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الدورة من  العاشرالجزء  
مل المخصص اللفرٌك الع الثانٌة
نً بمنهاج دٌربان للعمل عالم

 النشرة األخٌرة - المعزز

 ملخص مؤتمر تغٌّر المناخ المنعمد فً بون
 5132سبتمبر/ أٌلول  4 –أغسطس/ آب  13 

سبتمبر/  4أؼسطس/ آب إلى  31انعمد فً بون، ألمانٌا فً الفترة من 
األمم المتحدة تفالٌة مإتمر تؽٌّر المناخ التابع ال 2015أٌلول 

 2000ر المناخ. ولد حضر االجتماع ما ٌزٌد على اإلطارٌة بشؤن تؽٌّ 
 مشارن ٌمثلون الحكومات والمنظمات المرالبة واإلعبلم.

وٌعتبر مإتمر بون بمثابة االجتماع لبل األخٌر من عدة اجتماعات 
انعمدت بموجب االتفالٌة اإلطارٌة استعداداً لمإتمر بارٌس لتؽٌّر 

دٌسمبر/  –الُممرر عمده فً فرنسا فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً المناخ 
. ومإتمر بارٌس ُمكلؾ بإلرار "بروتوكول، أداة 2015كانون األول 

لانونٌة أخرى، أو نتٌجة متفك علٌها ذات لوة لانونٌة بموجب االتفالٌة 
اإلطارٌة تنطبك على جمٌع األطراؾ"، والتً ٌجب أن تدخل فً حٌز 

. والهٌئة الُمكلفة بإعداد اتفالٌة بارٌس هً الفرٌك 2020التنفٌذ فً 
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز )الفرٌك 
العامل(. ولد انعمد الجزء العاشر من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل فً 

 بون. 
، طلبت الدورة العشرٌن  2014وفً شهر دٌسمبر/ كانون األول 

ة اإلطارٌة   من الفرٌك العامل تكثٌؾ عمله لمإتمر أطراؾ االتفالٌ
بهدؾ تمدٌم نص تفاوضً لبروتوكول، أو أداة لانونٌة أخرى أو نتٌجة 

. 2015متفك علٌها تنطبك على جمٌع األطراؾ وذلن لبل ماٌو/ آٌار 
ألر الفرٌك العامل فً جنٌؾ،  2015وفً شهر فبراٌر/ شباط 

والذي  (FCCC/ADP/2015/1)سوٌسرا نص جنٌؾ التفاوضً 
. ونص جنٌؾ 2015ٌخدم بمثابة األساس لمفاوضات اتفالٌة 

التفاوضً هو عبارة عن تجمٌع للبدائل والممترحات الُممدمة من 
 صفحة. 90األطراؾ ومكون من 

أشار أحمد دوؼبلؾ )الجزائر( ودانٌٌل رٌفسناٌدر )الوالٌات المتحدة 
كرة السٌنارٌو األمرٌكٌة( الرئٌسان المتشاركان للفرٌك العامل فً مذ

 24( بتارٌخ ADP.2015.4.InformalNoteالخاصة بهما )
إلى أن الهدؾ من دورة بون هو إعداد فهم  2015ٌولٌه/ تموز 

ً لعناصر "حزمة بارٌس" فٌما ٌتعلك بمسار  ومطلحات أكثر وضوحا
(، 2020)طموح ما لبل  2( ومسار العمل 2015)اتفالٌة  1العمل 

تمرٌب وجهات النظر وبلورة الخٌارات وٌشمل ذلن إعداد ممترحات ل
 والبدائل للمزٌد من المفاوضات.

من الدورة الثانٌة للفرٌك  عاشرالجزء الوبهدؾ توجٌه العمل فً 
العامل المخصص لام الرئٌسان المتشاركان، بناًء على طلب األطراؾ 
فً الجزء التاسع من الدورة الثانٌة، بإعداد "أداة" مرفمة بمذكرة 

. وهذه األداة مرفمة بالنص 2015ٌولٌة  24المإرخة فً السٌنارٌو 
ٌونٌه/حزٌران والذي تم إعداده بواسطة  11الُمنمح والُمجمع فً 

األطراؾ فً الجزء التاسع من الدورة الثانٌة لتنمٌح ومراجعة نص 
جنٌؾ التفاوضً. وساعدت هذه األداة على تنظٌم نص جنٌؾ 

أي مولؾ من موالؾ  التفاوضً دون حذؾ أو إلؽاء أي خٌار أو
األطراؾ. كما أصدر الرئٌسان المتشاركان وثٌمة 

(ADP.2015.5.InformalNote)   التً تحتوي على عناصر
للفرٌك العامل )طموح ما لبل  2مسودة لرار حول مسار العمل 

2020.) 

من الدورة الثانٌة نظر أعضاء الوفود خبلل  عاشروأثناء الجزء ال
ألداة فً مجموعات ُمٌّسرة ومجموعات األسبوع فً مختلؾ أجزاء ا

منبثمة واجتماعات ؼٌر رسمٌة للمجموعات الُمٌّسرة، ونالشوا األلسام 
الخاصة بـ: التمهٌد، وعام/ الهدؾ، والتخفٌؾ، والتكٌّؾ والخسائر 
واألضرار، والتموٌل، وتنمٌة ونمل التكنولوجٌا، وبناء المدرات 

لتزام، واألحكام اإلجرائٌة والشفافٌة واألطر الزمنٌة، والتنفٌذ واال
والمإسسٌة. نظرت المجموعات فً وضع الفمرات فً األداة 
واشتركت فً منالشات مفاهٌمٌة حول المضاٌا األساسٌة وفً بعض 

 الحاالت بدأت فً إعداد ممترحات نصٌة.

اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌّر خلفٌة مختصرة حول 

 وبروتوكول كٌوتو المناخ

بدأت االستجابة الدولٌة السٌاسٌة لتؽٌر المناخ بتبنً اتفالٌة األمم 
، ولد وضعت هذه 1992المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ فً عام 

االتفالٌة  اطار العمل الذي ٌهدؾ إلى تثبٌت مستوى ؼازات الدفٌئة 
فً الؽبلؾ الجوي وذلن بهدؾ تجنب "التدخبلت الخطٌرة الناشئة عن 

ٌة". ولد وصل عدد األطراؾ المولعة على االتفالٌة التً أنشطة بشر
طرفا. وفً  196إلى   1994مارس/ آذار  21دخلت حٌز التنفٌذ فً 
اعتمد مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة   1997دٌسمبر/كانون األول 

الذي ُعمد فً كٌوتو، الٌابان .. اعتمد بروتوكول كٌوتو التفالٌة األمم 
بشؤن تؽٌر المناخ الذي بموجبه التزمت الدول المتحدة اإلطارٌة 

الصناعٌة والدول فً مرحلة التحول اللتصادٌات السوق بتحمٌك 
أهداؾ تخفٌض االنبعاثات. ولد وافمت هذه الدول المعروفة باسم  
االطراؾ المدرجة فً المرفك األول لبلتفالٌة االطارٌة، بتخفٌض 

% دون مستوٌات 5وسط اجمالً انبعاثات ستة من ؼازات الدفٌئة بمت
)فترة االلتزام األولى( وتتضمن  2012-2008فً الفترة من  1990

أهدافاً محددة تختلؾ من دولة ألخرى. هذا ولد دخل بروتوكول كٌوتو 
وولع علٌه حتى اآلن    2005فبراٌر/شباط   16حٌز التنفٌذ فً 

 طرفا. 192
 فً هذا العدد

 المناخ تؽٌّر بشؤن اإلطارٌة المتحدة األمم اتفالٌة حول مختصرة خلفٌة

 1 ...................................................... كٌوتو وبروتوكول

 المخصص العامل للفرٌك الثانٌة الدورة من العاشر الجزء تمرٌر

 3 .................................. المعّزز للعمل دٌربان بمنهاج المعنً

 3 ................................................ العامة االفتتاحٌة الجلسة

 بمنهاج المعنً المخصص العامل بالفرٌك المعنً االتصال فرٌك

 3 ................................................... المعّزز للعمل دٌربان

 12 ..................................................... الختامٌة الجلسات

 العامل للفرٌك الثانٌة الدورة من العاشر للجزء مختصر تحلٌل

 12 .................. المعّزز للعمل دٌربان بمنهاج المعنً المخصص
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انعمدت  : 5112إلى  5112المفاوضات طوٌلة األجل فٌما بٌن 
الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ 

حٌث تمرر  2005فً بروتوكول كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً عام 
إنشاء الفرٌك العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات 
اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول 

من البروتوكول، وتلزم هذه المادة األطراؾ  9-3لمادة كٌوتو طبما ل
المدرجة فً المرفك األول  بالنظر فً التعهد بالتزامات إضافٌة  

 لبل سبع سنوات على األلل من نهاٌة فترة االلتزام األولى.
انعمد مإتمر األطراؾ فً دورته   2007وفً دٌسمبر/كانون األول 

العامل بوصفه اجتماع  الثالثة عشر، وانعمد مإتمر األطراؾ
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثالثة فً بالً، إندونٌسٌا 
ونتج عنه االتفاق على خارطة طرٌك بالً للمضاٌا طوٌلة األجل. 
وألر مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة عشر خطة عمل بالً  
وأنشؤ الفرٌك العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل 

ل بموجب االتفالٌة لٌكون مسإوالً عن أعمال التخفٌؾ والتكٌؾ األج
والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء المدرات والرإٌة المشتركة حول العمل 
التعاونً طوٌل األجل. واستمرت المفاوضات حول االلتزامات 
اإلضافٌة للدول األطراؾ المدرجة فً المرفك األول  ضمن أعمال 

عنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة الفرٌك العامل المخصص الم
لؤلطراؾ المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول كٌوتو. 
وتحدد الموعد النهائً الختتام المفاوضات ذات المسارٌن فً 

 .  2009كوبنهاؼن 
 

: ُعمد مإتمر األمم المتحدة لتؽٌر المناخ فً كوبنهاغن
رن. ولد شهد فً كوبنهاؼن، الدانم  2009دٌسمبر/كانون األول 

ً حول الشفافٌة وحول العملٌة.   هذا الحدث رفٌع المستوى نزاعا
دٌسمبر/كانون األول نتج عن هذه المحادثات  18وبنهاٌة مساء ٌوم 

ً :"اتفاق كوبنهاؼن"  والذي تم  عرضه على الجلسة  ً سٌاسٌا اتفالا
العامة لمإتمر األطراؾ إللراره. وبعد ثبلثة عشر ساعة من 

ت الوفود على "االحاطة علماً" باتفاق كوبنهاؼن وإلى الجدل، وافم
لمجموعات المتفاوضة حتى الدورة السادسة عشر تمدٌد التفوٌض ل

لمإتمر األطراؾ والدورة السادسة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه 
. وفً عام 2010اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً 

تفاق كوبنهاؼن. دولة دعمها ال 140، أعلنت ما ٌزٌد على 2010
دولة معلومات حول أهداؾ أو أعمال  80كما لدمت ما ٌزٌد على 

 التخفٌؾ لدٌها. 
 

ُعمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً  كانكون:
فً كانكون، المكسٌن حٌث لامت  2010دٌسمبر/كانون األول 

األطراؾ باالنتهاء من إعداد اتفالٌات كانكون ولررت مد فترة عمل  
الفرٌك العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل 

ص المعنً بالنظر فً بموجب االتفالٌة والفرٌك العامل المخص
االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفك األول بموجب 
بروتوكول كٌوتو حتى عام آخر. وبموجب مسار هذه االتفالٌة. 

إلى إدراكه إلى الحاجة إلى عمل   16 -أ م/١ٌشٌر الممرر 
تخفٌضات كبٌرة فً االنبعاثات العالمٌة بهدؾ الحد من زٌادة 

درجة مئوٌة عن مستوٌات  °2ارة العالمٌة  إلى متوسط درجة الحر
ما لبل العصر الصناعً. كما وافمت األطراؾ على النظر فً 

وٌشمل ذلن  2015تعزٌز الهدؾ طوٌل المدي أثناء مراجعته عام 
الممترح.  كما تناول الممرر  درجة مئوٌة  °1.5ما ٌتعلك بهدؾ  

الجوانب األخرى من التخفٌؾ مثل لٌاس االنبعاثات  16 - أ م/١
خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  واإلببلغ عنها والتحمك منها، و

فً البلدان النامٌة ودور الحماٌة واإلدارة  األحراج وتدهور الؽابات
كما  .تعزٌز مخزون الكربون فً الؽاباتالمستدامة للؽابات و

نشاء مإسسات وعملٌات جدٌدة وتشمل ساهمت اتفالٌة كانكون فً إ
إطار كانكون للتكٌؾ ولجنة التكٌؾ وآلٌة التكنولوجٌا والتً تتضمن 

اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ. وتم 
إنشاء الصندوق األخضر للمناخ وتم تكلٌفه ككٌان تشؽٌلً جدٌد 

 لآللٌة المالٌة لبلتفالٌة. 
مإتمر األطراؾ العامل بوصفه روتوكول ناشد وبموجب مسار الب

الدول األطراؾ المدرجة فً  اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
المرفك األول بزٌادة مستوى الطموح فً تخفٌض االنبعاثات، كما 

استخدام األراضً وتؽٌٌر استخدام حول   6-/ م أ إ2اعتمد الممرر 
 . األراضً والحراجة

 
ألمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً دٌربان، ُعمد مإتمر ا دٌربان:

 11نوفمبر/تشرٌن الثانً وحتى  28جنوب أفرٌمٌا فً الفترة من 
. وتؽطً نتائج مإتمر دٌربان عدة 2011دٌسمبر/كانون األول 

موضوعات منها االتفاق على تحدٌد فترة التزام ثانٌة بموجب 
لرار حول  العمل التعاونً طوٌل األجل واتخاذ  بروتوكول كٌوتو، 

بموجب االتفالٌة، واالتفاق على تشؽٌل الصندوق األخضر للمناخ. 
كما وافمت األطراؾ على بدء عمل الفرٌك العامل المخصص 
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز لٌُكلؾ بمهمة "إعداد 

لوة  بروتوكول أو أداة لانونٌة أخرى  أو نتٌجة متفك علٌها  ذات
لانونٌة  بموجب االتفالٌة  ٌتم تطبٌمها على كل األطراؾ".  ومن 

، حٌث 2015المخطط أن ٌستكمل الفرٌك العامل المفاوضات فً 
. وباإلضافة إلى ذلن تم 2020تدخل األداة الجدٌدة حٌز التنفٌذ عام 

تكلٌؾ الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 
جراءات الخاصة بؽلك فجوة طموح ما لبل المعّزز بالنظر فً اإل

 درجة مئوٌة  2والتً تتعلك بهدؾ  2020
 

تم عمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً الدوحة،  الدوحة:
. ولد 2012لطر فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً ودٌسمبر/ كانون األول 

الدوحة  نتج عن هذا المإتمر حزمة من المرارات ٌشار إلٌها بـ "بوابة
للمناخ". وتتضمن هذه المرارات تعدٌبلت على بروتوكول كٌوتو 
لتحدٌد فترة التزام ثانٌة واالتفاق على إنهاء عمل الفرٌك العامل 
المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة 
فً المرفك األول بموجب بروتوكول كٌوتو فً الدوحة. كما وافمت 

 ً على إنهاء عمل الفرٌك العامل المخصص المعنً  األطراؾ أٌضا
بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفالٌة. وتم تحوٌل عدد من 
األمور التً تتطلب المزٌد من الدراسة إلى الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ 
والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة مثل: مراجعة 

عمال التخفٌؾ بواسطة الدول للهدؾ العالمً، وأ 2015 – 2013
المتمدمة والدول النامٌة، وآلٌات مرونة بروتوكول كٌوتو، وخطط 
التكٌؾ الوطنٌة، والمٌاس واإلببلغ والتحمك، وآلٌات السوق واآللٌات 
األخرى، والمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

 األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة.
 

تم عمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً الفترة و: وارس
فً وارسو، بولندا. ولد تركزت  2013من نوفمبر/ تشرٌن الثانً 

المفاوضات حول تنفٌذ االتفالٌات التً تم الوصول إلٌها فً 
الفرٌك العامل المخصص االجتماعات السابمة وتشمل استكمال عمل 

ل المعّزز. ولد ألر االجتماع المرار المعنً بمنهاج دٌربان للعم
الخاص بالفرٌك العامل والذي ٌدعو األطراؾ إلى البدء فً أو تكثٌؾ 
االستعدادات المحلٌة الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى 
الوطنً. كما ألرت األطراؾ لراراً بإنشاء آلٌة وارسو الدولٌة حول 

المعززة لخفض الخسائر واألضرار، وإطار وارسو للمبادرة 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً الدول 

وهً سلسلة مكونة من سبعة لرارات حول التموٌل  –النامٌة 
 والترتٌبات المإسسٌة والمضاٌا المنهجٌة الخاصة بالمبادرة المعززة
لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً 

 النامٌة.البلدان 
 

انعمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً لٌما، بٌرو لٌما: 
ولد تركزت المفاوضات فً لٌما  .2014فً دٌسمبر/ كانون األول 

على نتائج أعمال الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان 
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      3 
نشرة مفاوضات 

 األرض 
        ........................      

للعمل المعّزز والبلزمة للتمدم نحو اتفاق بارٌس أثناء الدورة الحادٌة 
. وتشمل هذه النتائج  تحدٌد 2015والعشرٌن لمإتمر األطراؾ فً 

لممررة المحددة على المعلومات والعملٌات الخاصة بتمدٌم المساهمات ا
، والتمدم نحو 2015المستوى الوطنً فً ألرب ولت ممكن فً 

عناصر مسودة نص تفاوضً. وبعد منالشات مطولة، اعتمدت الدورة 
العشرون لمإتمر األطراؾ "نداء لٌما للعمل المناخً" والذي ٌدفع 

وٌشمل عملٌة تمدٌم ومراجعة  2015المفاوضات نحو اتفاق عام 
ممررة المحددة على المستوى الوطنً. كما تناول المرار المساهمات ال

 17لراراً،  19كما اعتمدت األطراؾ   .2020تعزٌز طموح ما لبل 
منهم بموجب مإتمر األطراؾ واثنٌن بموجب مإتمر األطراؾ 
العامل، وتشمل هذه المرارات عدة أمور من بٌنها: المساعدة فً تفعٌل 

ضرار، والبدء فً برنامج عمل لٌما آلٌة وارسو الدولٌة للخسائر واأل
حول النوع االجتماعً، واعتماد إعبلن لٌما حول التعلٌم وزٌادة 
الوعً. ولد استطاع مإتمر لٌما لتؽٌّر المناخ وضع األساس لبارٌس 
وذلن عن طرٌك تتبع التمدم الذي تم فً وضع عناصر نص تفاوضً 

لمحددة على المساهمات الممررة اواعتماد لرار حول  2015التفاق 
المستوى الوطنً. وٌشمل نطاق هذه المساهمات، والمعلومات 
المسبمة، والخطوات التً ٌجب اتخاذها بواسطة األمانة بعد تمدٌم هذه 

 المساهمات.
 

الجزء الثامن من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص المعنً 
الثانٌة  انعمد الجزء الثامن من الدورة بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز:

فً جنٌؾ، سوٌسرا. وطبماً  2015للفرٌك العامل فً فبراٌر/ شباط 
للتكلٌؾ الصادر من الدورة العشرٌن لمإتمر األطراؾ كان الهدؾ من  
هذه الدورة  أن تموم بإعداد نص تفاوضً بناًء على عناصر مسودة 

)نداء لٌما للعمل  20-/م أ1النص التفاوضً المرفك بالممررر 
  (FCCC/ADP/2015/1)كان نص جنٌؾ التفاوضًالمناخً(. و

الذي تم إلراره فً الجزء الثامن من الدورة الثانٌة بمثابة األساس 
 .2015لمفاوضات اتفالٌة 

 
الجزء التاسع من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص المعنً 

انعمد الجزء التاسع من الدورة الثانٌة  بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز:
فً بون، ألمانٌا  2015ك العامل المخصص فً ٌونٌه/ حزٌران للفرٌ

حٌث تولى تبسٌط ودمج وتجمٌع ومنالشة نص جنٌؾ التفاوضً 
وتضمن ذلن األجزاء التالٌة: عام/ الهدؾ، التكٌّؾ والخسائر 
واألضرار، والتخفٌؾ، والتموٌل، وتنمٌة ونمل التكنولوجٌا، وبناء 

عرٌفات، واألُطر الزمنٌة، والتنفٌذ المدرات، والشفافٌة، والتمهٌد والت
وااللتزام، واألحكام اإلجرائٌة والمإسسٌة. كما نالش الفرٌك العامل 

. وتولت مجموعات وفرق العمل تبسٌط و/ أو دمج 2مسار العمل 
البدائل والفمرات الموجودة فً النص، وبدأت فً عملٌة تجمٌع البدائل 

 2موجب مسار العمل من المنالشات المفاهٌمٌة. وب اً وأجرت عدد
انعمدت اجتماعات الخبراء التمنٌٌن حول كفاءة الطالة فً البٌئات 

 الحضرٌة وحول توفٌر الطالة الُمتجددة.

