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الدورة العشرون لمؤتمر 
 9األطراف  #  

 في ليما: المنعقد األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ
 4102ديسمبر/ كانون األول  9الثالثاء 

عقدت فً الصباح الجلسة االفتتاحٌة للجزء رفٌع المستوى لمؤتمر األطراؾ/ مؤتمر 

األطراؾ العامل، وتم إلقاء كلمات افتتاحٌة رفٌعة المستوى خبلل الٌوم. وفً فترة 

بعد الظهر، ُعقد اجتماع المائدة المستدٌرة الوزارٌة حول تموٌل المناخ. وخبلل 

من الفرٌق العامل المخصص المعنً بالبند الثالث فرٌق االتصال الٌوم، ركز اجتماع 

على مسودة قرار مؤتمر األطراؾ حول  المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

النهوض بمنهاج دٌربان للعمل المعزّز. كما عقدت طوال الٌوم مشاورات ؼٌر 

 رسمٌة بموجب مؤتمر األطراؾ ومؤتمر األطراؾ العامل.

 

 مؤتمر األطراف/ مؤتمر األطراف العاملى لالجزء المشترك رفيع المستو

الدورة العشرٌن لمؤتمر األطراؾ/ الدورة العاشرة افتتح مانوٌل بولجار رئٌس 

ووزٌر البٌئة فً بٌرو نٌلبة عن أوالنتا هوماال رئٌس  لمؤتمر األطراؾ العامل

د بٌرو .. افتتح الجزء رفٌع المستوى وأشار إلى وجود "روح إٌجابٌة فً لٌما". وأك

 على الحاجة إلى "زٌادة هذه الروح لتحقٌق النتائج التً ٌتوقعها العالم منا".

تفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشنن أشارت كرٌستٌانا فٌجورٌس األمٌن التنفٌذي ال

أن تقوٌم "انكا" ٌشٌر إلى أن هذا هو موسم الزراعة، وٌحذرنا تقوٌم  ر المناختؽٌّ 

المزٌد من الوقت" وقالت " حان الوقت اآلن فً لٌما ألن  العلم من أننا "ال ٌوجد لدٌنا

 ُتزرع بذور عالم أكثر أماناً وعدالة ورخاًء لنا جمٌعاً".

 

ذكر سام كوتٌسا رئٌس الدورة التاسعة والستٌن للجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة أن 

ن "العمل كالمعتاد" لٌس خٌاراً وأضاؾ أن "هناك بصٌص من األمل" قد جاء إلٌنا م

المعرفة بنن اتخاذ إجراءات اآلن والتحول نحو اقتصادٌات تعادل األثر الكربونً 

ٌّؾ ؼداً.  وتتصدى للمناخ ٌمكن أن ُتقلل من تكلفة التك

أشار بان كً مون األمٌن العام لؤلمم المتحدة "لٌس هذا أوان اإلصبلح ولكنه أوان 

 2درجة حرارة العالم دون التحول" وأكد على أنه لكً نعمل اإلبقاء على الزٌادة فً 

درجة مئوٌة فإنه "ٌجب على كل األطراؾ أن تكون جزءاً من الحل وٌجب أن 

تشترك كل المجتمعات". وطالب من األطراؾ عدة أمور من بٌنها: تقدٌم مسودة 

، والوصول 2015نص متوازن ومنظم بصورة جٌدة لٌكون أساساً للمفاوضات فً 

وتناول  ات المحددة على المستوى الوطنًالمساهمإلى فهم مشترك حول نطاق 

 عملٌة تموٌل المناخ.

