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 خذمت اخببريت لمفبوضبث البيئت والخنميت
 المىقع على االنخرنج:

http://www.iisd.ca/climate/COP21/enb / 

 

الذورة الحبديت والعشرون  

احفبقيت األمم  لمؤحمر أطراف

المخحذة اإلطبريت بشأن حغير 

 4#  المنبخ

 األحداث الرئٌسٌة للمؤتمر الُمنعمد فً بارٌس

 

 2102دٌسمبر/ كانون األول  2األربعاء، 

 

 االفتتاحٌةدٌسمبر/ كانون األول، انعمدت الجلسة  2فً ٌوم األربعاء الموافك 

األطراؾ/ الدورة الحادٌة عشرة لمؤتمر للدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر 

الفرٌك العامل لمواصلة فتح بنود جدول األعمال. فً إطار األطراؾ العامل 

، واصل فرٌك االتصال المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

أعماله على مدار الٌوم، وتم تمٌٌم التمدم المحرز خالل الفترة المسائٌة. 

الجانبٌة ؼٌر الرسمٌة  المشاوراتبثمة وأُجرٌت واجتمعت المجموعات المن

لمنالشة: التكٌؾ والتخفٌؾ والشفافٌة والتمٌٌم العالمً وبناء المدرات والتموٌل 

واألحكام النهائٌة والهدؾ وتطوٌر ونمل التكنولوجٌا والتنفٌذ واالمتثال ومسار 

 .2العمل 

 

سمٌة فً إطار واجتمعت فرق االتصال وأُجرٌت المشاورات الجانبٌة ؼٌر الر

العلمٌة والتكنولوجٌة على مدار الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة 

 الٌوم.

 

 الجلسة العامة للدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف
 

نائب رئٌس الدورة ، خالل الفترة الصباحٌة، افتتح شٌخ ندٌاي سٌال )السنؽال(

الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ الجلسة العامة مشٌراً إلى أن األطراؾ 

مندوب المؽرب باستضافة الدورة الثانٌة والعشرٌن  رأياألفرٌمٌة أٌدت 

لمؤتمر األطراؾ، ودعا األطراؾ من مناطك آسٌا والمحٌط الهادئ وأوروبا 

الثالثة والعشرٌن والرابعة الشرلٌة لتحدٌد الدول المستضٌفة للدورتٌن 

والعشرٌن للمؤتمر ذاته. وسوؾ ٌموم فٌلٌب الكوست )فرنسا( بإجراء 

 مشاورات ؼٌر رسمٌة.

 

: من االتفالٌة 01النظر فً الممترحات الممدمة من األطراف بموجب المادة 

ً مع الممارسات السابمة، لن ٌتم إؼالق هذا  اتفمت األطراؾ على أنه تمشٌا

  لدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾنائب رئٌس ا ،البند، وأن سٌال
سوؾ ٌمدم تمرٌراً إلى الجلسة العامة الختامٌة حول الممترحات الممدمة من 

( FCCC/CP/2009/4( وتوفالو )FCCC/ CP/2009/3الٌابان )

( وأسترالٌا FCCC/CP/2009/7والوالٌات المتحدة )

(FCCC/CP/2009/5( وكوستارٌكا )FCCC/CP/2009/6 )

 (.FCCC/CP/2010/3وؼرٌنادا )

 

النظر فً الممترحات الممدمة من األطراف إلجراء تعدٌالت على االتفالٌة 

: اتفمت األطراؾ : االلتراح الممدم من االتحاد الروس02ًبموجب المادة 

على أن ٌُجري كزافٌٌه ستكر )فرنسا( مشاورات ؼٌر رسمٌة 

(FCCC/CP/2011/5.) 

 

اتفمت األطراؾ على أن ٌُجري  وا غٌنٌا الجدٌدة والمكسٌن:التراح باب

  كزافٌٌه ستكر )فرنسا( مشاورات ؼٌر رسمٌة بشأن هذا البند

(FCCC/CP/2011/4/REV.1). 

 

تطوٌر ونمل التكنولوجٌا وتنفٌذ آلٌة التكنولوجٌا: العاللة بٌن آلٌة 

ن ٌُجري اتفمت األطراؾ على أ التكنولوجٌا واآللٌة المالٌة لالتفالٌة:

كارلوس فولر )بلٌز( والفرٌدي مور )النمسا( مشاورات ؼٌر رسمٌة بشأن 

 FCCC/CP/2014/6, FCCC/SB/2015/1, andهذه البنود 

FCCC/CP/2015/3 and Add.1)) 

 

: اتفمت األطراؾ على تكوٌن المسائل المتعلمة بالتموٌل: التموٌل طوٌل األجل

 FCCC/CP/2015/2 and)فرٌك اتصال للنظر فً البند الفرعً 

INF.1)  والبند الفرعً المتعلك بتمرٌر اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل

(FCCC/CP/2015/8) )وذلن برئاسة اندرٌس موجرو )إكوادور ،

 ومارن ستوري )السوٌد(.

