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الدورة العشرون لمؤتمر 
  2األطراف  #  

 
 األحداث الرئٌسٌة لمؤتمر تغٌر المناخ فً لٌما:

 4102دٌسمبر/كانون األول  3األربعاء 

دٌسمبر/ كانون األول تم مرة أخرى عقد الجلسات  3فً ٌوم األربعاء 

الدورة العاشرة لمؤتمر األطراف لدورة العشرٌن لمؤتمر األطراف/ لالعامة 

وذلك الفتتاح بنود جدول األعمال. كما قام فرٌق االتصال المعنً  العامل

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل بالبند الثالث من 

ٌّف والتموٌل وذلك فً جلسات متوازٌة، ثم  المعّزز بالنظر فً عناصر التك

ٌّف.قام بالنظر فً عنصر التخفٌف   بعد االنتهاء من التك

 الجلسة العامة لمؤتمر األطراف

نز ات القادمة: سوف ٌتولى فٌكتور موتوارٌخ ومقار الدور تنظٌم العمل:

)بٌرو( التشاور مع األطراف حول توارٌخ ومقار الدورة الثانٌة والعشرٌن 

تعقد ً ستعشر لمؤتمر األطراف العامل الثانٌة لمؤتمر األطراف/ الدورة ال

ثالثة العشرٌن لمؤتمر األطراف/ الدورة الالثالثة والدورة أفرٌقٌا، و  فً

 التً ستعقد فً منطقة آسٌا والمحٌط الهادي. عشر لمؤتمر األطراف العامل

بط بٌن آلٌة الر تطوٌر ونقل التكنولوجٌا وتنفٌذ آلٌة التكنولوجٌا:

سٌتم تٌسٌر المشاورات  التكنولوجٌا واآللٌة المالٌة فً االتفاقٌة اإلطارٌة:

 غٌر الرسمٌة بواسطة كارلوس فولر )بلٌز( وألفرٌد مور )النمسا(.

تولى بولجار فٌدال، رئٌس الدورة العشرٌن  األمور المتعلقة بالتموٌل:

لمؤتمر األطراف تقدٌم هذا البند، ودعا األطراف إلى تناول البنود الفرعٌة 

لجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل، حول تموٌل المناخ طوٌل األجل، وتقارٌر ال

والصندوق األخضر للمناخ ومرفق البٌئة العالمٌة، والمراجعة الخامسة آللٌة 

 التموٌل.

سٌتم عقد فرٌق اتصال حول تموٌل المناخ طوٌل األجل وتقرٌر اللجنة 

الدائمة المعنٌة بالتموٌل، وسٌتولى رئاسة هذا الفرٌق بالمشاركة كالً من 

 و )جمهورٌة الكونغو الدٌموقراطٌة( ودانً دروٌن )كندا(.توسً مبانو مبان

ومرفق  كما سٌتم عقد فرٌق اتصال حول تقارٌر الصندوق األخضر للمناخ،

مالٌة، وسٌتولى رئاسة هذا لٌة الآلوالمراجعة الخامسة ل ،البٌئة العالمٌة

الفرٌق بالمشاركة كالً من أٌمن الشاذلً )السعودٌة( وستٌفان شواجر 

 (.)سوٌسرا

وفٌما ٌتعلق بالصندوق األخضر للمناخ، دعا مندوب زامبٌا إلى اإلسراع فً 

إجراءات الوصول المباشر لمدفوعات األموال باإلضافة إلى تأٌٌد ودعم 

 الجهات الوطنٌة.

نٌابة عن المنظمات غٌر  Climate Justice Nowنادى مندوب 

ٌة إذا ما تم العمل على الحكومٌة المعنٌة بالبٌئة بدراسة احتٌاجات الدول النام

 تحقٌق التحول من "االقتصاد البنً إلى االقتصاد األخضر".

عنٌة باألعمال التجارٌة والصناعة أكد مندوب المنظمات غٌر الحكومٌة الم

ء طرق قٌاس وإبالغ وتحقق تتسم بالشفافٌة والمصداقٌة على أهمٌة إنشا

 وتجنب العدَّ المزدوج.

ٌّر المناخ مستعد ذكر مندوب أوروجواي أن  المعهد األمرٌكً لبحوث تغ

 للتعاون مع االتفاقٌة اإلطارٌة.

أشار مندوب مصر نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة إلى  أن التموٌل طوٌل 

ملٌار دوالر سنوٌاً، ودعا إلى مناقشة  100األجل ال ٌجب أن ٌنحصر فً 

ع والدقة منهج استراتٌجً للتموٌل وٌشمل تناول مصادر التموٌل والتوق

درجة  2والثبات وطرق تقدٌم التوسع المطلوب فً التموٌل للبقاء تحت حد 

 مئوٌة.

ٌّف.  اقترح مندوب بنما اإلستفادة من صندوق التك

الدورة العشرٌن دعا بولجار فٌدال رئٌس  تموٌل المناخ طوٌل األجل:

.. دعا األطراف إلى النظر فً ملخص ورشة العمل التً لمؤتمر األطراف

 2014أثناء الدورة حول تموٌل المناخ طوٌل األجل فً عام  عقدت

(FCCC/CP/2014/3)  .وتقدٌم التوجٌه نحو تنظٌم ورش العمل المستقبلٌة 

قدم الرئٌسان المتشاركان ستٌفان  تقرٌر اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل:

شواجر )سوٌسرا( ودٌان بالك الٌن )انتٌجو وباربودا( التقرٌر 

(FCCC/CP/2014/5 and Add.1). 