 

ثم استمر الجزء رفٌع المستوى ببٌانات من رؤساء ونواب رؤساء الدول والحكومات 

والوزراء ورؤساء الوفود الحاضرٌن. وهناك بث لهذه البٌانات على اإلنترنت على 

 http://unfccc6.meta-fusion.com/cop20/eventsموقع: 

 

 اجتماع المائدة المستديرة الوزاري حول تمويل المناخ

الدورة العشرٌن لمؤتمر األطراؾ/ الدورة العاشرة افتتح بولجار فٌدال رئٌس 

الجلسة وشجع األطراؾ على النظر فً عدة أمور من  لمؤتمر األطراؾ العامل

بٌنها: إذا ما كانت المؤسسات الحالٌة تعمل بصورة جٌدة، ومستوى الشفافٌة والتوقع 

فً تموٌل المناخ، واالستجابة الحتٌاجات الدول النامٌة. كما حث الوزراء على البدء 

ق الترابط بٌن فً خارطة طرٌق ملموسة لبناء هٌكل قوي لتموٌل المناخ وتحقٌ

 المؤسسات.

 

حدد ألونسو سٌجورا وزٌر المالٌة، بٌرو، العوامل التً ٌجب النظر فٌها وتشمل 

إجراءات وتدابٌر تشؽٌلٌة متطورة لزٌادة الوصول إلى تموٌل المناخ، واتساق تقدٌم 

التقارٌر للسماح بالمقارنة، واإلدارة المالٌة بناًء على مبادئ الشفافٌة والتوقع، 

 كة القطاع الخاص، واالرتقاء بقدرات المؤسسات المالٌة الحالٌة.ومشار

قدم حسٌن ألفا نافو عضو اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل النتائج والتوصٌات 

األساسٌة من التقٌٌمات األولى لفترة السنتٌن التً قدمتها اللجنة. وأشار إلى أن 

ار هٌبل شٌكروهو المدٌر الصندوق األخضر للمناخ "على استعداد لئلنفاق". أش

التنفٌذي للصندوق األخضر للمناخ إلى الركائز األساسٌة الحدٌثة مثل التعهدات التً 

 ملٌار دوالر. 10وصلت إلى 

أشارت ناوكو إٌتشً المسئول التنفٌذي األول ورئٌس مجلس إدارة مرفق البٌئة 

تحفٌز العمل على العالمٌة إلى أن تموٌل المناخ ضروري لبلتفاق العالمً للمناخ ول

أرض الواقع. كما سلطت الضوء على إمكانٌة زٌادة األموال وأشارت إلى الحاجة 

 إلى استخدام الموارد العامة بنقصى فعالٌة ممكنة.

 

طالب المٌسران المشاركان إدنا مولٌوا )جنوب أفرٌقٌا( وإد داٌفً )المملكة المتحدة( 

 و رؤٌة واضحة لتموٌل المناخ.األطراؾ بمناقشة كٌفٌة التقدم إلى األمام نح

رحبت العدٌد من الدول بالحشد المبدئً األول لموارد الصندوق األخضر للمناخ 

ووصؾ مندوبو االتحاد األوروبً وألمانٌا وإسبانٌا وفنلندا مساهماتهم فً مختلؾ 

 200الصنادٌق الخاصة بالمناخ. أعلنت مندوبة أسترالٌا عن تعهد أسترالٌا بمبلػ 

 ر أسترالً للصندوق األخضر للمناخ على مدار أربع سنوات.ملٌون دوال

ملٌون ٌورو للصندوق األخضر  51.6أعلن مندوب بلجٌكا عن المساهمة بمبلػ 

 أقل البلدان نمواً للمناخ وطالب بنن ٌقوم الصندوق بتموٌل األنشطة التموٌلٌة فً 

 والدول الضعٌفة.

 

ر والببلؼات الخاصة باالتفاقٌة أكد مندوب االتحاد األوروبً أن إطار التقارٌ

 اإلطارٌة ٌقدم أساساً هاماً لتنسٌق لوائح الببلؼات وتقدٌم التقارٌر.

أكد مندوب سانتالوسٌا نٌابة عن الجماعة الكارٌبٌة على الحاجة إلى التعرٌؾ 

ٌّر المناخ  الواضح لتموٌل المناخ بننها أموال تهدؾ بصفة أساسٌة إلى التعامل مع تؽ

 جدٌد وإضافة للمساعدات التنموٌة الرسمٌة.وأنه تموٌل 

على الحاجة إلى صٌؽة  تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرةأكد مندوب بلٌز نٌابة عن 

مشتركة للببلؼات والتقارٌر واالتفاق على مجموعة بسٌطة من التعرٌفات لتقٌٌم 

 اتجاهات تموٌل المناخ.

