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 الثانيةالدورة الجزء الثامن من  
مل المخصص المفريق الع

بمنياج ديربان لمعمل ني عالم
  2#    المعزز

 5132فبراير/شباط  31-8 :مؤتمر تغير المناخ المنعقد في  جنيف
 

اتفاقٌة األمم المتحدة تبدأ الٌوم فً مدٌنة جنٌف بسوٌسرا المفاوضات الخاصة ب

  ٌ فبراٌر/ شباط  13ر المناخ ومن المقرر أن تستمر حتى اإلطارٌة بشأن تغ

. وهذا المؤتمر هو األول ضمن عدة مؤتمرات تنعقد إعداداً لمؤتمر 2015

ٌ ر المناخ والذي سٌعقد فً بارٌس فً دٌسمبر/ كانون األول  بارٌس المعنً بتغ

. وسوف ٌتولى مؤتمر بارٌس تبنً "بروتوكول، أداة قانونٌة أخرى أو 2015

ٌُتفق علٌها ذات قوة قانونٌة بموجب االتفاقٌة وتنطبق على كل  نتٌجة

 وما بعده. 2020األطراف". وسوف ٌتم تنفٌذ هذا االتفاق اعتباراً من عام 

والجهة المكلفة بإعداد اتفاق بارٌس هً الفرٌق العامل المخصص المعنً 

ز. وسوف ٌعقد الفرٌق العامل الجزء الثام ن من بمنهاج دٌربان للعمل المعز 

 .فً جنٌف (ADP8-2)دورته الثانٌة 

وقد طالب مؤتمر األطراف فً دورته العشرٌن التً ُعقدت فً دٌسمبر/ 

الفرٌق العامل بتكثٌف أعماله بحٌث ٌتم إعداد نص  2014كانون األول 

ٌُتفق علٌها ذات قوة قانونٌة  تفاوضً لبروتوكول، أداة قانونٌة أخرى أو نتٌجة 

(. وقد حدد 20-/ م أ1)المقرر 2015وذلك قبل ماٌو/ آٌار  بموجب االتفاقٌة،

أحمد دوغالف )الجزائر( ودانٌل رٌفسناٌدر )الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة( 

 الرئٌسان المتشاركان للفرٌق العامل فً مذكرة السٌنارٌو

(ADP.2015.1.InformalNote)  حددا أن الهدف من جلسة جنٌف ..

توجد أي جلسات أخرى مخطط لها قبل ماٌو  هو تقدٌم نص تفاوضً، حٌث ال

. وطبقاً لما طالب به أٌضاً مؤتمر األطراف فً دورته العشرٌن، 2015

سوف تتولى األمانة إبالغ كل األطراف بهذا النص طبقاً ألحكام االتفاقٌة 

 وطبقاً للنظام الداخلً الُمطبق.

 

بان للعمل خلفية مختصرة حول الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج دير

 المعّزز

بدأت االستجابة الدولٌة السٌاسٌة لتغٌر المناخ بتبنً اتفاقٌة األمم المتحدة 

وقد وضعت هذه االتفاقٌة  اطار  ، 1992اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ فً عام 

العمل الذي ٌهدف إلى تثبٌت مستوى غازات الدفٌئة فً الغالف الجوي وذلك 

بهدف تجنب "التدخالت الخطٌرة الناشئة عن أنشطة بشرٌة". وقد وصل عدد 

مارس/ آذار  21األطراف الموقعة على االتفاقٌة التً دخلت حٌز التنفٌذ فً 

 طرفا.  196إلى   1994

اعتمد مؤتمر األطراف فً دورته الثالثة  1997دٌسمبر/كانون األول وفً 

بروتوكول كٌوتو التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ الذي 

بموجبه التزمت الدول الصناعٌة والدول فً مرحلة التحول القتصادٌات 

وفة السوق بتحقٌق أهداف تخفٌض االنبعاثات.  وقد وافقت هذه الدول المعر

باسم  االطراف المدرجة فً المرفق األول لالتفاقٌة االطارٌة، بتخفٌض 

 1990% دون مستوٌات 5اجمالً انبعاثات ستة من غازات الدفٌئة بمتوسط 

. هذا وقد دخل بروتوكول كٌوتو حٌز التنفٌذ فً 2012-2008فً الفترة من 

 طرفا. 192ووقع علٌه  اآلن  2005فبراٌر/شباط   16

انعقدت الدورة  : 5112إلى  5112طويلة األجل فيما بين المفاوضات 

األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول 

حٌث تقرر إنشاء الفرٌق العامل  2005كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً عام 

المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً 

من البروتوكول،  9-3موجب بروتوكول كٌوتو طبقا للمادة المرفق األول ب

وتلزم هذه المادة األطراف المدرجة فً المرفق األول  بالنظر فً التعهد 

بالتزامات  إضافٌة  قبل سبع سنوات على األقل من نهاٌة فترة االلتزام 

 األولى.

ة انعقد مؤتمر األطراف فً دورته  الثالث 2007وفً دٌسمبر/كانون األول 

عشر،  وانعقد مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً 

بروتوكول كٌوتو فً دورته الثالثة  فً بالً، إندونٌسٌا ونتج عنه االتفاق 

على خارطة طرٌق بالً للقضاٌا طوٌلة األجل. وأقر مؤتمر األطراف فً 

دورته  الثالثة عشر  خطة عمل بالً  وأنشأ الفرٌق العامل المخصص 

عنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة لٌكون مسؤوالً عن الم

أعمال التخفٌف والتكٌف والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء القدرات والرؤٌة 

المشتركة حول العمل التعاونً طوٌل األجل. واستمرت المفاوضات حول 

 االلتزامات اإلضافٌة للدول األطراف المدرجة فً المرفق األول  ضمن

أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة 

لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو. وتحدد 

 .  2009الموعد النهائً  الختتام المفاوضات ذات المسارٌن فً كوبنهاغن 

: ُعقد مؤتمر األمم المتحدة لتغٌر المناخ فً دٌسمبر/كانون األول كوبنهاغن

فً كوبنهاغن، الدانمرك. وقد شهد هذا الحدث رفٌع المستوى   2009

دٌسمبر/كانون  18نزاعاً حول الشفافٌة والعملٌة ذاتها.  وبنهاٌة مساء ٌوم 

لذي تم  األول نتج عن هذه المحادثات اتفاقاً سٌاسٌاً :"اتفاق كوبنهاغن"  وا

عرضه على الجلسة العامة لمؤتمر األطراف إلقراره.  وبعد ثالثة عشر 

ساعة من الجدل، وافقت الوفود على "االحاطة علماً" باتفاق كوبنهاجن 

وإلى مد والٌات المجموعات المتفاوضة  حتى الدورة السادسة عشر 

لمؤتمر األطراف والدورة السادسة لمؤتمر األطراف العامل بوصفه 

،  2010. وفً عام 2010ماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو  فً اجت

دولة دعمها التفاق كوبنهاغن.  كما قدمت ما  140أعلنت ما ٌزٌد على 

 دولة معلومات حول أهداف أو أعمال التخفٌف لدٌها.  80ٌزٌد على 

ُعقد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌر المناخ فً دٌسمبر/كانون  كانكون:

فً كانكون، المكسٌك حٌث قامت األطراف باالنتهاء من  2010األول 

إعداد  اتفاقٌات كانكون وقررت مد فترة عمل  الفرٌق العامل المخصص 

المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة والفرٌق العامل 

المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً 

بموجب بروتوكول كٌوتو حتى عام آخر. وبموجب مسار  المرفق األول

إلى إدراكه إلى الحاجة إلى  عمل   16 -أ م/١هذه االتفاقٌة. ٌشٌر المقرر 

تخفٌضات كبٌرة فً االنبعاثات العالمٌة بهدف الحد من زٌادة متوسط درجة 

درجة مئوٌة عن مستوٌات ما قبل العصر  °2الحرارة العالمٌة  إلى 

الصناعً.  كما وافقت األطراف على  النظر فً تعزٌز الهدف طوٌل 

 °1.5وٌشمل ذلك ما ٌتعلق بهدف   2015المدي أثناء مراجعته عام 

الجوانب األخرى  16 - أ م/١المقترح.  كما تناول المقرر  درجة مئوٌة 

خفض  غ عنها والتحقق منها، ومن التخفٌف مثل قٌاس االنبعاثات واإلبال

فً البلدان النامٌة  االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات

تعزٌز مخزون الكربون فً ودور الحماٌة واإلدارة المستدامة للغابات و

 .الغابات
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
كما ساهمت اتفاقٌة كانكون فً إنشاء مؤسسات وعملٌات جدٌدة وتشمل 

التكٌف وآلٌة التكنولوجٌا والتً تتضمن اللجنة  إطار كانكون للتكٌف ولجنة

التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ. وتم إنشاء الصندوق 

 األخضر للمناخ وتم تكلٌفه ككٌان تشغٌلً جدٌد لآللٌة المالٌة لالتفاقٌة. 

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع وبموجب مسار البروتوكول ناشد 

الدول األطراف المدرجة فً المرفق األول    ً بروتوكول كٌوتواألطراف ف

-/ م أ إ2بزٌادة مستوى الطموح فً تخفٌض االنبعاثات، كما اعتمد المقرر 

 . استخدام األراضً وتغٌٌر استخدام األراضً والحراجةحول   6

جنوب  ُعقد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌر المناخ فً دٌربان، ديربان:

دٌسمبر/كانون  11نوفمبر/تشرٌن الثانً وحتى  28أفرٌقٌا فً الفترة من 

. وتغطً نتائج مؤتمر دٌربان عدة موضوعات منها االتفاق 2011األول 

قرار حول  واتخاذ  على  تحدٌد فترة التزام ثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو، 

ى تشغٌل العمل التعاونً طوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، واالتفاق عل

الصندوق األخضر للمناخ. كما وافقت األطراف على بدء عمل الفرٌق 

ٌُكلف بمهمة  ز ل العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 

"إعداد بروتوكول أو أداة قانونٌة أخرى  أو نتٌجة متفق علٌها  ذات قوة 

المخطط  قانونٌة  بموجب االتفاقٌة  ٌتم تطبٌقها على كل األطراف".  ومن

، حٌث تدخل األداة 2015أن ٌستكمل الفرٌق العامل المفاوضات فً 

.  وباإلضافة إلى ذلك تم تكلٌف الفرٌق 2020الجدٌدة حٌز التنفٌذ عام 

ز بالنظر فً  العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 

  2والتً تتعلق بهدف  2020اإلجراءات الخاصة بغلق فجوة طموح ما قبل 

 رجة مئوٌةد

ٌ ر المناخ فً الدوحة، قطر  الدوحة: تم عقد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغ

. وقد نتج عن هذا 2012فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً ودٌسمبر/ كانون األول 

المؤتمر حزمة من القرارات ٌشار إلٌها بـ "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن 

لتحدٌد فترة التزام ثانٌة هذه القرارات تعدٌالت على بروتوكول كٌوتو 

واالتفاق على إنهاء عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً 

االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول 

كٌوتو فً الدوحة. كما وافقت األطراف أٌضاً على إنهاء عمل الفرٌق العامل 

ٌل األجل بموجب االتفاقٌة. وتم المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطو

تحوٌل عدد من األمور التً تتطلب المزٌد من الدراسة إلى الهٌئة الفرعٌة 

 – 2013للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة مثل: مراجعة 

للهدف العالمً، و أعمال التخفٌف بواسطة الدول المتقدمة والدول  2015

بروتوكول كٌوتو، وخطط التكٌف الوطنٌة، والقٌاس  النامٌة، وآلٌات مرونة

واإلبالغ والتحقق، وآلٌات السوق واآللٌات األخرى، والمبادرة المعززة 

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان 

 النامٌة.

ٌ ر المناخ فً الفترة من وارسو:  تم عقد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغ

فً وارسو، بولندا. وقد تركزت المفاوضات  2013نوفمبر/ تشرٌن الثانً 

حول تنفٌذ االتفاقٌات التً تم الوصول إلٌها فً االجتماعات السابقة وتشمل 

ز. استكمال عمل  الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 

عو األطراف إلى وقد أقر االجتماع القرار الخاص بالفرٌق العامل والذي ٌد

البدء فً أو تكثٌف االستعدادات المحلٌة الخاصة بالمساهمات المحددة على 

المستوى الوطنً. كما أقرت األطراف قراراً بإنشاء آلٌة وارسو الدولٌة حول 

الخسائر واألضرار، وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات 

وهً سلسلة  –فً الدول النامٌة الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات 

مكونة من سبعة قرارات حول التموٌل والترتٌبات المؤسسٌة والقضاٌا 

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  المنهجٌة الخاصة بالمبادرة المعززة

 األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة.

ٌ ر المناخ فً لٌما، بٌرو فً ليما:  انعقد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغ

. وقد تضمن هذا المؤتمر الدورة العشرٌن 2014دٌسمبر/ كانون األول 

بوصفه اجتماع لمؤتمر األطراف والدورة العاشرة لمؤتمر األطراف العامل 

رة األطراف فً بروتوكول كٌوتو. كما اجتمعت الثالث هٌئات الفرعٌة: الدو

الحادٌة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والدورة 

الحادٌة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والجزء السابع من الدورة الثانٌة 

ز.ل  لفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 

امل والالزمة وقد ركزت المفاوضات فً لٌما على نتائج أعمال الفرٌق الع

للتقدم نحو اتفاق بارٌس أثناء الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف فً 

، وتشمل هذه النتائج  تحدٌد المعلومات والعملٌات الخاصة  بتقدٌم 2015

المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً فً أقرب وقت ممكن فً 

وبعد مناقشات مطولة، ، والتقدم نحو عناصر مسودة نص تفاوضً. 2015

اعتمدت الدورة العشرون لمؤتمر األطراف "نداء لٌما للعمل المناخً" والذي 

وٌشمل عملٌة تقدٌم ومراجعة  2015ٌدفع المفاوضات نحو اتفاق عام 

المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً. كما تناول القرار تعزٌز 

 .2020طموح ما قبل 

منهم بموجب مؤتمر األطراف واثنٌن  17قراراً،  19كما اعتمدت األطراف 

بموجب مؤتمر األطراف العامل، وتشمل هذه القرارات عدة أمور من بٌنها: 

آلٌة وارسو الدولٌة للخسائر واألضرار، والبدء فً برنامج المساعدة فً تفعٌل 

عمل لٌما حول النوع االجتماعً، واعتماد إعالن لٌما حول التعلٌم وزٌادة 

ٌ ر المناخ وضع األساس لبارٌس وذلك الوعً . وقد استطاع مؤتمر لٌما لتغ

 2015عن طرٌق تتبع التقدم الذي تم فً وضع عناصر نص تفاوضً التفاق 

المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً. واعتماد قرار حول 

وٌشمل نطاق هذه المساهمات، والمعلومات المسبقة، والخطوات التً ٌجب 

 ها بواسطة األمانة بعد تقدٌم هذه المساهمات.اتخاذ

 األحداث الرئيسية بين الدورات

: انعقد االجتماع الخامس الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

ٌناٌر  18 – 17للجمعٌة العامة للوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة فً الفترة من 

اإلمارات العربٌة المتحدة وحضر هذا  فً أبو ظبً، 2015/ كانون األول 

االجتماع  ما ٌزٌد على ألف مشارك. وتضمنت القضاٌا الرئٌسٌة التً تم 

النظر فٌها ما ٌلً: تقدٌم التقرٌر السنوي بواسطة األمٌن العام، واألمور 

ٌ ر المناخ. كما تناولت اجتماعات الموائد  المؤسسٌة، والطاقة المتجددة، وتغ

ٌة التحول فً قطاع الطاقة، وأمن الطاقة، وتم عقد مناقشات المستدٌرة الوزار

برامجٌة حول تكلفة تولٌد الطاقة المتجددة، ونشر الطاقة المتجددة خارج نطاق 

الشبكات. كما قامت الجمعٌة العامة، بإعادة تعٌٌن عدنان أمٌن فً منصب 

 المدٌر العام للوكالة لفترة والٌة أخرى مدتها أربع سنوات.

 

انعقدت أولى : 5132ضات حول جدول أعمال التنمية لما بعد عام المفاو

جلسات المفاوضات الحكومٌة الدولٌة حول جدول أعمال التنمٌة لما بعد عام 

فً المقر   2015ٌناٌر/ كانون الثانً  21 – 19فً الفترة من  2015

الرئٌسً لهٌئة األمم المتحدة فً نٌوٌورك. وكان الهدف من هذه الجلسة عمل 

تقٌٌم" لالستعدادات لجدول األعمال الجدٌد للتنمٌة العالمٌة المستدامة، والذي "

من المتوقع أن ٌتضمن أربعة عناصر: إعالن، أي مجموعة من أهداف  

ومؤشرات التنمٌة المستدامة، وُسُبل تنفٌذها، وشراكة عالمٌة جدٌدة للتنمٌة، 

عن دعم المقترح وإطار لمتابعة ومراجعة التنفٌذ. وقد كشفت المناقشات 

الخاص بأهداف التنمٌة المستدامة الذي أعده الفرٌق العامل المفتوح العضوٌة 

، باإلضافة إلى التطلع إلى المؤتمر الثالث حول تموٌل التنمٌة. 2014فً 

وحول القضاٌا األخرى، كشفت المفاوضات أن هناك نطاَق كبٌر من البدائل 

ن عندما تجتمع الوفود فً الشهور التً تحتاج إلى أن ٌتم وضعها فً الحسبا

 2015القادمة مع التطلع نحو االتفاق على جدول أعمال التنمٌة لما بعد عام 

سبتمبر/ أٌلول  27 – 25وذلك فً مؤتمر القمة الذي سٌعقد فً الفترة من 

2015. 

 جلسة صياغة الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث  لتمويل التنمية:

اغة األولى للوثٌقة الختامٌة للمؤتمر الدولً الثالث لتموٌل تم عقد جلسة الصٌ

التنمٌة فً المقر الرئٌسً لهٌئة األمم المتحدة فً نٌوٌورك فً الفترة من 

. كانت تلك أول جلسة صٌاغة من 2015ٌناٌر/ كانون الثانً  30 – 28

الثالث جلسات المحددة للتفاوض على وثٌقة ختامٌة للمؤتمر الدولً الثالث 

 – 13تموٌل التنمٌة والذي سٌتم عقده فً أدٌس أبابا، أثٌوبٌا فً الفترة من ل

. وقد ناقشت الوفود: المالٌة العامة الداخلٌة، المالٌة 2015ٌولٌو/ تموز  16

الخاصة الداخلٌة والدولٌة، المالٌة العامة الدولٌة، والتجارة، والتكنولوجٌا، 

ٌة، والقضاٌا النظامٌة، باإلضافة إلى واإلبداع، وبناء القدرات، والدٌون السٌاد

ٌ ر  المراقبة والبٌانات والمتابعة. وقد شدد  عدد كبٌر من أعضاء الوفود على تغ

المناخ. وكان هناك دعماً كبٌراً لالستفادة من الجهود المبذولة فً توافق آراء 

مونتٌري، والوصول إلى توافق واتساق مع جدول أعمال التنمٌة لما بعد عام 

. وسوف ٌقوم المٌسران المشاركان بإعداد مسودة أولى تعكس 2015

المناقشات التً تمت فً جلسة ٌناٌر/ كانون الثانً وذلك قبل جلسة الصٌاغة 

 .2015المقرر عقدها فً أبرٌل/ نٌسان 
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 الثانيةالدورة الجزء الثامن من  
مل المخصص المفريق الع

ني بمنياج ديربان لمعمل عالم
 1#    المعزز

 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغّير المناخ بجنيف:
 5102فبراير/شباط  8األحد 

 
للفرٌق العامل المخصص المعنً انعقدت الجلسة االفتتاحٌة العامة 

عقد فرٌق  بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز صباح ٌوم األحد. كما
من الفرٌق العامل اجتماعاته فً فترتً  3المعنً بالبند االتصال 

 (.11 -/ م أ1الصباح وبعد الظهر لمناقشة تنفٌذ كل عناصر المقرر )
 

الجلسة االفتتاحية العامة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج 
 ديربان للعمل المعّزز

بٌرو، ورئٌس الدورة دعا مانوٌل بولجار فٌدال، وزٌر البٌئة، 
العشرٌن لمؤتمر األطراف إلى الحفاظ على الزخم الذي نشأ فً لٌما، 
وطالب بالعمل بصورة مسئولة وفعالة وبروح من المرونة والتعاون. 

