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الدورة الحبديت والعشرون  

احفبقيت األمم  لمؤحمر أطراف

المخحدة اإلطبريت بشأن حغير 

 5#  المنبخ

 األحداث الرئيسية للمؤتمر الُمنعقد في باريس

 5102ديسمبر/ كانون األول  3الخميس، 

 

واصل فرٌك االتصال  دٌسمبر/ كانون األول، 3فً ٌوم الخمٌس الموافك 

الخاص بالجزء الثانً عشر من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص 

المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز النظر فً النص التفاوضً لالتفاق 

والممررات المرتبطة به. تناولت المجموعات المنبثمة والمشاورات ؼٌر 

التمهٌد والهدؾ/ البند الرسمٌة فً إطار الفرٌك العامل المخصص: ألسام 

العام والتخفٌؾ والتكٌؾ والخسائر واألضرار والتموٌل وتطوٌر ونمل 

التكنولوجٌا وبناء المدرات والشفافٌة والتمٌٌم العالمً والتنفٌذ واالمتثال 

 .2واألحكام النهائٌة ومسار العمل 

 

واصل فرٌك االتصال والمشاورات ؼٌر الرسمٌة العمل على مدار الٌوم 

ار مؤتمر األطراؾ والهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة فً إط

 العلمٌة والتكنولوجٌة.

 

 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز

 

خالل الفترة الصباحٌة، نالش فرٌك االتصال الخاص فريق االتصال: 

ّزز النص بالفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المع

للهٌئة الحكومٌة الدولٌة الخاص باآلتً: الحوار التٌسٌري، والطلب الممدم 

المعنٌة بتؽٌر المناخ بشأن تمدٌم تمرٌر خاص، وممررات إنفاذ االتفاق 

 الجدٌد، وإلرار االتفاق. 

 

وفٌما ٌتعلك بالحوار التٌسٌري، الترحت العدٌد من األطراؾ نطاق أوسع 

ندوب االتحاد األوروبً عن ضرورة االلتزام ٌتجاوز التخفٌؾ. وأعرب م

 بالمرونة فً تناول هذا األمر، ممترحاً اإلشارة إلى هدؾ االتفاق. 

 

وأعرب  مندوبا الصٌن والمملكة العربٌة السعودٌة عن للمهما من أن ٌمثل 

الحوار التٌسٌري مراجعة مسبمة واعترضا على ذلن. ولال مندوبا االتحاد 

لمتحدة أن حوار مثل ذلن من شأنه إثراء الجولة االوروبً والوالٌات ا

 المادمة من المساهمات المحددة على المستوى الوطنً. 

 

وحول طلب الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ  تمدٌم تمرٌر 

درجة مئوٌة، شكن  1.5خاص حول تأثٌر ارتفاع درجة الحرارة بمعدل 

ه فً المٌمة التً لد ٌضٌفها مثل هذا مندوب المملكة العربٌة السعودٌة وؼٌر

التمرٌر إلى تمارٌر التمٌٌم الممدمة من الهٌئة. وأشار مندوب توفالو إلى 

احتمالٌة توافر معلومات أحدث لم ٌُنظر فٌها خالل دورة تمرٌر التمٌٌم 

األخٌرة. وأكد مندوبا الهند والصٌن على الحاجة للحصول على معلومات 

ؾ المتعلمة بدرجة الحرارة. كما طلبت العدٌد من حول كٌفٌة تحمٌك األهدا

األطراؾ الدخول فً مشاورات مع الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر 

المناخ، ووافك دانٌال راٌفسندر، الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل 

المخصص على ذلن.وحول الممررات المتعلمة بتفعٌل االتفاق الجدٌد، لدم 

لمتشارن للفرٌك العامل المخصص التراحاً إلنشاء لسم راٌفسندر، الرئٌس ا

جدٌد للممرر حول الفمرات المتعلمة بجمٌع الجهات الفاعلة، ووافمت 

األطراؾ على ذلن. وحول توضٌح أن األطراؾ "ترحب"، بدال من 

"تدعو" جمٌع األطراؾ الفاعلة لتكثٌؾ جهودها وإثباتها، حذفت األطراؾ 

 الفمرات.األلواس الموجودة حول هذه 

 

وفٌما ٌتعلك بإلرار االتفاق، لدم أحمد دوؼالؾ، الرئٌس المتشارن للفرٌك 

العامل المخصص التراحاً إلعادة تسمٌة الفرٌك العامل المخصص المعنً 

الفرٌك العامل المخصص المعنً بنتائج بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز باسم 

اإلعداد لبدء تنفٌذ االتفاق وعمد الدورة  الذي ٌتعٌن أن ٌموم باآلتً: بارٌس،

األولى لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفالٌة، 

واإلشراؾ على تنفٌذ برنامج العمل الناتج عن الطلبات ذات الصلة فً 

الممرر، والتمرٌر الممدم إلى مؤتمر األطراؾ، وعمد دورته األولى فً 

2016. 