الجزء العاشر من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص تمرٌر 

 المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

أؼسطس/ آب،  31الجلسة االفتتاحٌة العامة الموجزة ٌوم االثنٌن  بعد
اجتمع أعضاء الوفود طوال األسبوع فً مجموعات ُمٌّسرة، كما 
اجتمعوا من ٌوم الثبلثاء وحتى ٌوم الجمعة فً اجتماعات ؼٌر رسمٌة 
أو مجموعات منبثمة من المجموعات الُمٌّسرة حول األلسام المتعددة 

ً على األداة الخاصة لنص جنٌؾ التفاوض ً. وكان عملهم مبنٌا
بالرئٌسٌن المتشاركٌن حٌث وضعت فمرات نص جنٌؾ التفاوضً فً 
ً لطبٌعتها  ثبلثة أجزاء: ٌتضمن الجزء األول األحكام المبلئمة طبما
لتضمٌنها فً اتفالٌة بارٌس. وٌحتوي الجزء الثانً على األحكام 

ء الثالث فٌحتوي على أحكام المبلئمة لتضمٌنها فً المرارات، أما الجز
ٌتطلب تحدٌد موضعها المزٌد من التوضٌح بٌن األطراؾ. ولدم 
الُمٌّسران المتشاركان معلومات ومدخبلت تتضمن لوائم لؤلسئلة التً 
تساعد فً توجٌه المنالشات، وجداول أو ملخصات المنالشات. وطوال 

ٌومٌة مع  األسبوع اجتمع الرئٌسان المتشاركان للفرٌك العامل بصفة

الُمٌّسرٌن المتشاركٌن كً ٌّطلعوا على التمدم الُمحرز لضمان االتساق 
 بٌن مختلؾ المجموعات.

وفً ٌومً الثبلثاء واألربعاء، ظهر الجدال فً المجموعات الُمٌّسرة 
والمنبثمة حول أسلوب العمل، أو اختصاصات المجموعات المنبثمة أو 

سة تمٌٌم للفرٌك العامل مساء األمور اإلجرائٌة األخرى. وتم عمد جل
ٌوم األربعاء بناًء على طلب األطراؾ فً محاولة لتوضٌح أسلوب 
العمل والطرٌك إلى األمام. وخبلل جلسة التمٌٌم وافمت كل األطراؾ 
على الحاجة إلى اإلسراع فً العمل. وطالب العدٌد بوضوح النتٌجة 

ٌن المطلوبة من هذه الدورة وباختصاصات واضحة للُمٌّسر
 المتشاركٌن.

أشار أحمد دوؼبلؾ الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل إلى مذكرة 
السٌنارٌو والوثٌمة األخرى الخاصة بالمزٌد من التوضٌح حول أسلوب 

وهً تمدم   2015أؼسطس/ آب  30العمل والتً تم إصدارها فً 
المزٌد من الوضوح حول الهدؾ من هذه الدورة. كما أشار إلى أن 

لمتشاركٌن سوؾ ٌعمدان اجتماعات ثنائٌة لبل نهاٌة الرئٌسٌن ا
 االجتماع لمنالشة أسلوب العمل فً جلسة أكتوبر/ تشرٌن األول.

وفً ٌومً الخمٌس والجمعة، كان هنان تؽٌٌراً محدوداً فً وتٌرة 
المفاوضات، حٌث لدمت األطراؾ أو مجموعات من األطراؾ عدد 

لتوافك فً ممترحات من الممترحات النصٌة، كما ظهرت مجاالت ل
 للٌلة أخرى.

وفٌما ٌلً ملخص للمنالشات التً عمدتها المجموعات الُمٌّسرة حول 
ألسام محددة من األداة، وٌلٌها النتائج النهائٌة الممدمة من هذه 
المجموعات للرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل. ٌوجد ملخص 

 تفصٌلً لبعض منالشات المجموعات الُمٌّسرة على:  
http://www.iisd.ca/vol12/enb12640e.html; 

 http://www.iisd.ca/vol12/enb12641e.html;  

http://www.iisd.ca/vol12/enb12642e.html;   

 http://www.iisd.ca/vol12/enb12643e.html 

 الجلسة االفتتاحٌة العامة

، افتتح رٌفسناٌدر الرئٌس 2015أؼسطس/ آب  31فً ٌوم اإلثنٌن 
على أهمٌة البدء فً المتشارن للفرٌك العامل االجتماع مإكداً 

 المفاوضات الجوهرٌة.
أشارت كرٌستٌانا فٌؽورٌس األمٌن التنفٌذي التفالٌة األمم المتحدة 

ملٌون ٌورو  1,2ر المناخ إلى وجود عجز لدره اإلطارٌة بشؤن تؽٌّ 
 اإلطارٌة. فً عملٌة االتفالٌة   للمشاركة  االئتمانً فً الصندوق 

أشار أنطونٌو جارسٌا رٌڨٌبل من رئاسة الدورة العشرٌن لمإتمر 
األطراؾ/ الدورة العاشرة لمإتمر األطراؾ العامل إلى أن عام 

 بٌن أهداؾ المناخ وأهداؾ التنمٌة. ٌُمّدم الفرصة للجمع  2015
للدورة الحادٌة والعشرٌن أشار لورانس توبٌانا من الرئاسة المادمة 

ورة الحادٌة عشرة لمإتمر األطراؾ العامل إلى لمإتمر األطراؾ والد
 .2015المشاورات الوزارٌة ؼٌر الرسمٌة التً تمت فً ٌولٌه/ تموز 

الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج فرٌك االتصال المعنً ب

 دٌربان للعمل المعّزز

فً ٌوم اإلثنٌن أدلى  كل من مندوب جنوب أفرٌمٌا نٌابة عن مجموعة 
وأسترالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة، ومندوب /الصٌن، 77الـ

الدومٌنٌكان نٌابة عن االتحاد البولٌفاري لشعوب أمرٌكا البلتٌنٌة، 
الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة ومندوب جواتٌماال نٌابة عن 

والكارٌبً، ومندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة ومندوب 
. ببٌانات عامة مل بؤمرٌكا الوسطىالسلفادور نٌابة عن نظام التكا

أشارت المجموعات األخرى إلى أن بٌاناتها ستكون متاحة على 
ر المناخ. تفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌّ المولع اإللكترونً ال

ٌوجد ملخص للبٌانات العامة التً تم تمدٌمها على: 
http://www.iisd.ca/vol12/enb12640e.html 

 
اجتمعت ٌوم اإلثنٌن والثبلثاء  الُمٌّسرة: التمهٌد:المجموعات 

والجمعة المجموعة الخاصة بالمسم أ )تمهٌد( ولام چورچ واموكوٌا 
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      4 
نشرة مفاوضات 

 األرض 
        ........................      

)كٌنٌا( وآٌا ٌوشٌدا )الٌابان( بالمشاركة فً تٌسٌر أعمال هذه 
 المجموعة.

وافمت األطراؾ على أهمٌة التمهٌد الخاص باالتفالٌة وعلى ضرورة 
د موجزاً. وعبروا عن وجهات نظرهم حول أي هٌمأن ٌكون هذا الت

من المفاهٌم الموجودة فً الجزء الثالث من األداة سٌتم تضمٌنها فً 
الرابطة المستملة تمهٌد االتفالٌة. طالب مندوب جواتٌماال نٌابة عن 

البلدان النامٌة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً ومندوب السعودٌة نٌابة عن 
ب سوٌسرا ومندوب أنجوال نٌابة عن ألل البلدان متماربة التفكٌر ومندو

نمواً ومندوبو لٌختننشتاٌن والنروٌج وأسترالٌا وتركٌا بتضمٌن 
المساواة فً النوع االجتماعً والمساواة بٌن األجٌال. دعم مندوب 
البلدان النامٌة متماربة التفكٌر اإلشارة إلى االنبعاثات التارٌخٌة 

 التنمٌة المستدامة االجتماعٌة وااللتصادٌة.والحالٌة، وُسبُل التنفٌذ، و
دعم مندوبو بولٌڨٌا وكوبا وفنزوٌبل اإلشارة إلى سبلمة أمنا األرض 
والحك فً التنمٌة. طالب مندوب السودان نٌابة عن المجموعة 
األفرٌمٌة ومندوب ألل البلدان نمواً ومندوب تركٌا اإلشارة إلى دور 

الوالٌات مندوبو االتحاد األوروبً والعلم فً توجٌه االتفالٌة. الترح 
المتحدة األمرٌكٌة والنروٌج والٌابان وأسترالٌا وكندا ونٌوزٌلندة 
منالشة التمهٌد فٌما بعد عندما ٌظهر الشكل النهائً لؤللسام الرئٌسٌة 

 وعارض بعض أعضاء الوفود هذا االلتراح.
طراؾ وفً االجتماع ؼٌر الرسمً الذي ُعمد ٌوم األربعاء، حددت األ

خمسة مفاهٌم ٌجب أن ٌتم تضمٌنها فً التمهٌد وهً: اإلشارة إلى 
االتفالٌة اإلطارٌة، والعلم، وجدول أعمال التنمٌة المستدامة، والسبلمة 

 الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة وألل البلدان نمواً.والمضاٌا المتعلمة ب
كوٌا وفً المجموعة الُمٌّسرة التً ُعمدت ٌوم الخمٌس، أشار وامو

المجموعة المنبثمة التً ُعمدت إجتماع الُمٌسر المتشارن إلى أن ختام 
ٌوم األربعاء شجع األطراؾ على االشتران فً منالشة ؼٌر رسمٌة 
حول المفاهٌم الخمسة. وفٌما ٌتعلك بهذه المفاهٌة الخمسة، ذكر مندوب 
بتسوانا أن مجموعة من األطراؾ لم تستطع االتفاق على أسلوب 

أنها لم تشترن فً منالشات جوهرٌة. كما أشار مندوبا بولٌفٌا العمل و
وجواتٌماال إلى أن بعض األطراؾ لد اتفمت على لائمة بالمفاهٌم التً 
ٌُمكن إدراجها فً التمهٌد. وبعد منالشة إجرائٌة، عرضت األطراؾ 

 وجهات نظرها حول مفهوم السبلمة.
بتوزٌع ورلة ؼٌر لام الُمٌّسران المتشاركان واموكوٌا وٌوشٌدا  

رسمٌة حول العناصر المحتملة لمسودة التمهٌد الخاص باالتفالٌة وذلن 
مساء ٌوم الخمٌس. وتضمنت هذه الورلة ؼٌر الرسمٌة فمرات حول: 
الحاجة إلى أن ٌتم التوجٌه بواسطة أحكام االتفالٌة اإلطارٌة، نتائج 

وأهداؾ التنمٌة المستدامة االلتصادٌة  20مإتمر رٌو + 
، وسبلمة األنظمة والحاجة إلى أخذ السبلمة البٌئٌةالجتماعٌة، وا

البٌئٌة والحموق األخرى، واالحتٌاجات والظروؾ الخاصة أللل 
البلدان نمواً وتحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة والتً تنشؤ عن اآلثار 

 . االعتباربنظر  العكسٌة لتؽٌّر المناخ
المتشارن أن الورلة ؼٌر وفً ٌوم الجمعة شرح واموكوٌا الُمٌسر 

مفاهٌم الرسمٌة الخاصة بالُمٌّسرٌن المتشاركٌن تهدؾ إلى التذكٌر بال
خمسة التً نالشتها األطراؾ وأشار إلى أنها ال تعنً أنها بمثابة ال

األساس لمنالشات الجزء الحادي عشر من الدورة الثانٌة للفرٌك 
تشاركٌن للفرٌك وأكد على أن هذا األمر ٌرجع للرئٌسٌن الم العامل.

العامل، بناًء على االختصاصات التً حددتها األطراؾ، ألن ٌمدما  
المزٌد من التوضٌح حول المنالشات المنعمدة فً هذه الجلسة حول 
التمهٌد. عبر العدٌد من األطراؾ ومنهم مندوبو المملكة العربٌة 

لٌا الدول النامٌة متماربة التفكٌر ومندوبو أستراالسعودٌة نٌابة عن 
ونٌوزٌلندة والفلبٌن عن مخاوفهم إزاء الورلة ؼٌر الرسمٌة للُمٌّسرٌن 
المتشاركٌن وأشاروا إلى العناصر النالصة وطالبوا بتوضٌح حول 
مولؾ الُمضً لُُدماً. شدَّد مندوب أسترالٌا أن كبلً من ممررات واتفالٌة 
مإتمر األطراؾ فً بارٌس سوؾ ٌتضمنان الصٌاؼة الخاصة 

بٌنما الورلة ؼٌر الرسمٌة تتضمن فمط عناصر التمهٌد بالتمهٌد 
 الخاص باالتفالٌة.

الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة أشار مندوب جواتٌماال نٌابة عن 
والكارٌبً إلى أن الورلة ؼٌر الرسمٌة تعكس معظم المفاهٌم التً تم 

العدٌد من األطراؾ إلى المضاٌا  منالشتها طوال األسبوع. أشارت
النالصة فً الورلة ؼٌر الرسمٌة. طالب مندوب بنما نٌابة عن تحالؾ 

بلدان الؽابات المطٌرة باإلشارة إلى مواجهة إزالة الؽابات وتدهور 
المبادرة المعززة لخفض الؽابات فً االتفالٌة وإلى اإللرار بدور 
هور الؽابات فً البلدان االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتد

الدول النامٌة متماربة التفكٌر وفنزوٌبل والصٌن النامٌة. أشار مندوب 
إلى االنبعاثات التارٌخٌة، وُسبُل التنفٌذ، ومبدأ المسئولٌة المشتركة لكن 
المتفاوتة. أشار مندوب كندا إلى الدور الذي تلعبه الكٌانات األخرى 

ٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة بخبلؾ الدول. ذكر مندوب السودان ن
ومندوب فنزوٌبل الحك فً التنمٌة االلتصادٌة. حث مندوب انتٌجو 
وباربادوس نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة على المزٌد من 

 التوضٌح حول اإلشارة إلى حموق اإلنسان.
ذكر مندوب االتحاد األوروبً وأسترالٌا ونٌوزٌلندة والبرازٌل أن 

الرسمٌة ؼٌر موجزة بصورة كافٌة. أضاؾ مندوب  الورلة ؼٌر
االتحاد األوروبً أن هذه الورلة ؼٌر الرسمٌة ٌمكن أن ٌتم تمدٌمها 
إلى الرئٌسٌن المتشاركٌن. ذكر مندوب النروٌج أنه ٌفضل عدم تمدٌم 

 الورلة ؼٌر الرسمٌة إلى الرئٌسٌن المتشاركٌن.
على عدم وجود اتفاق  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الضوءسلَّط مندوب 

فً الرأي حول المفاهٌم الخمسة المحددة فً الورلة ؼٌر الرسمٌة. 
وافمت األطراؾ على أن ملخص المنالشات والتعمٌبات التً حصل 
علٌها الُمٌّسران المتشاركان من األطراؾ سوؾ ٌكون محور مدخبلت 

العامل  الُمٌّسرٌن المتشاركٌن الممدمة إلى الرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك
 حول التمهٌد.

 
)تعرٌفات( خبلل هذه الدورة من  (ب)لم ٌتم منالشة المسم  التعرٌفات:

 المفاوضات.
 

تولى الُمٌّسران المتشاركان دٌان ببلن لٌن )انتٌجوا  عام/ الهدف:
وباربادوس( وآرتور رونج مٌتسچر )االتحاد األوروبً( تٌسٌر أعمال 
هذه المجموعة التً اجتمعت ٌومً اإلثنٌن والخمٌس لمنالشة المسم ج 

 )عام/الهدؾ(.
طالب مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة باإلشارة إلى الهدؾ فً 

دالً من إعداد لسم منفصل لذلن ودعمه فً هذا االلتراح عدد التمهٌد ب
من مندوبً الدول المتمدمة وعارضه عدد من مندوبً الدول النامٌة 

 ومندوب االتحاد األوروبً.
ألل طالب مندوب البرازٌل بدعم من مندوبً االتحاد األوروبً و

وادور البلدان نمواً والنروٌج واألرجنتٌن وأندونٌسٌا ومالٌزٌا واألك
وكولومبٌا بتضمٌن هدؾ درجة الحرارة. دعم مندوب سنؽافورة نٌابة 
عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ومندوب بولٌفٌا اإلشارة إلى 

درجة مئوٌة. أكد مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة  1,5هدؾ 
على اإللرار بالظروؾ الخاصة للدول الُمعرضة للمخاطر، وتضمٌن 

. طالب مندوب المملكة العربٌة السعودٌة نٌابة عن الخسائر واألضرار
الدول النامٌة متماربة التفكٌر ومندوب األردن بؤن تعكس االتفالٌة 

 المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والمساواة.
الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة أكد مندوب جواتٌماال نٌابة عن 

وعة السبلمة البٌئٌة، والكارٌبً ومندوب المكسٌن نٌابة عن مجم
ومندوب االتحاد األوروبً والفلبٌن وبنجبلدٌش وجمهورٌة 
الدومٌنٌكان، وفٌتنام وفنزوٌبل والسودان نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة 
على تضمٌن المساواة فً النوع االجتماعً وطالبت بعض األطراؾ 

ب باإلشارة إلى حموق اإلنسان والمساواة بٌن األجٌال وحموق الشعو
 األصلٌة.

ذكر مندوب النروٌج أن حموق اإلنسان ٌجب أن ٌتم اإلشارة إلٌها فً 
طالب مندوب المملكة العربٌة السعودٌة بؤن ٌتم اإلشارة إلى  التمهٌد

"اإلستجابة إلى النوع االجتماعً" بدالً من المساواة فً النوع 
 االجتماعً، وعارض تضمٌن حموق اإلنسان دون توصٌؾ.

األكوادور مع مندوب األرجنتٌن إلى اإلشارة إلى التنمٌة دعا مندوب 
المستدامة ومكافحة الفمر واألمن الؽذائً وطالبا بدعم من مندوب 

 األرض. ابولٌفٌا بإضافة حماٌة سبلمة أمن
طالب مندوب اندونٌسٌا بؤن ٌتم النظر فً الدعم المالً وبناء المدرات 

بٌعة الشمولٌة لبلتفالٌة. ونمل التكنولوجٌا فً الهدؾ وأشار إلى الط
ع مندوب  الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً اإلشارة إلى شجَّ
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      5 
نشرة مفاوضات 

 األرض 
        ........................      

األسالٌب والنُُهج طوٌلة األجل وتشمل التنمٌة المماومة للمناخ 
 والوصول إلى صافً انبعاثات صفرٌة من ؼازات الدفٌئة.

والكوٌت عارض مندوبو بولٌفٌا واألرجنتٌن وكوبا واألردن والهند 
واالتحاد الروسً والسودان واألردن تضمٌن المضاٌا ؼٌر المدرجة 
فً االتفالٌة اإلطارٌة، مثل صافً االنبعاثات الصفرٌة والتنمٌة 
المماومة للمناخ. أشار مندوب كولومبٌا إلى أن الهدؾ من اتفالٌة 
بارٌس هو اإلضافة على ما هو موجود فً االتفالٌة وأن هذه المفاهٌم 

ن تتم رإٌتها فً السٌاق األوسع بدالً من أن تتم رإٌتها فً مدى ٌجب أ
 تطبٌمها على كل األطراؾ.

أكدت العدٌد من األطراؾ على أن ٌكون الهدؾ موجزاً وبسٌطاً 
ومختصراً حٌث أشار مندوب نٌوزٌلندة إلى أن هذه المفاهٌم ٌجب أن 

 ٌتم تناولها فً التمهٌد.
ل هذه المنالشات فً وثٌمة عمل لٌتم تولى الُمٌّسران المتشاركان تسجٌ

 1تمدٌمها للرئٌسٌن المتشاركٌن. وتعكس هذه الوثٌمة بدٌلٌن: البدٌل 
ٌتضمن العناصر الممترحة لمواد محددة حول الهدؾ من االتفالٌة 

: ٌرى أن ذلن ٌمكن تناوله فً األحكام التمهٌدٌة. وتتضمن 2والبدٌل 
ً ممترحات من الُمٌَّسرٌن  المتشاركٌن حول موضع الوثٌمة أٌضا

العناصر سواء فً الممررات أو فً نص االتفالٌة. ذكر الُمٌَّسران 
المتشاركان أنهما سوؾ ٌمدمان الوثٌمة إلى الرئٌسٌن المتشاركٌن 

 مرفماً بها ممترحات األطراؾ.
 