طالب أحمد دوغالف، الرئٌس المشارك للفرٌق العامل )الجزائر( 
 ".الوفود "بالوفاء بالوعد الذي قدموه فً دٌربان من أجل أطفالنا

 
الوالٌات المتحدة ) الرئٌس المشاركأكد دانٌٌل رٌفسناٌدر،  :3البند 

األمرٌكٌة(  على أن الهدف هو تقدٌم نص تفاوضً ٌوم الجمعة، كما 
الفرٌق العامل أشار إلى أن الهدف األساسً لفرٌق االتصال الخاص ب

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز أن ٌتحقق من أن 
بصورة كاملة مواقف األطراف. ووافقت األطراف على النص ٌعكس 

 التنظٌم المقترح للعمل.
/الصٌن أن 11ذكر مندوب جنوب إفرٌقٌا نٌابة عن مجموعة الـ

)نداء لٌما  20 -/ م أ1عناصر النص التفاوضً المرفقة بالمقرر 
للعمل المناخً( لم ٌتم مناقشتها بصورة كاملة، وأشار إلى أن تحدٌد 

ئل ٌجب أن ٌكون مبنٌاً على توافق اآلراء وأن وجهات وتبسٌط البدا
نظر األطراف ٌجب أن تنعكس فً النص بصورة متوازنة. حث 

مندوب االتحاد األوروبً على احراز تقدم فً: ضمان الدٌنامٌكٌة فً 
من خالل المراجعة الدولٌة للطموح، وتوضٌح كٌفٌة  2015اتفاق 

ا ٌتعلق بالتخفٌف، ومواجهة ضمان االتفاقٌة للشفافٌة والمساءلة فٌم
ٌّف وتموٌل المناخ، وتعزٌز التخفٌف قبل  آثار المناخ عن طرٌق التك

. اقترح مندوب استرالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة ضرورة  2020
التفرٌق بٌن المحتوى الذي ٌجب تضمٌنه فً االتفاقٌة القانونٌة 

ف. كما والمحتوى الذي ٌكون أكثر مالءمة لقرار من مؤتمر األطرا
اقترح مندوب سوٌسرا نٌابة عن مجموعة السالمة البٌئٌة االنقسام إلى 
مجموعات لتناول قضاٌا محددة وحث على التركٌز على عملٌة تبسٌط 

 النص.
 

فريق االتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج 
 ديربان للعمل المعّزز

فسناٌدر الرئٌس فٌما ٌتعلق بالقسم )ج( اقترح رٌ عام/ الهدف:
المتشارك أن ٌتم وضعه بٌن أقواس وأشار إلى أن األطراف تشعر 

 بأن هذا القسم غٌر ضروري.
قدمت األطراف اقتراحات إلضافة نص وحددت الفرص الخاصة 

 بالدمج.

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عن الحاجة إلى قسم تساءل مندوب 
ن هذا القسم منفصل عن األهداف. أشار مندوب البرازٌل إلى أ

ضروري لٌشرح مدى الحاجة إلى اتفاق جدٌد. اقترح مندوب 
السعودٌة حذف هذا القسم، ولكن إذا تم االحتفاظ به فإنه ٌجب أن 

ٌعكس الهدف فً فقرة واحدة أو فقرتٌن. اقترحت العدٌد من األطراف 
التركٌز على القسم الخاص بالهدف الكلً لالستراتٌجٌة وتضمٌن 

بكٌفٌة تحقٌق هذا الهدف فً مكان آخر. دعا مندوب  التفاصٌل الخاصة
 سنغافورة إلى تناول العالقة بٌن االتفاقٌة اإلطارٌة واالتفاق الجدٌد.

 
الصغٌرة  تحالف الدول الجزرٌةطالب مندوب المالدٌف، نٌابة عن 

باإلشارة إلى دور العلم فً االبقاء على متوسط الزٌادة فً درجة 
درجة مئوٌة. اقترح مندوب جاماٌكا وضع نص  1,5الحرارة دون 

ٌضمن التخفٌض الكبٌر والسرٌع النبعاثات غازات الدفٌئةبحد أدنى 
. وأكد مندوب االتحاد األوروبً 2050% بحلول عام  00 – 10

عاثات صفرٌة من غاز ثانً أكسٌد الكربون على الحاجة إلى انب
والغازات األخرى طوٌلة األمد بحلول نهاٌة القرن وذلك لضمان 

للفرٌق الحكومً الدولً المعنً االتساق مع تقرٌر التقٌٌم الخامس 
ٌّر المناخ. وافق مندوب سوٌسرا على الحاجة إلى أن ٌتم توضٌح  بتغ

لغازات الدفٌئة. حذر الهدف من الوصول إلى االنبعاثات الصفرٌة 
مندوب البرازٌل من أن اإلشارة إلى الفرٌق الحكومً الدولً المعنً 

ٌّر المناخ ٌمكن أن تؤدي إلى إضفاء الصبغة السٌاسٌة على هذا  بتغ
األمر. سلط مندوب السودان، نٌابة عن المجموعة اإلفرٌقٌة، الضوء 

الدول  تحالفعلى مقترح جدٌد حول الخسائر واألضرار. أكد مندوب 
الجزرٌة الصغٌرة على الحاجة إلى الطموح الزائد من كل األطراف، 

ٌّف وتناول عملٌتً الخسائر  وضرورة الربط بٌن التخفٌف والتك
 واألضرار.

 
أعرب مندوب البرازٌل عن أسفه حٌث أن هناك أجزاء من النص ال 

مثل اإلشارة إلى "المسئولٌات المشتركة لكن  تتماشى مع نتائج لٌما،
المتفاوتة المتغٌرة"، كما دعم االلتزام والتعهد من كل األطراف. اقترح 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تقسٌم الدول المتقدمة والدول مندوب 
البلدان النامٌة إلى مرفقٌن جدٌدٌن. طالب مندوب مالٌزٌا نٌابة عن 

ٌّف على نفس القدر من الضرورة  النامٌة متقاربة التفكٌر بتناول التك
واإللحاح مثله مثل التخفٌف، واقترح التأكٌد على عدة أمور من بٌنها 
العالقة بٌن أعمال التخفٌف فً الدول النامٌة وتعزٌز الدعم من الدول 

المتقدمة، وأن الدول المتقدمة ٌجب أال تلجأ إلى أي إجراءات من 
ٌّر المناخ. اقترح مندوب السعودٌة طرف واحد فقط فٌما ٌتعلق بت غ

ٌّف مع النص  دمج النص الخاص بالقدرة على التصدي وقدرات التك
ٌّر  الخاص بضمان أن كل االستثمارات لها القدرة على التصدي لتغ

 المناخ.
 

دعمت العدٌد من األطراف تضمٌن نص حول المساواة فً النوع 
لبلدان نمواً إلى أوجه االجتماعً. أشار مندوب توفالو نٌابة عن أقل ا

ودعمه فً ذلك  ،الشبه بٌن المقترحات. كما اقترح مندوب المكسٌك
إضافة نص حول حقوق اإلنسان.  ،مندوبو أوغندة وشٌلً وبولٌفٌا
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
طالب مندوب توفالو نٌابة عن أقل البلدان نمواً بلغة تتعلق بالمشاركة 

 العالمٌة وحقوق اإلنسان وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ار رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارك إلى أن المناقشة غٌر الرسمٌة حول أش

هذا القسم ٌمكن أن ٌتم إعادة النظر فٌها فً مرحلة الحقة. وعبر عن 
ارتٌاحه حول التقدم الُمحرز وأشار إلى أن مقترحات األطراف 

باإلضافة إلى القسم "ج" المعدل سٌتم اتاحتهما على الموقع الشبكً 
 على الفور.

 
فً فترة بعد الظهٌرة ركز فرٌق االتصال على القسم "د"  تخفيف:ال

 الخاص بالتخفٌف.
 

أكدت مندوبة األرجنتٌن نٌابة عن البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر على 
عدة أمور من بٌنها: أن االلتزامات والمساهمات واإلجراءات ٌجب أن 

وأن تكون األهداف المقدرة  ،تتماشى مع مبادئ والتزامات االتفاقٌة
كمٌاً بالحد من االنبعاثات وخفضها والخاصة بالدول المتقدمة ٌمكن 

مقارنتها والتحقق منها وتنفٌذها دون أي شرط. وأضافت  أن 
المبادرة المعززة لخفض إجراءات الدول النامٌة ٌمكن أن تتضمن 

دول االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً ال
ٌّف والتخفٌف المشترك، وذلك طبقاً للظروف  النامٌة، والتك

 واالحتٌاجات الخاصة بها. 
 

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة اقترح مندوب شٌلً نٌابة عن 
والكارٌبً إضافة نص للتفرٌق بٌن المراجعة المسبقة والمراجعة 

ة. وفٌما الالحقة، واقترح أن تقدم األطراف التزامات تخفٌف متتالٌ
ٌتعلق باستخدام آلٌات السوق فً قطاع استخدام األراضً، اقترح 

وزٌادة  ،تضمٌن اإلشارة إلى: السالمة البٌئٌة، وتجنب العد المزدوج
ٌّر المناخ فً الدول النامٌة.  دعم التصدي لتغ

 
طالب مندوب بنما نٌابة عن ائتالف بلدان الغابات المطٌرة بأن ٌتم 

المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة تضمٌن إطار المبادرة 
األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة كجزء أساسً فً االتفاق 

الجدٌد. كما طالب بأن ٌتم تطبٌق الضمانات وتعزٌز الترتٌبات 
 10 -/ م أ10المؤسسٌة بموجب االتفاقٌة وذلك بناًء على المقرر 

طاع الغابات بواسطة الدول الخاص بدعم تنفٌذ أنشطة التخفٌف فً ق
 النامٌة.

 
أكد مندوب االتحاد األوروبً على عدة أمور من بٌنها قواعد 

المحاسبة، واقترح أن ٌتم نقلها من القسم الخاص بشفافٌة اإلجراءات 
والدعم إلى القسم الخاص بالتخفٌف.  ثم اقترح فصل النص الخاص 

حاجة إلى أن تقوم باستخدام األراضً وآلٌات السوق. كما أكد على ال
األطراف دورٌاً بمراجعة التزاماتها. اقترح مندوب استرالٌا نصاً حول 

الجداول الوطنٌة ومساهمات التخفٌف المقررة، وتشمل أن ٌقوم كل 
طرف على حدة بتحدٌث الجداول الوطنٌة الخاصة به طبقاً لألسالٌب 

 التً ستوافق علٌها الجهة أو الهٌئة الحاكمة.
 

ٌنٌا نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة على التزامات الدول أكد مندوب ك
المتقدمة فً تقدٌم ُسُبل التنفٌذ وأن التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة 
والقضاء على الفقر هً األولوٌات األساسٌة للدول النامٌة. اقترح 

الدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة عدة أمور مندوب المالدٌف نٌابة عن 
تم االستعانة بعوائد استخدام آلٌات السوق لدفع تكالٌف من بٌنها أن ٌ

ٌّف فً الدول النامٌة األكثر عرضه للمخاطر.   التك
 

وتأكٌداً على أهمٌة وجود نص خاص بتزاٌد انبعاثات غازات الدفٌئة، 
ٌُحدد أن هذه الجهود ٌجب أن تكون كّمٌة  اقترح مندوب تنزانٌا نصاً 

و أن تكون جهود طموحة للدول وُمحددة زمنٌاً للدول المتقدمة، 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن ٌتم استبدال النامٌة. اقترح مندوب 

اإلشارة إلى الدول النامٌة والدول المتقدمة فً أنحاء النص وأن ٌحل 
محلها اإلشارة إلى المرفقٌن الجدٌدٌن )س( و )ص(. كما اقترح نصاً 

المشاورات الخاصة ٌوفر الوضوح حول كٌفٌة اشتراك األطراف فً 
بالدورات المستقبلٌة للمساهمات، وتحدٌد أن األطراف ٌجب أن تقدم 

المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً فٌما ال ٌزٌد على 
ستة أشهر قبل بدء كل دورة. اقترح مندوب كندا أن تقوم كل 

الفرٌق الحكومً األطراف بإعداد تقارٌر جرد وطنٌة طبقاً إلرشادات 
ٌّر المناخ. كما اقترح مندوب البرازٌل إضافة نصاً  الدولً المعنً بتغ
حول آلٌة اقتصادٌة تتضمن نظام تداول االنبعاثات وآلٌة تنمٌة نظٌفة 

ُمعززة. وأشار إلى أن األطراف التً لدٌها أهداف تخفٌف محددة كمٌاً 
ُمعززة ٌمكنها أن تستخدم نظام تداول االنبعاثات وآلٌة التنمٌة النظٌفة ال

كً تكون استكماالً لإلجراءات المحلٌة، وأن الدول النامٌة ٌمكن أن 
تشارك فً مشروعات آلٌة التنمٌة النظٌفة الُمعززة على أساس 

طوعً. وأكد على اإللغاء الطوعً لشهادات اثبات تخفٌض االنبعاثات 
بهدف تعزٌز السالمة البٌئٌة، وأشار إلى أن شهادات تخفٌض 

ٌُمكن أن تستخدم فً الوفاء بأهداف التموٌل الُمحددة االنبعاثات المُ  لغاة 
 أو التعهدات ولكن لٌس فً أهداف التخفٌف.

 
ذكر مندوب السنغال أن آلٌات وإجراءات السوق فً قطاع استخدام 
األراضً ٌجب أن تساهم فً التنمٌة المستدامة فً الدول الُمضٌفة. 

بموجب االتفاقٌة وأن تكون واقترح انشاء آلٌة ٌتم إدارتها مركزٌاً 
مبنٌة على آلٌات السوق الحالٌة. أعلن مندوب أثٌوبٌا عن تقدٌم تقرٌر 

 .2015جدٌد ٌوضح تفاصٌل آلٌات السوق فً اتفاق 
 

أكدت مندوبة جنوب أفرٌقٌا على أن المراجعة تعتبر جزءاً ال ٌتجزأ 
 من الدورة الدٌنامٌكٌة للمساهمات، واقترحت إضافة نص حول قواعد

 المحاسبة المشتركة على أن ٌتم إعداده بواسطة مؤتمر األطراف.
أشار مندوب نٌوزٌلندة إلى أن قواعد المحاسبة ٌجب أن ٌتم تناولها 

بصورة أكثر وضوحاً فً القسم "د"، ودّعمه مندوب النروٌج فً 
 التأكٌد على أهمٌة تجنب العدَّ المزدوج.

 
ٌّف بدٌلة أكد مندوب بولٌفٌا على الحاجة إلى تضمٌن  ُنُهج تخفٌف وتك

ومشتركة ولٌست قائمة على السوق، كما أكد على الحاجة إلى إضافة 
نص حول "حماٌة وسالمة أمنا األرض ". واقترح مندوب أثٌوبٌا 

اإلشارة إلى متوسط االنبعاثات الوطنٌة لكل فرد وأن ٌتم وضع 
 االنبعاثات التارٌخٌة فً االعتبار.

 
 في األروقة

بارد ولكن ًمشمس، وصلت الوفود ٌوم األحد إلى قصر فً صباح ٌوم 
األمم المتحدة التارٌخً لحضور الدورة األولى من الدورات العدٌدة 

للمفاوضات تمهٌداً للوصول إلى بارٌس. وقد شعر العدٌد من أعضاء 
الوفود أن االجتماعات قد بدأت بداٌة جٌدة. وقد وصفوا الجلسة 

ة على غٌر المتوقع". وأعرب العدٌد عن االفتتاحٌة العامة بأنها "قصٌر
تقدٌرهم لقٌام العدٌد من المجموعات المتفاوضة بتقدٌم كلماتهم 

 االفتتاحٌة إلكترونٌاً لتوفٌر الوقت.
 

بالفرٌق العامل المخصص المعنً  الخاصفرٌق االتصال وقد أحرز 
 بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز الذي ُعقد فً الصباح تقدماً جٌداً واأنهى

أعماله قبل الوقت الُمحدد. وفً فرٌق االتصال الذي عقد بعد الظهٌرة، 
مقترحاً  52فقد ازداد القسم الخاص بالتخفٌف حٌث أصبح ٌضم 

جدٌداً، وعلى الرغم من ذلك، انتهى هذا االجتماع قبل حوالً ساعة 
واحدة من الموعد المحدد. وشعر رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارك 

لتقدم وأشار ضاحكاً إلى أنه فً حالة االستمرار بالسعادة تجاه هذا ا
أو  –بنفس المستوى من الكفاءة "فسوف نصل إلى اتفاق فً  بارٌس 

 ربما قبل ذلك".
  

فقد اقترح  وبعد أن تشاور الرئٌس المتشارك مع رؤساء الفرق،
اإلسراع فً وتٌرة العمل وتجمٌع كل المقترحات النصٌة الجدٌدة ٌوم 
االثنٌن بهدف تركٌز بقٌة الدورة على تبسٌط النص. وبناًء على ذلك، 

فقد أشار العدٌد من أعضاء الوفود إلى أنهم ٌتوقعون العمل حتى وقت 
 متأخر فً المساء لالنتهاء من التنسٌق الداخلً بٌن المجموعات

 المتفاوضة حول النص الجدٌد.
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 الثانيةالدورة الجزء الثامن من  
مل المخصص المفريق الع

ني بمنياج ديربان لمعمل عالم
  3#    المعزز

 األحداث الرئيسية في جنيف
 5102فبراير/ شباط  9االثنين 

ظهٌرة اجتماعات الانعقدت ٌوم االثنٌن فً الفترة الصباحٌة وفترة بعد 
من الفرٌق العامل المخصص المعنً بالبند الثالث فرٌق االتصال 

/ م 1المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز )تنفٌذ كل عناصر المقرر 
 (.11 -أ

لفريق العامل المخصص المعني بمنهاج المعني بافريق االتصال 
 ديربان للعمل المعّزز

الرئٌس المتشارك األطراؾ لتقدٌم مقترحات لنص  دعا رٌفسناٌدر
جدٌد لألقسام التً لم ٌتم مناقشتها بعد، وأكد على أن األطراؾ سٌكون 

 لدٌها الفرصة للتحقق من أن النص المعدل ٌعكس وجهات نظرها.
فٌما ٌتعلق بالقسم )هـ(، اقترح مندوب  التكّيف والخسائر واألضرار:

لة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ومندوبا الرابطة المستقشٌلً نٌابة عن 
ٌّؾ.  المكسٌك وجمهورٌة الدومٌنٌكان  تضمٌن هدؾ عالمً للتك

ٌّؾ ٌتضمن عناصر  واقترح مندوب جنوب أفرٌقٌا هدؾ عالمً للتك
كّمٌة وكٌفٌة. طالب مندوب ؼانا نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة بعمل 

ٌّؾ، وأن ٌتواءم ا لتموٌل مع احتٌاجات مراجعة مسبقة إلجراءات التك
ٌّؾ. اقترح مندوب االتحاد األوروبً أن تلتزم كل األطراؾ  التك

ٌّر المناخ والتعاون لتحقٌق التنمٌة التً تتصدى للمناخ.  ٌّؾ مع تؽ بالتك
ٌّؾ مع اآلثار  اقترح مندوب كندا أن تعمل كل األطراؾ على التك

ٌّر المناخ وأن تدرك "آثارها العالمٌة والمم تدة بٌن مختلؾ العكسٌة لتؽ
الدول". أكد مندوب سوٌسرا على الحاجة إلى المشاركة فً أفضل 

الممارسات. وشجع مندوب البرازٌل األطراؾ على تضمٌن عنصر 
ٌّؾ فً  المحددة على المستوى الوطنً، كما شجع  المساهماتالتك

الدول النامٌة على تضمٌن تقٌٌم لمدى تعرضها للمخاطر واحتٌاجات 
ذكر مندوب السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة أن  ُسُبل التنفٌذ.

ٌّؾ ٌجب أن تساهم فً التنوع االقتصادي. أكد مندوب  إجراءات التك
النروٌج على استخدام أفضل األسالٌب والمعارؾ العلمٌة وتتضمن 

ٌّؾ الخاصة باألطراؾ.  المعارؾ التقلٌدٌة والمحلٌة كؤساس لجهود التك
عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة على أكد مندوب المالدٌؾ نٌابة 

ٌّؾ  ٌّؾ ٌجب أن تكون الجهة الرئٌسٌة المسئولة عن التك أن لجنة التك
بموجب بروتوكول جدٌد. أكد مندوب جمهورٌة كورٌا على الحاجة 
إلى تجنب ازدواجٌة الجهود. واقترح مندوب توفالو نٌابة عن أقل 

ٌّؾ و شجع المإسسات المالٌة البلدان نمواً إنشاء مراكز إقلٌمٌة للتك
ٌّؾ.  على تقدٌم معلومات لؽرفة مقاصة دولٌة ووجود سجل حول التك
اقترح مندوب االتحاد األوروبً زٌادة التنسٌق والتآزر بٌن المنظمات 

ٌّؾ.اقترح مندوب  الوطنٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة لدعم إجراءات التك
ٌّؾ.الصٌن إنشاء آلٌة لدمج الترتٌبات القائمة الخاصة بالت  ك

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة اقترح مندوب شٌلً نٌابة عن 
ٌّؾ  والكارٌبً، ومندوبا المكسٌك وجمهورٌة الدومٌنٌكٌان التزامات تك
مقررة وطنٌاً وذلك بالنظر إلى: الطبٌعة الدٌنامٌكٌة لإلجراءات وسوء 

ٌّؾ، وتجنب األعباء اإلضافٌة على الدول النامٌة، واالستفاد ة من التك
ٌّؾ  األدوات القائمة، وتعزٌز مبادئ حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى التك

المبنً على العلم وعلى المعارؾ التقلٌدٌة. أكد مندوب المجموعة 
األفرٌقٌة ومندوب بولٌفٌا على أهمٌة المعارؾ التقلٌدٌة. كما طالب 

بنص حول حساسٌة النوع االجتماعً. اقترح مندوب مصر أن تكون 
مات والمساهمات واإلجراءات نابعة من الدولة وأن تراعً االلتزا

النوع االجتماعً وتركز على المجموعات الضعٌفة والمعرضة 
للمخاطر مثل المرأة والطفل. وأكد مندوب جمهورٌة الدومٌنكٌان على 

ٌّؾ الذي ٌراعً النوع االجتماعً والمبنً على المجتمع.  التك
وب المكسٌك نٌابة عن الرابطة وحول المراقبة والتقٌٌم، اقترح مند

المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ومندوب جمهورٌة الدومٌنكٌان 
البدء فً عملٌة تقوم بها األطراؾ حول القٌاسات. اقترح مندوب 

ٌّؾ فً نظام  الٌابان أن تقوم كل األطراؾ باإلبالغ عن إجراءات التك
 تقدٌم تقارٌر موحد.

