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الدورة العشرون لمؤتمر 
 01األطراف  #  

 في ليما: المنعقد األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ
 4102ديسمبر/ كانون األول  01األربعاء 

 مإتمر األطراؾ/ مإتمر األطراؾ العاملاستؤنؾ الجزء المشترك رفٌع المستوى ل

اجتماعاته طوال الٌوم. وفً فترة بعد الظهر، ُعقد حوار وزاري حول منهاج دٌربان 

المعنً فرٌق االتصال للعمل المعزّز. وخالل فترتً الصباح والمساء، ركز اجتماع 

على  من الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز 3بالبند 

مسودة قرار مإتمر األطراؾ حول النهوض بمنهاج دٌربان للعمل المعزّز وذلك فً 

جلستٌن متوازٌتٌن. وتم طوال الٌوم عقد مشاورات ؼٌر رسمٌة وفرق اتصال 

مإتمر . وفً المساء، عقد رئٌس مإتمر األطراؾ العاملومإتمر األطراؾ بموجب 

 مة ؼٌر رسمٌة.جلسة تقٌٌم عا األطراؾ/ مإتمر األطراؾ العامل

 الحوار الوزاري حول منهاج ديربان للعمل المعزز  

الدورة العشرٌن لمإتمر األطراؾ/ الدورة العاشرة لمإتمر حث بولجار فٌدال رئٌس 

 4102الوزراء على تقدٌم توجٌه استراتٌجً لوضع أسس اتفاق  األطراؾ العامل

 واإلسراع فً العمل المناخً اآلن.

الحاجة إلى: قرار حول متطلبات المعلومات الخاصة  أشار مندوب السوٌد إلى

، وعملٌة تشاور دولٌة ٌتم القٌام بها فً المساهمات المحددة على المستوى الوطنًب

وتتم طبقا لمعلومات من الخبراء والعلوم المناخٌة، والتزامات بالتخفٌؾ فً   4102

 كل قطاعات االقتصاد من األطراؾ التً تستطٌع القٌام بذلك.

د مندوب االتحاد األوروبً على الحاجة إلى تطبٌق مبادئ االتفاقٌة فً صورة أك

فعالة ونشطة حتى "تعكس الحقٌقة" وأشار إلى أن الطرٌق إلى األمام سٌكون من 

 خالل التزامات محددة وطنٌاً ومتفاوتة ومتماٌزة ذاتٌاً.

 

اد العالمً ٌجب أن: ٌحدد طرٌق لالقتص 4102أشار مندوب إٌطالٌا إلى أن اتفاق 

منخفض الكربون، ٌتضمن التزامات تخفٌؾ طموحة وملزمة قانوناً، وٌشمل قواعد 

 واضحة للقٌاس واإلبالغ والتحقق لضمان تنفٌذ االلتزامات.

المبادرة المعززة ذكر مندوب بنما نٌابة عن ائتالؾ بلدان الؽابات المطٌرة أن 

هً  الؽابات فً البلدان النامٌةلخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور 

ودعا إلى الربط بٌن إطار أعمال وارسو للمبادرة  4102محور أساسً التفاق 

 المعزّزة وإطار العمل المنطقً للصندوق األخضر للمناخ.

 

المساهمات المحددة على طالب مندوب النروٌج بالتركٌز الواضح على التخفٌؾ فً 

ر الكلً للمساهمات والمساواة فً النوع ، وعمل ٌنظر فً األثالمستوى الوطنً

 االجتماعً فً العمل المناخً.

 

بالتعرؾ على  تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرةطالب مندوب سٌشٌل نٌابة عن 

وبصفة خاصة من خالل الصندوق  4141العقبات وزٌادة الموارد ألعمال ما قبل 

 األخضر للمناخ.

أكد مندوب الصٌن على أن المسئولٌات المشتركة ولكن المتفاوتة هً األساس 

السٌاسً للمفاوضات، وطالب بالتوازن بٌن العناصر والوضوح فً نطاق 

 وتنظٌمها مع المساهمات الوطنٌة. المساهمات المحددة على المستوى الوطنً

ت المحددة المساهماشجع مندوب سوٌسرا كل األطراؾ على االشتراك فً عملٌة 

وطالب بنهج عادل ٌعتمد على الظروؾ والمسئولٌات الناشئة  على المستوى الوطنً

 والمتؽٌرة.

 

طالب مندوب أسترالٌا بتخفٌض واقعً لالنبعاثات من االقتصادٌات الكبرى 

وبالتعاون العالمً المبنً على الحقائق االقتصادٌة وبالقواعد المتعددة األطراؾ 

 افٌة.للعمل الذي ٌتسم بالشف

 

ه إلى  أشار مندوب فرنسا إلى زٌادة الشعور "باألمل" فً اتفاق بارٌس ولكنه نوَّ

 الحاجة إلى الوفاء بشروط النجاح فً لٌما.

 

ٌّؾ وحدد أن ملوثات  أكد مندوب المكسٌك على التكافإ السٌاسً فً التخفٌؾ والتك

، 4141اق المناخ قصٌرة األجل هً األساس فً زٌادة الطموح. وحول ما بعد اتف

حدد مندوب الٌابان االلتزامات المحددة كمٌاً الخاصة بالتخفٌؾ، واإلجراءات 

ومراجعة المساهمات  المساهمات المحددة على المستوى الوطنًالوطنٌة لدعم 

 والتنفٌذ.