تقرٌر الصندوق األخضر للمناخ إلى مؤتمر األطراف والتوجٌه للصندوق 

قدم أٌمن الشاذلً )السعودٌة( الرئٌس المتشارك لمجلس  األخضر للمناخ:

 .(FCCC/CP/2014/8)إدارة الصندوق األخضر للمناخ التقرٌر 

التوجٌه لمرفق البٌئة تقرٌر مرفق البٌئة العالمٌة إلى مؤتمر األطراف و

قدم شٌزوروا أوكً، مرفق البٌئة العالمٌة، التقرٌر  العالمٌة:

(FCCC/CP/2014/2 and Add.1) 

عرض بولجار فٌدال رئٌس الدورة  المراجعة الخامسة آللٌة التموٌل:

 و     FCCC/CP/2014/5العشرٌن لمؤتمر األطراف هذا البند   

FCCC/CP/2013/INF.1). 

سوف  من االتفاقٌة اإلطارٌة: 71رحات األطراف حول المادة النظر فً مقت

 FCCC/CP/2010/3 و    FCCC/CP/2009/3-7ٌتم النظر فً هذا البند 

 خالل الجلسة الختامٌة.

: 71النظر فً مقترحات األطراف لتعدٌل االتفاقٌة اإلطارٌة بموجب المادة 

سٌتم تٌسٌر المشاورات غٌر الرسمٌة  المقترح المقدم من االتحاد الروسً:

 بواسطة أنطونٌو جارسٌا  )بٌرو( وأوجستو كابرٌرا رٌبازا )بٌرو(.

سٌتولى المشاورات غٌر  مقترح من بابوا غٌنٌا الجدٌدة والمكسٌك:

 .)بٌرو( وأوجستو كابرٌرا رٌبازا )بٌرو(الرسمٌة كالً من أنطونٌو جارسٌا 

ٌة: اتخاذ القرارات فً عملٌة االتفاقٌة األمور اإلدارٌة والمالٌة والمؤسس

الدورة العشرٌن لمؤتمر األطراف، أشار توماز كروسزكزو  اإلطارٌة:
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 نشرة مفاوضات األرض 
        ........................      

)بولندا( إلى المشاورات حول هذا الموضوع أثناء الدورة األربعٌن للهٌئة 

الفرعٌة وأشار إلى أهمٌة هذه المشاورات فً بناء الثقة. وذكر أنه لم ٌكن 

 لحاجة إلى نتٌجة أو مخرجات رسمٌة.هناك رؤٌة عامة حول ا

اقترح بولجار فٌدال رئٌس الدورة العشرٌن لمؤتمر األطراف إنشاء فرٌق 

 اتصال.

ذكر مندوبو السعودٌة واالتحاد األوروبً والهند والعراق والصٌن أنهم 

ٌفضلون المشاورات غٌر الرسمٌة وعارضهم فً ذلك مندوب االتحاد 

روسً مسودة القرار الروسً. قدم مندوب االتحاد ال

(FCCC/CP/2014/CRP.1)  وأشار إلى أهمٌة مرحلٌة التفاوض ونحن .

فً طرٌقنا إلى مؤتمر بارٌس. وسوف تقوم األطراف المهتمة بالتشاور 

 بصورة غٌر رسمٌة حول كٌفٌة المضً قدماً إلى األمام.

رة أشارت مندوبة بولندا إلى المباد األمور األخرى: التعلٌم وزٌادة الوعً:

المشتركة بٌن بولندا وبٌرو حول اإلعالن الوزاري التعلٌم وزٌادة الوعً 

أثناء الدورة العشرٌن لمؤتمر األطراف. وطلبت تضمٌن هذا الموضوع فً 

 جدول األعمال ضمن البنود األخرى.

رّحب مندوبو المكسٌك واالتحاد األوروبً وجمهورٌة الدومٌنكان بهذه 

فٌدال رئٌس الدورة العشرٌن لمؤتمر  المبادرة. وسوف ٌتولى بولجار

 األطراف التشاور حول هذا الموضوع.

الجلسة العامة لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً 

 بروتوكول كٌوتو

عرض بولجار فٌدال رئٌس الدورة  القضاٌا المتعلقة بآلٌة التنمٌة النظٌفة:

. (FCCC/KP/CMP/2014/5)العاشرة لمؤتمر األطراف العامل هذا البند 

دعا هٌو سٌلً )باربادوس( رئٌس المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة .. 

ا نحو آلٌة التنمٌة النظٌفة وذلك عن طرٌق ماتهدعا األطراف لتجدٌد التزا

 االعتراف بقوتها فٌما ٌتعلق بالتموٌل المبنً على النتائج.