 

ٌّؾ. أكد مندوب إسبانٌا أشار مندوب ألمانٌا إلى اآلثار الناجحة والفعلٌة لص ندوق التك

 على الرصد كقٌاس هام لنتائج المشروع على الواقع. 

نادى مندوب النروٌج بمزٌد من التوضٌح حول أنظمة المعلومات والتقارٌر والنتائج 

التً حققها تموٌل المناخ. وبمبلحظة أن كل الجهات التً تقوم بالتموٌل ٌجب أن 

 بالنظر فً كٌفٌة دمج تموٌل المناخ وتموٌل التنمٌة. تعمل سوٌاً، طالب مندوب فرنسا
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        ........................      

ذكر مندوب الصٌن أنه كان من "الضروري" فً لٌما أن ٌتم تحدٌد خارطة طرٌق 

. اقترح مندوب المكسٌك إٌجاد الُسُبل 2020ملٌار دوالر سنوٌاً بحلول  100لحشد 

 لبلستفادة من الصندوق األخضر للمناخ فً تشجٌع نقل التكنولوجٌا.

ط مندوب الدنمارك الضوء على دور الشفافٌة فً مساعدة التعلم. طالب مندوب سل

الهند بالمزٌد من اإلبداع من الدول المتقدمة لحشد موارد إبداعٌة للتموٌل مثل 

 صنادٌق المعاشات.

 

طالب مندوب هولندا بتسعٌر الكربون، وإعادة توجٌه االستثمارات من "البنً إلى 

 أنشطة معمل اإلبداع العالمً لتموٌل المناخ. األخضر" وسلط الضوء على

حث مندوب جمهورٌة كورٌا على التعاون بٌن الصندوق األخضر للمناخ واللجنة 

 الدائمة المعنٌة بالتموٌل، وأشار إلى دور القطاع الخاص فً تعبئة المناخ.

إلى عدة أمور من بٌنها أنشطة مجموعة  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةأشار مندوب 

نسٌق الجهات المانحة حول تموٌل المناخ والعمل المستمر لتحسٌن الوصول إلى ت

التدفقات المالٌة الحالٌة. أشار مندوب مالً إلى الفجوة فً تموٌل المناخ وطالب 

 بالمزٌد من الشفافٌة والمنهجٌات المشتركة.

 

ت ؼازات أشار مندوب فنلندا إلى أن إٌرادات نظام االتحاد األوروبً لتداول انبعاثا

الدفٌئة هً مصدر الدعم المالً. ذكر مندوب مصر أن تموٌل المناخ ٌجب أن ٌكون 

مرتبطاً بالهدؾ العالمً للمناخ ودعا إلى تعرٌؾ االجتماعات واألولوٌات والبٌئات 

 التمكٌنٌة الضرورٌة.

 

طالب مندوب ؼرٌنادا بتبسٌط الوصول إلى تموٌل المناخ وبالمعاٌٌر والضمانات 

ملٌار دوالر. وطالب  100وبوجود ركائز أساسٌة للوصول إلى هدؾ الفورٌة 

مندوب أثٌوبٌا بببلؼات واضحة من الدول المتقدمة حول مبلػ ومصدر التزاماتها 

 المالٌة.

طالب مندوب منظمة الشعوب األصٌلة بعدة أمور من بٌنها ضمان وصول التموٌل 

 إلى الشعوب األصٌلة.

ومندوبو  الحكومٌة المعنٌة باألعمال التجارٌة والصناعةالمنظمات ؼٌر أكد مندوبو 

الحكومات المحلٌة والسلطات البلدٌة على ضرورة تطوٌر نظم القٌاس واإلببلغ 

والتحقق فً التدفقات المالٌة بهدؾ الوصول إلى مستوى التموٌل المطلوب للتعامل 

ٌّر المناخ.  مع تؽ

 

للمناخ على المستوٌات الوطنٌة أكد مندوب لوكسمبورج على أن التموٌل العام 

 والمحلٌة ٌلعب دوراً كبٌراً فً تعبئة االستثمار الخاص.

