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الدورة العشرون لمؤتمر 
  0األطراف  #  

 مؤتمر تغير المناخ  المنعقد في ليما:
 1112ديسمبر/كانون األول  1-11

 

ٌُفتتح الٌوم فً لٌما، بٌرو مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌر المناخ 
/كانون األول. وٌتضمن المؤتمر الدورة دٌسمبر  12وٌستمر حتى 

 اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخالعشرٌن لمؤتمر أطراف 
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً  والدورة العاشرة لمؤتمر

.  كما ستعقد ثالث هٌئات فرعٌة اجتماعاتها خالل هذا بروتوكول كٌوتو
الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة ، وٌة للتنفٌذالهٌئة الفرع المؤتمر وهً:
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل ، ووالتكنولوجٌة

 . المعّزز

وسوف ٌنظر المؤتمر فً جدول األعمال المكون من عدة بنود من بٌنها 
التموٌل والتخفٌف والتكٌف والتكنولوجٌا. كما سٌستمع مؤتمر األطراف 

لفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل اإلى تقرٌر من 
بإعداد  والٌته الخاصةحول التقدم الُمحرز أثناء العام الثالث من  المعّزز

أداة قانونٌة أخرى أو نتٌجة متفق علٌها ذات قوة قانونٌة  بروتوكول أو"
على  2015بموجب االتفاقٌة تنطبق على جمٌع األطراف" بحلول عام 

 .2020التنفٌذ بحد أقصى أن تدخل حٌز 

نبذة مختصرة عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
المناخ بدأت االستجابة السٌاسٌة الدولٌة لتغٌر وبروتوكول كيوتو: 

عام  فًالمناخ األمم المتحدة لالتفاقٌة اإلطارٌة بشأن تغٌر  بإقرار
ت الدفٌئة فً للعمل لتثبٌت تركز غازا ا  التً وضعت إطار 1992

الغالف الجوي بهدف تجنب "التدخالت الخطٌرة الناشئة عن أنشطة 
على  طرفا   196  بشرٌة"  فً النظام المناخً. هذا قد وقع حتى اآلن 

 . 1994 /آذارمارس 21االتفاقٌة التً دخلت حٌز التنفٌذ فً 
 

وفود مؤتمر الدول األطراف  ت، وافق1997 /كانون األولوفً دٌسمبر
بروتوكول  الٌابان على، ُعقدت فً كٌوتو التًفً دورته الثالثة 

ٌُلزم الدول الصناعٌة والدول فً مرحلة التحول القتصاد   لالتفاقٌة
تخفٌض االنبعاثات.  وقد وافقت هذه الدول، التً تحقٌق أهداف السوق ب

من االتفاقٌة، على  المرفق األول المدرجة فًُتعرف بالدول األطراف 
% 5قدره  الدفٌئة بمتوسطغازات  لستة منتخفٌض االنبعاثات الكلٌة 

)فترة 2012و  2008وذلك فً الفترة بٌن  1990عن مستوٌاتها عام 
من دولة ألخرى. وقد دخل  األهدافتختلف هذه وااللتزام األولى( 

 ووقع علٌه 2005 /شباطفبراٌر 16بروتوكول كٌوتو حٌز التنفٌذ فً 
 طرف .  192

 
انعقدت الدورة  :1112إلى  1112المفاوضات طويلة األجل فيما بين 

األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً 
حٌث تقرر إنشاء  2005بروتوكول كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً عام 

اإلضافٌة  االلتزاماتالفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً 
لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو طبقا 

من البروتوكول والتً تلزم األطراف المدرجة فً المرفق  9-3للمادة 
األول  بالنظر فً التعهد بالتزامات  إضافٌة  قبل سبع سنوات على 

 األقل من نهاٌة فترة االلتزام األولى.

األطراف فً دورته  الثالثة عشر  انعقد مؤتمر  2007وفً دٌسمبر 
ومؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول 

ونتج عنه االتفاق على  إندونٌسٌا ،كٌوتو فً دورته الثالثة  فً بالً
خارطة طرٌق بالً للقضاٌا طوٌلة األجل. وأقر مؤتمر األطراف فً 

العامل المخصص دورته  الثالثة عشر  خطة عمل بالً  وأنشأ الفرٌق 
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة لٌكون مسؤوال  
عن أعمال التخفٌف والتكٌف والتموٌل والتكنولوجٌا والرؤٌة المشتركة 
حول العمل التعاونً طوٌل األجل. واستمرت المفاوضات حول 

ضمن للدول األطراف المدرجة فً المرفق األول   اإلضافٌةااللتزامات 
 االلتزاماتأعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً 

اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول 
كٌوتو. وتحدد الموعد النهائً  الختتام المفاوضات ذات المسارٌن فً 

 .  2009ن غكوبنها
 

نون /كا: ُعقد مؤتمر األمم المتحدة لتغٌر المناخ فً دٌسمبركوبنهاغن
ن، الدانمرك. وقد شهد هذا الحدث رفٌع غكوبنها فً 2009 األول

 18المستوى نزاعا  حول الشفافٌة والعملٌة ذاتها.  وبنهاٌة مساء ٌوم 
اتفاق " سٌاسٌا : ا  نتج عن هذه المحادثات اتفاق /كانون األولدٌسمبر
األطراف  لمؤتمر ةالعام الجلسةتم  عرضه على  " والذينغكوبنها

إلقراره.  وبعد ثالثة عشر ساعة من الجدل، وافقت الوفود على 
وإلى مد والٌات المجموعات  نغعلما " باتفاق كوبنها اإلحاطة"

الدورة السادسة عشر لمؤتمر األطراف والدورة  المتفاوضة حتى
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً السادسة لمؤتمر 

أعلنت ما ٌزٌد على  ،2010وفً عام  .2010 كٌوتو فًبروتوكول 
دولة  80دولة دعمها التفاق كوبنهاغن.  كما قدمت ما ٌزٌد على  140

 معلومات حول أهداف أو أعمال التخفٌف لدٌها. 
 

تغٌر المناخ فً المعنً بُعقد مؤتمر األمم المتحدة  كانكون:
قامت  ثلمكسٌك حٌاكانكون، فً  2010 /كانون األولدٌسمبر

مد فترة عمل  وقررت  كانكون إعداد اتفاقٌاتاألطراف باالنتهاء من 
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل 
بموجب االتفاقٌة والفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً 

اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب  االلتزامات
وجب مسار هذه االتفاقٌة. ٌشٌر موب .عام آخر بروتوكول كٌوتو حتى

إدراكه إلى الحاجة إلى  عمل تخفٌضات كبٌرة  إلى  16 -أ م/١المقرر 
الحرارة  متوسط درجةفً االنبعاثات العالمٌة بهدف الحد من زٌادة 

.  عن مستوٌات ما قبل العصر الصناعً درجة مئوٌة °2 إلى العالمٌة 
الهدف طوٌل المدي أثناء  فً تعزٌز على النظركما وافقت األطراف 

درجة مئوٌة  °1.5بهدف ما ٌتعلق  ذلك وٌشمل 2015مراجعته عام 
الجوانب األخرى من التخفٌف  16 - أ م/١المقرر المقترح.  كما تناول 
خفض االنبعاثات  و ،عنها والتحقق منها واإلبالغمثل قٌاس االنبعاثات 

ودور فً البلدان النامٌة  الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
تعزٌز مخزون الكربون فً الحماٌة واإلدارة المستدامة للغابات و

 .الغابات
 

كما ساهمت اتفاقٌة كانكون فً إنشاء مؤسسات وعملٌات جدٌدة وتشمل 
للتكٌف ولجنة التكٌف وآلٌة التكنولوجٌا والتً تتضمن  إطار كانكون

اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ. وتم إنشاء 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
الصندوق األخضر للمناخ وتم تكلٌفه ككٌان تشغٌلً جدٌد لآللٌة المالٌة 

 لالتفاقٌة. 
 

مؤتمر األطراف العامل بوصفه وبموجب مسار البروتوكول ناشد 
الدول األطراف المدرجة فً  تماع األطراف فً بروتوكول كٌوتواج

، المرفق األول   بزٌادة مستوى الطموح نحو تحقٌق التخفٌض الكلً
استخدام األراضً وتغٌٌر استخدام حول   6-/ م أ إ2المقرر  كما اعتمد

 . األراضً والحراجة
 

، دٌربانتغٌر المناخ فً المعنً بُعقد مؤتمر األمم المتحدة  ديربان:
 11وحتى  /تشرٌن الثانًنوفمبر 28جنوب أفرٌقٌا فً الفترة من 

 دٌربان موضوعاتتغطً نتائج مؤتمر و. 2011 /كانون األولدٌسمبر
فترة التزام ثانٌة بموجب بروتوكول  على تحدٌداالتفاق  كثٌرة منها

 ،التعاونً طوٌل األجل بموجب االتفاقٌة حول العملوقرار  ،كٌوتو
ى تشغٌل الصندوق األخضر للمناخ. كما وافقت األطراف واالتفاق عل

على بدء عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 
ٌُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول  نتٌجة  أخرى أوأداة قانونٌة  وأالمعّزز ل