ات آلٌة التنمٌة النظٌفة لتحقٌق اقترح مندوب زامبٌا اإلصالح المستمر لعملٌ

ءلة والعملٌات المبسطة عن طرٌق تناول الشفافٌة والمسا النتائج المرجوة

العتماد المشروعات. ذكر مندوب البنك الدولً أن آلٌة التنمٌة النظٌفة تقوم 

بتوجٌه تموٌل المناخ المبنً على النتائج إلى القنوات المعنٌة بفعالٌة ودعا 

خدام آلٌة التنمٌة النظٌفة فً المستقبل القرٌب للمساعدة فً األطراف إلى است

 الحفاظ على هذه اآللٌة.

ذكر مندوب السنغال أن إصالح آلٌة التنمٌة النظٌفة من األمور الهامة للدول 

النامٌة وبصفة خاصة أفرٌقٌا وأشار إلى أنهم قد استفادوا حتى اآلن بالقلٌل 

 جداً من هذه اآللٌة.

ا( رئاسة )جاماٌكا( وماركو برجالند )فنلندي سبونر سوف ٌتولى جٌفر

 فرٌق االتصال.

بولجار فٌدال رئٌس الدورة العاشرة قدم  األمور المتعلقة بالتنفٌذ المشترك:

، ذكر (FCCC/KP/CMP/2014/4) لمؤتمر األطراف العامل هذا البند

ن بٌوتر دومبرووٌكً )بولنده( رئٌس اللجنة اإلشرافٌة للتنفٌذ المشترك أ

أنشطة التنفٌذ المشترك تشهد تقلصاً كبٌراً وأشار إلى أن آلٌات مثل التنفٌذ 

المشترك ستكون هامة لتحقٌق المزٌد من طموح التخفٌف. وحث األطراف 

 على اتخاذ قرارات فً لٌما بهدف حماٌة التنفٌذ المشترك.

سوف ٌتولى ٌاو أوسافو )غانا( ودٌمٌتار نٌكوف )فرنسا( رئاسة فرٌق 

 ال.االتص

قدم روانا هاٌنس )ترٌنداد وتوباجو( رئٌس لجنة  تقرٌر لجنة االلتزام:

االلتزام تحدٌثاً عن أنشطة اللجنة المنعقدة فٌما بٌن الدورات وأُحٌط مؤتمر 

 .(FCCC/KP/CMP/2014/2)األطراف العامل علماً بهذا التقرٌر 

ٌّف: ٌّف: تقرٌر مجلس إدارة صندوق التك ٌدال بولجار فقدم  صندوق التك

 رئٌس الدورة العاشرة لمؤتمر األطراف العامل هذا البند

(FCCC/KP/CMP/2014/6). 

ٌّف  عرض مامادو هونادٌا )بوركٌنافاسو( رئٌس مجلس إدارة صندوق التك

أنشطة الصندوق وطلب من األطراف أن تقدم التوجٌه حول خٌارات تعبئة 

 والمستدام والمتوقع للصندوق.التموٌل المناسب 

وب زامبٌا أن العدٌد من الدول تعمل حالٌاً على اعتماد العدٌد من ذكر مند

الكٌانات الوطنٌة، ودعا إلى مراجعة المتطلبات وتبسٌطها وتعزٌزها فً 

ذات الوقت. أكد مندوب أوروجواي أن هذا الصندوق هو الصندوق الوحٌد 

ٌّف وال ٌجب أن تتسبب اآللٌات الجدٌدة فً إهماله.  الفّعال لتموٌل التك

دونٌسٌا( وأنا فورنلس دي فروتس سوف تتولى سوزانتً سٌتوروس )أن

 ( رئاسة فرٌق االتصال.سبانٌا)إ

 األمور التنظٌمٌة: موقف التصدٌق على تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو:

أمٌن االتفاقٌة اإلطارٌة أن تعدٌل الدوحة قد  ذكرت كرٌستٌانا فٌجورٌس

تصدٌق آخر  125صكاً للقبول، وأشارت إلى أنه ٌتطلب  11حصل على 

حتى ٌدخل حٌز التنفٌذ. ودعت المسئولٌن عن التصدٌق على التعدٌل إلى 

اإلسراع فً العملٌة حتى ٌمكن لؤلداة الوحٌدة الملزمة قانوناً بموجب 

 االتفاقٌة أن تستمر.

مندوبا غوٌانا وباالو  عن قٌامهما بالتصدٌق على تعدٌل الدوحة وأنهما  أعلن

 سوف ٌقدما صك القبول على الفور.

أن المجموعة تتوقع أن تقوم  /الصٌن77مجموعة الـذكر مندوب بولٌفٌا عن 

األطراف المدرجة فً المرفق األول بإعادة النظر فً التزاماتها وأن تقوم 

زٌادتها بحٌث ٌتم إلغاء فجوة التخفٌف لما قبل ببذل كل الجهود الممكنة ل

2020. 

بولجار فٌدال رئٌس الدورة العاشرة لمؤتمر األطراف العامل سوف ٌتولى 

 القٌام بالمشاورات غٌر الرسمٌة.