 

ألر حسٌن ألفا نافو )مالً(، رئٌس  تمرٌر اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل:

لدمت للمرة األولى مسودتٌن لنصوص مجمعة  اللجنة المتشارن أن اللجنة لد

حول التوجٌه واإلرشاد الممدم للصندوق األخضر للمناخ ومرفك البٌئة 

، بما فً 2012-2012العالمٌة. وسلط الضوء على مجاالت العمل خالل 

ذلن النظر فً الروابط بٌن صندوق التكٌؾ وؼٌره من المؤسسات المائمة فً 

 إطار االتفالٌة.

 

أبرز هنرٌن  تمرٌر الصندوق األخضر للمناخ والتوجٌه واإلرشاد الممدم إلٌه:

هاربو )النروٌج(، الرئٌس المتشارن لمجلس إدارة الصندوق األخضر للمناخ 

؛ محددةسلطة وطنٌة  132بعض المراحل الرئٌسٌة التً تتضمن: ترشٌح 

وتولٌع على أرض الوالع؛  إجراءاتجهة لتوجٌه التموٌل إلى  20واعتماد 

% من التعهدات المبدئٌة الممدرة بعشر ملٌارات 25اتفالات مساهمة تمثل 

 دوالر. 

 

وافمت األطراؾ على تكوٌن فرٌك اتصال للنظر فً البند الفرعً 

(FCCC/CP/2015/3, Add.1 and Add.1/Corr.1, 

FCCC/CP/2015/8, INF.2 and MISC.1)   ًوالبند الفرعً المعن

اد إلى الصندوق األخضر للمناخ بتمدٌم التوجٌه واإلرش

(FCCC/CP/2015/4 and Add.1, FCCC/CP/2015/8 and 

INF.2سوٌسرا( ونعمان بشٌر بهاتً  شواجر (، وذلن برئاسة ستٌفان(

 .)باكستان(

 

لدمت  تمرٌر الصندوق األخضر للمناخ والتوجٌه واإلرشاد الممدم إلٌه:

ن الدعم الذي ٌمدمه تشٌزورو أوكً، الصندوق األخضر للمناخ، تمرٌراً ع

الصندوق إلعداد المساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً، ودعمه 

للدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة، ودعمه للبالؼات الوطنٌة وتحدٌث تمارٌر 

فترة السنتٌن. فٌما ٌتعلك بالمساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً، 

د لدم دعمه لست وأربعٌن دولة إلعداد أشارت تشٌزورو إلى أن الصندوق ل

المساهمات الخاصة بهم، وبالفعل لدمت أربع وأربعون دولة من هذه الدول 

 مساهمتها.

 

صناعة المرار فً عملٌة اتفالٌة  المسائل اإلدارٌة والمالٌة والمؤسسٌة:

لدم خافٌٌر ؼارسٌا )بٌرو( تمرٌراً  األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ:

، وأكد 2012لمشاورات ؼٌر الرسمٌة التً أجرٌت فً ٌونٌو/ حزٌران عن ا
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نشرة مفبوضبث 

 األرض 

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

وجهات نظر األطراؾ حول نتائج هذه العملٌة،  على الرؼم من اختالؾأنه 

إال أن هنان "شعور مشترن" بأنه من المجدي توفٌر مساحة لدفع مخاوؾ 

عملٌة صنع المرار نحو األمام. واتفمت األطراؾ على أن ٌُجري فرانسوا 

 تر )فرنسا( وخافٌٌر ؼارسٌا )بٌرو( مشاورات ؼٌر رسمٌة.دٌال

 

 الجلسة العامة للدورة الحادٌة عشر لمؤتمر األطراف العامل

 

خالل الفترة الصباحٌة، افتتح شٌخ ندٌاي سٌال )السنؽال(، نائب رئٌس مؤتمر 

 األطراؾ العامل الجلسة العامة. 

 

حالة التصدٌك على تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو:  :المسائل التنظٌمٌة

نوفمبر/ تشرٌن الثانً، تم استالم  30ألرت األمانة العامة بأنه اعتباراً من 

ً المطلوبة.  22 صن من صكون المبول من أصل مئة وأربع وأربعٌن صكا

 وأُحٌط مؤتمر األطراؾ العامل علماً بهذه المعلومات.

 

نوه المبرت شناٌدر )ألمانٌا(، رئٌس  تنمٌة النظٌفة:المسائل المتعلمة بآلٌة ال

إلى   (FCCC/KP/CMP/2015/5)المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة

أنه لد تم إلرار التنمٌحات التً أجرٌت على معاٌٌر المشروع ومعاٌٌر 

المصادلة والتحمك مع التركٌز على تنمٌح عمل آلٌة التنمٌة النظٌفة. كما أشار 

ى استمرار انخفاض معدل الطلب على شهادات إثبات خفض بملك إل

االنبعاثات وإنخفاض أسعارها، وحدد الطرق التً ال ٌزال المجلس ٌتبعها 

 لتشجٌع اإللؽاء الطوعً لشهادات إثبات خفض االنبعاثات.