ضرار، اقترح مندوب سانتالوتسٌا نٌابة عن وفٌما ٌتعلق بالخسائر واأل
تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ومندوب أقل البلدان نمواً نقل النص 
الخاص بالخسائر واألضرار إلى قسم جدٌد. وافق مندوب السعودٌة 
نٌابة عن الدول النامٌة متقاربة التفكٌر على أنه ٌجب أن ٌتم التعامل 

دة، واقترح أن تعمل اللجنة مع الخسائر واألضرار كالً على ح
التنفٌذٌة للخسائر واألضرار على إنشاء نظام للتعوٌضات وذلك فً 

 أول جلسة لها.
قدم مندوب سانتالوتسٌا نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة نصاً 

آلٌة وارسو الدولٌة للخسائر واألضرار واقترح عدة أمور من لتوضٌح 
لٌب واإلجراءات الخاصة بتشؽٌل بٌنها: المزٌد من النهوض باألسا

اآللٌة، ودمج الكٌانات القائمة ومجموعات الخبراء ضمن االتفاقٌة 
اإلطارٌة وذلك باإلضافة إلى المنظمات وكٌانات الخبراء الموجودة 

 خارج االتفاقٌة، والنظر فً السوابق المماثلة فً القانون الدولً.
أقل البلدان نمواً بنظام للتعوٌض للدول المتؤثرة باألحداث نادى مندوب 

ٌّر  األولٌة البطٌئة، وبوجود هٌئة خاصة بتنسٌق النزوح الناتج عن تؽ
المناخ للتعامل مع إعادة التوطٌن ونزوح السكان. اقترح مندوب 

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً المكسٌك نٌابة عن 
لدومٌنكٌان أن تتم إتاحة الدعم المالً والفنً للدول ومندوب جمهورٌة ا

 والمجتمعات.
فٌما ٌتعلق بالقسم_)ز( اقترح مندوب بولٌفٌا نٌابة عن  التمويل:

/الصٌن ودعمه مندوب مصر نٌابة عن المجموعة 11مجموعة الـ
األفرٌقٌة، أن ٌتم ترتٌب االتفاق فً مجموعات حول: نطاق الموارد، 

ومصادر التموٌل. اقترحت مندوبة مجموعة  والتقٌٌم والمراجعة،
 2015/الصٌن أن تخدم اآللٌة المالٌة لالتفاقٌة اإلطارٌة اتفاق 11الـ

باإلضافة إلى الجهات والكٌانات المالٌة الخاصة ببروتوكول كٌوتو، 
والصندوق األخضر للمناخ بصفته الكٌان العامل الرئٌسً. كما نادت 

ن خالل الموارد المتوقعة والتجدٌد بتعزٌز الصندوق األخضر للمناخ م
 الدوري لموارده.

طالب مندوب المجموعة األفرٌقٌة بوجود صلة واضحة بٌن الهدؾ 
المالً الُمحدد كمٌاً وهدؾ درجة الحرارة. وشجع مندوب الصٌن على 

وجود خارطة طرٌق واضحة ذات أهداؾ للتموٌل العام من الدول 
ة. طالب مندوب السعودٌة المتقدمة وتموٌل متزاٌد بصورة تدرٌجٌ

نٌابة عن المجموعة العربٌة بؤن ٌكون التموٌل تموٌل عام بصفة 
أساسٌة وٌشمل ذلك التموٌل المبنً على المنح. وفٌما ٌتعلق بنطاق 
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الموارد، اقترح مندوب مصر أن تكون المساهمات المالٌة للدول 
 المتقدمة محددة  على أساس  نسبة من الناتج المحلً اإلجمالً.

اقترح مندوب االتحاد األوروبً أن تقوم كل الدول فردٌاً وجماعٌاً 
بتعبئة وحشد تموٌل المناخ تحت قٌادة الدول المتقدمة. اعترض 

مندوب الٌابان على قصر االحتٌاجات على تقدٌم التموٌل لألطراؾ 
المدرجة فً المرفق الثانً من االتفاقٌة. اقترح مندوب استرالٌا تؽٌٌر 

الدول المدرجة فً المرفق على أن ٌحل محلها عبارة  اإلشارة إلى
"كل األطراؾ التً تستطٌع القٌام بذلك"، وشجع على تعبئة وحشد 

 التموٌل من مصادر متنوعة.
اقترح مندوب النروٌج زٌادة وتقدٌم الحوافز لإلجراءات الطموحة 

الخاصة بالتخفٌؾ وٌشمل ذلك المدفوعات المبنٌة على النتائج التً ٌتم 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على الحاجة لتحقق منها. شددت مندوبة ا

إلى تعزٌز تقدٌم التقارٌر حول التدفقات النقدٌة من الدول التً تتلقى 
هذه التدفقات، وسلطت الضوء على دعم الوقود األحفوري وأكدت 

على أهمٌة اإللؽاء التدرٌجً لالستثمارات عالٌة الكربون.أكد مندوب 
على الحاجة إلى ضمان أن تموٌل المناخ واالستثمارات  نٌوزٌلندة

 ٌثمران نتائج فعالة.
ٌّؾ اقترح مندوب  أقل البلدان نمواً أن ٌتم تخصٌص نصؾ تموٌل التك

إلى الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة وأقل البلدان نمواً. وطالب بوجود 
وتجدٌد دورة الصندوق األخضر  نافذة لتموٌل الخسائر واألضرار،

للمناخ وأن ٌتم مراجعة وزٌادة الدعم المالً بصورة دورٌة، وأن ٌتم 
فرض رسوم من المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً/ المنظمة البحرٌة 

ٌّؾ، والحصول على موارد جدٌدة للتموٌل.  الدولٌة من أجل تموٌل التك
ابات المطٌرة وجود اقترح مندوب بنما نٌابة عن ائتالؾ بلدان الؽ

للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن نوافذ تموٌل منفصلة 
إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة وللخسائر 

 واألضرار.
اقترح مندوب سوٌسرا وجود إطار مشترك للشفافٌة والذي ٌنشؤ 
لدعم بمرور الوقت وٌمكن تطبٌقه على كل األطراؾ وٌشمل تقدٌم ا

الدول النامٌة واستخدامه وأثره. ذكر مندوب األكوادور نٌابة عن 
متقاربة التفكٌر أن الدول المتقدمة ٌجب ان تقدم معلومات حول 

مساهماتها المالٌة وأن الدول النامٌة ٌجب أن تقدم معلومات حول 
 احتٌاجاتها.

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة اقترح مندوب شٌلً نٌابة عن 
والكارٌبً وجود مبدأ توجٌهً جدٌد ٌتطلب أن تكون كل االستثمارات 
منخفضة االنبعاثات وتستطٌع التصدي آلثار المناخ وذلك فً سٌاق 
الهدؾ الخاص بالتخفٌؾ. اقترح مندوب بولٌفٌا إنشاء "آلٌة للتصدي 

للمناخ وللتنمٌة المستدامة". اقترح مندوب جمهورٌة كٌرٌباس االقرار 
آلٌة خاصة للعمل السرٌع لمساعدة أكثر الدول ضعفاً  بالحاجة إلى

 وتعرضاً للمخاطر.
/الصٌن الدول المتقدمة واألطراؾ 11مجموعة الـدعت مندوبة 

المدرجة فً المرفق الثانً إلى تقدٌم التموٌل تماشٌاً مع احتٌاجات 
من االتفاقٌة اإلطارٌة  4الدول النامٌة وذلك بالرجوع إلى المادة 

والمسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة. وأكدت على المساواة فً 
ٌّؾ والتخفٌؾ، وعلى التوزٌ ع العادل بٌن الدول المخصصات بٌن التك

النامٌة وعلى أعمال القٌاس واإلبالغ والتحقق الخاصة بالدعم. وفٌما 
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج ٌتعلق ب

وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة، أكدت على الُنُهج البدٌلة 
 والكاملة للؽابات.لإلجراءات المبنٌة على النتائج لإلدارة المستدامة 

فٌما ٌتعلق بالقسم )ح( اقترح مندوب البرازٌل أن تقوم  التكنولوجيا:
األطراؾ بتضمٌن مكون التكنولوجٌا فً المساهمات الوطنٌة الخاصة 
بها. اقترح مندوب مصر تقٌٌم فعالٌة ومالءمة تموٌل التكنولوجٌا من 

لصندوق الصندوق األخضر للمناخ. واقترح مندوب الهند أن ٌقوم ا
بتخصٌص األموال لٌفً بكل التكالٌؾ الخاصة بوصول الدول النامٌة 

للتكنولوجٌات السلٌمة بٌئٌاً. طالب مندوب السعودٌة نٌابة عن 
 للمساهماتالمجموعة العربٌة بربط التكنولوجٌا بالتنفٌذ الفّعال 

المحددة على المستوى الوطنً للدول النامٌة. اقترح مندوب  المقررة
نولوجٌا طوٌلة األجل وأن تقوم الدول المتقدمة بصفة دورٌة الصٌن تك

 بتقٌٌم وإعداد قائمة بالتكنولوجٌا "المجهزة ألن ٌتم نقلها".

بوجود إطار  اإلفرٌقٌةطالب مندوب السودان، نٌابة عن المجموعة 
للتكنولوجٌا لٌنظر فً تقٌٌم احتٌاجات التكنولوجٌا، والبحث والتنمٌة 

أكد مندوب بولٌفٌا على التكنولوجٌا الناشئة من  والبٌئات التمكٌنٌة.
 الشعوب األصٌلة والمجتمعات المحلٌة.

: أكد عدد كبٌر من األطراؾ من الدول النامٌة على أن بناء القدرات
ٌّر المناخ لدٌهم سوؾ تعتمد على  اإلجراءات المعززة الخاصة بتؽ

 ُسُبل التنفٌذ المقدمة من الدول المتقدمة.
لمالدٌؾ نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة اقترح مندوب ا

وجود آلٌة دولٌة لبناء القدرات تتكون من مركز للتنسٌق ٌقوم بتجمٌع 
المعلومات وٌحلل الفجوات واالتجاهات، وٌعمل على تطوٌر األدوات 

والمنهجٌات، والتنسٌق بٌن الدعم المتاح واالحتٌاجات الُمحددة، 
تعاون مع هٌئات وكٌانات االتفاقٌة وٌستطٌع القٌام بالتنسٌق وال

 اإلطارٌة والكٌانات األخرى ذات الصلة.
أشار مندوب مصر نٌابة عن البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر، ومندوب 
اندونٌسٌا إلى أن آلٌة بناء القدرات ٌجب أن تكون مبنٌة على المشاركة 

 فً الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات.
المملكة العربٌة السعودٌة على أن أي دعم ٌؤتً من الدول أكد مندوب 

 النامٌة ٌجب أال ٌإثر على طبٌعة ونطاق ومحتوى المساهمات
المحددة على المستوى الوطنً والخاصة باألطراؾ من  المقررة

 الدول النامٌة.
اقترح مندوب نٌوزٌلندة تجمٌع كل النص  شفافية اإلجراءات والدعم:

اً. كما اقترح مندوب االتحاد األوروبً نقل الخاص بالتخفٌؾ سوٌ
القواعد المحاسبٌة الخاصة بالتخفٌؾ إلى قسم التخفٌؾ وطالب 

بمنهجٌات وطرق قٌاس وتوجٌهات مشتركة حول القٌاس واإلبالغ 
والتحقق، وأن ٌتم تقدٌم التقارٌر عن استخدام األراضً بصورة 

ٌّؾ. متسقة. اقترح مندوب الٌابان إلؽاء اإلشارة إلى مر اقبة وتقٌٌم التك
طالب مندوب األردن نٌابة عن البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر بسجل 
للتموٌل وتقدٌم تقارٌر ذات صٌػ موحدة حول التموٌل. اقترح مندوب 

الصٌن بؤن تقوم الدول النامٌة بتقدٌم التقارٌر حول اإلجراءات 
ت علٌه المناخٌة لدٌها بصورة تتماشى مع مستوى الدعم الذي حصل

وأن تخضع هذه المعلومات لـ "التحلٌل الفنً" ٌتبعه عملٌة مٌسرة 
للمشاركة فً وجهات النظر بٌن الدول األطراؾ، على أن ٌتم ذلك فً 

صورة ال تتضمن تدخالت أو إجراءات عقابٌة وتحترم السٌادة 
 القطرٌة.

اقترح مندوب سوٌسرا نظام موحد للمحاسبة والتتبع لحماٌة السالمة 
ئٌة وتجنب العدَّ المزدوج لنتائج التخفٌؾ القابلة للتحوبل دولٌاً من البٌ

 الترتٌبات التعاونٌة.
 في األروقة

لفرٌق العامل المعنً بافً ٌوم اإلثنٌن واصل فرٌق االتصال 
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز النظر فً المقترحات 

التفاوضً. وانتهت  النصٌة الجدٌدة التً تم إضافتها لمسودة النص
مساًء حٌث استطاعت الوفود تؽطٌة  5:30المناقشات فً الساعة 

األربعة أقسام الجدٌدة وال تزال هناك خمسة أقسام أخرى متبقٌة. 
أعرب البعض عن تقدٌره لجهود الرئٌسٌن المتشاركٌن فً المحافظة 

على تركٌز أعضاء الوفود على المهمة المنوطة بهم مع بعض 
 لاللتزام بؤسلوب العمل المتفق علٌه.التذكٌرات 

وقد تسبب طول النص النهائً فً بعض التؤمالت حٌث ازداد عدد 
صفحة. مما دعا  12 – 4صفحات قسم التخفٌؾ بعد مراجعته من 

البعض إلى اإلعراب عن قلقه من أن النص ٌمكن أن ٌتضخم بصورة 
انت أكبر بنهاٌة فترة االجتماعات. كما تساءل البعض عما إذا ك

 األطراؾ لن تقوم بإضافة نصوص فً مرحلة أخرى من المفاوضات.
وفً المساء، استمر وجود عدد من الوفود فً ؼرفة االجتماع 

لالستماع الى ملخص عن دعم المساهمات المقررة المحددة على 
المستوى الوطنً. وتضمن هذا الحدث  عدة عروض، وتبادلت 

مات. أكدت العدٌد من األطراؾ وجهات النظر حول عملٌة المساه
الدول النامٌة على أهمٌة الدعم الشامل لكل مكونات المساهمات 

المقررة المحددة على المستوى الوطنً ولٌس فقط التخفٌؾ. سلطت 
رفق الجدٌد الدول المتقدمة الضوء على مختلؾ انشطة الدعم مثل الم  

 .لدعم المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً فً فرنسا
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 الثانيةالدورة الجزء الثامن من  
مل المخصص المفريق الع

ني بمنياج ديربان لمعمل عالم
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من الفرٌق العامل المخصص المعنً بالبند الثالث فرٌق االتصال عقد 
 المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز اجتماعاته طوال الٌوم،
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الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج المعني بفريق االتصال 
 ديربان للعمل المعّزز

حذر  حول القسم )ك(،األطر الزمنية والعملية المتعلقة بااللتزامات: 
مندوب السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة من هذا القسم واألقسام 

الخاصة بااللتزام واألحكام المؤسسٌة سوف ٌؤثران على النتائج 
القانونٌة وأنهم خارج والٌة ومهام الفرٌق العامل المخصص المعنً 

 بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.
 

طراف إلى زٌادة اشار مندوب االتحاد األوروبً إلى حاجة األ
التزامات التخفٌف بصورة دورٌة. أكد مندوب اندونٌسٌا على ضرورة 

عدم التراجع. شّدد مندوب سنغافورة على أهمٌة وضع الظروف 
الوطنٌة والمسئولٌات القانونٌة الوطنٌة فً االعتبار. أشار مندوب 

الهند إلى أن األطراف ٌجب أن تنظر فً التعدٌالت المبنٌة على عدة 
ور من بٌنها المسئولٌات التارٌخٌة والمشاركة المتساوٌة فً موازنة أم

الكربون العالمٌة. أكدت مندوبة نٌوزٌلندة على أهمٌة التسلسل الزمنً 
لاللتزامات وقواعد تنفٌذها، واقترحت توضٌح أن مقررات مؤتمر 

 األطراف حول إطار  الشفافٌة لن ٌتم تطبٌقها بأثر رجعً.
 

زٌل أن كل طرف ٌجب أن ٌقدم مساهمة لفترة اقترح مندوب البرا
خمس سنوات و مؤشر للمساهمات فً الفترة التالٌة. اقترح مندوب 

االتحاد األوروبً مراجعة الطموح على فترات قدرها خمس سنوات. 
أشار مندوب كوستارٌكا إلى ضرورة تقٌٌم مدى ارتباط مستوى 

تباط بٌنهما. المخاطر بمستوى التزامات التخفٌف أو مدى عدم االر
اقترح مندوب جنوب أفرٌقٌا عمل مراجعة تشمل االلتزامات الحالٌة 
ٌّف وُسُبل التنفٌذ على أن  وااللتزامات المستقبلٌة حول التخفٌف والتك

 تشمل هذه المراجعة االلتزامات السابقة وااللتزامات المستقبلٌة.
 

مالدٌف وحول القسم )ل(، اقترح مندوب ال تسهيل التنفيذ وااللتزام:
نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة ادخال نص عن نظام التزام 
صارم لتسهٌل عملٌة التنفٌذ وااللتزام. اقترح مندوب توفالو نٌابة عن 

أقل البلدان نمواً ومندوب ترٌنداد وتوباجو نٌابة عن الجماعة الكارٌبٌة 
ر. اقترح إنشاء لجنة التزام لها فروع تتولى عملٌتً االلزام والتٌسٌ

مندوب االتحاد األوروبً اعتماد تفاصٌل آلٌة االلتزام فً أول اجتماع 
 للكٌان الحاكم لالتفاق الجدٌد.

اقترح مندوب باكستان نٌابة عن البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر مراقبة 
مدى التزام الدول المتقدمة بالتزامات تخفٌض االنبعاثات وبتقدٌم ُسُبل 

مندوب جنوب أفرٌقٌا بوجود نهج متباٌن لاللتزام التنفٌذ. طالب 
وٌشمل نظام "وقائً وتعاونً". اقترح مندوب بولٌفٌا انشاء محكمة 

عدل دولٌة للمناخ. كما اقترح مندوب جزر مارشال أن تعكس 
عضوٌة لجنة االلتزام التمثٌل الجغرافً المتساوي وتشمل الدول 

 الجزرٌة الصغٌرة.
 

وحول القسم )م(، اقترح مندوب  ؤسسية:األحكام اإلجرائية والم
النروٌج أن تتولى كل الكٌانات الفرعٌة التابعة لالتفاقٌة اإلطارٌة 

ما لم ٌتقرر خالف ذلك. وفٌما ٌتعلق بتعدٌالت  2015خدمة اتفاق 
مرفقات االتفاق الجدٌد، اقترح مندوب االتحاد األوروبً أنه ٌمكن 

ٌف بالزٌادة، وٌتم قبولها ما لم لألطراف أن تقوم بتعدٌل التزامات التخف
ٌعترض ثالثة أرباع األطراف على ذلك، وأنه ٌجوز ألي طرف 

 االنسحاب من االتفاق فقط فً حالة تنفٌذه لاللتزامات التً تعهد بها.
 

لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة ااقترح مندوب إثٌوبٌا أن تقوم 
وسط انبعاثات غازات للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بمراجعة مت

الدفٌئة  للفرد ، والناتج المحلً اإلجمالً لكل الدول األطراف، وتقدٌم 
مسودة قرارات حول مراجعة المرفق األول والمرفق الثانً بناًء على 

معادلة تحدد المتوسط الكلً لهذه األرقام وتأخذ فً اعتبارها عدد 
تم استنفاذ كل  اقترح مندوب المكسٌك أنه إذا السكان لهذه الدولة.

الجهود من أجل الوصول إلى اتفاق فً الرأي، فإن القرارات ٌمكن أن 
تصدر بأغلبٌة ثلثً أصوات األطراف الحاضرة التً تقوم بالتصوٌت، 

باستثناء األمور المتعلقة بالتموٌل والتً تتطلب إجماع فً الرأي، 
 واألمور اإلجرائٌة التً تتطلب أغلبٌة.

