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الذورة مه  الحبدي عشرالجسء  

مل المخصص بللفرٌق الع الثبوٍت

ىً بمىهبج دٌرببن للعمل عالم

 الىشرة األخٍرة  - المعسز

 ملخص مؤتمر تغيّر المناخ الُمنعقد في بون
 3192أكتوبر/ تشرين األول  32 – 91

التفاقٌاة األمام المتحادة اإلطارٌاة بشاأن انعقد مؤتمر تؽٌّر المناخ التاابع 
أكتوبر/تشاارٌن األول  23 -19ر المناااخ فااً بااون فااً الفتاارة ماان تؽٌّاا

مشارك ٌمثلاون  2400. وقد حضر هذا المؤتمر ما ٌزٌد على 2015
الحكومات والمنظماات المراقباة واإلعابلم وذلاك للمشااركة فاً الجازء 

ماان الاادورة الثانٌااة للفرٌاا  العاماال المخصاا  المعنااً  عشاارالحااادي 
 بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.

ساالة االجتماعااات التااً ع قاادت وقااد كااان هااذا هااو آخاار اجتمااا  فااً سل
ٌن لماؤتمر بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة استعداداً للدورة الحادٌاة والعشار

زمع عقده فاً باارٌس، فرنساا  2015فً شهر دٌسامبر  األطراؾ والم 
والتااً تهاادؾ إلااى دفااع المفاوضااات لتحقٌاا  االلتاازام الخااا  ب عااداد 

هاااا ذات قاااوة "بروتوكاااول أو أداة قانونٌاااة أخااارة أو نتٌجاااة ٌ تفااا  علٌ
قانونٌة بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة وتنطب  علاى كال األطاراؾ" والتاً 

 .2020ٌجب أن تدخل حٌّز النفاذ فً عام 
الوالٌاااات وقاااد قاااددم أحماااد دوؼااابلؾ )الجزائااار( ودانٌٌااال رٌفساااناٌدر )

ٌّساااران المتشااااركان للفرٌااا  العامااال ماااذكرة  المتحااادة األمرٌكٌاااة( الم 
( التااً حااددا فٌهااا ADP.2015.7.Informal Noteالسااٌنارٌو )

الهااادؾ مااان هاااذه الااادورة أال وهاااو تكثٌاااؾ سااارعة المفاوضاااات باااٌن 
األطااراؾ والقائمااة علااى الاان  بهاادؾ إعااداد مسااودة حزمااة بااارٌس 
للمناااااخ لعرضااااها فااااً افتتااااا  الاااادورة الحادٌااااة والعشاااارٌن لمااااؤتمر 
األطااراؾ. واقترحااا أن ٌباادأ الفرٌاا  العاماال المفاوضااات علااى أساااس 

الاااااذي قاماااااا ب عاااااداده وٌشااااامل الاااااورقتٌن ؼٌااااار الرسااااامٌتٌن الااااان  
(ADP.2015.8. Informal Note and ADP.2015.9 

Informal Note ومساودة االتفاقٌاة ومساودة نا  القارار بموجاب )
( ومساودة نا  القارار بموجاب مساار 2015)اتفاقٌاة  1مسار العمل 

 (.2020)طمو  ما قبل  2العمل 
مان الادورة الثانٌاة للفرٌا   عشرحادي الجزء الوقد انعقدت اجتماعات 

العاماال المخصاا  طااوال األساابو  فااً مجموعااات منبثقااة بهاادؾ دفااع 
حااااددة فااااً االتفاقٌااااة وناااا  القاااارار،   المفاوضااااات حااااول  أقسااااام م 
والمفاوضات المنعقدة فً فرٌا  اتصاال مفتاو  العضاوٌة لتقٌاٌم التقادم 

 نبثقة.ومناقشة القضاٌا التً لم ٌتم تناولها فً المجموعات الم
وبعاااد انتهااااء االجتماااا ، وافقااات األطاااراؾ علاااى تقااادٌم الورقاااة ؼٌااار 

نقحااة والمؤرخااة فااً  ، 23:30أكتااوبر فااً الساااعة   23الرساامٌة الم 
ماان  عشااروالتااً تتضاامن مااا  قاماات بااه األطااراؾ فااً الجاازء الحااادي 

الدورة الثانٌة للفرٌ  العامل. وسوؾ تكون هاذه الورقاة ؼٌار الرسامٌة 
زٌاااد مااان المفاوضاااات بموجاااب الفرٌااا  العامااال بمثاباااة األسااااس للم

المخص  المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز. كما طلبت األطراؾ 
من األمانة أن تتولى إعداد ورقة فنٌة ٌتم فٌها تحدٌد الفقرات المتقارباة 
حتملاااة للتبسااااٌط  أو االزدواج الموجاااود فاااً األقسااااام، والمجااااالت الم 

 توة الن .والتنقٌح وذلك دون أي تؽٌٌر لمح

خلفية مختصرة حول الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج 
 ديربان للعمل المعّزز

باادأت االسااتجابة الدولٌااة السٌاسااٌة لتؽٌاار المناااخ بتبنااً اتفاقٌااة األماام 
وقد وضعت هاذه  ،1992المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ فً عام 

االتفاقٌة  اطار العمال الاذي ٌهادؾ إلاى تثبٌات مساتوة ؼاازات الدفٌئاة 
فً الؽبلؾ الجوي وذلك بهدؾ تجنب "التدخبلت الخطٌرة الناشئة عن 
أنشطة بشرٌة". وقد وصل عدد األطراؾ الموقعاة علاى االتفاقٌاة التاً 

 طرفا.  196إلى   1994مارس/ آذار  21دخلت حٌز التنفٌذ فً 
اعتمد ماؤتمر األطاراؾ فاً دورتاه  1997دٌسمبر/كانون األول وفً 

الثالثة  الذي ع قد فً كٌوتو، الٌابان .. اعتمد بروتوكول كٌوتو التفاقٌة 
األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ الذي بموجبه التزمات الادول 
الصااناعٌة والاادول فااً مرحلااة التحااول القتصااادٌات السااو  بتحقٌاا  

وقااد وافقاات هااذه الاادول المعروفااة باساام   االنبعاثااات.أهااداؾ تخفااٌض 
االطااراؾ المدرجااة فااً المرفاا  األول لبلتفاقٌااة االطارٌااة، بتخفااٌض 

% دون مساتوٌات 5اجمالً انبعاثات ستة من ؼازات الدفٌئة بمتوساط 
وتاام  )فتاارة االلتاازام األولااى( 2012 -2008فااً الفتاارة ماان  1990

. هاااذا وقاااد دخااال وضاااع أهاااداؾ محاااددة تختلاااؾ مااان دولاااة ألخااارة
ووقااع  2005فبراٌر/شااباط   16بروتوكااول كٌوتااو حٌااز التنفٌااذ فااً 

 طرفا. 192اآلن  لحدعلٌه 
انعقاادت  : 3111إلاا   3112المفاوضااات يويلااة األياال فيمااا بااين 

الدورة األولاى لماؤتمر األطاراؾ العامال بوصافه اجتماا  األطاراؾ 
ث تقرر حٌ 2005فً بروتوكول كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً عام 

إنشاااء الفرٌاا  العاماال المخصاا  المعنااً بااالنظر فااً االلتزامااات 
اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فاً المرفا  األول بموجاب بروتوكاول 

من البروتوكول، وتلزم هذه المادة األطراؾ  9-3كٌوتو طبقا للمادة 
المدرجااة فااً المرفاا  األول  بااالنظر فااً التعهااد بالتزامااات  إضااافٌة  

 لى األقل من نهاٌة فترة االلتزام األولى.قبل سبع سنوات ع
األطاااراؾ فاااً  انعقاااد ماااؤتمر 2007وفاااً دٌسااامبر/كانون األول  

وانعقد مؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتما   دورته  الثالثة عشر،
 األطاااراؾ فاااً بروتوكاااول كٌوتاااو فاااً دورتاااه الثالثاااة  فاااً باااالً،
إندونٌسٌا ونتج عنه االتفا  على خارطة طرٌ  بالً للقضاٌا طوٌلاة 
األجل. وأقر مؤتمر األطراؾ فً دورتاه  الثالثاة عشار  خطاة عمال 
بااالً  وأنشااأ الفرٌاا  العاماال المخصاا  المعنااً بالعماال التعاااونً 
الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة لٌكون مسؤوالً عان أعماال التخفٌاؾ 

كنولوجٌااا وبناااء القاادرات والرؤٌااة المشااتركة والتكٌااؾ والتموٌاال والت
حااول العماال التعاااونً طوٌاال األجاال. واسااتمرت المفاوضااات حااول 
االلتزامااات اإلضااافٌة للاادول األطااراؾ المدرجااة فااً المرفاا  األول  
ضاااامن أعمااااال الفرٌاااا  العاماااال المخصاااا  المعنااااً بااااالنظر فااااً 
ب اإللتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجاة فاً المرفا  األول بموجا
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بروتوكول كٌوتو. وتحدد الموعد النهاائً  الختتاام المفاوضاات ذات 
 .  2009المسارٌن فً كوبنهاؼن 

: ع قاااااد ماااااؤتمر األمااااام المتحااااادة لتؽٌااااار المنااااااخ فاااااً كوبنهاااااا ن
شااهد  فااً كوبنهاااؼن، الاادانمرك. وقااد  2009دٌساامبر/كانون األول 

هااذا الحاادث رفٌااع المسااتوة نزاعاااً حااول الشاافافٌة وحااول العملٌااة.  
دٌسمبر/كانون األول نتج عن هذه المحادثاات  18وبنهاٌة مساء ٌوم 

اتفاقاً سٌاساٌاً :"اتفاا  كوبنهااؼن"  والاذي تام  عرضاه علاى الجلساة 
العامااة لمااؤتمر األطااراؾ إلقااراره.  وبعااد ثبلثااة عشاار ساااعة ماان 

ود على "االحاطاة علمااً" باتفاا  كوبنهااؼن وإلاى الجدل، وافقت الوف
المجموعات المتفاوضاة  حتاى الادورة السادساة عشار  تمدٌد تفوٌض

لمؤتمر األطراؾ والدورة السادسة لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه 
. وفاااً عاااام 2010فاااً  جتماااا  األطاااراؾ فاااً بروتوكاااول كٌوتاااوا

كوبنهااؼن.  دولة دعمها التفاا   140، أعلنت ما ٌزٌد على  2010
دولة معلوماات حاول أهاداؾ أو أعماال  80كما قدمت ما ٌزٌد على 

 التخفٌؾ لدٌها. 
 

ع قاااد ماااؤتمر األمااام المتحااادة المعناااً بتؽٌااار المنااااخ فاااً  كاااانكون:
قامااات فاااً كاااانكون، المكساااٌك حٌاااث  2010دٌسااامبر/كانون األول 

اتفاقٌااات كااانكون، وقااررت مااد فتاارة  األطااراؾ باالنتهاااء ماان إعااداد
لفرٌاا  العاماال المخصاا  المعنااً بالعماال التعاااونً الطوٌاال عماال  ا

األجل بموجب االتفاقٌة والفرٌا  العامال المخصا  المعناً باالنظر 
فاااً االلتزاماااات اإلضاااافٌة لؤلطاااراؾ المدرجاااة فاااً المرفااا  األول 
بموجااب بروتوكااول كٌوتااو حتااى عااام آخاار. وبموجااب مسااار هااذه 

إلى الحاجة إلى  عمل  إلى إدراكه 16 -أ م/١االتفاقٌة. ٌشٌر المقرر 
تخفٌضااات كبٌاارة فااً االنبعاثااات العالمٌااة بهاادؾ الحااد ماان زٌااادة 

درجة مئوٌة عان مساتوٌات  °2متوسط درجة الحرارة العالمٌة  إلى 
النظاار فااً لصااناعً.  كمااا وافقاات األطااراؾ علااى مااا قباال العصاار ا

وٌشامل ذلاك  2015تعزٌز الهدؾ طوٌل المدي أثناء مراجعته عاام 
المقتار .  كمااا تنااول المقاارر  درجاة مئوٌااة  °1.5بهاادؾ  ماا ٌتعلا  

الجواناب األخارة مان التخفٌاؾ مثال قٌااس االنبعاثاات  16 - أ م/١
خفض االنبعاثاات الناجماة عان إزالاة واإلببلغ عنها والتحق  منها، و

فً البلادان النامٌاة ودور الحماٌاة واإلدارة  األحراج وتدهور الؽابات
كماااا  .مخااازون الكرباااون فاااً الؽاباااات تعزٌااازالمساااتدامة للؽاباااات و

ساهمت اتفاقٌة كانكون فً إنشاء مؤسسات وعملٌات جدٌادة وتشامل 
إطار كانكون للتكٌؾ ولجنة التكٌؾ وآلٌة التكنولوجٌا والتً تتضامن 
اللجنااة التنفٌذٌااة للتكنولوجٌااا ومركااز وشاابكة تكنولوجٌااا المناااخ. وتاام 

ن تشااؽٌلً جدٌااد إنشاااء الصااندو  األخضاار للمناااخ وتاام تكلٌفااه ككٌااا
 لآللٌة المالٌة لبلتفاقٌة. 

ماؤتمر األطاراؾ العامال بوصافه وبموجب مسار البروتوكول ناشاد 
طراؾ المدرجة فً الدول األ اجتما  األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو

بزٌادة مستوة الطماو  فاً تخفاٌض االنبعاثاات، كماا المرف  األول 
وتؽٌٌار اساتخدام  استخدام األراضًحول   6-/ م أ إ2اعتمد المقرر 

 . األراضً والحراجة
 

ع قد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المنااخ فاً دٌرباان،  ديربان:
 11نوفمبر/تشارٌن الثاانً وحتاى  28جنوب أفرٌقٌاا فاً الفتارة مان 

ان عاادة . وتؽطااً نتااائج مااؤتمر دٌرباا2011دٌساامبر/كانون األول 
ثانٌااة بموجااب  تحدٌااد فتاارة التاازام موضااوعات منهااا االتفااا  علااى

العمال التعااونً طوٌال األجال قرار حاول واتخاذ  بروتوكول كٌوتو،
بموجب االتفاقٌة، واالتفا  على تشاؽٌل الصاندو  األخضار للمنااخ. 
كمااا وافقاات األطااراؾ علااى باادء عماال الفرٌاا  العاماال المخصاا  
 المعنااااً بمنهاااااج دٌربااااان للعماااال المعااااّزز لٌ كلااااؾ بمهمااااة "إعااااداد

ونٌااة أخاارة أو نتٌجااة متفاا  علٌهااا ذات قااوة بروتوكااول أو أداة قان
وماان  قانونٌااة بموجااب االتفاقٌااة ٌااتم تطبٌقهااا علااى كاال األطااراؾ".

، حٌاث 2015المخطط أن ٌستكمل الفرٌا  العامال المفاوضاات فاً 
.  وباإلضاافة إلاى ذلاك 2020تدخل األداة الجدٌدة حٌاز التنفٌاذ عاام 

رباان للعمال تم تكلٌاؾ الفرٌا  العامال المخصا  المعناً بمنهااج دٌ
المعّزز بالنظر فاً اإلجاراءات الخاصاة بؽلا  فجاوة طماو  ماا قبال 

 درجة مئوٌة.  2والتً تتعل  بهدؾ  2020
 

تم عقد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً الدوحاة،  الدوحة:
. وقاد 2012قطر فً نوفمبر/ تشارٌن الثاانً ودٌسامبر/ كاانون األول 

من القرارات ٌشار إلٌها با  "بواباة الدوحاة  نتج عن هذا المؤتمر حزمة

للمناااخ". وتتضاامن هااذه القاارارات تعاادٌبلت علااى بروتوكااول كٌوتااو 
لتحدٌااد فتاارة التاازام ثانٌااة واالتفااا  علااى إنهاااء عماال الفرٌاا  العاماال 
المخص  المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة 

فاً الدوحاة. كماا وافقات فً المرف  األول بموجاب بروتوكاول كٌوتاو 
األطااراؾ أٌضاااً علااى إنهاااء عماال الفرٌاا  العاماال المخصاا  المعنااً 
بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة. وتام تحوٌال عادد مان 
األمااور التااً تتطلااب المزٌااد ماان الدراسااة إلااى الهٌئااة الفرعٌااة للتنفٌااذ 

 2013عاة جوالهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌاة والتكنولوجٌاة مثال: مرا
أعماال التخفٌاؾ بواساطة الادول المتقدماة للهدؾ العاالمً، و 2015 –

والاادول النامٌااة، وآلٌااات مرونااة بروتوكااول كٌوتااو، وخطااط التكٌااؾ 
الوطنٌااااة، والقٌاااااس واإلباااابلغ والتحقاااا ، وآلٌااااات السااااو  واآللٌااااات 
األخاارة، والمبااادرة المعااززة لخفااض االنبعاثااات الناجمااة عاان إزالااة 

 الؽابات فً البلدان النامٌة.األحراج وتدهور 
  

تم عقد مؤتمر األمام المتحادة المعناً بتؽٌّار المنااخ فاً الفتارة وارسو: 
فااً وارسااو، بولناادا. وقااد تركاازت  2013ماان نااوفمبر/ تشاارٌن الثااانً 

المفاوضااااات حااااول تنفٌااااذ االتفاقٌااااات التااااً تاااام الوصااااول إلٌهااااا فااااً 
ل المخصا  الفرٌا  العامااالجتماعات السابقة وتشمل اساتكمال عمال 

المعناااً بمنهااااج دٌرباااان للعمااال المعاااّزز. وقاااد أقااار االجتماااا  القااارار 
الخا  بالفرٌ  العامل والذي ٌدعو األطراؾ إلى البدء فاً أو تكثٌاؾ 
االسااتعدادات المحلٌااة الخاصااة بالمساااهمات المحااددة علااى المسااتوة 
الوطنً. كما أقرت األطراؾ قاراراً ب نشااء آلٌاة وارساو الدولٌاة حاول 

ئر واألضاااارار، وإطااااار وارسااااو للمبااااادرة المعااااززة لخفااااض الخسااااا
االنبعاثااات الناجمااة عاان إزالااة األحااراج وتاادهور الؽابااات فااً الاادول 

وهاااً سلسااالة مكوناااة مااان سااابعة قااارارات حاااول التموٌااال  –النامٌاااة 
 والترتٌباات المؤسسااٌة والقضاااٌا المنهجٌااة الخاصااة بالمبااادرة المعااززة

األحااراج وتاادهور الؽابااات فااً لخفااض االنبعاثااات الناجمااة عاان إزالااة 
 البلدان النامٌة.