 

أكد مندوب البنن الدولً أن آلٌة التنمٌة النظٌفة ترسل إشارة لتسعٌر الكربون، 

ور من بٌنها، تبسٌط دورة المشروع، وتنمٌح أنشطة البرنامج ودعا إلى عدة أم

 وتوحٌد إجراءات المٌاس واإلبالغ والتحمك.

 

كونت األطراؾ فرٌك اتصال ٌتشارن فً رئاسته كارولٌنا أنتونٌن )فنلندا( 

 وجٌفري سبونر )جاماٌكا(.

 

: لالت جولٌا خوستو سوتو )بٌرو(، رئٌس المسائل المتعلمة بالتنفٌذ المشترن

لجنة اإلشراؾ على التنفٌذ المشترن أن أنشطة التنفٌذ المشترن لد "تولفت 

تمرٌباً"، مؤكدةً على عدم تمدٌم أٌة طلبات جدٌدة لمشارٌع أو إلصدار وحدات 

خفض االنبعاثات. كونت األطراؾ فرٌك اتصال برئاسة دٌمٌتار نٌكوؾ 

)فرنسا( وٌاو أوسافو )ؼانا( بشأن هذا البند 

(FCCC/KP/CMP/2015/4.) 

 

دٌالنو روبن فٌروي )هولندا( رئٌس الفرع  اشارتمرٌر لجنة االمتثال: 

أنشطة اإلنفاذ والفروع التٌسٌرٌة، بما فً ذلن التفاعل المتواصل إلى التٌسٌري 

من جانب اللجنة مع فرق خبراء المراجعة. ولد أحٌط مؤتمر األطراؾ العامل 

ً بالتمرٌر ) إلى  األطراؾ (، ودعاFCCC/KP/CMP /2015/3علما

 المساهمة فً الصندوق االستئمانً.

 

ألر هانز أوالؾ أبرٌن )النروٌج(، رئٌس  تمرٌر مجلس صندوق التكٌف:

مجلس إدارة صندوق التكٌؾ أن "هنان حاجة  اآلن إلى هذا الصندوق أكثر 

من ذي لبل"، وأنه لد أدى مهمته بفاعلٌة، إال أن استمرارٌة الصندوق 

األطراؾ فرٌك اتصال برئاسة رٌتشارد موٌونؽً "معرضة للخطر". كونت 

)تنزانٌا( وهٌرمان سبس )هولندا( لتناول البند 

(FCCC/KP/CMP/2015/2.) 

 

تمرٌر عن اجتماع المائدة المستدٌرة الوزاري رفٌع المستوى المعنً 

أشار سٌال، نائب رئٌس بالطموح المتزاٌد اللتزامات بروتوكول كٌوتو: 

لى أنه لم ٌكن هنان توافك فً اآلراء بشأن هذه مؤتمر األطراؾ العامل إ

المسألة خالل الدورة العاشرة لمؤتمر األطراؾ العامل 

(FCCC/KP/CMP/2014/3) وأضاؾ أن اجتماع المائدة المستدٌرة .

رفٌع المستوى لم ٌزد طموح األطراؾ المدرجة فً المرفك األول، والترح 

لن مندوبو االتحاد مندوب الصٌن تكوٌن فرٌك اتصال، وعارضه فً ذ

األوروبً وأسترالٌا والنروٌج. وافمت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر 

 رسمٌة بشأن الطرٌك نحو األمام ٌموم بتٌسٌرها بول واتكٌنسون )فرنسا(.

 

   الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز
 

)كٌنٌا(، المٌسر  واموكوٌا: خالل الفترة الصباحٌة، لدم جورج فرٌك االتصال

المتشارن تمرٌراً حول العمل ؼٌر الرسمً بشأن البند عام والهدؾ )المادتان 

مكرر( والتمهٌد، مؤكداً على أن جمٌع األطراؾ ترؼب فً نص دلٌك،  2و 2

 ولكنهم اختلفوا حول سبل التنمٌح.

 

تشارن ذكر توزي مانوبو مانوبو )جمهورٌة الكونؽو الدٌممراطٌة(، المٌسر الم

أن إحدى المشاورات الجانبٌة ؼٌر الرسمٌة حول تطوٌر ونمل التكنولوجٌا 

( لد تناولت العمل التعاونً وهدؾ التكنولوجٌا واإلطار التكنولوجً، 2)المادة 

 والترتٌبات المؤسسٌة، مشٌراً إلى استمرار استخدام الكثٌر من األلواس.

 

ور رونج مٌتزجر )االتحاد (، ذكر ارت5فٌما ٌتعلك ببناء المدرات )المادة 

األوروبً(، المٌسر المتشارن أن األطراؾ عملت على الهدؾ والمبادئ 

والدعم وإعداد التمارٌر، ووفمت كل منها مع أحد الخٌارات المتاحة من خالل 

ممترح تمرٌب وجهات النظر، ولال أن التماٌز والتفاوت هو مشكلة شاملة ال 

 تزال دون حل.