تطبٌقها على كل  االتفاقٌة ٌتم قانونٌة بموجبقوة  علٌها ذاتمتفق 
ق العمل هذا المفاوضات فً ٌٌستكمل فر خطط أنالماألطراف".  ومن 

عام  التنفٌذ بحد أقصىحٌز  األداة الجدٌدة. وٌجب أن تدخل 2015
العامل المخصص  وباإلضافة إلى ذلك تم تكلٌف الفرٌق . 2020

بالنظر فً اإلجراءات الخاصة  المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز
 درجة مئوٌة2بهدف  والتً تتعلق 2020بغلق فجوة طموح ما قبل 

 

ٌّر المناخ فً الدوحة،  الدوحة: تم عقد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغ
. وقد نتج 2012قطر فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً ودٌسمبر/ كانون األول 

. إلٌها بـ "بوابة الدوحة للمناخ" عن هذا المؤتمر حزمة من القرارات ٌشار
بروتوكول كٌوتو لتحدٌد فترة التزام وتتضمن هذه القرارات تعدٌالت على 

ثانٌة واالتفاق على إنهاء عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر 
فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب 

بروتوكول كٌوتو فً الدوحة. كما وافقت األطراف أٌضا  على إنهاء عمل 
ألجل بموجب ل التعاونً الطوٌل االفرٌق العامل المخصص المعنً بالعم

حوٌل عدد من األمور التً تتطلب المزٌد من الدراسة االتفاقٌة. وكما تم ت
إلى الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة 

 وأعمال التخفٌفللهدف العالمً،  2015 – 2013مثل: مراجعة 
امٌة، وآلٌات مرونة بروتوكول كٌوتو، بواسطة الدول المتقدمة والدول الن

ق، وآلٌات السوق وخطط التكٌف الوطنٌة، والقٌاس واإلبالغ والتحق
، والمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة واآللٌات األخرى

 األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة.

ٌّر المناخ فً تم عقد مؤتمر وارسو وارسو:   – 11الفترة من المعنً بتغ
فً وارسو، بولندا. وقد تركزت  2013نوفمبر/ تشرٌن الثانً  23

المفاوضات حول تنفٌذ االتفاقٌات التً تم الوصول إلٌها فً االجتماعات 
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج السابقة وتشمل استكمال عمل 

ٌق العامل . وقد أقر االجتماع القرار الخاص بالفردٌربان للعمل المعّزز
والذي ٌدعو األطراف إلى البدء فً أو تكثٌف االستعدادات المحلٌة 

، كما قرر المؤتمر المساهمات المحددة على المستوى الوطنًالخاصة ب
. كما أقرت 2020اإلسراع فً تنفٌذ خطة عمل بالً وطموح ما قبل عام 

األطراف قرارا  بإنشاء آلٌة وارسو الدولٌة حول الخسائر واألضرار، 
وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

مكونة من  وهً سلسلة –األحراج وتدهور الغابات فً الدول النامٌة 
سبعة قرارات حول التموٌل والترتٌبات المؤسسٌة والقضاٌا المنهجٌة 

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج  الخاصة بالمبادرة المعززة
 وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة.

 األحداث الرئيسية فيما بين الدورات

لمخصص المعني الفريق العامل االدورة الرابعة من الجزء الثاني من 
 14-10انعقدت هذه الدورة فً الفترة من  :بمنهاج ديربان للعمل المعّزز

)اتفاق عام  1فً بون، ألمانٌا. بموجب مسار العمل  2014مارس/ آذار 
من جدول  3( انعقد االجتماع فً مشاورات مفتوحة حول البند 2015

ٌّف، و المستوى المساهمات المحددة على األعمال والذي ٌتناول التك
، والتموٌل، والتكنولوجٌا، وبناء القدرات )ُسُبل التنفٌذ(، الوطنً

والطموح، والمساواة، والتخفٌف وشفافٌة اإلجراءات والدعم وقضاٌا 
أخرى متعلقة بالعناصر. وقد تناولت ورشة عمل تم عقدها أثناء الدورة 

. لمساهمات المحددة على المستوى الوطنًاالستعدادات المحلٌة ل
( تم عقد اجتماعات 2020)طموح ما قبل عام  2موجب مسار العمل وب

 الخبراء التقنٌٌن حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ٌّر  اجتماعات ما بين الدورات في بون: تم عقد مؤتمر بون المعنً بتغ
ٌونٌو/ حزٌران فً بون، ألمانٌا. وتضمن  15 – 4المناخ فً الفترة من 
األربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ وللهٌئة الفرعٌة  هذا المؤتمر الدورتٌن

 الثانٌة للفرٌقللمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والجزء الخامس من الدورة 
. وخالل هذا العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