 
انعقد مؤتمر األمام المتحادة المعناً بتؽٌّار المنااخ فاً لٌماا، بٌارو ليما: 

وقاد تركازت المفاوضاات فاً لٌماا  .2014فً دٌسمبر/ كاانون األول 
 علااى نتااائج أعمااال الفرٌاا  العاماال المخصاا  المعنااً بمنهاااج دٌربااان
للعمل المعّزز والبلزمة للتقدم نحو اتفاا  باارٌس أثنااء الادورة الحادٌاة 

. وتشامل هاذه النتاائج  تحدٌاد 2015والعشرٌن لماؤتمر األطاراؾ فاً 
المعلومااات والعملٌااات الخاصااة  بتقاادٌم المساااهمات المقااررة المحااددة 

، والتقدم نحاو 2015على المستوة الوطنً فً أقرب وقت ممكن فً 
ن  تفاوضً. وبعد مناقشات مطولة، اعتمدت الدورة عناصر مسودة 

العشاارون لمااؤتمر األطااراؾ "نااداء لٌمااا للعماال المناااخً" والااذي ٌاادفع 
وٌشاامل عملٌااة تقاادٌم ومراجعااة  2015المفاوضااات نحااو اتفااا  عااام 

المساهمات المقررة المحددة على المستوة الوطنً. كما تنااول القارار 
 .2020تعزٌز طمو  ما قبل 

منهم بموجب مؤتمر األطراؾ  17قراراً،  19ت األطراؾ كما اعتمد
واثنٌن بموجب ماؤتمر األطاراؾ العامال، وتشامل هاذه القارارات عادة 

آلٌااة وارسااو الدولٌااة للخسااائر أمااور ماان بٌنهااا: المساااعدة فااً تفعٌاال 
واألضاارار، والباادء فااً برنااامج عماال لٌمااا حااول النااو  االجتماااعً، 

زٌاادة الاوعً. وقاد اساتطا  ماؤتمر واعتماد إعبلن لٌما حول التعلاٌم و
لٌما لتؽٌّر المناخ وضع األساس لبارٌس وذلاك عان طرٌا  تتباع التقادم 

واعتماد قرار  2015الذي تم فً وضع عناصر ن  تفاوضً التفا  
المساااهمات المقااررة المحااددة علااى المسااتوة الااوطنً. وٌشاامل حااول 

ً ٌجااب نطاا  هااذه المسااهمات، والمعلومااات المساابقة، والخطاوات التاا
 اتخاذها بواسطة األمانة بعد تقدٌم هذه المساهمات.

 
الياازا المااامن ماان الاادورة المانيااة للفريااق العاماال المخصااص المعنااي 

انعقاد الجازء الثاامن مان الادورة الثانٌاة  بمنهاج ديربان للعمل المعاّزز:
فاً جنٌاؾ، سوٌسارا. وطبقااً  2015للفرٌ  العامل فً فبراٌار/ شاباط 

الدورة العشرٌن لمؤتمر األطراؾ كان الهدؾ من   للتكلٌؾ الصادر من
هذه الدورة  أن تقوم ب عاداد نا  تفاوضاً بنااًء علاى عناصار مساودة 

)ناااداء لٌماااا للعمااال  20-/م أ1الااان  التفاوضاااً المرفااا  باااالمقررر 
  (FCCC/ADP/2015/1)المناخً(. وكان ن  جنٌاؾ التفاوضاً

ٌااة بمثابااة األساااس الااذي تاام إقااراره فااً الجاازء الثااامن ماان الاادورة الثان
 .2015لمفاوضات اتفاقٌة 
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 وشرة مفبوضبث األرض 

        ........................      

الياازا التاساا  ماان الاادورة المانيااة للفريااق العاماال المخصااص المعنااي 
انعقاد الجازء التاساع مان الادورة الثانٌاة  بمنهاج ديربان للعمل المعّزز:

فً باون، ألمانٌاا  2015للفرٌ  العامل المخص  فً ٌونٌه/ حزٌران 
قشااة ناا  جنٌااؾ التفاوضااً حٌااث تااولى تبسااٌط ودمااج وتجمٌااع ومنا

وتضااامن ذلااااك األجاااازاء التالٌااااة: عاااام/ الهاااادؾ، التكٌّااااؾ والخسااااائر 
واألضاارار، والتخفٌااؾ، والتموٌاال، وتنمٌااة ونقاال التكنولوجٌااا، وبناااء 
القاادرات، والشاافافٌة، والتمهٌااد والتعرٌفااات، واأل طاار الزمنٌااة، والتنفٌااذ 

لفرٌا  العامال وااللتزام، واألحكاام اإلجرائٌاة والمؤسساٌة. كماا نااقش ا
. وتولاات مجموعااات وفاار  العماال تبسااٌط و/ أو دمااج 2مسااار العماال 

البدائل والفقرات الموجودة فً الن ، وبدأت فً عملٌة تجمٌع البادائل 
 2وأجاارت عاادد ماان المناقشااات المفاهٌمٌااة. وبموجااب مسااار العماال 

انعقاادت اجتماعااات الخبااراء التقنٌااٌن حااول كفاااءة الطاقااة فااً البٌئااات 
تجددة.الحضرٌة   وحول توفٌر الطاقة الم 

 
الياازا العاشاار ماان الاادورة المانيااة للفريااق العاماال المخصااص المعنااي 

انعقد الجازء العاشار مان الادورة الثانٌاة : بمنهاج ديربان للعمل المعّزز
 فاً باون، ألمانٌاا. 2015للفرٌ  العامل المخص  فً أؼسطس/ آب 

وبنااااًء علاااى طلاااب األطاااراؾ أعاااد الرئٌساااان  وبهااادؾ توجٌاااه العمااال،
المتشاركان للفرٌ  العامل  "أداة" استناداً إلى الان  المبساط والموحاد  
الذي نتج  عن الجزء التاسع من الدورة الثانٌة للفرٌا  العامال. اشاترك 
أعضاااء الوفااود فااً مناقشااة أجاازاء مختلفااة ماان األداة فااً مجموعااات 

ٌّسرة و"مجموعات منبثقة"، أو  اجتماعاات ؼٌار رسامٌة للمجموعاات م 
ٌّسرة، وتناولوا أجزاًء من الن . ونظرت المجموعاات  فاً وضاع  الم 
الفقرات فً األداة، كما اشتركت فً مناقشاات مفاهٌمٌاة حاول القضااٌا 
الرئٌسااٌة، وباادأ األعضاااء فااً بعااض الحاااالت  فااً إعااداد مقترحااات 

 نصٌة.

فرياااق العامااال اليااازا الحاااادم  شااار مااان الااادورة المانياااة للتقريااار 
 المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز

أكتااوبر/ تشاارٌن أول افتااتح رٌفسااناٌدر الاارئٌس  19فااً ٌااوم اإلثنااٌن 
المتشااارك للفرٌااا  العامااال الجااازء الحااادي عشااار مااان الااادورة الثانٌاااة 

اقتر  مانوٌل بولجار فٌدال وزٌار البٌئاة فاً بٌارو، نٌاباة عان للفرٌ . 
لماااؤتمر األطاااراؾ والااادورة الحادٌاااة عشااار رئاساااة الااادورة العشااارٌن 

لمااؤتمر األطاااراؾ العامااال فاااً رسااالة موجهاااة بالفٌااادٌو .. اقتااار  أن 
تستفٌد األطراؾ من العمل الذي تم من قبل، وأن تشترك بصورة بناءة 

 بهدؾ الوصول إلى اتفا  فً الرأي حول الن .
وأشااارت لااورانس توبٌانااا، فرنسااا، نٌابااة عاان رئاسااة الاادورة الحادٌااة 
والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ/ الدورة الحادٌة عشارة لماؤتمر األطاراؾ 
العامل إلى العمل الجٌاد الاذي قاام باه الرئٌساان المتشااركان فاً إعاداد 
الورقااة ؼٌاار الرساامٌة. وذكاارت أن الاان  ال ٌاازال ٌنقصااه الطمااو  

 وطالبت األطراؾ ب عداد ن  واضح ومنس  ٌتسم بالطمو .
الرئٌس المتشارك للفرٌ  العامل بعدم وجود اتفا  فً  وأقر رٌفسناٌدر

الااارأي حاااول الااان ، وأشاااار ألعضااااء الوفاااود أن الورقاااة الرسااامٌة 
للرئٌسااٌن المتشاااركٌن هااً بمثابااة األساااس للمفاوضااات القائمااة علااى 

أكتااوبر/  18الاان . وبعااد االجتمااا  الااذي ع قااد فااً مساااء ٌااوم األحااد
أشاار إلااى وجاود تفاااهم باٌن أعضاااء تشارٌن األول مااع رؤسااء الوفااود 

الوفااود بااأن ٌسااتمر العماال فااً مجموعااات اتصااال بااٌن األطااراؾ التااً 
تقوم بعمل "تدخبلت جراحٌة" حول "ماا ٌجاب أن ٌكاون موجاوداً" فاً 
الان . علااى أن ٌعقااب ذلاك اجتمااا  ٌعقااده رؤسااء الوفااود حااول كٌفٌااة 

مان التوضاٌحات الم ضً ق د ماً، طبقاً لما هو م حدد فً ماذكرة  "المزٌاد 
من الادورة الثانٌاة للفرٌا   عشرحول أسلوب العمل فً الجزء الحادي 

العاماال المخصاا  المعنااً بمنهاااج دٌربااان للعماال المعااّزز" التااً تاام 
توزٌعها ك ضافة  لمذكرة الساٌنارٌو الخاصاة بالرئٌساٌن المتشااركٌن .  
ثم وافقت األطراؾ على االساتمرار فاً العمال بموجاب جادول أعماال 

 .(ADP/2013/AGENDA)رٌ  العامل الف
/الصااٌن، 77مجموعااة الاا أعرباات مندوبااة جنااوب أفرٌقٌااا نٌابااة عاان 

ودعمها مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة، عن أسفها مان 
أن الرئٌساٌن المتشاااركٌن لاام ٌلتزماا بالمهمااة الموكلااة إلٌهماا فااً إعااداد 

للصاٌاؼة وأن  ن  متوازن. واقترحت تشكٌل لجنة مفتوحاة العضاوٌة
ٌتم عرض الن  على الشاشة مع عمل تعدٌبلت لحظٌة وذلك لمناقشة   
"مااا ٌجااب أن ٌكااون موجااوداً" ثاام انعقااد علااى الفااور فرٌاا  االتصااال 

 المفتو  العضوٌة والتابع للفرٌ  العامل المخص  .

 

الفريق العاماال المخصااص المعنااي بمنهاااج فريااق اصتصااال الخاااص باا
 ديربان للعمل المعّزز

ٌااوم اإلثنااٌن افتااتح رٌفسااناٌدر الاارئٌس المتشااارك للفرٌاا  العاماال  فااً
/الصاٌن 77جلسة فرٌ  االتصال والذي اساتجاب لمقتار  مجموعاة الا 

حااول كٌفٌااة التعاماال مااع مااا تاام حذفااه فااً الورقااة الرساامٌة للرئٌسااٌن 
 المتشاركٌن.

وبعد جدل موساع حاول الم ضاً ق اد ماً فاً العمال طبقااً ألسالوب العمال 
/الصااٌن أم طبقاااً  لؤلساالوب المقتاار  ماان 77مجموعااة الاا ماان المقتاار  

الرئٌسٌن المتشاركٌن، وافقت األطراؾ على االستمرار فً العمال فاً 
فرٌاا  االتصااال المفتااو  العضااوٌة واالنتقااال خاابلل الاان  مااادة تلااو 
األخرة وإدخال المقترحات المقدمة من األطاراؾ علاى الشاشاة. وفاً 

ضعت األطاراؾ "التادخبلت الجراحٌاة" فترتً بعد الظهٌرة والمساء و
 الخاصة بها فً الورقة ؼٌر الرسمٌة.

وفً ٌوم الثبلثاء اقتر  رٌفسناٌدر الارئٌس المتشاارك اساتخدام الورقاة 
نقحة كنقطة بداٌة للمفاوضات حول حزمة بارٌس فاً  ؼٌر الرسمٌة الم 

(، والتكٌّاؾ والخساائر 3مجموعات منبثقة مؽلقة حول: التخفٌؾ )مادة 
( وتنمٌة ونقال التكنولوجٌاا 6(، والتموٌل )مادة 5، 4ضرار )مادة واأل

( 11( واالمتثاال )ماادة 9( والشفافٌة )ماادة 8، 7وبناء القدرات )مادة 
 .2ومسار العمل 

وأشااار بعااض األطااراؾ إلااى أن مقترحاااتهم حااول "مااا ٌجااب أن ٌكااون 
قاة، موجوداً"" قد تم حذفها ووافقوا علاى إضاافتها فاً المجموعاة المنبث

فااً مفاوضااات نصااٌة مباشاارة وسااوؾ  نوعلااى أنهاام سااوؾ ٌشااتركو
 ٌتناولوا ن  القرارات ذات الصلة.

/الصاٌن 77وباإلشارة إلى أهمٌاة الشافافٌة، طالاب منادوبا مجموعاة الا 
والمكسااٌك ومناادوب مالٌزٌااا نٌابااة عاان الاادول النامٌااة متقاربااة التفكٌاار 

قاة وعارضاهم بالسما  للماراقبٌن بحضاور جلساات المجموعاات المنبث
فً ذلك مندوب الٌاباان. وشار  رٌفساناٌدر الارئٌس المتشاارك أناه لان 
ٌااتم السااما  للمااراقبٌن بحضااور المجموعااات المنبثقااة نظااراً للمخاااوؾ 

 التً عبرت عنها بعض األطراؾ.
وفً فترة بعد ظهر ٌوم الثبلثاء، أشار رٌفسناٌدر إلاى أن الورقاة ؼٌار 

نقحاااة التاااً تااام إصااادارها  فااً الصااابا  والتاااً تااام إدخاااال الرساامٌة الم 
"اإللؽاااءات ؼٌاار المقصااودة" بهااا سااتكون نقطااة البداٌااة للمفاوضااات، 
وسااوؾ ٌتااولى فرٌاا  االتصااال مناقشااة التعرٌفااات والفقاارات فااً ناا  
القرار والتً لم ٌتم تكلٌؾ المجموعات المنبثقة بها. كما ذكر أناه ساٌتم 

ت تعرٌفٌااة عقااد جلسااة تقٌااٌم ٌومٌااة كمااا أنااه سااٌتم تحدٌااد موعااد جلسااا
إضاافٌة للمااراقبٌن. كمااا وافقاات األطااراؾ علااى أن المجموعااة المنبثقااة 

 -12الخاصاة باالمتثااال سااوؾ تتناااول أٌضااً الفقاارات النهائٌااة )المااواد 
(. كما تم تكلٌؾ المجموعات المنبثقة بتناول التقٌٌم العالمً )الماادة 26
 مكرر(. 2و 2( والتمهٌد والهدؾ/ عام )المادة 10

فرٌ  االتصال مرة أخرة ٌوم األربعااء للتقٌاٌم صابا  ٌاوم  كما اجتمع
ٌساران  األربعاء ومساء ٌوم الخمٌس وخابلل هاذه الجلساات عارض الم 
المتشاركان للمجموعة المنبثقة التقدم الاذي تام فاً المجموعاة الخاصاة 
بهما. وفً صبا  ٌوم األربعاء ناقش فرٌ  االتصال البنود التً لم ٌاتم 

 عات المنبثقة.تؽطٌتها فً المجمو
 

ٌّساارٌن المتشاااركٌن  وفااً مساااء ٌااوم الخمااٌس، وبعااد تقاادٌم تقااارٌر الم 
/الصٌن وفنزوٌبل عن رفضهما التام باأن 77أعرب مندوبا مجموعة ال 

/الصاااٌن وأن 77جلساااة التقٌاااٌم قاااد بااادأت دون وجاااود مجموعاااة الااا 
 المجموعااة تتساااءل إذا كاناات "وجهااات نظرهااا ال تاازال تعتباار هامااة".
وافقاات األطااراؾ علااى إعااادة عقااد جلسااة التقٌااٌم صاابا  ٌااوم الجمعااة 

 للنظر فً س ب ل الم ضً ق د ماً.
وفااً صاابا  ٌااوم الجمعااة، افتااتح رٌفسااناٌدر الاارئٌس المتشااارك جلسااة 
التقٌاٌم، حٌاث تام االساتما  إلااى تقاارٌر مان المجموعاات المنبثقاة التااً 

وجٌااا، وبناااء انعقاادت مساااء ٌااوم الخمااٌس حااول: تنمٌااة ونقاال التكنول
 .2القدرات ومسار العمل 

اقتر  رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارك أن تنعقد المجموعاات المنبثقاة فاً 
الصبا  لمواصلة تبسٌط وتنقٌح الن  الذي سٌتم تقدٌمه إلى األطراؾ 
 للنظر فٌه قبل جلسات التقٌٌم النهائٌة التً ستنعقد فً فترة بعد الظهر.