 

( واألحكام النهائٌة، لالت سارة باعشن 11واالمتثال )المادة  فٌما ٌتعلك بالتنفٌذ

 )المملكة العربٌة السعودٌة(، المٌسرة المتشاركة أن مؤتمر األطراؾ العامل

ً ( أصبح اآلن 12)المادة  بوصفه اجتماع أطراؾ االتفالٌة ، ولكن بمٌت واضحا

الحد الذي  ونوع 11هنان بعض الخالفات حول آلٌة/ لجنة االمتثال فً المادة 

 .(15)المادة  موعد الدخول فً حٌز التنفٌذٌنبؽً استخدامه لتحدٌد 

 

التً لم ٌتم إسنادها إلى أي من المجموعات المنبثمة،  المراروحول فمرات 

دخلت األطراؾ فً نماش طوٌل حول مطالبة األمانة "بتمدٌم معلومات عن 

ممدمة من وطموح المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ال عدالة

 األطراؾ" فً فمرة حول تحدٌث التمرٌر التجمٌعً لهذه المساهمات.

 

من بٌنهم مندوب مالٌزٌا، نٌابةً عن الدول  أعضاء الوفود وطالب العدٌد من 

المملكة العربٌة السعودٌة، مندوب الهند و ، ومندوبالنامٌة متماربة التفكٌر

بحذؾ النص. فً حٌن الروسٌأ نٌابةً عن المجموعة العربٌة، ومندوب االتحاد 

لدم البعض اآلخر ممترحات بدٌلة، حٌث الترح مندوب توفالو "معلومات عن 

الطرٌمة التً اتبعتها األطراؾ عند إعداد تمارٌر حول النزاهة والطموح." 

 .وافمت األطراؾ المعنٌة على العمل على التوصل لممترح جدٌد

 

المستوى الوطنً، نظرت وكذلن فٌما ٌتعلك بالمساهمات المحددة على 

ً فً فمرة تناولت عدة أمور من بٌنها، تعزٌز الطموح،  األطراؾ سرٌعا

المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ممارنةً  ومستوى الطموح فً

بالمساهمات التً تحددها كل دولة، ولرروا العودة إلى هذه الفمرة فً ولت 

 .الحك

 

االتفاق، وتحدٌداً التً ركزت على وحول فمرات المرار التً تناولت إنفاذ 

المجتمعات  وضعجهود جمٌع الجهات الفاعلة، اعترض مندوب بولٌفٌا على 

المحلٌة والشعوب األصلٌة مع المطاع الخاص. والترح مندوب المجموعة 

العربٌة حذؾ فمرتٌن تنصان على مطالبة جمٌع األطراؾ الفاعلة بتكثٌؾ 

العبء على الجهات الفاعلة التً ال تشارن الجهود وإثباتها، محذراً من إلماء 

للفرٌك العامل الرئٌسٌن المتشاركٌن  فً االتفالٌة. ولذلن، طلبت األطراؾ من

 .إعداد ممترح لنص جدٌد المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

 

ً فً الفمرات المتعلمة بالمسائل اإلدارٌة وأمور  نظرت األطراؾ سرٌعا

للفرٌك العامل لى أن ٌعمل الرئٌسان المتشاركان ، ووافمت عالموازنة

على وضع ممترح ٌستند إلى  المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

 .المدخالت الممدمة

 

ً منمحاً  للفرٌك العامل المخصص لدم راٌفسندر، الرئٌس المتشارن التراحا

ً بالتمرٌر التجمٌعً حول األثر  حول الفمرات المتعلمة باآلتً: اإلحاطة علما

اإلجمالً للمساهمات المحددة على المستوى الوطنً، مع اإلشارة إلى فجوة 

الطموح وإلى احتٌاجات التكٌؾ المعلن عنها. دعا مندوب سانت لوسٌا، 

درجة مئوٌة، ولكن  1.2إلدراج طلب للنظر فً الترابط مع سٌنارٌوهات الـ 

لحذؾ الكلً لإلشارة عارضه فً ذلن مندوب المجموعة العربٌة الذي الترح ا

لكلمة "درجات". ولد ألرت األطراؾ إمكانٌة لٌام المعنٌٌن بالعمل على تمدٌم 

 .ممترح جدٌد

 

خالل فترة ما بعد الظهٌرة، واصل فرٌك اتصال الفرٌك العامل المخصص 

. تم حذؾ األلواس من الفمرة التً تتعلك باإلحاطة المرار عمله على نص
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 األرض 

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

اهمات المحددة على المستوى الوطنً. ولد لدم بالتمرٌر التجمٌعً حول المس

وب المجموعة دمندوب سانت لوسٌا، بدعم من بعض األطراؾ، واعتراض من

العربٌة، فمرة جدٌدة تحث على تحدٌث التمرٌر التجمٌعً حتى ٌراعً 

  درجة مئوٌة. 1.2سٌنارٌوهات الـ 

 

لمعدلة جدٌد والنظر فً الفمرة ا نصبعد المنالشة التً دارت حول إدراج 

حول تحدٌث التمرٌر التجمٌعً، طلب راٌفسندر، الرئٌس المتشارن من 

مندوب سانت لوسٌا العمل على إدراج الفمرة الحالٌة حول تحدٌث التمرٌر 

التجمٌعً لحسم األمور التً تثٌر مخاوفه. واتفمت األطراؾ على مواصلة 

 النظر فً هاتٌن الفمرتٌن فً مرحلة الحمة.