 

وأٌده فً ذلن مندوبو المملكة العربٌة السعودٌة  الترح مندوب توفالو،

وكولومبٌا وؼٌرهم، إضافة فمرة جدٌدة بعد توضٌح إنتهاء مهمة الفرٌك 

العامل المخصص، تنص على تشكٌل الفرٌك العامل المخصص المعنً 

بنتائج بارٌس. وطالب مندوبو الوالٌات المتحدة والصٌن والمملكة العربٌة 

م بمزٌد من الوضوح فٌما ٌتعلك بأسالٌب السعودٌة وإٌران وؼٌره

 وإجراءات العمل، وال سٌما ترتٌبات الرئاسة.

 

فً فترة ما بعد الظهٌرة، نالش فرٌك االتصال التفاوت والتماٌز مع جمٌع 

األطراؾ، واتفموا على ضرورة تناول هذا األمر فً االتفاق الجدٌد. 

الخاصة  والحظت العدٌد من األطراؾ ضرورة التعرؾ على الظروؾ

للدول النامٌة الجزرٌة الصؽٌرة وألل البلدان نمواً، وأشار مندوب المملكة 

 العربٌة السعودٌة إلى أن هذه الظروؾ واردة بالفعل فً االتفالٌة.

 

الترح مندوب السودان، نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة، صٌؽة لأللسام ذات 

الدول المتمدمة والدول الصلة: تحدٌد مستوى االلتزام أو الدلة المطلوب من 

النامٌة؛ إتباع المرونة مع الدول النامٌة مثل عبارة "جمٌع الدول الراؼبة 

فً المٌام بذلن"، وهو ما أٌده مندوب توفالو نٌابةً عن ألل البلدان نمواً، 

وإتباع المزٌد من المرونة مع الدول األفرٌمٌة وألل البلدان نمواً والدول 

. واعترض مندوبا الصٌن والهند على بعض الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة

 العبارات مثل "الراؼبة فً المٌام بذلن."

 

صرح مندوب مالٌزٌا نٌابةً عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر، بأن العالم لم 

وشدد على أن المسئولٌة التارٌخٌة تمع على عاتك الدول المتمدمة.  ٌتؽٌر،

وأكد كذلن على أن الدول المتمدمة ال تزال ٌجب علٌها بالوفاء بالتزامات 

االتفالٌة أو البروتوكول فٌما ٌتعلك بالتخفٌؾ وسبل التنفٌذ، وهو ما أشار 

بشأن مندوبا االتحاد األوروبً وأسترالٌا إلى اختالؾ هذا الوضع  
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نشرة مفبوضبث 

 األرض 

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

 بالدهما.

 

وحول التخفٌؾ، ذكر مندوبو االتحاد األوروبً وكولومبٌا نٌابةً عن 

التحالؾ المستمل ألمرٌكا الالتٌنٌة     والكارٌبً، والوالٌات المتحدة 

ً إلى  المساهمات المحددة على المستوى الوطنً وؼٌرهم أن تشٌر ضمنا

بً إلى ضرورة التماٌز والتفاوت الذاتً. وأشار مندوب االتحاد األورو

سعً جمٌع الدول وراء تحمٌك األهداؾ فً كل لطاعات االلتصاد، ولكن 

دون وجود أطر زمنٌة مشتركة. وأضاؾ مندوب الوالٌات المتحدة أن 

الدول النامٌة ٌنبؽً أن تكون مؤهلة للحصول على الدعم فً تنفٌذ 

ى مساهماتها، وأن ألل البلدان نمواً وؼٌرها من الدول ٌنبؽً أن تتحل

ً دون أٌة تولعات. وذكر  بالمرونة لتمدٌم مساهمتها حسبما تراه مناسبا

مندوب الٌابان إلى تمدٌم المساهمات المحددة على المستوى الوطنً 

 "المشروطة جزئٌاً" فمط فً الدول المعرضة للمخاطر.