/الصٌن عن "عدم 77بة عن مجموعة ال عبدر مندوب جنوب أفرٌقٌا نٌا
الرضا المطل " عن جلسة التقٌٌم التً ع قدت ٌوم الخمٌس والتً بادأت 
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 وشرة مفبوضبث األرض 

        ........................      

علااى الاارؼم ماان اسااتمرار انعقاااد اجتمااا  التنسااٌ  الخااا  بمجموعااة 
 /الصٌن، وطالب "بالمعاملة العادلة" لكل األطراؾ.77ال 

فرٌا  االتصاال وبعد االجتماعات النهائٌة للمجموعات المنبثقة، اجتمع 
مرة أخرة فً المسااء للنظار فاً نتٌجاة الجلساة ونااقش س اب ل الم ضاً 
ق د ماً. أعلن دوؼبلؾ الارئٌس المتشاارك أن المجموعاات المنبثقاة التاً 
تااام تشاااكٌلها ضااامن الفرٌااا  العامااال ساااتكون متاحاااة فاااً باااارٌس أماااام 
المااراقبٌن وذلااك طبقاااً للنظااام الااداخلً للمجموعااة مااا لاام ٌعتاارض أي 

 على ذلك.طرؾ 
بت مندوبة جنوب أفرٌقٌا نٌابة عن مجموعة ال  /الصاٌن باالن  77رحد

الجدٌااد وأشااارت إلااى أنااه ناا  متااوازن ونااابع ماان األطااراؾ، ولكنهااا 
أعربت عان أسافها مان أن األطاراؾ لام تساتطع اساتكمال قاراءة جازء 
كبٌاار ماان ناا  القاارار. واقترحاات أن تقااوم األمانااة ب عااداد ورقااة فنٌااة 

االزدواج ومجااااالت الااادمج وأكااادت علاااى ضااارورة  لتحدٌاااد مجااااالت
 الحفاظ على تكامل الن .

 
أشااار مناادوب السااودان نٌابااة عاان المجموعااة األفرٌقٌااة إلااى التقاادم فااً 

( فً المناقشات ؼٌر الرسمٌة، ولكنه أعرب عن أسفه، 2الهدؾ )مادة 
ودعمه فاً ذلاك منادوب أساترالٌا نٌاباة عان مجموعاة المظلاة، مان أن 

مسكت بمواقفهاا فاً المجااالت األخارة ولام تشاترك فاً األطراؾ قد ت
 المفاوضات.

وتم اإلشارة إلى قرب حلول إعصار باترٌشٌا، وأكاد منادوب المكساٌك 
إلى الضرورة القصوة "لبلنتهاء من عقاد الصافقة" وطالاب األطاراؾ 

 بتجنب االختبلفات.
نٌااة الرابطااة المسااتقلة ألمرٌكااا البلتٌهندااأ مناادوب جواتٌماااال، نٌابااة عاان 

والكااارٌبً األطااراؾ علااى الاارو  التااً أظهروهااا طااوال األساابو ، 
وأشااار إلااى أن هااذه هااً "الماارة األولااى التااً ٌمكاان أن نقااول أن هااذا 
الاان  نااابع ماان األطااراؾ". أشااار مناادوب االتحاااد األوروبااً إلااى أن 
الاان  هااو أساااس المفاوضاااات وأكااد علااى أن التقااادم لاام ٌكاان بااانفس 

طلاوب باذل جهاود كبٌارة للوصاول إلاى السرعة المرجاوة وأناه مان الم
اتفا  فً بارٌس. كما عبر مندوب جازر الباهاماا عان أسافه مان فقادان 

ه كان ٌأمل فاً الرو  الخاصة بالتعجٌل من انتهاء العمل وأشار إلى أن
 ."ألرجع بها إلى بلدي وجود وثٌقة "كاملة

أن الاادول النامٌااة متقاربااة التفكٌاار علااى أكااد مناادوب مالٌزٌااا نٌابااة عاان 
األطراؾ تشعر اآلن بأن الن  نابع منها واستعادت الثقة فاً العملٌاة. 

 وأكد على أهمٌة الخسائر واألضرار فً ضوء إعصار باترٌشٌا.
أشااار مناادوب تركٌااا إلااى أهمٌااة االتفااا  لؤلجٌااال المسااتقبلٌة وطالااب 

 باإلٌمان المستمر بالعملٌة وبالرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌ  العامل.
روسٌا أن ما تم هذا األسبو  ال ٌعتبر "تفاوضاً" وطالب وذكر مندوب 

بجلسااة تفاااوض إضااافٌة. وأشااار باادعم ماان مناادوب أسااترالٌا نٌابااة عاان 
مجموعاااة المظلاااة إلاااى الترحٌاااب بفكااارة نااا  جدٌاااد مااان الرئٌساااٌن 

 المتشاركٌن.
وافقاات األطااراؾ علااى أن األمانااة سااتتولى إعااداد ورقااة فنٌااة لباادائل 

ذؾ الخٌاارات وأن الورقاة ؼٌار الرسامٌة تبسٌط وتنقٌح الان  دون حا
 23:30فااً الساااعة  2015أكتااوبر  23التااً تاام إصاادارها بتااارٌ  

والتااً أصاالحت األجاازاء القلٌلااة المحذوفااة سااٌتم تقاادٌمها لتكااون أساااس 
 المفاوضات فً بارٌس.

 
فً ٌوم األربعااء  البنود التي لم يتم تغييتها في الميمو ات المنبمقة:

( ذكااارت األطاااراؾ أن المناقشاااات 1وفٌماااا ٌتعلااا  بالتعرٌفاااات )ماااادة 
سابقة ألوانها وأشارت إلى مخاوفها من المصطلحات التً تام وضاعها 

الوالٌااات المتحاادة األمرٌكٌااة والبرازٌاال فااً الاان . عااارض مناادوبو 
المباادرة المعاززة واالتحاد الروسً وبولٌفٌا تضمٌن تعرٌفات خاصاة ب

خفااض االنبعاثااات الناجمااة عاان إزالااة األحااراج وتاادهور الؽابااات فااً ل
البلااادان النامٌاااة. كماااا ناقشااات األطاااراؾ أٌضااااً التفااااوت والتبااااٌن فاااً 

 المسئولٌات.
وفٌمااا ٌتعلاا  بمسااودة ناا  القاارار، اقتاار  مناادوب السااودان نٌابااة عاان 
المجموعة األفرٌقٌة وضاع أقاواس حاول "اتفاقٌاة" وذلاك بهادؾ تجناب 

مسب  على نتٌجاة باارٌس. اقتار  منادوب الصاٌن اساماً جدٌاداً الحكم ال
اتفاقٌاة األمام المتحادة اإلطارٌاة بشاأن "اتفاقٌة التنفٌاذ بباارٌس بموجاب 

 ر المناخ".تؽٌّ 
ثاام ناقشاات األطااراؾ القضاااٌا المتعلقااة بمااا ٌلااً: إنشاااء لجنااة حكومٌااة 
دولٌاااة لبلساااتعداد لااادخول االتفاقٌاااة إلاااى حٌاااز التنفٌاااذ، وتحدٌاااد مكاااان 
م خصااا  لتحااادٌث االلتااازام فاااً المسااااهمات المقاااررة المحاااددة علاااى 

المستوة الوطنً قبل الدخول فاً حٌاز التنفٌاذ، وعادم التراجاع، وعادم 
قصر المسااهمات علاى أعماال وإجاراءات التخفٌاؾ، والتواصال حاول 
س ااب ل التنفٌااذ بواسااطة الاادول المتقدمااة فااً المساااهمات المحااددة علااى 

 المستوة الوطنً.
 

تاولى وااورا واموكوٌااا  ات المنبمقااة: تمهياد والهاادم/  ااام:الميمو ا
)كٌنٌااا( وآٌااا ٌوشااٌدا )الٌابااان( تٌسااٌر أعمااال المجموعااة المنبثقااة التااً 

مكاارر(،  2( و/عااام )مااادة 2انعقاادت لمناقشااة التمهٌااد والهاادؾ )مااادة 
ٌسرة ٌومً األربعاء والجمعة.  وانعقدت هذه المجموعة الم 

اؾ فً مناقشة التمهٌد واقترحت إضاافة وفً ٌوم األربعاء بدأت األطر
ناا  جدٌااد ٌتضاامن عاادة أمااور ماان بٌنهااا: "أسااالٌب الحٌاااة المسااتدامة 
واألنماااط المسااتدامة لبلسااتهبلك"، و"أهمٌااة تعزٌااز التنمٌااة االجتماعٌااة 

 واالقتصادٌة".
اقترحاات بعااض األطااراؾ دمااج الاان  الحااالً حااول: حقااو  اإلنسااان، 

ت المحلٌااااة، واالحتٌاجااااات وحقااااو  السااااكان األصاااالٌٌن والمجتمعااااا
والظااروؾ الخاصااة للاادول النامٌااة. عباارت العدٌااد ماان األطااراؾ عاان 
قلقها إزاء أسلوب العمل وأشارت إلى أسفها من "أننا الزلنا نعمل على 

 تجمٌع الن ".
 

وفٌما ٌتعل  بالهادؾ، تام اقتارا  عادة إضاافات علاى الان  مان بٌنهاا: 
وتادابٌر االساتجابة، والتقادم الهدؾ طوٌل األجال، والتنمٌاة المساتدامة، 

فً تحقٌ  هدؾ االتفاقٌاة اإلطارٌاة، والظاروؾ الوطنٌاة.  دعام العدٌاد 
ماان األطااراؾ إعااادة النظاار فااً المنطاا  الخااا  بهااذه المااادة لتعباار 
بوضو  عن الهادؾ مان هاذه االتفاقٌاة. واقتار  آخارون إلؽائهاا نهائٌااً 

 وذكروا أن كل قسم سوؾ ٌتناول الهدؾ الخا  به.
مكااارر، حٌاااث رأة  2لفااات وجهاااات النظااار فٌماااا ٌتعلااا  بالماااادة واخت

البعض أنها ضرورٌة وأنها قسم مستقل وشاعر آخارون أن القسام ؼٌار 
ضروري وٌتاداخل ماع المناقشاات فاً المجموعاات المنبثقاة األخارة. 
وأكااد أحااد األطااراؾ علااى الفتاارات الزمنٌااة التااً تحااددها كاال دولااة 

سااتوة الااوطنً مقاباال اإلطااار بالنساابة للمساااهمات المحااددة علااى الم
 الزمنً الم حدد على المستوة الدولً.

أكااد أحااد أعضاااء الوفااود علااى الحاجااة إلااى اإلشااارة إلااى المساااهمات 
المقااررة المحااددة علااى المسااتوة الااوطنً حٌااث أن اإلجااراءات التااً 
تتخذها الدول النامٌة تعتمد على س اب ل التنفٌاذ. أقّار أحاد أعضااء الوفاود 

قااانونً عااالمً ٌنطباا  علااى كاال األطااراؾ التااً تقااوم بوجااود التاازام 
بااالتوقٌع علااى االتفاقٌااة. وافاا  مناادوب البرازٌاال علااى تٌسااٌر جلسااة 

على أن ٌقدم تقارٌر حاول التقادم  2مشاورات ؼٌر رسمٌة حول المادة 
 فً هذا الصدد إلى المجموعة المنبثقة.

وفااً صاابا  ٌااوم الجمعااة، عباارت بعااض األطااراؾ عاان اسااتعدادها 
ً ق د ماً فً العمل فً النسخة الجدٌدة من الن  الخا  بالتمهٌد، للم ض

وقدمت مجموعة من األطاراؾ مقترحاات لتقرٌاب وجهاات النظار مان 
 االجتماعات ؼٌر الرسمٌة.

 
عبّرت بعض األطراؾ عن قلقهاا إزاء إجاراءات العمال وأشاارت إلاى 
أنااه قااد تاام إزالااة بعااض اإلضااافات ماان الاان  دون الحصااول علااى 
تصاارٌح بااذلك وتشاامل حقااو  الشااعوب التااً تعااٌش تحاات االحااتبلل 
وأسالٌب الحٌاة المستدامة. وأعرب مندوب أحد األطراؾ عن قلقه مان 

سٌسة" لبعض اإلضافات ع  لى الن ."الطبٌعة الم 
حاااذرت بعاااض األطاااراؾ مااان إضاااافة الااان  مااارة أخااارة وشاااجعت 
الاازمبلء علااى العماال فااً الاان  كتوجٌااه للمزٌااد ماان المفاوضااات إلااى 
جانااب الورقااة ؼٌاار الرساامٌة للرئٌسااٌن المتشاااركٌن للفرٌاا  العاماال. 
اقتاار  أحااد األطااراؾ تقاادٌم باادٌلٌن للتمهٌااد، وأشااار إلااى االنقسااام بااٌن 

قصااٌر ومختصاار وهااؤالء الااذٌن ٌرٌاادون هااؤالء الااذٌن ٌرٌاادون ناا  
نصاااً أطااول. كمااا عااارض العدٌااد ذلااك وطااالبوا بباادٌل واحااد ٌتضاامن 
أقواساً. عبر العدٌاد عان االرتبااك الاذي ٌحادث إزاء اساتخدام األقاواس 
وأشاروا إلاى أناه لام ٌكان مان المعتااد تطبٌا  ذلاك بصافة دائماة. أشاار 

ٌّسر المتشارك إلى أن كل الن  ٌجا ب أن ٌاتم النظار إلٌاه واموكوٌا الم 
 وكأنه بٌن أقواس حٌث أنه لم ٌتم االتفا  على شئ بعد.

، طالبت بعض األطراؾ باإلشارة إلى عدة أشٌاء منهاا 2وحول المادة 
سبلمة أمنا األرض، ومجرد تحول فً فرٌ  العمل. أشار آخرون إلاى 
أن الهدؾ من االتفاقٌة ٌجب أن ٌتم شرحه لٌكون بمثابة تعزٌز إضافً 

 نفٌذ االتفاقٌة اإلطارٌة.لت
 قامت األطراؾ ب حالة الن  إلى فرٌ  االتصال.
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 وشرة مفبوضبث األرض 

        ........................      

 
(،   3: اجتمعاات المجموعااة المنبثقااة المعنٌااة بااالتخفٌؾ )المااادة التخفياام

 وتاااولى فراناااز بٌرٌاااز )سوٌسااارا( وفاااوك ساااٌنج كاااووك )سااانؽافورة(
المشااااركة فاااً تٌساااٌر أعمالهاااا مااارة واحااادة ٌاااومً الثبلثااااء والجمعاااة 
ومرتٌن ٌوم الخماٌس. كماا أجارت المجموعاة مشااورات ؼٌار رسامٌة 

 جانبٌة مساء ٌوم الخمٌس. 
بدأت المجموعة عملها ب دراج العناصر التً تم حذفها من الورقة ؼٌر 

ة. قاادم الرساامٌة المعدلااة، ثاام التفاااوض علااى ناا  االتفاقٌااة فقاارة بفقاار
بعض األطراؾ مقترحات لتقرٌب وجهات النظار، ولكان بعاد مواجهاة 
صعوبات فً تنقٌح الن ، اقتر  بٌرٌز، المٌسر المتشاارك، اساتمرار 
المناقشات المنظمة على أساس الخطوط العرٌضاة للمفااهٌم المتضامنة 
فااً الاان  وعلااى أساااس األطاار الزمنٌااة. وطلااب ماان أعضاااء الوفااود 

لتقرٌب وجهات النظر أن ٌقوماوا بالتنساٌ  فٌماا  الذٌن قدموا مقترحات
 بٌنهم.

 
وحول هدؾ التخفٌؾ، تم تقدٌم مقترحاً ٌ شٌر إلى عدة أمور مان بٌنهاا: 
جعل الهدؾ من أهداؾ "كوكب األرض" وذلك بحاذؾ اإلشاارات إلاى 

ولٌات المشاتركة ؤاألطاراؾ أو الظاروؾ الخاصاة والمسا أنوا  الادول
ت إلااى القضاااء علااى الجااو  والتنمٌااة لكاان المتفاوتااة، وحااذؾ اإلشااارا

االقتصااادٌة، وصااافً االنبعاثااات الصاافرٌة والحٌاااد المناااخً، ووضااع 
 عبارة "المؤثرات المناخٌة" بدال من ؼازات الدفٌئة. 