دعم مندوب بولٌفٌا استخدام "مؤشر مركب لمشاركة الدول" ٌكون مبنً على 

 المسئولٌات التارٌخٌة والبصمة األٌكولوجٌة والقدرات وحالة التنمٌة.

ة" المقدمة من إندونٌسٌا إلى أشارت مندوبة إندونٌسٌا إلى المساهمة "الصؽٌر

الصندوق األخضر للمناخ فً سٌاق التعاون بٌن بلدان الجنوب وشجعت الدول 

 النامٌة األخرى على عمل تعهدات أٌضاً.

أكد مندوب كولومبٌا على  أن ضمان الصلة بٌن المؤسسات المالٌة بموجب االتفاقٌة 

دوب زامبٌا بعدم عمل تعهدات اإلطارٌة سٌكون أساسٌاً فً االتفاق الجدٌد. طالب من

 فقط، بل بضرورة "االلتزام بها فً الوقت والشفافٌة والتوقع".

دعم مندوب كندا اإلبداع فً تموٌل المناخ وأن الشفافٌة تنطبق على كبلً من الجهات 

 المانحة والجهات الحاصلة على التموٌل.

 

جهات فً الهٌكل أشار مندوب السلفادور إلى الحاجة إلى تنسٌق أكبر بٌن كل ال

 المالً التفاقٌة بارٌس.

دعا مندوب األرجنتٌن إلى المزٌد من التوقع فً تقدٌم ُسُبل التنفٌذ للدول النامٌة 

 للسماح لها بتبنً المسار منخفض الكربون.

دعم مندوب موناكو التعرٌؾ األفضل الحتٌاجات الدول النامٌة وتقٌٌم والتحقق من 

 ال.استخدام الدول النامٌة لؤلمو

 

 أشار مندوب الٌابان إلى حاجة الدول النامٌة إلى تحسٌن بٌئات االستثمار لدٌها.

وفٌما ٌتعلق بالروابط المؤسسٌة، طالب مندوب الفلبٌن بتنسٌق ودمج نظام الرصد 

 YOUNGOمع مؤشرات الرصد وآلٌات التنثٌر التفاعلً. طالب مندوبو 

بالضمان  TUNGOرأة والنوع ووالم المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌئةو

السٌاسً بنن األموال "سوؾ تتدفق بالفعل" وٌشمل ذلك ألؼراض الخسائر 

 واألضرار ولكنهم حذروا من تموٌل قطاعات الطاقة "ؼٌر النظٌفة  والُمضرة".

 فرق االتصال

من الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج المعني بالبند الثالث فريق االتصال 

 : مسودة قرار حول النهوض بمنهاج ديربان للعمل المعزّز:للعمل المعّزز ديربان

انعقدت جلسات الفرٌق العامل فً فترتً الصباح وبعد الظهٌرة، واستمرت 

األطراؾ فً المناقشات حول "مسودة قرار مؤتمر األطراؾ المقترحة من الرئٌسٌن 

 المتشاركٌن".

 

ٌّؾ، اقترح  فً أعمالٌز والتوسع وفٌما ٌتعلق بالفقرات التقدٌمٌة حول تعز التك

مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة ودعمه فً ذلك مندوب مصر، إضافة 

الفرٌق العامل المخصص )الخاص بإنشاء  17 -/ م أ1اإلشارة إلى عناصر المقرر 

( وضعؾ الدول النامٌة. طالب مندوب الفلبٌن المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

باإلشارة إلى القدرة على التعافً من أحداث الظواهر المتطرفة للمناخ والحفاظ على 

 التنوع البٌولوجً. طالب مندوب باكستان باإلشارة إلى األمن المائً.