تولى فرانس بٌرٌز )سوٌسرا( وفون سٌنج كوون  التخفٌف:
الصة بالمسم د )التخفٌؾ( )سنؽافورة( تٌسٌر أعمال  المجموعة الخ

والتً اجتمعت من ٌوم االثنٌن إلى ٌوم الجمعة. وفً ٌوم االثنٌن 
تناولت المنالشات أوالً عناصر االتفالٌة التً سٌتم تضمٌنها فً هذا 
المسم، وفً ٌوم األربعاء والخمٌس والجمعة تم النظر فً الجهود 

تم النظر فً  (، وفً ٌوم الجمعة1من الجزء  3الجماعٌة )فً الفمرة 
(. تم فً ٌوم األربعاء 1من الجزء  4الجهود الفردٌة )فً الفمرة 

عرض جدول الُمٌَّسرٌن المتشاركٌن حول لضاٌا التخفٌؾ الُمتضمنة 
فً األداة وذلن بهدؾ توضٌح المنالشات وطالب مندوب سانت لوتسٌا 

 بتخصٌص ولت لمنالشة مرفمات االتفالٌة.
بلث مجموعات منبثمة: توضٌح األحكام وفً ٌوم االثنٌن تم تكوٌن ث

الخاصة باآللٌات ؼٌر السولٌة وٌمودها مندوب بولٌفٌا، والنظر فً 
ً للجهود الفردٌة  كٌفٌة صٌاؼة التفاوت والتباٌن فً المسئولٌات طبما
وٌمودها مندوب جنوب أفرٌمٌا، وتعرٌؾ وتحدٌد المفهوم الخاص 

 بُسبُل التنفٌذ وٌمودها مندوب البرازٌل.
ً ٌوم الثبلثاء، أشار مندوب جنوب أفرٌمٌا إلى عمل المجموعة وف

المنبثمة حول التفاوت وأشار إلى االهتمام بالمنالشة وتنوع وجهات 
النظر. كما أشار مندوب بولٌفٌا إلى عمل المجموعة المنبثمة حول 
المضاٌا ؼٌر السولٌة وأشار إلى عدم الوصول إلى اتفاق حول هذا 

 الموضوع.
معظم ولت الجلسة ٌوم الثبلثاء فً منالشة وجهات النظر تم توجٌه 

المتباٌنة لؤلطراؾ حول كٌفٌة الُمضً لُُدماً وتشمل عمل المجموعات 
 المنبثمة.

وفً ٌوم األربعاء أشار مندوب البرازٌل إلى عمل المجموعة المنبثمة 
حول التنفٌذ المشترن وعرض مسودة فمرتٌن حول لٌام األطراؾ 

المساهمات المحددة على المستوى غ عن وتنفٌذ بإعداد واإلببل
 الوطنً، وحول الترتٌبات الخاصة بهذه المساهمات.

وباإلشارة إلى عمل المجموعة المنبثمة حول التفاوت، أشار مندوب 
جنوب أفرٌمٌا إلى االتفاق على أن التفاوت فً المسئولٌات هو محور 

تكوٌن ثبلث  المفاوضات وأنه لن ٌتم حله إال بمرار سٌاسً. وتم
مجموعات منبثمة حول: تدابٌر اإلستجابة، وٌمودها مندوب دولة 
اإلمارات العربٌة المتحدة، وآلٌات السوق وٌمودها مندوب كولومبٌا 

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة واستخدامات األراضً و
 عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة وٌمودها مندوب

 المملكة المتحدة.
وفً ٌوم الجمعة، أخبرت المجموعات المنبثمة المجموعة الُمٌَّسرة بما 
تم فً اجتماعاتها. وفٌما ٌتعلك بالتفاوت فً المسئولٌات، عرض 
مندوب جنوب أفرٌمٌا جدوالً جدٌداً لتنمٌة خٌارات التفاوت. وفٌما 

وجهات  ٌتعلك بالمضاٌا ؼٌر السولٌة، أشار مندوب بولٌفٌا إلى أن

النظر الزالت منمسمة. وحول تدابٌر اإلستجابة، عرض مندوب دولة 
اإلمارات العربٌة المتحدة سلسلة من الخٌارات تتراوح بٌن عدم وجود 
نص إلى بعض البنود لٌتم وضعها فً االتفالٌة و/ أو المرارات. وفٌما 
ٌتعلك باألسواق، أشار مندوب كولومبٌا إلى تنوع البنود وتشمل 

ات االلتصادٌة واآللٌات السولٌة، وآلٌات المرونة واآللٌات اآللٌ
التعاونٌة. وفٌما ٌتعلك باستخدامات األراضً حول المبادرة المعززة 
لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً 
البلدان النامٌة، أشار مندوب المملكة المتحدة إلى للمه من اإلشارة إلى 

ددة فً االتفالٌة وطلب البعض بعمل توازن بٌن المبادرة لطاعات ُمح
 الُمعززة مع األسالٌب والنُُهج األخرى.

وأثناء المنالشات الخاصة بالعناصر التً سٌتم تضمٌنها فً لسم 
التخفٌؾ والتً تمت ٌوم اإلثنٌن، دارت منالشات بٌن األطراؾ حول 

الزٌادة  تضمٌن مجموعة من المضاٌا: تفعٌل الهدؾ طوٌل األجل،
التدرٌجٌة، لواعد المحاسبة، وآلٌات السوق، والنمل الدولً والتنفٌذ 
المشترن، وسجل أو مرفك،   واألعمال المشتركة فً التخفٌؾ 
والتكٌّؾ، والتفاوت فً المسئولٌات، واإلجراءات الخاصة بمطاعات 

 ُمحددة واآللٌات ؼٌر السولٌة وتدابٌر اإلستجابة.
ربعاء والخمٌس والجمعة الجهود الجماعٌة ونالشت األطراؾ أٌام األ

ونالشت لضاٌا تتضمن: اإلشارة إلى هدؾ درجة الحرارة وتفعٌله، 
التخفٌؾ الكمً لبلنبعاثات، موضع اللؽة الخاصة بهدؾ درجة 
الحرارة سواء فً لسم التخفٌؾ )المسم د( أو المسم عام/ الهدؾ )المسم 

 فاوت فً هذا المسم.ج( أو التمهٌد )المسم أ( وكٌفٌة تضمٌن الت
وفً ٌوم الجمعة، بدأت األطراؾ فً النظر فً الجهود الفردٌة )الفمرة 

من األداة(. أكد مندوب الصٌن أن العدٌد من  1من الجزء  4
الخٌارات ال تُشٌر بصفة خاصة إلى التخفٌؾ ولكن ٌجب أن ٌتم 
وضعها فً المسم ج )عام/ الهدؾ(. ذكر مندوبو الصٌن والهند 

النامٌة متماربة التفكٌر أن الفمرة ٌجب أن "تنظر فً الجوانب  البلدانو
 المتفاوتة فً إجراءات الدول".

أكد مندوب المجموعة العربٌة على تتبع المفاهٌم الخاصة بالدول 
المتمدمة والدول النامٌة كما شدَّد على المساواة وعلى معارضة 

ل إلى أن المسم االتفالٌة المرتكزة على التخفٌؾ. أشار مندوب البرازٌ
عام/ الهدؾ ٌجب أن ٌتضمن االلتزامات الفردٌة المتعلمة بكل 
المجاالت المواضٌعٌة، بٌنما الجزء الخاص بالتخفٌؾ ٌجب أن ٌمدم 

 التفاصٌل حول العناصر المتعلمة بالتخفٌؾ فً االلتزامات الفردٌة.
ندة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ونٌوزٌلذكر مندوبو االتحاد األوروبً و

الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً أن األطراؾ ٌجب أن و
تعمل على اإلببلغ عن التزاماتها وااللتزام بها، وطالبوا بتضمٌن 
التنفٌذ. دعا مندوب المكسٌن إلى االلتزام بتحدٌث االلتزامات واإلببلغ 

 عنها.
أسترالٌا أكد مندوب الٌابان على اإلببلغ والمراجعة. وطالب مندوبو 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والمكسٌن والٌابان ونٌوزٌلندة واالتحاد و
 األوروبً باإلشارة إلى التحدٌد الكمً.

دعم مندوبا االتحاد الروسً والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة اإلشارة إلى 
ً وأشار مندوب أسترالٌا إلى أن معاٌٌر  المعلومات المرسلة مسبما

ً ٌجب أن ٌتم وضعها بواسطة الهٌئة المعلومات المرسلة  مسبما
 اإلدارٌة.

أكد مندوبو االتحاد األوروبً والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ونٌوزٌلندة 
كل دولة أن تمدم، كحد أدنى، جزء من التزاماتها بصورة ؼٌر على أن 

مشروطة. أكد مندوب المكسٌن على أنه لن تستطٌع كل الدول تمدٌم 
ألل البلدان طالب مندوب أثٌوبٌا نٌابة عن  التزامات ؼٌر مشروطة.

نمواً ومندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة باإللرار بالظروؾ 
 الخاصة أللل البلدان نمواً ولتحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة.

طالب مندوبو االتحاد األوروبً والمكسٌن والٌابان ونٌوزٌلندة  
ا باإلشارة إلى األطر باإلشارة إلى األسواق. وطالب مندوب أسترالٌ

الزمنٌة. كما أوصى مندوب كندا باإلشارة إلى مفاهٌم التدرج فً 
الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة المسئولٌات والطموح. أكد مندوب 

والكارٌبً على تضمٌن دورة مدتها خمس سنوات ومفهوم عدم 
من  التراجع. حذَّر مندوب االتحاد الروسً من إلحاق الضرر بالتنفٌذ

 خبلل التعدٌبلت المستمرة.
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      6 
نشرة مفاوضات 

 األرض 
        ........................      

وافمت األطراؾ على أن الُمٌَّسرٌن المتشاركٌن سوؾ ٌمومان 
بتلخٌص المنالشات التً ُعمدت طوال األسبوع بما فً ذلن الوثائك 

ً فً "وثٌمة العمل" )المسم د التخفٌؾ(  -الُممدمة كما هً ُمحددة جزئٌا
ً تعكس " والت1,00فً الساعة  2015سبتمبر/ آٌلول  4نسخة 

العناصر ذات الدعم العام، والعناصر التً ٌتطلب تضمٌنها المزٌد من 
المراجعة، والمضاٌا التً ستستفٌد من المزٌد من المنالشات لتعمٌك 

 الفهم، باإلضافة إلى مراجعة المنالشات.
تولى چورچ بورستنج )النروٌج(  التكٌّف والخسائر واألضرار:

أعمال المجموعة التً نالشت  وأندرٌا ؼورٌرو )كولومبٌا( تٌسٌر
المسم هـ )التكٌّؾ والخسائر واألضرار( والتً اجتمعت من االثنٌن 
إلى الجمعة. وفً ٌوم اإلثنٌن عمدت األطراؾ منالشة مفاهٌمٌة حول 
المضاٌا الرئٌسٌة. وفٌما ٌتعلك بالجهود الفردٌة نظرت األطراؾ فً: 

المساهمات بٌن  العبللة بٌن الجهود الجماعٌة والفردٌة، والصلة
الُممررة المحددة على المستوى الوطنً وُسبُل التنفٌذ، والحاجة إلى 

 دمج التكٌّؾ فً خطط التنمٌة الوطنٌة.
وفٌما ٌتعلك بالمإسسات، فمد اتفمت وجهات النظر على الحاجة إلى 
تعزٌز المإسسات المائمة ولكن كان هنان اختبلؾ على كٌفٌة المٌام 

/الصٌن وألل البلدان نمواً عن 77موعة الـبذلن. أعرب مندوبا مج
أسفهما حول محدودٌة التعامل مع األضرار والخسائر فً االتفالٌة. 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً أن األمر ذكر مندوبا 
ال ٌتعلك بـ "إذا ما كان سٌتم تضمٌنها" ولكن بـ "كٌؾ" سٌتم تضمٌنها. 

لرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة اأكد مندوب شٌلً نٌابة عن 
والكارٌبً على أهمٌة استخدام لنوات التواصل المائمة. ذكر مندوب 

ألل البلدان نمواً الحاجة إلى تجنب األعباء التملٌدٌة توفالو نٌابة عن 
لتمدٌم التمارٌر. الترح ؼورٌرو الُمٌسر المتشارن سبعة أسئلة 

 جتماعات البلحمة للمجموعة.توضٌحٌة لٌنظر فٌها األطراؾ أثناء اال
وفً صباح ٌوم الثبلثاء الحظ مندوب جزر مارشال نٌابة عن تحالؾ 
الدول الجزرٌة الصؽٌرة عدم توافك اآلراء حول أفضل الطرق 
للتعامل مع الخسائر واألضرار. كما أشارت األطراؾ إلى العدٌد من 

ادئ المضاٌا مثل: الحاجة إلى الرإٌة طوٌلة األجل التً تعكس مب
االتفالٌة اإلطارٌة، وتموٌل التكٌّؾ ودعم نظم المٌاس واإلببلغ 
والتحمك، والروابط بٌن هدؾ درجة الحرارة والتكٌّؾ والتخفٌؾ 

 المشترن وأسالٌب ونُُهج التكٌّؾ.
وافمت األطراؾ على تمسٌم المنالشات بٌن التكٌّؾ والخسائر 

 واألضرار.
وفً فترة بعد الظهر من ٌوم الثبلثاء، استجابت األطراؾ لؤلسئلة التً 
لام بتوزٌعها الُمٌسران المتشاركان ٌوم اإلثنٌن. وحول التكٌّؾ، نالشت 
األطراؾ عدة أمور من بٌنها: العبللة بٌن الجهود الجماعٌة والفردٌة، 
والفرق بٌن الهدؾ/ الرإٌة والجهود الجماعٌة، والمخاوؾ الخاصة 

 بربط تموٌل التكٌّؾ ومستوى التخفٌؾ الُمحمك عالمٌاً.
/الصٌن 77وفٌما ٌتعلك بالخسائر واألضرار، حث مندوب مجموعة الـ

على تجاوز مرحلة "االعتراؾ" بالمضٌة وطالب بالترتٌبات 
المإسسٌة. نالش مندوب ألل البلدان نمواً الترتٌبات المإسسٌة الخاصة 

زوح ولجنة فنٌة. الترحت مندوبة بهم وتشمل جهة خاصة بؤعمال الن
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة النظر فً الخسائر واألضرار من خبلل 
ممررات مإتمر األطراؾ وأضافت أنها ال تتولع "انتهاء أعمال" آلٌة 

 وارسو الدولٌة.
تم تكوٌن مجموعات منبثمة حول الرإٌة طوٌلة األجل، والهدؾ 

 ر.والجهود الجماعٌة والخسائر واألضرا
وفً ٌوم الخمٌس، وبعد التعرؾ على تمدم العمل فً المجموعة 
المنبثمة الخاصة بالخسائر واألضرار، أشار مندوب ؼرٌنادا إلى 

/الصٌن الخاص بوضع 77مجموعة الـممترحٌن: الممترح الممدم من 
آلٌة الخسائر واألضرار فً جهة لتنسٌك أعمال النزوح الناشئة عن 

شار إلى أن هذه االتفالٌة ستحل محل آلٌة المناخ فً االتفالٌة، وأ
الوالٌات ، والممترح الممدم من مندوبو 2020وارسو الدولٌة بعد عام 

المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً وسوٌسرا وأسترالٌا الخاص 
بالتعامل مع الخسائر واألضرار من خبلل ممررات مإتمر األطراؾ، 

ة. وتم منالشة هذه الممترحات فً واإلشارة إلى دوام آلٌة وارسو الدولٌ
 اجتماعات ؼٌر رسمٌة.

وفً ٌوم األربعاء نالشت األطراؾ مختلؾ جوانب التكٌّؾ وتشمل: 
استخدام أفضل العلوم المتاحة، والروابط بٌن التكٌّؾ والدعم، وأسالٌب 
المتابعة والتمٌٌم النابعة من الدول، واالعتبارات والمخاوؾ الخاصة 

تجنب الصٌاؼة واللؽة التً تفرض الببلؼات بمصطلح "ترسٌخ"، و
الخاصة بالتكٌّؾ، والنُُهج واألسالٌب التً تراعً النوع االجتماعً 

 وحموق اإلنسان.
وفً ٌوم الخمٌس، لام الُمٌسر المتشارن ؼورٌرو بتلخٌص منالشات 
المجموعة المنبثمة الخاصة بالتكٌّؾ، وتشمل: احتمال وضع هدؾ أو 

جل لتملٌل التعرض للمخاطر وزٌادة المدرة رإٌة عالمٌة طوٌلة األ
على التكٌّؾ، واألسالٌب المحتملة لتحمٌك هذه الرإٌة، وتشمل تبادل 

 المعلومات، وُسبُل التنفٌذ وتطوٌر الِعلم.
وفً ٌوم الجمعة، أشار مندوب شٌلً إلى عمل المجموعات المنبثمة 

ً وجهات حول الجهود الفردٌة. وسلَّط الضوء على مجاالت االتفاق ف
النظر وتشمل الحاجة إلى أن تكون إجراءات التكٌّؾ الوطنٌة نابعة من 
 الدولة، والتركٌز على المرونة ووضع الظروؾ الوطنٌة فً االعتبار.

أشار مندوب ألمانٌا إلى المنالشات حول دعم التكٌّؾ، حٌث تم دعوة 
المفاوضٌن من مجموعة التموٌل. وسلَّط الضوء على المنالشات 

صة بدعم التكٌّؾ واالتفاق فً وجهات النظر حول استخدام لنوات الخا
 التموٌل.

ثم عرض ؼورٌرو الُمٌّسر المتشارن جدوالً ٌتضمن المإسسات 
المائمة الخاصة بالتكٌّؾ وسؤل كٌؾ ٌمكن لبلتفالٌة أن تعمل على دعم 

/الصٌن وجاماٌكا بؤن 77مجموعة الـهذه المإسسات. طالب مندوبا 
سائر واألضرار فً هذا الجدول. أكد مندوبا نٌوزٌلندة ٌتم تضمٌن الخ

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على أهمٌة الحاجة إلى مراجعة و
الترتٌبات المإسسٌة المائمة من خبلل ممررات مإتمر األطراؾ. 

ألل البلدان نمواً ذلن وأشار إلى لٌمة المإسسات عارض مندوب 
ار وزٌادة المعلومات الجدٌدة مثل ما ٌتعلك بالخسائر واألضر

 والمعارؾ.
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ممترح مشترن لتمرٌب عرض مندوب 
من مندوبً كندا وسوٌسرا والنروٌج والٌابان  ةممدمالوجهات النظر 

وٌشٌر هذا الممترح إلى عدة  ،ونٌوزٌلندة حول الخسائر واألضرار
دمة االتفالٌة أمور من بٌنها أن آلٌة وارسو الدولٌة سوؾ تستمر فً خ

. عبَّر مندوب االتحاد األوروبً عن دعمه العام 2020الجدٌدة بعد 
لهذا الممترح وأشار إلى أنه ٌحتاج إلى مزٌد من النظر فٌه. ذكر 

/الصٌن أن الممترح لم ٌستطع 77مجموعة الـمندوب بولٌفٌا نٌابة عن 
 "تحمٌك التمارب" مع وجهة نظر المجموعة.

متشارن األطراؾ على االستمرار فً تمدٌم شجع ؼورٌرو الُمٌسر ال
ممترحات لتمرٌب وجهات النظر وأشار إلى أنه سٌتم تمدٌمها للرئٌسٌن 

 المتشاركٌن. 
وفً مساء ٌوم الجمعة، أصدر الُمٌسران المتشاركان وثٌمة عمل 
تتضمن ملخص لوجهات نظرهما حول العمل الذي تم طوال األسبوع. 

تحدٌدها فً الوثٌمة الحاجة إلى: أن وتتضمن نماط التمارب التً تم 
تكون إجراءات التكٌّؾ الوطنٌة نابعة من الدول، والمرونة فً أدوات 
الببلؼات، واالستفادة من المزاٌا المشتركة واالتساق بٌن التخفٌؾ 

 والتكٌّؾ، ونظام للمٌاس واإلببلغ والتحمك نابع من الدولة.
 