تقرٌر اجتماع الدائرة المستدٌرة الوزاري رفٌع المستوى حول زٌادة 

فٌدال رئٌس الدورة  بولجارعرض  طموح التزامات بروتوكول كٌوتو:

 .(FCCC/KP/CMP/2014/3) العاشرة لمؤتمر األطراف العامل هذا البند

ومندوبو الصٌن  /الصٌن77مجموعة الـاقترح مندوب بولٌفٌا نٌابة عن 

وكوبا وجنوب أفرٌقٌا ومصر والهند والعراق والسعودٌة أن ٌنظر فرٌق 

فٌع المستوى الذي ُعقد االتصال فً كٌفٌة متابعة اجتماع الدائرة المستدٌرة ر

 فً الدورات األربعٌن للهٌئات الفرعٌة.

أشار مندوب الصٌن إلى أنه لم ٌتم التعهد بالتزامات لزٌادة الطموح فً 

اجتماع الدائرة المستدٌرة، وأكد على أن زٌادة الطموح ضروري لبناء الثقة. 

عدٌن ذكر مندوبو أسترالٌا ونٌوزٌلندا واالتحاد األوروبً أنهم غٌر مست

 للموافقة على فرٌق اتصال فً هذا الوقت.

ذكر مندوب االتحاد األوروبً أن االتحاد األوروبً سٌقوم باستكمال 

 .2015التصدٌق على تعدٌل الدوحة فً أقرب وقت ممكن فً 

المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة أكد مندوب شبكة العمل المناخً نٌابة عن 

كأداة مبنٌة على القواعد وشّدد على  على أهمٌة بروتوكول كٌوتو بالبٌئة

 Climate Justiceضرورة عدم التراجع فً االلتزامات. أبدى مندوب 

Now  أبدى أسفه على  المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌئةنٌابة عن ..

 أن االتحاد األوروبً لم ٌقم بعد بالتصدٌق على تعدٌل الدوحة.

فٌدال رئٌس الدورة العاشرة لمؤتمر األطراف العامل  بولجارسوف ٌتولى 

 المشاورات غٌر الرسمٌة حول كٌفٌة المضً قدماً.

 فرق االتصال

: األمور المتعلقة بآلٌة التنمٌة مؤتمر األطراف/ مؤتمر األطراف العامل

أثناء اجتماع فرٌق االتصال الذي ُعقد برئاسة كالً من كاركو  النظٌفة:

وجٌفري سبونر )جاماٌكا( سلطت الوفود الضوء على عدة برجالند )فنلندة( 

أمور من بٌنها: زٌادة تشجٌع األطراف وأصحاب المصلحة على استخدام 

فٌدة، التنمٌة النظٌفة كأداة تخفٌف م آلٌة التنمٌة النظٌفة، وتحلٌل آلٌة

، ومعاٌٌر تسجٌل موحدة ودعم 2020واالستمرار فً هذه اآللٌة لما بعد 

المنظمات غٌر الحكومٌة حث مندوبو   للسماح باإللغاء الطوعً . اآللٌة

األطراف على تناول حقٌقة أن مشروعات آلٌة التنمٌة النظٌفة  المعنٌة بالبٌئة
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 نشرة مفاوضات األرض 
        ........................      

ال تزال تواجه الفشل فً احترام حقوق اإلنسان بصورة كاملة. نادى مندوب 

عدة أمور ب المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة باألعمال التجارٌة والصناعة

من بٌنها التقدم فً مراجعة األسالٌب واإلجراءات، واالستمرار فً تطوٌر 

خطط األساس الموحدة، وتبسٌط عملٌة االعتماد. سوف ٌتولى الرئٌسان 

 المتشاركان إعداد نص مسودة قرار.

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل البند الثالث من 

فً البحث  عن توضٌح وتبادل وجهات النظر  استمرت الوفود :المعّزز

حول القسم الخاص بالتموٌل فً الورقة غٌر الرسمٌة 

(ADP.2014.11.NonPaper)   والتً اعترض علٌها مندوب نٌكاراجوا

والعدٌد من الدول النامٌة "حٌث أنها بعٌدة كل البعد عن االتفاقٌة  اإلطارٌة 

إندونٌسٌا الضوء على الحاجة إلى وعن القرارات السابقة". سلط مندوب 

ضمان االلتزام بمبادئ االتفاقٌة اإلطارٌة فً االتفاق بأكمله، وٌتضمن ذلك 

 القسمٌن المعنٌٌن بالتموٌل والتعاون ودعم التنفٌذ.

أسفه على أن النص الخاص  أقل البلدان نمواً أبدى مندوب ماالوي نٌابة عن 

ت" ال ٌتناول تقدٌم تموٌل المناخ. بـ "تشجٌع اإلشارات السٌاسٌة من الحكوما

وصف مندوب نٌوزلندا  السٌاسات "السلٌمة" والبٌئات التمكٌنٌة بأنها شروط 

مسبقة للتدفقات الفعالة لتموٌل المناخ. اقترح مندوبو النروٌج وسوٌسرا 

التأكٌد على مجموعة متنوعة من  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وكندا و

 المصادر.

لنظر حول التفاوت والتماٌز فً االلتزامات، ودعا مندوب اختلفت وجهات ا

الٌابان إلى تشجٌع "كل األطراف التً تستطٌع القٌام بذلك" لتقدٌم التموٌل. 