 
تحالف الدول اقترح مندوب المالدٌف نٌابة عن  التمهيد والتعريفات:

ٌّر المناخ  الجزرٌة الصغٌرة ومندوب االتحاد األوروبً اإلقرار بأن تغ
ٌتطلب أكبر تعاون ممكن. واقترح مندوب االتحاد األوروبً إضافة 

اإلشارة إلى الظروف الوطنٌة المختلفة أٌنما تظهر المسئولٌات 
ذات الصلة. طالب مندوب سوٌسرا  المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات

بوجود فقرة منفصلة عن النوع االجتماعً وحقوق اإلنسان. كما دعا 
الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً إلى وضع فقرة مندوب 

مستقلة عن حقوق اإلنسان. اقترح مندوب لٌختنشتاٌن أن االتفاقٌة 
ال التنمٌة لما بعد ٌجب أن ُتسهم بصورة كبٌرة فً تنفٌذ جدول أعم

أقل البلدان نمواً اإلشارة . كما اقترح مندوب إٌران نٌابة عن 2015
إلى أن الجزء األكبر من االنبعاثات العالمٌة الحالٌة لغازات الدفٌئة 

ٌأتً من الدول المتقدمة وأن االنبعاثات فً الدول النامٌة سوف تزداد 
ترح مندوب استرالٌا كً تفً باحتٌاجاتها االجتماعٌة والتنموٌة. اق

إدراك أن عملٌة تقدٌم التموٌل والدعم ٌجب أن ٌتم التعامل معها 
 بصورة كلٌة.

 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وجود بدٌل لمرفق جدٌد اقترح مندوب 

)س( ٌتم االتفاق علٌه فً بارٌس وٌتم تحدٌثه دورٌاً بناًء على المعاٌٌر 
هات االقتصادٌة، ومرفق جدٌد المرتبطة باالنبعاثات الناشئة واالتجا

)ص( ٌتم االتفاق علٌه بناًء على القدرات والظروف االقتصادٌة 
الناشئة. اقترح مندوب سانتالوتسٌا بدٌل لمرفق جدٌد )ض( للدول التً 

 لم تدخل فً نطاق المرفقات الجدٌدة المقدمة.
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
 

طالب رٌفسناٌدر، الرئٌس المتشارك، األطراف بتقدٌم  التبسيط:
ظرهم حول تبسٌط النص واقترح أن تعمل األطراف على وجهات ن

كل قسم على حده بناًء على عناصر النص الذي تم إعداده فً لٌما، 
على أن ٌتم وضع وجهات نظرهم فً وثٌقة منفصلة للرجوع إلٌها 

 بواسطة األطراف.
 

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة عبَّر مندوب شٌلً نٌابة عن 
تعداده للتعلٌق على النص، وأكد على أهمٌة اإلبقاء والكارٌبً عن اس

على القسم )ج( )عام/ الهدف( واقترح طرٌقة لدمج فقرتٌن. طالبت 
العدٌد من األطراف بمزٌد من التوضٌح حول المنهج الخاص 

 بالتبسٌط.
 

عبَّر مندوبا الصٌن وفنزوٌال عن مخاوفهما من أن الرجوع إلى نص 
ٌعتبر خطوة إلى الوراء. أكد العدٌد من أعضاء  العناصر الخاص بلٌما

الوفود ومنهم مندوبو فنزوٌال والسعودٌة وأوغندة ومالٌزٌا نٌابة عن 
البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر وبلٌز والسودان نٌابة عن المجموعة 

األفرٌقٌة .. أكدوا على الحاجة إلى التركٌز على النص المعدل. كما 
الوفود على الحاجة إلى تجنب االزدواجٌة فً أكد العدٌد من أعضاء 

النص وأكدوا على رغبتهم فً التحقق من أن النص المعدل ٌعكس 
 بعناٌة وجهات نظرهم.

 
طالب مندوب الهند بأن ٌتم حصر وجهات النظر الخاصة بالتبسٌط فً 
وثٌقة منفصلة وٌتم اإلضافة إلٌها. دعم مندوب البرازٌل فكرة الحفاظ 

العناصر، واقترح وثٌقة غٌر رسمٌة تتضمن على اكتمال نص 
تخطٌطاً أو جدوالً ٌوضح االختالف بٌن األطراف باإلضافة إلى 
الفصل المحتمل بٌن عناصر االتفاقٌة وعناصر مقررات مؤتمر 

األطراف. عارض مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة 
 ة.فصل عناصر االتفاقٌة عن عناصر القرارات فً هذه المرحل

 
أشار مندوب مالٌزٌا نٌابة عن البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر إلى أن 

ٌُركز على: توافق النص مع االتفاقٌة اإلطارٌة ومع  التبسٌط ٌجب أن 
ما تم االتفاق علٌه فً لٌما، واإلبقاء على المعانً الدقٌقة للمقترحات 

ٌال ومناقشة كل عنصر بصورة متوازنة. أكد مندوبا أثٌوبٌا وفنزو
على أنه ٌحق لألطراف أن تقترح نصاً جدٌداً. شجع مندوب البرازٌل 

األطراف على أن تمتنع عن تقدٌم نص جدٌد. وطالب مندوب 
 المكسٌك ببدء العمل على الفور فً تبسٌط النص.

 
أعلن رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارك أن النص المعدل بأكمله سٌكون 

أن فرٌق االتصال سٌقوم ٌوم متاحاً صباح ٌوم األربعاء، وأشار إلى 
والتحرك نحو النظر فً  2015األربعاء بمناقشة الهٌكل العام التفاق 

 تبسٌط النص بعد فترة الظهر.
 

فريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان لل 5مسار العمل رقم 
 للعمل المعّزز

أشار رٌفسناٌدر، الرئٌس المتشارك، إلى التزام الفرٌق العامل 
لمعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز بأن ٌقدم توصٌة المخصص ا

للدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف حول كٌفٌة النهوض 
سوف ٌتم  2بعملٌة الفحص التقنً، وأشار إلى أن جوانب مسار العمل 

 النظر فٌها ٌوم الثالثاء.
 

أشار جورج فوتوبٌرنالٌس من رئاسة الدورة العشرٌن لمؤتمر 
بارٌس وإلى دور الجهات  –بٌرو، إلى جدول أعمال لٌما األطراف، 

الفاعلة من غٌر الدول. كما أكد لورانس توبٌانا من رئاسة الدورة 
العشرٌن لمؤتمر األطراف، فرنسا، على بذل الجهود للتقدم فً جدول 

بارٌس وأشار إلى أن االقتصادٌات منخفضة الكربون  –أعمال لٌما 
ٌانا فٌجورٌس األمٌن التنفٌذي التفاقٌة هً أمر "حتمً". أكدت كرٌست

ر المناخ على  " االتجاهات الحكٌمة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌّ 
الجدٌدة نسبٌاً" الخاصة بتحفٌز العمل من قبل كل أصحاب المصلحة 

ولٌس فقط من الحكومات المركزٌة. طالب توسً مبانو مبانو، 

عملٌة الفحص التقنً  المٌسر، الكونغو، بالنظر فً كٌفٌة تعزٌز
 وتدعٌم نتائجها.

 
/الصٌن على أن التركٌز 77أكد مندوب مالً نٌابة عن مجموعة الـ

ٌجب أن ٌتحول نحو "المزٌد، واألسرع، واآلن" وطالب مندوب 
المالدٌف نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة بالتركٌز على 

فً الدول  اإلجراءات العاجلة وسلط الضوء على الطاقة المتجددة
الجزرٌة الصغٌرة النامٌة. اقترح مندوب البرازٌل عملٌة فحص تقنً 

تشمل خبرات من "العالم المالً وعالم االستثمار". طالب مندوب الهند 
بتوجٌه اهتمام خاص لتكلفة التكنولوجٌا، وتموٌل المناخ، وقدرات 

الدول على استٌعابهم. اقترح مندوب الصٌن بأن تستخدم عملٌة 
التقنً معلومات من عملٌة التقٌٌم متعددة األطراف ومن  الفحص

اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل. طالب مندوب جنوب أفرٌقٌا، ودعمه 
فً ذلك مندوب كولومبٌا، بأن تركز عملٌة الفحص التقنً على 

 الخبرات المكتسبة من عملٌة التنفٌذ.
 

مندوبً االتحاد  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، مدعماً مناقترح مندوب 
األوروبً وكولومبٌا، عمل ملخص لصانعً السٌاسات. اقترح مندوب 

االتحاد األوروبً التركٌز على المجاالت ذات امكانات التخفٌف 
الكبٌرة وأمثلة للممارسات الجٌدة. طالب مندوب كولومبٌا بتوجٌه 
االهتمام إلى "الخٌارات  المفقودة فً السٌاسة " مثل النقل. طالب 

دوب السعودٌة باالهتمام بالمٌاه وحماٌة البٌئة البحرٌة، والكربون من
األزرق، والتنوع االقتصادي، واستخدام األراضً، والتخطٌط 

 الحضري، واألمن الغذائً.
 

اتفاقٌة واستمرت المناقشات وتم التركٌز على ُسُبل اشراك مؤسسات 
دولٌة الرائدة ر المناخ والمنظمات الاألمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌّ 

ذات الصلة فً عملٌة الفحص التقنً. وفً فترة بعد الظهر، ناقش 
 المشاركون دور المنظمات الدولٌة الرائدة.

 
 في األروقة

فً صباح ٌوم الثالثاء، استكمل الفرٌق العامل المخصص المعنً 
للعمل المعّزز المناقشة األولى للنص. وبدالً من القٌام  بمنهاج دٌربان

بهذه المهمة فً ثمانٌة اجتماعات، استطاع الفرٌق انجازها فً خمسة 
اجتماعات فقط لفرق االتصال. وعلى الرغم من ذلك فقد أشار العدٌد 

من أعضاء الوفود إلى أن النص قد "تضخم" بنسبة تزٌد على 
200.% 

 
ر بالتركٌز على االجراءات ، حٌث ناقشت تمٌزت جلسة بعد الظه

األطراف كٌفٌة التعامل مع "المهمة الصعبة" الخاصة بتبسٌط النص.  
وعلق أحد األعضاء قائالً: "بعد تحقٌق تقدم جٌد خالل االٌام األولى 
فقد كان من الضروري ان ٌكون هناك مناقشة اجرائٌة  قبل التحرك 

دٌد فً غرفة االجتماعات عن نحو الخطوة التالٌة". وقد تساءل الع
النهج الذي ستتخذه العملٌة وإذا كان سٌتم تقدٌم النص المعدل كما هو  
فً دورة  بون على أن ٌتم وضع التبسٌط فً وثٌقة منفصلة ، أم انه 

سٌتم تضمٌن مقترحات جدٌدة أو سٌتم إجراء المفاوضات فً 
 مجموعات صغٌرة، ومن َثم تقدٌم أوراق غٌر رسمٌة.

 
غضون ذلك، أعرب العدٌد من الحاضرٌن لعملٌة الفحص التقنً وفً 

عن  تقدٌرهم لروح التعاون التً تجاوزت الحكومات الوطنٌة وامتدت 
الى الجهات الفاعلة من غٌر الدول. " للمرة األولى نرى أنه من 

األمور االٌجابٌة أن نقوم بالتركٌز فً أجواء جٌدة  على العدٌد من 
 ً تحدث حولنا فٌما ٌتعلق بتغٌر المناخ".القضاٌا المثٌرة الت
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 الثانيةالدورة الجزء الثامن من  
مل المخصص المفريق الع

ني بمنياج ديربان لمعمل عالم
 5#    المعزز

 األحداث الرئيسية في جنيف
 5112فبراير/ شباط  11األربعاء 

من المعنً بالبند الثالث فرٌق االتصال اجتمع طوال الٌوم 
 الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز،

حٌث تم التركٌز على هٌكل لالتفاق والطرٌق إلى األمام فً 
 جنٌف.

 
الفريق العامل المخصص المعني المعني بفريق االتصال 

 بمنهاج ديربان للعمل المعّزز
: دعا رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارك األطراف هيكل االتفاق

والتركٌز على: ما الذي ٌجب أن  2015لمناقشة هٌكل اتفاق 
االتفاق، كٌف ٌمكن لالتفاق النهوض باالتفاقٌة اإلطارٌة، ٌحققه 

هل سٌكون اتفاق ٌتم مرة واحدة أم اتفاق ٌتطور وٌتغٌر من 
خالل مجموعة متتالٌة من االلتزامات، ما هو دور الكٌانات 
واآللٌات التً تم انشائها منذ الدورة الخامسة عشر لمإتمر 

ٌّف والتخ فٌف وُسُبل التنفٌذ، األطراف، كٌفٌة التعامل مع التك
وما هً القضاٌا التً ٌجب تضمٌنها فً االتفاق وما هً 

القضاٌا التً ٌجب التعامل معها من خالل مقررات مإتمر 
 األطراف.

 
ذكر مندوب االتحاد الروسً أن االتفاق ٌجب أن ٌتضمن: 

األهداف والمبادئ والقضاٌا المواضٌعٌة الرئٌسٌة، وأكد على: 
ن االلتزامات وااللزام، كما أكد على اٌجاد صلة واضحة بٌ

االشراك العالمً والنظر فً الدروس المستفادة من بروتوكول 
 كٌوتو فٌما ٌتعلق بدخول االتفاق الجدٌد حٌز التنفٌذ.

أكد مندوب السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة على أن 
الطبٌعة القانونٌة لالتفاق ٌجب أال ٌتم مناقشتها قبل االتفاق على 
المحتوى. ذكر مندوب النروٌج أن االتفاق ٌجب أن ٌشمل قسماً 
ٌّف لٌعكسا التوازن والصٌغة العالمٌة  عن كالً من التخفٌف والتك

لاللتزامات فً كلٌهما. طالب مندوب توفالو نٌابة عن أقل 
البلدان نمواً بقسم خاص عن الخسائر واألضرار، ومعاملة 

ٌّف وحماٌة الم إسسات القائمة. اقترح متوازنة للتخفٌف والتك
مندوب تركٌا أن ٌضع االتفاق الجدٌد فً اعتباره الحقائق 

االجتماعٌة واالقتصادٌة وأن ٌكون موجهاً بالعلم. شّدد مندوب 
الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً جواتٌماال نٌابة عن 

على أن االتفاق ٌجب أن ٌكون طموحاً وعالمٌاً، وأن ٌمنع 
 ، وأن ٌإدي إلى الزٌادة التدرٌجٌة لكل االلتزامات.التراجع

 
أكدت مندوبة نٌوزٌلندة على مبادئ العالمٌة واالستمراراٌة، 

وذكرت مدى أهمٌة التخفٌف وأشارت إلى أنه بٌنما تظهر أهمٌة 
ترتٌبات الدعم إال أننا "ال ٌجب أن نراها كغاٌة فً حد ذاتها". 

ة لقطاع استخدام واقترحت أن ٌتم تضمٌن قواعد المحاسب
األراضً واألسواق فً االتفاق، وأن ٌتم تناول التفاصٌل التقنٌة 
فً مقررات مإتمر األطراف. وتؤكٌداً على أن المحتوى ٌجب 
أن ٌسبق الشكل، شّدد مندوب استرالٌا على الفعالٌة والبساطة 

 واالستمرارٌة وتجنب االزدواجٌة.
ول الجزرٌة تحالف الداقترح مندوب المالدٌف نٌابة عن 

الصغٌرة أن ٌتم تضمٌن الخسائر واألضرار فً االتفاقٌة بمعزل 
ٌّف، كما اقترح توضٌح العالقة بٌن االتفاق ومقررات  عن التك

مإتمر األطراف، والنظر فً العناوٌن الرئٌسٌة والعناوٌن 
الفرعٌة. طالب مندوب سوٌسرا باتفاق: ٌشمل الجمٌع، ٌساهم 

القائمة، وٌتضمن قواعد للتخفٌف فً تنمٌة وتعزٌز المإسسات 
ٌّف والتموٌل وٌتعامل مع كل مجال طبقاً لالحتٌاجات  والتك

 الخاصة به.
 

أكد مندوب البرازٌل على أهمٌة وجود اتفاق ال ٌتم إعادة النظر 
فٌه فً كل دورة. دعم مندوب المكسٌك اتفاق ٌسمح بالتعدٌالت 

مالٌزٌا نٌابة  الفعالة دون الحاجة إلى عملٌة تصدٌق. أكد مندوب
عن البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر على أن نتائج بارٌس ٌجب 

أن تعمل على تعزٌز تنفٌذ االتفاقٌة اإلطارٌة "التً تتسم باألمد 
الطوٌل واالستمرارٌة" وال ٌجب أن تحل محلها. ذكر مندوب 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن االتفاق ٌجب أن ٌتطور وٌتغٌر 

لٌعكس تدرٌجٌاً اإلجراءات األكثر طموحاً.  بمرور الوقت
وأشار إلى أن االتفاق ٌجب أن ٌشمل التخفٌف والطموح. 

المساهمات المقررة المحددة على المستوى وعارض تضمٌن 
الوطنً فً المرفقات وأشار إلى أن صٌغه أخرى ستكون أكثر 

مالئمة لهذه المساهمات المقررة المتنوعة التً ٌصل عددها إلى 
. أكد مندوب االتحاد األوروبً تفضٌله لنتائج ملزمة 195
فً صورة بروتوكول، وحدد الحاجة إلى وجود أحكام  قانوناً 

ل الدخول فً حٌز التنفٌذ والتصدٌق باإلضافة إلى األحكام حو
 الخاصة بالمنظمات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة وااللتزام.

أكدت العدٌد من األطراف على أهمٌة التمٌٌز بٌن ما سٌتم 
تضمٌنه فً االتفاق وما سٌتم تضمٌنه فً مقررات مإتمر 

ى األطراف. أشار مندوب االتحاد األوروبً إلى الحاجة إل
تحدٌد ما الذي سٌجتاز اختبار الوقت وما الذي ٌجب تعدٌله 

بصورة دورٌة. ذكر مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أنه ال 
ٌجب أن ٌكون هناك تسلسل أو تدرج طبقً بٌن االتفاق 

والمقررات. أشار مندوب البرازٌل إلى أنه ال ٌجب أن تكون 
ب الصٌن إلى أن هناك "عناصر من الدرجة الثانٌة". أشار مندو

المناقشات الخاصة بما سٌتم تضمٌنه فً االتفاق أو المقررات 
ستكون سابقة ألوانها قبل االتفاق على الشكل القانونً لنتائج 

 بارٌس.
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طالب مندوب بنما نٌابة عن ائتالف البلدان الغابات المطٌرة 
 المبادرة المعززة لخفض االنبعاثاتبتضمٌن إطار وارسو حول 

الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة 
وقواعد محاسبٌة واضحة فً االتفاق الجدٌد. دعم مندوبو 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والبرازٌل تضمٌن المكسٌك و
المإسسات القائمة فً االتفاق الجدٌد لتسهٌل تنفٌذه. شّدد مندوب 

لٌة للسوق ٌجب أن ٌكون البرازٌل على أن أي اتفاق ٌتضمن آ
مبنً على فهم مشترك للقواعد المحاسبٌة الخاصة باآللٌة. 
اقترح مندوب فنزوٌال إلغاء اإلشارة إلى آلٌات السوق فً 

 االتفاق الجدٌد.
 

دعم مندوب البهاما نٌابة عن الجماعة الكارٌبٌة وجود 
بروتوكول ٌتضمن أقسام عن عدة أمور من بٌنها: مبادئ عامة 

لمإسسات كعنصر أساسً وااللتزامات والتعهدات، تتضمن ا
واإلبالغ عن المعلومات الخاصة بالتنفٌذ، وااللتزام وآلٌة لحل 

 النزاع وآلٌة مالٌة.
 

عارض مندوب الهند مقترحات حول مرفقات إضافٌة س، 
وص، وض، وطالب بورشة عمل حول آثار الطبٌعة القانونٌة 

ارٌر التقٌٌم الخاصة لالتفاق الجدٌد، وتوضٌح كٌفٌة قٌام تق
ٌّر المناخ بتقدٌم المعلومات  الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغ
التً تساعد على المفاوضات، وضمان أن القرارات الخاصة 

( ٌتم االنتهاء منها قبل 2020)طموح ما قبل  2بمسار العمل 
البلدان النامٌة مإتمر بارٌس. طالب مندوب مالٌزٌا نٌابة عن 

ٌر بتحوٌل التركٌز من الطبٌعة المختلفة للتخفٌف متقاربة التفك
ٌّف إلى المعاملة المتوازنة والكلٌة لكل العناصر. كما  والتك

طالب بتعزٌز وتدعٌم القواعد الخاصة بالقٌاس واإلبالغ 
والتحقق فً الدعم. أكد مندوب األرجنتٌن على أن عمل الفرٌق 

ز ٌجب العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعزّ 
أن ٌتماشى مع االتفاقٌة اإلطارٌة ومع مبادئها وأن ٌعكس 

المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، وكل 
بصورة متساوٌة )التخفٌف  11 -/ م أ1عناصر المقرر 

ٌّف والتموٌل والتكنولوجٌا وشفافٌة اإلجراءات والدعم  والتك
ستخدام األراضً ٌجب وبناء القدرات(. وأشار إلى أن قطاع ا

 أن ٌتم استثنائه من االتفاق.
 

: شرح دوغالف، الرئٌس المتشارك، أن النص المعدل التبسيط
بؤكمله والتصحٌحات الخاصة به سٌكون متاحاً ٌوم الخمٌس، 

وأشار إلى أن "نص جنٌف" وتصحٌحاته سٌكون هو نص 
التفاوض ما لم توافق األطراف على تغٌٌره. ثم طلب دوغالف 

األطراف أن تقدم مقترحات حول كٌفٌة تبسٌط النص. وأكد من 
على أن المقترحات سٌتم وضعها فً ورقة غٌر رسمٌة 

منفصلة. كما شرح أن األمانة قد وجدت فقرات مماثلة لبعضها 
 فً النص المعدل والتً تم عرضها على الشاشة.