ون  مقتر  آخر من مقترحات تقرٌب وجهات النظار علاى الوصاول 
إلااى الحااد األقصااى ماان خفااض اإلنبعاثااات خاابلل أطاار زمنٌااة مختلفااة 

المتقدماااة والنامٌاااة علاااى حاااد ساااواء ، وذلاااك بماااا ٌتفااا  ماااع  للااادول
المساائولٌات المشااتركة لكاان المتفاوتااة، ومااع الوضااع فااً االعتبااار أن 

 القضاء على الفقر ٌأتً على قمة أولوٌات الدول النامٌة. 
وفٌمااا ٌتعلاا  بمساااهمات التخفٌااؾ، أشااارت األطااراؾ إلااى المجاااالت 

واإلعاداد، ولٌات ؤالتفااوت والتمااٌز فاً المسا المحورٌة التً تتضامن:
واإلباابلغ بالمساااهمات وتنفٌااذها، وخصائصااها، ونوعهااا )مساااهمات/ 
التزامااات/ إجااراءات( والشااكل القااانونً، والتاادرج والطمااو ، وقواعااد 
التصمٌم أو السمات، والعبلقة بٌن المساهمات المحاددة علاى المساتوة 

ضمن التوقٌت وتحدٌد موضع هذه الوطنً والدعم، والمعاٌٌر الفنٌة وتت
 العناصر فً ن  االتفاقٌة.

سابقة الخاصاة  اختلفت األطراؾ حول إذا ما كانت قائمة المعلومات الم 
بالمساهمات المحددة على المستوة الاوطنً تنتماً إلاى نا  االتفاقٌاة 
أم ال. وأكاادت العدٌااد ماان األطااراؾ علااى تناااول التماااٌز والتفاااوت فااً 

ٌتضاامن ذلااك سااواء إذا كااان سااٌتم تطبٌاا  التماااٌز المساائولٌات أوالً و
والتفاااوت علااى كاال األطااراؾ أو علااى الاابعض فقااط بالنساابة للجوانااب 
المحددة فً هذا القسم. واقترحات مجموعاة أن ٌبادأ القسام بان  ٌ شاٌر 

 إلى مبدأ المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة. 
بعملٌااة وحااول التوقٌاات والمحاساابة/ الشاافافٌة، طالااب أحااد األطااراؾ 

مبساااطة ومسااابقة للنظااار فاااً االلتزاماااات وإجاااراءات التعااادٌل لزٌاااادة 
 االلتزامات.

وفٌما ٌتعل  بالقواعد والتوجٌهات المتعلقة بالمحاسبة، حددت األطراؾ 
"خٌارات رفٌعة المستوة"، وطالبت بعض األطراؾ بنقال هاذه الفقارة 

 إلى القسم الخا  بالشفافٌة فً اتفا  بارٌس.
الصاابلت والااروابط بااٌن العدٌااد ماان الفقاارات المختلفااة، وباإلشااارة إلااى 

شاااددت بعاااض األطاااراؾ علاااى صاااعوبة التعامااال بصاااورة كاملاااة ماااع 
 الصٌاؼة دون الحصول على نظرة عامة على القسم.

وفً ٌوم الجمعة، الحظ بٌرٌز، المٌسر المتشارك، أن المجموعاة تتباع 
أن الادول قاد نهج "مركز الجاذبٌة" فً عملٌة تنقٌح الن ، مشٌراً إلى 

تعاونت معاً للخاروج بمقترحاات لتقرٌاب وجهاات النظار. وقادم بٌرٌاز 
 نصاً جدٌداً تم إعداده على أساس المناقشات التً جرت.  

 
نظرت األطراؾ فً الن  الجدٌد الذي تم فٌه تجمٌع  األمور الخاصة 

لهدؾ الجماعً طوٌل األجال، والجهاود الفردٌاة، والجهاود المتمااٌزة اب
تاااة، والتقااادم والطماااو ، والمعلوماااات، والسااامات، والتوقٌااات، والمتفاو

والببلؼااات البلحقااة، وتحدٌااد المواضااع، والشاافافٌة وإعااداد التقااارٌر، 
والمحاساااابة، والطاااار  والتوجٌااااه، واالسااااتراتٌجٌات طوٌلااااة األجاااال، 
وتااادابٌر االساااتجابة، والتااادابٌر أحادٌاااة الجاناااب، ومنظماااات التكامااال 

الجماعٌة، والدعم، والترسٌ ، وإنبعاثاات  االقتصادي اإلقلٌمً، والنهج
النقل الدولً، والمبادرة الخاصة بخفض االنبعاثات الناجماة عان إزالاة 

األحاااراج وتااادهور الؽاباااات فاااً البلااادان النامٌاااة وآلٌاااة دعااام التنمٌاااة 
 المستدامة. أجرة األطراؾ تؽٌٌرات تحرٌرٌة بسٌطة.  
ة علاى المساتوة وحول خٌارات مساهمات/ التزامات التخفٌاؾ المحادد

األطراؾ نصاً حاول التوقٌات. وتسااءل  تالوطنً واإلببلغ بها، أدرج
العدٌد من األطراؾ عن سبل المضً قادماً وعان مادة مبلئماة المزٌاد 
من المدخبلت النصٌة. كما أعرب العدٌد من األطاراؾ عان قلقهام مان 
عاادم تناااول األمااور التااً تشااؽلهم وماان تااداخل هااذا القساام مااع أقسااام 

واتفقاات األطااراؾ علااى اعتبااار الاان  كأساااس للمزٌااد ماان أخاارة. 
 العمل، وأحالته لفرٌ  االتصال. 

 
تاااولى آندرٌاااه جاااورٌرو )كولومبٌاااا(  التكيّااام والخسااااضر واألضااارار:

وواورا بورسااتنج )النااروٌج( المشاااركة فاً تٌسااٌر أعمااال المجموعااة 
األربعاء والخماٌس والجمعاة  والتاً تناولات أٌام التً انعقدت   المنبثقة

( وناا  5( واألضاارار والخسااائر )المااادة 4التكٌااؾ )المااادة مناقشااة  
 . القرار ذي الصلة،

(، ناقشات األطاراؾ الهادؾ العاالمً/ الرؤٌاة 4وحول التكٌاؾ )الماادة 
طوٌلااة األجاال، ووافقاات علااى إزالااة األقااواس حااول "تعزٌااز القاادرات 

عضاااء الوفااود عاان مباارر تضاامٌن لؽااة حااول التكٌفٌااة". تساااءل أحااد أ
 الدول النامٌة "شدٌدة التعرض للمخاطر" فً عدة مواقع فً الن . 

 
وفٌما ٌتعل  بالروابط بٌن مستوة التخفٌاؾ والتكٌّاؾ، تام إضاافة نا  
حول مرونة ومقاومة الشعوب وس ب ل المعٌشة أمام التؽٌٌارات المناخٌاة 

أحكاااام/ مباااادا االتفاقٌاااة المفاجئاااة وجهاااود التخفٌاااؾ "ٌتماشاااى ماااع 
اإلطارٌااااة"، وأهمٌااااة التكٌّااااؾ بؽااااض النظاااار عاااان التخفٌااااؾ. وبعااااد 
المشاورات والمراجعات التً تناولت الخٌاارٌن المتااحٌن لهاذه الفقارة، 
ساحب أحااد األطااراؾ الان  الخااا  بااه، مصاارحاً أناه قااد تاام اسااتعادة 

 التوازن، ووافقت األطراؾ على حذؾ أحد الخٌارٌن.  
التكٌااؾ لحقااو  اإلنسااان والنااو  االجتماااعً، نظاار  وحااول اسااتجابة

أعضاء الوفود فً مقترحات نصٌة متعددة ووافقوا على العمل بصورة 
ثنائٌة لتسوٌة هذه االختبلفات. كما نظرت األطراؾ فً مقتار  لتنقاٌح 

 الن  الخا  بالنهج  والتوجٌه الخا  ب جراءات التكٌؾ.
طاراؾ بعمال مادخبلت وحول ن  القرار الخا  باالتكٌؾ، قامات األ

تتعلاا  بالتعاااون اإلقلٌمااً ومراجعااة ماادة اتسااا  وفعالٌااة الترتٌبااات 
المؤسسٌة الخاصة بالتكٌؾ فً إطاار اإلتفاقٌاة، واالعتمااد علاى العمال 

 والعملٌات القائمة.   
 

(، وافاا  أعضاااء الوفااود 5وفٌمااا ٌتعلاا  بالخسااائر واألضاارار )المااادة 
 والتضامن. على إلؽاء فقرة حول التعاون الدولً

قدم طرؾ آخر صٌاؼة للترتٌبات المؤسسٌة، مشٌراً إلى ضرورة قٌاام 
مؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتما  األطراؾ فً االتفاقٌة بدراسة 

 إطار عمل التكٌؾ بالتفصٌل بهدؾ تعزٌز اتساقه وفعالٌته.  
طلب أحد األطراؾ، إضافة "األطراؾ األخرة التً تحتاج إلى دعام" 

ل النامٌاااة" فاااً الااان  بأكملاااه، وعارضااات مجموعاااة مااان إلاااى "الااادو
 األطراؾ هذا االقترا . وتم تسوٌة الخبلؾ ب ضافة حاشٌة سفلٌة. 

أعربت مجموعة من األطاراؾ عان قلقهاا إزاء اتخااذ "إجاراءات ؼٌار 
تقلٌدٌة  "، ودعت الوفود إلى االمتنا  عان تؽٌٌار مقترحاات األطاراؾ 

تناول األماور المتعلقاة بادعم التكٌاؾ فاً  األخرة. واقتر  طرؾ أخر
 المجموعة المنبثقة المعنٌة بالتموٌل.

فً ٌوم الجمعة، نظرت األطراؾ فً النس  المنقحة من ن  االتفاقٌاة 
ونصو  القرارات. وحول ن  االتفاقٌاة، أوضاح ؼاورٌرو، المٌسار 
المتشارك، أنه قد تم نقل بعض النصو  الخاصاة بالضارورة الملحاة 

تأثر باألخطار وبناء القدرات والتكنولوجٌا فً االتفاقٌة، وتام وسرعة ال
تصااحٌح اإللؽاااءات واألخطاااء النحوٌااة اسااتجابةً لتاادخبلت العدٌااد ماان 

 األطراؾ. 
شدد اثناان مان األطاراؾ علاى أن الانهج والتوجٌاه الخاا  با جراءات 
التكٌؾ ال ٌتضمن حقو  اإلنسان ، وأعرب طرؾ أخر عان قلقاه إزاء 

بطرٌقة مبلئمة عن أهمٌة التكٌؾ بوصفه عملٌة نابعة مان  عدم التعبٌر
 المستوة الوطنى فً المقام األول. 

أشارت إحدة المجموعات إلى مخاوفها من كون "اإلببلغ" فردٌاً ومن 
ضاااٌا  المفااااهٌم مااان فقااارة محذوفاااة حاااول الااانهج والتوجٌاااه الخاااا  

 ب جراءات التكٌؾ فً الخٌارات المنقحة. 
تعاادٌل الاان  وتاادارك هااذه المخاااوؾ. وحااول وافقاات األطااراؾ علااى 

الخاا  بكفاٌاة مخاوؾ إحدة األطاراؾ مان ضارورة تضامٌن الان  
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فً المواد ذات الصلة من االتفاقٌة، وضاعت األطاراؾ  ومبلءمة الدعم
 (."   9و 8و 7و 6عبلمة على "النظر فً ن  دعم التكٌؾ فً المواد 

طاراؾ كابل وحول ن  الخسائر واألضرار فاً االتفاقٌاة، وضاعت األ
 الخٌارٌن كاملٌن على حدة بٌن أقواس.

وفٌما ٌتعل  بن  القرار الخا  بالتكٌؾ، وافقت األفاراد علاى وضاع 
أقواس حول الفقرات الفردٌة التً تقدم أفكاراً جدٌادة لئلشاارة إلاى أنهاا 

األطااراؾ  تمفاااهٌم لاام تتااا  لؤلطااراؾ فرصااة لمناقشااتها. كمااا وضااع
 اٌٌس التكٌؾ".أقواساً حول  ن  "واستخدام مق

وحول ن  القارار الخاا  بالخساائر واألضارار، وضاعت األطاراؾ 
 كبل الخٌارٌن كاملٌن على حدة بٌن أقواس.

 وافقت األطراؾ على إحالة الن  كما هو إلى فرٌ  االتصال.
(، التً 6: اجتمعت المجموعة المنبثقة المعنٌة بالتموٌل )المادة التمويل

وداٌان ببلك الٌان )أنتٌؽاوا وبرباودا( تولى جورج بورستنػ )النروٌج( 
المشاااركة  تٌسااٌر أعمالهااا أٌااام الثبلثاااء والخمااٌس والجمعااة. وأشااار 

اء الهامة التً تم حذفها من أعضاء هذه المجموعة إلى اثنٌن من األجز
، وطاااالبهم بورساااتنػ المٌسااار المتشاااارك بتوضاااٌح الخٌاااارات الااان 

 المتاحة فً ن  االتفاقٌة.
 

المجموعة أعمالها بتناول األجزاء التً تم حاذفها مان الان ، ثام  بدأت
طالبت بتوضٌح الخٌارات المتاحة فً مسودة ن  االتفاقٌة. فً صبا  
ٌوم األربعاء، عقدت بعض األطراؾ اجتماعاً ؼٌر رسمً للعمل علاى 
تنقٌح الن  المعنً بالترتٌبات المؤسسٌة والنظر فً توضٌح الببلؼات 

وم الخماٌس، نظارت المجموعاة المنبثقاة فاً اإلصادار المسبقة. وفاً ٌا
الجدٌااااد لمسااااودة ناااا  االتفاقٌااااة، بعااااد تنقٌحااااه ماااان قباااال المٌساااارٌن 

 المتشاركٌن. 
شددت مجموعة من أعضااء الوفاود علاى القادرة علاى التنباؤ باالموارد 
البلزمة للدول النامٌة وتوسٌع نطاقها والتمكٌن من الوصول إلٌها، كما 

ٌة تموٌال التكٌاؾ. كماا شاددت مندوباة إحادة ركزت على توضٌح أهم
الاادول األطااراؾ علااى عاادة أمااور ماان بٌنهااا: الجهااود الجماعٌااة لتعبئااة 
الموارد المالٌاة المبلئماة للمنااخ، بماا فاً ذلاك تعبئاة الماوارد المحلٌاة؛ 
واالعتااراؾ باادور المساااعدة اإلنمائٌااة الرساامٌة والحقااائ  االقتصااادٌة، 

وٌال لاٌس ؼاٌاة فاً حاد ذاتاه. وقالات وأكدت على أن توسٌع نطا  التم
أنها تعارض وضع حدود للقاعادة المحتملاة للجهاات المانحاة واقتصاار 
الببلؼات المعنٌة بتموٌل المنااخ علاى الادول المتقدماة. رداً علاى ذلاك، 
أثااار مناادوب إحاادة الاادول األطااراؾ قضااٌة الطبٌعااة القانونٌااة لاابعض 

تفااوٌض ب صاابل   المقترحااات، مشااٌراً إلااى عاادم وجااود أي تكلٌااؾ أو
 االتفاقٌة االطارٌة.

 
فٌمااا ٌتعلاا  بالمشاااركة فٌمااا وصاافه الاابعض بالمحادثااة "المتكااررة"، 

فااااً اعتاااارض مناااادوبو الاااادول األطااااراؾ علااااى التماااااٌز والتفاااااوت 
وعلاااى ماااا وصااافه الااابعض بأناااه "تؽٌٌااار فاااً الحقاااائ  المسااائولٌات 

االقتصااادٌة." ووصااؾ بعااض ماان أعضاااء الوفااود فكاارة المساااواة بااٌن 
تزامات الدول المتقدمة والجهود التطوعٌة للدول النامٌاة بأنهاا "فكارة ال

 ؼٌر صائبة"، مشٌراً إلى أن هذه الجهود الطوعٌة لٌست سبباً لتخفٌؾ
أو "لنقاال المساائولٌات المشااتركة لكاان المتفاوتااة والقاادرات ذات الصاالة 

 ." المسؤولٌة
مفسارٌن  دعا مندوبو بعض الدول األطراؾ إلاى تجااوز هاذه القضاٌة،

ولٌات لان ٌاتم تساوٌته ؤذلك بأن االتفا  على التماٌز والتفاوت فً المس
على هذا المستوة، فً حٌن أكد آخرون علاى أن مساؤولٌة تنااول هاذه 
القضاٌا المعقدة تقع علاى عاات  المجموعاات المنبثقاة حتاى تاتمكن مان 

 .تقدٌم ن  عملً إلى الوزراء فً بارٌس
دمت األطراؾ مقترحات نصٌة ونظرت وفٌما ٌتعل  بمصادر الدعم، ق

فاااً دماااج الفقااارات التاااً تتضااامن أفكااااراً تتعلااا  بالرؼباااة فاااً وجاااود  
مجموعة متنوعة من المصادر وحول التموٌل العام ومدة اختبلفه عن 

 المساعدة اإلنمائٌة الرسمٌة والمصدر الرئٌسً للتموٌل.      
ضار للمنااخ لصاندو  األخبا وفٌما ٌتعلا  بنطاا  التموٌال، واالعتاراؾ

وزٌااادة تموٌاال المناااخ، أعاارب أحااد األطااراؾ عاان تفضااٌله للؽااة التااً 
تعكاااس زٌاااادة الجهاااود ولاااٌس مجااارد ذكااار أرقاااام ثابتاااة فاااً "اتفاقٌاااة 

 دٌنامٌكٌة." 
 