 

أكد مندوبا المجموعة االفرٌمٌة والدول النامٌة متماربة التفكٌر على 

دى األطراؾ من الدول المتمدمة أهداؾ كمٌة فً كل ضرورة أن ٌكون ل

لطاعات االلتصاد. ولال مندوب جنوب أفرٌمٌا أن االلتزامات واجبة التنفٌذ 

 ٌجب أن "تدعم" التزام الدول المتمدمة بتولى زمام األمور.

 

وفٌما ٌتعلك بالتموٌل، صرح مندوبو االتحاد األوروبً ونٌوزٌلندا 

وفاء الدول المتمدمة بالتزاماتها، مشددٌن على والوالٌات المتحدة بضرورة 

ضرورة مساهمة كل من هو فً وضع ٌسمح له بذلن. ولد أشار مندوب 

الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً إلى المسئولٌات المشتركة لكن 

المتفاوتة والمدرات ذات الصلة، وتمدٌم الدعم من لبل األطراؾ من الدول 

ل "الراؼبة فً المٌام بذلن". وأكد مندوب الدول النامٌة المتمدمة والدو

متماربة التفكٌر أن التموٌل ٌجب أن ٌُمدم من الدول المتمدمة إلى الدول 

 النامٌة.

 

وحول الشفافٌة، عارض مندوب ألل البلدان نمواً تطبٌك نهج واحد مناسب 

الرابطة عن للجمٌع فً إعداد التمارٌر. وأٌد مندوب االتحاد األوروبً نٌابةً 

ومندوب الوالٌات المتحدة وؼٌرهم المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً، 

وضع إطار مشترن ٌتسم بالمرونة بشأن تولٌت وتفاصٌل إعداد التمارٌر، 

 .وٌدعم الدول النامٌة كذلن

 

فً الفترة المسائٌة، الترح راٌفسندر، الرئٌس المتشارن أسلوب العمل، 

ت المنبثمة وأعد نص تجمٌعً جدٌد للرئٌسٌن واختتم أعمال المجموعا

المتشاركٌن ٌتناول التمدم المحرز وٌمدم ممترحات تمرٌب وجهات النظر 

التً تم التوصل إلٌها خالل المشاورات التً أُجرٌت مع المٌسرٌن 

المتشاركٌن للمجموعات المنبثمة، على أن ٌتم النظر فً هذا النص بمعرفة 

دٌسمبر/ كانون األول. وأٌد  4ة الموافك فرٌك االتصال فً ٌوم الجمع

 مندوبو االتحاد األوروبً والنروٌج وتركٌا ذلن.

 

أعرب مندوب بولٌفٌا عن "خٌبة أمل شدٌدة" لعدم لٌام األطراؾ بإدراج 

خٌار "عدم وجود نص" حول المضاٌا التً تحظى باهتمام كبٌر من جانب 

كٌؾ. وحث مندوب الدول الدول النامٌة فً المجموعة المنبثمة المعنٌة بالت

النظر فً المضاٌا التً تهم الدول النامٌة بحسن  النامٌة متماربة التفكٌر على

أعرب مندوب توفالو عن للمه إزاء عدم إجراء منالشات موضوعٌة  .نٌة

 حول الخسائر واألضرار حتى اآلن.

 

 أكد مندوب االتحاد األوروبً أن التزامه بتعبئة الموارد المالٌة المالئمة

 100، وأن بإمكانه زٌادة التزام المئة 2020للمناخ سوؾ تستمر بعد عام 

 .ملٌار دوالر أمرٌكً بتوسٌع لاعدة الجهات المانحة

 

والصٌن اآلتً: إعداد  77بعد المشاورات، الترح مندوب مجموعة الـ 

الرئٌسٌن المتشاركٌن نص محدث ونظٌؾ ومنمح؛ إعداد وثٌمة منفصلة 

مترحات تمرٌب وجهات النظر. تشكٌل المجموعات بالخٌارات الواضحة وم

المنبثمة عند الضرورة، وموافمة فرٌك االتصال على النص لعرضع على 

 مؤتمر األطراؾ.