 

بإقرار  الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبًطالب مندوب كولومبٌا نٌابة عن 

الفرٌق العامل المخصص المعنً ، وقرار من  4102مسودة نص تفاوضً التفاق 

ٌكون  المساهمات المحددة على المستوى الوطنًحول  بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

بهدؾ ؼلق فجوة  4141متوازناً بٌن كل العناصر، واتفاق حول ما قبل خطة عمل 

 التخفٌؾ.

 

منهجاً مكون من ثالثة أجزاء نحو الطرٌق  األمرٌكٌةالوالٌات المتحدة حدد مندوب 

المساهمات المحددة على المستوى إلى األمام، ٌعكس اختٌارات كل طرؾ فً هٌكل 

، وٌشمل مبدأ إلزام كل طرؾ فً التقدم إلى األمام وٌتناول المسئولٌات الوطنً

 المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة "بصورة مالئمة".

هً  المساهمات المحددة على المستوى الوطنًوب المملكة المتحدة بؤن حدد مند

ٌّؾ والتموٌل وطالب  "قاطرة" التخفٌؾ، وطالب بوضوح ُنهج أخرى للتعامل مع التك

 باتفاق على مرحلة التقٌٌم.

 

طالب مندوب جزر مارشال باتفاق ٌتسق مع العلم وهدؾ طوٌل األجل إلزالة 

 ألثر الكربونً بحلول منتصؾ القرن.الكربون والوصول إلى تعادل ا

المساهمات المحددة على أكد مندوب بولندا على أن التخفٌؾ هو محور "التزام 

 " وحث كل األطراؾ على المساهمة فً وضع وتفعٌل المساهمات.المستوى الوطنً

طالب مندوب الهند ومندوب بنما نٌابة عن ائتالؾ بلدان الؽابات المطٌرة باتفاق 

 صفه كمحور لالتفاقٌة اإلطارٌة وٌشمل كل هذه المبادئ.جدٌد ٌتم و

 

والمرأة والنوع  TUNGOو المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌئةأكد مندوب 

على عدة أمور من بٌنها الحاجة إلى تضمٌن "كل  YOUNGOاالجتماعً و

مساهمات محددة على باألصوات وكل األٌدي" لتجنب كارثة  المناخ وطالبو 
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ٌّؾ وُسُبل التنفٌذ بحٌث تراعً النوع االجتماعً وتشمل  الوطنً المستوى حول التك

 ضمانات اجتماعٌة وبٌئٌة.

حذر مندوب نٌوزٌلندا من "المؽاالة" فً التركٌز على التماٌز والتفاوت وأشار إلى 

أن كل دولة ستحدد التفاوت طبقاً للظروؾ الوطنٌة وأنه لن ٌكون هناك اتفاق حول 

 ٌهً لها"."التعرٌؾ التوج

 

قال مندوب الجزائر ومندوب ؼرٌنادا نٌابة عن الجماعة الكارٌبٌة أن االتفاق الجدٌد 

ٌجب أن ٌكون مبنٌاً على كل العناصر المحددة فً دٌربان وطالب بؤن تكون آلٌة 

 األضرار والخسائر عنصراً منفصالً فً االتفاق.

ٌّؾ.حث مندوب جمهورٌة كورٌا على زٌادة جهود التخفٌؾ وتكاف  إ التخفٌؾ مع التك

ذكر مندوب كندا أن االتفاق الجدٌد ٌجب أن ٌوفر المرونة للدول لتتخذ إجراءات 

 "تناسب بؤفضل صورة" ظروفها الوطنٌة.

 

ذكر مندوب الفلبٌن أن أي إعادة تعرٌؾ للمسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة ٌجب 

 .أن ٌتم التعامل معها بعناٌة وأن تكون ذات أساس أخالقً

عبر مندوب الدنمارك عن أسفه لعدم الشعور بحالة الطوارئ خالل التسعة أٌام 

الماضٌة وطالب بالعمل الطموح من الجمٌع  وبوضوح الجهود المبذولة. حث 

مندوب المجر على وضع االختالفات جانباً والعمل بصورة بنَّاءة. نادى مندوب 

األسالٌب التً ال تعتمد على السوق بولٌفٌا بتعوٌضات للخسائر واألضرار وأكد على 

 واقترح اتباع أسالٌب شاملة للؽابات.

 

ٌّؾ والتخفٌؾ وطالب أن تضع  حث مندوب األرجنتٌن على التكافإ القانونً للتك

 المناقشات حول التماٌز والتفاوت الفقر الدائم فً اعتبارها.

مً الدولً الفرٌق الحكوطالب مندوب باراجواي باتفاق عالمً مبنً على نتائج 

ٌّر المناخ وأن تكون كل العناصر ُملزمة وطالب عند أي إشارة إلى  المعنً بتؽ

 الضعؾ والمخاطر أن تشمل البلدان ؼٌر الساحلٌة.

 

أعلن مندوب إٌران عن أن إٌران لدٌها مقر مركز إقلٌمً ألنظمة اإلنذار المبكر 

 بالتعاون مع المإسسات اإلقلٌمٌة.

ٌّؾ والتخفٌؾ وسلط الضوء أشار مندوب جنوب أفرٌقٌا  إلى العالقة المتبادلة بٌن التك

 على الفجوات بٌن االلتزامات واحتٌاجات العلم.