اعترض على ذلك مندوبا الهند والصٌن وطالبا بدالً من ذلك اإلشارة فقط 

 رٌة.إلى الدول المتقدمة وتلك المدرجة فً المرفق الثانً من االتفاقٌة اإلطا

/والصٌن، الضوء على 77سلط مندوب بولٌفٌا، نٌابة عن مجموعة الـ
الفجوات فً تنفٌذ االلتزامات بمقتضى االتفاقٌة ودعا أٌضا إلى تعزٌز 
الدعم. وأكد مندوب كولومبٌا على اإلشارة إلى قٌادة البلدان المتقدمة بموجب 

حشد التموٌل االتفاقٌة، وأشار مندوب البرازٌل إلى الخلط ضمن النص بٌن 
 والدعم لصالح البلدان النامٌة. 

ودعا مندوبا الصٌن والهند إلى حذف النص الذي ٌقترح قٌام "األطراف 
بحشد وتوفٌر الموارد المالٌة بأسلوب قادر على التكٌف بصورة فعالة مع 

 واقع التغٌرات ومع التطورات واالحتٌاجات المستقبلٌة".
"المسؤولٌات والقدرات المتطورة" وأوضح مندوب االتحاد األوروبً أن 

تسجل مدى النمو فً معدالت الرخاء وانبعاثات غازات الدفٌئة فً البلدان 
النامٌة، مشٌرا إلى أن بعض تلك البلدان تتمتع حالٌا بمزٌد من الرخاء 

 واالزدهار مقارنة ببعض الدول األعضاء باالتحاد األوروبً. 
لمبادئ التوجٌهٌة العملٌة، بما فً وأكد مندوب جمهورٌة كورٌا على أهمٌة ا

للتموٌل وٌكون على نفس المستوى مع منهجً التكٌف ذلك: منهج متوازن 
التموٌل من خالل القطاعٌن العام والخاص،  لتعبئةعملً  والتخفٌف، ومنهج

 و خلق التعاون والتنسٌق بٌن المؤسسات المالٌة المختلفة. 
ٌأتً التموٌل المناسب  وأكد مندوبا مصر وباراغواي على ضرورة أن

ب الجزائر والمتوقع بصفة رئٌسٌة من خالل الموارد العامة. واقترح مندو
والذي ٌمكن توقعه  للتكٌف" "إضافٌا" أٌضا. أن ٌكون "التموٌل المناسب 

ورأى مندوبا االتحاد األوروبً والٌابان أن وصف التموٌل باعتباره 
ة، رغم معارضة مندوب "مناسبا وٌمكن توقعه " ٌمثل إشكالٌة ومعضل

 إكوادور.
وسعى مندوب مصر وراء استٌضاح نطاق التموٌل ودعم أهداف التموٌل 
المقدرة كمٌا لضمان إمكانٌة توقع حجم ذلك التموٌل. وعارض مندوبو 
النروٌج واالتحاد األوروبً والٌابان االلتزام المسبق بالدعم المقدر كمٌا بما 

سها أهداف التكٌف والتخفٌف، حٌث ٌتناسب مع حجم الطموحات التً تعك
أشار مندوب االتحاد األوروبً إلى تلك الخطوة باعتبارها "خطا أحمر". 
وأكد مندوب كولومبٌا على الحاجة إلى إدراج إمكانٌة توقع حجم التموٌل 

 ضمن االتفاقٌة الجدٌدة. 
اعترض مندوب الٌابان على حذف نص ٌقترح إقرار "زٌادة منتظمة" فً 

ٌل. وفّضل مندوب االتحاد األوروبً أن ٌكون هناك "تحدٌث" حجم التمو
 منتظم، بدال من "الزٌادة" المنتظمة. 

 

واعترض مندوب جنوب أفرٌقٌا على تحدٌد ما ٌلً: كٌفٌة تضمٌن آلٌة 
التموٌل القائمة ونظام القٌاس واإلبالغ والتحقق باالتفاق الجدٌد، ونطاق 

ة الحرارة  عند معدل أقل من الموارد الالزمة لالحتفاظ بزٌادة درج
"المستهدف"، والجهات المساهمة وكٌفٌة تقدٌم المساهمات، ومصادر 

 التموٌل. 
ودعا مندوب الصٌن إلى إقرار أن التعاون بٌن بلدان الجنوب ال ٌعد التزاما 

على عاتق األطراف؛ واقترح مع مندوبً الهند والجزائر تعزٌز حشد 
مع" المساعدات اإلنمائٌة الرسمٌة، بل وتوفٌر التموٌل لٌس "بالتنسٌق 

 "باإلضافة إلى" تلك المساعدات اإلنمائٌة الرسمٌة.
ودعا مندوب بنما، نٌابة عن ائتالف بلدان الغابات المطٌرة، إلى تضمٌن 

إشارة إلى الحراجة وإطار وارسو بشأن المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات 
 ت فً البلدان النامٌة.الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابا

حول التكٌف، استمرت األطراف  فً  خالل الجلسة الصباحٌةالتكٌف: 
تبادل اآلراء ووجهات النظر حول الورقة المحدثة غٌر الرسمٌة بشأن 

 (.ADP.2014.11.NonPaperالعناصر )
وفٌما ٌتعلق بالجوانب العالمٌة طوٌلة األجل للتكٌف، لم ٌدعم مندوبا أسترالٌا 
ونٌوزٌلندا الربط بٌن طموحات التخفٌف واحتٌاجات التكٌف ودرجة الحرارة 

العالمٌة المستهدفة والتموٌل، حٌث اعترض مندوب نٌوزٌلندا على وضع 
هدف عالمً بشأن التكٌف. وأٌد مندوب توفالو، نٌابة عن أقل البلدان نموا، 

ٌف تعتمد وضع هدف طوٌل األجل، مشٌرا إلى أن اإلجراءات المتعلقة بالتك
 على التخفٌف والحد الخاص بدرجة الحرارة العالمٌة.