 

رد راٌفسندر، الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص بأن ممترح 

والصٌن ٌتماشى مع الممترح الذي لدمه ووافمت  77مندوب مجموعة الـ 

وب العمل. وأعلن تأجٌل الدورة مشٌراً إلى أن الرئٌسٌن األطراؾ على أسل

 المتشاركٌن سوؾ ٌجتمعان مع المٌسرٌن المتشاركٌن  خالل فترة اللٌل

 

: تولى مكرر ثانياً( 3مكرر و3و 3المجموعات المنبثقة: التخفيف )المادة 

المشاركة فً تٌسٌر أعمال المجموعة المنبثمة التً  فرانز بٌرٌز )سوٌسرا(

اجتمعت فً الصباح لمراجعة النص التجمٌعً، والنظر فً ممترحات 

االتفاق الجدٌد وممترحات نص الممرر التً أعدها المٌسر المتشارن واثنان 

من المٌسرٌن والتً سعت إلى تتبع الخٌارات المائمة حول: المحاسبة 

رشاد والنهج التعاونٌة واآللٌة ودعم التنمٌة والطرق والتوجٌه واإل

المستدامة. وطلب من األطراؾ فحص ما إذا كانت النصوص تعكس 

وجهات نظر األطراؾ، مؤكداً على أن الهدؾ الوحٌد من هذه النصوص 

 هو تمدٌم نمطة انطالق أفضل للمنالشات.

 

امل وفٌما ٌتعلك بالنص التجمٌعً، نالشت األطراؾ فً إٌجاز كٌفٌة التع

مع الدعم فً مواد االتفاق، واتفمت على إدراج حاشٌة سفلٌة معدلة نصها 

كاآلتً "هذا هو مكان مخصص حتى ٌتم إتخاذ لرار بشأن موضع التعامل 

 ."مع الدعم

 

وفٌما ٌتعلك بالممترحات النصٌة التً تناولت المحاسبة والطرق والتوجٌه 

ألواس حول  واإلرشاد، لامت األطراؾ بعدة أمور من بٌنها، وضع

اإلشارات الستخدام األراضً، ولتمكٌن المزٌد من األطراؾ من المشاركة 

 فً الخٌارات ذات الصلة.

 

وفٌما ٌتعلك بالممترحات النصٌة التً تناولت اآللٌات والنهج التعاونٌة، لم 

تجري األطراؾ سوى تعدٌالت بسٌطة. واستجابةً لطلبات العدٌد من 

لمساهمات المحددة على المستوى الوطنً األطراؾ إلضافة إشارات إلى ا

إلى جانب مساهمات التخفٌؾ المحددة على المستوى الوطنً/ التزامات 

التخفٌؾ المحددة على المستوى الوطنً، أوضح بٌرٌز المٌسر المتشارن 

ً كانت مجرد أماكن مخصصة، وكان هنان  أن اإلشارات الموجودة فعلٌا

ً واضحاً" إلى أنه سٌتم حل ه ذه المضٌة الشاملة "فً نهاٌة "إدراكا

المطاؾ". واتفمت األطراؾ على إضافة اإلشارات وإحالة األمر إلى 

الرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان 

 للعمل المعّزز.

 

كما اتفمت األطراؾ على إحالة الممترحات النصٌة الجدٌدة، بصٌؽتها 

 .ون بمثابة نمطة انطالق للمنالشاتالمعدلة، إلى فرٌك االتصال لتك

 

خالل الفترة الصباحٌة، الترح جورج بورستنػ  (:6التمويل )المادة 

)النروٌج(، المٌسر المتشارن لراءة النص لراءة شاملة لتحدٌد نماط 

 التمارب.

 

وفٌما ٌتعلك بالترتٌبات المؤسسٌة، تم عرض ممترحات تمرٌب وجهات 

المشاورات ؼٌر الرسمٌة. ونالشت النظر التً أعدتها األطراؾ خالل 

األطراؾ عدة أمور من بٌنها: ضرورة إدراج المبالػ الحالٌة فً النص، 

وأهمٌة التوجٌه الممدم من مؤتمر األطراؾ للكٌانات الفعالة؛ ولدرة مؤتمر 

األطراؾ العامل بوصفه اجتماع أطراؾ االتفالٌة على التوصٌة بمرارات 

 .لمؤتمر األطراؾ

 

ؾ بالحفاظ على بساطة وإٌجاز لؽة الصٌاؼة. والترح أوصت عدة أطرا

عدد للٌل من األطراؾ العودة إلى هذا المسم فً مرحلة الحمة. وطلب 

بورستنػ، المٌسر المتشارن من ؼابرٌٌال بالتر )سوٌسرا( ورافائٌل دا 

سولٌر )البرازٌل( إجراء مزٌد من التحسٌنات على ممترحات تمرٌب 

 .وجهات النظر

 

األطراؾ وجهات النظر الخاصة بالمعاملة الخاصة واسالٌب ثم تبادلت  
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      3 
نشرة مفبوضبث 

 األرض 

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

الوصول أللل البلدان نمواً والدول األفرٌمٌة، وحالة الفمرات المتعلمة 

بالبٌئات التمكٌنٌة، والمدفوعات على أساس النتائج، وتسعٌر الكربون 

 وتنوع المصادر، وؼٌرها من األمور.