اقترح مندوب سنؽافورة إلؽاء "التوسع فً" وعارضه فً ذلك مندوب توفالو نٌابة 

األوروبً استبدالها بكلمة "تقوٌة". . واقترح مندوب االتحاد أقل البلدان نمواً عن 

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةأشار العدٌد إلى تفضٌلهم للصٌؽة األصلٌة. اقترح مندوبو 

وجمهورٌة كورٌا والٌابان ونٌوزٌبلندا تقصٌر الصٌاؼة واإلشارة فقط إلى اتفاق 

2015. 

، أن رٌكٌةالوالٌات المتحدة األمذكر مندوب البرازٌل ودعمه مندوبا سنؽافورة و

اإلشارة إلى التنمٌة المستدامة ٌجب أن تبقى فً الفقرة. وذكر مندوبا البرازٌل والهند 

أن األمن الؽذائً والقضاء على الفقر من العناصر الهامة التً ٌجب أن تبقى وطالب 

 مندوب الصٌن بتحدٌد أن القضاء على الفقر ٌتعلق بالدول النامٌة.

ٌة حول الهدؾ النهائً من االتفاقٌة الذي ٌتطلب "تعزٌز وفٌما ٌتعلق بالفقرات التقدٌم

النظام متعدد األطراؾ المبنً على القواعد" وتنفٌذ االلتزامات الحالٌة، أشار مندوب 

المجموعة األفرٌقٌة إلى أنه ٌفضل " النظام متعدد األطراؾ المبنً على القواعد 

مندوب االتحاد بموجب االتفاقٌة" ودعمه فً ذلك مندوب باكستان وعارضه 

 األوروبً.

 

اقترح مندوب الصٌن فقرة تقدٌمٌة جدٌدة تشٌر إلى "النتٌجة المتفق علٌها طبقاً لخطة 

 عمل بالً وتعدٌل الدوحة" وعارضه فً ذلك مندوب أسترالٌا.

 

الفرٌق العامل المخصص  وحول الفقرة التنفٌذٌة التً ترحب بالتقدم الذي أحرزه

، دعم 17-/ م أ1فً تنفٌذ كل عناصر المقرر  ل المعّززالمعنً بمنهاج دٌربان للعم

مندوب أسترالٌا وآخرون النص المقدم من الرئٌسٌن المتشاركٌن . اقترح مندوب 

وفضل التقدم الذي 17-/ م أ1أسترالٌا إلؽاء اإلشارة إلى تنفٌذ كل عناصر المقرر 

الوالٌات المتحدة قام به الفرٌق العامل "فً النهوض بعمله" ودعمه فً ذلك مندوبو 

وأسترالٌا  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةونٌوزٌبلندا والٌابان. اقترح مندوبو  األمرٌكٌة

والفلبٌن وكندا واالتحاد األوروبً وآخرون اإلشارة إلى التقدم الُمحرز "طبقاً للمقرر 

 .أقل البلدان نمواً " وعارضهم فً ذلك 17-/ م أ1

 

تؽٌٌر كلمة "عناصر" ووضع "مكونات" بدالً  اقترح مندوب المجموعة األفرٌقٌة

وعارضه مندوب الصٌن. أشار مندوب  أقل البلدان نمواً منها وأٌده فً ذلك مندوب 

ومندوب تركٌا إلى تفضٌلهما لكلمة "أحكام". وافق مندوب  أقل البلدان نمواً 

 المجموعة األفرٌقٌة على ذلك.

 

لعناصر فً مسودة نص وحول الفقرة الخاصة بالترحٌب بوضع المزٌد من ا

أقل البلدان السابقة لمؤتمر األطراؾ، طالب مندوب  تالمفاوضات استجابة للقرارا

( آلٌة وارسو الدولٌة للخسائر واألضرار) 11 -/ م أ2اإلشارة إلى المقرر  نمواً 

وأسترالٌا واالتحاد األوروبً،  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةوعارضه فً ذلك مندوبو 

كما عارض مندوبا السعودٌة والهند المزٌد من العناصر "كما هً مذكورة فً 

 المرفق األول" فً القرار.