ٌّؾ المتعلقٌن  FARMERSدعا مندوب  إلى وجود إطار عمل ٌدعم التخفٌؾ والتك

 .4102بالزراعة فً اتفاق 

 

 اعةالمنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة باألعمال التجارٌة والصنطالب مندوبا 

والحكومات المحلٌة والسلطات البلدٌة بإشراك كل األطراؾ فً التخطٌط ألعمال 

ٌّؾ وأشار إلى الدور الذي تلعبه مختلؾ الكٌانات بخالؾ الحكومات  التخفٌؾ والتك

 .2020والدول فً زٌادة طموح ما قبل 

 

وباإلشارة إلى إصالح الضرٌبة الخضراء على مصادر نظام تداول انبعاثات ؼازات 

الدفٌئة خارج نظام االتحاد األوروبً، طالب مندوب البرتؽال بمرحلة تشاور وتحلٌل 

 لضمان أن اإلجراءات تتماشى مع الطموح.

 

لمساهمات ل حث مندوب سنؽافورة األطراؾ على االتفاق على متطلبات المعلومات

وعلى عناصر مسودة نص االتفاق فً لٌما بٌنما ٌتم  المحددة على المستوى الوطنً

 حل القضاٌا الخاصة بالتماٌز ونطاق وشمولٌة االتفاق الجدٌد فً بارٌس.

ٌّؾ وحذر من  إندونٌسٌاطالب مندوب  بدمج القضاٌا الفرعٌة فً التخفٌؾ والتك

 تراجع الدول المتقدمة.

 

ول إلى عالم ٌستطٌع حث مندوب هولندا على تعزٌز العمل الخاص بالتكٌؾ للوص

 التصدي للمناخ.

 

الدورة العشرٌن لمإتمر األطراؾ/ الدورة العاشرة لمإتمر شكر بولجار فٌدال رئٌس 

الوزراء على وجهات نظرهم وأكد لهم بؤن اجتماع لٌما "سوؾ  األطراؾ العامل

 ٌضعنا على المسار الصحٌح" للنجاح فً بارٌس.

 فرق االتصال

من الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج بند الثالث المعني بالفريق االتصال 

ز :ديربان للعمل المعز  تم  : مسودة قرار حول النهوض بمنهاج ديربان للعمل المعزز 

فً فترتً الصباح والمساء عقد جلسات متوازٌة لفرٌق االتصال حول القضاٌا 

على المساهمات المحددة ( و2020)طموح ما قبل  2المتعلقة بمسار العمل 

فً "مسودة قرار مإتمر األطراؾ المقترحة من الرئٌسٌن   المستوى الوطنً

 المتشاركٌن".

، المساهمات المحددة على المستوى الوطنًوفً فرٌق االتصال الذي ٌركز على  

والمرفق الثانً من مسودة القرار )معلومات تكمٌلٌة حول  23 – 13الفقرات 

الخاصة باألطراؾ( تركزت المناقشات  ًالمساهمات المحددة على المستوى الوطن

 حول النطاق الخاص بهما.

 

فً  المساهمات المحددة على المستوى الوطنًناقشت األطراؾ الشروط الخاصة ب

الفقرة الخاصة بقٌام األطراؾ بالنظر فً الجهود التً تستطٌع القٌام بها ُكٍل على 

 حدة.

 

ة قد تم تناولها فً قسم آخر، اقترح مندوب النروٌج إلؽاءها وذكر أن هذه القضٌ

 وعارضه فً ذلك مندوب المكسٌك.

إلى أنه ٌفضل  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةأشار مندوب سوٌسرا ودعمه مندوب 

تؽٌٌر كلمة "ُكٍل على حدة" ووضع كلمة "ؼٌر مشروطة". اقترح مندوب سوٌسرا 

تحدٌد أن األطراؾ ذات القدرة األقل ٌمكن أن تقوم باإلبالغ عن الجهود المعزّزة 

 التً تقوم بها ولكن ٌرتبط ذلك بالدعم المقدم.

أنه ٌفضل اإلشارة إلى أشار مندوب االتحاد األوروبً ودعمه   مندوب الٌابان إلى 

 جهود األطراؾ التً تستطٌع "تولً ذلك" بدالً من القٌام "ُكٍل على حدة".

وباإلشارة إلى احتمال استخدام المنهجٌتان الكمٌة والكٌفٌة، أشار مندوب البرازٌل 

إلى أنه ٌفضل "ٌجوز للدول النامٌة أٌضاً أن توضح المدى الذي تعتمد فٌه الجهود 

 دعم المقدم".المعزّزة على ال

 

أشار مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة ودعمه مندوبا الصٌن وشٌلً 

إلى أنه ٌفضل تحدٌد المدى الذي ٌعتمد  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةوعارضه مندوب 

فٌه التنفٌذ من الدول النامٌة على مستوى الدعم. اقترح مندوب شٌلً إضافة اإلشارة 

ٌّر المناخ". إلى "الدول األكثر  تعرضاً آلثار تؽ

 
ضمن  عدم فرض اشتراطات أكد مندوب الوالٌات المتحدة على الحاجة إلى مكون 

األطراؾ. وأقر أن أقل البلدان نموا تواجه قٌودا  المقدمة منمساهمات التخفٌؾ 
 آخر. مجموعةإلى أي  اإلشارة عارضمحددة ولكنه 

 
البلدان نموا، ومن خالل تؤٌٌد مندوب االتحاد واقترح مندوب توفالو، نٌابة عن أقل 

)أ( من مسودة النص )اإلبالغ عن مكون تخفٌؾ  11األوروبً، اإلشارة إلى الفقرة 
 المساهمات المحددة على المستوى الوطنً(.