 

ؾ عن مخاوفهم إزاء إحراز خالل فترة الظهٌرة، أعرب العدٌد من األطرا

الملٌل من التمدم، وذلن بسبب الممترحات النصٌة الجدٌدة التً تركز على 

تموٌل المناخ على النحو المحدد فً االتفاق الجدٌد، واحتٌاجات األطراؾ 

من الدول النامٌة، واألمن الؽذائً، إلى جانب أمور أخرى. والترحت 

 ".التالٌة على المستوى السٌاسً إحدى المجموعات "االنتمال إلى المرحلة

 

ركزت المنالشات التالٌة على عدة أمور من بٌنها، ضرورة تبسٌط 

إجراءات الحصول على الموارد المالٌة؛ وعما إذا كان من األفضل إدراج 

بعض األحكام المتعلمة بالمٌاس واإلبالغ والتحمك من الدعم فً المسم 

 المتعلك بالشفافٌة فً االتفاق.

 

ألطراؾ على إدراج نصاً ٌشٌر إلى أن الهدؾ من توفٌر الموارد واتفمت ا

المالٌة ٌنبؽً أو ٌجب أن ٌكون تحمٌك التوازن بٌن التكٌؾ والتخفٌؾ، مع 

وضع االستراتٌجٌات المطرٌة فً االعتبار، وكذلن أولوٌات واحتٌاجات 

 .األطراؾ من الدول النامٌة

 

داٌان بالن  لدممكرر(:  5دة والما 5التمهيد والهدف/ البند العام )المادة 

ً عن العمل ؼٌر الرسمً  لٌن )أنتٌؽوا وبربودا(، المٌسر المتشارن تحدٌثا

مكرر(، والذي أوضح تمدم سٌر العمل  2والمادة  2حول البند العام )المادة 

دٌسمبر/ كانون األول. أجرت  3فً تجمٌع النص بعد الخمٌس الموافك 

)كٌنٌا(،  ولدم جورج واموكوٌااألطراؾ تعدٌالت بسٌطة على النص. 

( على أساس العمل 2المٌسر المتشارن نسخة محدثة من الهدؾ )المادة 

 .ؼٌر الرسمً

 

الترح مندوب أحد األطراؾ استبدال كلمة "التحول" بعبارة "اإلنتمال 

 .المرن" فً الفمرة التً تشٌر إلى التنمٌة المستدامة

 

ألطراؾ إلى اإلشارة إلى وحول فمرة المبادئ، دعا مندوبو العدٌد من ا

 حموق اإلنسان والمساواة بٌن الجنسٌن.

 

ثم لامت األطراؾ بالنظر فً كل فمرات التمهٌد بالترتٌب المحدد لها، 

واستعانت بنسخة النص التً تم إعدادها خالل العمل ؼٌر الرسمً. ولال 

 كثٌرون أن المصطلحات أو المفاهٌم تمع خارج نطاق االتفالٌة االطارٌة،

ظلت األطراؾ منمسمة حول الفمرات المتعلمة بعدة أمور منها: التعرض 

للمخاطر واالنبعاثات التارٌخٌة وحموق اإلنسان واألمن الؽذائً واستخدام 

 األراضً والحراجة والبالوعات والخزانات وتسعٌر الكربون.

 

وأوضح الُمٌسران المتشاركان أن األمانة العامة ستحاول تتبع كل 

لممترحات النصٌة الممدمة، وسوؾ تستعٌن بها لتوجٌه األلواس وا

مشاوراتها مع األطراؾ. واستمر العمل فً مشاورات جانبٌة ؼٌر رسمٌة 

 فً فترة ما بعد الظهر.

 

تولى فون سٌنػ كوون )سنؽافورة( تٌسٌر أعمال  (:9الشفافية )المادة 

وتركزت المنالشات على  المجموعة المنبثمة التً انعمدت بعد الظهر،

النص المنمح بشأن فمرات االتفالٌة التً تتعلك بالؽرض من أنظمة 

الشفافٌة من أجل العمل والدعم، وتوفٌر المعلومات، كما تركزت على 

الفمرات الخاصة بنص المرار المتعلك بالشفافٌة. وبناًء على دعوة الُمٌسر 

وفها ولدمت المشارن كون، استطاعت األطراؾ التعبٌر عن مخا

 ممترحات وتعدٌالت محددة.