 
نقطة نظام  أشار مندوب توفالو، نٌابة عن أقل البلدان نمواً،

حٌث طلب المزٌد من الوقت للنظر فً النص الجدٌد قبل 
االنتقال إلى التبسٌط. أكد مندوب بولٌفٌا أن تحدٌد المقترحات 

المتشابهة فً نص العناصر هً مهمة ٌجب أن تقوم بها 
األطراف ولٌس األمانة. شرح مندوب أقل البلدان نمواً أنه مع 

من المفٌد  اف، فإنه ٌكونإضافة مقترحات جدٌدة بواسطة األطر
أن نسمع مبررات حول هذه المقترحات الجدٌدة. أكد دوغالف، 

الرئٌس المتشارك، أن األطراف التً لم تتقدم بمقترحاتها فً 
بداٌة األسبوع ٌجب أن تتاح لها الفرصة لتقدٌم مقترحاتها حول 

الرابطة المستقلة ألمرٌكا التبسٌط. حدد مندوب شٌلً، نٌابة عن 
ٌنٌة والكارٌبً ثالثة مجاالت فً القسم )ج( )عام/ الهدف( الالت

كً ٌتم دمجها و/أو اختصارها. اقترح مندوب أثٌوبٌا عدة أمور 
من بٌنها: موازنة عالمٌة لالنبعاثات ٌتم تقسٌمها بٌن األطراف 

درجة  1,5طبقاً ألحكام ومبادئ االتفاقٌة اإلطارٌة، وهدف 
تفاق الجدٌد كمٌة االنبعاثات مئوٌة، وأن ٌحدد الكٌان الحاكم لال

التً ٌمكن لكل طرف ُمدرج فً المرفق األول أن ٌطلقها. وفٌما 
ٌتعلق بآلٌات السوق، اقترح عدة أمور من بٌنها: السماح 

% من انبعاثاتها 20لألطراف بؤن تحاول تخفٌض ما ٌصل إلى 
فً أراضً الغٌر. وإشارة إلى الفقرات المتماثلة التً حددتها 

وافقت مندوبة استرالٌا على إلغاء أحد مقترحات  األمانة،
 استرالٌا من القسم الخاص بالتخفٌف.

 
حث مندوب فنزوٌال على الفعالٌة فً استخدام الوقت فً جنٌف 
والقٌام بؤول قراءة متعددة األطراف لنص جنٌف. دعم مندوب 

االتحاد الروسً البدء فً المفاوضات ولكنه عارض مقترح 
كٌن الخاص باالنتقال إلى مجموعات الرئٌسٌن المتشار

أصغر.اقترح مندوبا اإلكوادور وفنزوٌال أن تقوم األطراف 
بشرح مقترحاتها. واقترح مندوب البرازٌل أن تحدد األطراف 

مجال االزدواجٌة والتكرار من خالل مناقشات غٌر رسمٌة 
مفتوحة. دعم مندوب جزر مارشال هذا النهج واقترح أن تقرر 

ترة الحقة من األسبوع إذا ما كانت ترٌد تسجٌل األطراف فً ف
هذا العمل فً وثٌقة. طلب مندوب مالٌزٌا توضٌح ما سٌحدث 

فً النص الخاص بجنٌف عندما تبدأ األطراف فً اقتراح 
تغٌٌرات. طلب مندوب إٌران، ودعمه فً ذلك مندوب مصر، 
أن تقدم األمانة نسخة للنص الجدٌد تتضمن أي من المقترحات 

من أي من األطراف بٌنما عارض مندوبا فنزوٌال  مقدمة
وكولومبٌا هذا الطلب. أشار مندوب سوٌسرا إلى أن اإلشارة 
إلى المقترحات المقدمة من كل طرف ٌمكن أن تكون مفٌدة 
وطالب بتحدٌد المجاالت التً ٌمكن أن نجد فٌها تشابهاً فً 

 النص.
 

ي ٌتضمن أشار دوغالف، الرئٌس المتشارك، إلى أن النص الذ
تنسٌب المقترحات لألطراف هو وثٌقة داخلٌة وأن األطراف 

ستستطٌع الحصول على معلومات عن مقدمً المقترحات 
ومإٌدٌها. وأشار إلى عزمه على تٌسٌر المناقشات غٌر 

الرسمٌة صباح ٌوم الخمٌس بالتوازي مع مناقشات فرٌق 
 الفرٌق العامل المخصصمن  2االتصال المعنً بمسار العمل 

 المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.
 

 في األروقة
فً ٌوم األربعاء تم اتاحة كل األقسام الخاصة ب "نص جنٌف" 

الجدٌد على الموقع الشبكً. وواصلت األمانة تضمٌن 
 تصحٌحات األطراف، وتتوقع أن ُتنهً هذا العمل ٌوم الخمٌس.

ربما وقد بدا أن العدٌد من األطراف ٌشعرون بالسعادة  و
فوجئوا بالسرعة التً تم اعداد النص بها. وشعر البعض أن 

الهدف من دورة جنٌف قد تم تحقٌقه : "نحن لدٌنا بالفعل نص 
تفاوضً".  كما كان هناك شغف لدي أطراف أخرى لترى 
المزٌد من التقدم  وتبدأ فً عملٌة التبسٌط وال تضٌع وفت 

 التفاوض الثمٌن.
قت الخاص بفترة بعد الظهر ولذلك قضت األطراف معظم الو

 فً مناقشة ُسبل المضً قُدماً.
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ديربان لمعمل ني بمنياج عالم
 6#    المعزز

 األحداث الرئيسية في جنيف
 3122فبراير/ شباط  23الخميس 

/ م 1)تنفٌذ كل عناصر المقرر  3المعنً بالبند اجتمع فرٌق االتصال 
( فً فترتً الصباح وبعد الظهٌرة ٌوم الخمٌس. وفً الصباح 17 -أ

 مشاورات غٌر رسمٌة حول تبسٌط النص. تم عقد
 

الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج المعني بفريق االتصال 
 ديربان للعمل المعّزز

المعنً فً صباح ٌوم الخمٌس تناول فرٌق االتصال  :3مسار العمل 
للعمل المعّزز مسار  الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربانب

(. طالب مندوب مالً نٌابة عن 2020)طموح ما قبل  2العمل 
/الصٌن ودعمه فً ذلك مندوب الصٌن نٌابة عن 77مجموعة الـ

البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر بتطبٌق نهج شامل فً تناول كل الركائز 
، واتباع ثالثة مسارات دائمة 2020الرئٌسٌة إلجراءات ما قبل 

زٌة وهً اإلسراع فً عملٌة التنفٌذ، وعملٌة الخبراء التقنٌٌن، ومتوا
 واإلشراك رفٌع المستوى.

 
أكد مندوب البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر على أن طموح ما قبل 

لم ٌكن لٌتواجد إذا ما التزمت الدول المتقدمة بتخفٌض  2020
م بحلول عا 1990% دون مستوى 40انبعاثات غازات الدفٌئة بنسبة 

. ودعمه مندوب المكسٌك ومندوب المالدٌف نٌابة عن تحالف 2020
الرابطة المستقلة الدول الجزرٌة الصغٌرة ومندوب كولومبٌا نٌابة عن 

ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً حٌث طالبوا األطراف بالتصدٌق على 
تعدٌل الدوحة التفاقٌة كٌوتو. أعرب مندوب نٌكاراجوا عن أسفه 

ر سنوات الضائعة " حالٌاً فٌما ٌتعلق بالتخفٌف بسبب "فترة العش
والتموٌل والرؤٌة. حث مندوب جنوب أفرٌقٌا األطراف على إعادة 

والتً ٌتم مناقشتها  2020النظر فً التزامات التخفٌف لما قبل 
وطالب بعملٌة للنظر فً زٌادة طموح الدول المتقدمة. طالب  ،بالفعل

التٌنٌة والكارٌبً بزٌادة التموٌل مندوب الرابطة المستقلة ألمرٌكا ال
والتركٌز على الفوائد المشتركة للتنمٌة المستدامة واإلشراك رفٌع 

 المستوى.
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة األطراف على التركٌز على حث مندوب 

. أعرب 2خطة العمل المتفق علٌها فً لٌما فٌما ٌتعلق بمسار العمل 
لمقترحات الخاصة بالنظر فً مندوب أسترالٌا عن تحفظه إزاء ا

)نداء لٌما للعمل المناخً(  20 -/ م أ1من المقرر  18 – 17الفقرات 
بالتفصٌل، بٌنما شّدد مندوب جنوب أفرٌقٌا على أهمٌة النهوض بهذا 

 العمل.
 

أكدت العدٌد من األطراف ومنها الٌابان ونٌوزٌلندة والوالٌات المتحدة 
القائمة، وسلط مندوب االتحاد األمرٌكٌة على دور المؤسسات 

األوروبً الضوء على التقدم الذي تم وٌشمل التموٌل وأشار إلى أن 
ملٌار دوالر ٌتضمن عدة مصادر. أكد مندوب نٌوزٌلندة  100مبلغ الـ 

على تعدد القنوات للتموٌل العام باإلضافة إلى الصندوق األخضر 
 للمناخ.

ة وعلى فعالٌة الطاقة، أكد مندوب نٌوزٌلندة على الطاقة المتجدد
ودعمه مندوب سوٌسرا حٌث اقترح تناول خٌارات السٌاسة الخاصة 

اجتماعات باألدوات المالٌة لقطاع الطاقة. طالب مندوب البرازٌل ب
للخبراء التقنٌٌن حول كٌفٌة التعرف على القٌمة االقتصادٌة 

واالجتماعٌة ألنشطة التخفٌف الطوعٌة وترجمة نتائجها فً وحدات 
ن القٌمة المالٌة. أكد مندوب المكسٌك على الحاجة إلى ترجمة م

اجتماعات الخبراء التقنٌٌن فً تنفٌذ المشروعات الجدٌدة. ودعمه 
مندوب سوٌسرا فً اقتراح عقد اجتماعات خبراء تقنٌٌن إقلٌمٌة ودون 
اإلقلٌمٌة للتركٌز على مشروعات محددة ٌمكن إعادة تنفٌذها من خالل 

األخضر للمناخ أو التعاون الثنائً. أشار مندوب  دعم من الصندوق
المملكة العربٌة السعودٌة إلى أن اجتماعات الخبراء التقنٌٌن ٌجب أن 

ٌّف. واقترح عقد اجتماعات  تشمل النظر فً الفوائد المشتركة للتك
خبراء تقنٌٌن حول تحلٌة المٌاه، والتنوع االقتصادي، والتصحر، 

تخطٌط الحضري واألضرار والخسائر. أكد وحماٌة البٌئة البحرٌة، وال
مندوب جنوب أفرٌقٌا على الحاجة إلى روابط واضحة من اجتماعات 
الخبراء التقنٌٌن والمؤسسات القائمة مثل الصندوق األخضر للمناخ 

ٌّف. اقترح مندوب النروٌج أن تركز اجتماعات الخبراء  وصندوق التك
ٌّف ولكن أٌضاً  على الصحة والفوائد التقنٌٌن لٌس فقط على التك

 المشتركة للتنمٌة المستدامة.
 

فً اجتماع فرٌق أشار دوغالف، الرئٌس المتشارك،  التبسيط:
االتصال الذي ُعقد فً الصباح إلى ما تم فً المشاورات غٌر الرسمٌة 

وسلط الضوء على مقترحات التبسٌط المقدمة من مندوب أسترالٌا 
 النامٌة متقاربة التفكٌر.البلدان ومندوب األرجنتٌن نٌابة عن 

وفً فترة بعد الظهر، ناقشت األطراف ُسُبل المضً قدماً فٌما ٌتعلق 
بالنص وتبسٌطه. ولتحدٌد الخالصة، أشار رٌفسناٌدر الرئٌس 

المتشارك أن نص جنٌف لن ٌتغٌر إال باستثناء تصحٌحات األطراف 
م الساعة للمقترحات المقدمة بالفعل وسٌتم تقدٌمه إلى األمانة فً تما

السادسة ٌوم الخمٌس. وأشار إلى أن النص سٌتم ترجمته وتوزٌعه 
على كل األطراف وذكر أن مقترحات التبسٌط واإلضافة ٌمكن أن ٌتم 
إدخالها فً شهر ٌونٌه/ حزٌران. وفٌما ٌتعلق بطلب األطراف بالمزٌد 
من الطموح فً جنٌف، أشار إلى أن األطراف لدٌها "مخاوف كثٌرة 

حول التبسٌط وذكر أنه لن ٌتم عقد مشاورات غٌر رسمٌة للغاٌة" 
أخرى حول ذلك الموضوع. وأكد أنه "ما سٌكون لدٌنا فً هذا المساء 

 هو النص".
 

ثم قامت األطراف بتبادل وجهات النظر حول السؤال  الدورات:
 الخاص بالدورات فً االتفاق الجدٌد.

أكد مندوب السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة أن الدورة ٌجب أن 
تكون مرتبطة بمراجعة الطموح وتنفٌذ كل العناصر الستة بموجب 
 والٌة دٌربان. وطالب بالتمٌٌز فً الدورات بالنسبة للدول النامٌة.

ٌّف ٌجب  ذكرت مندوبة االتحاد األوروبً أن التزامات التخفٌف والتك
ها بصورة مختلفة. وأشارت إلى أن كل األطراف ٌجب أن أن ٌتم تناول

تعمل على الحفاظ على التزامات التخفٌف فً كل األوقات ومراجعتها 
وتعزٌزها بصورة مستمرة. كما طالبت بإجراء مبسط للتعدٌل بحٌث 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
ال ٌتطلب تصدٌق . حذرت مندوبة االتحاد الروسً من أن تبنً األطر 

وطالبت بتجنب اإلجراءات  ،التراجعٌمكن أن "ٌفشل" أو ٌتسبب فً 
شبه القانونٌة فً التعدٌل. أشار مندوب البرازٌل إلى أن مكون التموٌل 
فً المساهمات ُمقٌد بدورات الموازنات الوطنٌة باإلضافة إلى دورات 
تجدٌد موارد الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البٌئة العالمٌة. وفٌما 

نً على فترتٌن متتالٌتٌن ٌتعلق بالتخفٌف، فقد طالب بنهج مب
وبمساهمات لمدة خمس سنوات ذات شكل قانونً نهائً ومؤشرات 
للمساهمات لفترة الخمس سنوات التالٌة، وإرسال اشارات طوٌلة 

األجل إلى القطاع الخاص. وحذر من طلب المزٌد من المساهمات 
األكثر طموحاً وذكر أن ذلك ٌمكن أن ٌؤدي إلى قلة الطموح فً 

ٌمكن أن  2015ألولى. كما اقترح مندوب البرازٌل أن اتفاق الفترة ا
ٌتضمن مراجعة األحكام الخاصة بالتقدم الكلً نحو الهدف العالمً 

باإلضافة إلى أحكام تتعلق بالمستوٌات الفردٌة من الطموح فً القسم 
 الخاص بااللتزام.

طالب مندوب الٌابان بدورة مدتها عشر سنوات كمؤشر للمستثمرٌن، 
ر عن استعداده للنظر فً مراجعة لنصف المدة تركز على دعم وعب

الرابطة المستقلة وتفهم المساهمات. اقترح مندوب شٌلً نٌابة عن 
ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً أن ٌتم تعرٌف نطاق المساهمات بوضوح 
ٌّف وُسُبل  فً االتفاق الجدٌد وتقدٌم درجات مختلفة من التخفٌف والتك

ر   مندوب سوٌسرا األطراف بأنه فً لٌما وافقت األطراف  التنفٌذ. ذكَّ
المقررة المحددة على المستوى الوطنً على السماح بتقدٌم المساهمات 

فً أطر مختلفة. واقترح أنه ٌمكن أن ٌتم التوافق على التنسٌق 
للمجموعة الثانٌة من االلتزامات وأن تقوم كل األطراف بتقدٌم 

 وقت.االلتزامات التالٌة فً نفس ال
 

اقترح مندوب الصٌن دورة مدتها عشر سنوات تركز على الطموح 
بغرض بناء الثقة، بحٌث ٌتم خالل هذه  2030 – 2020المعزز فً 

الفترة: تتولى الدول المتقدمة دور الرٌادة فً تخفٌض االنبعاثات وتقدم 
ُسُبل التنفٌذ للدول النامٌة، وتتبع الدول النامٌة هذا الدور الرٌادي 

ٌّف. وتست خدم ُسُبل التنفٌذ لزٌادة مستوى طموحها فً التخفٌف والتك
وأكد على أهمٌة الدورات المحلٌة وصرح بأن الدول النامٌة سوف 
تعٌد النظر محلٌاً فً اإلجراءات المعززة الخاصة بها. كما حدد 
مندوب الصٌن الحاجة إلى نهج شامل ورابطة كلٌة بٌن مختلف 

 عناصر االتفاقٌة.
 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة دورات مدتها خمس سنوات، ب دعم مندو
وعبر عن تفضٌله لعمل التوافق بٌن الدورات الوطنٌة لألطراف بحٌث 

تستطٌع جذب انتباه الجمٌع لتنفٌذ الطموح. وعبر عن تحفظه إزاء 
الذي سٌتم إعادة النظر فٌه فً فترة خمس سنوات،  2030فكرة هدف 

أن الدول التً خاضت العملٌة الوطنٌة وذكر أن الخبرات تشٌر إلى 
 ُتمانع فً مراجعة الطموح.

أكد مندوب المكسٌك على الحاجة إلى تقٌٌم التقدم أثناء هذا المسار 
الرابطة المستقلة ودعم المراجعة المسبقة لاللتزامات طبقاً القتراح 

وب بلٌز نٌابة عن الجماعة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً. دعم مند
ٌة دورات مدتها خمس سنوات على أن تبدأ الدورة األولى فً ٌبالكار

المساهمات المقررة المحددة على . كما طالب بتحوٌل 2020
المستوى الوطنً إلى التزامات ُملزمة قانوناً واألخذ فً االعتبار 
الظروف الخاصة بالدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة والبلدان األقل 

 نمواً.
تتناول المساهمات المقررة المحددة على طالب مندوب الهند بأن 

المستوى الوطنً كل عناصر االتفاق وبمعلومات متفاوتة للدول 
المتقدمة الدول النامٌة ولكن بأطر زمنٌة مماثلة. وعارض المراجعة 

المسبقة للمساهمات. وأشار مندوب إٌران إلى أن عملٌة الدورات ٌجب 
. وأكد مندوب السعودٌة أن تكون مشروطة بالدعم من الدول المتقدمة

ٌّف وُسُبل التنفٌذ وشّدد على أن  على الطبٌعة المتكاملة للتخفٌف والتك
الدورات ٌجب أن تأخذ فً اعتبارها هذه العناصر الثالثة. طالب 
مندوب مالٌزٌا بتوجٌه االهتمام إلى الرابطة القوٌة المتزاٌدة بٌن 

ٌّف.  أنشطة التخفٌف والتك
 

بة عن أقل البلدان نمواً بالتوازي فً الدورات طالب مندوب توفالو نٌا
بالنسبة للتخفٌف وُسُبل التنفٌذ وأشار إلى أنه إذا كانت أقل البلدان نمواً 

ستساهم فً التخفٌف فإنه ٌجب أن ٌتم تقدٌم دعم بالتوازي لهذه 
الجهود. دعم مندوب أقل البلدان نمواً دورات مدتها خمس سنوات 

ن ُتزٌد من مساهماتها فً منتصف الدورة. وأكد على أن الدول ٌمكن أ
ٌّف نظراً للحاجة  طالب مندوب جزر مارشال بالمرونة فً دورات التك

 إلى ان تعكس األولوٌات المحلٌة والوطنٌة.
 

المشاورات غير الرسمية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج 
 ديربان للعمل المعّزز

للفرٌق العامل المخصص ُعقدت فً الصباح المشاورات غٌر الرسمٌة 
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز وتركزت على االزدواجٌة فً 
النص المعدل. وقد كان العمل مبنً على فهم أن المقترحات التً 
قُدمت فً المشاورات غٌر الرسمٌة سوف ٌتم النظر فٌها فً فرق 

االتصال ولن ٌتم تضمٌنها فً نص جنٌف إال عند موافقة كل 
 .األطراف

 
وافقت مجموعة من األطراف على سماع االقتراحات ولكنها أشارت 
إلى أنها غٌر مستعدة للرد علٌها. اقترح أحد األطراف تقلٌل سرعة 
ر  الجمٌع بأن "االنقسام فً مجموعات بعد كل  المناقشات ولكن ذكَّ

لن ٌكون ممكناً نظراً ألن المفاوضات  مقترح للتشاور قبل  إعطاء
تنعقد طوال العام. أشارت مجموعة من األطراف إلى أنه ٌمكن ان ٌتم 
إلغاء أحد المقترحات. وأكدت مجموعة أخرى من األطراف إلى أن 
اإللغاء ٌتطلب موافقة كل األطراف. شرح أحد األطراف أن الوفد 

لو كانت تؤدي إلى  الخاص بهم امتنع عن إبداء مقترحات هٌكلٌة حتى
تبسٌط النص. أكدت بعض األطراف على أن المناقشات لن تؤدي إلى 

 تعرٌف هٌكل االتفاق.
 