وفٌمااا ٌتعلاا  بتحقٌاا  تااوازن الاادعم المقاادم للتكٌااؾ والتخفٌااؾ، شااددت 
مجموعة من األطراؾ على أهمٌة اإلبقاء على ن  حول "المناصافة" 

 فً التخصٌ  والنهج القائم على االحتٌاجات. 

واصلت األطراؾ النظر فً مختلؾ الفقارات وتقادٌم مقترحاات نصاٌة  
وتوضااٌح األفكااار ودمااج الخٌااارات. وتاام حااذؾ إحاادة الفقاارات التااً 

 تناولت الجزء رفٌع المستوة  حول تموٌل المناخ. 
تفاقٌة كما عبرت األطراؾ عن وجهات نظر مختلفة حول دٌنامٌكٌة اال

ئاات التمكٌنٌاة ودور الماوارد المحلٌاة ٌوعن إشاارات محاددة لآلتاً: الب
 والخطوات الخاصة بزٌادة تعبئة تموٌل المناخ.

فااً ٌااوم الجمعااة، اختتماات المجموعااة المنبثقااة مناقشااتها حااول مسااودة 
ناا  االتفاقٌااة الماانقح، وانتقلاات إلااى النظاار فااً مسااودة ناا  القاارار، 

 األطراؾ تقدٌم مقترحات نصٌة إضافٌة.  توواصل
قاادم العدٌااد ماان األطااراؾ مقترحااات نصااٌة حااول: ساابل تعزٌااز فعالٌااة 
تموٌاال المناااخ، وتقاادٌم المااوارد المالٌااة المسااتدامة والكافٌااة التااً ٌمكاان 
التنبااؤ بهااا لتنفٌااذ أنشااطة المبااادرة المعااززة لخفااض االنبعاثااات الناجمااة 

فاً البلادان النامٌاة وزٌاادة قاعادة  عن إزالة األحراج وتادهور الؽاباات
 التموٌل للعمل المناخً فً الدول النامٌة. 

 
اقترحت إحادة المجموعاات نصااً  ٌتضامن عادة أماور مان بٌنهاا حاث 
الاادول المتقدمااة علااى زٌااادة تعبئااة المااوارد المالٌااة للعماال المناااخً فااً 

، و 2016ملٌار دوالر فً  70الدول النامٌة من األطراؾ لٌصل إلى 
، مماااا ٌعمااال علاااى تحقٌااا  االلتزاماااات 2018ملٌاااار دوالر فاااً  58

 .2020ملٌار دوالر فً  100الحالٌة للوصول بالتموٌل المناخً إلى 
وباإلشاااارة إلاااى أحااادث النتاااائج التاااً توصااالت إلٌهاااا منظماااة التعااااون 
والتنمٌة فً المجال االقتصادي/ تقرٌر مبادرة سٌاسة المناخ، اقترحات 

قرار ٌطالب بتدف  نسبة كبٌرة من مصادر إحدة المجموعات صٌاؼة 
التموٌل الجدٌدة متعددة األطراؾ للعمل المعنً بتؽٌر المناخ من خبلل 

 اآللٌة المالٌة لبلتفاقٌة اإلطارٌة والبروتوكول الخا  بها. 
حول تحدٌاد الببلؼاات المسابقة، بماا  اقتر  أحد األطراؾ صٌاؼة ن 

زٌاادة الوضاو  حاول المساتوٌات المتوقعاة  فً ذلك المعلوماات حاول:
لتعبئااة تموٌاال المناااخ ماان مختلااؾ المصااادر،  والسٌاسااات والباارامج 
واألولوٌات، واإلجراءات والخطط من أجل تعبئاة المزٌاد مان الماوارد 
المالٌة وإجراءات تعزٌز البٌئات التمكٌنٌاة بهادؾ تعبئاة وجاذب تموٌال 

المسااهمات ثمارٌة لتنفٌاذ المناخ من مختلؾ المصاادر، والخطاط االسات
المحااددة علااى المسااتوة الااوطنً، وتشاامل االحتٌاجااات التموٌلٌااة لتنفٌااذ 

   مستوة معزز من الطمو .  
اقترحت مجموعاة أخارة عملٌاة لتقٌاٌم التقادم المتعلا  بتاوفٌر التموٌال 
ماااان قباااال الاااادول المتقدمااااة وذلااااك لضاااامان: التااااوازن بااااٌن المااااوارد 

للتخفٌااؾ، والتااً تتماشااى مااع المخصصااة للتكٌااؾ وتلااك المخصصااة 
اسااتراتٌجٌات واحتٌاجااات وأولوٌااات الاادول النامٌااة، وجهااود تحسااٌن 
 كفاٌة ومبلءمة الموارد وإمكانٌة التنبؤ بها، وتجنب العد المزدوج.  
 وافقت األطراؾ على تحوٌل الن  المنقح إلى فرٌ  االتصال. 

 
ة المنبثقاة اجتمعات المجموعاتنمية ونقل التكنولويياا وبنااا القادرات: 
(، 8( وبناء القادرات )الماادة 7المعنٌة بتنمٌة ونقل التكنولوجٌا )المادة 

)جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة( وأرتور  مبانو مبانو التً تولى توسً
رونج مٌتزجر )االتحاد األوروبً( المشاركة فاً تٌساٌر أعمالهاا، أٌاام 

 الثبلثاء والخمٌس والجمعة. 
بالتكنولوجٌااا، باادأ أعضاااء المجموعااة بمناقشااة األجاازاء وفٌمااا ٌتعلاا  

الكبٌرة التً تم حذفها مان الان ، ثام انتقلاوا إلاى التفااوض علاى نا  
 االتفاقٌة فقرة بفقرة. 

اعترضاات إحاادة المجموعااات علااى تحدٌااد أن البٌئااات التمكٌنٌااة ماان 
شااأنها جااذب االسااتثمارات، واقترحاات اإلشااارة إلااى "نشاار واسااتخدام 

ات منخفضااة الكربااون والقااادرة علااى مواجهااة آثااار تؽٌاار التكنولوجٌاا
 المناخ." 

عااارض الاابعض األخاار هااذا الاارأي، مشااٌرٌن إلااى أن العماال التعاااونً 
ودعام التنفٌااذ ٌتطلباان تحسااٌن البٌئااات التمكٌنٌاة التااً مان شااأنها جااذب 
االستثمارات إلى جانب عادة أماور أخارة. كماا اختلفات وجهاات نظار 

لااى العوائاا  والعقبااات التااً تعتاارض نشاار األطااراؾ حااول اإلشااارة إ
 واستخدام التكنولوجٌا . 

وفٌما ٌتعل  بالهدؾ العالمً، أكدت إحدة المجموعات على أن طمو  
التخفٌااؾ ٌمكاان أن ٌتحقاا  فقااط باادعم التكنولوجٌااا، كمااا اشااارت إلااى 
ضاااارورة تقٌااااٌم ماااادة تااااوافر التكنولوجٌااااا لتناااااول جانااااب عاااارض 

ذلاك، حٌاث أن تحدٌاد مقادار مثال التكنولوجٌاا. اعتارض آخارون علاى 
هذا الهدؾ قد ٌكاون مان األماور الصاعبة، فضابل عان اعتبااره "التازام 

 ؼٌر واضح". 
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وفٌما ٌتعل  بأحاد خٌاارات دعام البحاوث وتنمٌاة وتطبٌا  تكنولوجٌاات 
سااالٌمة بٌئٌااااً، أعااارب منااادوبو مجموعاااة مااان الااادول األطاااراؾ عااان 

ا األماار فااً نهاٌااة معارضااتهم لااذلك، واقتاار  العدٌااد ماانهم مناقشااة هااذ
 القسم.

 
نقحااة الخاصااة  بااالؽرض ماان المااادة التااً تاام  وفٌمااا ٌتعلاا  بالنسااخة الم 
إعدادها من قبال مجموعاة مان األطاراؾ بصاورة ؼٌار رسامٌة، طلاب 
أحد األطراؾ إدراج كلمة "ٌنبؽاً" كبادٌل لكلماة "ٌتعاٌن"، نظاراً لعادم 

 ٌة. إمكانٌة التوصل بعد التفا  حول آلٌات االمتثال لبلتفاق
ودعا البعض إلى حذؾ "اإلسرا  وزٌادة النطا " من الن ، فً حٌن 
فضل البعض األخر تركهما فً الن . ووافقت المجموعة علاى طلاب 
أحد األطراؾ باستبدال مصطلح "حساس للنو  االجتماعً" بمصطلح 

 "مراعً للنو  االجتماعً". 
لمٌساار امبااانو مبااانو، وعنااد االجتمااا  ماارة أخاارة ٌااوم الجمعااة، قاادم 

المتشارك، نسخة منقحة من ن  االتفاقٌة وبدأت المجموعة فً النظر 
فً مسودة القرار. أوضحت األطاراؾ مصادر الان  الخاا  بحقاو  

 الملكٌة الفكرٌة. 
وأشااار أحااد األطااراؾ إلااى عاادم ضاارورة الاان  الااذي ٌطالااب اللجنااة 
التنفٌذٌااة للتكنولوجٌااا بتوضااٌح ساابل تعزٌااز عملٌااة تقٌااٌم االحتٌاجااات 

لتكنولوجٌة، حٌث أن هذه اللجنة قد أحرزت مزٌداً من التقدم عماا هاو ا
 متوقع فً هذا المجال. 

ماؤتمر األطاراؾ ودعا طرؾ أخر إلى وضع أقواس عند االشارة إلى 
العامل بوصفه اجتما  األطراؾ فً االتفاقٌة وأٌة هٌئات أخرة واردة 

      فً ن  القرار. 
 

ن موضااوعات الفقاارات الخاصااة واقتاار  أحااد األطااراؾ أنااه طالمااا أ
بعملٌة تقٌٌم االحتٌاجات التكنولوجٌة مدرجة فاً جادول أعماال الادورة 
الحادٌااة والعشاارٌن لمااؤتمر األطااراؾ، فااٌمكن االحتفاااظ بهااا كأماااكن 

 محددة تنتظر ن  القرارات الخاصة بهذه األمور.  
والتفااوت  التماٌزبعض األطراؾ تناول  توحول بناء القدرات، اقترح

فً المسائولٌات المتعلقاة ببنااء القادرات عان طرٌا  تحدٌاد مجموعاات 
معٌنة من األطراؾ، مثل أقل البلادان نماواً والادول الجزرٌاة الصاؽٌرة 
النامٌااة. فااً حااٌن اقتاار  الاابعض اآلخاار اإلشااارة فقااط إلااى "األطااراؾ 
التً لدٌها احتٌاجات" وتجنب التقسٌم. واجتمعت المجموعة بشكل ؼٌر 

للنظر فً التقاارٌر والخٌاارات المقدماة مان األطاراؾ، نظارت  رسمً
المجموعااة فااً نسااخة منقحااة للعدٌااد ماان الفقاارات. أعاارب العدٌااد ماان 
األطااراؾ عاان قلقهاام ماان ضااٌا  األفكااار، وطلبااوا إعااادة إدخااال أقسااام 

عادم التقادم، ودعات  الن . وأعربت أطراؾ أخرة عان إحباطهاا مان
 األطراؾ األخرة لقبول حل وسط.

ول الطرٌقااة التااً ٌنبؽااً اتباعهااا لبناااء القاادرات وتحدٌااد الجهااات وحاا
المسااؤولة عاان دعمهااا، وافقاات األطااراؾ علااى أن الخٌااارات الحالٌااة 
تشااكل أساساااً للتفاااوض وللعماال بشااكل  ؼٌاار رساامً علااى الترتٌبااات 

 المؤسسٌة. 
المشاااورات  وفااً ٌااوم الجمعااة، أوضااح أرتااور رونااج مٌتزجاار نتااائج

، ورحاب بالخٌاارات المقترحااة حاول الترتٌبااات الرساامٌةالجانبٌاة ؼٌار 
 8المؤسسٌة. وفٌما ٌتعلا  باالتعلٌم والتادرٌب والتوعٌاة العاماة )الماادة 

 مكرر(، وافقت األطراؾ على الن  كما هو.  
وحول ن  القرار، ركزت إحدة المجموعات علاى مقترحهاا لتقرٌاب 

لاى نتٌجاة وجهات النظر وأشارت إلى ضرورة تجنب الحكم المسب  ع
المراجعااة الثالثااة إلطااار عماال بناااء القاادرات، ودعاات إلااى إدراج ناا  

 ٌبرز الحاجة إلى التصرؾ على ن  القرار.   
وأعرب الابعض عان قلقاه مان عادم تاوافر فرصاة إلضاافة نا  جدٌاد 
حول هذه النقطة، مصرحٌن بأن ب مكانهم المضً قدماً فقط بضمان أن 

 المناسبة.   ب مكانهم إضافة هذا الن  فً اللحظة
وافقات األطاراؾ علااى إحالاة الاان  الخاا  بتنمٌااة ونقال التكنولوجٌااا 

 وبناء القدرات بعد تنقٌحه إلى فرٌ  االتصال.
 

(، 9: اجتمعاات المجموعااة المنبثقااة المعنٌااة بالشاافافٌة )المااادة الشاافافية
وتاااولى فراناااز بٌرٌاااز )سوٌسااارا( وفاااوك ساااٌنج كاااووك )سااانؽافورة( 

 لها، أٌام األربعاء والخمٌس والجمعة. المشاركة فً تٌسٌر أعما
بدأت المجموعة بالنظر فً التدخبلت الجراحٌة التً أجراها األطراؾ 
والتً لم ٌتم إدراجها فً الن  الذي تم إرساله للمجموعة، ثام اتجهات 

 إلى مناقشة الن  فقرة بفقرة.

وفٌما ٌتعل  بترسٌ  الشفافٌة أو وضع إطار لها، اعترضات األطاراؾ 
فٌة التعامل ماع التمااٌز والتفااوت فاً المسائولٌات وماا إذا كاان على كٌ

كااون ماان قساامٌن أم ال.  ماان الضااروري التركٌااز علااى اتخاااذ ماانهج م 
اقترحاات بعااض األطااراؾ أن "الحاازم" هااو القضااٌة األساسااٌة، ولااٌس 

 التماٌز والتفاوت فً المسئولٌات.
 واختلفت وجهات النظر حول عم  مضمون الفقرة، فقد طلاب الابعض
أن تكاااون الفقااارة ماااوجزة وبساااٌطة، فاااً حاااٌن دعاااا الااابعض األخااار 
للتركٌزعلااى المبااادا ووجااود محتااوة أكباار. وقااد أجاارت األطااراؾ 
مشاورات ؼٌر رسمٌة، وخرجت بأربعة خٌارات واضحة  حول نظام 
ترسٌ  الشفافٌة على التوالً: التأكٌد على النهج الثنائً، واإلشارة إلاى 

والتماااٌز والتفااوت فااً المساائولٌات علااى  المروناة دون الاانهج الثنااائً،
ثااابلث مساااتوٌات ، وترساااٌ  نظاااام الشااافافٌة ببسااااطة ودون تفاصاااٌل 

 إضافٌة.
 

وحااول مقتاار  إدخااال ناا  حااول المرحلااة االنتقالٌااة للاادول النامٌااة، 
إزاء وضاع جادول زمناً محادد  اأعرب العدٌد من األطراؾ عان قلقها

حٌث أن المرحلة االنتقالٌة مدرجة بالفعل فً اإلطاار العاام، وعاادةً ماا 
 تكون الجداول الزمنٌة متباٌنة بٌن مختلؾ األطراؾ.  

فٌماا ٌتعلاا  بااالؽرض ماان نظااام الشاافافٌة، الحظاات األطااراؾ ضاارورة 
ساٌة تحدٌد المنط  وراء هذه الفقرة، التً تتضمن بعض المفااهٌم األسا

مثل: االنبعاثات وعملٌات اإلزالة، والتقدم المحرز فً كل من التخفٌؾ 
 والتكٌؾ؛ والتقٌٌم والمراجعة؛ والقابلٌة للمقارنة.

اختلفت األطراؾ حول عمل أقسام منفصلة حاول اإلجاراءات والادعم، 
وحث كووك المٌسر المتشاارك علاى النظار فاً الاروابط باٌن الشافافٌة 

ار الاااابعض إلااااى االختبلفااااات بااااٌن التكٌااااؾ والتقٌااااٌم العااااالمً. وأشاااا
والتخفٌؾ، حٌث تختلؾ طرٌقة فهم القٌاس واإلببلغ والتحق  الخاصاة 
بكاال منهمااا. ووافقاات األطااراؾ علااى أن ٌقااوم المٌسااران المتشاااركان 

 بالتعامل مع الفقرة "تعامبل بسٌطاً" استناداً إلى المناقشات الجارٌة.
لعدٌااد ماان األطااراؾ إلااى وحااول الخٌااار الااذي تضاامن التكٌااؾ، دعاات ا

اإلشارة إلى تبادل المعلومات والدروس المستفادة والممارسات الجٌدة، 
 بدال من "اإلنجاز".

