال المشترك المعني ب

أثر تنفيذ تدابير االستجابة. كما ُعقدت مشاورات غير رسمية  العلمية والتكنولوجية
حول  الفرعية للتنفيذ ئة الھيو الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةبمقتضى 

  عدد من القضايا.
  

  فرق االتصال
في فريق االتصال المعني بتمويل  مؤتمر األطراف: األمور المتعلقة بتمويل المناخ:

المناخ وتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل قدم الرئيسان المتشاركان توسي مبانو 
دريوم (كندا) تقرير اللجنة الدائمة مبانو (جمھورية الكونغو الديموقراطية) وداني 

  .(FCCC/CP/2014/5)المعنية بالتمويل 
  

أن نظم القياس واإلبالغ  /الصين77مجموعة الـذكر مندوب بوليفيا نيابة عن 
الفريق العامل المخصص المعني والتحقق الخاصة بالدعم يتم مناقشاتھا أيضاً في 

ودعا إلى: االتساق والتنسيق، والوضوح حول مستوى  بمنھاج ديربان للعمل المعّزز
الدعم المادي للدول النامية، والتوجيه حول المنتدى الثالث للجنة المعنية بالتمويل 

  وتمويل الغابات.
  

تناول  ما ھو مطلوب تقديمه وأشار مع  الواليات المتحدة األمريكيةاقترح مندوب 
 9,7دئية للصندوق األخضر للمناخ بمبلغ مندوب االتحاد األوروبي إلى الرسملة المب

  مليار دوالر أمريكي قبل مؤتمر ليما.
  

بتقارير وتوجيه الصندوق األخضر للمناخ ومرفق وفي فريق االتصال المعني 
قدم الرئيسان المتشاركان أيمن البيئة العالمية والمراجعة الخامسة لآللية المالية 

  FCCC/CP/2014/2 and)را) البنود الشاذلي (السعودية) وستيفان شواجر (سويس
Add.1, 5 and 8).  

  
إلى العمل الھام لصندوق  /الصين77مجموعة الـأشار مندوب بوليفيا نيابة عن 

التكّيف. وأشار مندوب االتحاد األوروبي إلى أن البنود األخرى من جدول األعمال 
تتضمن أبعاد مالية وتشمل التكّيف، واقترح مناقشتھا في فريق اتصال حول تمويل 

  المناخ.
  

: 3حول البند  الفريق العامل المخصص المعني بمنھاج ديربان للعمل المعّزز
قدم مندوب مصر نيابة عن المجموعة األفريقية ودعمه في ذلك مندوبو  ل:التموي

والسعودية والمالديف والھند وجنوب أفريقيا  /الصين77مجموعة الـبوليفيا نيابة عن 
واإلكوادور وزامبيا وباكستان واألرجنتين وآخرون .. قدموا ورقة اجتماع تتضمن 

العامل، وطلبوا أن تحل محل  مسودة عناصر حول تمويل المناخ بموجب الفريق

  (ADP.2014.11.NonPaper)الورقة غير الرسمية للرئيسين المتشاركين 
  كأساس للمناقشة.

دعا مندوبا نيوزيالندا وسويسرا إلى االنتھاء من النظر في الورقة غير الرسمية 
للرئيسين المتشاركين وذكرا أنھا تغطي معظم عناصر ورقة االجتماع. أكد مندوب 

على العمل الذي تم خالل اليومين الماضيين حول الورقة  الواليات المتحدة األمريكية
غير الرسمية للرئيسين المتشاركين وعلى التقدم المحقق بالفعل. شّدد مندوب 

على الموقف القانوني لورقة االجتماع مقارنة بالورقة غير  /الصين77مجموعة الـ
نج ميتسجر الرئيس المتشارك للفريق العامل الرسمية للرئيسين المتشاركين. دعا رو

  األطراف إلى التشاور بصورة غير رسمية حول ُسُبل الُمضي قدماً.
  