 في األروقة
كان السؤال الرئٌسً الذي ٌتبادر فً ذهن العدٌد من أعضاء الوفود 
الذٌن وصلوا إلى قصر األمم ٌوم الخمٌس هو هل نستمر فً تبسٌط 

فعل. وقد بدأت المشاورات غٌر الرسمٌة النص أم نقبل ما تم انجازه بال
للفرٌق العامل فً الصباح بنقطتٌن واضحتٌن سجلهما مندوبا الدول 

النامٌة متقاربة التفكٌر وأسترالٌا حٌث وافق كالهما على سحب بعض 
االضافات التً اقترحاها على النص. وشعر بعض أعضاء الوفود بأنه 

تحقق من أن نص جنٌف كان من األفضل أن تكون "حاالت تسلل" وال
لن ٌخضع ألي أضافت أو الغاءات. وقد تم رؤٌة ذلك بأنه بمثابة  

تأكٌد  بأن "كل األطراف فً فرٌق واحد". وعندما بدا واضحا انه لن 
ٌتم عمل تغٌٌرات فً نص جنٌف، بدأ أعضاء الوفود ٌفكرون فً ما 

ا انه الذي ٌجب علٌهم أن ٌقوموا به.  فقد بدا العدٌد سعداء بما رأو
مناقشات مثمرة فً فترة بعد الظهر  حول الدورات فً االتفاق الجدٌد: 

" من المؤكد أننا نسٌر فً االتجاه الصحٌح، فنحن نتحول إلى تبادل 
 ".اآلراءأكثر فعالٌة فً 

 
وانتظارا لٌوم الجمعة، أكد العدٌد من أعضاء الوفود أنهم كانوا ٌأملون 

البدء فً العمل على النص  فً الوصول إلى اتفاق واضح حول كٌفٌة 
الدورة التالٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 
المعزز التً سُتعقد فً بون. حٌث اشار أحد المفاوضٌن: "نحن نرٌد 

 أن نبدأ مباشرة فً العمل فً شهر ٌونٌه".
 

سٌكون ملخص وتحلٌل  ملخص وتحليل نشرة مفاوضات األرض:

لنشرة مفاوضات األرض الخاصة بالجزء الثامن من الدورة الثانٌة 

متاحاً للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعزز 

على الموقع اإللكترونً:   2015فبراٌر/ شباط  16ٌوم االثنٌن 

http://www.iisd.ca/climate/adp/adp2-8/ 

  
 
 
 



 

                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1025 شباط/فبراير 26 االثنين                الناشر: المعهد الدولي للتنمية المستدامة              616، رقم 21المجمد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

. اناليزا سافاريسي ود. فيرجينيا وايزمانو د.  وكاتي كولوفيسيبيتي أنتونيتشو ،   enb@iisd.org ©Earth Negotiations Bulletinنشرة مفاوضات األرض يشترك في كتابة وتحرير ىذا العدد من 
( : IISD(. مدير الخدمات اإلخبارية لممعيد الدولي لمتنمية المستدامة )pam@iisd.org)المحرر د. باميال تشاسيك  مراجعة لغوية: حسين طالباني. . الترجمة العربية: نيى الحداد.ليمى ميدلمحرر الرقمي  ا

ىي المفوضية األوروبية )اإلدارة العامة لمبيئة واإلدارة العامة لممناخ( وحكومة سويسرا )المكتب الفيدرالي السويسري  لمنشرة(. الجيات المانحة kimo@iisd.orgالنجستون جيمس جوري السادس "كيمو" )
من الوزارة االتحادية لمبيئة وحماية الطبيعة وسالمة المباني والسالمة النووية في ألمانيا ووزارة  1025خالل سنة  لمنشرة.  يأتي الدعم العام ، والمممكة العربية السعوديةلمبيئة( والوكالة السويسرية لمتعاون الدولي

( وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة  ومركز ل معيد االستراتيجيات البيئية العالميةالشئون الخارجية  والتجارة في نيوزيمندا، وسوان إنترناشيونال، ووزارة الشئون الخارجية في فنمندا ووزارة البيئة في اليابان )من خال
تمويل ترجمة النشرة إلى المغة الفرنسية قدمتو الحكومة  .اإلدارة العامة لممناخ(وروبية )المفوضية األو  المممكة العربية السعوديةبواسطة ا المؤتمر بحوث التنمية الدولية. تم توفير تمويل خاص لتغطية ىذ

ىي آراء المؤلفين وال تعكس بالضرورة  النشرةالمتضمنة في كية، ومقاطعة كيبيك، والمنظمة الدولية لمدول الناطقة بالفرنسية/معيد التنمية المستدامة لمدول الناطقة بالفرنسية. اآلراء الفرنسية، ومنطقة والون البمجي
فات من ىذه النشرة في المطبوعات غير التجارية مع التنويو األكاديمي المناسب لممصادر. لمحصول عمى وجية نظر المعيد الدولي لمتنمية المستدامة أو غيره من الجيات المانحة. ويمكن استخدام مقتط

أو  عمى العنوان  ، 7556-536-646-1+(، تميفون kimo@iisd.org، بما في ذلك طمبات توفير الخدمات اإلخبارية، اتصل بمدير الخدمات اإلخبارية من خالل بريده اإللكتروني )النشرةمعمومات عن 
   . East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America 300التالي في نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية:  
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 خدمة اخبارية لمفاوضات البيئة والتنمية
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 الثانيةالدورة الجزء الثامن من  
مل المخصص المفريق الع

ني بمنياج ديربان لمعمل عالم
 النشرة األخيرة -  المعزز

ر المناخ المنعقد فً جنٌف ٌّ  ملخص مؤتمر تغ
 2015فبراٌر/ شباط  13 – 8

 
ٌّر المناخ التابع ال تاايٌ  امأم  المتدد  اطإطارٌ  انعقد مإتمر جنٌف لتغ

 13إلى  8ر المناخ فً جنٌف، سوٌسرا فً الاتر  من بشؤن تغٌّ 
، ودضر هذا المإتمر ما ٌزٌد على 2015فبراٌر/ شباط 

 مشاركاً ٌمثلون الدكومات والجهات المرايب  واطإعال .1300
وهذا المإتمر هو امأول ضمن عد  مإتمرات تنعقد إعداداً لمإتمر 

ٌّر المناخ والذي سٌعقد فً بارٌس فً دٌسمبر/  بارٌس المعنً بتغ

مإتمر بارٌس تبنً "بروتوكول،  . وسوف ٌتولى2015كانون امأول 

ٌُتاق علٌها ذات يو  يانونٌ  بموجب  أدا  يانونٌ  أخرى أو نتٌج  

االتاايٌ  وتنطبق على كل امأطراف". وسوف ٌت  تناٌذ هذا االتااق 

والجه  المكلا  بإعداد اتااق بارٌس  وما بعده. 2020اعتباراً من عا  

ربان للعمل المعّزز. هً الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌ

 (ADP8-2)عقد الارٌق العامل الجزء الثامن من دورته الثانٌ  يد و

 .فً جنٌف

ويد طالب مإتمر امأطراف فً دورته العشرٌن التً ُعقدت فً 

الارٌق العامل بتكثٌف أعماله بدٌث ٌت   2014دٌسمبر/ كانون امأول 

ٌُتاق  إعداد نص تااوضً لبروتوكول، أدا  يانونٌ  أخرى أو نتٌج  

 2015علٌها ذات يو  يانونٌ  بموجب االتاايٌ ، وذلك يبل ماٌو/ آٌار 

(. ويد ددد أدمد دوغالف )الجزائر( ودانٌل 20-/   أ1)المقرر

رٌاسناٌدر )الوالٌات المتدد  امأمرٌكٌ ( الرئٌسان المتشاركان للارٌق 

..  (ADP.2015.1.InformalNote)العامل فً مذكر  السٌنارٌو 

 .دددا أن الهدف من جلس  جنٌف هو تقدٌ  نص تااوضً

ن للعمل الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربا ىويد بن
  عناصر المرفقالالمعّزز عمله ندو الوصول إلى نص تااوضً دول 

)نداء لٌما للعمل المناخً(. ويد عمل فرٌق  20 -/   أ1بالمقرر ري  
الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان المعنً باالتصال 

للعمل المعّزز فً عناصر النص يسماً بقس  مع امأطراف التً 
اطإضافات فً امأماكن التً شعروا أن وجهات نظره  ل  ايتردت 

على أن  ،الرئٌس المتشارك ،تنعكس بصور  جٌد . أكد رٌاسناٌدر
الهدف الرئٌسً هو ضمان أن النص ٌعكس بصور  كامل  موايف 
امأطراف. وبعد إدراز تقد  ملدوظ، استكملت امأطراف القراء  

 39النص المعدل من  امأولى لنص العناصر ٌو  الثالثاء. وزاد دج 
 صاد . 86صاد  إلى 

وفٌما بٌن ٌومً الثالثاء والخمٌس، تقد  الرئٌسان المتشاركان والعدٌد 
من امأطراف بمقتردات للبدء فً تبسٌط النص. طالبت أطراف أخرى 

إلى أنها ل  تكن  تبمزٌد من الويت للنظر فً النص المعدل وأشار
اٌ  الجلس ، تقدمت امأطراف مستعد  للُمضً يدماً فً التبسٌط. وبنه

فقط بتصدٌدات تقنٌ  لألمان . وعبر العدٌد من أعضاء الوفود عن 
ارتٌاده  إزاء التقد  الذي ت  وبالطرٌق  التً اتبعها الرئٌسان 

المتشاركان فً توجٌه امأطراف خالل عملٌ  إعداد نص التااوض. 

التقد  أنه  كانوا ٌؤملون فً تدقٌق المزٌد من  إلى  وأشار آخرون
 لتااوض.ل المخصصإلى ضٌاع الويت الها   اوأشارو

للارٌق العامل وبعد ظهر ٌو  الجمع ، وافقت الجلس  الختامٌ  
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّززعلى أن النص الذي 

ت  إعداده فً جنٌف سٌكون امأساس الذي سٌبدأ بناًء علٌه الارٌق 
الخاص  باتااق بارٌس فً بون فً العامل فً المااوضات امأساسٌ  

أكد رٌاسناٌدر الرئٌس المتشارك أن الارٌق  / دزٌران.هشهر ٌونٌ
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز استطاع أن 

ٌلبً طلب الدور  العشرٌن لمإتمر امأطراف وأن نص التااوض سٌت  
 ارساله لألطراف يبل الموعد فً مارس/ آذار.

 

مختصرة حول اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر خلفٌة 
 المناخ وبروتوكول كٌوتو

بدأت االستجاب  الدولٌ  السٌاسٌ  لتغٌر المناخ بتبنً اتاايٌ  امأم  

، ويد وضعت  1992مناخ فً عا  المتدد  اطإطارٌ  بشؤن تغٌر ال

هذه االتاايٌ   اطار العمل الذي ٌهدف إلى تثبٌت مستوى غازات 

الدفٌئ  فً الغالف الجوي وذلك بهدف تجنب "التدخالت الخطٌر  

الناشئ  عن أنشط  بشرٌ ". ويد وصل عدد امأطراف المويع  على 

ى  إل 1994مارس/ آذار  21االتاايٌ  التً دخلت دٌز التناٌذ فً 

 طرفا.  196
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
 

اعتمد مإتمر امأطراف فً دورته  1997وفً دٌسمبر/كانون امأول 

الثالث  بروتوكول كٌوتو التاايٌ  امأم  المتدد  اطإطارٌ  بشؤن تغٌر 

المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعٌ  والدول فً مردل  

التدول اليتصادٌات السوق بتدقٌق أهداف تخاٌض االنبعاثات.  ويد 

لمعروف  باس   االطراف المدرج  فً المرفق امأول وافقت هذه الدول ا

لالتاايٌ  االطارٌ ، بتخاٌض اجمالً انبعاثات ست  من غازات الدفٌئ  

. 2012-2008فً الاتر  من  1990% دون مستوٌات 5بمتوسط 

فبراٌر/شباط   16هذا ويد دخل بروتوكول كٌوتو دٌز التناٌذ فً 

 طرفا. 192اآلن  دتىوويع علٌه  2005

انعقدت  : 2002إلى  2002فاوضات طوٌلة األجل فٌما بٌن الم

الدور  امأولى لمإتمر امأطراف العامل بوصاه اجتماع امأطراف 

دٌث تقرر  2005فً بروتوكول كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً عا  

إنشاء الارٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات 

امأول بموجب بروتوكول اطإضافٌ  لألطراف المدرج  فً المرفق 

من البروتوكول، وتلز  هذه الماد  امأطراف  9-3كٌوتو طبقا للماد  

المدرج  فً المرفق امأول  بالنظر فً التعهد بالتزامات  إضافٌ   

 يبل سبع سنوات على امأيل من نهاٌ  فتر  االلتزا  امأولى.

 انعقد مإتمر امأطراف فً دورته  2007وفً دٌسمبر/كانون امأول 

الثالث  عشر، وانعقد مإتمر امأطراف العامل بوصاه اجتماع 

امأطراف فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثالث  فً بالً، إندونٌسٌا 

ونتج عنه االتااق على خارط  طرٌق بالً للقضاٌا طوٌل  امأجل. 

وأير مإتمر امأطراف فً دورته الثالث  عشر خط  عمل بالً  

المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل وأنشؤ الارٌق العامل المخصص 

امأجل بموجب االتاايٌ  لٌكون مسإوالً عن أعمال التخاٌف والتكٌف 

والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء القدرات والرإٌ  المشترك  دول العمل 

التعاونً طوٌل امأجل. واستمرت المااوضات دول االلتزامات 

ضمن أعمال اطإضافٌ  للدول امأطراف المدرج  فً المرفق امأول  

الارٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً اطإلتزامات اطإضافٌ  

لألطراف المدرج  فً المرفق امأول بموجب بروتوكول كٌوتو. 

وتددد الموعد النهائً الختتا  المااوضات ذات المسارٌن فً 

 .  2009كوبنهاغن 

: ُعقد مإتمر امأم  المتدد  لتغٌر المناخ فً كوبنهاغن

فً كوبنهاغن، الدانمرك. ويد شهد  2009ن امأول دٌسمبر/كانو

هذا الددث رفٌع المستوى نزاعاً دول الشاافٌ  والعملٌ  ذاتها.  

دٌسمبر/كانون امأول نتج عن هذه المدادثات  18وبنهاٌ  مساء ٌو  

اتااياً سٌاسٌاً :"اتااق كوبنهاغن" والذي ت  عرضه على الجلس  

عد ثالث  عشر ساع  من العام  لمإتمر امأطراف طإيراره. وب

الجدل، وافقت الوفود على "االداط  علماً" باتااق كوبنهاجن وإلى 

مد والٌات المجموعات المتااوض  دتى الدور  السادس  عشر 

لمإتمر امأطراف والدور  السادس  لمإتمر امأطراف العامل بوصاه 

. وفً عا  2010اجتماع امأطراف فً بروتوكول كٌوتو فً 

دول  دعمها التااق كوبنهاغن.   140ما ٌزٌد على أعلنت  ،2010

دول  معلومات دول أهداف أو أعمال  80كما يدمت ما ٌزٌد على 

 التخاٌف لدٌها. 

ُعقد مإتمر امأم  المتدد  المعنً بتغٌر المناخ فً  كانكون:

فً كانكون، المكسٌك دٌث يامت  2010دٌسمبر/كانون امأول 

ايٌات كانكون ويررت مد فتر  امأطراف باالنتهاء من إعداد  اتا

عمل  الارٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل 

امأجل بموجب االتاايٌ  والارٌق العامل المخصص المعنً بالنظر 

فً االلتزامات اطإضافٌ  لألطراف المدرج  فً المرفق امأول 

بموجب بروتوكول كٌوتو دتى عا  آخر. وبموجب مسار هذه 

إلى إدراكه إلى الداج  إلى    16 -أ  /١ٌشٌر المقرر  االتاايٌ .

عمل تخاٌضات كبٌر  فً االنبعاثات العالمٌ  بهدف الدد من زٌاد  

درج  مئوٌ  عن مستوٌات  °2متوسط درج  الدرار  العالمٌ   إلى 

ما يبل العصر الصناعً. كما وافقت امأطراف على النظر فً 

وٌشمل ذلك  2015تعزٌز الهدف طوٌل المدي أثناء مراجعته عا  

المقترح.  كما تناول المقرر  درج  مئوٌ   °1.5ما ٌتعلق بهدف  

الجوانب امأخرى من التخاٌف مثل يٌاس االنبعاثات  16 - أ  /١

خاض االنبعاثات الناجم  عن إزال   عنها والتدقق منها، و واطإبالغ

فً البلدان النامٌ  ودور الدماٌ  واطإدار   امأدراج وتدهور الغابات

تعزٌز مخزون الكربون فً الغابات المستدام  للغابات و

(REDD+) . 

كما ساهمت اتاايٌات كانكون فً إنشاء مإسسات وعملٌات جدٌد  

ٌف ولجن  التكٌف وآلٌ  التكنولوجٌا والتً وتشمل إطار كانكون للتك

تتضمن اللجن  التناٌذٌ  للتكنولوجٌا ومركز وشبك  تكنولوجٌا 

المناخ. وت  إنشاء الصندوق امأخضر للمناخ وت  تكلٌاه ككٌان 

 تشغٌلً جدٌد لآللٌ  المالٌ  لالتاايٌ . 

مإتمر امأطراف العامل بوصاه وبموجب مسار البروتوكول ناشد 

الدول امأطراف المدرج  فً  مأطراف فً بروتوكول كٌوتواجتماع ا

المرفق امأول بزٌاد  مستوى الطموح فً تخاٌض االنبعاثات، كما 

استخدا  امأراضً وتغٌٌر استخدا  دول   6-/   أ إ2اعتمد المقرر 

 . امأراضً والدراج 

ُعقد مإتمر امأم  المتدد  المعنً بتغٌر المناخ فً دٌربان،  دٌربان:

جنوب أفرٌقٌا فً نوفمبر/تشرٌن الثانً ودٌسمبر/كانون امأول 

. وتغطً نتائج مإتمر دٌربان عد  موضوعات منها االتااق 2011

يرار واتخاذ على تددٌد فتر  التزا  ثانٌ  بموجب بروتوكول كٌوتو، 

جل بموجب االتاايٌ ، واالتااق على دول العمل التعاونً طوٌل امأ

تشغٌل الصندوق امأخضر للمناخ. كما وافقت امأطراف على بدء 

عمل الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 

ٌُكلف بمهم  "إعداد بروتوكول أو أدا  يانونٌ  أخرى أو  المعّزز ل

  تطبٌقها نتٌج  متاق علٌها  ذات يو  يانونٌ   بموجب االتاايٌ   ٌت

على كل امأطراف". ومن المخطط أن ٌستكمل الارٌق العامل 

، دٌث تدخل امأدا  الجدٌد  دٌز التناٌذ عا  2015المااوضات فً 

. وباطإضاف  إلى ذلك ت  تكلٌف الارٌق العامل المخصص 2020

المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز بالنظر فً اطإجراءات الخاص  

درج   2والتً تتعلق بهدف  2020بل بغلق فجو  طموح ما ي

 .مئوٌ 

ٌّر المناخ فً الدود ،  الدوحة: ت  عقد مإتمر امأم  المتدد  المعنً بتغ

. ويد 2012يطر فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً ودٌسمبر/ كانون امأول 

نتج عن هذا المإتمر دزم  من القرارات ٌشار إلٌها بـ "بواب  الدود  

ت تعدٌالت على بروتوكول كٌوتو للمناخ". وتتضمن هذه القرارا

لتددٌد فتر  التزا  ثانٌ  واالتااق على إنهاء عمل الارٌق العامل 

المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اطإضافٌ  لألطراف المدرج  

فً المرفق امأول بموجب بروتوكول كٌوتو فً الدود . كما وافقت 

ص المعنً امأطراف أٌضاً على إنهاء عمل الارٌق العامل المخص

بالعمل التعاونً الطوٌل امأجل بموجب االتاايٌ . وت  تدوٌل عدد من 

امأمور التً تتطلب المزٌد من الدراس  إلى الهٌئ  الارعٌ  للتناٌذ 

والهٌئ  الارعٌ  للمشور  العلمٌ  والتكنولوجٌ  مثل: مراجع  

للهدف العالمً، وأعمال التخاٌف بواسط  الدول  2015 – 2013

والدول النامٌ ، وآلٌات مرون  بروتوكول كٌوتو، وخطط المتقدم  

التكٌف الوطنٌ ، والقٌاس واطإبالغ والتدقق، وآلٌات السوق واآللٌات 

امأخرى، والمبادر  المعزز  لخاض االنبعاثات الناجم  عن إزال  

 امأدراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌ .
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ٌّر المناخ فً نوفمبر/  ت  عقد مإتمر امأم  المتدد  المعنًوارسو:  بتغ

فً وارسو، بولندا. ويد تركزت المااوضات  2013تشرٌن الثانً 

دول تناٌذ االتاايٌات التً ت  الوصول إلٌها فً االجتماعات السابق  

الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج وتشمل استكمال عمل 

ٌق دٌربان للعمل المعّزز. ويد أير االجتماع القرار الخاص بالار

العامل والذي ٌدعو امأطراف إلى البدء فً أو تكثٌف االستعدادات 

المدلٌ  الخاص  بالمساهمات المددد  على المستوى الوطنً. 