وأكد مندوب السعودٌة، نٌابة عن الدول النامٌة متقاربة التفكٌر، ومندوب 
 األرجنتٌن على الحاجة إلى ربط التكٌف بسبل التنفٌذ. 

وشدد مندوب غانا، نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة، على ضرورة أن تكون 
كمٌة ونوعٌة. وطلب مندوب إٌران اإلشارة إلى نقل  أبعاد هدف التكٌف

التكنولوجٌا. وأوضح مندوب الوالٌات المتحدة أن "االلتزامات الفردٌة 
الشاملة" تنطوي على قٌام كل طرف باتخاذ إجراءات تكٌف معززة ٌتم 

 إدراجها ضمن عملٌات التخطٌط الوطنٌة.
أقل البلدان نموا عن وفٌما ٌتعلق بااللتزامات والمساهمات، أعرب مندوب 

تشككه بشأن "االلتزامات" أو "المساهمات". وفّضل مندوب الدول النامٌة 
المتقاربة فكرٌا مصطلحً "التزامات" و"إجراءات"؛ وأكد مع مندوب 

جنوب أفرٌقٌا وآخرٌن على الحاجة إلى التفاوت التماٌز. واعترض مندوبا 
 لى  قسمٌن". أسترالٌا ونٌوزٌلندا على المنهج "الذي ٌنقسم إ

وأكد مندوب الهند على ضرورة أن ٌكون تحدٌد المساهمات حسب كل 
دولة. وأٌد مندوب ناورو، نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، 

اإلشارة إلى البالغات الوطنٌة وتقارٌر التحدٌث كل عامٌن من أجل نقل 
د التقارٌر االلتزامات، مؤكدا على الحاجة إلى االستفادة من إجراءات إعدا

الحالٌة. وفّضل مندوب شٌلً، نٌابة عن الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة 
والكارٌبً، سبل إعداد التقارٌر القائمة التً ال تضع أعباء على كاهل أي 

 دولة وتٌسر التعاون بٌن الشمال والجنوب والتعاون بٌن بلدان الجنوب. 
أقل البلدان نموا آلٌة القٌاس وفٌما ٌتعلق بالرصد والتقٌٌم، فّضل مندوب 

واإلبالغ والتحقق لضمان تحقٌق مستوى من الدعم ٌتناسب مع احتٌاجات 
التكٌف. وحذر مندوب الدول النامٌة متقاربة التفكٌر ومندوب جنوب أفرٌقٌا 

 من فرض أعباء إضافٌة على البلدان النامٌة. 
مندوبا الصٌن وحول تبادل المعلومات والمعارف والدروس المستفادة، أكد 

 وإٌران على الفجوة المعرفٌة بشأن تنفٌذ التكٌف. 
وفٌما ٌتعلق بالترتٌبات المؤسسٌة، اقترح مندوب أقل البلدان نموا إنشاء: 

مركز تبادل معلومات لمساعدة الدول التً تفتقر إلى القدرة على الوصول 
رح إلى أفضل تكنولوجٌات التكٌف، وسجل بخبراء التكٌف الدولٌٌن، واقت

 أٌضا مع مندوب تٌمور لٌشتً إقامة مراكز إقلٌمٌة للتكٌف.
وحول الخسائر واألضرار، أكد مندوبو تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة 

وأقل البلدان نموا والرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً والمجموعة 
األفرٌقٌة وغٌرهم، رغم معارضة مندوب أسترالٌا، على ضرورة أن تصبح 

عنصرا مستقال ضمن االتفاق الجدٌد. واعترض مندوب نٌوزٌلندا على 
 إعادة تفسٌر قرار وارسو بشأن الخسائر واألضرار. 

واقترح مندوب أقل البلدان نموا إنشاء وحدة تنسٌق عملٌات التشرد الناجمة 
فً ذلك  األحداث المتباطئة، بماعن تغٌر المناخ ووضع آلٌة للتعامل مع 

نظام التعوٌضات. وذكر مندوب الدول النامٌة متقاربة التفكٌر أن المناقشات 
حول الخسائر واألضرار سابقة ألوانها لحٌن ظهور النتائج بشأن اللجنة 

 التنفٌذٌة. 
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 نشرة مفاوضات األرض 
        ........................      