: أكد مندوب جنوب أفريقيا في الجلسة الصباحية  التي ٌعقدت حول التخفيف التخفيف
وحول القسم الفرعي الخاص بالجوانب العالمية وطويلة األجل .. أكد على أن الھدف 

أقل األجل يجب أن يتسق مع ما يتطلبه العلم. ذكر مندوب توفالو نيابة عن طويل 
 1,5أن الھدف يجب أن يكون اإلبقاء على زيادة درجة الحرارة دون  البلدان نمواً 

درجة مئوية. اقترح مندوب نيوزيلندا "صافي انبعاثات صفرية لثاني أكسيد الكربون 
لمية. نادى مندوب االتحاد األوروبي " طبقاً ألحدث المعارف الع2100بحلول عام 

  درجة مئوية. 2باإلشارة الواضحة لھدف 
  

وحول التفاوت والتمايز في االلتزامات، نادى مندوبو الھند واألرجنتين وفنزويال 
واألردن وكوبا وبوليفيا باإلشارة إلى المسئوليات المشتركة ولكن المتفاوتة ومبادئ 

الخاص بھا (االلتزامات). اعترض مندوبو  4أو البند وإلى أحكام االتفاقية اإلطارية، 
وأستراليا وسويسرا وكندا على خلق  الواليات المتحدة األمريكيةاليابان ونيوزيلندا و

تقسيمات ثنائية حول االلتزامات، بناًء على المرفقات الخاصة باالتفاقية اإلطارية  أو 
  التمييز بين الدول المتقدمة والدول النامية.

  
مندوب االتحاد األوروبي أن النص يجب أن يعكس كل األطراف في النھاية ذكر 

ستحدد أھداف كمية لتخفيض االنبعاثات في كل القطاعات االقتصادية. نادى مندوب 
بوضع خيار في النص لتحديث مرفقات االتفاقية  الواليات المتحدة األمريكية

  نبعاثات.اإلطارية لتعكس التغير في االتجاھات االقتصادية واال
  

أبلغ مندوب البرازيل األطراف بتقديم توضيحات حول مبدأ "التمايز والتفاوت متحد 
المركز" وذلك في اجتماع غير رسمي. اقترح مندوب اإلمارات العربية المتحدة 

  االعتراف باإلجراءات التي قامت بھا "الجھات التي بادرت بالتحرك".
  

ھمات، ذكر مندوب االتحاد األوروبي أن كل وفيما يتعلق بشكل االلتزامات أو المسا
األطراف يجب أن تقدم التزامات غير مشروطة مع احتمال أن تقدم أكثر األطراف 

 الواليات المتحدة األمريكيةضعفاً إجراءات وأعمال حول الدعم. ذكر مندوب 
ومندوب أستراليا أن كل دولة يجب أن يكون لديھا جدول لألعمال واإلجراءات التي 

ي القيام بھا للوفاء بالتزاماتھا، مع اإلبالغ الدوري عن التنفيذ والمراجعات تنو
  لتعزيز االلتزامات.

  
نادى مندوب بوليفيا بالتزامات مبنية على موازنة كربون عالمية "مسجلة" بين كل 

األطراف طبقاً للمسئولية التاريخية والبصمة البيئية وحالة التنمية والقدرات 
دوبا أستراليا ونيوزيلندا. ذكر مندوب البرازيل أن االتفاق على وعارضه في ذلك من

  معيار إلعداد موازنة الكربون من الصعب التنبؤ به.
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إلى  عمل ُمرفقين، أحدھما لألطراف التي لديھا أھداف  أقل البلدان نمواً دعا مندوب 
لديھا تخفيض انبعاثات محددة كمياً في كل قطاعات االقتصاد واآلخر لألطراف التي 

  أنماط أخرى من االلتزامات.
  