 

 الذي لدمه  جدٌدال  ممترحاللفاعلة ؼٌر الحكومٌة، حذؾ وحول دور الجهات ا

الرئٌسان المتشاركان اإلشارة إلى المجتمعات المحلٌة والشعوب األصلٌة فً 

 الفمرة المتعلمة بالترحٌب بجهود جمٌع الجهات الفاعلة للتصدي لتؽٌر المناخ،

وأضاؾ الممترح ذاته فمرة جدٌدة تعترؾ بدور المعرفة والتمنٌات والجهود 

 .المبذولة من لبل المجتمعات المحلٌة والشعوب األصلٌة للتصدي لتؽٌر المناخ

 

بناًء على طلب مندوب المجموعة العربٌة، تم وضع ألواس حول الفمرتٌن 

  تخدام بوابةالمعنٌتٌن بزٌادة جهود الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة واس

NAZCA وذلن بسبب المخاوؾ بشأن اآلثار المانونٌة المترتبة على ،

ً فً  "الدعوة" إلى أنشطة الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة التً لد تسبب الحما

أضرار بٌئٌة أو اجتماعٌة أو ؼٌرها من األضرار. وأكدت العدٌد من 

لترحت إدراج األطراؾ على أهمٌة دور الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة وا

الفعل "رحب" أو "شجع" كحل وسط. سوؾ ٌعاود فرٌك االتصال النظر فً 

 .هذا األمر فً ولت الحك

 

نظرت األطراؾ فً الممترح النصً الممدم من الرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك 

العامل المخصص بشأن الفمرات التً تتناول تشكٌل جهة تتولى مسئولٌة 

على استخدام إحدى الجهات الموجودة  تفماإلعداد لدخول حٌز النفاذ، وات

فعلٌاً، وتحدٌدا الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز 

" إدارته وترتٌبه على النحو الذي الترحه استٌرادباسم جدٌد، من خالل "

مندوب كولومبٌا، نٌابةً عن التحالؾ المستمل ألمرٌكا الالتٌنٌة ومنطمة البحر 

 .الكارٌبً

 

الفرٌك أكدت األطراؾ على  الحاجة إلى بٌان أنه لد تم االنتهاء من مهمة  

بنجاح. واتفمت على  العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

أن الرئٌسان المشاركان سٌتولٌان تنمٌح النص لٌعكس أنه سٌتم اعطاء الفرٌك 

حت االلتراحات بٌن العامل  مهام وتكلٌفات جدٌدة  واسما جدٌدا.  وتراو

مسمى اللجنة الحكومٌة الدولٌة التحضٌرٌة أو لجنة التفاوض الحكومٌة الدولٌة  

 أو اللجنة التحضٌرٌة المخصصة أو لجنة بارٌس المفتوحة العضوٌة.

 

أعربت العدٌد من األطراؾ عن  مخاوفها من أن اللؽة الخاصة بالتوصٌة 

لعامل بوصفه اجتماع أطراؾ االتفالٌة من بمرارات  لمؤتمر األطراؾ ا

مؤتمر األطراؾ من شأنها أن تُضِعؾ أو تُملل من لوة مؤتمر األطراؾ 

بوصفه الهٌئة العلٌا لالتفالٌة. ذكر دوؼالؾ الرئٌس المتشارن أنه سٌتم حل 

 هذه المشكلة بالتشاور مع خبراء لانونٌٌن.

 

 / الصٌن22مجموعة الـ  فً المساء، الترحت مندوب جنوب أفرٌمٌا نٌابة عن

 3صباح  الخمٌس  00:00ما ٌلً:  أن تمدم األمانة نصاً ُمجمعاً فً الساعة  

دٌسمبر/كانون األول.  وأن ٌتولى فرٌك االتصال منالشة وتحدٌد أي من 

المجموعات ؼٌر الرسمٌة التً ستستمر وأي منها  من المرجح أال تحمك 

صال أٌضاً  النظر فً المضاٌا الشاملة. المزٌد من التمدم، وأن ٌتولى فرٌك االت

للفرٌك العامل المخصص المعنً كما الترحت أنه ٌمكن تمدٌد الموعد النهائً 

، وعارض مندوبا  النروٌج والوالٌات المتحدة بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

 هذا االلتراح األخٌر .