تولى چورچ بورستنج )النروٌج( ودٌان ببلن لٌن )انتٌجوا  التموٌل:
)التموٌل(  المسم ووباربادوس( تٌسٌر أعمال المجموعة التً نالشت 

 والتً اجتمعت من ٌوم الثبلثاء  إلى ٌوم الجمعة.
وفً ٌوم الثبلثاء، دعا بورستنج الُمٌّسر المتشارن إلى تمدٌم اآلراء 

المتشاركٌن للفرٌك العامل. حدد مندوب العامة حول أداة الرئٌسٌن 
/الصٌن رإٌته نحو الركائز األساسٌة 77بولٌفٌا نٌابة عن مجموعة الـ

لهذا المسم: االلتزامات، نطاق الموارد، المصادر، والمٌاس واإلببلغ 
والتحمك. أعرب مندوب اإلكوادور نٌابة عن الدول النامٌة متماربة 

لنطاق والمصادر. أشارت العدٌد من التفكٌر عن للمه إزاء عدم تواجد ا
األطراؾ إلى الحاجة إلى توضٌح الترتٌبات المإسسٌة بٌن األموال 
الموجودة واالتفالٌة الجدٌدة. لامت األطراؾ بإنشاء مجموعة منبثمة 

 حول الترتٌبات المإسسٌة بتٌسٌر مشترن بٌن كندا وبولٌفٌا.
ذي تم فً المجموعة وفً ٌوم الثبلثاء، أشار مندوب كندا إلى العمل ال

المنبثمة وسلط الضوء على رؼبة األطراؾ فً االستمرار فً استخدام 
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الكٌانات العاملة الحالٌة لآللٌة المالٌة بموجب االتفالٌة اإلطارٌة 
ً للحاجة واستمرار أهمٌة  وضرورة أن ٌتم تمدٌم المشورة لها طبما

نٌابة عن مجموعة  اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل. عبَّر مندوب بولٌفٌا
/الصٌن عن االستعداد لتمدٌم ممترحات نصٌة حول الترتٌبات 77الـ

 المإسسٌة.
وفً ٌوم األربعاء، انعمدت المجموعة المنبثمة طوال الٌوم، وتم 
االستماع فً مجموعتٌن ُمٌّسرتٌن إلى التمارٌر الصادرة من هذه 

كوادور المجموعات. وفٌما ٌتعلك بزٌادة التموٌل، سلّط مندوب األ
الضوء على المنالشات التً تتضمن عدة أمور من بٌنها: عدم التوازن 
بٌن إجراءات المساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً 
والدعم الخاص بهذه اإلجراءات، والتفاوت بٌن األطراؾ. وفٌما ٌتعلك 

السوٌد إلى الحاجة إلى بااللتزامات/ اإلجراءات، أشار مندوب 
أهمٌة البٌئات التمكٌنٌة  وإلى إجراءات جدٌدة فً االتفالٌة التزامات/

 والمخاوؾ ذات الصلة التً تُحٌط بالسٌادة الوطنٌة. 
وفً ٌوم الخمٌس، استمعت األطراؾ إلى تمارٌر حول منالشات 
المجموعات المنبثمة ونالشت الممترحات. وفٌما ٌتعلك بالنطاق، أشار 

تحلٌل المضاٌا المتماطعة. وفٌما مندوب األكوادور إلى صعوبة تفكٌن و
ٌتعلك بالموارد، أشار مندوب سوٌسرا أن الموارد ال ٌجب أن تكون 

 ممصورة على خٌار واحد.
ثم بدأت األطراؾ فً منالشة أربعة ممترحات حول الترتٌبات 

/الصٌن، وجمهورٌة 77المإسسٌة والممدمة من مندوبً مجموعة الـ
الوالٌات ح المشترن الممدم من كورٌا واالتحاد األوروبً، والممتر

المتحدة األمرٌكٌة والٌابان وكندا. نالشت األطراؾ السمات المشتركة 
من االتفالٌة  11بٌن الممترحات مثل وجود آلٌة مالٌة بموجب المادة 

اإلطارٌة )اآللٌة المالٌة( لتكون بمثابة اآللٌة المالٌة لبلتفاق الجدٌد 
ق األخضر للمناخ لٌكون بمثابة والمضاٌا المتعلمة بتخصٌص الصندو

الكٌان العامل "الرئٌسً"، والحاجة إلى احتفاظ مإتمر األطراؾ 
 بسلطة تمدٌم المشورة والتوجٌه.

وفً ٌوم الجمعة، ركزت المنالشات ؼٌر الرسمٌة التً ُعمدت فً 
ً للموضوع، ومدى  الصباح على عدة أمور من بٌنها: التموٌل طبما

االتفالٌة، ودٌنامٌكٌة تموٌل المناخ وتشمل ارتباطه بمسم التموٌل فً 
المسئولٌات والمصادر. وبعد ظهر ٌوم الجمعة، لام بورستنج الُمٌّسر 
المتشارن بتلخٌص المنالشات التً تمت فً المجموعات المنبثمة حول 
الهدؾ/ االلتزامات والتً تولى إدارتها مندوب جنوب أفرٌمٌا. وأشار 

لة المتعلمة بالهدؾ من تموٌل المناخ إلى عدة أمور من بٌنها: األسئ
 مثل: الؽرض، والمجاالت والسٌاق وإلى أي مدى.

ثم نالشت األطراؾ عدة وثائك ممدمة. لدم مندوب بولٌفٌا نٌابة عن 
/الصٌن وثٌمة حول هدؾ/ التزامات التموٌل لبلتفالٌة 77مجموعة الـ

ة المحورٌة، وأشار إلى األحكام الخاصة بـ: الحد من زٌادة درج
الحرارة كهدؾ أساسً، ضرورة لٌام األطراؾ من الدول المتمدمة 

 بتمدٌم موارد جدٌدة وإضافٌة ولابلة للزٌادة. 
لّدم مندوب االتحاد األوروبً الممترح الخاص بالهدؾ/ االلتزامات 
والذي ٌتضمن فمرتٌن: الحاجة إلى تموٌل ونمل االستثمارات، وأهمٌة 

 ٌسٌر التدفمات المالٌة. لٌام كل األطراؾ بتعبئة و/ أو ت
ً حول نطاق 77كما عرضت مندوبة مجموعة الـ /الصٌن ممترحا

الموارد وزٌادتها. وسلّطت الضوء على الحاجة إلى: مبلػ مبدئً لدره 
ٌتضمن معادلة  2020ملٌار دوالر أمرٌكً بحلول عام  100

 واضحة للمشاركة فً العبء، واإللرار بمبادئ االتفالٌة اإلطارٌة.
ندوب االتحاد األوروبً مذكرة مفاهٌمٌة حول البٌئات عرض م

التمكٌنٌة التً سٌتم وضعها فً محور االتفالٌة والتً تحث على عدة 
أمور من بٌنها: لٌام كل األطراؾ بتحسٌن البٌئات التمكٌنٌة وأطر 

 السٌاسة وتتضمن أن تكون كل االستثمارات "متوافمة مع المناخ".
ً مش ً مع مندوبً أسترالٌا والٌابان عرض مندوب كندا ممترحا تركا

ونٌوزٌلندة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حول البٌئات التمكٌنٌة والذي 
ٌإكد على حاجة كل األطراؾ للتعاون لتحسٌن البٌئات التمكٌنٌة التً 

 تسمح لهم بفرص أفضل للوصول إلى تموٌل الدول النامٌة.
ممترح العناصر األساسٌة عرض مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

لهذا المسم وٌشمل: تعبئة التموٌل من مجموعة مختلفة من المصادر، 
وتحدٌد أولوٌات الدول األكثر احتٌاجاً، ودمج اعتبارات المناخ فً 
 مساعدات التنمٌة وتخفٌض الدعم الدولً لبلستثمارات عالٌة الكربون.

ً نصٌاً /الصٌن م77مجموعة الـلدم مندوب بولٌفٌا نٌابة عن  مترحا
لبلتفالٌة المحورٌة ٌإكد على الحاجة إلى وجود الدعم المبلئم آللٌة 

 دولٌة حول الخسائر واألضرار.
أشار بورستنج الُمٌّسر المتشارن إلى أن المنالشات التً ُعمدت طوال 
األسبوع سوؾ ٌتم إدراجها فً وثٌمة عمل وٌتم تمدٌمها إلى الرئٌسٌن 

 مع هذه الوثائك. المتشاركٌن للفرٌك العامل
 

تولى توسً مبانو مبانو )جمهورٌة الكونؽو  نمل وتنمٌة التكنولوجٌا:
الدٌمولراطٌة( وآرتور رونج مٌتسجر )االتحاد األوروبً( تٌسٌر 
أعمال المجموعة التً انعمدت حول المسم  )نمل وتنمٌة التكنولوجٌا( 

ت األطراؾ ٌوم اإلثنٌن ومن ٌوم األربعاء إلى ٌوم الجمعة. كما اجتمع
 فً مجموعات منبثمة.

نالشت األطراؾ فً المجموعات الُمٌَّسرة األمور اإلجرائٌة أوالً لبل 
التحول نحو البنود األكثر جوهرٌة. تركزت المنالشات على مجاالت 
االتفاق فً وجهات النظر، وإطار اإلجراءات الُمعززة والمإسسات. 

بطة بٌن لسم طالب عدد من مندوبً الدول النامٌة بتكوٌن را
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى التكنولوجٌا وُسبُل التنفٌذ. أشار مندوب 

المنالشات الجارٌة فً مإتمر األطراؾ حول الروابط بٌن اآللٌات 
 المالٌة وآلٌات التكنولوجٌا.

وحول مجاالت التوافك فً الرأي، الترح مندوب دولة اإلمارات 
ألعلى" التً ٌمكنها أن تموم بتوجٌه العربٌة المتحدة "فئات المستوى ا

المنالشات: اإللرار بؤهمٌة التكنولوجٌا، تطوٌر وتعزٌز المإسسات 
واآللٌات، والمراجعة والتحدٌث طوال الولت، وتضمٌن التزامات 
للدول المتمدمة لمساعدة الدول النامٌة للتعامل مع العمبات، وتضمٌن 

 نولوجٌا.التزامات من الدول لتعزٌز وتسهٌل نشر التك
سلط مندوب الٌابان الضوء على االتفاق فً وجهات النظر حول 
أهمٌة تطوٌر ونمل التكنولوجٌا واإللرار باآللٌة المائمة. أشار مندوب 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى أجزاء من هذا المسم وتشمل اإللرار 

 بالتنمٌة اإلٌجابٌة، والعمل التعاونً والترتٌبات المإسسٌة.
وم الخمٌس، أشارت مندوبة كندا إلى العمل الذي تم فً وفً ٌ

المجموعة المنبثمة التً ُعمدت ٌوم األربعاء. وسلطت الضوء على 
المفاهٌم التً ترى األطراؾ وجودها فً االتفالٌة وذكرت أن هذه 
المائمة لم تعكس اإلجماع فً الرأي: الهدؾ/ الؽرض، دور وأهمٌة 

لفجوات وإطار العمل الُمعزز، العمل التكنولوجٌا، خطة التعامل مع ا
التعاونً، وإرساء وضع المإسسات وإطار العمل، وتعزٌز وتموٌة 
المإسسات وإطار العمل، والمراجعة والتحدٌث بمرور الولت، وإعادة 

 ذكر االلتزام لتناول العمبات والتزامات تعزٌز نمل التكنولوجٌا.
ند نٌابة عن وفٌما ٌتعلك بإطار العمل، أشار مندوب سوازٌبل

المجموعة األفرٌمٌة إلى أن الممترح الخاص بهم الخاص بإطار عمل 
العمل الُمعزز ال ٌعمل على خلك مإسسات جدٌدة، ولكن ٌعطً توجٌه 
متوسط وطوٌل األجل ومراجعات للمإسسات المائمة. ولفتت النظر 

لمإتمر األطراؾ الذي ٌضع  إطار العمل،  7إلى الممرر رلم 
العمل التً تمت فً الدورتٌن الثالثة عشر والسادسة  ومراجعات إطار

 عشر لمإتمر األطراؾ.
وبعد توضٌح أن إطار العمل لن ٌخلك مإسسات جدٌدة، دعم مندوب 
االتحاد األوروبً المزٌد من المنالشات حول إطار العمل. طالب 

/الصٌن بإطار عمل ٌخدم "كؤساس" ٌمكن أن 77مجموعة الـمندوب 
 ببلغ والتحمك وعمبات تنمٌة ونمل التكنولوجٌا.ٌتضمن المٌاس واإل

طالب مندوب الٌابان بؤن ٌكون إطار العمل الُمعزز فً ممرر مإتمر 
األطراؾ. أكد مندوب الهند على أن االتفالٌة ٌُمكن أن تكون بمثابة 
"التدعٌم النهائً" إلطار العمل وتعكس بماءه واستمراره. ذكر مندوب 

متحدة أن إطار العمل ٌمكن أن ٌنعكس فً دولة اإلمارات العربٌة ال
كبلً من االتفالٌة وممررات مإتمر األطراؾ حٌث ٌشرح األول "ماذا" 

 وٌشرح األخٌر "كٌؾ".
وحول المإسسات، الترح مندوب سوازٌبلند نٌابة عن المجموعة 
األفرٌمٌة المزٌد من العمل حول التمٌٌمات الدورٌة للترتٌبات 

مإتمر األطراؾ. ذكر مندوب االتحاد المإسسٌة من خبلل ممررات 
األوروبً أن لرار مإتمر األطراؾ ٌمكن أن ٌعمل على تعزٌز 
 المإسسات بٌنما ذكر مندوب إٌران أنه ٌُفضل أن ٌتم ذلن فً االتفالٌة.
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وفً ٌوم الجمعة، لدم مندوب بلٌز فً المجموعة الُمٌّسرة تمرٌراً عن 
نالشت الوصول إلى  المجموعة المنبثمة. وأشار إلى أن األطراؾ

التكنولوجٌا واإلبداع والهدؾ العالمً الخاص بها. كما أشار إلى أن 
األطراؾ لد تبادلت وجهات النظر حول كبلً من هذه العناصر ولكن 

 لم تصل إلى توافك فً الرأي أو إلى مسودة نص.
المجموعة المنبثمة التً ُعمدت ٌوم الجمعة، أعدت األطراؾ  وفً

مسودة نص حول إطار العمل الُمعزز والعمل التعاونً والمإسسات، 
   اً ٌجب أن تتضمنهتولكنها اختلفت حول مستوى التفاصٌل ال

االتفالٌة ممارنة بممررات مإتمر األطراؾ. ولامت األطراؾ بإعداد 
 مل التعاونً.مسودة للخٌارات الخاصة بالع

ذكر الُمٌّسران المتشاركان أنهما سٌمدمان للرئٌسٌن المتشاركٌن 
ملخص منالشات ومخرجات المجموعة. وفً وثٌمة العمل التً أعدها 
الُمٌّسران المتشاركان أشارا إلى أن األطراؾ لد نظرت إلى عدة أمور 

 من بٌنها:

 بؤهمٌة التكنولوجٌا فً مسودة االتفالٌة وأن هذا  اإللرار

 المسم ٌجب أن ٌتم تدعٌمه.

  االتفاق على أن العمل التعاونً هو األساس فً تٌسٌر

وتعزٌز التكنولوجٌا وأشارت بعض األطراؾ إلى أن 

 النص الحالً ٌمكن أن ٌتم تموٌته لٌتضمن جوانب أخرى.

 التفالٌة ولكن نظرت إلى أن الترتٌبات المإسسٌة هامة فً ا

عبرت عن آراء مختلفة حول كٌفٌة تدعٌم الترتٌبات 

 المإسسٌة.

  نالشت إطار عمل العمل الُمعزز وأوضحت أن إطار

العمل ال ٌهدؾ إلى خلك مإسسات جدٌدة ولكن ٌوفر 

االتجاه والتوجٌه الشامل لعمل المإسسات المائمة على 

 المدى المتوسط والبعٌد وكٌفٌة تدعٌمها.

لك بالممترحات النصٌة، أشارت وثٌمة العمل إلى: فٌما ٌتعلك وفٌما ٌتع
باإلجراءات التعاونٌة، لم ٌكن هنان اتفاق حول أي من الممترحات 
ً فً أعمال النص الخاصة  التً سٌتم استخدامها كوسٌلة للُمضً لُُدما
بتحدٌد وإرساء الترتٌبات المإسسٌة، ولم ٌكن لدى األطراؾ الفرصة 

النصً الثانً نظراً لضٌك الولت. وفٌما ٌتعلك بإطار لمنالشة الممترح 
عمل العمل الُمعزز، عبَّرت بعض األطراؾ عن وجهة نظرها فً 

 عدم وصولها إلى اتفاق حول موضع هذه المضٌة فً االتفالٌة.
 

تولى آرتور رونچ مٌتسچر )االتحاد األوروبً( وتوسً  بناء المدرات:
ولراطٌة( تٌسٌر أعمال هذه مبانو مبانو )جمهورٌة الكونؽو الدٌم

المجموعة الخاصة بالمسم ح )بناء المدرات( التً اجتمعت من ٌوم 
 الثبلثاء إلى ٌوم الجمعة.

فً ٌوم الثبلثاء تبادلت األطراؾ وجهات النظر حول موضع النص 
فً األداة والعناصر النالصة. أكدت العدٌد من األطراؾ على أهمٌة 

وٌمكن أن ٌتم المٌام  2020ما لبل  تعزٌز بناء المدرات وتشمل فترة
بذلن من خبلل ممررات مإتمر األطراؾ. طالب العدٌد من مندوبً 
الدول النامٌة بؤن تتولى االتفالٌة إنشاء آلٌة جدٌدة لبناء المدرات 
وأكدوا على الحاجة إلى التنسٌك واالتساق فً جهود بناء المدرات. 

اء آلٌة جدٌدة والترح عارض العدٌد من مندوبً الدول المتمدمة إنش
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن ٌتم بدالً من ذلن تعزٌز منتدى مندوب 

 دٌربان لبناء المدرات.
طلب الُمٌّسر المتشارن رونچ مٌتسچر أن ٌتولى مندوب سوازٌبلند 
تٌسٌر أعمال المجموعة المنبثمة التً اجتمعت بعد ظهر ٌوم الثبلثاء 

األطراؾ حول برنامج عمل بناء  لمنالشة عناصر ممررات مإتمر
 .2020المدرات الوظٌفٌة لفترة ما لبل 

وبعد ظهر ٌوم األربعاء، لدم مندوب سوازٌبلند تمرٌراً عن المجموعة 
. الحظت األطراؾ االتفاق فً الرأي 2020المنبثمة حول ما لبل 

حول الحاجة إلى تعزٌز بناء المدرات وبدأت فً الدخول فً سإال 
ذلن. وافمت األطراؾ على أن تجتمع المجموعة  حول "كٌؾ" ٌتم

المنبثمة مرة أخرى صباح ٌوم الخمٌس وأن ٌموم بتٌسٌر أعمالها 
 مندوب المملكة العربٌة السعودٌة.

الترح مندوب االتحاد األوروبً تعزٌز الترتٌبات المإسسٌة من خبلل 
ممررات مإتمر األطراؾ بناًء على نتائج المراجعة الثالثة الشاملة 

مجموعة إلطار عمل بناء المدرات. طلب مندوب الصٌن نٌابة عن 
/الصٌن التؤكٌد على أن ممترح اآللٌة الجدٌدة لبناء المدرات 77الـ

سوؾ ٌنتمل من الجزء الثالث إلى الجزء األول من األداة بهدؾ بدء 
 المفاوضات بنص متوازن.

دة وفً فترة بعد ظهر ٌوم األربعاء، نالشت مجموعة منبثمة بمٌا
 مندوب الٌابان تعزٌز ترتٌبات بناء المدرات المإسسٌة.