 

وفٌما ٌتعلك بالفمرات الخاصة بتوفٌر المعلومات، أعربت بعض الدول 

عن عدم التناعها باللؽة الخاصة بعدة موضوعات من بٌنها التكرار 

وأشارت إلى عدم وجود ضمانات نصٌة حول دعم تحسٌن المدرات 

ة النص الذي من الوطنٌة. وأعرب آخرون عن الرؼبة فً اٌجاد ودراس

 شأنه أن ٌوفر مثل هذه الضمانات.

 

وفٌما ٌتعلك بفمرات المرار نالشت األطراؾ عدة موضوعات من بٌنها 

مستوى التفاصٌل المطلوب لتمدٌم التوجٌه لتطوٌر أسالٌب وإجراءات 

 الشفافٌة.

 

واتفمت األطراؾ على أن ٌتولى كوون المشارن المٌسر إعداد ممترح 

حول جمٌع النصوص المتعلمة بالشفافٌة  استنادا  لتمرٌب وجهات النظر

إلى النص الذي وضعته المجموعة معا واستناداً إلى المدخالت الشفهٌة 

مساء ٌوم  7:00والنصٌة الممدمة من المٌسرٌن المتشاركٌن حتى الساعة 

دٌسمبر/كانون الثانً. على أن ٌتم عرض هذا الممترح ٌوم  3الخمٌس 

 الثانًدٌسمبر/كانون  4الجمعة 

 

فً فترة ما بعد الظهر، اشارت آٌا ٌوشٌدا )الٌابان(  :5مسار العمل 

المٌسر المتشارن أن المجموعة المنبثمة التً انعمدت فً المساء تمكنت 

من إزالة الكثٌر من األلواس وإدراج نصوص ممبولة. وبدأت األطراؾ 

فً النظر فً لسم التخفٌؾ وأزالت بعض األلواس ووضعت صٌؽة 

ة على الفمرات المتعلمة بعملٌة الفحص التمنً واجتماعات الخبراء توافمٌ

 التمنٌٌن وملخص لصانعً السٌاسات و"األبطال المشتركٌن."

 

وأشار أحد األطراؾ إلى بعض التمدم فً المنالشات ؼٌر الرسمٌة حول 

التكٌؾ، ولكنه ذكر أنه ال ٌوجد توافك فً اآلراء بشأن المحتوى، والمولع 

ٌت عملٌة الفحص التمنً الممترحة فٌما ٌتعلك بالتكٌؾ. المؤسسً وتول

عارضت مجموعة واحدة من األطراؾ وضع هذه العملٌة ضمن أعمال 

 مؤسسة لائمة.

 

 11-/ م أ 1وفٌما ٌتعلك بالدعم، لدمت األطراؾ صٌاؼة إللؽاء الممرر 

 )ه(. 4و  3حول )مزٌد من العمل للنهوض بمنهاج دٌربان(، الفمرتٌن 

 

ألطراؾ لمنالشة سرٌعة للتمهٌد الخاص بمسودة لرار مسار ثم تحولت ا

. بعد خالؾ حول ما إذا كان ٌمكن ألحد األطراؾ أن ٌضع بٌن 2العمل 

لوسٌن فمرتٌن جدٌدتٌن فً التمهٌد تشٌران إلى عمل بروتوكول مونتلاير 

بشأن مركبات الكربون وانبعاثات لطاع النمل، ذكرت أٌا ٌوشٌدا المٌسر 

ا ستتشاور مع الرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل المتشارن انه

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز على ما تبمى من المضاٌا 

 الخالفٌة.

 

فً فترة ما بعد الظهر لدم روبرتو دوندٌش  (:01التقييم العالمي )المادة 

)المكسٌن( المٌسرالمتشارن االتفاق ونص المرار الممترح. اشارعدد من 

 طراؾ إلى أن هذا االلتراح ٌعكس تمدما كبٌرا.األ

 

الترح أحد األطراؾ حذؾ فمرة المرار التً تطالب الهٌئة الفرعٌة 

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بتمدٌم المشورة حول كٌؾ ٌمكن أن ٌستعٌن 

التمٌٌم بتمارٌر التمٌٌم الخاصة بالهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر 

المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة  آخر إضافة المناخ. طلب طرؾ

 والمدرات ذات الصلة، وتم وضع هذا االلتراح بٌن ألواس.