 
وشارك أعضاء الوفود فً مناقشة مطولة حول فقرة بشؤن ضرورة أن تتناول 

لسبل  المحددة كمٌاً  المساهمات السنوٌة 2019البلدان المتقدمة اعتبارا من عام 
التنفٌذ، من أجل دعم اإلجراءات الطموحة للتخفٌؾ والتكٌؾ، وخاصة فً البلدان 
األكثر عرضة لتؽٌر المناخ. واقترح مندوب الٌابان حذؾ الفقرة، بٌنما اعترض 

شؤن مندوبا المجموعة األفرٌقٌة والمكسٌك، اللذان أكدا على االفتقار إلى التوافق ب
 نطاق المساهمات المحددة على المستوى الوطنً. 

 
واقترح مندوب الهند، نٌابة عن الدول النامٌة متقاربة التفكٌر، ومندوب المملكة 
العربٌة السعودٌة، نٌابة عن المجموعة العربٌة: استبدال عبارة "ضرورة أن تتناول 

لسبل  لمحددة كمٌاً ا المساهمات السنوٌة 2019البلدان المتقدمة اعتبارا من عام 
بحلول الربع األول من عام  2التنفٌذ " بعبارة "توفر المعلومات المدرجة بالمرفق 

إعداد  " واإلشارة إلى توفٌر سبل التنفٌذ إلى البلدان النامٌة من أجل 2015
مساهماتها المحددة على المستوى الوطنً فً الوقت المحدد. وفضل مندوب أقل 

ورة أن تبلػ عن مساهماتها المحددة على المستوى الوطنً البلدان نموا عبارة "ضر
 بشؤن الدعم". 

 
واقترح مندوب الدول النامٌة متقاربة التفكٌر إضافة فقرة تنص على قٌام البلدان 

من الموارد المحددة كمٌاً  السنوٌة تهاالمتقدمة أٌضا بتقدٌم معلومات حول مساهما
من أجل تنفٌذ  2020امٌة خالل فترة ما بعد عام المالٌة العامة المقدمة إلى البلدان الن

 .2020إجراءاتها المعززة لما بعد عام 
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 نشرة مفاوضات األرض 
        ........................      

واعترض مندوبو الٌابان وأسترالٌا ونٌوزٌلندا وكندا على تضمٌن التزامات مالٌة 
، حٌث اقترح مندوب أسترالٌا أن تشجع البٌئات المواتٌة، ولٌس األهداؾ كمٌاً  محددة

ع الخاص. وأشار مندوب البرازٌل إلى أن تضمٌن الكمٌة، على مشاركة القطا
 ال ٌضمن تموٌل المناخ.  مشاركة القطاع الخاص فً االتفاق الجدٌد

 
وأكد مندوب أقل البلدان نموا، باإلضافة إلى مندوبو البرازٌل والصٌن والمجموعة 

لدان العربٌة والمجموعة األفرٌقٌة والدول النامٌة متقاربة التفكٌر، على أن تقدٌم الب
 النامٌة للمساهمات المحددة على المستوى الوطنً ٌتوقؾ على الدعم. 

 
مندوب شٌلً، نٌابة عن الرابطة المستقلة ألمرٌكا  وأٌده  واقترح مندوب البرازٌل

الالتٌنٌة والكارٌبً، "ضرورة" أن تتولى البلدان النامٌة اإلعالن عن أهداؾ الدعم 
تها بشؤن تطوٌر ونقل التكنولوجٌا وبناء القدرة المالً الخاصة بها وسٌاساتها وإجراءا

ضمن مساهماتها المحددة على المستوى الوطنً، مع وضع الظروؾ الوطنٌة فً 
 االعتبار. 

 
واقترح أٌضا تشجٌع البلدان النامٌة على اإلعالن عن "مبادرات التعاون بٌن بلدان 

ى المستوى الوطنً الجنوب فٌما ٌتعلق بسبل التنفٌذ" ضمن مساهماتها المحددة عل
 على أساس التضامن واألهداؾ المشتركة للتنمٌة المستدامة والظروؾ الوطنٌة.

 
وحدد مندوب االتحاد األوروبً نص العناصر، بدال من القرار بشؤن المساهمات 

 المحددة على المستوى الوطنً، باعتباره "الموضع المناسب" لتناول تموٌل المناخ. 
 

إلى تناول مجموعة متنوعة من اإلجراءات من قبل كافة وتؤكٌدا على الحاجة 
، اعترض مندوبو االتحاد األوروبً وسوٌسرا 2015عام  األطراؾ ضمن اتفاق

 والوالٌات المتحدة على اللؽة التً تنطبق على البلدان المتقدمة وحدها دون سواها. 
 

عة من وأكد مندوب أقل البلدان نموا ومندوب مالٌزٌا على الحاجة إلى مجمو
، مشٌرٌن إلى أن رسملة 2020اإلجراءات بشؤن المساهمات المالٌة فٌما وراء عام 

 الصندوق األخضر للمناخ قد نتجت عن اتفاقٌات كانكون. 
 