ظهر ٌوم الخمٌس، لدمت كلتا المجموعتٌن المنبثمتٌن تمارٌر عن  وبعد
أنهما لم تصبل إلى مرحلة "التمارب". طالبت بعض الدول بمنالشة 
محددة عن أي من المإسسات المائمة التً ٌمكن تعزٌزها وكٌؾ، 
ا إذا كان ٌمكن لمنتدى  وتساءل العدٌد من مندوبً الدول النامٌة عمَّ

ات أن ٌتناول الفجوات المائمة. وافمت األطراؾ دٌربان لبناء المدر
على أن ٌموم الُمٌّسران المتشاركان بوضع المنالشات فً نص وتجمٌع 
ردود أفعال األطراؾ ٌوم الجمعة. وبعد ظهر ٌوم الجمعة، عرض 
رونچ مٌتسچر الُمٌّسر المتشارن ورلة العمل الخاصة بالُمٌّسرٌن 

مولؾ ُمحدد. وشرح أن هذه المتشاركٌن والتً أكد أنها لٌس بها 
الورلة تحاول أن تعكس تركٌز المفاوضات حول البدٌلٌن: تعزٌز 
وتكثٌؾ عمل بناء المدرات للترتٌبات المإسسٌة المائمة بموجب 

 االتفالٌة اإلطارٌة و/ أو إنشاء آلٌة دولٌة لبناء المدرات.
كما لدمت ورلة العمل وجهات نظر الُمٌّسرٌن المتشاركٌن حول 

وذلن فً صورة  2020ات برنامج عمل بناء المدرات لما لبل منالش
ممترح نصً. ودعا النص الممترح األطراؾ إلى المٌام بعدة أمور 
منها تمٌٌم احتٌاجاتهم من بناء المدرات لتنفٌذ كل عناصر االتفالٌة، 
واألخذ فً االعتبار المنظور طوٌل األجل، اتخاذ لرار بؤن برنامج 

فجوات واالحتٌاجات الحالٌة والجدٌدة، باإلضافة العمل سوؾ ٌتناول ال
إلى تعزٌز التنسٌك واالتساق فً تمٌٌم بناء المدرات وٌشمل ذلن 
الترتٌبات المإسسٌة المائمة، وخلك وسائل للنظر فً أنشطة وأسالٌب 
إضافٌة لبرنامج العمل مع األخذ فً االعتبار نتائج المراجعة الثالثة 

 دى دٌربان لبناء المدرات.الشاملة وُملخص تمارٌر منت
أكد مندوب المكسٌن على أنه سواء كانت المإسسة جدٌدة أم لدٌمة، 
فإن لدرتها على الوفاء باحتٌاجات بناء لدرات الدول النامٌة سوؾ ٌتم 
تعرٌفها من خبلل برنامج عملها. الترحت العدٌد من األطراؾ بعض 

/الصٌن أن 77اإلضافات أو اإللؽاءات، وأضاؾ مندوب مجموعة الـ
عندما تبدأ مإسسة جدٌدة فً  2020برنامج العمل ٌجب أن ٌنتهً فً 

المٌام بدورها. ذكر رونچ مٌتسچر الُمٌسر المتشارن أن ورلة العمل 
سٌتم تحدٌثها لتعكس ردود األفعال المبدئٌة هذه، وأكد على أنه سٌتم 
إخطار الرئٌسٌن المتشاركٌن بؤن األطراؾ لم ٌكن لدٌها الولت 

 الشتها بالكامل.لمن
 

تولى فوون سٌنج كوون )سنؽافورة( وفرانس بٌرٌز  الشفافٌة:
)سوٌسرا( تٌسٌر أعمال المجموعة التً نالشت المسم ط )الشفافٌة( 

 والتً انعمدت من ٌوم اإلثنٌن حتى ٌوم الخمٌس.
وفً ٌوم اإلثنٌن وتعبٌراً عن ردود أفعالهم إزاء أداة الرئٌسٌن 

راؾ على أهمٌة منالشة: المساءلة حول المتشاركٌن، أكدت األط
اإلجراءات، ودعم األطراؾ من الدول النامٌة للمشاركة فً نظام 
المٌاس واإلببلغ والتحمك، والروابط بٌن شفافٌة اإلجراءات والدعم 
واأللسام األخرى، والمضاٌا الخاصة بالمحاسبات وتشمل تلن الخاصة 

ض األطراؾ عن للمها باألسواق واستخدام األراضً. كما عبَّرت بع
 نحو موضع المضاٌا فً األداة.

وٌوم الثبلثاء حدد الُمٌّسران المتشاركان ثبلثة مجاالت ٌمكن أن ٌتم 
إلرارها فً النص الخاص بها: التفاوت و/ أو المرونة فً إطار عمل 

والذي ٌُمر بالمدرات المختلفة، وتطور إطار عمل  2020ما بعد 
ات المائمة، والحاجة إلى دعم نظام المٌاس الشفافٌة بناًء على الترتٌب

واإلببلغ والتحمك من اإلجراءات والدعم باإلضافة إلى مساعدة الدول 
النامٌة لتشارن فً نظام المٌاس واإلببلغ والتحمك. دعم العدٌد من 
مندوبً الدول النامٌة إعادة تنظٌم نص المرار فً األداة بترتٌب 

وشفافٌة أعمال التكٌّؾ، والمٌاس "منطمً": شفافٌة أعمال التخفٌؾ، 
واإلببلغ والتحمك من الدعم، وتمدٌم تمارٌر حول الدعم، والتحمك من 

 الدعم، وتمدٌم وتسلٌم معلومات حول الدعم.
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نشرة مفاوضات 

 األرض 
        ........................      

وفً ٌوم األربعاء ركزت األطراؾ على دعم الدول النامٌة بحٌث 
ٌسمح بالمساهمة الفعالة فً إطار عمل الشفافٌة، وهً أحد المجاالت 

ً حددها الُمٌّسران المتشاركان، ونظرت فً مختلؾ وسائل تحسٌن الت
الصٌاؼة الموجودة فً األداة حول هذا الموضوع. دعمت العدٌد من 
الدول فكرة أن الدول النامٌة تحتاج إلى دعم إضافً للمساهمة بفعالٌة 
فً نظام المٌاس واإلببلغ والتحمك. أكد العدٌد من مندوبً الدول 

لحاجة إلى "نظام موحد" ٌسمح بمختلؾ األسالٌب المتمدمة على ا
 بحٌث ٌتم بناء المدرات وتحسٌنها بصورة مستمرة.

كما وافمت األطراؾ على تكوٌن مجموعتٌن منبثمتٌن حول التفاوت/ 
المرونة والمحاسبات/ المساءلة. وفً ٌوم الخمٌس تم مواصلة 
المنالشات وعرض عدد للٌل من األطراؾ ممترحات نصٌة. عرض 

تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة فمرة ندوب سنؽافورة نٌابة عن م
لوضع إطار لهذا المسم من االتفالٌة، تُشٌر إلى أن الدول المتمدمة 
سوؾ تمدم الدعم المبلئم للمشاركة الفعالة.عرض مندوب الصٌن نٌابة 
عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر ممترحاً ٌعكس أن المدى الذي ٌمكن 

للدول النامٌة أن تموم بتنفٌذ ترتٌبات المٌاس واإلببلغ  من خبلله
والتحمك سوؾ ٌعتمد على الدعم المالً من الدول المتمدمة. أشار 
مندوب االتحاد األوروبً إلى أن هذه الممترحات لم تتوافك بصورة 
كافٌة مع الموالؾ الحالٌة لؤلطراؾ األخرى. كما استمعت األطراؾ 

الوالٌات جموعات المنبثمة. ذكر مندوب إلى تمارٌر عن أعمال الم
المتحدة األمرٌكٌة أن المجموعة المنبثمة حول التفاوت/ المرونة لد 
نظرت فً عدة أمور من بٌنها: الحاجة إلى االستفادة من األنظمة 
المائمة، المرونة فً جوانب الشفافٌة ممابل مسارات منفصلة 

ات المتؽٌرة للمجموعات المختلفة من الدول، والدعم والتوجه
 والجدٌدة.

ذكر مندوب االتحاد األوروبً أن المجموعة المنبثمة حول المحاسبات/ 
المساءلة حددت مختلؾ وسائل استخدام المحاسبات، وهً مختلفة 
ولكن لٌست متعارضة بالضرورة، كما حددت وجهة نظرها حول 

 المساءلة.
األطراؾ على عمد اجتماع ؼٌر رسمً نهائً لبلستماع إلى  وافمت

ممترحات حول عناصر مختلؾ أجزاء األداة. ووافمت األطراؾ فً 
االجتماعات ؼٌر الرسمٌة على لٌام الُمٌّسرٌن المتشاركٌن بإعداد 
تمرٌراً حول عمل المجموعات الُمٌّسرة وٌستخدم كمدخبلت للرئٌسٌن 

وتتناول وثٌمة العمل التً أعدها الُمٌّسران المتشاركٌن للفرٌك العامل. 
المتشاركان: اإللرار بؤن الدول النامٌة سوؾ تستمر فً االحتٌاج إلى 

، وأهمٌة الشفافٌة 2020الدعم للمشاركة فً إطار عمل ما بعد 
لتستوعب المدرات والظروؾ الوطنٌة المختلفة، الحاجة إلى إرساء 

والتحمك من الدعم فً الهدؾ، مبادئ ونطاق المٌاس واإلببلغ 
االتفالٌة، وعدم وجود االتساق بٌن نظم المٌاس واإلببلغ والتحمك 
الخاصة بالشفافٌة والدعم. كما أشارت وثٌمة العمل إلى االختبلؾ فً 
وجهات النظر حول موضع عناصر الشفافٌة فً االتفالٌة، وطالب 

ج البعض بوجود حزمة من عناصر الشفافٌة، بٌنما فضَّل البعض دم
عناصر الشفافٌة فً المضاٌا المواضٌعٌة مثل التخفٌؾ والتكٌّؾ 

 والدعم.
 

تولى روبرتو دوندٌش )المكسٌن( وچورچ واموكوٌا  األطر الزمنٌة:
)كٌنٌا( تٌسٌر أعمال هذه المجموعة الخاصة بالمسم ي )األطر 
الزمنٌة( والتً اجتمعت من ٌوم الثبلثاء إلى ٌوم الجمعة. كما تم 

المضٌة فً اجتماعات ؼٌر رسمٌة ومجموعات منبثمة منالشة هذه 
مشتركة مع المسم ل )األحكام اإلجرائٌة والمإسسٌة( حول لضٌة 
وضع االلتزامات وتولى مندوبا جزر مارشال والنروٌج تٌسٌر أعمال 

 هذه المجموعة المنبثمة المشتركة.
ركزت األطراؾ ٌومً الثبلثاء واألربعاء على لضاٌا النطاق 

، والببلؼات الخاصة بااللتزامات/ اإلجراءات والتمٌٌم والتولٌت
وموضع العناصر وذلن للتعبٌر عن وجهات نظرهم حول أداة 

 الرئٌسٌن المتشاركٌن.
وفٌما ٌتعلك بالنطاق، ذكر مندوب الٌابان أنه ٌرى أن األطر الزمنٌة 
ترتبط فً أؼلبها بالتخفٌؾ وطالب بوجود دورة مشتركة لتمدٌم 

ت التخفٌؾ. أشار مندوب أسترالٌا إلى أن العملٌات وتحدٌث مساهما
الخاصة بالتخفٌؾ والتكٌّؾ ٌمكن أن تكونا مختلفتان. أكد مندوب 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على أن التكٌّؾ والتخفٌؾ ٌمكن التعامل 
معهما بصورة منفصلة بٌنما ٌمكن اإلبماء على أهمٌتها المتساوٌة. ذكر 

المسم ٌجب أن ٌُشٌر إلى التخفٌؾ والتكٌّؾ  مندوب سنؽافورة أن هذا
والدعم. ألر مندوب االتحاد األوروبً بالحاجة إلى اإلشارة إلى 
الطبٌعة المتؽٌرة للتخفٌؾ والتكٌّؾ والتموٌل وإعداد نظام خصٌصاً 

 لكل منهم.
ألل البلدان نمواً أن أسالٌب التخفٌؾ ذكر مندوب توفالو نٌابة عن 

وُسبُل التنفٌذ ٌمكن أن تختلؾ وأن األطراؾ ٌجب أن تموم فراداً 
الرابطة وجماعات بزٌادة الطموح. الحظ مندوب كولومبٌا نٌابة عن 

المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً أن األمر المتعلك بااللتزامات 
ٌتم النظر فٌه فً لسم التموٌل. الفردٌة والجماعٌة الخاصة بالتموٌل 

طالب مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة بمنالشة المبلءمة 
وشرح أن الموة المانونٌة لتعهدات األعضاء سوؾ تعتمد على تمدٌم 

 الدول المتمدمة للتموٌل.
وفٌما ٌتعلك بالببلؼات وتعدٌل االلتزامات/ المساهمات/ اإلجراءات،  

أن األحكام الخاصة بالمعلومات الُمسبمة ٌجب أن  ذكر مندوب كندا
الوالٌات المتحدة تكون مذكورة فً نص المرار. دعم مندوب 

األمرٌكٌة تمدٌم مساهمات متتالٌة كل خمس سنوات والترح فترة 
المساهمات الممررة المحددة على المستوى تشاورٌة بسٌطة للنظر فً 

الرابطة مندوب  الوطنً دون مراجعة من الجهات األعلى. أكد
المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً على مبادئ التدرج فً 
المسئولٌات وعدم التراجع فٌها. أكد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة 
نٌابة عن المجموعة العربٌة على أن عدد من الدول النامٌة تبنً 

إلى مساهماتها الممررة على تمٌٌم ُسبُل التنفٌذ. وأشار إلى الحاجة 
المرونة فً تمٌٌم الببلؼات. طالب مندوب المجموعة األفرٌمٌة 
بتعرٌؾ كبلً من الجهود الفردٌة والمعلومات الفردٌة التً سٌتم تمدٌمها 

 لضمان الشفافٌة والوضوح والنظر فً إجمالً الفعالٌة.
وفٌما ٌتعلك بموضع االلتزامات، ذكرت العدٌد من األطراؾ وتشمل 

ملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً ومندوب االتحاد مندوب الرابطة المست
األوروبً أن موضع االلتزامات ال ٌرتبط باإلطار الزمنً. الترح 
مندوب الصٌن أن األحكام الخاصة بااللتزامات ٌجب أن ٌتم تناولها 
فً المسم الخاص باألمور اإلجرائٌة والمإسسٌة وأن ٌتم تناولها فً 

ان إلى الروابط مع المسم الخاص نص المرار. أشار مندوب السود
باألمور اإلجرائٌة والمإسسٌة وبصفة خاصة بؽرض االلتزامات 
والدخول فً حٌز التنفٌذ. عارض مندوب البرازٌل وجود مرفك 

 ٌتضمن المساهمات.
وفٌما ٌتعلك بالتمٌٌم/ المراجعة، دعم مندوب نٌوزٌلندة مراجعة الجهود 

سابمة وااللتزامات/ المساهمات الجماعٌة وتتضمن تمٌٌم اإلجراءات ال
المستمبلٌة. أكد مندوب البرازٌل على أن التمٌٌم اإلجمالً ٌهدؾ إلى 
تمكٌن األطراؾ من النظر فً مساهماتها وتحدٌثها. طالب مندوب 

البلدان النامٌة متماربة التفكٌر بالمراجعة اإلجمالٌة مالٌزٌا نٌابة عن 
ة الدعم هً األساس لزٌادة الشاملة. وأكد مع مندوب الصٌن أن مراجع

الطموح. ذكر مندوب الهند أن المراجعة ٌمكن أن تكون أداة مرجعٌة 
 ولكن ال ٌجب أن تحدد أو تفرض الجهود الفردٌة.

حذر مندوب الصٌن من اتخاذ "نهج التحدٌد والتؤنٌب". والترح تحدٌد 
فجوات التنفٌذ والمشاركة فً أفضل الممارسات وتضمٌن الجهود 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن المراجعة ة. ذكر مندوب التعاونٌ
اإلجمالٌة ٌمكن أن تتضمن: التنفٌذ اإلجمالً الذي لامت به األطراؾ، 
وأنواع التحدٌات، وفرص التعاون والدعم الدولً الُمعزز فً ضوء 

 البٌئات التمكٌنٌة.
وحول التولٌت، أكد مندوب جزر مارشال على أهمٌة اإلطار الزمنً 

شترن لمساهمات التخفٌؾ. وفً سٌاق التخفٌؾ، الترح أربع الم
خطوات: اإلببلغ عن المساهمات الممترحة أو عملٌة مسبمة تمتد إلى 
إثنا عشر شهراً لتمٌٌم األثر اإلجمالً، وعملٌة لتحدٌد االلتزامات، 
وتمٌٌم االلتزامات. دعمت العدٌد من األطراؾ دورة مدتها خمس 

الدول ٌة لمساهمات التخفٌؾ. الترح مندوب سنوات للمراجعة اإلجمال
حول إطار  النامٌة متماربة التفكٌر أن تموم باتخاذ المرار الخاص بها

عشر سنوات من المساهمات الفردٌة.  وزمنً مدته خمس سنوات أ
تساءل مندوب سنؽافورة عن مدى والعٌة ربط المراجعة اإلجمالٌة 

 بدورة مشتركة لتمدٌم الببلؼات.
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ظة الروابط بٌن األلسام، وافك أعضاء الوفود على دعوة وبعد مبلح
الُمٌّسرٌن المتشاركٌن للمجموعات األخرى والنظر فً تكوٌن 
مجموعات منبثمة مشتركة. وفً ٌوم الخمٌس، استمع أعضاء الوفود 
من الُمٌّسرٌن المتشاركٌن لمسمً التكٌّؾ والتموٌل للمنالشات المتعلمة 

هما. كما لامت األطراؾ بتكوٌن مجموعة باألطر الزمنٌة فً مجموعتٌ
منبثمة مشتركة مع المسم الخاص باألحكام اإلجرائٌة والمإسسٌة حول 
المضٌة الخاصة بموضع االلتزامات وٌتولى مندوبا جزر مارشال 

 والنروٌج تٌسٌر هذه المجموعة.
دعم العدٌد من األطراؾ تضمٌن التمٌٌم العام إلجمالً التمدم فً 

ترح مندوب البرازٌل أن تإسس االتفالٌة لعملٌة التمٌٌم االتفالٌة. ال
على أن ٌتم إعبلن نتائجها لبل سنة واحدة على األلل لبل أن تمدم 
األطراؾ المساهمات المحددة على المستوى الوطنً التً تمت 
مراجعتها. الترح مندوب االتحاد األوروبً تمرٌر تجمٌعً 

أحدث ما هو موجود فً "كمخرجات" لعملٌة التمٌٌم على أن ٌكون 
 العلم من بٌن "المدخبلت".

وفٌما ٌتعلك بتعدٌل المساهمات المحددة على المستوى الوطنً، أكدت 
العدٌد من األطراؾ على الطبٌعة الطوعٌة واالختٌارٌة لتعدٌبلت هذه 
المساهمات وأكد مندوب االتحاد األوروبً على أن ذلن ٌجب أن 

 هدؾ طوٌل األجل فً االتفالٌة.ٌكون متوافماً مع التمدم نحو ال
طالب مندوب زٌمبابوي نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة بوجود مادة 
لتعرٌؾ الببلؼات الخاصة لمختلؾ التعهدات مع مرونة لؤلطراؾ 
ذات المدرات المحدودة. الترح مندوب توفالو نٌابة عن ألل البلدان 

ى الوطنً"  نمواً أن ٌُشٌر مصطلح "المساهمات المحددة على المستو
إلى التخفٌؾ، وأن مصطلح "المساهمات" ال ٌنطبك على التكٌّؾ؛ 

 وعلى الحاجة إلى عملٌة تولٌت متوازٌة لُسبُل التنفٌذ.
وفً ٌوم الجمعة، أشار مندوب جزر مارشال إلى التمدم الذي تم فً 
منالشات المجموعة المنبثمة المشتركة التً تركزت على مختلؾ بدائل 

وضوعات وتشمل مرفمات االتفالٌة، والجداول تحدٌد مكان الم
والسجبلت، ومستندات المساهمات والمبلحك باإلضافة إلى آثارها 
المحتملة المانونٌة والسٌاسٌة والعملٌة. طلب مندوب سانتالوسٌا من 
الُمٌّسرٌن المتشاركٌن األخذ فً االعتبار الممترح الخاص به حول 

ً والخاصة لٌتضمن التزامات التخفٌؾ ا 3المرفك  لُمحددة وطنٌا
 باألطراؾ.