 

أن ٌتم تضمٌن   طالب مندوب مالٌزٌا نٌابة عن  الدول النامٌة متماربة التفكٌر 

المجتمع المدنً  فً المجموعات المنبثمة وشدد بدعم من مندوب جزر 

المالدٌؾ، نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة على  ضرورة النظر فً 

 عدد اجتماعات المجموعات الموازٌة.

 

دعم مندوب االتحاد األوروبً ومندوب سوٌسرا نٌابة عن مجموعة السالمة 

نٌابة عن  ح الخاص بالنص المجمع. الترح مندوب ؼواتٌماالالبٌئٌة االلترا

وبدعم من مندوبً النروٌج الرابطة المستملة ألمرٌكا اللالتٌنٌة والكارٌبً 

والوالٌات المتحدة  أن ٌُطلب من المٌسرٌن التراح نص لتمرٌب وجهات 

ٌتم  عرض هذا النص فً / الصٌن أن 22مجموعة الـ النظر، والترح مندوب 

 أخرى. وثٌمة

 

االتحاد األوروبً ومندوب السودان نٌابة عن المجموعة دعم مندوب  

األفرٌمٌة االلتراح الخاص بتناول المضاٌا الشاملة فً اجتماعات فرٌك 

للفرٌك  االتصال. الترح  مندوب النروٌج أن ٌتولى الرئٌسان المشاركان

رة بهذا إعداد مذك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

 / الصٌن22مجموعة الـ الصدد لتمدٌمها لرئاسة المؤتمر، وعارض مندوب 

 هذا االلتراح.

 

وذكر دوؼالؾ الرئٌس المتشارن أن النص الُمجمع الذي ٌتضمن التمدم 

دٌسمبر/كانون األول،  2مساء ٌوم األربعاء   00:00الُمحرز حتى الساعة

ً فً الساعة   دٌسمبر/كانون  3ٌس صباح ٌوم الخم 10:00سٌكون متاحا

األول. وذكر أٌضا أن ممترحات تمرٌب وجهات النظر  الممدمة من المٌسرٌن 

المتشاركٌن ستكون متاحة فً وثٌمة منفصلة. وأشار إلى  أن فرٌك االتصال 

دٌسمبر/كانون األول   3سوؾ ٌنظر فً المضاٌا الشاملة فً ٌوم الخمٌس 

 وسوؾ ٌلً ذلن جلسة التمٌٌم فً المساء.

 

تولى فون سٌنػ كوون   (:9مجموعات المنبثمة: الشفافٌة )المادة ال 

)سنؽافورة( تٌسٌر أعمال هذه الجلسة الصباحٌة. حددت األطراؾ وجهات 

النظر الخاصة بها: حول النص الذي ٌُخول  لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه 

ئ اجتماع أطراؾ االتفالٌة  اعتماد األسالٌب واإلجراءات المشتركة والمباد

التوجٌهٌة بناُء  على الدروس المستفادة من اإلبالغ أو الترتٌبات المتعلمة 

بالشفافٌة  طبما لالتفالٌة االطارٌة، وحول النص الممترح لتوفٌر المرونة 

للبلدان النامٌة  فً ضوء لدراتها وإمكاناتها، أو تضمٌن دعم بناء المدرات 

 التً حصلت علٌه.

 

ً تتعلك بما ونالشت المجموعة أٌضا  أن ٌتض من االتفاق أو المرار نصوصا

ٌلً: أنواع أو أسالٌب المرونة؛ المراجعة الدورٌة لألسالٌب والمبادئ 

التوجٌهٌة المستمبلٌة  للشفافٌة، وأن ٌسترشد نظام الشفافٌة بمبادئ االتفالٌة، 

وأن ٌتم تنفٌذها بطرٌمة ؼٌر مفروضة وؼٌر عمابٌة وأن تحترم السٌادة 

األطراؾ هذه الفمرات بمزٌد من التفصٌل فً اجتماعات ؼٌر  الوطنٌة. نالشت

 رسمٌة.

 

تولى روبرتو دوندٌش )المكسٌن( تٌسٌر أعمال  (:01التمٌٌم العالمً )المادة 

الجلسة الصباحٌة. وركزت األطراؾ على الجزء الخاص بالمرارات فً 

جهات النص.وفٌما ٌتعلك بمدخالت عملٌة التمٌٌم العالمً،  تبادلت األطراؾ و

النظر حول عدة أمور منها: العاللة بالهدؾ طوٌل األجل وأهمٌة الجهود 

، والعاللة  2012 -2013الفردٌة والكلٌة أو اإلجمالٌة، ونتائج مراجعة 

 بعملٌات المٌاس واإلبالغ والتحمك، ودورالجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة.