 
اختلفااات األطاااراؾ علاااى مضااامون الفقااارات، حٌاااث وصااافها الااابعض 
"بتقااادٌم التقاااارٌر والمراجعاااة"، فاااً حاااٌن وصااافهما الااابعض األخااار 

لااب أحااد األطااراؾ، "بالنطااا  والترتٌبااات المسااتقبلٌة". وبناااًء علااى ط
وافقاات األطااراؾ علااى إدخااال مبلحظااة فااً الاان  الماانقح لتوضااٌح 

 االختبلؾ فً طرٌقة الفهم.
اقترحاات بعااض األطااراؾ جعاال مااواد االتفاقٌااة مااوجزة للحفاااظ علااى 
المرونااة والسااما  بالمشاااركة الواسااعة، وتاارك التفاصااٌل للقاارارات أو 

جتماا  األطاراؾ للنظر فٌها من قبل مؤتمر األطراؾ العامل بوصافه ا
فااً االتفاقٌااة. وحااذرت أطااراؾ آخاارة ماان ذلااك، حٌااث أن األطااراؾ 

 .""بحاجة إلى معرفة ما الذي ٌقومون بالتوقٌع علٌه
نظرت المناقشات التً جرت حول بقٌة المادة فً بعض القضااٌا مثال: 
اسااااتخدام مصااااطلحات محااااددة والحاجااااة المحتملااااة لصااااٌاؼة جدٌاااادة 

قضاٌا الشاملة التً ٌمكن تناولها فاً ماواد "للمراجعة" أو "التقٌٌم"، وال
أخاارة؛ والحاجااة لنقاال التكنولوجٌااا وبناااء القاادرات، فضاابل عاان الاادعم 
المالً؛ والحاجة إلى آلٌة محتملة جدٌدة للحصول على الادعم المساتمر 

 .لبناء القدرات  بناًء على بروتوكول مونتلاير
حااادة فاااً االجتماااا  المنعقاااد ٌاااوم الجمعاااة، ردت األطاااراؾ علاااى إ

مقترحات التنقٌح المعنٌة بالمراجعة/ الترتٌبات المساتقبلٌة، بتقلٌال عادد 
الخٌااارات ماان ساابعة إلااى ثبلثااة، ودعماات العدٌااد ماان األطااراؾ ناا  

 االتفاقٌة المنقح كأساس لمزٌد من التفاوض. 
االرتباك الذي ٌشاهده أسالوب العمال  وأشارت العدٌد من األطراؾ إلى
قهاام ماان أن ناا  القاارار "المجمااع" ال والمضااً قاادماً، وعبااروا عاان قل

ٌنبؽااً أن ٌكااون باانفس حالااة ناا  االتفاقٌااة الماانقح، نظااراً لعاادم تااوافر 
 الوقت لمناقشة ذلك. 

 أحالت األطراؾ الن  إلى فرٌ  االتصال.
 

اجتمعاات المجموعااة المنبثقااة المعنٌااة بااالتقٌٌم العااالمً : التقياايم العااالمي
)المكسااااٌك( وجااااورج  (، التااااً تااااولى روبرتااااو دوناااادٌش10)المااااادة 

)كٌنٌاااا(، المشااااركة فاااً تٌساااٌر أعمالهاااا، ٌاااومً األربعااااء واموكوٌاااا 
 والجمعة. 
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فااً ٌااوم األربعاااء، نظاارت المجموعااة فااً هٌكاال ومنطاا  المااادة وفااً 
المفاااهٌم التااً ٌنبؽااً تضاامٌنها. وحااول الؽاارض ماان التقٌااٌم العااالمً، 

دور التقٌٌم العالمً فً تنفٌاذ  نظرت األطراؾ فً عدة أمور من بٌنها:
االتفاقٌااة وربطهااا بأهااداؾ االتفاقٌااة اإلطارٌااة. طلااب بعااض األطااراؾ 

)أ( 2-10)هاا ( و2-7)د( و2-4اإلشااارة إلااى مااواد االتفاقٌااة اإلطارٌااة 
بشااأن مراجعااة األثاار الكلااً، ولكاان عارضاات مجموعااات أخاارة ماان 

 األطراؾ ذلك.
 

فٌااذ باعتبارهااا مجااااالت وأثناااء مناقشااة التخفٌااؾ والتكٌاااؾ وساابل التن
التركٌز المحتملة لعملٌة التقٌٌم، وافقت األطراؾ على ضرورة احتواء 
النطا  على عنصر واحد حول التنفٌذ فً الفتارة الساابقة. وكاان هنااك 
خبلؾ أٌضاً حول ما إذا كاان ٌنبؽاً أن ٌتضامن النطاا  مكاون ٌتطلاع 

لمساااهمات نحااو المسااتقبل لتعرٌااؾ فتاارات االلتاازام البلحقااة، ورصااد ا
 اإلجمالٌة مقارنةً بمستوة المساهمات البلزمة لتحقٌ  أهداؾ االتفاقٌة.
أكاادت بعااض األطااراؾ علااى ضاارورة اعتبااار أن النطااا   ٌجااب أن 
ٌكااااون اإلجمااااالً العااااالمً لئلجااااراءات المتخااااذة، وال ٌجااااب أن ٌااااتم 
اسااتخدامه  "لتقٌااٌم ماادة كفاٌااة" مساااهمات األطااراؾ المحااددة علااى 

واقتار  آخارون أن البٌاناات التاً تام جمعهاا بشاكل  المستوة الوطنً.
فردي ٌمكن أن تستخدم كمادخبلت فاً عملٌاة تقٌاٌم الجهاود الجماعٌاة، 

 مشٌرٌن إلى ضرورة وجود إطار صارم للقٌاس واإلببلغ والتحق .
وفاااً ٌاااوم الجمعاااة، نظااارت المجموعاااة المنبثقاااة فاااً مقتااار  إلحااادة 

خرجااات؛ والنطااا ؛ النصااو  المنقحااة التااً تاادور حااول: الهاادؾ والم
والعملٌة؛ والمدخبلت؛ والتوقٌت. فٌما ٌتعل  بن  القرار، قدم أعضاء 

 الوفود مدخبلت حول التصمٌم واألسالٌب.
وتعلٌقاً على طرٌقة لعمل اشارات مرجعٌة لمواد أخارة فاً االتفاقٌاة، 
 وافاا  أعضاااء الوفااود علااى إحالااة الاان  إلااى الرئٌسااٌن المتشاااركٌن

   المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.للفرٌ  العامل المخص
 

اجتمعت المجموعة المنبثقة المعنٌة باالمتثال  اصمتمال والبنود األخيرة:
(، التاً تولات ساارة 26-12( والبنود األخٌرة )المواد مان 11)المادة 

باعشااان )المملكاااة العربٌاااة الساااعودٌة( وآٌاااا ٌوشاااٌدا )الٌاباااان( تٌساااٌر 
 لخمٌس والجمعة.  أعمالها، أٌام األربعاء وا

فاااً ٌاااوم األربعااااء، قامااات المجموعاااة بتجمٌاااع المااادخبلت النصاااٌة 
المحذوفااة فااً مااواد متعااددة، وناقشاات خٌااارات تنقااٌح الاان  الخااا  

 باالمتثال وجمعته طبقاً للعناوٌن. 
فً ٌوم الخمٌس، تم تقدٌم نسخة من الن  المعنً باالمتثال بعد تنقٌحه 

ر أعضاااء الوفااود فااً المقترحااات ماان قباال المٌساارٌن المتشاااركٌن. نظاا
النصٌة للعدٌد من المواد. وحاول الكٌاناات والترتٌباات المؤسساٌة التاً 

(، تااام تقااادٌم مقترحاااات حاااول: اآللٌاااات، 15ساااتخدم االتفاقٌاااة )الماااادة 
وقااارارات ماااؤتمر األطاااراؾ العامااال بوصااافه اجتماااا  األطاااراؾ فاااً 

ت والترتٌباات االتفاقٌة، وتوجٌاه ماؤتمر األطاراؾ العامال لهاذه الكٌاناا
 المؤسسٌة. 

( تضامنت 17وحول المتطلبات األخرة وحقو  اتخاذ القارار )الماادة 
المقترحات: إلزام األطراؾ بتقدٌم المساهمات المحاددة علاى المساتوة 
الوطنً حتى تصبح جزءاً من االتفاقٌة أو تشارك فً صاناعة القارار، 

نً الملزماة والتوقٌت وطبٌعة المساهمات المحددة على المساتوة الاوط
قانوناااً، وتااوفٌر مكااان مخصاا  إلجااراءات االمتثااال ؼٌاار العقابٌااة، 

 مكرر(. 2واإلشارة إلى القسم: عام )المادة 
فاً  10وتضمنت المقترحاات النصاٌة األخارة: اإلشاارة إلاى المرفا  

( والجاازء األخٌاار ماان االتفاقٌااة، وتااوفٌر مكااان 19التعاادٌبلت )المااادة 
وفٌما ٌتعل  بالحد األقصى لموعاد  .24مخص  للتحفظات فً المادة 

(، أبلؽاات األمانااة العامااة التفاقٌااة 18الاادخول فااً حٌااز التنفٌااذ )المااادة 
األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌّر المناخ األطراؾ باآلتً: أول موعاد 
لبدء التوقٌع على المعاهدة بعد إقرارها فً بارٌس فاً سابتمبر/ كاانون 

، وعلى األطراؾ أن تقرر ماا 2016أبرٌل/ نٌسان  22األول سٌكون 
إذا كاناات ستسااتخدم قااوائم أو قواعااد البٌانااات المسااتخدمة فااً تقرٌاار 
التقٌااٌم الخااامس للهٌئااة الحكومٌااة الدولٌااة المعنٌااة بتؽٌّاار المناااخ وذلااك 
لتحدٌااد نصااٌبها ماان تخفااٌض انبعاثااات ؼااازات الدفٌئااة. كمااا تاام عقااد 

الخاصاة بالتعادٌبلت المزٌد من المناقشات حول محتوة ونطا  المواد 
(. ووافاا  أعضاااء الوفااود علااى 20( والمرفقااات )المااادة 19)المااادة 

 مواصلة العمل فً اجتماعات ؼٌر رسمٌة.
فً ٌوم الجمعة، عرضت باعشن المٌسر المتشاارك، ثابلث وثاائ  إلاى 
الرئٌسٌن المتشااركٌن ووافقات األطاراؾ علاى إحالتهاا للفرٌا  العامال 

ان للعمااال المعاااّزز، وتتضااامن هاااذه المخصااا  المعناااً بمنهااااج دٌربااا
(؛ وناا  11الوثااائ : ناا  االتفاقٌااة الماانقح حااول االمتثااال )المااادة 

(؛ ونا  القارار 26-12االتفاقٌة المنقح حول البناود األخٌارة )الماواد 
 المنقح.

 
، 2اجتمعاات المجموعااة المنبثقااة حااول مسااار العماال  :3مسااار العماال 

واموكوٌا )كٌنٌا( المشاركة فاً التً تولى آٌا ٌوشٌدا )الٌابان( وجورج 
تٌسااٌر أعمالهااا أٌااام الثبلثاااء واألربعاااء والخمااٌس والجمعااة، وتناولاات 

 ، بعد تنقٌحه.  (ADP.2015.9.InformalNote)مسودة القرار 
باادأت المجموعااة عملهااا بمناقشااة األجاازاء المحذوفااة قباال النظاار فااً 

 مسودة القرار فقرة بفقرة. 
صاااة باااااللتزام باالتفاقٌاااات والقااارارات وحاااول التمهٌاااد والفقااارات الخا

السااابقة بموجااب االتفاقٌااة اإلطارٌااة، تضاامنت التؽٌٌاارات المقترحااة مااا 
ٌلاااً: دعااام التنفٌاااذ الكامااال والفعداااال والمساااتدام لبلتفاقٌاااة وذلاااك طبقااااً 
للمسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتاة والقادرات ذات الصالة، وأن تتخاذ 

ان التطبٌاا  علااى كاال األطااراؾ، الاادول المتقدمااة دور الرٌااادة، وضاام
، ودعاام 2020وزٌااادة الطمااو  حااول االلتزامااات/ التعهاادات لمااا قباال 

التااً لاام تقاام بتساالٌم تقااارٌر  1األطااراؾ ؼٌاار المدرجااة فااً المرفاا  
 -2016التحدٌث لفترة السنتٌن لتسلٌم هذه التقاارٌر، والقٌاام بمراجعاة 

 ل النامٌة.اللتزامات التخفٌؾ للدول المتقدمة، ودعم الدو 2017
اقتر  أحد األطراؾ إلؽاء الان  الاذي ٌتنااول المشااركة فاً عملٌاات 
الشفافٌة طبقاً لؤلوقات المحددة، واالستعاضاة عنهاا ب ضاافة "مان أجال 
إثبااات التقاادم فااً تنفٌااذ تاادابٌر التخفٌااؾ" وتنفٌااذ التعهاادات المنصااو  

 علٌها فً اتفاقٌات كانكون. 
 

دات إثباااات خفاااض االنبعاثاااات، وفٌمااا ٌتعلااا  باإللؽااااء الطاااوعً لشاااها
تضمنت المقترحات ذكر خفض االنبعاثات الكّمٌة التً ال تقتصر علاى 
شهادات إثبات خفض االنبعاثات وتتضمن كل آلٌاات المروناة الخاصاة 
ببروتوكول كٌوتو. وبالتشاور مع "العدٌاد مان األطاراؾ"، اقتار  أحاد 

إثبات خفض األطراؾ تنقٌح الن  الخا  باإللؽاء الطوعً لشهادات 
االنبعاثات، ووحدات خفض االنبعاثات، ووحدات الكمٌات المخصصاة 
ووحاادات اإلزالااة. وأشااار طاارؾ أخاار إلااى بعااض المخاااوؾ، مطالباااً 

 بوضع الن  بٌن أقواس. 
وحول تعزٌز عملٌة الفح  التقنً، أضافت األطاراؾ صاٌاؼة حاول: 

ارٌاة لتشاترك دعم الهٌئات ذات الصلة باآللٌة المالٌة فاً االتفاقٌاة اإلط
فً اجتماعات الخبراء التقنٌٌن لتعزٌز التنساٌ  الفعّاال والادعم، وتقادٌم 
الدعم فً نقل التكنولوجٌات السلٌمة بٌئٌاً، وتقٌاٌم تنفٌاذ أحكاام االتفاقٌاة 
االطارٌة  فٌما ٌتعلا  باآلثاار السالبٌة االجتماعٌاة واالقتصاادٌة لتادابٌر 

 االستجابة.
ٌساااران وحاااول عملٌاااة الفحااا  التقناااً الخ اصاااة باااالتكٌّؾ، وافااا  الم 

المتشااااركان علاااى أن المناقشاااات ساااوؾ تبااادأ ٌاااوم األربعااااء للساااما  
بمشاركة خبراء التكٌّؾ. أعربت العدٌد من األطراؾ عن مخاوفها من 
أن هذا األمر من شأنه أن ٌ مثال ساابقة ٌ حتاذة بهاا فٌماا بعاد، وأشااروا 

تتطلاب حضاور  لام 2إلى أن مناقشات التخفٌاؾ بموجاب مساار العمال 
 خبراء التخفٌؾ.

أجاااب خاااوان باااابلو هوفماٌساااتر )بولٌفٌاااا(، الااارئٌس المتشاااارك للجناااة 
التكٌااؾ، علااى األساائلة المطروحااة حااول: الطرٌقااة التااً تتبعهااا اللجنااة 
لتقدٌم الادعم واإلرشااد التقناً، والفجاوات التاً ٌنبؽاً سادها، وجادوة 

ا كانات اللجناة تنفاذ النهج القائم على التشااور ماع المساتفٌدٌن، وعماا إذ
أنشطة مشابهة لما تقدمه اجتماعات الخباراء التقنٌاٌن أم ال، وإذا كانات 

 مهمتها تتضمن تقٌٌم أنشطة تعزٌز التكٌؾ.  
عارض العدٌد من مندوبً الدول المتقدمة تناول موضاو  التكٌاؾ فاً 

اساتخدام الماوارد والمؤسساات  ، مطاالبٌن بااآلتً:2إطار مسار العمل 
القائمة بطرٌقة فعالة، مثل مركز وشابكة تكنولوجٌاا المنااخ ومجموعاة 
خبراء أقل البلدان نمواً ولجناة التكٌاؾ، ماع النظار فاً عناصار عملٌاة 
الفح  التقناً المقترحاة فاً المناقشاات التاً جارت حاول نا  قارار 

ماال التكٌاؾ ، وتحفٌز مشاركة الدول فً بنود جدول أع1مسار العمل 
 فً الهٌئات األخرة.  