باطإضاف  الى االسراع فً تناٌذ خط  عمل بالً وطموح ما يبل 

.  كما اعتمدت امأطراف يراراً بإنشاء آلٌ  وارسو الدولٌ  2020

طار وارسو للمبادر  المعزز  لخاض دول الخسائر وامأضرار، وإ

االنبعاثات الناجم  عن إزال  امأدراج وتدهور الغابات فً الدول 

وهً سلسل  مكون  من سبع  يرارات دول التموٌل  –النامٌ  

 والترتٌبات المإسسٌ  والقضاٌا المنهجٌ  الخاص  بالمبادر  المعزز 

الغابات فً لخاض االنبعاثات الناجم  عن إزال  امأدراج وتدهور 

 البلدان النامٌ .

 

ٌّر المناخ فً لٌما، بٌرو لٌما:  انعقد مإتمر امأم  المتدد  المعنً بتغ

. ويد تضمن هذا المإتمر الدور  2014فً دٌسمبر/ كانون امأول 

العشرٌن لمإتمر امأطراف والدور  العاشر  لمإتمر امأطراف العامل 

الهٌئات بوصاه اجتماع امأطراف فً بروتوكول كٌوتو. كما اجتمعت 

الارعٌ : الدور  الدادٌ  وامأربعٌن للهٌئ  الارعٌ  للمشور   الثالث

العلمٌ  والتكنولوجٌ  والدور  الدادٌ  وامأربعٌن للهٌئ  الارعٌ  للتناٌذ 

لارٌق العامل المخصص المعنً لوالجزء السابع من الدور  الثانٌ  

 هاج دٌربان للعمل المعّزز.بمن

ويد ركزت المااوضات فً لٌما على نتائج أعمال الارٌق العامل 

والالزم  للتقد  ندو اتااق بارٌس أثناء الدور  الدادٌ  والعشرٌن 

، وتشمل هذه النتائج  تددٌد المعلومات 2015لمإتمر امأطراف فً 

لى المستوى والعملٌات الخاص   بتقدٌ  المساهمات المقرر  المددد  ع

، والتقد  ندو عناصر 2015الوطنً فً أيرب ويت ممكن فً 

مسود  النص التااوضً. وبعد منايشات مطول ، اعتمدت الدور  

ن لمإتمر امأطراف "نداء لٌما للعمل المناخً" والذي ٌدفع ٌالعشر

وٌشمل عملٌ  تقدٌ  ومراجع   2015المااوضات ندو اتااق عا  

  على المستوى الوطنً. كما تناول القرار المساهمات المقرر  المددد

 .2020تعزٌز طموح ما يبل 

منه  بموجب مإتمر امأطراف  17يراراً،  19كما اعتمدت امأطراف 

واثنٌن بموجب مإتمر امأطراف العامل، وتشمل هذه القرارات عد  

آلٌ  وارسو الدولٌ  للخسائر أمور من بٌنها: المساعد  فً تاعٌل 

فً برنامج عمل لٌما دول النوع االجتماعً، وامأضرار، والبدء 

واعتماد إعالن لٌما دول التعلٌ  وزٌاد  الوعً. ويد استطاع مإتمر 

ٌّر المناخ وضع امأساس لبارٌس وذلك عن طرٌق تتبع التقد   لٌما لتغ

واعتماد  2015الذي ت  فً وضع عناصر النص التااوضً التااق 

ى المستوى الوطنً، المساهمات المقرر  المددد  عليرار دول 

وٌشمل نطاق هذه المساهمات، والمعلومات المسبق ، والخطوات التً 

 ٌجب اتخاذها بواسط  امأمان  بعد تقدٌ  هذه المساهمات.

 
تقرٌر الجزء الثامن من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص 

 المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز
افتتاح الجزء الثامن من  2015 فبراٌر/ شباط 8ت  صباح ٌو  امأدد 

الدور  الثانٌ  للارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 
المعّزز. طالب مانوٌل بولجار فٌدال، وزٌر البٌئ ، بٌرو، ورئٌس 
الدور  العشرٌن لمإتمر امأطراف .. طالب امأطراف بالدااظ على 

ئول  وفعال  الزخ  الذي نشؤ فً لٌما ودعا إلى العمل بصور  مس
وبروح من المرون . طالب أدمد دوغالف الرئٌس المتشارك، 

 امأطراف "بالوفاء بالوعد الذي يدموه فً دٌربان من أجل أطاالنا".

وباطإشار  إلى مذكر  السٌنارٌو الخاص  بالرئٌسٌن المتشاركٌن 
(ADP.2015.1.Informal Note  ٌوالمشاورات غٌر الرسم )

لخمس  عشر المتااوض . شّدد دانٌال الالدق  مع المجموعات ا
رٌاسناٌدر الرئٌس المتشارك على أن الهدف هو تقدٌ  نص تااوضً 
وأن المهم  الرئٌسٌ  لارٌق االتصال هً ضمان أن النص ٌعكس 
بصور  كامل  موايف امأطراف. ويد وافقت امأطراف على التنظٌ  

 المقترح للعمل.
/الصٌن أن مسود  77الـ ذكر مندوب جنوب أفرٌقٌا نٌاب  عن مجموع 

)نداء لٌما للعمل  20-/  أ 1عناصر النص التااوضً المرفق  بالمقرر 
المناخً( ل  ٌت  منايشتها بالكامل، وأن تبسٌط البدائل ٌجب أن ٌكون 
مبنً على اجماع امأراء وأضاف أن وجهات نظر امأطراف ٌجب أن 

وبً تنعكس فً النص بصور  متوازن . دث مندوب االتداد امأور
من خالل المراجع   2015على التقد  فً: ضمان دٌنامٌكٌ  اتااق 

الدورٌ  للطموح، وتوضٌح كٌف سٌستطٌع االتااق تدقٌق الشاافٌ  
والمساءل  فٌما ٌتعلق بالتخاٌف، وضمان القدر  على التصدي للمناخ 

ٌّف وتموٌل المناخ، وتعزٌز التخاٌف لما يبل  . 2020من خالل التك
ترالٌا نٌاب  عن مجموع  المظل  التارٌق بٌن ايترح مندوب اس

المدتوى الذي ٌجب تضمٌنه فً االتااق القانونً والمدتوى الذي 
سٌكون أكثر مالءم  لمقررات مإتمر امأطراف. ايترح مندوب 
سوٌسرا نٌاب  عن مجموع  السالم  البٌئٌ  التقسٌ  إلى مجموعات 

 ٌط النص.لمنايش  يضاٌا ُمددد  ودث على التركٌز على تبس
وبهدف الدااظ على الويت، تقدمت المجموعات المتااوض  امأخرى 
بكلماتها االفتتادٌ  إلكترونٌاً على المويع التالً: 

http://unfccc.int/bodies/awg/items/7544.php 
 (2012)اتفاق  1مسار العمل 

 الخاصفرٌق االتصال بدءاً من ٌو  امأدد ودتى ٌو  الجمع  تولى 
امل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز بالارٌق الع

. وكان الهدف 1برئاس  الرئٌسٌن المتشاركٌن بالنظر فً مسار العمل 
طبقاً لما  2015الرئٌسً هو إعداد نص تااوضً يبل ماٌو/ آٌار 

ٌتطلبه نداء لٌما للعمل المناخً. كما ت  النظر فً النص فً المنايشات 
ٌرها دوغالف الرئٌس المتشارك صباح غٌر الرسمٌ  التً تولى تٌس

 ٌو  الخمٌس.
المعنً وبدءاً من ٌو  امأدد ودتى ٌو  الثالثاء، نظر فرٌق االتصال 

الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز فً ب
يسماً  20 -/   أ1عناصر مسود  النص التااوضً المرفق  بالمقرر 

أكد الرئٌسان المتشاركان أن بقس  وركز على إضاف  نص جدٌد. 
الهدف هو ضمان أن وجهات نظر امأطراف تنعكس بصور  كامل  
فً النص وعد  إضاف  نص جدٌد إلى امأيسا  التً ت  النظر فٌها 
بالاعل. استكمل فرٌق االتصال يبل الموعد المددد المراجع  امأولى 

اجعتها للنص بعد ظهر ٌو  الثالثاء. وت  اتاد  امأيسا  التً تمت مر
صاد  إلى  39على المويع الشبكً، وزاد دج  النص المعدل من 

صاد . وفٌما ٌلً ملخص لمنايشات اطإضافات المقترد  من  68
امأطراف على النص ونتائج مإتمر جنٌف طبقاً لأليسا  الرئٌسٌ  

 للنص.
القس  ج "عا / هدف" ت  النظر  المراجعة األولى للنص: عام/ الهدف:

 فٌه بواسط  فرٌق االتصال صباح ٌو  امأدد.
الوالٌات المتدد  امأمرٌكٌ  عن الداج  إلى يس  تساءل مندوب 

مناصل دول امأهداف. أشار مندوب البرازٌل إلى أن القس  "ج" 
ضروري لشرح مدى الداج  إلى اتااق جدٌد. ايترح مندوب المملك  

دذف هذا القس  أو وضع الهدف فً فقر  أو فقرتٌن.  العربٌ  السعودٌ 
ايتردت العدٌد من امأطراف تركٌز القس  ج على الهدف الكلً 
لالتااق وتضمٌن التااصٌل الخاص  بتدقٌق هذا الهدف فً يس  آخر. 
طالب مندوب سنغافور  بتناول العالي  بٌن االتاايٌ  اطإطارٌ  واالتااق 

 الجدٌد.
تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  ، نٌاب  عن طالب مندوب المالدٌف

باطإشار  إلى الِعل  فٌما ٌتعلق باطإبقاء على الزٌاد  فً متوسط درج  
درج  مئوٌ . ايترح مندوب جاماٌكا ادخال نص  1,5الدرار  دون 

دول ضمان التخاٌض السرٌع والملموس لالنبعاثات العالمٌ  لغازات 
. وشّدد مندوب 2050ل عا  % كدد أدنى بدلو90 – 70الدفٌئ  إلى 

االتداد امأوروبً على الداج  إلى الوصول إلى صافً انبعاثات 
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صارٌ  لثانً أكسٌد الكربون وغازات الدفٌئ  امأخرى طوٌل  امأمد 
وذلك بنهاٌ  هذا القرن لضمان االتساق فً تقرٌر التقسٌ  الخامس 

ٌّر المناخ. وافق مندوب لل سوٌسرا ارٌق الدكومً الدولً المعنً بتغ
على الداج  إلى تضمٌن الهدف الخاص بالوصول إلى صافً 
انبعاثات صارٌ  من غازات الدفٌئ . دذر مندوب البرازٌل من أن 
ٌّر المناخ ٌمكن أن  اطإشار  إلى الارٌق الدكومً الدولً المعنً بتغ
ٌإدي إلى إضااء الصبغ  السٌاسٌ  على االتااق. أشار مندوب 

ع  امأفرٌقٌ  على مقترح نص جدٌد دول السودان نٌاب  عن المجمو
تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  على الخسائر وامأضرار. أكد مندوب 

الداج  إلى الطموح العالً من كل امأطراف وإيام  روابط بٌن 
ٌّف وتناول الخسائر وامأضرار.  التخاٌف والتك

أعرب مندوب البرازٌل عن أساه من أن بعض أجزاء النص ال 
تائج لٌما وذلك مثل اطإشار  إلى "المسئولٌات المشترك  تتماشى مع ن

لكن المتااوت  المتغٌر ". ودع  التعهد الدولً الذي ٌتضمن التزامات 
 من كل امأطراف.

طالب مندوب مالٌزٌا نٌاب  عن البلدان النامٌ  متقارب  التاكٌر بتناول 
ٌّف بناس مستوى االلداح وامأهمٌ  مثل التخاٌف. وايترح ال تركٌز التك

على عد  أمور من بٌنها العالي  بٌن إجراءات التخاٌف فً الدول 
النامٌ  والدع  الُمعزز من الدول المتقدم ، وأال تلجؤ الدول المتقدم  
ٌّر المناخ. ايترح مندوب السعودٌ   إلى أي إجراءات فردٌ  دول تغ
ٌّف مع النص الخاص  دمج نص دول ضمان يدرات التصدي والتك

 االستثمارات لها عالي  بالتصدي للمناخ.بؤن تكون كل 
دعمت العدٌد من امأطراف تضمٌن نص دول المساوا  بٌن الجنسٌن. 
أشار مندوب توفالو نٌاب  عن أيل البلدان نمواً إلى التشابه بٌن 
المقتردات. كما ايترح مندوب المكسٌك وجود نص دول دقوق 

ٌا. طالب مندوب اطإنسان ودعمه فً ذلك مندوبو أوغند  وشٌلً وبولٌا
توفالو نٌاب  عن أيل البلدان نمواً باقرات وعبارات عن المشارك  

 العالمٌ  ودقوق اطإنسان ودقوق امأفراد ذوي اطإعاي .
القس  ج "عا / الهدف" مكون من أربع صادات تشمل النتٌجة: 

والعدٌد منها ٌتضمن عد  اختٌارات باطإضاف   12 – 0الاقرات من  
 ٌ  لهذا القس .إلى مقتردات هٌكل

الخاص بالتخاٌف بواسط  فرٌق  "د"ت  النظر فً القس    التخفٌف:
الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان المعنً باالتصال 

 للعمل المعّزز وذلك بعد ظهر ٌو  امأدد. 
أكدت مندوب  امأرجنتٌن نٌاب  عن البلدان النامٌ  متقارب  التاكٌر على 
عد  أمور من بٌنها: أن االلتزامات والمساهمات واطإجراءات ٌجب أن 
تتوافق مع مبادئ والتزامات االتاايٌ  اطإطارٌ ، دٌث تتعهد امأطراف 
 من الدول المتقدم  بؤهداف مقدر  كمٌاً بالدد من االنبعاثات وخاضها
والتً تكون يابل  للمقارن  والتدقق والتناٌذ دون أي شروط. كما 

المبادر  المعزز  أضافت أن إجراءات الدول النامٌ  ٌمكن أن تتضمن 
لخاض االنبعاثات الناجم  عن إزال  امأدراج وتدهور الغابات فً 
ٌّف وذلك  البلدان النامٌ  واطإجراءات والُنُهج المشترك  للتخاٌف والتك

 لظروف واالدتٌاجات الخاص  بكل منها.طبقاً ل
الرابط  المستقل  مأمرٌكا الالتٌنٌ  ايترح مندوب شٌلً نٌاب  عن 

والكارٌبً نصاً دول التمٌٌز بٌن المراجع  المسبق  والمراجع  الالدق  
للمساهمات المقرر  المددد  على المستوى الوطنً وايترح أن تقد  

وفٌما ٌتعلق باستخدا  آلٌات  كل امأطراف التزامات تخاٌف تدرٌجٌ .
السوق فً يطاع استخدا  امأراضً، ايترح تضمٌن اطإشار  إلى 
السالم  البٌئٌ  وتجنب العّد المزدوج وفرض ضرٌب  لدع  التصدي 

ٌّر المناخ فً الدول النامٌ .  لتغ
طالب مندوب بنما نٌاب  عن ائتالف بلدان الغابات المطٌر  بؤن ٌت  

للمبادر  المعّزز  كؤساس فً االتااق الجدٌد، وضع إطار عمل وارسو 
وتطبٌق الضمانات وتعزٌز الترتٌبات المإسسٌ  بموجب االتاايٌ  

دول دع  تناٌذ أنشط   19 -/   أ10اطإطارٌ  بناًء على المقرر 
 التخاٌف فً يطاع الغابات بواسط  الدول النامٌ .

اعد أكد مندوب االتداد امأوروبً على عد  أمور من بٌنها يو
المداسب  وايترح وضعها فً القس  الخاص بالتخاٌف بدالً من يس  
شاافٌ  اطإجراءات والدع . كما ايترح فصل النص الخاص باستخدا  
امأراضً وآلٌات السوق. وأكد على الداج  إلى أن تقو  امأطراف 
بعمل مراجع  وتددٌث دوري اللتزاماتها. ايترح مندوب النمسا نصاً 

منٌ  الوطنٌ  والمساهمات المقرر  فً مجال دول الجداول الز
التخاٌف وتشمل أن تقو  امأطراف كل دول على دد  بتددٌث جداولها 

 الوطنٌ  طبقاً لألسالٌب التً ٌوافق علٌها الكٌان الداك .
أكد مندوب كٌنٌا نٌاب  عن المجموع  امأفرٌقٌ  على التزامات الدول 

ون التنمٌ  االيتصادٌ  المتقدم  فً تقدٌ  ُسُبل التناٌذ وأن تك
 واالجتماعٌ  والقضاء على الاقر من امأولوٌات الرئٌسٌ  والُملد .

ايترح مندوب المالدٌف نٌاب  عن تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  عد  
أمور من بٌنها: االستااد  من عوائد استخدا  آلٌات السوق فً الوفاء 

ٌّف فً البلدان النامٌ  امأكثر عرض    للمخاطر.بتكلا  التك
وتؤكٌداً على أهمٌ  النص دول "زٌاد  االنبعاثات فً الدول المتقدم  

 2050بهدف الوصول إلى صافً انبعاثات صارٌ  فً  2015فً 
وذلك فً سٌاق المساوا  فً الوصول إلى التنمٌ  المستدام "، ايترح 
مندوب تنزانٌا نصاً ٌشٌر إلى أن هذه الجهود ٌجب أن ٌت  تددٌدها 

 منٌاً للدول المتقدم  والتزامات طمود  للدول النامٌ .كمٌاً وز
الوالٌات المتدد  امأمرٌكٌ  تغٌٌر اطإشار  إلى الدول ايترح مندوب 

المتقدم  والدول النامٌ  فً كل النص على أن ٌدل مدلها المرفقات 
الجدٌد  "س" و "ص"  والمددث  بصا  دورٌ . كما ايترح مندوب 

ٌ  نصاً ٌوضح كٌاٌ  اشتراك امأطراف فً الوالٌات المتدد  امأمرٌك
المشاورات دول الدورات المستقبلٌ  للمساهمات بدٌث ٌددد أنه 

المساهمات المقرر  المددد  على المستوى "على امأطراف أن تقد  
الوطنً بدد أيصى ست  شهور يبل البدء فً كل دور ". ايترح مندوب 

ٌُشٌر إلى انه ٌجب على كل امأطراف  إعداد تقارٌر الجرد كندا نصاً 
ٌّر المناخ. الوطنٌ  طبقاً طإرشادات  الارٌق الدكومً الدولً المعنً بتغ

ذكر مندوب السنغال أن آلٌات السوق واطإجراءات فً يطاع استخدا  
امأراضً ٌجب أن تساه  فً التنمٌ  المستدام  فً الدول المضٌا . 

  اطإطارٌ  وايترح آلٌ  سوق ٌت  إدارتها مركزٌاً بموجب االتاايٌ
وتستاٌد من آلٌات السوق القائم . أعلن مندوب أثٌوبٌا عن تقدٌ  تقرٌر 

 .2015ٌوضح تااصٌل آلٌات السوق فً اتااق 
شّددت مندوب  جنوب أفرٌقٌا على أن المراجع  تعتبر جزءاً ال ٌتجزأ 
من الدور  الدٌنامٌكٌ  للمساهمات. وايتردت وضع نص دول القواعد 

ٌت  إعداده بواسط  مإتمر امأطراف. أشار مندوب  المشترك  للمداسب 
نٌوزٌلند  إلى أن يواعد المداسب  ٌجب أن ٌت  التعامل معها بصور  

 أكثر وضوداً وأكد مندوب النروٌج على أهمٌ  تجنب العّد المزدوج.
ٌّف بدٌل   أكد مندوب بولٌاٌا على الداج  إلى تضمٌن نهج تخاٌف وتك

وق، وإضاف  نص دول "دماٌ  وسالم  ومشترك  وال عالي  لها بالس
أمنا امأرض". وفٌما ٌتعلق بموازن  االنبعاثات العالمٌ ، ايترح مندوب 
أثٌوبٌا تضمٌن اطإشار  إلى متوسط االنبعاثات الوطنٌ  لكل فرد 

 وامأخذ فً االعتبار االنبعاثات التارٌخٌ .
 : فً صباح ٌو  الجمع ،الُنهج واألسالٌب السوقٌة وغٌر السوقٌة

المعنً فرٌق االتصال ايترح رٌاسناٌدر الرئٌس المتشارك أن ٌتولى 
لارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز با

المزٌد من تبادل وجهات النظر دول "السويٌ  وغٌر السويٌ  
من القس  "د". وأير أن  23والالسويٌ " وبصا  خاص  الاقر  

يد ايتردت منايش  الموضوع بهدف  نزوٌال،وبضمنها فامأطراف، 
 فه  المقتردات الجدٌد  لألطراف.