 

وحول الفقرة المتعلقة بإعداد نص تفاوضً على أساس المرفق األول من مسودة 

البلدان النامٌة نص القرار، اقترح مندوب كوبا، ودعمه مندوب مالٌزٌا، نٌابة عن 

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان  "اإلقرار" بعمل متقاربة التفكٌر

لبلنتهاء من شرح  2015"واتخاذ قرار بنن ٌستكمل الفرٌق عمله فً  للعمل المعّزز

 مسودة نص المفاوضات".
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 نشرة مفاوضات األرض 
        ........................      

اقترح مندوب أسترالٌا تؽٌٌر كلمة "على أساس" ووضع "المزٌد من النظر" فً 

المرفق األول ودعمه فً ذلك مندوبو سوٌسرا والٌابان والنروٌج ونٌوزٌبلندا 

 أقل البلدان نمواً . كما دعمه مندوب أقل البلدان نمواً وعارضه فً ذلك مندوب 

ومندوب البرازٌل فً تضمٌن  البلدان النامٌة متقاربة التفكٌروعارضه مندوب 

 الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّززاإلشارة إلى تولً 

إعداد "أي قرارات ذات صلة". اقترح مندوبا سوٌسرا والنروٌج إضافة "دون 

المساس بـ" "هٌكل" أو "محتوى" النتٌجة النهائٌة. اقترح مندوب المجموعة األفرٌقٌة 

 " المرفق األول و"المقترحات المقدمة من األطراؾ"."االعتماد على

 

، 2015وفٌما ٌتعلق بالفقرة الخاصة بإعداد نص تفاوضً بحلول شهر ماٌو/ آٌار 

من االتفاقٌة اإلطارٌة  17أٌد مندوب االتحاد األوروبً إبقاء اإلشارة إلى المادة 

ه مندوب )البروتوكوالت( ودعمه فً ذلك مندوبا سوٌسرا وجزر مارشال وعارض

اإلشارة إلى  أقل البلدان نمواً وكندا. اقترح مندوب  البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر

 البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر"حسب االقتضاء". اقترح مندوب  17متطلبات المادة 

"ٌمكن أن ٌحٌد بنا إلى موقؾ ال ٌجب أن نتخذه فً هذه  17أن التركٌز على المادة 

"اإلشارة إلى أي متطلبات  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةرح مع مندوب المرحلة". واقت

 زمنٌة".

 

إلى أنه ٌفضل  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةأشار مندوب كندا ودعمه فً ذلك مندوب 

"ٌجب أن ٌهدؾ  الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّززأن 

 أقل البلدان نمواً وعارضه مندوب إلى" إعداد نص تفاوضً بدالً من "سوؾ". 

 وحذر من "فوات الوقت".

طالب مندوب االتحاد الروسً بإضافة اإلشارة إلى ترجمة النص بكل اللؽات 

ودعمه فً ذلك مندوب  ر المناختفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشنن تؽٌّ الرسمٌة ال

 بٌبلروسٌا.

 

ودعمه  أقل البلدان نمواً ، أكد مندوب 2015وحول الفقرة الخاصة بنطاق اتفاق 

على أن الخسائر واألضرار  تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرةمندوب ناورو نٌابة عن 

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. طالب مندوب 2015من العناصر األساسٌة فً اتفاق 

ودعمه مندوب الٌابان باستثناء اإلشارة إلى الخسائر واألضرار وأشار إلى أنها 

البلدان النامٌة . طالب مندوب 17 -/ م أ1اإلشارة إلٌه فً المقرر  عنصراً لم ٌتم

/ م 1من المقرر  5إضافة اإلشارة إلى تناول كل عناصر الفقرة رقم  متقاربة التفكٌر

 "بصورة متوازنة وبتكافؤ قانونً كامل". 17-أ

 

ل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعموحول الفقرة المتعلقة بتولً 

ووضع أي قرارات أخرى ذات صلة لتعتمدها  2015بإعداد نص اتفاق  المعّزز

الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ وتحدٌد الحاجة إلى قرارات إضافٌة فً 

الدورات التالٌة لمؤتمر األطراؾ، رحب مندوب االتحاد األوروبً بنص الرئٌسٌن 

اإلشارة إلى أي قرارات  ربة التفكٌرالبلدان النامٌة متقاالمتشاركٌن. عرض مندوب 

لمؤتمر األطراؾ. أكد مندوب جنوب أفرٌقٌا على الحاجة إلى استكمال الفرٌق 

العامل لوالٌته "فً أقرب وقت ممكن" وعارض وضع القرارات العتمادها بواسطة 

 الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ.