وفٌما ٌتعلق بفقرة حول اإلبالغ عن المساهمات المحددة على المستوى الوطنً، دعا 
واة ضمن جهود مندوب بولٌفٌا إلى وضع إطار ٌحدد مدى اإلنصاؾ والمسا

 األطراؾ التً تتماشى مع الموازنة العالمٌة لالنبعاثات.
 

مندوب بولٌفٌا، رؼم معارضة مندوبً االتحاد  حثوفً ظل ؼٌاب هذه التعدٌالت، 
. وأشار مندوب االتحاد األوروبً 23-15األوروبً والفلبٌن، على إلؽاء الفقرات 

تم تحدٌدها قطرٌا ودعا إلى نهج إلى أن المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ٌ
قائم على القواعد ٌتم تحدٌده من خالل األطراؾ المتعددة. وباإلضافة إلى التركٌز 
على التخفٌؾ، طلب مندوب تركٌا، من خالل تؤٌٌد مندوب البرازٌل، بإدراج كافة 
المكونات، بما فً ذلك التكٌؾ وسبل التنفٌذ، ضمن المساهمات المحددة على 

)طموح ما  2بمسار العمل   وطنً. وفً إطار فرٌق االتصال المعنً المستوى ال
من نص مسودة القرار المنقح، اقترح مندوب  36-24(، الفقرات 2020قبل عام 

البرازٌل إضافة فقرة جدٌدة "إقرار القٌمة االجتماعٌة واالقتصادٌة لألنشطة الطوعٌة 
وحدات للقٌمة المالٌة القابلة للحد من االنبعاثات والحاجة إلى دراستها باعتبارها 

ما قبل عام  )تعزٌز طموحا  19-/م أ1من القرار  4للتحوٌل" فً سٌاق الفقرة رقم 
2020 .) 

 
وافز إٌجابٌة للعمل الطوعً حأن الهدؾ من ذلك ٌتمثل فً: خلق  وأوضح

والتعاونً، والتشجٌع على "وضع معٌار جدٌد للمناقشة"، وتوفٌر االعتراؾ 
السٌاسً الالزم لتطوٌر األدوات المالٌة ذات الصلة، وعدم ربطها بالعمل بموجب 

 (. 2015)اتفاق عام  1مسار العمل 
 

المستقلة ألمرٌكا وذكر مندوبا االتحاد األوروبً وكولومبٌا، نٌابة عن الرابطة 
الالتٌنٌة والكارٌبً، أن المقترح كان مفٌدا ولكن ٌنبؽً تحلٌله فً وقت الحق. 

ل مندوب نٌوزٌلندا عما ٌستتبعه هذا االعتراؾ. وأشار مندوب الصٌن، نٌابة ءوتسا
عن الدول النامٌة متقاربة التفكٌر، ومندوب االتحاد األوروبً أن وضع الفقرة ٌمكن 

 ٌكون على األنشطة الطوعٌة فقط.  2ركٌز على مسار العمل أن ٌوحً بؤن الت
 

وحول فقرة تحث كافة األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو على إقرار وتنفٌذ تعدٌل 
"دعوة" األطراؾ على دراسة "إمكانٌة" التصدٌق  ٌاالدوحة، اقترح مندوب بٌالروس

ل دون على التعدٌل و"توضٌح كافة أوجه الؽموض القائمة التً ٌمكن أن تحو
تنفٌذه." وأشار مندوب االتحاد األوروبً إلى ضرورة تسوٌة القضاٌا المتعلقة بالمواد 

وتوكول( فً المقام رمن البروتوكول )القضاٌا المنهجٌة المدرجة ضمن الب 8و 7و 5
 األول.

 

حذؾ  األوروبًواقترح مندوبو نٌوزٌلندا والوالٌات المتحدة وأسترالٌا واالتحاد 
ة "بالمنتدى المعنً بالتنفٌذ السرٌع لإلجراءات المعززة بؤنشطة الفقرات المتعلق

 ". 2020مكافحة تؽٌر المناخ لما قبل عام 
 

وفٌما ٌتعلق بإحدى الفقرات حول انعقاد مثل هذا المنتدى لمراجعة مدى التقدم فً 
)تنفٌذ خطة عمل بالً وتعزٌز طموحات  19-/م أ1من القرار  4و 3تنفٌذ الفقرتٌن 

( بالتزامن مع الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة والدورة 2020ام ما قبل ع
الرابعة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة والدورة السادسة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة، فضل 
مندوب جنوب أفرٌقٌا انعقاد المنتدى بالتزامن مع الدورة الثالثة واألربعٌن للهٌئة 

عٌن للهٌئة الفرعٌة والدورة السابعة واألربعٌن الفرعٌة والدورة الخامسة واألرب
للهٌئة الفرعٌة. واعترض مندوب بنجالدٌش، نٌابة عن أقل البلدان نموا، على انعقاد 

امن مع مإتمر األطراؾ. وفضل مندوب الدول النامٌة متقاربة التفكٌر زالمنتدى بالت
ق العامل الفرٌأن ٌكون انعقاد المنتدى "بالتزامن مع كل دورة من دورات 

". وذكر مندوب 2015المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز خالل عام 
البرازٌل أنه قد ال ٌكون هناك وقت كاؾ لتقدٌم نتائج "متزاٌدة" حول طموحات ما 

 .2020قبل عام 
 

واقترح مندوب الدول النامٌة متقاربة التفكٌر إطالق "آلٌة" تنفٌذ متسارعة وتقدٌم 
لدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ بشؤن كٌفٌة تعزٌز توصٌات إلى ا

من خالل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج  2020طموحات ما قبل عام 
 دٌربان للعمل المعّزز. 