ثم عرض الُمٌّسر المتشارن دوندٌش لائمة بالعناصر األساسٌة للجزء 
الخاص باألطر الزمنٌة مع نماط ملخصة تعكس منالشات المجموعة 
حول هذه الموضوعات: التمٌٌم/ المراجعة، الحفاظ على االلتزامات/ 

ساهمات/ اإلجراءات المساهمات/ اإلجراءات، تحدٌث االلتزامات/ الم
المتتابعة، وتعدٌل المساهمات المحددة على المستوى الوطنً، وأدلى 
أعضاء الوفود بتعمٌبات على هذا الملخص. كما تشٌر هذه المائمة 
ً إلى: الطموح، والتدرج، والعملٌة الجماعٌة اإلٌجابٌة، الشفافٌة،  أٌضا

سٌتم أخذها فً  والدٌنامٌكٌة والتفاوت حٌث أنها بمثابة المضاٌا التً
االعتبار هذا باإلضافة إلى المساهمات المبدئٌة الممررة المحددة على 
المستوى الوطنً وتحدٌد مكان الموضوعات فً االتفالٌة وهً 

 المضاٌا التً تحتاج إلى  المزٌد من التوضٌح.
عبَّرت األطراؾ عن تفضٌلها الستخدام الصٌاؼة الموجودة فً أداة 

. وافك الُمٌّسران المتشاركان على تمدٌم لائمة الرئٌسٌن المتشاركٌن
بالعناصر األساسٌة لهذا المسم مصحوبة بتعمٌبات األطراؾ إلى 

 الرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل.
 

تولت سارة باعشن )المملكة العربٌة السعودٌة( وآٌا  التنفٌذ وااللتزام:
ٌوشٌدا )الٌابان( المشاركة فً تٌسٌر أعمال هذه المجموعة التً 
نالشت المسم ن )تٌسٌر التنفٌذ وااللتزام(. واجتمعت هذه المجموعة 

 ٌومً االثنٌن والخمٌس.
فً ٌوم اإلثنٌن شّددت العدٌد من األطراؾ على الحاجة إلى أن 

التفالٌة الجدٌدة أحكاماً حول إنشاء ترتٌبات للتنفٌذ وااللتزام. تتضمن ا
الترحت العدٌد من الدول بعض اإلجراءات آللٌة التزام ٌتم تضمٌنها 
فً االتفالٌة، بٌنما الترح مندوب الصٌن نٌابة عن البلدان النامٌة 

 متماربة التفكٌر خطة عمل لهٌئة تتولى إعداد اإلجراءات.
لتزام، طالب مندوب توفالو نٌابة عن ألل البلدان وحول التفاوت واال

نمواً بوجود فرع للتنفٌذ وااللتزام للدول ذات األهداؾ الوطنٌة فً كل 

المطاعات االلتصادٌة، وفرع للتٌسٌر للدول التً لٌست لها أهداؾ 
وطنٌة شاملة. الترح مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر أن ٌكون 

م للدول المتمدمة وفرع التٌسٌر للدول النامٌة. فرع التنفٌذ وااللتزا
كما نالشت األطراؾ طالبت الدول المتمدمة بآلٌة تنطبك على الجمٌع. 

طبٌعة وهدؾ آلٌة االلتزام. ذكرت العدٌد من الدول أن االتفالٌة ٌجب 
أن تكون تٌسٌرٌة بصفة أساسٌة، بٌنما الترح مندوب بولٌفٌا أن تكون 

كٌمٌة. طلبت األطراؾ أن ٌموم الُمٌّسران االتفالٌة ذات صٌؽة تح
المتشاركان بإعداد أسئلة حول التفاوت والنطاق. نالشت مجموعة 
منبثمة إنشاء آلٌة لبللتزام. لام الُمٌّسران المتشاركان بتوزٌع وثٌمة 

 عمل تلخص المنالشات فً مساء ٌوم اإلثنٌن.
ألمرٌكٌة وفً صباح ٌوم الخمٌس، لفتت مندوبة الوالٌات المتحدة ا 

االنتباه إلى الممترح الممدم منها حول العملٌة التشاورٌة متعددة 
الرابطة المستملة ألمرٌكا األطراؾ. أشار مندوب كولومبٌا نٌابة عن 

البلتٌنٌة والكارٌبً إلى الطبٌعة التٌسٌرٌة للجنة االلتزام والتنفٌذ 
االلتزام الخاصة باتفالٌة بازل. حذر مندوب أسترالٌا من أن نظام عدم 

الذي ٌوفر مسارات بدٌلة للوصول إلى الدعم المادي ٌمكن أن ٌإدي 
 إلى حوافز عكسٌة.

طالبت مندوبة االتحاد األوروبً بآلٌة تنظر فً أداء األطراؾ 
وتتضمن حوافز مبلئمة. وأشارت إلى العبللة مع الشفافٌة ونظام 

من المٌاس واإلببلغ والتحمك. الترح مندوب جزر البهاما أن تتض
ً لكل من الجهود الماضٌة والمستمبلٌة. وبعد  الطرٌمة التٌسٌرٌة تمٌٌما
ظهر ٌوم الخمٌس، لام الُمٌّسران المتشاركان بتوزٌع نسخة محدثة من 
ملخص المنالشات والتً تتضمن ألساماً حول: الفمرة الخاصة باإلنشاء 

م، والعناصر ذات الصلة، والطبٌعة التٌسٌرٌة والهدؾ من آلٌة االلتزا
والشفافٌة وااللتزام، والتفاوت وااللتزام. كما تشٌر إلى أنه نظراً 
لضٌك الولت بدأت األطراؾ فً تبادل وجهات النظر حول هذه 
المضاٌا ولكنها لم تستطع استكمال هذه المنالشات. وحول الخطوات 
المادمة، حدد ملخص المٌسرٌن المتشاركٌن مختلؾ وجهات النظر 

ً و أشار إلى أن األطراؾ ألّرت بفائدة المحادثات حول الُمضً لُُدما
ؼٌر الرسمٌة حول هذا األمر فً اإلعداد لمنالشات الجزء الحادي 

من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج  عشر
 دٌربان للعمل المعّزز.

وتضمن تمرٌر الُمٌّسرٌن المتشاركٌن الممدم للرئٌسٌن المتشاركٌن 
 ملخصاً لهذه المنالشات.للفرٌك العامل 

 
تولت سارة باعشن )المملكة العربٌة  األحكام اإلجرائٌة والمؤسسٌة:

السعودٌة( وروبرتو دوندٌش )المكسٌن( المشاركة فً تٌسٌر أعمال 
المجموعة التً نالشت المسم ل )األحكام اإلجرائٌة والمإسسٌة( والتً 
اجتمعت ٌومً الثبلثاء واألربعاء. وفً ٌوم األربعاء لامت األطراؾ 

ي )األطر الزمنٌة(. بتكوٌن مجموعة منبثمة مشتركة مع المسم 
واجتمعت ٌوم الخمٌس بمٌادة مندوبً جزر مارشال والنروٌج لمنالشة 

منالشات المجموعة المنبثمة موضوع تحدٌد المساهمات. وتم تلخٌص 
 (.9المشتركة فً المسم الخاص باألطر الزمنٌة )انظر صفحة 

الهٌئة اإلدارٌة لبلتفالٌة الجدٌدة، اتفمت جمٌع األطراؾ على أن  وحول
الفمرات الموجودة فً الجزء األول من األداة تعتبر أساس كاؾ لخدمة 

المستملة  الرابطةاالتفالٌة الجدٌدة. أشار مندوب كولومبٌا نٌابة عن 
ً ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً ومندوبا النروٌج وكندا إلى أن الدول الت

ال تموم بالتصدٌك على االتفالٌة ال ٌجب أن ٌكون لها دور فً اتخاذ 
 المرارات ضمن الهٌئة اإلدارٌة.

وحول النظام الداخلً، الترح مندوب السودان نٌابة عن المجموعة 
األفرٌمٌة منالشة النظام الداخلً وفترات اجتماعات الهٌئة اإلدارٌة. 

ٌة متماربة التفكٌر إلى أن الدول النامأشار مندوب الهند نٌابة عن 
التفاصٌل ٌمكن أن ٌتم تحدٌدها فً مرحلة الحمة. ذكر مندوب المملكة 
العربٌة السعودٌة أن النظام الداخلً لمإتمر األطراؾ ٌجب أن ٌنطبك 
ضمن االتفالٌة الجدٌدة. الترح مندوب االتحاد األوروبً أن تُعد 

الرابطة المستملة دوب االتفالٌة النظام الداخلً الخاص بها. الترح من
ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً أن ٌتم منالشة هذا الموضوع فً سٌاق 

 الفمرة الموجودة فً الجزء األول من األداة حول التصوٌت.
الوالٌات المتحدة وحول إرساء وضع المإسسات، أشار مندوب 

الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً وأسترالٌا األمرٌكٌة و
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وآخرون إلى أنهم ٌفضلون تحدٌد المإسسات المائمة التً ستخدم 
ً لكل حالة على حدة فً األلسام ذات الصلة فً  االتفالٌة الجدٌدة طبما

 االتفالٌة.
الدول النامٌة متماربة التفكٌر دعم مندوبو النروٌج والهند نٌابة عن 

والمجموعة األفرٌمٌة وجود حكم عام حول إرساء وضع المإسسات. 
كر مندوب جاماٌكا نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة أن ذ

الترتٌبات المإسسٌة الجدٌدة التً تهدؾ لتعزٌز المإسسات لد تكون 
ضرورٌة. ذكر مندوب البرازٌل أن وجود حكم عام حول إرساء 
وضع المإسسات ٌساعد على تجنب اإلزدواجٌة فً المإسسات 

 المائمة.
ً لحكموحول إذا ما كان التطبٌك ا   لمإلت ٌجب أن ٌكون خاضعا

فً االتفاق أم ٌتم تركه لمرار تبنً االتفالٌة، دعم مندوبو  صرٌح
أسترالٌا والنروٌج وكندا والرابطة المستملة االختٌار األخٌر. الترح 
مندوبا الهند ونٌوزٌلندة إلؽاء النص الخاص بالتطبٌك المإلت. تساءل 

المانونٌة بٌن الدخول فً حٌز مندوب المجموعة األفرٌمٌة عن الفروق 
التنفٌذ والتطبٌك المإلت ولدمت األمانة الخلفٌة الخاصة بذلن. وفٌما 

الرابطة المستملة ألمرٌكا ٌتعلك بالفترة الزمنٌة لبلتفالٌة، أشار مندوبو 
تحالؾ الدول الجزرٌة البلتٌنٌة والكارٌبً واالتحاد األوروبً، و

ٌة وأسترالٌا وكندا وأندونٌسٌا الوالٌات المتحدة األمرٌكالصؽٌرة و
وأنجوال ونٌوزٌلندة والٌابان بؤنه لٌس هنان حاجة لوضع تارٌخ لنهاٌة 

عربٌة الدول النامٌة متماربة التفكٌر والمملكة الاالتفالٌة. دعم مندوب 
حول الفترة الزمنٌة والنظر فً فترة  السعودٌة والصٌن تضمٌن حكم

 .2021عاماً تبدأ فً  20إلى  10من 
وفٌما ٌتعلك بالمرفمات دعمت العدٌد من األطراؾ استخدام الصٌاؼة 
العامة المستخدمة فً االتفالٌات البٌئٌة المتعددة األطراؾ. لدم مندوب 
سانت لوسٌا ممترحه الخاص بالمرفك الثالث لبلتفالٌة لٌتضمن 

 المساهمات المحددة على المستوى الوطنً.
لؽة المعٌارٌة بٌنما شجع وحول التصوٌت، دعمت معظم األطراؾ ال

الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً األطراؾ على مندوب 
االستفادة من الدروس السابمة. وحول المشاركة واتخاذ المرارات، 
عارض مندوبا مالٌزٌا والهند األحكام الُمرتكزة على التخفٌؾ والتً 
تربط المشاركة بالتزامات التخفٌؾ الحالٌة لؤلطراؾ. وأشار إلى أنه 

ل المتمدمة فً تمدٌم ُسبُل التنفٌذ إلى الدول النامٌة فإن إذا فشلت الدو
األخٌرة سوؾ تفشل فً الوفاء بالتزامات التخفٌؾ الخاصة بها وسوؾ 

 تُمنع من المشاركة.
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الترح مندوب المكسٌن، بدعم من مندوبً 

والنروٌج وأسترالٌا وبمعارضة من المجموعة األفرٌمٌة ومندوب 
المساهمات سانتلوسٌا .. الترح تؽٌٌر كلمة "التزامات" ووضع "

الممررة المحددة على المستوى الوطنً" بدالً منها. دعم مندوب 
الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً إلؽاء الفمرة وأشار إلى 
أن مساهمات األطراؾ مطلوبة بالفعل بؽرض التصدٌك. شّددت 

ى أن التكٌّؾ فً بلدها لٌس من األمور الخاصة مندوبة سانت لوسٌا عل
بالمساهمات ولكنه ضرورة. شارن مندوبو أسترالٌا واالتحاد 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فكرة أن األطراؾ ٌجب أن األوروبً و
"تؤتً بشًء على المائدة" كً تستطٌع أن تلعب دوراً فً عملٌة اتخاذ 

 المرار.
دد من األطراؾ الخٌار الخاص وفٌما ٌتعلك باإلٌداع، عارض ع

بالتحفظات فً االتفالٌة ودعموا تضمٌن األحكام التً تصؾ اإلجراء 
 الخاص باالنسحاب.

وافمت األطراؾ على أن الُمٌسرٌن المتشاركٌن سوؾ ٌبلؽان الرئٌسٌن 
المتشاركٌن بوجهات نظر األطراؾ التً تم التعبٌر عنها طوال 

سبتمبر/  4بتوزٌع وثٌمة ٌوم  األسبوع. لام الُمٌسران المتشاركان
 ٌلول تتضمن ملخصاً للمنالشات.أ

 
تولى آٌا ٌوشٌدا )الٌابان( وچورچ واموكوٌا )كٌنٌا(  :5مسار العمل 

 2المشاركة فً تٌسٌر أعمال المجموعة التً نالشت مسار العمل 
والتً اجتمعت من ٌوم اإلثنٌن إلى ٌوم الخمٌس. وساعدت 

التنفٌذ وحول عملٌة الفحص التمنً فً المجموعتان المنبثمتان حول 
 تعمٌك منالشات األطراؾ حول النماط الرئٌسٌة للخبلؾ.

وفً ٌوم اإلثنٌن، لام مندوب بٌرو )رئاسة الدورة العشرٌن لمإتمر 
األطراؾ( ومندوب فرنسا )رئاسة الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر 

امج عمل ببرن 2األطراؾ( بمخاطبة المفاوضٌن وربطا مسار العمل 
بارٌس وطرح أسئلة ألعضاء الوفود للنظر فٌها وتتعلك بمرار  -لٌما

 .2حول مسار العمل 
وكانت المنالشات فً المجموعات الُمٌّسرة مبنٌة على عناصر 
الرئٌسٌن المتشاركٌن لمسودة لرار والتً تم إعدادها بناًء على 

فرٌك المنالشات التً جرت فً الجزء التاسع من الدورة الثانٌة لل
العامل. ولد لام الُمٌسران المتشاركان بنمل وجهات النظر التً تم 

من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل فً  عاشرالجزء الالتعبٌر عنها فً 
 وثائك العمل التً كانت تصدر ٌومٌاً.

أشارت العدٌد من األطراؾ إلى االتفاق فً الرأي على الحاجة العامة 
خفٌؾ وطالبوا بمنالشة "كٌفٌة" تحمٌك لتعزٌز الطموح وؼلك فجوة الت

/الصٌن 77هذا الهدؾ. أشار مندوب مالً نٌابة عن مجموعة الـ
ومندوب المملكة العربٌة السعودٌة نٌابة عن البلدان النامٌة متماربة 
التفكٌر ومندوبا الصٌن والبرازٌل إلى أن مسودة العناصر تنمصها 

الطلبات العامة حول اإلجراءات المحددة وطالبوا األطراؾ بتجاوز 
 العمل "الُمعزز".

وعند التراح تعٌٌن ثبلثة أبطال مشاركٌن لزٌادة وتعظٌم الظهور 
والتواجد السٌاسً لبلتفالٌة، الترح مندوب المالدٌؾ ثبلث خطوات: 
الربط بٌن العمل التمنً والتعاون السٌاسً، زٌادة وتدعٌم عمل 

مرار فً العمل الذي تموم به الهٌئات التابعة لبلتفالٌة اإلطارٌة، واالست
 رئاسة مإتمر األطراؾ.

وبٌنما ألر العدٌد بؤهمٌة االشران رفٌع المستوى إال أن مندوب 
المكسٌن حذر بؤن االشران رفٌع المستوى وحده لن ٌُحفز العمل 

 المطلوب.
أشار مندوب الصٌن ومندوب الكوٌت نٌابة عن المجموعة العربٌة إلى 

إلى  2ر األطراؾ التً تدعو مسار العمل المرارات األخٌرة لمإتم
تناول المضاٌا األخرى بخبلؾ التخفٌؾ مثل التكٌّؾ وُسبُل التنفٌذ. 

فٌما ٌتعلك  2020حثت الهند األطراؾ على النظر فً فجوة ما لبل 
 بكل هذه العناصر.

ب مندوب االتحاد األوروبً بالفمرات التً تركز على التخفٌؾ فً  رحَّ
ل الدعوة إلى التصدٌك على تعدٌل الدوحة. وبدعم مسودة العناصر، مث

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأسترالٌا أوضح أنه على من مندوبً 
الرؼم من أهمٌة المضاٌا األخرى بخبلؾ التخفٌؾ إال أنه ٌجب أن ٌتم 

 النظر فٌها فً المحافل المبلئمة وبواسطة الخبراء المعنٌٌن.
مة حصر نطاق المسودة على دعم العدٌد من وفود الدول المتمد

التخفٌؾ، مع اإلشارة المحدودة للتكٌّؾ مثل الفوائد المشتركة للتكٌّؾ 
وإجراءات التخفٌؾ. كما أكدوا على استخدام الجهات والخبراء 

 الحالٌٌن المعنٌٌن بالتكٌّؾ للتعامل مع لضاٌا التكٌّؾ.
حث مندوبا نٌوزٌلندة وسوٌسرا على "إصبلح" الهٌئات األخرى إذا 

الدول رإي أنها ؼٌر مبلئمة لبل إنشاء مإسسات جدٌدة. أكد مندوبا 
النامٌة متماربة التفكٌر وتحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة على الحاجة 
إلى بناء الثمة كؤولوٌة. سلَّط مندوبو البرازٌل والصٌن وإٌران على 

وأشاروا إلى أن  1وأنه ٌُكمل مسار العمل  2ار العمل أهمٌة مس
 ٌُدعم اتفالٌة فعَّالة فً بارٌس. 2االتفاق على مسار العمل 

/الصٌن عن أسفه من 77وفٌما ٌتعلك بالتنفٌذ، عبَّر مندوب مجموعة الـ
عدم تضمٌن الممترح الخاص به لعملٌة اإلسراع فً التنفٌذ فً 

بت العدٌد من أطر اؾ الدول المتمدمة وكولومبٌا نٌابة عن المسودة. رحَّ
الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً بالتؤكٌد على دور 

 الجهات األخرى بخبلؾ الدول.
وعرض مندوب المكسٌن التمدم الُمحرز فً منالشات المجموعة 
المنبثمة حول التنفٌذ، وأشار إلى أنه لد تم تمدٌم العدٌد من الممترحات 

ول عدة أمور من بٌنها: التعهدات/ االلتزامات، اإلجراءات النصٌة ح
الطوعٌة والفوائد المشتركة، والتموٌل، وإجراءات التخفٌؾ المبلئمة 

 .2وطنٌاً، وإلؽاء الفمرات الخارجة عن نطاق مسار العمل 
وحول عملٌة الفحص التمنً أشار بعض مندوبً الدول النامٌة إلى 

رة على التخفٌؾ. طالب مندوبا البلدان أسفهم من أن هذه العملٌة ممصو
/الصٌن بعملٌة فحص تمنً 77مجموعة الـالنامٌة متماربة التفكٌر و

لد  2020خاصة بالتكٌّؾ، وأشار إلى أن فجوة التخفٌؾ لما لبل 
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نشرة مفاوضات 

 األرض 
        ........................      

. طالب مندوب الهند بالتوسع فً 2020َخلّفت فجوة تكٌّؾ لما لبل 
لتمنٌٌن حول عملٌة الفحص التمنً لتشمل اجتماعات الخبراء ا

الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة التكنولوجٌا والتموٌل. الترح مندوب 
 اجتماعات خبراء تمنٌٌن إللٌمٌة.والكارٌبً 

طالب مندوب بنجبلدٌش نٌابة عن ألل البلدان نمواً ومندوب جنوب 
أفرٌمٌا بتحوٌل مخرجات اجتماعات الخبراء التمنٌٌن إلى إجراءات 

وب االتحاد األوروبً بعبللات واضحة بٌن عملٌة تنفٌذ. طالب مند
الفحص التمنً، والجهات المشاركة رفٌعة المستوى والكٌانات الُمنفذة 

 للمشروعات على أرض الوالع.
أشار مندوب الٌابان إلى العمل الحالً الخاص بالتكٌّؾ والعدٌد من 
 األدوات والمتطلبات الحالٌة إلعداد التمارٌر، وحذر من ازدواجٌة
العمل فً عملٌات الفحص التمنً للتكٌّؾ واإلسراع فً التنفٌذ. ألر 
مندوب المملكة العربٌة السعودٌة بعدم االتفاق حول اختصاصات 

، ولكنه طالب بؤساس منطمً ضد عملٌات 2ومهام مسار العمل 
 الفحص التمنً الخاص بالتكٌّؾ.