شاادد مناادوبو الاادول النامٌااة علااى أهمٌااة التكٌااؾ مشااٌرٌن إلااى اآلتااً: 
علااى  2الحاجااة إلااى التعرٌااؾ بأهمٌتااه، وتاان  مهمااة مسااار العماال 

الفوائااد المشااتركة للتكٌااؾ، فااالتكٌؾ ٌعااد بمثابااة البقاااء علااى قٌااد الحٌاااة 
باالتخفٌؾ، فضابل عان  بالنسبة لهم، ولذلك فهو جادٌر باأن تاتم مسااواته

 الحاجة إلى المشاركة رفٌعة المستوة.    
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 وشرة مفبوضبث األرض 

        ........................      

ً قااادمت إحااادة مجموعاااات األطاااراؾ مقترحااا للتنقاااٌح، وأوضاااحت أن  ا
عملٌاااة الفحااا  التقناااً للتكٌاااؾ مااان شاااأنها أن تمناااع ازدواج الجهاااود 
األخااارة بموجاااب االتفاقٌاااة االطارٌاااة، ومااان شاااأنها كاااذلك أن تخلااا  

 الروابط واالتسا .   
محاولة لحث األطراؾ على التصدٌ  على تعدٌل الدوحة، اقتر   وفً

الاابعض حااذؾ عبااارة "التااً ترؼااب فااً القٌااام بااذلك"، ولكاان أوضااح 
الاابعض األخاار أن هااذا األماار لااه طبٌعااة حساسااة، وٌنبؽااً االحتفاااظ 

 بالصٌاؼة كما هً.  
وفاااً ٌاااوم الجمعاااة، راجعااات األطاااراؾ الوثٌقاااة التاااً تتضااامن جمٌاااع 

وقاد وافقات األطاراؾ علاى إرساال النساخة المنقحاة  مقترحات التنقٌح.
من الن  إلى فرٌ  االتصال بعاد إعاادة إدخاال مراجعاة ثؽارات تنفٌاذ 
التزامات التخفٌؾ من قبال الادول المتقدماة فاً القسام الخاا  بالادعم، 
وبعاااد إدراج خٌاااار بااادٌل لعملٌاااة الفحااا  التقناااً فاااً القسااام الخاااا  

 بالتكٌؾ.  

 اليلسة الختامية
ٌااوم الجمعااة، شااكر راٌفسااندر الاارئٌس المتشااارك األطااراؾ  فااً مساااء

 على عملهم الجاد طوال األسبو .
وصاار  خااورخً فوتااو بٌرنااالٌس، نٌابااة عاان رئاسااة الاادورة العشاارٌن 
لمؤتمر األطراؾ والادورة العاشارة لماؤتمر األطاراؾ العامال بوصافه 
اجتما  األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو، بٌرو، باأن الان  النااتج لاٌس 

الجودة الكافٌة. ومن أجال تحوٌال الان  إلاى اتفاا  قاانونً، ٌجاب أن ب
تتوصاال األطااراؾ إلااى اإلجااراءات والطاار  المناساابة لزٌااادة فعالٌااة 

 المفاوضات.
 

دعااا لااورانس توبٌانااا، نٌابااةً عاان رئاسااة الاادورة الحادٌااة والعشااارٌن 
لمااؤتمر األطااراؾ والاادورة الحادٌااة عشاارة لمااؤتمر األطااراؾ العاماال 

تمااا  األطااراؾ فااً بروتوكااول كٌوتااو إلااى شااعور مشااترك بوصاافه اج
 ولٌة، مطالباً األطراؾ بالبحث عن رو  التواف .   ؤبالمس
رٌفسناٌدر، الرئٌس المتشارك للفرٌ  العامل المخص  المعنً اقتر  

بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز،، قبول المقتر  المقادم مان مجموعاة الا  
بما فً ذلاك إعاداد ورقاة تقنٌاة مان / الصٌن المعنً بالمضً قدماً، 77

قبل األمانة العامة تحدد الفقرات المترابطة ارتباطااً وثٌقااً والتكارارات 
فً األقسام، والنقاط التً ٌمكن تنقٌحها دون تؽٌٌر فً محتاوة الان ، 

أكتاوبر/  23وإحالة الورقة ؼٌر الرسمٌة المنقحة التً تم إعادادها فاً 
ت بسااااٌطة لتصااااحٌح األجاااازاء تشاااارٌن األول، بعااااد إجااااراء تؽٌٌاااارا

المحذوفااة، إلااى الاادورة الثانٌااة المسااتأنفة للفرٌاا  العاماال المخصاا  
المعنااً بمنهاااج دٌربااان للعماال المعااّزز خاابلل الاادورة الحادٌااة عشاارة 
لمااؤتمر األطااراؾ العاماال بوصاافه اجتمااا  األطااراؾ فااً بروتوكااول 

 كٌوتو. ووافقت األطراؾ على هذا االقترا . 
ٌن(، مقرر الفرٌ  العامل المخص  المعنً بمنهاج قدم ٌانػ لٌو )الص

دٌرباااااااااااااااااان للعمااااااااااااااااال المعاااااااااااااااااّزز، تقرٌااااااااااااااااار الااااااااااااااااادورة 
(FCCC/ADP/2015/L.4)  واعتمدتااه األطااراؾ، وفااً الساااعة ،

مساااًء،  قااام راٌفسااندر، الاارئٌس المتشااارك، بتعلٌاا  أعمااال   07:42
الدورة الثانٌة للفرٌ  العامل المخص  المعنً بمنهااج دٌرباان للعمال 

  عزز. الم

تحليل مويز لليزا الحاادم  شار مان الادورة المانياة للفرياق العامال 
 المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز

 أن األمر كان بسٌطاً  د  "لم ٌقل أح
 إننا نشعر بالخزي ألننا نفتر 

 أن األمر كان بسٌطاً  حد  لم ٌقل أ
 أن األمر قد ٌكون بهذه الصعوبة حًد لم ٌقل أ
 لٌتنً أعود إلى نقطة البداٌة" ٌا إلهً، 

 العالم، كولدببلي
 

عندما ؼادر أعضاء الوفود الادورة الساابقة للفرٌا  العامال المخصا  
المعناااً بمنهااااج دٌرباااان للعمااال المعاااّزز المنعقااادة فاااً أؼساااطس/ آب 

ٌهم شعور اٌجابً من احتمال استخدام  ن  الرئٌساٌن ، كان لد2015
المتشاااركٌن كأساااس للعماال علااى ملااؾ بااارٌس. فااً الواقااع، كااان ماان 
المتوقااع أن ٌقااوم الرئٌسااان المتشاااركان للفرٌاا  العاماال بتخفٌااؾ عاابء 
صٌاؼة اتفاقٌة من الن  الكبٌر الموجاود أماام  األطاراؾ. وماع ذلاك، 

ساتة أساابٌع للمشااركة فاً الجازء عندما عادت األطراؾ إلى بون بعد 

الحااادي عشاار ماان الاادورة الثانٌااة للفرٌاا  العاماال المخصاا  المعنااً 
بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز، انخفض مستوة تفاؤلهم بشكل ملحاوظ، 
وذلك بعد قٌام الرئٌسٌن المتشاركٌن ب صدار نا  اعتبرتاه العدٌاد مان 

 مفاوضات. األطراؾ ؼٌر متوازن وؼٌر مقبول كأساس لمزٌد من ال
وكااان ماان المفتاارض أن ت كث ااؾ هااذه الاادورة ماان وتٌاارة المفاوضااات 
القائمة على الن  حتى تصبح االتفاقٌاة جااهزة لماؤتمر باارٌس بشاأن 
تؽٌر المناخ خبلل خمسة أساابٌع. وعلاى الارؼم مان ذلاك، ف ناه بحلاول 
نهاٌاااة األسااابو ، اتضاااح أن األطاااراؾ لااام تاااتمكن مااان تكثٌاااؾ وتٌااارة 

 م ٌفعلوا شٌئاً سوة إبطاء األمر.المفاوضات، بل ل
وفااً حالااة ماان عاادم الرضااا عاان ناا  الرئٌسااٌن المتشاااركٌن للفرٌاا  
العامل ، شاركت األطراؾ فً عملٌة إعادة تجمٌع الن ، تلتها عملٌاة 
مضنٌة من التنقٌح والتصانٌؾ. وقاد اختفات التساوٌات العدٌادة التاً تام 

ٌاااو/ حزٌاااران التوصااال إلٌهاااا فاااً الااادورات المنعقااادة خااابلل شاااهر ٌون
سبتمبر/ أٌلاول للفرٌا  العامال المخصا  ماع عاودة  -وأؼسطس/ آب 

 .2015األطراؾ إلى مواقفهم فً جنٌؾ فً فبراٌر/ شباط 
سااوؾ ٌتناااول هااذا التحلٌاال المااوجز الجاازء الحااادي عشاار ماان الاادورة 
الثانٌة للفرٌ  العامل المخص  المعنً بمنهاج دٌربان للعمال المعاّزز 

تحقٌقهااا، إلااى جانااب الوضااع الااذي ٌنتقاال منااه واألمااور التااً ٌمكاان 
 األطراؾ إلى بارٌس.

 
 أن األمر كان بسييا   حد  ا لم يقل

قبل وصاول أعضااء الوفاود إلاى باون، أعارب الرئٌساان المتشااركان، 
عان أملهماا فاً إجاراء القاراءة األولاى  كما ورد فً مذكرة الساٌنارٌو،

للاان  التفاوضااً فااً لجااان صاااٌاؼة مفتوحااة العضااوٌة. وكااان مااان 
المقرر إسناد الجزء األكبر من العمل التفاوضً إلى مجموعات منبثقة 

الجزء التاسع من الادورة الثانٌاة للفرٌا  برئاسة المٌسرٌن المعٌنٌن فً 
فااً ٌونٌااو/ المعااّزز  العاماال المخصاا  المعنااً بمنهاااج دٌربااان للعماال

حزٌاران. ولكاان، تعطلاات الخطااة بساابب حالااة عاادم الرضااا عاان الاان  
 التفاوضً.

 
"ورقااة ؼٌاار للفرٌاا  العاماال المخصاا  أعااد الرئٌسااان المتشاااركان 

الجزء الحادي عشر من الدورة الثانٌة للفرٌ  العامال رسمٌة" قبل بدء 
ة الورقة مسودة ن  التفا  بارٌس ومساودالمخص ، وتضمنت هذه 

. تم إعداد هذه 2020قرارات بشأن االتفا  وبشأن طمو  ما قبل عام 
الورقة ؼٌر الرسمٌة علاى أسااس نا  جنٌاؾ التفاوضاً المكاون مان 

الجاازء الثااامن ماان الاادورة الثانٌااة للفرٌاا  صاافحة بعااد اعتماااده فااً  90
، مع األخذ بعاٌن االعتباار 2015فً فبراٌر/ شباط  العامل المخص 

قاؾ التاً عبارت عنهاا األطاراؾ خابلل األشاهر وجهات النظار والموا
الثمانٌة الماضٌة. اختصرت الورقة ؼٌر الرسمٌة التً أعدها الرئٌسان 

صافحة: تساع  20المتشاركان بشكل فعال نا  جنٌاؾ التفاوضاً فاً 
 11ماااادة، و 26صااافحات حاااول مساااودة نااا  االتفاقٌاااة، مقسااام إلاااى 
ع ذلاك، . وما2و  1صفحة حول مساودة القارار تشامل مسااري العمال 

رأت بعض األطراؾ أناه بادال مان التركٌاز علاى التقاارب ومقترحاات 
الجاازء تقرٌااب وجهااات النظاار التااً تاام التوصاال إلٌهااا ماان قباال خاابلل 

، فاا ن مسااودة العاشاار ماان الاادورة الثانٌااة للفرٌاا  العاماال المخصاا 
االتفاقٌاة فااً الورقاة ؼٌاار الرساامٌة  تركات عاادداً كبٌاراً ماان القاارارات 

ة لٌااتم تناولهااا بعااد اتفااا  بااارٌس، أو ببساااطة "قااد الجوهرٌااة الحاساام
 ن سٌت".

 
الجزء الحادي عشر من الدورة الثانٌة للفرٌ  العامال  ونتٌجة لذلك، بدأ

فً جو من االرتٌاب. المخص  المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز 
وشعر الكثٌرون بالقل  إزاء طرٌقة استقبال الورقة ؼٌر الرسامٌة التاً 

، خاصاااةً وأن بعاااض للفرٌااا  العامااال ٌساااان المتشااااركانأعااادها الرئ
األطراؾ قد وصفوها بالفعل بأنها " بداٌة ؼٌر صاائبة." وعلاى الارؼم 
مااان قصااار الااان  ، فقاااد تمناااى الااابعض أن ٌقااادم ذلاااك الااان  إطااااراً 
للمفاوضااات المركاازة. ولكاان، باادال ماان ذلااك، وحسااب مبلحظااات أحااد 

جعااال األطاااراؾ  الماااراقبٌن، تسااابب نااا  الرئٌساااٌن المتشااااركٌن فاااً
ٌفقدون األمل فً النظر فً قضاٌاهم. وقد أشارت عدة أطراؾ إلى أن 
الاان  قااد تااوخى الوضااو  واإلٌجاااز علااى حساااب الشاامولٌة،  " وهااً 
السمة الممٌزة لملكٌة األطراؾ للن ". ولكن لم تكن جمٌاع األطاراؾ 
مستعدة للعمل على أساس ن  الرئٌسٌن المتشاركٌن. وبهدؾ استعادة 

األطااراؾ لمااا اعتبااره الكثٌاارون ناا  "ؼٌاار متااوازن"، شااارك ملكٌااة 
 أعضاء الوفود فً عملٌة معقدة إلعادة تجمٌع الن .
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 العودة إل  نقية البداية؟
وعلاااى الااارؼم مماااا ساااب ، وافقااات األطاااراؾ علاااى عمااال "التااادخبلت 
الجراحٌة"  الضرور ٌة فقط فً ن  الرئٌسٌن المتشاركٌن، واساتخدم 

وساٌلة إلعاادة التعرٌاؾ بماواقفهم الراساخة فاً العدٌد عملٌة التجمٌاع ك
الاان . وأشااار العدٌااد ماان المااراقبٌن إلااى أن الاان  المجمااع قااد أبطاال 
التسوٌات والحلول الوساط التاً تام التوصال إلٌهاا فاً الجازئٌن التاساع 
والعاشر من الدورة الثانٌاة للفرٌا  العامال المخصا  المعناً بمنهااج 

اؾ الااى المواقااؾ  التااً كاناات دٌربااان للعماال المعااّزز، وعااادت األطاار
متمسكة بها فً ن  جنٌؾ التفاوضً. واشار المراقبون: "ٌبدو وكاأن 
الجزئٌن التاسع والعاشر من الادورة الثانٌاة للفرٌا  العامال المخصا  

 لم ٌحدثا". 
 

وكانت نتٌجة هذه العملٌة الخروج بن  تفاوضً كبٌار الحجام، ٌتاألؾ 
صفحة خصصت لمساودة نا   20صفحة و 31من مسودة اتفا  من 

، وقد تضامنت كلتاا المساودتٌن خٌاارات 1القرار المعنً بمسار العمل 
متعااددة ومجموعااة كبٌاارة ماان األفكااار المتناقضااة. وتاام إدراج الاان  

 فً وثٌقة منفصلة مكونة من ثمان صفحات. 2الخا  بمسار العمل 
فً الجزء الحادي عشر مان الادورة الثانٌاة للفرٌا  العامال المخصا  
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز، لام تنتقال األطاراؾ مان مراحال 
الجمع والتنقاٌح والتوحٌاد إلاى المفاوضاات النصاٌة الفعلٌاة. وفاً حاٌن 
رحااب العدٌااد ماان األطااراؾ باسااتعادة ملكٌااة األطااراؾ للاان ، إال أن 
عاادد أكباار ماان األطااراؾ شااعروا بااالقل  حٌااث أن أعضاااء الوفااود فااً 

 مهمة مستحٌلة.بارٌس تم تكلٌفهم ب
كنتٌجة ملموسة للجزء الحادي عشر من الادورة الثانٌاة للفرٌا  العامال 
المخص  المعنً بمنهااج دٌرباان للعمال المعاّزز، شادد آخارون علاى 
أن هٌكل االتفاقٌة لم ٌتؽٌر إلى حد كبٌر عن الورقة ؼٌر الرسمٌة التً 

مار وكأناه أعدها الرئٌسان المتشاركان. قال أحد المراقبٌن "قد ٌبادو األ
من التفاصٌل البسٌطة، ولكن أساس االتفاقٌة فً مكانه الصحٌح بؽاض 
النظر عن كام التفاصاٌل المضاافة إلٌهاا". وعلاى الارؼم مان أن الان  
الذي خرج به الجازء الحاادي عشار مان الادورة الثانٌاة للفرٌا  العامال 
المخص  كان أقصار وأكثار تنظٌمااً مان نا  جنٌاؾ التفاوضاً، إال 

طراؾ اتفقات علاى أناه كاان بعٌاداً كال البعاد عان األسااس أن جمٌع األ
 المناسب للمفاوضات فً بارٌس.