 

الوالٌات ، اقترح مندوب الوطنً المساهمات المحددة على المستوىوفٌما ٌتعلق ب

أقل البلدان ودعمه مندوب جزر مارشال، وعارضه مندوب  المتحدة األمرٌكٌة

المحددة .. اقترح وضع فقرة جدٌدة تدعو األطراؾ إلى اإلببلغ عن مساهماتها  نمواً 

قبل موعد الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ، فً  على المستوى الوطنً

لؤلطراؾ التً على استعداد للقٌام بذلك. ذكر مندوبا  2015من عام الربع األول 

البرازٌل وجنوب أفرٌقٌا أن إضافة هذه الفقرة تعتمد على إلؽاء الفقرة التً تدعو 

أن  2015األطراؾ التً لٌست على استعداد لتقدٌم الببلؼات فً الربع األول من 

 ممكن بعد ذلك.أو فً أقرب وقت  2015ماٌو/ آٌار  31تقوم بذلك فً 

 

وحول هذه الفقرة، اشتركت األطراؾ فً جدل مطول حول اإلطار الزمنً لئلببلغ 

 .المساهمات المحددة على المستوى الوطنًعن 

 

ماٌو/  31طالب مندوبو سنؽافورة والبرازٌل والصٌن ومصر وآخرون بإلؽاء "فً 

الوالٌات وكندا و أقل البلدان نمواً " وعارضهم فً ذلك مندوبو سوٌسرا و2015آٌار 

وآخرون. أضاؾ مندوب سوٌسرا أنه ٌفضل "بوقت كاٍؾ قبل  المتحدة األمرٌكٌة

موعد الدورة الخادٌة والعشرٌن بوقت كاؾ" ووافق مندوب تركٌا على "قبل" الدورة 

الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ. ذكر مندوبو المجموعة األفرٌقٌة والصٌن 

 2015وآخرون أنهم ٌفضلوا "الربع األول من عام  تفكٌرالبلدان النامٌة متقاربة الو

والسعً للقٌام بذلك فً أقرب وقت ممكن بعد ذلك". وعارضهم فً ذلك مندوب 

 االتحاد األوروبً وآخرون.

 

المساهمات المحددة على وحول الفقرة التً تقر بالدعم المقدم للدول النامٌة إلعداد 

المزٌد من مثل هذا الدعم، ذكر مندوب والحاجة إلى النهوض ب المستوى الوطنً

الوالٌات المجموعة األفرٌقٌة أنه ٌفضل "بعض الدول النامٌة" وعارضه مندوب 

"الحاجة  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةفً ذلك. اقترح مندوب  المتحدة األمرٌكٌة

إلى أن بعض الدول النامٌة لم تحصل على  أقل البلدان نمواً المستمرة" وأشار مندوب 

 ي دعم وطلب إلؽاء "بالنهوض بالمزٌد من".أ

 

، ودعمه مندوب مالٌزٌا، التنكٌد على البلدان النامٌة متقاربة التفكٌراقترح مندوب 

الحاجة للدول المتقدمة والجهات التنفٌذٌة لآللٌة المالٌة وأي مؤسسة أخرى تستطٌع 

 القٌام بذلك، أن تقدم دعماُ معززاً.