وحول عملية المراجعة، دعا مندوب االتحاد األوروبي إلى دورة التزامات مدتھا 
في فترة مدتھا خمس  الواليات المتحدة األمريكيةعشر سنوات، ودعمه مندوب 

سنوات للمراجعة. وذكر مندوب االتحاد األوروبي أنه يجب توضيح ذلك بمزيد من 
النص.حذر مندوب االتحاد الروسي من أن عملية المراجعة في التفصيل في 

منتصف فترة االلتزام يمكن أن تؤدي إلى صعوبة التصديق عليھا حيث أن 
  الُمشرعين يحتاجون إلى فھم واضح لما سيوافقون عليه.

ومندوبو فنزويال  أقل البلدان نمواً وفيما يتعلق بتدابير االستجابة، دعم مندوبو 
اإلمارات العربية المتحدة إلى وجود آلية أو مؤسسة أو منتدى دائم واألرجنتين و

  وعارضھم في ذلك مندوبو نيوزيلندا واليابان وكندا.
  

تبادلت األطراف وجھات النظر في الصباح حول الفقرات ذات  التعاون والدعم:
الصلة والموجودة في الورقة غير الرسمية المحدثة حول العناصر 

(ADP.2014.11.NonPaper)  ذكر مندوبا الصين والسعودية أن المناقشات .
   17 -/ م أ 1حول التعاون والدعم الخاص بالتنفيذ لم يتم فرضھا بواسطة المقرر 

). الفريق العامل المخصص المعني بمنھاج ديربان للعمل المعّزز(الخاص بإنشاء 
العناوين  شرح رونج ميتسجر الرئيس المتشارك للفريق العامل أنه لم يتم تضمين

  الرئيسية إال ابتغاًء للتيسير على األطراف.
  

دعمت العديد من األطراف دمج القسم الخاص بالتعاون والدعم مع األقسام الخاصة 
بالعناصر األخرى. ذكر مندوب الجزائر نيابة عن المجموعة العربية ومندوب 

ليات الجديدة الصين أن األقسام الخاصة باتجاھات السوق واالتجاھات األخرى، واآل
المبنية على السوق يمكن أن يكون لھا تأثيراً مسبقاً على المناقشات الخاصة بالھيئات 

  الفرعية.
  

الواليات المتحدة وفيما يتعلق بااللتزامات والدعم، ذكر مندوبو أستراليا ونيوزيلندا و
وكندا وآخرون أن كل األطراف التي يمكنھا القيام بذلك يجب أن تقدم  األمريكية

الدعم لتنفيذ االتفاق الجديد. عّبَر مندوب سنغافورة عن قلقه إزاء "المسئوليات 
المتطورة" و "األطراف التي يمكنھا القيام بذلك" وحذر من إعادة كتابة االتفاقية 

ى اإلشارة إلى المسئوليات اإلطارية. اعترض مندوب المجموعة العربية عل
المشتركة ولكن المتفاوتة "المتطورة". ذكر مندوب الصين أن الدول المتقدمة فقط 
ھي التي تتحمل المسئولية نحو تقديم الدعم للدول النامية وحذر من إدخال مبادئ 

  جديدة.
  

دعم مندوبا االتحاد األوروبي وسويسرا وصف الھدف من ُسُبل التنفيذ وأشار مندوب 
اليابان أن األطراف التي تقدم الدعم والتي تحصل عليه يجب أن تتعاون سوياً لحشد 

  التمويل الخاص.
  

وحول الترتيبات المؤسسية، دعا مندوبا المجموعة العربية والصين إلى إلغاء 
اإلشارة إلى أنظمة تجارة االنبعاثات دون الوطنية والوطنية واإلقليمية. عبر مندوبو 

وكندا  الواليات المتحدة األمريكيةاد األوروبي ونيوزيلندا وسويسرا وأستراليا واالتح
واليابان وآخرون عن تحفظھم إزاء القسم الخاص بالترتيبات المؤسسية. أكد مندوب 

بنما على أھمية اإلشارة إلى المحاسبات ووظائف االتساق الخاصة بالترتيبات 
  التعاونية.