 
وحول تعزٌز فهم حالة تنفٌذ التزامات التخفٌؾ من أجل التعجٌل بطموحات التخفٌؾ 

لنامٌة متقاربة التفكٌر نصا حول تٌسٌر: ، اقترح مندوب الدول ا2020لما قبل عام 
المقدرة كمٌا بالحد من االنبعاثات على  الدول المتقدمة  زٌادة أهداؾ التزامات

% أقل 40بنسبة   مستوى االقتصاد بموجب االتفاقٌة وبمقتضى بروتوكول كٌوتو
وإزالة الشروط المتعلقة بمثل تلك  2020بحلول عام  1990من مثٌلتها عام 

  األهداؾ.
 

الفرٌق العامل وحول إحدى الفقرات المتعلقة بؤنشطة التعجٌل بموجب خطة عمل 
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز حول تعزٌز طموحات التخفٌؾ من 

، فضل مندوب كندا 2020-2015خالل إجراء فحص تقنً متعمق فٌما بٌن عامً 
. وطلب مندوب الدول النامٌة 2017-2015الفحص التقنً فٌما بٌن عامً إجراء 

 متقاربة التفكٌر اإلشارة إلى "خطة العمل المعنٌة بالتكٌؾ مع قٌادة البلدان المتقدمة". 
 

واقترح مندوب االتحاد األوروبً إضافة إشارة إلى الحد من زٌادة درجات الحرارة 
مئوٌة، بما ٌتفق مع تقرٌر التقٌٌم الخامس درجة  1.5أو  2العالمٌة إلى أقل من 

الصادر عن الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ. واعترض مندوب ناورو، 
 درجة مئوٌة.  2نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة، على عبارة 

 
مندوب الدول النامٌة متقاربة  وعارضهواقترح مندوب المجموعة األفرٌقٌة، 

ٌتم تٌسٌر عملٌة الفحص التقنً من خالل مٌسرٌن متشاركٌن ٌمثلون  التفكٌر، أن
األطراؾ المدرجة فً المرفق األول لالتفاقٌة واألطراؾ ؼٌر المدرجة بالمرفق 

الفرٌق العامل المخصص ن باالمتشاركئٌسان األول لالتفاقٌة، الذٌن ٌتولى تعٌٌنهم الر
. 2017-2015ا بٌن عامً المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز للفترة فٌم

واعترض مندوب ناورو، نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة، على مراجعة 
خطة عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز التً 

 . 2017تسمح بتقلٌص المدة الزمنٌة عام 
 

وعارضه ودعا مندوب الدول النامٌة متقاربة التفكٌر ومندوب المجموعة األفرٌقٌة، 
مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة، إلى تحدٌد فرص العمل ذات القدرة الهائلة 

النص بٌن فرص فً إلى التماٌز   على التكٌؾ، باإلضافة إلى التخفٌؾ، ودعا
 أسترالٌا.  ارضه مندوبوع التخفٌؾ فً البلدان المتقدمة والنامٌة

 
أسترالٌا، إضافة إشارة إلى تبادل  وعارضه مندوبواقترح مندوب بولٌفٌا، 

المعلومات حول الموازنة العالمٌة للحد من االنبعاثات. واقترح مندوب جنوب 
أسترالٌا، صٌاؼة مبادئ توجٌهٌة إلعداد التقارٌر حول  وعارضه مندوبأفرٌقٌا، 

 لة خارج نطاق االتفاقٌة. المبادرات واألطراؾ الفاع
 

وحول إحدى الفقرات التً تطالب األمانة بتنظٌم سلسلة من اجتماعات الخبراء 
، دعا مندوب 2017-2015التقنٌٌن فٌما بٌن الدورات فً الفترة فٌما بٌن عامً 

تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة، من خالل دعم العدٌد من األطراؾ، إلى تنظٌم 
فً  2020-2015ا على األقل خالل الفترة فٌما بٌن عامً العملٌة "مرتٌن سنوٌ

المجاالت ذات إمكانات التخفٌؾ الهائلة". واقترح مندوب البرازٌل إضافة "خٌارات 
 وأدوات" إلى "مجاالت". 
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 نشرة مفاوضات األرض 
        ........................      

مندوب االتحاد األوروبً،  وعارضهواقترح مندوب الدول النامٌة متقاربة التفكٌر، 
ق ل فقرة حول تحدٌد خٌارات السٌاسة بٌن التنفٌذ فً البلدان المتقدمة والدعم من  ُتفرِّ

 أجل التؽلب على العقبات التً تواجه التنفٌذ فً البلدان النامٌة. 
 

وحول مشاركة الخبراء، دعا مندوب المجموعة األفرٌقٌة إلى اإلشارة إلى منظمات 
المراقبة. وطلب مندوب الوالٌات المتحدة، بدعم من مندوبً النروٌج وكندا، 

مندوب بنما، نٌابة عن ائتالؾ بلدان الؽابات المطٌرة، إلؽاء اإلشارة  من معارضةو
النبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج إلى إطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض ا

وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة، قائال أن ذلك اإلطار ال ٌمثل هٌئة خاضعة 
 لالتفاقٌة.