ولكاان، لاام تقتصاار مشااكبلت الجاازء الحااادي عشاار ماان الاادورة الثانٌااة 
للفرٌاا  العاماال المخصاا  علااى كباار حجاام الاان  التفاوضااً وعاادم 
توافر اإلجماا  الرئٌساً، فقاد اتسام االجتماا  كاذلك بدرجاة كبٌارة مان 

اإلجرائٌة. فقد جاهدت األطراؾ لبلتفا  على أسالوب العمال  الخبلفات
الذي من شأنه إعادة بناء الثقة فً الرئٌسٌن المتشااركٌن، وفاً العملٌاة 
والاان ، واإلساارا  بااوتٌرة العماال علااى نحااو كااافً. ولكاان مااع تكلٌااؾ 
تسع مجموعاات منبثقاة باالنظر فاً عناصار مختلفاة مان الان ، أشاار 

تجزئاااة العملٌاااة التفاوضاااٌة قاااد زادت مااان العدٌاااد إلاااى أسااافهم مااان أن 
صعوبة رؤٌة الصورة الكبٌارة. وحتاى فاً الجازء العاشار مان الادورة 
الثانٌااة للفرٌاا  العاماال المخصاا ، أشااارت بعااض األطااراؾ إلااى أن 
أساالوب العماال المجاازأ بااٌن المجموعااات المنبثقااة ٌحتاااج إلااى التعاادٌل 

وطاوال فتاارة وذلاك لتاوفٌر مسااحة "أكثار مركزٌااة" لعملٌاة التفااوض. 
الجاازء الحااادي عشاار ماان الاادورة الثانٌااة للفرٌاا  العاماال المخصاا ، 
اختلفت اآلراء حول مدة  فعالٌة المجموعات المنبثقة فً هذه المرحلة 

 من المفاوضات للعمل من أجل اتفا  بارٌس.
 

وكانت الشفافٌة مجاال آخر للخبلؾ. وعلى الرؼم من مناشادات بعاض 
لساما  بحضاور الماراقبٌن فاً  المجموعاات األطراؾ، إال أنه لم ٌتم ا

المنبثقااة، ممااا أدة إلااى قٌااام العدٌااد ماان ممثلااً المجتمااع الماادنً الااذٌن 
شااعروا بعاادم الرضااا إلااى اإلعااراب عاان إحباااطهم ماان خاابلل وسااائل 
االعبلم االجتماعٌة. وأشار الابعض إلاى أن اتباا  "نهاج السارٌة" أماراً 

معنٌة ببروتوكاول كٌوتاو، ؼٌر مبرر، مستشهدٌن بعملٌة المفاوضات ال
حٌث تمت معظمها فاً جلساات عاماة، كماا أن المجتماع المادنً ٌلعاب 
دوراً هامااااً فاااً تقٌاااٌم التقااادم المحااارز وتحمٌااال األطاااراؾ المساااؤولٌة 
ومساعدة األطراؾ فً عملٌة التفااوض. وتام االتفاا  فاً النهاٌاة علاى 

عناً أن ٌتم تادارك هاذا األمار فاً دورة الفرٌا  العامال المخصا  الم
بمنهاج دٌرباان للعمال المعاّزز المقارر انعقادهاا فاً باارٌس، والساما  
بمشااااركة الماااراقبٌن فاااً المجموعاااات المنبثقاااة ماااا لااام ٌعتااارض أحاااد 

 األطراؾ. 

 أن األمر قد يكون بهذه الصعوبة لم يقل أحد  
وعنااد نهاٌااة الجاازء الحااادي عشاار ماان الاادورة الثانٌااة للفرٌاا  العاماال 

اتف  العدٌد من أعضاء الوفود ماع لاورانس توبٌاناا، الاذي  المخص ،
، الادورة الحادٌاة والعشارٌن لماؤتمر األطاراؾتحدث نٌابةً عن رئاساة 

على أن الن  الذي خرجت به هذه الدورة كان بعٌداً كل البعد عان ماا 
تمنت األطراؾ الوصول إلٌه قبل مفاوضات بارٌس. وأعارب الابعض 

إلاى مفاوضاات سٌاساٌة أقال شافافٌة، بادال عن قلقه من تحاول التركٌاز 
من التركٌز على إجراء مفاوضات قائمة على الان ، وذلاك فاً حالاة 

 فشل االستفادة من زخم الدورات السابقة.
 

علااى المساااتوة السٌاسااً، تااازداد أهمٌااة تاااوفٌر التوجٌااه للمفاوضاااات 
الفنٌة، من خبلل تحدٌاد التساوٌات السٌاساٌة وصاٌاؼة الحلاول الوساط، 

ن المفاوضاات الفنٌاة قاد جاهادت بشاكل واضاح لتمهٌاد الطرٌا  حٌث أ
نحو األماام. ولكان، فٌماا ٌتعلا  بالمفاوضاات القائماة علاى النصاو ، 
ٌشعر العدٌاد باالقل  مان أن المساتوة السٌاساً مان المفاوضاات  لاٌس 
لدٌه الخبرة التً تكفً لتناول التعقٌدات الفنٌة للعملٌة، وٌمكان أن ٌقاوم 

ات التااً تاام التوصاال إلٌهااا بصااعوبة اذا انتهااى بهااه بالتضااحٌة بالتسااوٌ
 األمر إلى صٌاؼة االتفاقٌة النهائٌة بأنفسهم.

خوفااا ماان االضااطرابات المقبلااة، قااام أعضاااء الوفااود خاابلل الساااعات 
االخٌرة فً بون باستكشاؾ المسارات الممكنة نحاو باارٌس. ولام تؤٌاد 

ٌاا  العاماال معظاام األطااراؾ فكاارة تكلٌااؾ الرئٌسااٌن المتشاااركٌن للفر
المخص  باالشاتراك فاً إجاراء تنقاٌح آخار للان ، وفضالت اإلبقااء 
على الملكٌة التً استعادتها. وقررت األطراؾ بدال من ذلك أن تطلاب 
من األمانة إعداد ورقة فنٌة تحدد فر  التكرار والتنقٌح " دون تؽٌٌر 

 محتوة الن ."
 

الاان  فااً  عمل  بهااا األطااراؾ علااى هااذاتوال تاازال الطرٌقااة  التااً ساا
بارٌس، وسط مشاركة رؤساء الادول والاوزراء، مان األماور الجااري 
النظر فٌها. وفً حٌن تمت دعوة رؤساء الدول فقط إلى حضور جلسة 
ماااوجزة قبااال الااادورة الحادٌاااة والعشااارٌن لماااؤتمر األطاااراؾ، تسااااءل 
الاااااابعض عمااااااا إذا كاناااااات "مشاااااااركة الااااااوزراء تعنااااااً خااااااروج 

عشاار ماان الاادورة الثانٌااة للفرٌاا  المفاوضااٌن".وخبلل الجاازء الحااادي 
العامااال المخصااا ، سااااد شاااعور بضااارورة اساااتمرار وجاااود اإلرادة 
السٌاسٌة حتى ٌتم التوصل الى اتفا  فً بارٌس، ولكان ال تازال هنااك 
تساااؤالت حااول حجاام الطمااو  الااذي ٌ حااٌط بالصاافقة، ومااا إذا كاناات 

 ستكون جاهزة للتنفٌذ أم ال.
 

قرٌباً فً الجزء الحاادي عشار مان لم ٌتم تخصٌ  أي مساحة زمنٌة ت
الدورة الثانٌة للفرٌ  العامل المخص  لتنااول نا  القارار المطلاوب 
لتجسااٌد االتفاقٌااة المااوجزة المنشااودة. وماان المفتاارض أن ٌشااكل ملااؾ 
بارٌس ن  االتفا  والقرار معاً. وتمنت بعض األطراؾ وجاود حلقاة 

نا  القارار، وهاو  فعالة تتجسد فٌها تفاصٌل "كٌفٌة"  تناول األمر فً
ما ٌسمح لبلتفاقٌة بأن تركز فقط على "الماهٌة" وتمكٌن األطراؾ مان 
الوصاااول إلاااى تساااوٌات حاااول نااا  االتفاقٌاااة، وذلاااك بمجااارد وضاااع 
التأكٌاادات علااى كٌفٌااة التعاماال مااع القضاااٌا التااً تخاا  ناا  القاارار. 
ولكاان باادال ماان ذلااك، تضاامن الجاازء الحااادي عشاار ماان الاادورة الثانٌااة 

عاماال المخصاا  حلقااة مفرؼااة اسااتمرت فااً الحٌلولااة دون للفرٌاا  ال
التقدم، حٌث امتنعت األطراؾ عان حاذؾ أي شاًء مان االتفاقٌاة دون 
معرفة ما الذة ٌمكن أن ٌتضمنه ن  القرار، ولكنهاا وجادت صاعوبة 
أٌضااااً فاااً العمااال علاااى قااارارات دون معرفاااة ماااا الاااذي قاااد تتضااامنه 

 االتفاقٌة.
 

مان الماؤلم تاذكٌر أعضااء الوفاود بالحاجاة الملحاة للتوصال إلاى  وكان
اتفا  طمو  فً اللحظات األخٌرة من الجزء الحادي عشر من الدورة 
الثانٌة للفرٌ  العامل المخص . باإلشارة إلى إعصار باترٌشاٌا الاذي 
كان على وشك أن ٌضرب سواحل المكسٌك بقاوة لام ٌساب  لهاا مثٌال، 

جاااراءات الحكوماااة الٌائساااة لنقااال ساااكان ووصاااؾ منااادوب المكساااٌك إ
المنااااط  السااااحلٌة بعٌاااداً عااان األذة، ووجاااه ناااداًء عاطفٌااااً لجمٌاااع 
األطراؾ لوقؾ الخابلؾ والتركٌاز علاى العمال نحاو األماام. فاً حاٌن 
أعاارب أعضاااء الوفااود عاان تضااامنهم مااع السااكان المتضااررٌن، اتجااه 

لسٌاسااات الكثٌاارون إلااى تناااول الفجااوة المتزاٌاادة بااٌن عملٌااة صاانع ا
 المناخٌة الدولٌة وبٌن اآلثار الفعلٌة المتزاٌدة لتؽٌر المناخ فً العالم.

عامااااً مااان إقااارار التكلٌاااؾ  الموجاااه لبااارلٌن  20وبمؽاااادرة باااون بعاااد 
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إلجراء مفاوضات بروتوكول كٌوتو، وبعاد عشار سانوات مان دخولهاا 
حٌاااز النفااااذ، ال تااازال الااادول األطاااراؾ فاااً النظاااام المنااااخً تجاهاااد 

ل إلى مسار واضح لتناول التحدي األكبر الذي ٌواجاه البشارٌة للوصو
أكثاار ماان أي وقاات مضااى. وماان المفتاارض أن ٌعماال مااؤتمر بااارٌس 
بشااأن تؽٌاار المناااخ علااى إضاااءة الطرٌاا  للحكومااات حتااى تااتمكن ماان 
تقدٌم استجابة عالمٌة فعالة لمواجهة هذا التحدي التارٌخً. وماع ذلاك، 

دورة الثانٌة للفرٌ  العامل المخصا  أثبت الجزء الحادي عشر من ال
أن األطراؾ ال تزال بعٌدة عن التوصل إلى أي اتفا ، فلم ٌتبقى لدٌهم 
سااوة خمسااة أسااابٌع للنظاار فااً الخٌااارات المتاحااة قباال االجتمااا  فااً 
بارٌس، بما فً ذلك فر  المشاركة على المستوة السٌاسً فً دورة 

ناوفمبر/ تشارٌن  10-8ما قبل ماؤتمر األطاراؾ المقارر انعقادهاا مان 
الثااانً فااً بااارٌس، فرنسااا. وخاابلل الجلسااة العامااة الختامٌااة، حثاات 
الرئاسااة الفرنسااٌة األطااراؾ علااى اإلعااداد لبااارٌس "باسااتخدام كافااة 
المشاااورات الممكنااة التااً ٌمكاان أن تخلقهااا  فٌمااا بٌنهااا". أشااار أحااد 
المااراقبٌن المحنكااٌن إلااى أن "االضااطراب هااو  أكثاار مشااكلة  تحااد ث 

ندما تكون على وشك االقتراب من مرحلة الهبوط بالطاائرة." وعلاى ع
الرؼم من الرحلاة الاوعرة، فا ن لادٌنا أمال فاً أنناا ساوؾ نهابط بأماان 

 على اتفا  بارٌس.

 القادمةاصيتما ات 

: كانااات هاااذه الماااؤتمر الخاااامر لتغيااار المنااااخ والتنمياااة فاااي أفريقياااا
لتمكاٌن الاروابط بااٌن  السلسالة مان المااؤتمرات بمثاباة المنتادة الساانوي

علم المناخ وسٌاساات التنمٌاة مان خابلل تشاجٌع المناقشاات التاً تتسام 
بالشفافٌة  بٌن أهام أصاحاب المصالحة فاً مجتمعاات المنااخ والتنمٌاة. 

: شاابلالت المكااان 2015أكتااوبر/ تشاارٌن األول  30-28: التااواري 
لمنااخ. : المركز األفرٌقً لسٌاساة تؽٌار ااصتصالفٌكتورٌا، زٌمبابوي. 

-11-551-0350: فااااااااااكر+. 251-11-551-7200: هااااااااااتم
  africa.org-info@climdev: البريد اإللكتروني+. 251

 الموق  اإللكتروني:
 africa.org/ccda5-http://www.climdev 
 

تستضاااٌؾ رئاساااة الااادورة الحادٌاااة  :دورة ماااا قبااال ماااؤتمر األيااارام
والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ/ الدورة الحادٌة عشارة لماؤتمر األطاراؾ 

اجتمااا  األطااراؾ فااً االتفاقٌااة دورة مااا قباال مااؤتمر العاماال بوصاافه 
دولااة لمناقشااة أهاام القضاااٌا  90للجمااع بااٌن الااوزراء ماان األطااراؾ 

نااوفمبر/ تشاارٌن الثااانً  10-8: تااواري ال السٌاسااٌة فااً ملااؾ بااارٌس.
رئاساااة الااادورة الحادٌاااة : اصتصاااال: باااارٌس، فرنساااا. المكاااان 2015

والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ/ الدورة الحادٌة عشارة لماؤتمر األطاراؾ 
: البريااد اإللكترونااي. اجتمااا  األطااراؾ فااً االتفاقٌااةالعاماال بوصاافه 

informals.cop21@diplomatie.gouv.fr   
          اإللكتروني: الموق 

 registration.fr/MAEE/Delegations/-http://www.e 
 

: ساااوؾ تستضاااٌؾ الرئاساااة التركٌاااة قماااة قاااادة ميمو اااة العشااارين
لمجموعااة العشااارٌن قمااة قاااادة مجموعاااة العشاارٌن. تهااادؾ مجموعاااة 

م القمااة بالوصااول إلااى نتااائج عملٌااة فااً مجاااالت العشاارٌن إلااى اختتااا
السٌاسة ذات األولوٌة مثل التنمٌاة وتؽٌار المنااخ وتموٌال تؽٌار المنااخ 

نااوفمبر/ تشاارٌن  16-15: التااواري والتجااارة والنمااو وفاار  العماال. 
: وزارة الخارجٌاااة اصتصاااال: أنطالٌاااا، تركٌاااا. المكاااان. 2015الثاااانً 
  G20info@mfa.gov.tr البريد اإللكتروني:التركٌة. 

 https://g20.org: الموق  اإللكتروني
 

المعنيااة اتفاقيااة األماام  الاادورة الحاديااة والعشاارين لمااؤتمر األياارام
: ساوؾ تنعقاد هاذه الادورة وكاذلك المتحدة اإليارية بشأن تغير المناخ

مبر/ تشاارٌن نااوف 30: التااواري االجتماعااات ذات الصاالة فااً بااارٌس. 
: بااارٌس، فرنسااا. المكااان 2015دٌساامبر/ كااانون األول  11 -الثااانً 
-1000 الهاتم:: أمانة االتفاقٌة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ. اصتصال
البريااااااااااد +. 49-228-815-1999: فاااااااااااكر+. 815-228-49

 secretariat@unfccc.int: اإللكتروني
 http://www.unfccc.int: الموق  اإللكتروني

 
سااوؾ اصيتماااا الرفياا  المسااتول لتحااالم المناااخ والهااواا الن ياام: 

ٌشارك فً االجتما  الرفٌع المستوة لتحاالؾ المنااخ والهاواء النظٌاؾ 
قصااٌرة األجاال وزراء تحااالؾ  المعنااً بالحااد ماان الملوثااات المناخٌااة

المناخ والهواء النظٌؾ ورؤساء المنظمات الشرٌكة لتقٌاٌم التقادم الاذي 
أحااارزه التحاااالؾ، وتقااادٌم مااادخبلت حاااول اتجااااه عمااال التحاااالؾ فاااً 
المسااتقبل والتعاارؾ علااى أحاادث السٌاسااات والتطااورات العلمٌااة ذات 

انون دٌساامبر/ كاا 8: التااواري الصاالة بملوثااات المناااخ قصااٌرة األجاال. 
: أماناة تحاالؾ المنااخ اصتصال: بارٌس، فرنسا. المكان. 2015األول 

-74: فااااكر+. 33-1-44-37-14-50: هااااتموالهاااواء النظٌاااؾ. 
 : البريد اإللكتروني+. 14-37-44-1-33

ccac_secretariat@unep.org 
 /http://www.ccacoalition.org: الموق  اإللكتروني