 وانعقدت مشاورات غٌر رسمٌة بعد الظهٌرة.
فً الصباح، تبادل أطراف فرٌق اتصال الفرٌق العامل التخفٌف: 

ص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعزز، برئاسة الرئٌس المتشارك المخص
للفرٌق كٌشان كومارسٌنج، وجهات النظر والمقترحات وسعى الفرٌق إلى 
استٌضاح بعض األمور المتعلقة بقسم التخفٌف من الورقة غٌر الرسمٌة 

 (.ADP.2014.11.NonPaperبشأن العناصر )
ة األفرٌقٌة،  عن استٌائه من جراء وعبرمندوب كٌنٌا، نٌابة عن المجموع

عدم اإلشارة مطلقا إلى المساواة والمسؤولٌات المشتركة لكن المتفاوتة 
والتزامات التخفٌف الواقعة على عاتق الدول المتقدمة وأولوٌات التنمٌة 

 القطرٌة واإلقلٌمٌة المحددة. 
ن وحول الجوانب العالمٌة طوٌلة األجل، اقترح مندوب ناورو، نٌابة ع

تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، إجراء مراجعة منتظمة للعناصر المدرجة 
بالقسم على أساس علمً، حٌث أشار مندوب الصٌن إلى هدفً الوصول إلى 

درجة مئوٌة.  واقترح مندوب المملكة العربٌة السعودٌة استخدام  2و 1.5
التنمٌة  لغة متفق علٌها، على سبٌل المثال من كانكون، وإدراج إشارات إلى

المستدامة و نقاط ضعف البلدان النامٌة، ضمن أمور أخرى. ودعا مندوب 
الصٌن إلى اإلشارة إلى العالقات بٌن الجوانب الجماعٌة للتخفٌف والتكٌف 

 وسبل التنفٌذ.
وفٌما ٌتعلق بمساهمات والتزامات التخفٌف، ذكر مندوب المملكة العربٌة 

الفرعً عبارة "إجراءات".  السعودٌة ضرورة أن ٌتضمن عنوان القسم
واقترح مندوب الصٌن هٌكلة القسم الفرعً لتمٌٌز إجراء التخفٌف المعزز 
حسب الدول النامٌة والدول المتقدمة. وأٌد مندوب شٌلً، نٌابة عن الرابطة 
المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً، ومندوبون آخرون مبدأ "عدم 

 التراجع". 
ى ضرورة أن ٌكون عنصرا المحاسبة والتعاقب وأشار مندوب النروٌج إل

الدوري جزءا من قسم التخفٌف. وناقش األطراف أٌضا عدة أمور من بٌنها: 
اإلشارة إلى "االقتصادٌات الكبرى" و"البلدان التً تكون فً وضع ٌمّكنها 
من القٌام بذلك"، والتماٌز متحد المركز، وما إذا كان النص ٌسعى وراء 

اللتزامات و/أو المساهمات التً تقدمها البلدان النامٌة، التوسع فً نطاق ا
 وأسالٌب تنفٌذ تدابٌر االستجابة. 

فً فترة بعد الظهر استمر فرٌق  النهوض بمنهاج دٌربان للعمل المعزّز:

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل االتصال الخاص ب

فً تبادل وجات النظر واالقتراحات حول نص مسودة القرار  المعّزز

(ADP.2014.12.DraftText)  ًوتناقشوا عن مدى إمكانٌة البدء ف

 المفاوضات فً حالة وجود النص على الشاشة.

وحول استكمال عمل الفرٌق العامل المخصص، اقترح مندوب الهند إلغاء 

ازٌل إضافة اإلشارة عبارة "فً أسرع وقت ممكن". واقترح مندوب البر

إلى مسودة القرارات المصاحبة بعد الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر 

األطراف. واعترض مندوب كٌنٌا على أي نص حول القرارات المصاحبة 

 فً هذه المرحلة.

اعترض مندوب أسترالٌا على إلغاء النص المتعلق بتحقٌق التكافؤ السٌاسً 

ٌّف. اقترح مند وب الهند اإلشارة إلى "التكافؤ القانونً بٌن التخفٌف والتك

الكامل" بدالً من ذلك. اقترح مندوب البرازٌل "التكافؤ بٌن المخصصات 

ٌّف وُسُبل التنفٌذ".  التشغٌلٌة المتعلقة بالتخفٌف والتك

ٌّف والتخفٌف ٌجب أن ٌحصال على معاملة  وبٌنما تم التأكٌد على أن التك

بالفهم المشترك حول "التكافؤ  ٌسٌاإندونومصادر متساوٌة، نادى مندوب 

الوالٌات السٌاسً". وذكر أن كلمة "التكافؤ" غامضة، واقترح مندوب 

ٌّف". المتحدة األمرٌكٌة  "التشدٌد على أهمٌة التك

وفٌما ٌتعلق بالنص الخاص بعرض تنفٌذ اإلجراءات وااللتزامات القائمة، 

تمهٌدي. اقترح مندوب اقترح مندوب أسترالٌا أن ٌتم تناول ذلك فً نص 

البرازٌل إضافة اإلشارة إلى تعدٌل الدوحة والهدف السنوي الخاص بـ 
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ذكر مندوب النروٌج أن الفقرات التً ُتشٌر إلى التكافؤ السٌاسً بٌن 

ٌّف، وتنفٌذ اإلجراءات وااللتزامات القائمة غٌر ضرورٌة فً  التخفٌف والتك

 القرار.