عرض رونج ميتسجر الرئيس المتشارك  النھوض بمنھاج ديربان للعمل المعزّز:
للفريق العامل أسلوب العمل الذي أوصى به فريق أصدقاء الرئيس: عمل قراءة 

والسماح  (ADP.2014.12.DraftText)أولى لمسودة نص الرئيسين المتشاركين 
ة عن طريق عرضھا على الشاشة، وعقد اجتماعات لألطراف بتقديم مقترحاتھم كامل

مخصصة لفريق االتصال حول أقسام وفقرات محددة، وأن يقوم الرئيسان 
المتشاركان بإعداد تجميعاً يشمل مقترحات األطراف في نص مسودة قرار ُمنقح. 

وشجع األطراف على إرسال مقترحاتھم النصية إلى األمانة قبل االجتماعات المحددة 
 12 – 1اصلت األطراف النظر في النص وقامت بالتركيز على الفقرات لھا. و

) على أن يتم استكمال القراءة المساھمات المحددة على المستوى الوطني(العناصر و
  األولى الكاملة يوم الجمعة.

  
(العناصر) اقترح مندوب كندا أن يتناول الفريق العامل "عدة  6 – 1وحول الفقرات 

"كل العناصر" وأن يتم استبدال "الوصول إلى التكافؤ  موضوعات" بدالً من
  السياسي" بين التخفيف والتكّيف وأن يحل محلھا عبارة "زيادة أھميتھا الحاسمة".

دعم مندوب نيوزيلندا النص الذي يشير إلى أن عمل الفريق العامل سوف ينتج عنه 
لى توضيح ان "حزمة من العناصر المختلفة". أكد مندوب اليابان على الحاجة إ

  التخفيف ھو الھدف النھائي لالتفاقية.
  

 17 -/ م أ1دعا مندوبا باكستان وجنوب أفريقيا إلى التعامل مع كل عناصر المقرر 
"بصورة متوازنة". وأكد مندوبا المكسيك والسعودية على األھمية المتساوية 

كافؤ للتخفيف والتكّيف. أعرب مندوبا مصر وباكستان عن تفضيلھما لنص "الت
القانوني" بين التخفيف والتكّيف. دعا مندوب اإلكوادور إلى حذف الُمحددات عند 

  اإلشارة إلى التكافؤ بين التخفيف والتكّيف.
  

دعا مندوب جنوب أفريقيا إلى تعزيز الفقرات التي تتعامل مع "التأكيدات" المتعلقة 
تفاق، وتوازن وعناصر اال المساھمات المحددة على المستوى الوطنيبالربط بين 

  الدعم المقدم للتخفيف والتكّيف.
  

وحول أھمية الشفافية، نادى مندوب اإلكوادور بتبني آلية للقياس واإلبالغ والتحقق 
  .2015كجزء من اتفاق 

  
) أشار مندوب المساھمات المحددة على المستوى الوطني( 12 – 7وحول الفقرات 

اليابان إلى أن النص ال يزال غير واضح حول المعلومات المسبقة التي سيتم تقديمھا 
. أشار مندوب جنوب أفريقيا إلى أنه المساھمات المحددة على المستوى الوطنيفي 

بينما يتم تحديد ھذه المساھمات وطنياً إال أن نطاقھا يجب أن ُيحدد دولياً ودعمه 
آخرون في أنھا يجب أن تتضمن التخفيف والتكّيف وُسُبل التنفيذ. مندوب البرازيل و
المساھمات المحددة على على أن  الواليات المتحدة األمريكيةشّدد مندوبا كندا و
تتعلق بالتخفيف. وذكر مندوب البرازيل ومندوب توفالو نيابة عن  المستوى الوطني
من االتفاقية  2اً على المادة أن النطاق ال يجب أن يكون مقصور أقل البلدان نمواً 

  اإلطارية (الھدف).
  