 

المساهمات المحددة على غ عن مكون التخفٌؾ الخاص بوحول الفقرة الخاصة باإلببل

، اقترح مندوب النروٌج إضافة اإلشارة إلى عدم االشتراط على المستوى الوطنً

الجهود من الجمٌع ، بٌنما ٌتم اإلبقاء على اإلشارة إلى الجهود المعززة من قبل 

لخاصة الدول النامٌة التً أصبحت ممكنة مع تقدٌم الدعم، وإدراك الظروؾ ا

بالبلدان األقل نمواً والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة. ودعمت البلدان األقل نمواً هذا 

المقترح مع بعض التعدٌل. اقترح مندوب السعودٌة وضع أقواس حول "مكون 

التخفٌؾ المحدد كمٌاً" وعارض مع مندوب تركٌا اإلشارة إلى الظروؾ الوطنٌة 

وسً توضٌح معنى "اإلجراءات" و"االلتزامات" "الناشئة". طلب مندوب االتحاد الر

 وأصر مندوب االتحاد الروسً على "التزامات" فقط.

 

لم ٌتم الوصول إلى اتفاق حٌث اقترحت األطراؾ العدٌد من البدائل والخٌارات، 

 واستمر اجتماع فرٌق االتصال حتى المساء.

 

 في األروقة

ٌَّز الٌوم الثامن للدورة العشرٌن لمؤتمر األطراؾ بوصول الوزراء لحضور  تم

الجزء رفٌع المستوى مما أشار إلى بداٌة التحول نحو حالة تفاوضٌة ذات صٌؽة 

"سٌاسٌة" بصورة أكبر. وكما هو الحال دائماً فإن االشتراك رفٌع المستوى قد قُوبل 

إلقاء بٌانات صرٌحة ومفعمة بالعواطؾ بإثارة ملحوظة وببل مباالة. وبٌنما ٌتم 

تراجع البعض إلى الخطوط الحمراء المنلوفة والمواقؾ المسموعة من قبل. الزال 

البعض ٌشعر باألمل فً أن حضور الوزراء ٌمكن أن ٌساعد أخٌراً على سد 

"الفجوات الهامة" المتبقٌة فً العدٌد من المجاالت وبناء حالة من "الثقة والٌقٌن" 

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل بة والملحة" فً المطلو

 .المعّزز

 

شعر العدٌد من أعضاء الوفود بنن الحاجة إلى اإلشراك السٌاسً األكبر والمستمر 

أصبحت ملموسة بصورة أكبر. أشار أحد المشاركٌن الُمحنكٌن إلى أن االجتماع 

"فكرة رائعة" وبدا هادئاً فٌما ٌتعلق هو  2015ٌونٌو/ حزٌران  21الذي سٌعقد فً 

. 2015بإضافة اجتماع آخر لجدول األعمال المشحون الخاص بالمناخ فً عام  

فرٌق االتصال وقد انعكست المخاوؾ الخاصة "بزٌادة العبء" على المفاوضٌن فً 

من الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعنً بالبند الثالث 

حٌث أدى القرار اإلجرائً بالعمل بناًء على الفقرات "البدٌلة" بدالً من  المعّزز

األقواس إلى أن أشار أحد األعضاء "عٌناي تؤلمنً بالفعل من متابعة كل هذه 

 النصوص الجدٌدة ولست متنكداً أننا قد اتفقنا على فقرة واحدة حتى اآلن".

 

ٌة اإلطارٌة وبروتوكول كٌوتو، بموجب االتفاق الترشٌحات للهٌئاتوبٌنما بدأ وصول 

 الفرصة لنستمتعأتٌحت لنا  الجٌدة أنأشار أحد األعضاء أنه كان من األمور 

باستنشاق "الهواء النقً". ورحب آخرون بوصول األعضاء الُمحنكٌن فً هذه 

العملٌة أمبلً فً أن ٌقدموا توجٌهاً فً الوقت المناسب وٌستطٌعوا تؽٌٌر وتٌرة العمل. 

وع األخٌر من مؤتمر األطراؾ المنعقد فً لٌما فإنه ٌجب على الجمٌع وفً األسب

اإلسراع والمشاركة بالمدخبلت المطلوبة من الوزراء ومن الرؤساء المتشاركٌن 

 الحالٌٌن والجدد.