 

عملٌة  فضلت بعض األطراؾ الخٌار الخاص بعدم وجود  نص حول مدخالت

التمٌٌم العالمً، حٌث أنه ٌجب أن ٌتم تجنب نهج فرض االلتزامات وأن 

التكلٌؾ بمهمة إعداد اإلجراءات ٌُعتبر كافٌا فً هذه المرحلة. عارض آخرون 

هذا الخٌار، لائلٌن أنه من الضروري  توفٌر التوجٌهات األولٌة إلى اللجنة 

 التً سٌتم تشكٌلها . الحكومٌة الدولٌة التحضٌرٌة أو الهٌئة المماثلة

 

كما نظرت األطراؾ أٌضا فً إمكانٌة التنسٌك بٌن عمل الهٌئة الحكومٌة 

الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ والتمٌٌم العالمً ودرجة الدلة والتحدٌد المطلوبة 

فً إجراءات اللجنة الحكومٌة الدولٌة التحضٌرٌة. كما اتفمت األطراؾ على 

 دٌسمبر/كانون األول. 3ٌة ونص المرار معا فً أنها ستتولى منالشة االتفال

 

فً الصباح، ذكر آٌا ٌوشٌدا )الٌابان( أن االجتماعات ؼٌر  :2مسار العمل 

الرسمٌة لد استطاعت االتفاق على فمرات حول دعوة الدول المتمدمة لزٌادة 

تعهداتها بموجب اتفالات كانكون، وتضمٌن عملٌة الفحص التمنً الخاص 

 م عملٌات الفحص التمنً.بالتخفٌؾ وتمٌٌ

 

وفٌما ٌتعلك باإلسراع فً تنفٌذ االتفالٌة، استطاعت األطراؾ احراز تمدم  فً  

تملٌل الخٌارات واتفمت على مواصلة منالشة هذه المسألة فً االجتماعات 

الثنائٌة. الترح أحد األطراؾ وضع لؽة  فً لسم التخفٌؾ حول الترحٌب 

كبات الهٌرو فلورو كربون، وأهمٌة بعمل بروتوكول مونتلاير بشأن مر
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      4 
نشرة مفبوضبث 

 األرض 

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

التعامل مع انبعاثات الشحن والطٌران. عارض العدٌد إدخال لؽة  أو صٌاؼة 

فً هذه المرحلة، لذلن اتفمت األطراؾ على إعادة منالشة هذا األمر فً 

االجتماع التالً للمجموعة المنبثمة. وتم توزٌع التراح  حول النظر فً تبسٌط 

 فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً ستنعمد بعد الظهر. وتنمٌح لسم التَّكٌؾ

 

استمعت  المجموعة فً فترة   مكرر ثانٌا(:3مكرر و3، 3التخفٌف )المادة 

ما بعد الظهر لتمارٌر من المٌسرٌن حول المنالشات ؼٌر الرسمٌة التً تموم 

بها األطراؾ بشأن: السمات والجهود الفردٌة والمتباٌنة  والتدرج فى 

ات والطموح واألطر ذات الصلة  والمحاسبة والتولٌت والدعم والنُهج االلتزام

واآللٌات التعاونٌة والمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

 األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة. 

 

وعكست هذه التمارٌر العمل الذي لامت به األطراؾ فً النص، وكان هنان 

ً محدوداً  ً  فً تحدٌد خٌارات واضحة فً مسودة  تمدما ولكنه  كان ملموسا

االتفاق  وفً رؼبة األطراؾ فً مواصلة عملها. والحظت المجموعة 

االستمرار فً االختالؾ فً  وجهات نظر األطراؾ حول عدة  أمور منها : 

الدعم،  والتماٌز فً المسئولٌات والمحاسبة. أشار فرانز بٌرٌز )سوٌسرا( 

ارن إلى المشاورات التً تمت مع األطراؾ بشأن التدابٌر المٌسر المتش

 األحادٌة والنمل الدولً والمنظمات اإلللٌمٌة للتكامل االلتصادي.

 

طرفان من األطراؾ حول الممترحات   كما أشار إلى  العمل الذي لام به

النصٌة الخاصة بتدابٌر االستجابة.  واستجابة للعدٌد من الطلبات ذكر أنه 

 / الصٌن22مندوب مجموعة الـ  سوؾ ٌتولى إخطار هذٌن الطرفٌن لدعوة 

 للمشاركة فً هذا العمل.

 

ٌر وأشار مندوب الهند إلى اهتمامه بإجراء المزٌد من المشاورات بشأن التداب

األحادٌة. أكد مندوب البرازٌل على أهمٌة مفهوم " أن تأخذ األطراؾ من 

 البلدان المتمدمة بزمام المبادرة."

 

فً فترة ما بعد الظهر، نالشت   (:1تطوٌر ونمل التكنولوجٌا )المادة 

كٌفٌة التمرٌب بٌن الممترحات الخاصة بالرؤٌة طوٌلة األجل   المجموعة

وإطار التكنولوجٌا  والتً تناولتها األطراؾ أثناء المشاورات ؼٌر الرسمٌة. 

الترح  مندوب سوازٌالند  نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة وضع فمرة جدٌدة 

 كخٌار بدٌل.