 

طلب أحد األطراؾ وضع ألواس على النص الخاص بسبل التنفٌذ، 

و"نتائج" التمٌٌم والهدؾ فً نص االتفاق. طلبت مجموعة من األطراؾ 

األطراؾ من البلدان إضافة فمرة فً االتفالٌة تنص على أن مشاركة 

 النامٌة تعتمد على توفٌر الموارد المالٌة.

 

بعد منالشة مستفٌضة بشأن أي نسخة من النص ٌتم تمدٌمها إلى فرٌك 

االتصال، وافمت األطراؾ على أن المٌسر المشارن واألمانة سوؾ 

ٌتولٌان االشارة إلى هذه المنالشات فً ألواس فً النسخة المنمحة للممترح 

 دم إلى فرٌك االتصال.الذي سٌم
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      4 
نشرة مفبوضبث 

 األرض 

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

نظرت المجموعة المنبثمة التً  (:7تطوير ونقل التكنولوجيا )المادة 

اتعمدت بعد الظهر فً ممترح تمرٌب وجهات النظر الممدم من لبل توزي 

مبانو مبانو )جمهورٌة الكونؽو الدٌممراطٌة( المٌسر المشارن بشأن 

الٌة والمرار. ودعمت الترتٌبات المؤسسٌة لكل من األجزاء الخاصة باالتف

 األطراؾ بشكل عام هذا الممترح مع بعض التعدٌالت الطفٌفة.

 

وتباٌنت اآلراء حول ما إذا كان سٌتم اضافة لؽة تطلب من اللجنة التنفٌذٌة 

للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ دعم تنفٌذ اتفاق بارٌس من 

ر والتطبٌك. وسوؾ خالل تعزٌز العمل على بحوث التكنولوجٌا والتطوٌ

ٌحل هذا الممترح محل الفمرة الموجودة بشأن هذه المسألة فً النص 

 المجمع.

 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر أطراف

  بشأن تغير المناخ

 

فً الصباح،  اجتماعات فريق االتصال: البنود الخاصة بتمويل المناخ:

)إكوادور( ومارن ستوري )السوٌد( البنود  عرض أندرٌس مورجو

الخاصة بالتموٌل طوٌل األجل وتمرٌر اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل. 

وأشار مندوب االتحاد األوروبً أن هذا هو "المكان المناسب لمنالشة 

." طلب مندوب بولٌفٌا نٌابة عن مجموعة الـ 2020تموٌل ما لبل عام 

حول االحتٌاجات المالٌة  2016عام  والصٌن عمد ورشة عمل فً 77

للبلدان النامٌة وال سٌما التكٌؾ. أكد مندوب مالوي نٌابة عن ألل البلدان 

 نموا على ضرورة تحسٌن اإلجراءات لتسهٌل الحصول على التموٌل.

 

 77وحول تمرٌر اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل أكد مندوب مجموعة الـ  

موٌل الؽابات، وتكالٌؾ المعامالت والصٌن على عدة أمور تتضمن ت

 الخاصة بتموٌل المناخ والمٌاس واإلبالغ والتحمك من التموٌل.

 

فٌما ٌتعلك بتمارٌر الصندوق األخضر للمناخ ومرفك البٌئة العالمٌة، لدم 

أٌمن الشاذلً )المملكة العربٌة السعودٌة( وستٌفان شواجر )سوٌسرا( 

 77ءل مندوب مجموعة الـ الرئٌسان المشاركان هذه العناصر. تسا

والصٌن عما إذا كانت المنالشات بشأن التكامل لد بدأت بٌن الصندوق 

األخضر للمناخ ومرفك البٌئة العالمٌة فٌما ٌتعلك بتموٌل تمارٌر فترة 

 السنتٌن.

 

الترح مندوب االتحاد األوروبً مع مندوب جنوب أفرٌمٌا نٌابة عن 

سودة الممررات الواردة فً تمرٌر المجموعة األفرٌمٌة العمل على أساس م

اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل. الترح مندوب باالو نٌابة عن تحالؾ 

الدول الجزرٌة الصؽٌرة، التركٌز على تبسٌط وتنمٌح عملٌات التطبٌك. 

 اتفمت األطراؾ على تمدٌم ممترحاتها لبل انعماد الجلسة الممبلة.