ثمة حول ذكر مندوب جنوب أفرٌمٌا العمل الذي تم فً المجموعة المنب
عملٌة الفحص التمنً، وسلَّط الضوء على المنالشات المتعلمة بالنطاق 
والترتٌبات المإسسٌة والحوكمة الخاصة بعملٌة الفحص التمنً. وذكر 
أن االتفاق فً الرأي الذي تم التوصل إلٌه ٌشمل الحاجة إلى: 
االستمرار فً عملٌات الفحص التمنً الخاصة بالتخفٌؾ وتحسٌن 

ع الجهات األخرى بخبلؾ الدول، وزٌادة الزخم السٌاسً الروابط م
وتعزٌز مشاركة وتعزٌز مشاركة الدول النامٌة. والزال هنان اختبلؾ 
فً الرأي حول الترتٌبات المإسسٌة وتشمل منتدى ممترح لئلسراع 
فً التنفٌذ والنطاق الموسع. ولد أوصت المجموعة بعمد اجتماع 

كانت الترتٌبات المإسسٌة المائمة حول  لخبراء التكٌّؾ لمنالشة إذا ما
التكٌّؾ ٌمكن أن تنظر فً الحاجة إلى عملٌة فحص تمنً للتكٌّؾ أو 
إذا ما كانت بعض موضوعات التكٌؾ ٌُمكن أن ٌتم النظر فٌها ضمن 

 .2مسار العمل 
وبعد منالشة حول أي من التمارٌر الممدمة أو وثائك العمل أو األسئلة 

م تضمٌنها فً مدخبلت الُمٌسرٌن المتشاركٌن أو المداخبلت التً ٌت
إلى الرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل، وافمت األطراؾ على أن 
الُمٌّسران المتشاركان سوؾ ٌساعدان الرئٌسٌن المتشاركٌن فً إعداد 

من الدورة الثانٌة للفرٌك  عشرالجزء الحادي نص جدٌد لبل موعد 
مدخبلت الممدمة بؽض النظر عن العامل مع األخذ فً االعتبار كل ال

 صورتها.

 الجلسات الختامٌة

فرٌك االتصال المعنً بالفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج 
بعد ظهر ٌوم الجمعة افتتح أحمد دوؼبلؾ  دٌربان للعمل المعّزز:

 الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل الجلسة الختامٌة لفرٌك االتصال.
ٌن المتشاركٌن، بمساعدة من الُمٌّسرٌن اتفمت األطراؾ على أن الرئٌس
بإعداد ورلة ؼٌر رسمٌة تُشكل ون والمتشاركٌن واألمانة، سٌموم

النص التفاوضً مع األخذ فً االعتبار وجهات نظر وموالؾ 
من الدورة الثانٌة  عشراألطراؾ لتكون األساس لعمل الجزء الحادي 

أشار أحمد للفرٌك العامل الممرر عمده فً أكتوبر/ تشرٌن أول. 
دوؼبلؾ الرئٌس المتشارن إلى أنه خبلل األسبوع األول من أكتوبر/ 
تشرٌن األول سوؾ ٌموم الرئٌسان المتشاركان بتوزٌع الورلة ؼٌر 
الرسمٌة ومذكرة سٌنارٌو والتً سوؾ تمترح النظام الجدٌد للعمل. 
وشرح أن المفاوضات سوؾ تتم فً مجموعة صٌاؼة مفتوحة 

 ت منبثمة إذا لزم األمر.العضوٌة مع مجموعا
/الصٌن بتعّلم 77مجموعة الـطالبت مندوبة جنوب أفرٌمٌا نٌابة عن 

الدروس المتعلمة بالتمسٌم وأشارت إلى الضؽط الذي ٌُشكله العدٌد من 
المجموعات المنبثمة على الوفود صؽٌرة العدد وأكدت على أن 
المضاٌا المتماطعة ٌجب التعامل معها فً مكان مركزي. وأكدت على 
ضرورة اإلشارة إلى التمدم وٌشمل ذلن ممترحات األطراؾ 
"والنصوص التً تإدي إلى التمارب" والمنالشات. أكد أحمد دوؼبلؾ 
الرئٌس المتشارن على أن إنشاء مجموعة صٌاؼة واحدة مفتوحة 

من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل  عشرالعضوٌة فً الجزء الحادي 
ٌؤتً استجابة للمخاوؾ التً عبَّرت عنها بعض الدول إزاء تمسٌم 

نظر فً المضاٌا المتماطعة بصورة أفضل. المفاوضات وٌهدؾ إلى ال

 عشروشرح أن االجتماعات الثنائٌة التً ستنعمد لبل الجزء الحادي 
 من الدورة الثانٌة تهدؾ إلى أن تكون اجتماعات تمهٌدٌة.

 
انعمدت الجلسة العامة الختامٌة فور اختتام  الجلسة العامة الختامٌة:

لرئٌس المتشارن إلى أن اجتماع فرٌك االتصال. أشار أحمد دوؼبلؾ ا
األمانة لد أبلؽت بوجود عجز فً الصندوق االستئمانً للمشاركة فً 

ورٌس، األمٌن ؽلٌة اإلطارٌة. ذكرت كرٌستٌانا فٌعملٌة االتفا
التنفٌذي، أنه ٌُفضل المساهمات الممدمة من األطراؾ خبلل األسبوع، 

ء الحادي الجزسٌتم تموٌل المشاركة الكاملة لكل الدول النامٌة فً 
من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل وفً الدورة الحادٌة والعشرٌن  عشر

 لمإتمر األطراؾ.
وجه أحمد دوؼبلؾ الرئٌس المتشارن الشكر للوفود صؽٌرة العدد 

ً اجتماع 174لمرونتها وأشار إلى أنه لد تم عمد  للمجموعات الُمٌسرة  ا
 والمجموعات المنبثمة خبلل األسبوع.

برنالٌس من رئاسة الدورة العشرٌن لمإتمر  –تو أكد چورچ فو
األطراؾ )بٌرو( على إلرار األطراؾ بالحاجة إلى التمدم نحو أسلوب 
أكثر مركزٌة للمفاوضات الشاملة. وذكر أنه، إلى جانب الرئاسة 
المادمة للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ سوؾ تتولى 

عمد مشاورات مع رإساء  رئاسة الدورة العشرٌن لمإتمر األطراؾ
 من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل. عشرالوفود أثناء الجزء الحادي 

وصؾ لورانس توبٌانو من رئاسة الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر 
األطراؾ الخطط الخاصة باجتماع أكتوبر/ تشرٌن األول بانها ستتم 

ب بالفهم المشت رن لنوع تحت شعار "فرٌك واحد، هدؾ واحد"، وَرحَّ
الوثٌمة المطلوبة للدورة المادمة للفرٌك العامل الممرر عمدها فً 
أكتوبر/ تشرٌن األول حٌث سٌساعد هذا الفهم على "تنظٌم عملنا 

 بفعالٌة".
عرض ٌانج لٌو )الصٌن( ممررالفرٌك العامل تمرٌر الدورة 

(FCCC/ADP/2015/L.3)   .واعتمدت األطراؾ هذا التمرٌر
من  عاشرعلَّك أحمد دوؼبلؾ الرئٌس المتشارن أعمال الجزء ال

 عصراً. 4:39الدورة الثانٌة للفرٌك العامل فً الساعة 

لجزء العاشر من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل تحلٌل مختصر ل

 المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

 ٌام.....األ أوكانت أس و ام،ٌاأل أفضل تلن  كانت
 تشارلز دٌكنز، لصة مدٌنتٌن

بارٌس. وكشؾ  -الطرٌك إلى بارٌس اآلن هو لصة مدٌنتٌن بون
 للفرٌك العامل أن الطرٌك ُمنحدر من الدورة الثانٌة عاشرالجزء ال

ً لصة ثبلثة مستوٌات من التفاوض تتم  . وهوطرلهولكن ٌُمكن  أٌضا
فً نفس الولت ولكن بصورة منفصلة وكٌؾ ٌمكن أن ٌتم دمج هذا 
الهرم بصورة رأسٌة. وفً هذه العملٌة السٌاسٌة الموسعة، ٌشترن 
رإساء الدول فً لمة الهرم لٌخلموا اإلرادة السٌاسٌة والرإٌة، وٌعمل 

لمتشابكة مثل التفاوت فً الوزراء على تفكٌن المضاٌا السٌاسٌة ا
المسئولٌات والتموٌل. وتتكون لاعدة الهرم من المفاوضات التمنٌة 

ر المناخ والتً من بموجب اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌّ 
المتولع أن تمدم الجزء األكبر من اتفالٌة بارٌس وتعمل على بلورة 

ً. وعلى الرؼم من الخٌارات والبدائل للمرارات على المستوى السٌاس
ً لكلمات رئاسة الدورة العشرٌن  ان التمدم فً هذا االجتماع طبما
لمإتمر األطراؾ كان "ؼٌر كاؾ وؼٌر متساوي" إال أنه كانت هنان 
نملة إلى األمام لتكلٌؾ الرئٌسٌن المتشاركٌن بصٌاؼة نص تفاوضً 
جدٌد وٌعتبر ذلن نتٌجة هامة بالنظر إلى المفاوضات السٌاسٌة 

 ادمة.الم
من الدورة  عاشرٌعمد هذا التحلٌل المختصر ممارنة بٌن والع الجزء ال

الثانٌة للفرٌك العامل مع التولعات الكبرى التً كانت لدى الكثٌرٌن 
لبل االجتماع. كما أنه ٌنظر فً الرإى العمٌمة بٌن األطراؾ حول 
حزمة بارٌس التً سٌجري إعدادها ولٌود المفاوضات التمنٌة التً 

ها المفاوضون عند الفصل بٌن هذه المفاوضات وبٌن العملٌة ٌرا
 السٌاسٌة الموسعة.

 
 لصة ُجُسور

 الشن..لمد كان عصر الٌمٌن، لمد كان عصر 
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نشرة مفاوضات 

 األرض 
        ........................      

من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل كان هنان  عاشرالجزء اللبل انعماد 
اتفاق عام حول الحاجة الملحة إلحراز تمدم بهدؾ الوصول إلى اتفاق 
فً بارٌس فً شهر دٌسمبر/ كانون أول. وتراوحت التولعات بٌن 
هإالء الذٌن كان ٌحدوهم أمل َحذر لتوضٌح الموالؾ وتعرٌؾ 

الوصول إلى منتصؾ مجاالت التوافك. وحاول الرئٌسان المتشاركان 
ا األطراؾ إلى اإلسراع فً المفاوضات "وإلى إعداد ٌالطرٌك ودع

ممترحات لتمرٌب وجهات النظر، وإذا أمكن تمرٌب وبلورة الخٌارات 
 لمزٌد من المفاوضات".

وإذا كان ممٌاس التمدم ٌرتفع إلى دعوة الرئٌسٌن المتشاركٌن 
والبدائل، إال أن لممترحات تمرٌب وجهات النظر وبلورة الخٌارات 

من الدورة الثانٌة لد أظهرت تمدماً، ؼٌر متساوي  عاشرحمٌمة الجزء ال
وتكمٌلً، بٌن المجموعات الُمٌسرة حول ألسام النص التفاوضً. 
وبصفة إجمالٌة كانت ممترحات تمرٌب وجهات النظر بمثابة 
"حٌوانات وحٌدة المرن النادرة" وأشار أحد أعضاء الوفود إلى أن 

د من الممترحات لم تعمل على تمرٌب وجهات النظر ولكن عملت العدٌ
على توحٌد الموالؾ بٌن األطراؾ التً كان لها وجهات نظر 

 متشابهة.
ولد لامت األطراؾ بإعداد مسودة ممترحات نصٌة فً العدٌد من 
األلسام لتوضٌح موالفها ووجدت العدٌد من الُسبُل الستٌعاب وجهات 

تعلك بمجموعات التكٌّؾ والتموٌل وبناء النظر األخرى. وفٌما ٌ
المدرات، شعر العدٌد من أعضاء الوفود بالسعادة لبلورة الخٌارات 
والموالؾ حول بعض المضاٌا. واستطاعت المجموعة األفرٌمٌة من 
خبلل التواصل إلناع أو على األلل مناورة االتحاد األوروبً وآخرٌن 

ل التكنولوجٌا. واستطاعت بفكرة إطار العمل الُمعزز حول تنمٌة ونم
المجموعات الُمٌسرة األخرى مثل تلن الخاصة بالتخفٌؾ واألطر 
الزمنٌة اتخاذ خطوات صؽٌرة مثل إعداد نصوص لتمرٌب وجهات 
النظر حول التنفٌذ المشترن فً التخفٌؾ. وحاولت المجموعة الُمٌّسرة 

ومع حول األطر الزمنٌة االشتران مع المجموعات الُمٌّسرة األخرى 
الُمٌّسرٌن المتشاركٌن فً المضاٌا المتماطعة. وظلّت األلسام الخاصة 
بالتمهٌد وعام/ الهدؾ ُمعّطلة على الرؼم من أن البعض لد شعروا أنه 
من السابك ألوانه منالشة التمهٌد فً هذه المرحلة دون معرفة ما 

 سٌتضمنه نص االتفالٌة.
فرٌك العامل إلى ما ٌراه من الدورة الثانٌة لل عاشرالجزء الولد سار 

البعض أنه االتجاه الصحٌح "احراز تمدم فً العناوٌن، إن لم ٌكن فً 
المنظمات ؼٌر الحكومٌة "العملٌة النص"، وهو ما أطلك علٌه مندوب 

الهشة". ولد ساهم اتجاهان فً التمدم ؼٌر المتساوي والتكاملً الذي 
وهما: المفاوضات من الدورة الثانٌة  عاشرالجزء التم مبلحظته فً 

التمنٌة كشفت االنمسام المتعمك فً رإى األطراؾ حول حزمة 
بارٌس، وعدم الربط بٌن المفاوضات التمنٌة فً االتفالٌة اإلطارٌة 

 والعملٌات السٌاسٌة التً تحدث خارج االتفالٌة اإلطارٌة.
 

 لصة اثنا عشر لسما  
 كان لدٌنا كل شًء، لم ٌكن لدٌنا أي شًء

من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل كان لدى  عاشربداٌة الجزء ال فً
نص تجمٌعً ٌشمل  –األطراؾ الركائز األساسٌة لحزمة بارٌس 

وجهات نظر كل األطراؾ وأداة الرئٌسٌن المتشاركٌن التً تُمسم 
النص إلى ثبلثة أجزاء. الجزء األول ٌتضمن األحكام الخاصة باتفالٌة 

ٌضم األحكام التً ٌتم وضعها فً ممررات ، والجزء الثانً 2015
مإتمر األطراؾ، والجزء الثالث ٌُحدد األحكام التً ٌتطلب تحدٌد 
موضعها مزٌداً من الوضوح. وأثنى العدٌد فً البداٌة على األداة التً 

طلب األطراؾ. ولكن بنهاٌة االجتماع، أصبحت على تم إعدادها بناء 
، ألنها ال ٌُمكن أن تحل الخبلفات األداة ؼٌر مبلئمة للمهمة المطلوبة

العمٌمة بٌن األطراؾ حول عناصر حزمة بارٌس، وهٌكل االتفالٌة 
وكٌفٌة التعامل مع المضاٌا المتماطعة. وفً الوالع، كان من المفترض 
أن تكون األداة مكملة فمط لنص جنٌؾ التفاوضً، ومع ذلن اختلفت 

ولتاً كبٌراً أثناء أول  األطراؾ حول كٌفٌة استخدامها. انفمت األطراؾ
ٌومٌن فً االجتماع فً الجدل حول: وضع المضاٌا الموجودة فً 
الجزء الثالث من األداة )األحكام التً تتطلب المزٌد من التوضٌح( فً 
ألسام االتفالٌة أو المرارات، وتناول المضاٌا الموضوعٌة، والتنمل 

مة لتعمٌك الفهم. فمرة بفمرة بٌن النص، أو استخدام المجموعات المنبث

ولد أثار وضع البنود الموجودة فً الجزء الثالث )األحكام التً تتطلب 
المزٌد من التوضٌح( المخاوؾ من أن هذه المضاٌا الجدلٌة سوؾ 
تنتهً فً "سلة المهمبلت". وأدى ذلن إلى نداء إلعادة تصنٌؾ 

والتً أطلك علٌها أحد أعضاء الوفود "العودة  3العناصر فً الجزء 
مرة أخرى للتصنٌؾ". وأعرب آخرون عن رؼبتهم فً التركٌز على 
الجزء األول )االتفالٌة( لٌجدوا أرضٌة  ومساحة واضحة للمزٌد من 
المضاٌا الصعبة. ولد تسبب عدم الوضوح فً االستراتٌجٌة الكلٌة 
حول كٌفٌة استخدام األداة فً تؤخٌرات إجرائٌة فً الٌومٌن األولٌن 

ن ال ٌمكن لؤلطراؾ استعادته. ولال أحد ولت ثمٌ -لبلجتماع
المبلحظٌن، "كما لو كنا نحاول عمل تمثال من أحجار صعبة وثابتة 

 ودون وجود مادة جدٌدة".
ولد عكست المنالشات حول وضع النص االنمسامات العمٌمة التً 
ٌصعب حلها بٌن األطراؾ حول الرإٌة الكلٌة لحزمة بارٌس. 

تفالٌة دولٌة، أعرب مندوبو الدول وباإلشارة إلى صعوبة تعدٌل ا
المتمدمة عن أنهم ٌُفضلون اتفالٌة موجزة تعمل على إنشاء المإسسات 
وتتضمن أحكاماً أساسٌة، على أن تترن التفاصٌل التشؽٌلٌة لممررات 
مإتمر األطراؾ، التً ٌَسُهل تعدٌلها بمرور الولت. وكان للدول 

ر الهامة ٌجب أن تكون النامٌة معاٌٌر مختلفة، فهً ترى أن العناص
مذكورة فً االتفالٌة حٌث أن ممررات مإتمر األطراؾ مإلتة وألل 
فً المستوى. وعبلوة على ذلن، وحٌث أنه من المحتمل أن تكون 
األٌام األخٌرة فً بارٌس مرهمة، فإن الدول النامٌة عبَّرت عن 
مخاوفها بؤن ممررات األطراؾ ٌُمكن أن ٌتم إرجائها لمإتمر 

ؾ التالً. شرح أحد أعضاء الوفود كٌؾ ٌمكن لهذا الوضع أن األطرا
ٌإدي إلى تعمٌد االتفاق على حزمة: إذا كانت االتفالٌة ستتضمن 

" ماذا" فكٌؾ سنتفك على "كٌؾ" وكانت الممررات ستتضمن "ماذا"
 "؟كٌؾدون معرفة "

وأصبحت لضاٌا التسلسل هذه معمدة بسبب أسلوب العمل الُمحدد طبماً 
. 2015تفالٌة وبسبب عدم االتفاق على كٌفٌة هٌكلة اتفالٌة لمسم اال

فعلى سبٌل المثال كانت العدٌد من الدول تفضل لسم عام/ الهدؾ 
شامل ثم ألسام مرنة محددة الموضوعات. بٌنما ٌرٌد البعض لسم عام/ 
الهدؾ مختصر أو ٌمكن االستؽناء عنه ومجموعة كبٌرة من األحكام 

 الخاصة بها. فً األلسام المواضٌعٌة
وباإلضافة إلى ذلن ظهرت العدٌد من المضاٌا كمضاٌا متماطعة مما 
زاد من حٌرة األطراؾ حول كٌفٌة التعامل معها فً المجموعات 
الُمٌسرة المحددة الموضوعات. وحاولت مجموعة األطر الزمنٌة إحالة 
تحدٌد موضع االلتزامات إلى مجموعة اإلجراءات المإسسٌة والتً 

ها فً األطر الزمنٌة. كما برزت لضٌة تموٌل التكٌّؾ رأت وضع
كمضٌة استراتٌجٌة متماطعة مما أدى إلى تباطإ المنالشات فً كل من 
منالشات التموٌل والتكٌّؾ. وأثناء االجتماع النهائً لمجموعة االتصال 
ً النص  أعلن الرئٌسان المتشاركان أن كل األطراؾ سوؾ تمرأ سوٌا

رٌن أول. وجاء ذلن اإلعبلن بمثابة تطور الجدٌد فً أكتوبر/ تش
بت به العدٌد من األطراؾ التً كانت تشعر باإلحباط بعد توزٌع  رحَّ

 منالشة مختلؾ المضاٌا بٌن األلسام.
ولد كان تؽٌّر أسالٌب العمل فً المفاوضات التمنٌة والذي شكَّل 
األساس للعملٌة الهرمٌة الحالٌة بمثابة وعد للعمل على المضاٌا 

متماطعة وتوضٌح عناصر حزمة بارٌس بٌن األطراؾ. وكانت هذه ال
ً ما فً المفاوضات التمنٌة  التعدٌبلت واالصبلحات المٌكانٌكٌة نوعا
وسٌلة لئلسراع بالمفاوضات إلى الوتٌرة المطلوبة. ومع ذلن، فإن 
العملٌات السٌاسٌة الجارٌة تعتبر من العناصر الضرورٌة لتسهٌل 

 جحة فً بارٌس.الوصول إلى نتٌجة نا
 

 لصة ثالث عملٌات
 لمد كان عصر الحكمة، لمد كان عصر الحمالة

أدرن الكثٌرون أن المفاوضات التمنٌة التً تُشكل اتفالٌة بارٌس ؼٌر 
كافٌة لتمدٌم صفمة نهائٌة ذات توجٌه سٌاسً أعلى. وصؾ العدٌد من 

وخارج  المبلحظٌن ذوي الخبرة العملٌات بؤنها على شكل هرمً داخل
االتفالٌة اإلطارٌة على مستوى رإساء الدول والمستوٌات الوزارٌة 
والتمنٌة. وأنه من المتولع بٌن هذه الخطوط أن ٌموم الوزراء باالتفاق 
على "حزمة مالٌة" على هامش اجتماعات لٌما الخاصة بصندوق النمد 

 أكتوبر/ تشرٌن أول. 7الدولً والبنن الدولً فً 
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نشرة مفاوضات 

 األرض 
        ........................      