 
واقترح مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، رؼم معارضة مندوب االتحاد األوروبً، 

 .تجابةتدابٌر االسأن تحدد اجتماعات الخبراء التقنٌٌن اآلثار السلبٌة ل
 

عقد ودعا مندوب الدول النامٌة متقاربة التفكٌر إلى التؤكٌد على ضرورة استمرار 
لفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان ضمن ااجتماعات الخبراء التقنٌٌن 

للعمل المعّزز. وذكر مندوب االتحاد األوروبً أنه ال "ٌتصور" أن تستمر 
نً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز فٌما وراء اجتماعات الفرٌق العامل المخصص المع

 اجتماع بارٌس.
 

واقترح مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة إضافة فقرة حول تقٌٌم تنفٌذ 
اجتماعات الخبراء التقنٌٌن وتقدٌم توصٌات بشـان زٌادة فعالٌتها خالل الدورة الثالثة 

ة األمرٌكٌة إلى مراجعة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ. ودعا مندوب الوالٌات المتحد
. وفضل مندوب الدول النامٌة متقاربة 2016اجتماعات الخبراء التقنٌٌن فً عام 

 . 2015التفكٌر أن تتم المراجعة خالل عام 
 

وحول فقرة تطالب األمانة بتحدٌث ورقة تقنٌة بشؤن مزاٌا إجراءات التخفٌؾ وإعداد 
لة بفرص التخفٌؾ وخٌارات تقرٌر تجمٌعً حول المجاالت المواضٌعٌة ذات الص

التعاون وتعجٌل اإلجراءات، اقترح مندوب البرازٌل اإلشارة إلى "إمكانات وفرص 
وخٌارات وأدوات التخفٌؾ". وطلب مندوب كولومبٌا، نٌابة عن الرابطة المستقلة 
ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً، أن ٌتم "إعداد تقرٌر تجمٌعً ضمن ملخص وتقدٌمه 

لسنوي رفٌع المستوى". واقترح مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة خالل المنتدى ا
الصؽٌرة نشر الملخص من خالل كتٌب على شبكة اإلنترنت حول خٌارات 

 السٌاسة."
 

أثناء اجتماع فرٌق  مؤتمر األطراف العامل: القضايا المتعلقة بالتنفيذ المشترك:

نص القرار فقرة االتصال الذي عقد فً فترة الصباح، نظرت األطراؾ فً مسودة 

بفقرة وتم تبادل وجهات النظر حول عدة أمور من بٌنها: تجمٌع الُنهج التقنٌة 

حول  لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذاالطوعٌة التً ٌمكن أن تقدم معلومات للمناقشات فً 

الخطوط التوجٌهٌة للتنفٌذ المشترك، وتقٌٌم المشارٌع الوطنٌة التنظٌمٌة واآلثار 

المالٌة ذات الصلة للجنة المعنٌة باإلشراؾ على التنفٌذ المشترك، والتعاون بٌن 

المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة واللجنة المعنٌة باإلشراؾ على التنفٌذ المشترك 

المشترك. وافقت األطراؾ على تقدٌم مسودة القرار، وتعدٌالتها، فً مجال االعتماد 

 إلى مإتمر األطراؾ العامل العتمادها.

تم فً فترة بعد الظهر عقد اجتماع فرٌق  تقرير مجلس إدارة صندوق التكي ف:

( إندونٌسٌااالتصال المعنً بمإتمر األطراؾ العامل برئاسة سوزانتً سٌتورس )

)أسبانٌا(. نظرت األطراؾ فً النص الذي تم تجمٌعه  وآنا فورنٌلس دي فروتس

 بواسطة الرئٌسٌن المتشاركٌن بناًء على مقترحات األطراؾ.

تركزت المناقشات على عدة أمور من بٌنها: حث الدول النامٌة التً لم تستكمل 

عملٌات االستجابة للهدؾ المبدئً لجمع األموال إلى القٌام بذلك فً أقرب فرصة 

جٌع األطراؾ المدرجة فً المرفق األول على تقدٌم التموٌل لتصل إلى ممكنة، وتش

، وزٌادة التموٌل من 2015 – 2014ملٌون دوالر أمرٌكً للعام  80هدؾ 

مصادر إضافٌة لحصة اإلٌرادات الناتجة عن أنشطة مشروع آلٌة التنمٌة النظٌفة، 

حدات تخفٌض والتحوٌالت الدولٌة األولى لوحدات الكمٌات المخصصة وإصدار و

ٌّؾ، ومن  االنبعاثات، وعملٌة العطاءات الخاصة باختٌار أمٌن دائم لصندوق التك

 سٌقوم بتوجٌه الطلب على المزٌد من الدعم لبرنامج االستعداد.

 وتم تقدٌم مسودة القرار لمإتمر األطراؾ العامل لالعتماد.