االجتماع، تقدمت األطراف فً المفاوضات حول الفرٌق العامل، وأعدت 
تقدٌمها لمؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل  مسودة قرارات لٌتم

فً لٌما. كما شارك الوزراء فً فعالٌات رفٌعة المستوى وهً المائدة 
المستدٌرة الوزارٌة رفٌعة المستوى بموجب بروتوكول كٌوتو والتً 

زراء الفرصة لزٌادة التزامات تهدف إلى تقٌٌم تنفٌذ البروتوكول وتوفر للو
اللتزام المقدر كمٌا  بالحد من االنبعاثات وخفضها، هم فٌا ٌتعلق بادول

باإلضافة إلى حوار وزاري رفٌع المستوى حول منهاج دٌربان للعمل 
وتوفٌر الزخم  2020المعزّز والذي ٌهدف إلى زٌادة طموح ما قبل 

 .2015لمفاوضات اتفاق عام 

لفريق العامل المخصص المعني لالجزء السادس من الدورة الثانية 
انعقد الجزء السادس من الدورة الثانٌة فً  :بمنهاج ديربان للعمل المعّزز

فً بون، ألمانٌا.  2014أكتوبر/ تشرٌن األول  25 – 20الفترة من 
وبموجب مسار العمل استمرت الوفود فً توضٌح عناصر مسودة نص 

، كما تم 2015التفاق  المفاوضات والذي سٌعتبر األساس للهٌكل النهائً
النظر فً الورقة "غٌر الرسمٌة" حول وجهات نظر األطراف 
 ومقترحاتهم حول العناصر اإلضافٌة لمسودة النص التفاوضً. 

كما تركزت أعمال الفرٌق العامل على مسودة قرار تحدد أنواع 
المعلومات التً تقدمها الدول عندما تقوم باإلبالغ عن مساهماتها المحددة 

المستوى الوطنً، وكٌف سٌتم النظر فً هذه المساهمات. وبموجب  على
، ركزت اجتماعات الخبراء التقنٌٌن على: فرص العمل 2مسار العمل 

على غازات الدفٌئة بخالف ثانً أكسٌد الكربون، وحجز الكربون 
 إطالقواستخدامه وتخزٌنه، ومتابعة اجتماعات الخبراء التقنٌٌن حول 

ل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والبٌئة فرص التخفٌف من خال
. كما 2020الحضرٌة وتحسٌنات استخدام األراضً فً فترة ما قبل 

 .2020ناقشت الدول مسودة قرار حول طموح ما قبل 

انعقدت  الدورة األربعون للفريق الحكومي الدولي المعني بتغّير المناخ:
 1إلى  2014ن األول أكتوبر/ تشرٌ 27الدورة األربعون فً الفترة من 

فً كوبنهاجن، الدنمارك، وذلك لدراسة  2014نوفمبر/ تشرٌن الثانً 
واستكمال العمل فً التقرٌر التجمٌعً وملخص صانعً السٌاسات الذي 

مؤلف  800ٌتمم تقرٌر التقٌٌم الخامس للفرٌق. وقد شارك ما ٌزٌد على 
ل الستة أعوام دولة فً إعداد تقرٌر التقٌٌم الخامس خال 85ومراجع من 

ٌّر المناخ واضح وغٌر  الماضٌة، وقد خلُص التقرٌر إلى ما ٌلً: إن تغ
مسبوق، ومن الضروري القٌام بتخفٌضات كبٌرة ومستمرة فً االنبعاثات 

لتجنب العواقب الخطٌرة، وكلما تأخر القٌام بهذه اإلجراءات ازدادت 
 لم ٌتمالتً  التكلفة وازداد اعتمادنا فً المستقبل على التكنولوجٌات

 اختبارها.

انعقد االجتماع  االجتماع السادس والعشرون لبروتوكول مونتلاير:
العاشر لمؤتمر أطراف اتفاقٌة فٌٌنا لحماٌة طبقة األوزون )مؤتمر 

األطراف العاشر( واالجتماع السادس والعشرون ألطراف برتوكول 
 – 17ترة من مونتلاير المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة األوزون فً الف

ٌس، فرنسا. وقد تناولت فً بار 2014نوفمبر/ تشرٌن الثانً  21
ن بنجاح عدٌد من القضاٌا تشمل تجدٌد موارد الصندوق متعدد االجتماعا

األطراف. ومع ذلك لم تستطع األطراف التوصل إلى اتفاق حول تعدٌل 
ا أو عدم تعدٌل البروتوكول لٌتعامل مع الهٌدروفلوروكربون التً قدمه
البروتوكول كبدائل للمواد المستنفذة لطبقة األوزون، ولكن تم فٌما بعد 

 اكتشاف أثرها الكبٌر على زٌادة االحترار العالمً.

 
 