مفاوضٌن الذٌن ٌعملون بهدؾ االتفاق وفً ضوء مختلؾ مستوٌات ال
فً بارٌس، وصل العدٌد إلى بون ورحبوا بتمارٌر االجتماعات 
الوزارٌة ؼٌر الرسمٌة التً ُعمدت فً بارٌس فً ٌولٌو/ تموز. 
وٌمكن الحصول على توجٌه حول المضاٌا الشائكة وتشمل التفاوت فً 

رٌة ؼٌر المسئولٌات ومستوى الطموح فً مذكرة االجتماعات الوزا
الرسمٌة. ومع ذلن شعر الذٌن حضروا إلى بون وكانوا ٌؤملون فً 
حدوث تمدم باإلحباط. ولم ٌكن هنان سوى أدلة للٌلة للؽاٌة فً الفرٌك 

 العامل المخصص أن هذه االجتماعات الوزارٌة لد انعمدت.
من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل التحدٌات التً  عاشرالجزء الأظهر 

محاولة سد الفراغ بٌن العملٌات السٌاسٌة رفٌعة المستوى  واجهها فً
والمفاوضات التمنٌة. أكد البعض على أنه بٌنما لدمت االجتماعات 
الوزارٌة التوجٌه حول كٌفٌة التعامل مع موضوع التفاوت فً 
المسئولٌات إال أنها لم تحدد كٌفٌة تفعٌلها ضمن العناصر المواضٌعٌة. 

لى المستوى السٌاسً حول كٌفٌة التعامل ولد كان ؼٌاب الوضوح ع
مع التفاوت فً المسئولٌات فً كل األلسام هو السمة الؽالبة فً 

 منالشات المجموعات الُمٌّسرة على المستوى التمنً فً بون.
ومع ذلن، فإنه فً نهاٌة هذه الدورة، كان هنان شعور بؤن بعض 
الزخم الذي نشؤ فً شهر ٌولٌه/ تموز حول التفاوت فً المسئولٌات لد 
ً فً المجموعة المنبثمة حول التفاوت فً لسم  بدأ ٌنشط تدرٌجٌا
التخفٌؾ واستطاعت األطراؾ على األلل أن تحدد كل الُسبُل التً تم 

التفاوت فً النص. وكان السإال الموجود هو إذا ما بها اإلشارة إلى 
كانت المفاوضات التمنٌة هً التً تمدم مخرجاتها للمفاوضات 

 السٌاسٌة أم العكس.
وبالنسبة للبعض، فإن أعضاء الوفود فً المفاوضات التمنٌة لدٌهم 
التارٌخ والخبرة وهً تعتبر من الموارد الهامة لحل المضاٌا وتمدٌم 

منالشات السٌاسٌة. وبالنسبة آلخرٌن، فإن المستوى المعلومات لل
السٌاسً ٌمكن أن ٌمدم التوجٌه للمفاوضات التمنٌة وذلن بصفة جزئٌة 

 عن طرٌك تحدٌد المماٌضات السٌاسٌة والخروج بحلول وسط.
 

 لصة مدٌنتٌن
 لمد كان موسم الضوء، لمد كان موسم الظبلم.....

بالنسبة للعدٌد من األطراؾ، كانت أهم نتائج االجتماع هو التكلٌؾ 
الواسع الذي تم توجٌهه ٌوم الجمعة إلى الرئٌسٌن المتشاركٌن إلعداد  
ً تفاوضٌاً. ولد تزاٌد أهمٌة هذا  ورلة ؼٌر رسمٌة جدٌدة تُشكل نصا
التكلٌؾ طوال األسبوع فً ضوء زٌادة التمدم الُمحرز. ومن خبلل 

من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل  عاشرٌاس، أثبت الجزء الهذا المم
نجاحه. ولد وافمت األطراؾ بسرعة على أن تطلب من الرئٌسٌن 
المتشاركٌن إعداد أول نص "وثٌمة واحدة مختصرة ومجمعة تصحح 
عدم التوازن وتكون شاملة ولٌست ُممٌَّدة فٌما ٌتعلك بالمحتوى 

امل معها، وتوضح بصورة وتتضمن خٌارات مبلورة وٌسهل التع
أفضل كل المضاٌا المركزٌة بٌن محور االتفالٌة ولرارات مإتمر 

 األطراؾ".
ولد أصبحت مهمة الرئٌسٌن المتشاركٌن أكثر صعوبة نظراً لتزاٌد 
تمدم األطراؾ نحو نص تفاوضً واحد ٌُشبه إلى حد كبٌر ذلن الذي 

حدة الموجزة التً من المؤمول أن ٌتم إلراره فً بارٌس. والوثٌمة الوا
ٌرٌدها األطراؾ تعتبر بعٌدة كل البعد عن نص جنٌؾ التفاوضً 

من  عاشروعن أداة الرئٌسٌن المتشاركٌن والتً لن تتؽٌر بعد الجزء ال
الدورة الثانٌة. ولبل اجتماع أكتوبر/ تشرٌن األول ٌجب على الرئٌسٌن 
المتشاركٌن محاولة صٌاؼة نص لبعض المضاٌا وتحدٌد خٌارات 
ً كبٌراً فً وجهات النظر وذلن  للمضاٌا األخرى التً تشهد اختبلفا
بهدؾ المفز من مرحلة تجمٌع وجهات النظر إلى نص تفاوضً ٌمكن 
منالشته فً بون فً شهر أكتوبر/ تشرٌن األول وٌخدم كمسودة 

 .2020التفالٌة بارٌس لما بعد 
 وسوؾ ٌساهم فً هذا الزخم اجتماع رإساء الدول الذي سٌعمده

سبتمبر/ أٌلول،  27األمٌن العام لؤلمم المتحدة بان كً مون فً ٌوم 
واالجتماعات المادمة لوزراء المالٌة، واالتفاق المتولع على "الحزمة 

أكتوبر/ تشرٌن األول باإلضافة إلى تمدٌم معظم  7المالٌة" فً لٌما فً 
المساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً وتشمل تلن 

 ة من الهند والبرازٌل.الممدم

وشعر العدٌد باألمل فً عبللة أكثر تكافلٌة بٌن المستوٌات السٌاسٌة 
والتمنٌة، وسوؾ تمدم المفاوضات السٌاسٌة التوجٌه حول المضاٌا 
السٌاسٌة المعمدة إلى المستوى التمنً وذلن لتسهٌل المفاوضات. كما 

الخٌارات  أن المستوى التمنً بدوره سوؾ ٌمدم للمستوى السٌاسً
الواضحة والمشورة حول آثارها بهدؾ تجنب المرارات ؼٌر 
الموضوعٌة والمتسرعة أثناء الساعات األخٌرة من الدورة الحادٌة 

 والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
وفً األسابٌع األخٌرة لبل اجتماع بارٌس، فإن هذه المستوٌات ٌجب 

وازي مع التمدم أن تتداخل ونتمنى أن تحدث االتفالٌات السٌاسٌة بالت
التمنً حول النص. ورداً على الشعور بؤهمٌة التعجٌل فً العمل لدى 
أحمد دوؼبلؾ الرئٌس المتشارن، أكد أحد أعضاء الوفود: "سواًء كنا 

 مستعدٌن أم ال، فإننا لدٌنا موعد مع التارٌخ فً بارٌس".

المادمةاالجتماعات   

: ٌهدؾ لهواء النظٌفاجتماع الفرٌك العامل التابع لتحالف المناخ وا

هذا االجتماع إلى الحد من الملوثات المناخٌة لصٌرة األجل، وسوؾ 

. ٌعد هذا التحالؾ، الذي 2015سبتمبر/أٌلول   9و 8ٌنعمد ٌومً 

استضافه برنامج األمم المتحدة للبٌئة، هو التحالؾ الدولً الطوعً 

األجل للشركاء الذٌن ٌركزون على معالجة الملوثات المناخٌة لصٌرة 

من أجل حماٌة البٌئة والصحة العامة، وتعزٌز األمن الؽذائً والطالة، 

إلى جانب عبلج مشكلة تؽٌر المناخ على المدى المرٌب. ٌموم الفرٌك 

العامل التابع للتحالؾ باإلشراؾ على اإلجراءات التعاونٌة التً 

: المكان. 2015سبتمبر/أٌلول  9-8: التوارٌخٌتخذها التحالؾ. 

: أمانة تحالؾ المناخ والهواء النظٌؾ. االتصالفرنسا.  بارٌس،

-1-44-37-14-74: الفاكس+. 33-1-44-37-14-50الهاتف: 

33 .+ 

  ccac_secretariat@unep.org:البرٌد اإللكترونً

  /http://www.ccacoalition.orgالمولع اإللٌكترونً:

 

الكربون ألمرٌكا الالتٌنٌة ومنطمة البحر الكارٌبً عام منتدى 

: سوؾ ٌوفر هذا المنتدى منصة للمشاركٌن لمنالشة الخٌارات 5132

اإلللٌمٌة وظروؾ السٌاسٌة المواتٌة التً لد تكون مطلوبة للتحرن 

نحو االلتصادات محاٌدة الكربون فً أمرٌكا البلتٌنٌة ومنطمة البحر 

 11-9: التوارٌخى التحدٌات المرتبطة بها. الكارٌبً، باإلضافة إل

: أسدٌة االتصال: سانتٌاؼو، شٌلً. المكان. 2015سبتمبر/أٌلول 

 بارٌرا

  Leontina.BARRERA@cepal.org: البرٌد اإللكترونً

 :http://www.ieta.org/latinwww-المولع اإللٌكترونً: 

2015-forum-carbon-caribbean-and-american 

 

اإلجراءات  –شراكات الطٌران العالمٌة المعنٌة بخفض االنبعاثات 

تموم منظمة الطٌران المدنً الدولً بتنظٌم هذا  البٌئٌة المتعددة:

المنتدى بهدؾ تسلٌط الضوء على النتائج التً تحممت حتى اآلن من 

خبلل الشراكات الممامة بٌن منظمة الطٌران المدنً الدولً 

والحكومات والمنظمات األخرى التً تركز على الحد من انبعاثات 

تمدٌم المبادرات التً ؼازات الدفٌئة من الطٌران الدولً. وسٌتم 

تشكلت نتٌجة للندوة إلى الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ 

فً اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ فً دٌسمبر/ 

. 2015سبتمبر/أٌلول  17-16: التوارٌخ. 2015كانون االول 

نً : منظمة الطٌران المداالتصال: مونتلاير، كٌبٌن، كندا. المكان

-954-6077: الفاكس. +3-234-224-9532الهاتف: الدولً. 

514-1+ 
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 األرض 
        ........................      

 gap@icao.int-e: البرٌد اإللكترونً

: المولع اإللٌكترونً

http://www.icao.int/Meetings/EGAP/Pages/defau

lt.aspx 

 

: من 5132لمة األمم المتحدة المعنٌة بالتنمٌة المستدامة لعام 

لائد من لادة العالم فً هذه الممة  150المتولع مشاركة أكثر من 

بهدؾ اعتماد جدول أعمال التنمٌة الجدٌد رسمٌاً. جدول أعمال التنمٌة 

، "تحوٌل عالمنا: ٌتضمن جدول أعمال 2015عام المستدامة لما بعد 

ً وأهداؾ وؼاٌات التنمٌة المستدامة  2030 للتنمٌة المستدامة": إعبلنا

وسبل التنفٌذ وإلامة شراكة عالمٌة جدٌدة للتنمٌة وإطاراً للمتابعة 

: ممر المكان. 2015سبتمبر/أٌلول  27-25: التوارٌخوالمراجعة. 

: شعبة األمم المتحدة للتنمٌة التصالااألمم المتحدة فً نٌوٌورن. 

 +1-212-963-4260: الفاكسالمستدامة. 

  dsd@un.org: البرٌد اإللكترونً

 :www: المولع اإللٌكترونً

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sum

mit/  

 

غرب / وسط / شمال أفرٌمٌا  المحادثات األفرٌمٌة المعنٌة بالمناخ:

تحت شعار  والدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة بغرب أفرٌمٌا:

"دممرطة الحوكمة العالمٌة لتؽٌر المناخ وبناء التوافك األفرٌمً نحو 

الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ وما بعدها". ٌموم برنامج 

ت األفرٌمٌة المعنٌة المناخ من أجل التنمٌة فً أفرٌمٌا بتنظٌم المحادثا

بالمناخ، وهذا البرنامج هو برنامح مشترن بٌن مفوضٌة االتحاد 

األفرٌمً ولجنة األمم المتحدة االلتصادٌة ألفرٌمٌا والبنن األفرٌمً 

: داكار، المكان. 2015أكتوبر/تشرٌن األول  3-1: التوارٌخللتنمٌة. 

المركز : جاكلٌن جنجً، مسإول االتصاالت فً االتصالالسنؽال. 

األفرٌمً لسٌاسة دراسات المناخ، لجنة األمم المتحدة االلتصادٌة 

 + .251-11-544-3489: الهاتفألفرٌمٌا. 

 JChenje@uneca.org: البرٌد اإللكترونً

-www: http://climdev: المولع اإللٌكترونً

africa.org/cop21/act   

 

ثانٌة واألربعون للهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر الدورة ال

 2015سوؾ تنعمد هذه الدورة فً أكتوبر/تشرٌن األول  المناخ: 

 8-5: التوارٌخللمٌام بعدة أمور من بٌنها انتخاب رئٌس جدٌد. 

: االتصال: دوبروفنٌن، كرواتٌا. المكان. 2015أكتوبر/تشرٌن األول 

 الهاتف:أمانة الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ. 

84/54/8208-730-22-41+ 

 +41-22-730-13/8025: الفاكس 

 .  IPCC-Sec@wmo.int: البرٌد اإللكترونً

  :http://www.ipcc.ch/www: المولع اإللٌكترونً

ٌموم هذا االجتماع السادس والعشرٌن لمجلس صندوق التكٌف: 

المجلس بإدارة واإلشراؾ على صندوق التكٌؾ تحت رعاٌة وتوجٌه 

أكتوبر/تشرٌن  9-6: التوارٌخالدول األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو. 

: كاثرٌن بوؾ، أمانة االتصال: بون، ألمانٌا. المكان 2015األول 

-2720: الفاكس+ 1-202-473-7499: الهاتفصندوق التكٌؾ. 

522-202-1  

  fund.org-cpoff@adaptation: البرٌد اإللكترونً

 fund.org-http://www.adaptation: المولع اإللٌكترونً

 

ة البنن الدولً وصندوق النمد الدولً: االجتماعات السنوٌة لمجموع

سوؾ ٌحضر االجتماعات السنوٌة لمجموعة البنن الدولً وصندوق 

وزراء المالٌة ومحافظو البنن المركزي  2015النمد الدولً خبلل 

دولة، وسوؾ توفر  188من مإسسات الدول األعضاء البالػ عددها 

اص واألوساط منتدى ٌشارن فٌه ممثلو المجتمع المدنً والمطاع الخ

: التوارٌخاألكادٌمٌة للدخول فً منالشات حول المضاٌا االلتصادٌة. 

: دٌفٌد ثٌس. االتصال: لٌما، بٌرو. المكانأكتوبر/تشرٌن األول.  9-11

 +.  1-202-458-8626: الهاتف

   dtheis@worldbank.org: البرٌد اإللكترونً

 :www: المولع اإللٌكترونً

https://www.imf.org/external/am/2015/index.htm 

 

الجزء الحادي عشر من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص 

سوؾ ٌعمد الفرٌك العامل المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز: 

ل المعّزز الجزء الحادي عشر المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعم

أكتوبر/تشرٌن  23-19: التوارٌخمن دورته الثانٌة فً بون، ألمانٌا. 

اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة االتصال: : بون، ألمانٌا. المكاناألول. 

: الفاكس+. 49-228-815-1000: الهاتفبشؤن تؽٌر المناخ. 

1999-815-228-49   .+ 

   secretariat@unfccc.int: البرٌد اإللٌكترونً

                                              : المولع اإللٌكترونً

www: http://unfccc.int/bodies/body/6645.php   

. تعتبر المؤتمر الخامس حول التغٌرات المناخٌة والتنمٌة فً أفرٌمٌا

نتدى سلسة مإتمرات التؽٌرات المناخٌة والتنمٌة فً أفرٌمٌا بمثابة م

سنوي للتمكٌن من بناء الروابط بٌن علم المناخ وسٌاسة التنمٌة من 

خبلل تعزٌز المنالشات الشفافة بٌن الجهات المعنٌة بالمناخ ومجتمع 

: المركز االتصال: شبلالت فٌكتورٌا، زٌمبابوي. المكانالتنمٌة. 

-11-551-7200: الهاتفاألفرٌمً لسٌاسة دراسات المناخ. 

 +   251-11-551-0350: الفاكس+. 251

     info@climdev-africa.org: البرٌد اإللٌكترونً

-www: http://www.climdev: المولع اإللٌكترونً

africa.org/ccda5  

 

: سوؾ تستضٌؾ الرئاسة 5132لمة لادة المجموعة العشرٌن 

التركٌة لمجموعة العشرٌن لمة لادة المجموعة العشرٌن فً أنطالٌا، 

المجموعة العشرون اختتام هذه الممة بالوصول إلى  تركٌا. تستهدؾ

نتائج عملٌة حول المجاالت ذات األولوٌة مثل التنمٌة وتؽٌر المناخ، 

-15: التوارٌخوتموٌل تؽٌر المناخ والتجارة والنمو وفرص العمل. 

: االتصال: أنطالٌا، تركٌا المكان 2015نوفمبر/تشرٌن الثانً  16

 ركٌةوزارة الشإون الخارجٌة الت

   G20info@mfa.gov.tr: البرٌد اإللٌكترونً

  /www: https://g20.org: المولع اإللٌكترونً

 

الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف فً اتفالٌة األمم المتحدة 

: سوؾ تنعمد هذه الدورة وؼٌرها من اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ

نوفمبر/ تشرٌن  30: التوارٌخاالجتماعات ذات الصلة فً بارٌس. 

: بارٌس، فرنسا. المكان. 2015دٌسمبر /كانون األول  11 –الثانً 

: أمانة اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ. االتصال
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 األرض 
        ........................      

-228-815-1999: الفاكس+. 49-228-815-1000: الهاتف

49   .+ 

   secretariat@unfccc.intالبرٌد اإللٌكترونً: 

   http://www.unfccc.int: المولع اإللٌكترونً

لمزٌد من االجتماعات، ٌرجى زٌارة المولع اإللٌكترونً التالً: 

l.iisd.org/-http://climate 

 