 

سلط الضوء على توجٌه لدم مندوبا الصٌن وأوكرانٌا بعض  التعدٌالت التً ت 

االنتباه إلى البلدان النامٌة وااللتصادات التً تمر بمرحلة انتمالٌة على التوالً، 

وعارضت بعض األطراؾ هذه التعدٌالت. طالب مندوب الهند بإضافة نص 

حول تعزٌز فرص الحصول على التكنولوجٌا. وأشارت بعض األطراؾ إلى 

بٌن التراحات تمرٌب وجهات النظر  أن التراح مندوب سوازٌالند لم ٌعد من

بعد التعدٌالت التً أُدِخلت. ولال توزي مبانو مبانو )جمهورٌة الكونؽو 

الدٌممراطٌة( المٌسر المتشارن أن الممترح األصلً لتمرٌب وجهات النظر هو 

 الذي سٌتم األخذ به فمط.

 

 الهٌئات الفرعٌة

 

دابٌر االستجابة اجتماعات فرٌك االتصال: منتدى وبرنامج العمل حول ت

 الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة( )الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ/

 

الهٌئة  افتتح آمنة  ٌاوفولً رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ ولٌدٌا ووجتال رئٌس

اجتماع فرٌك االتصال. وتولً دٌالنو  الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة

الفو )بٌرو( المشاركة فً تٌسٌر أعمال هذا فٌروي )هولندا( وإدواردو ك

الجتماع  الذي نالش مسودة نص المرار. ذكر مندوب الوالٌات المتحدة أن 

النص ٌحتاج إلى مزٌد من الدراسة وأنه نظرا للمفاوضات الجارٌة فً إطار 

، فإن الوالٌات الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

 ون "فً وضع ٌسمح لها باعتماد نص المرار".المتحدة لن تك

 

أشار مندوب االتحاد األوروبً إلى أن النص ٌحاول تمرٌب وجهات النظر 

المختلفة، ولكنه ألر بالحاجة إلى معرفة كٌؾ سٌتم تجمٌع كل هذه المنالشات 

مجموعة الـ بشأن هذه المسألة فً بارٌس. عبر مندوب األرجنتٌن نٌابة عن 

ؼانا نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة ومندوب المملكة وب / الصٌن، ومند22

الفرٌك العامل المخصص العربٌة السعودٌة عن للمهم حول ربط هذا البند ب

، والترح مندوب  سنؽافورة أن تركز المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

. ولال مندوب االتحاد االوروبً  2020مسودة المرار على تدابٌر ما لبل عام 

لم تتم اإلشارة إلٌه فً النص. واتفمت  2020التركٌز على ما لبل  أن

 األطراؾ على مواصلة المنالشات فً مشاورات ؼٌر رسمٌة.

 

 فً األرولة
 

فً الٌوم الثالث كان مؤتمر بارٌس ٌعمل بألصى طالته، حٌث شارن 

 . وباالضافة2المفاوضون فً عدة مفاوضات جانبٌة ؼٌر رسمٌة فً الماعة 

، الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّززإلى أعمال 

تحولت أنظار أعضاء الوفود إلى العمل المتواصل الخاص باالتفالٌة. 

وأوضحت المشاورات  التً تمت اثناء فترة الؽداء حول التموٌل فً مختلؾ 

 التكنولوجٌةالهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والهٌئات مثل  مؤتمر األطراؾ و

الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج واللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل و

كٌؾ أن التموٌل فً هذه الهٌئات ٌرتبط ببعضه البعض.  دٌربان للعمل المعّزز

وأشار أحد المرالبٌن ذوي الخبرة إلى الفائدة التً حممها هذا المؤتمر فً حٌن 

 الطرٌك إلى األمام. تمنى مرالب آخر توافر الوضوح بشأن

 

الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج شعر الكثٌرون فً اجتماعات  

بالروح اإلٌجابٌة وبأن مجاالت التمارب لد بدأت فً دٌربان للعمل المعّزز 

التحول إلى والع. فً الولت نفسه، شعر البعض باألسؾ نحو بطء الوتٌرة 

الفرٌك العامل ال الخاص بوأجواء من التوتر التً شابت عمل فرٌك االتص

وتوجهت أنظار الجمٌع نحو ، المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

 الموعد النهائً لعمل الفرٌك الذي بدأت تلوح بوادره فً األفك.

 

لفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج لومع إؼالق جلسة التمٌٌم المسائٌة 

ملك  إزاء الحجم الكبٌر من النص ، شعر الكثٌرون  بالدٌربان للعمل المعّزز

الذي ال ٌزال ٌتعٌن النظر فٌه، حٌث لال أحد أعضاء الوفود "لمد حان الولت 

المناسب للتفكٌر  فً أننا لد ال نستطٌع أن نستكمل ما نرٌد تمدٌمه بحلول 

االسبوع الممبل". ومع بدء المشاورات الرسمٌة حول  طرٌمة العمل فً 

بعض المرالبٌن ٌأملون  فً حدوث تمدم ملموس فً األسبوع الثانً، ما زال 

لبل  الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّززإطار 

 تسلٌم النص.

 

 