الصٌن نصاً ٌتضمن عدة أمور من بٌنها اتخاذ قرار حول ضمان اقترح مندوب 

ٌّف وُسُبل التنفٌذ، وشفافٌة  معاملة متوازنة وشاملة بٌن عناصر التخفٌف والتك

. ونادى بأن ٌتم التأكٌد 2015العمل والدعم فً نص التفاوض الخاص باتفاق 

وجب االتفاقٌة، على التنفٌذ الكامل والفّعال لاللتزامات واإلجراءات القائمة بم

وبروتوكول كٌوتو، والنتائج المتفق علٌها طبقاً لخطة عمل بالً وبصفة خاصة 

 .2015لؤلطراف من الدول المتقدمة ومدى أهمٌته لتبنً اتفاق 

وباإلشارة إلى المقترح المقدم من مندوب السودان، نٌابة عن المجموعة 

د هٌكل ُمعٌن األفرٌقٌة، أعرب مندوب سوٌسرا عن عدم استعداده لتحدٌ

 لالتفاق الجدٌد فً هذه المرحلة.

إلى الوضوح فً ذكر المجاالت  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةأشار مندوب 

الفرٌق العامل المخصص )إنشاء  7-/ م أ 1المواضٌعٌة المحددة فً المقرر 

أنها "جوانب العمل" إذا ( وأشار إلٌها بالمعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

من شأنه ألن ٌساعد فً التأكٌد على أنها سوف ٌتم تناولها فً  كان ذلك 

 .2015اتفاق 

من  17واستجابة لطلب االتحاد الروسً إلضافة اإلشارة إلى المادة 

الوالٌات المتحدة االتفاقٌة اإلطارٌة )البروتوكوالت(، أشار مندوب 

ج إلى أن ذلك ٌنطبق فقط على البروتوكول، بٌنما ٌسمح منها األمرٌكٌة

 دٌربان بالعدٌد من المسئولٌات فٌما ٌتعلق بالصك الذي ٌتم إعداده.

وفٌما ٌتعلق بنقطة نظام، دعا مندوبو العدٌد من األطراف ومنهم جنوب 

أفرٌقٌا ومصر ونٌجٌرٌا وكوبا والصٌن إلى عرض النص على الشاشة 

وتأمل األطراف فً االقتراحات المحددة بحٌث ٌمكن فهم مقترحات 

لسماح للدول النامٌة بالمشاركة على قدم المساواة. عبر مندوب األطراف وا

عن تفضٌله لالستمرار فً القراءة العامة للنص  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

لتحدٌد "القضاٌا الرئٌسٌة فً المفاوضات". اقترح مندوب توفالو تكوٌن 

افقت وو"فرٌق أصدقاء الرئٌس" للوصول إلى اتفاق حول ُسُبل الُمضً قدماً 

 الفرٌق فً المساء. األطراف على ذلك. واجتمع

 فً األروقة

اشتركت الوفود ٌوم األربعاء فً  "العمل الفعلً" سواء فً جلسات فرٌق 

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل االتصال الخاصة ب

حول مختلف العناصر الخاصة باالتفاق المستقبلً، أوفً العدٌد من  المعّزز

الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة ولهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ ااالجتماعات الخاصة ب

. الحظ عدد كبٌر من أعضاء الوفود النمط "الجدٌد" إلدارة والتكنولوجٌة

العمل  فرق االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة حٌث ٌنتهً الرؤساء من

 فً الوقت المحدد ثم ٌتم إرسال األطراف للتشاور فٌما بٌنها.

ومع ذلك فإن هذا التفاؤل قد انحسر بسبب الشعور بنقص الثقة المتبادلة بٌن 

األطراف. وبعد وضوح مواقف ونقاط االختالف، بدأ الشعور باإلحباط 

التقدم  ٌزداد فً األروقة حٌث عبر العدٌد من أعضاء الوفود من قلقهم إزاء

 .الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّززالبطًء فً 

وفً الفرٌق المعنً بالتموٌل، تم مطالبة بعض األطراف التً ترى أن 

" و "ٌمكن توقعه" من الصفات التً ٌمكن أن تتسبب فً مناسبكلمتً "

الذي ال وبشرح "كٌف ٌمكن للتموٌل غٌر المناسب  مشكالت .. تم مطالبتهم

ٌُعزز من العمل المناخً". وعبر أحد أعضاء الوفود  ٌمكن توقعه أن 

المحنكٌن عن وجهة نظر وشاركه فٌها العدٌد من األعضاء حٌث أشار " 

نحن نعرف موقعنا، ولقد حان الوقت لنتجاوز أسلوب تبرٌر المواقف ونقوم 

 ببناء الجسور". 

مخصص المعنً بمنهاج الفرٌق العامل الوفً جلسة بعد الظهر الخاصة ب

بعض األطراف للعمل على نص  التصدي لمقاومةم ، تدٌربان للعمل المعّزز

مسودة القرار على الشاشة باقتراح لالستمرار فً المفاوضات غٌر الرسمٌة 

باللغة اإلسبانٌة. عبر أحد أعضاء الوفود عن تذمره وقال "ٌجب على 

األطراف أن تعمل على بناء الثقة واالطمئنان لٌس فقط من أجل الوصول 

فً لٌما  لى المستوى الوطنًالمساهمات المحددة عإلى قرار ملزم حول 

 ولكن لكً تستطٌع أٌضاً إحراز تقدم نحو بارٌس".