أكد مندوب أستراليا على أن ھذه المساھمات يجب أن تعكس الجھود التي تقوم بھا 
قل البلدان بإدخال نص أل أقل البلدان نمواً األطراف كل على حدة. أوصى مندوب 

ھمات المساوالدول النامية الجزرية الصغيرة حول تضمين التخفيف في  نمواً 
. أكد مندوب بوليفيا على أھمية تعزيز تقديم ُسُبل المحددة على المستوى الوطني

إضافة نص يتطلب من  أقل البلدان نمواً التنفيذ للدول النامية. اقترح مندوب 
األطراف المدرجة في المرفق األول تقديم معلومات حول مستوى الدعم  للدول 

  مل فريق االتصال حتى المساء.النامية لتحقيق ھذه المساھمات. استمر ع
  
: تدابير الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية/ لھيئة الفرعية للتنفيذا

روبين  أثناء اجتماع فريق العمل الذي ُعقد في الصباح، قدم ديالنو االستجابة:
فيروي (ھولندا) الميسر المشارك مسودة النتائج والتي تم مراجعتھا بعد تعقيبات 

األطراف، كما قدم مسودة قرار ذكر أنھا مبنية على مجاالت التوافق ومبنية على 
  .(FCCC/TP/2014/12)عدة مصادر منھا الورقة الفنية حول نفس الموضوع 

  
مجموعة دعم مندوب غانا نيابة عن المجموعة األفريقية، واألرجنتين نيابة عن 

، والسعودية نيابة عن المجموعة العربية والدول النامية متقاربة التفكير /الصين77الـ
النظر في  الواليات المتحدة األمريكيةبدء العمل في مسودة القرار. اقترح مندوب 

الورقة الفنية أوالً. ذكر مندوب أستراليا أن االنتقال إلى المناقشات حول النص كان 
روبي عن أن نص الرئيسين المتشاركين ال استباقياً. عبر مندوب االتحاد األو

  يتضمن أي بدائل.
  

قامت األطراف بالمشاورات غير الرسمية طول اليوم وانعقدت اجتماعات فرق 
  االتصال مرة أخرى في المساء.

  
  في األروقة

كان موضوع المساواة بين األجيال ھو الموضوع الرئيسي لليوم الرابع للدورة 
حرصت الجھات المختصة بالشباب مثل حركة العشرين لمؤتمر األطراف. 

"الكوكب ال يستطيع االنتظار" على تذكير الوفود أنه من المتوقع منھم أن "ُيظھروا 
للعالم أن ھناك شيئاً جيداً يمكن أن يكون يحقق النجاح". وبعد زيادة البنود على 

ت فرق جدول أعمال االجتماع، فإن ھؤالء الذين وجدوا لديھم الوقت بين اجتماعا
االتصال والمشاورات غير الرسمية لقراءة األخبار عن العالم خارج مجمع 

"بنتاجونيتا" ..وجدوا ما ُيذكرھم باألھمية الُملحة للعمل، حيث كان العنوان الرئيسي 
عاماً سوف تختفي دولة كيريباس تحت الماء وأن  30لألخبار ُيحذر من أنه خالل 

  ة عالمياً.قد سجل أعلى درجات حرار  2014عام 
  

وعلى الرغم من استمرار المفاوضات طوال اليوم حول الفريق العامل المعزّز فقد 
واجھت الوفود مشاعر مختلطة حول التقدم. حيث أشار أحد المشاركين "مؤتمر 

األطراف ھذا يبدو ھادئاً للغاية وإنني لست على يقين من أن تكون له أي نتيجة". 
من أعضاء الوفود يشعرون بالسعادة لوجود بعض  كما كان يبدو أن عدد كبير آخر

"المقترحات النصية" على الشاشة في اجتماعات فرق اتصال الفريق العامل حول 
مسودة قرارات النھوض بالفريق، وحول االنتھاء من القراءة األولى الثنتا عشر 

فقرة. كما تساءل آخرون إذا كانت الوفود ستستطيع التمسك بخطط الطموح الخاص 
 12بھا لعمل القراءة الكاملة األولى لمسودة نص الرئيسين المتشاركين المكونة من 

صفحة   في مساء يوم الجمعة. حيث عبر أحد الوفود عن خوفه من "أن ھذه كارثة 
  ال يمكن تخفيفھا مثل تلك التي ستحدث في الجزيرة التي أعيش فيھا".
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