 

 الهيئات الفرعية

 

صال: منتدى وبرنامج العمل حول تدابير االستجابة اجتماعات فريق االت

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية( )الهيئة الفرعية للتنفيذ/

 

وافك الفرٌك على أن ٌُحٌل إلى مؤتمر األطراؾ مسودة المرار ومسودة 

النتائج التً أعدها كال من آمنة ٌاوفولً )فٌجً( رئٌس الهٌئة الفرعٌة 

الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة  دٌا ووجتال )بولندا( رئٌسللتنفٌذ ولٌ

على أساس المدخالت الممدمة من األطراؾ. لدم آمنة  والتكنولوجٌة

ٌاوفولً )فٌجً( رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ ولٌدٌا ووجتال )بولندا( 

الشكر لألطراؾ  الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة رئٌس

 لمتشاركٌن دٌالنو فٌروي )هولندا( وإدواردو كالفو )بٌرو(.وللمٌسرٌن ا

 

 

 

 

الهيئة الفرعية  )الهيئة الفرعية للتنفيذ/ 5102- 5103مراجعة 

 للمشورة العلمية والتكنولوجية(

 

افتتح ؼٌرترود فوالنسكً )النمسا( الرئٌس المتشارن الجلسة. لدم مندوب 

ار تعكس عوالب الفلبٌن بدعم من مندوب بنجالدٌش صٌاؼة فً نص المر

درجة مئوٌة على  2الزٌادة فً متوسط درجات الحرارة العالمٌة بممدار 

حموق اإلنسان. ثم لدم فوالنسكً الرئٌس المتشارن "األداة" التً أعدها 

 الرئٌسان المتشاركان والتً تتضمن أربعة خٌارات حول نتائج هذا البند.

 

الثالث الذي ٌحتوي  أشارت العدٌد من األطراؾ إلى أنها تفضل الخٌار

على االستنتاجات اإلجرائٌة والموضوعٌة. وأشار مندوب المملكة العربٌة 

السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة إلى أنه ٌُفضل االستنتاجات 

اإلجرائٌة فمط. وحٌث استمر التباٌن فً وجهات النظر، تم االتفاق على 

 أن تتم إحالة هذا البند إلى مؤتمر األطراؾ.

 

 األروقةفي 

 

أثناء دخول المٌسرٌن المتشاركٌن للمجموعات المنبثمة إلى اجتماع فرٌك 

االتصال للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز 

عكست وجوههم الضؽوط التً مارسها الكثٌرون  مساء ٌوم الخمٌس،

إلؼالق أكبر لدر ممكن من النص لبل الموعد المحدد فً الساعة 

. وأشار أحد أعضاء الوفود إلى أن التمدم كان متفاوتا للؽاٌة، مع 06:00

نجاح بعض المجموعات فً التعامل مع األجزاء التً تتسم بالتوافك وؼٌر 

 المثٌرة للجدل.

 

من الٌوم، أعرب أحد المفاوضٌن فً المجموعة المنبثمة  فً ولت مبكر

حول التموٌل عن للمه من أن النص لد تراجع بالفعل، لائال إن الخٌارات 

أضحت ألل وضوحا مما كانت علٌه لبل ٌوم واحد، وتساءل عن كٌفٌة 

لٌام الوزراء بالتفاوض على هذا األساس. أشار أحد أعضاء الوفود الذٌن 

لى أن دفع المفاوضات إلى المرحلة الممبلة ٌعتبر "مسألة شعروا باألسى إ

 حٌاة أو موت."

 

أشار البعض إلى أن تحدٌد موضع المضاٌا الشاملة "ال ٌزال ٌتسبب فً  

إربان المفاوضات". وتم االشارة إلى العدٌد من لضاٌا التخفٌؾ والتموٌل 

وجهات والشفافٌة على أنها تنتمً إلى ألسام متعددة، مع وجود اختالؾ 

النظر حول الموضع المناسب لها. وفً الولت نفسه، اندمج الفرٌك العامل 

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز فً تتبع المولؾ الخاص 

به فٌما ٌتعلك بالتماٌز والتفاوت فً المسئولٌات، ولكن بمستوى جدٌد من 

ذا كان ذلن لد الشؽؾ والحماس، مما حدا أحد المرالبٌن إلى التساؤل عما إ

 أدى إلى إهدار ساعات ثمٌنة.

 

وحٌث بدأ التركٌز فً التحول إلى المسودة الجدٌدة المجمعة التً 

دٌسمبر/كانون  4سٌصدرها الرئٌسان المتشاركان فً صباح ٌوم الجمعة 

األول، تطلع كثٌرون إلى نوم جٌد فً هذه اللٌلة لبل حلول ٌوم كامل 

 وحافل بالمفاوضات.

 

 

 

 