 

 جلسة التقييم المشتركة لمؤتمر األطراف/ مؤتمر األطراف العامل

الدورة العشرٌن لمإتمر األطراؾ/ الدورة العاشرة افتتح مانوٌل بولجار فٌدال رئٌس 

 فً فترة المساء جلسة التقٌٌم العامة ؼٌر الرسمٌة. لمإتمر األطراؾ العامل

لفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج عرض رونج مٌتسجر الرئٌس المشارك ل

النسخة الجدٌدة الُمحدثة من النص الخاص بالعناصر لمسودة  دٌربان للعمل المعّزز

النص التفاوضً. وأشار إلى أن األطراؾ اشتركت بفعالٌة فً مفاوضات النص 

سطراً بسطر. وأن الفرٌق العامل سوؾ ٌستكمل هذه المهمة طوال فترة المساء. 

بمنهاج  الفرٌق العامل المخصص المعنًوعبر عن تفاإله إلمكانٌة اختتام أعمال 

 بعد ظهر ٌوم الخمٌس. دٌربان للعمل المعّزز

 

 الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّززشجع بولجار فٌدال 

على االستمرار وعلى تكثٌؾ عمله قبل إؼالقه، كما أشار إلى التقدم فً بنود جداول 

والتً لم  مٌة والتكنولوجٌةالهٌئة الفرعٌة للمشورة العلو لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذاأعمال 

 ٌتم حلها من قبل.

 

أن األطراؾ قد  الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌةذكر دالمٌنً رئٌس 

آلٌة وارسو الدولٌة وصلت إلى اتفاق حول الجوانب التً لم ٌتم حلها والمتعلقة ب

وتشمل هذه الجوانب: تشكٌل اللجنة التنفٌذٌة. كما أشار إلى أنه  للخسائر واألضرار

فقد توصلت المشاورات التقنٌة إلى اتفاق  8، 7، 2بالنسبة لمواد البروتوكول رقم 

مإقت على النص وذكر أن المشاورات سوؾ تستمر حول مراجعات قوائم الجرد 

 الوطنٌة.

االستجابة وأشار إلى التقدم الجٌد  تدابٌر لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذاعرض ٌافولً رئٌس 

الُمحرز فً كل القضاٌا باستثناء الترتٌبات المإسسٌة وأشار إلى أن المشاورات 

 سوؾ تستمر.

مإتمر ومإتمر األطراؾ عرض بولجار فٌدال التقدم الُمحرز فً كل البنود الخاصة ب

للمناخ  وأشار إلى التحدٌات الكبرى فً توجٌه الصندوق األخضر األطراؾ العامل

 والتموٌل طوٌل األجل.

اعترض مندوب االتحاد الروسً وبٌالروسٌا وأوكرانٌا على توصٌؾ المشاورات 

من البروتوكول بؤنها "جاهزة بصورة عملٌة" وأكد  8، 7، 5التقنٌة بموجب المواد 

أن اهتمامات االقتصادٌات فً المرحلة التحول لم ٌتم تناولها بعد. أشار بولجار فٌدال 

 ن المشاورات سوؾ تستمر حسب االقتضاء.إلى أ

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان طالب مندوب توفالو بتوضٌح عمل 

وطلب المزٌد من مناقشة  مسودة نص العناصر لضمان أنها  للعمل المعّزز

"ُمجهزة" للمفاوضات فً العام التالً. أوضح رونج مٌتسجر الرئٌس المتشارك 

 ن النظر فً نص العناصر مستمر.للفرٌق العامل أ

 في األروقة

مع تدفق المشاركٌن فً مسٌرة المناخ فً شوارع لٌما ٌوم األربعاء، شهدت 

المفاوضات التً عقدت فً مقر محٌط األمم المتحدة نوعاُ آخر من "التدفق" حٌث 

شهدت مسودة نص المفاوضات نوعاً من التضخم لدمج ما أطلق علٌه أحد أعضاء 

لقضاٌا الفردٌة الخاصة بكل شخص". أشار العدٌد إلى أن موضوع الوفود "ا

قد أصبح "موضوعاً ساخناً" ووصفه أحد  المساهمات المحددة على المستوى الوطنً

 المشاركٌن بؤنه مثل "وجود فرصة ألخذ رهائن فً القطار".

المساهمات المحددة ونظراً لعدم وجود الثقة الذي ٌظهر من وجود الخالفات حول 

، اقترح أحد المفاوضٌن "إذا كان من الممكن تؤجٌل المناقشات على المستوى الوطنً

حول تموٌل المناخ إلى تارٌخ الحق، فبالتالً ٌمكن أن ٌنطبق نفس األمر على 

التخفٌؾ". رأى أحد أعضاء الوفود رفٌعة المستوى حالً ٌلوح فً األفق وقال "نحن 

ً ٌمكن حلها هنا عن تلك التً ٌمكن فً لٌما ُمكلفٌن بمهمة فصل القضاٌا الت

 ".2015مناقشتها فً 

ولم تنته المفاوضات مبكراً حٌث كان المفاوضون ٌجاهدون لتحقٌق تقدم ملموس فً 

"تقلٌص" نص مسودة القرار والذي تضخم من جراء البدائل المقترحة من األطراؾ 

ر األعضاء صفحة. وأشا 58فً جلسة التقٌٌم العامة لمإتمر األطراؾ ووصل إلى 

لفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج أثناء دخولهم إلى جلسة االجتماع المسائٌة ل

والتً توقعوا امتدادها إلى وقت متؤخر إلى "لقد أصبحنا  دٌربان للعمل المعّزز

معتادٌن على التفاوض فً آخر لحظة، فلنؤمل أن نستؽل الساعات المتبقٌة فً العمل 

 قبل  الوصول إلى بارٌس".