المبادر  المعزز  أشار مندوب البرازٌل إلى إطار عمل وارسو دول 
لخاض االنبعاثات الناجم  عن إزال  امأدراج وتدهور الغابات فً 
البلدان النامٌ  كآلٌ  "نمطٌ " غٌر سويٌ ، و أن المبادر  المعّزز  لن 

ات ٌمكن تدوٌلها دولٌاً. أكد مندوب البرازٌل على أن تخلق ودد
اطإجراءات فً يطاع استخدا  امأراضً ال ٌجب أن ٌت  ربطها 
بامأسواق. ايترح مندوب البرازٌل آلٌ  ايتصادٌ  جدٌد ، تستاٌد من 

 17من بروتوكول كٌوتو )آلٌ  التنمٌ  النظٌا ( والماد   12الماد  
  تدوٌل الوددات طبقاً للقواعد التً )تداول االنبعاثات( على أن ٌت

ٌعدها مإتمر امأطراف أو الكٌان الداك  لالتااق الجدٌد. شرح مندوب 
البرازٌل أن المداسب  المتعلق  باآللٌ  ٌجب أن تكون مناصل  عن 
أعمال الجرد الوطنٌ . وأشار إلى أن امأهداف المقدر  كمٌاً لتخاٌض 

اعات االيتصاد ٌجب أن االنبعاثات والمددد  على مستوى كل يط
تكون معٌار امأهلٌ  للمشارك  فً نظا  تداول االنبعاثات على أساس 
تكمٌلً. وأشار إلى أن آلٌ  التنمٌ  النظٌا  المعّزز  ٌجب أن تتضمن 
امأسالٌب الدالٌ  آللٌ  التنمٌ  النظٌا  مع التعدٌالت الالزم . ايترح 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
  النظٌا  المعّزز  مندوب البرازٌل أن تشمل مشروعات آلٌ  التنمٌ

مشروعات فً يطاعات الطٌران والنقل البدري. وايترح أنه ٌمكن أن 
ٌت  عد شهادات اثبات تخاٌض االنبعاثات الملغا  ضمن التزامات 
تموٌل امأطراف، بٌنما عارض مندوب االتداد امأوروبً االلتزامات 

قترح وتساءل عن كٌاٌ  عمل الم 2015المالٌ  المقدر  كمٌاً فً اتااق 
الخاص بمندوب البرازٌل. أكد مندوب االتداد امأوروبً على أهمٌ  

دٌث تتولى كل  2020وضع امأسواق فً االعتبار فً سٌاق ما بعد 
امأطراف القٌا  بالتزامات التخاٌف. ويال أن اآللٌات فً االتااق 
الجدٌد لن تكون هً ذات اآللٌات فً بروتوكول كٌوتو. أٌد مندوب 

بً فكر  مندوب البرازٌل دول المنهج المنقس  إلى االتداد امأورو
مردلتٌن فً التعامل مع أسواق الكربون. وأشار إلى أن آلٌ  وادد  

راف مع التزامات التخاٌف تركز على تدوٌل نتائج التخاٌف بٌن امأط
هذه االلتزامات لٌست بالضرور  على مستوى يطاعات  وذكر أن

يترح مندوب االتداد امأوروبً االيتصاد كما نوه مندوب البرازٌل. ا
أن تتضمن اآللٌ  الثانٌ  نتائج شهادات االنبعاثات خارج إطار 

 التزامات التخاٌف المددد  كمٌاً.
وبالمطالب  بنهج بدٌل ٌدعمه التموٌل العا  للمناخ، عارض مندوب 
بولٌاٌا آلٌات السوق فً االتااق الجدٌد ورأى أنها: نقل المسئولٌات إلى 

مٌ  والقطاع الخاص، وتشجٌع التكنولوجٌات غٌر الاعال ، الدول النا
وزٌاد  عد  المساوا . عارض مندوب امأرجنتٌن تضمٌن امأسواق فً 

، وأكد مع مندوب الصٌن أن مقتردات آلٌات السوق 2015اتااق 
المتعلق  بقطاعات استخدا  امأراضً والنقل البدري والطٌران ٌجب 

 أن ٌت  إلغائها.
داد الروسً من الوصول بنهج آلٌات السوق إلى دذر مندوب االت

"يضٌ  سٌاسٌ  أكبر". وشرح مندوب االتداد امأوروبً أنه لن ٌت  
إرغا  أي طرف للمشارك  فً أسواق الكربون. وأشار مندوب 
الوالٌات المتدد  امأمرٌكٌ  إلى أن امأطراف ال تدتاج إلى تصرٌح 

 الستخدا  امأسواق الدولٌ .
أال ٌت  فقط إدار   2020ٌابان بالنسب  لاتر  ما بعد ايتردت مندوب  ال

آلٌات السوق المركزٌ  بواسط  امأم  المتدد  ولكن ٌمكن أٌضاً 
استخدا  اآللٌات التً أعدتها امأطراف سوٌاً. وأكدت على أهمٌ  
يواعد المداسب  المطبق  على كل امأطراف وتجنب العّد المزدوج. 

رك  الواسع  والمتنوع  فً أنشط  أشار مندوب نٌوزٌلند  إلى المشا
امأسواق الدولٌ  فً االتااق الجدٌد وأكد على أن الكٌان الداس  لالتااق 
ٌجب أن ٌلعب دوراً داعماً ولٌس دوراً ُمقٌداً. أكد مندوب كندا على أن 

ر المناخ ٌجب أن تلعب دوراً اتاايٌ  امأم  المتدد  اطإطارٌ  بشؤن تغٌّ 
المبادر  ون. وأكد على الدور الها  آللٌ  فً تسهٌل سوق منظ  للكرب

المعزز  لخاض االنبعاثات الناجم  عن إزال  امأدراج وتدهور 
 الغابات فً البلدان النامٌ  مع المعاٌٌر والضمانات الموضوع .

سلط مندوب بلٌز نٌاب  عن الجماع  الكارٌبٌ  الضوء على أهمٌ  
مات، والداج  إلى يواعد المداسب  المشترك  فً ضوء تنوع االلتزا

تجنب العّد المزدوج وضمان السالم  البٌئٌ  واطإشراف بواسط  جه  
 االلتزا .

سوف  2015الوالٌات المتدد  امأمرٌكٌ  أن اتااق ذكر مندوب 
ٌتعامل مع امأسواق بصور  مختلا  عن بروتوكول كٌوتو والذي كان 

كس الكمٌات مبنٌاً على التزامات ملزم  يانوناً ونقل الوددات التً تع
المخصص . وأشار إلى أن استٌراد وتطبٌق عناصر من بروتوكول 
كٌوتو لٌس من امأمور السهل  وأكد على الداج  إلى االتااق على 
كٌاٌ  استخدا  امأسواق الدولٌ  بهدف تجنب عد  االتساق بٌن اآللٌات 

 الثنائٌ  وأشار إلى نقص الوضوح دول كٌاٌ  تنظٌ  وتناٌذ امأسواق.
مندوب الصٌن أنه ال ٌوجد سبب لتضمٌن آلٌ  سوق فً اتااق أشار 

. وأكد مع مندوب فنزوٌال على الداج  إلى متطلبات لألهلٌ  2015
إذا ت  تضمٌن وادد  منهما، وأكد على أن اشراك الدول النامٌ  ٌجب 
أن ٌكون طوعٌاً. أكدت مندوب  فنزوٌال أن تداول "سلع  ت  خلقها 

ن ٌتسبب فً انهٌار السوق مما ٌإدي إلى بصور  اصطناعٌ " ٌمكن أ
انهٌار النظا  المناخً. وأضافت أن ماهو  اطإلغاء الطوعً لعد رصٌد 
االنبعاثات كتموٌل للمناخ سٌسمح للدكومات بتجنب التزاماتها المالٌ ، 
وأنه إذا كانت الدول النامٌ  ستستاٌد من امأسواق، فإن كٌاٌ  استاادتها 

 ٌجب أن ُتددد فً النص.

شجع مندوب السعودٌ  نٌاب  عن المجموع  العربٌ  ومندوب الصٌن 
على االنتظار إلى أن ٌت  فه  التزامات الدول المتقدم  والموافق  علٌها 
وانتظار نتائج المنايشات دول امأسواق ضمن الكٌانات امأخرى 
لالتاايٌ  اطإطارٌ  يبل عقد منايشات أخرى دول امأسواق. أكدت 

على أن أي استخدا  آللٌات السوق ٌجب أن ٌكون العدٌد من الدول 
 ُمكمالً فقط لإلجراءات المدلٌ  للدول المتقدم .

عشر  صاد  وٌشمل الاقرات من  ًالقس  "د" مكون من اثنت النتٌجة:
. وهو ٌدتوي على أيسا  فرعٌ  دول العناصر طوٌل  24إلى  13

امأجل والعالمٌ  الخاص  بالتخاٌف، وااللتزامات/ المساهمات/ 
اطإجراءات الخاص  بالتخاٌف، والترتٌبات المإسسٌ ، تقدٌ  التقارٌر 
  عن معلومات التخاٌف، ويواعد المداسب ، ومكان لمنص  جدٌد

 لتعزٌز طموح التخاٌف. كما ٌتضمن القس  "د" مقتردات هٌكلٌ .
ٌّف والخسائر واألضرار: فرٌق فً صباح ٌو  اطإثنٌن يا   التك

الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان المعنً باالتصال 
ٌّف والخسائر  للعمل المعّزز بالنظر فً القس  "هـ" دول التك

 وامأضرار.
نٌاب  عن تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  ومندوبا ايترح مندوب شٌلً 

ٌّف. ايترح مندوب  الدومٌنكٌان والمكسٌك تضمٌن هدف عالمً للتك
ٌّف ٌتضمن جوانب كّمٌ  وكٌاٌ .  جنوب أفرٌقٌا هدف عالمً للتك
طالب مندوب غانا نٌاب  عن المجموع  امأفرٌقٌ  بتقٌٌ  مسبق 

ٌّف وبتموٌل ٌتالئ  مع ادتٌا ٌّف. ايترح طإجراءات التك جات التك
ٌّر  ٌّف مع تغ مندوب االتداد امأوروبً أن تلتز  كل امأطراف بالتك
المناخ وبؤن تتعاون لتدقٌق التنمٌ  التً تتصدى للمناخ. ايترح مندوب 
ٌّر  ٌّف مع اآلثار العكسٌ  لتغ كندا أن تعمل كل امأطراف على التك

. أكد مندوب سوٌسرا المناخ مشٌراً إلٌها "باآلثار العالمٌ  واالنتقالٌ "
على الداج  إلى المشارك  فً أفضل الممارسات. شجع مندوب 
ٌّف فً  البرازٌل امأطراف على تضمٌن عنصر خاص بالتك
المساهمات المقرر  المددد  على المستوى الوطنً، وشجع الدول 
النامٌ  على تضمٌن تقٌٌ  لمدى التعرض للمخاطر وادتٌاجات ُسُبل 

السعودٌ  نٌاب  عن المجموع  العربٌ  أن التناٌذ. ذكر مندوب 
ٌّف ٌجب أن تساه  فً التنوع االيتصادي.  إجراءات التك

أكد مندوب النروٌج على ضرور  استخدا  أفضل العلو  والمعارف 
المتاد  وتشمل المعارف التقلٌدٌ  ومعارف الشعوب امأصلٌ  كؤساس 

ٌّف الخاص  بامأطراف. كما أشار مندوب المال دٌف نٌاب  لجهود التك
ٌّف ٌجب أن  عن تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  إلى أن لجن  التك
ٌّف فً البروتوكول الجدٌد. وأكد  تكون الجه  الرائد  فً عملٌ  التك

 مندوب جمهورٌ  كورٌا على الداج  إلى تجنب ازدواجٌ  الجهود.
ايترح مندوب توفالو نٌاب  عن أيل البلدان نمواً إنشاء مراكز إيلٌمٌ  

ٌّف وشجع المإسسات المالٌ  على تقدٌ  معلومات لغرف  مقاص  لل تك
ٌّف. ايترح مندوب االتداد امأوروبً تشجٌع  وسجل دولً دول التك
التآزر مع المنظمات المدلٌ  واطإيلٌمٌ  والدولٌ  لدع  إجراءات 
ٌّف. كما ايترح مندوب الصٌن إنشاء آلٌ  تدمج الترتٌبات الدالٌ   التك

ٌّف  .الخاص  بالتك
ايترح مندوب شٌلً نٌاب  عن تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  ومندوبا 
ٌّف مددد  وطنٌاً وذلك  المكسٌك وجمهورٌ  الدومٌنٌكان التزامات تك
ٌّف، وتجنب أعباء  بالنظر إلى الطبٌع  الدٌنامٌكٌ  لإلجراء، وسوء التك
إضافٌ  على الدول النامٌ ، واالستااد  من امأدوات الدالٌ  وتعزٌز 

ٌّف المبنً على العلو  والمعارف التقلٌدٌ . سلط د قوق اطإنسان والتك
مندوب الجماع  امأفرٌقٌ ،  ومندوب بولٌاٌا، الضوء على المعارف 
التقلٌدٌ ، كما طالب مندوب الجماع  امأفرٌقٌ  بوجود نص دول 
دساسٌ  النوع االجتماعً. ايترح مندوب مصر أن تكون االلتزامات 

اءات نابع  من كل دول ، وذات دساسٌ  للنوع والمساهمات واطإجر
االجتماعً وتركز على المجموعات الضعٌا  مثل المرأ  والطال. أكد 
ٌّف الذي ٌتس  بالدساسٌ  للنوع  مندوب جمهورٌ  الدومٌنٌكان على التك

 االجتماعً والمبنً على المجتمع.
ن وفٌما ٌتعلق بالمرايب  والتقٌٌ ، ايترح مندوب المكسٌك نٌاب  ع

الرابط  المستقل  مأمرٌكا الالتٌنٌ  والكارٌبً ومندوب جمهورٌ  
الدومٌنٌكان البدء فً عملٌ  نابع  من امأطراف دول القٌاسات. 
وايترح مندوب الٌابان أن تقو  كل امأطراف باطإخطار عن إجراءات 

ٌّف الخاص  بها من خالل نظا  تقارٌر مشترك.  التك
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ودول الخسائر وامأضرار، ايترح مندوب سانت لوتسٌا نٌاب  عن 
تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  مع مندوب أيل البلدان نمواً نقل 
النص الخاص بالخسائر وامأضرار إلى يس  جدٌد. وافق مندوب 
السعودٌ  نٌاب  عن البلدان النامٌ  متقارب  التاكٌر على أنه ٌجب 

ار بصور  مستقل ، وايترح أن تعمل التعامل مع الخسائر وامأضر
اللجن  التناٌذٌ  لألضرار والخسائر على إنشاء نظا  تعوٌضات. يد  
مندوب سانت لوسٌا نٌاب  عن تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  نصاً 

آلٌ  وارسو الدولٌ  للخسائر وامأضرار. وايترح عد  لتوضٌح ووضع 
اطإجراءات الخاص  عداد لألسالٌب واطإأمور من بٌنها: المزٌد من 

بتشغٌل اآللٌ ، وتشمل الكٌانات والهٌئات القائم  ومجموعات الخبراء 
بموجب االتاايٌ  اطإطارٌ  باطإضاف  إلى المنظمات المعنٌ  وهٌئات 
الخبراء من خارج االتاايٌ  اطإطارٌ  والنظر فً السوابق ذات الصل  

 طبقاً للقانون الدولً.
بنظا  تعوٌض للدول المتؤثر  بامأدداث  أيل البلدان نمواً طالب مندوب 

ٌّر المناخ  التً تددث ببطء وبمإسس  لتنسٌق النزوح الخاص بتغ
لتتولى التعامل مع إعاد  التوطٌن والنزوح. ايترح مندوب المكسٌك 

الرابط  المستقل  مأمرٌكا الالتٌنٌ  والكارٌبً ومندوب نٌاب  عن 
لمالً والتقنً للدول جمهورٌ  الدومٌنٌكان أن ٌت  إتاد  الدع  ا

 والمجتمعات على دد سواء.
عشر صاد  تتضمن الاقرات من   القس  "هـ" مكون من ثالث النتٌجة:

ٌّف عن الخسائر 33 – 25 . وهو ٌعكس تاضٌل امأطراف لاصل التك
وامأضرار. والقس  ٌتضمن أيسا  فرعٌ  دول: الجوانب طوٌل  امأجل 

ٌّف، و االلتزامات/ المساهمات/ والجوانب العالمٌ  الخاص  بالتك
من االتاايٌ  اطإطارٌ  دول  4اطإجراءات/ االلتزامات بموجب الماد  

ٌّف، والمرايب  والتقٌٌ / المرايب  والتقٌٌ   امأطراف المدرج  فً [التك
]امأطراف المدرج  فً المرفق س[ ]كل الدول التً ٌمكنها  ]2المرفق 

والدروس المستااد ، القٌا  بذلك[، وتبادل المعلومات، والمعارف 
 والترتٌبات المإسسٌ  والخسائر وامأضرار.

ت  فً صباح وبعد ظهر ٌو  اطإثنٌن النظر فً القس  "ز"  التموٌل:
الارٌق العامل المعنً بفرٌق االتصال الخاص بالتموٌل بواسط  

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز. ايترح مندوب 
/الصٌن ودعمه مندوب مصر نٌاب  77بولٌاٌا نٌاب  عن مجموع  الـ

عن المجموع  امأفرٌقٌ  أن ٌت  ترتٌب االتااق فً يطاع دول عد  
أمور من بٌنها: نطاق الموارد، والتقٌٌ  والمراجع ، ومصادر التموٌل. 

خد  اآللٌ  المالٌ  لالتاايٌ  ت/الصٌن أن 77ت مندوب  مجموع  الـايترد
باطإضاف  إلى الكٌانات المالٌ  لبروتوكول  2015اطإطارٌ  اتااق 

كٌوتو مع الصندوق امأخضر للمناخ كجه  تشغٌل رئٌسٌ . وطالبت 
بتعزٌز الصندوق امأخضر للمناخ من خالل الموارد المتويع  والتجدٌد 

 الدوري للموارد.
طالبت المجموع  امأفرٌقٌ  بصل  واضد  بٌن الهدف المالً الكمً 
وهدف درج  الدرار . طالب مندوب الصٌن بخارط  طرٌق واضد  
وبؤهداف للتموٌل العا  من الدول المتقدم  وتموٌل تدرٌجً متزاٌد. 
طالب مندوب السعودٌ  نٌاب  عن المجموع  العربٌ  بؤن ٌكون التموٌل 

وٌتضمن التموٌل المبنً على المنح. وفٌما ٌتعلق  عاماً بصا  أساسٌ 
بنطاق الموارد، ايترح مندوب مصر أن تكون مساهمات الدول 
المتقدم  مبنٌ  على نسب  من الناتج المدلً اطإجمالً. ايترح مندوب 
االتداد امأوروبً أن تقو  كل امأطراف فرادى وجماعات بتعبئ  

. اعترض مندوب الٌابان على تموٌل المناخ مع يٌادات الدول المتقدم 
اللغ  التً تشٌر إلى أن امأطراف المدرج  فً المرفق الثانً فقط هً 
المطالب  بتقدٌ  تموٌل لالتااق الجدٌد. ايترح مندوب استرالٌا تغٌٌر 
اطإشار  إلى الدول المدرج  فً المرفقات بعبار  "كل الدول التً 

 تموٌل من عد  مصادر.ٌمكنها القٌا  بذلك" وشجع على تعبئ  ودشد ال
ايترح مندوب النروٌج تعظٌ  وتداٌز اطإجراءات الطمود  للتخاٌف، 
وتتضمن السداد المبنً على النتائج المتدقق منها. أكدت مندوب  
الوالٌات المتدد  امأمرٌكٌ  على الداج  إلى تعزٌز نظا  تقارٌر 

ضوء التدفقات النقدٌ  فً الدول التً تدصل على التموٌل. وسلطت ال
على دع  الويود امأداوري وأكدت على أهمٌ  التخلص التدرٌجً من 
االستثمارات عالٌ  الكربون. أكد مندوب نٌوزٌلند  على الداج  إلى 

ال .  ضمان أن تموٌل واستثمارات المناخ ٌإتٌان نتائج مثمر  وفعَّ

أيل البلدان نمواً أن ٌت  تخصٌص ايترح مندوب توفالو نٌاب  عن 
ٌّف إلى الدول الجزرٌ  الصغٌر  النامٌ  وأيل البلدان نصف تموٌل ا لتك

نمواً وطالب بـ: نافذ  لتموٌل الخسائر وامأضرار، ودور  لتجدٌد 
موارد الصندوق امأخضر للمناخ، المراجع  والزٌاد  الدورٌ  للدع  
المالً وفرض ضرٌب  من المنظم  الدولٌ  للطٌران المدنً والمنظم  

ٌّف، ومصادر جدٌد  للتموٌل.البدرٌ  الدولٌ  لتمو  ٌل التك
ايترح مندوب بنما نٌاب  عن ائتالف بلدان الغابات المطٌر  فصل نوافذ 

المبادر  المعزز  لخاض االنبعاثات الناجم  عن التموٌل الخاص  ب
إزال  امأدراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌ  وامأضرار 

 والخسائر.
شاافٌ  ٌتطور بمرور الويت ايترح مندوب سوٌسرا إطار عا  لل

وٌنطبق على كل امأطراف وٌشمل تقدٌ  واستخدا  وأثر الدع . أشار 
البلدان النامٌ  متقارب  التاكٌر إلى أن مندوب اطإكوادور نٌاب  عن 

الدول المتقدم  ٌجب أن تقد  معلومات دول مساهماتها المالٌ  وتقد  
 الدول النامٌ  معلومات عن ادتٌاجاتها.

الرابط  المستقل  مأمرٌكا الالتٌنٌ  ايترح مندوب شٌلً نٌاب  عن 
والكارٌبً وضع مبدأ ارشادي جدٌد دٌث تكون كل االستثمارات 
منخاض  االنبعاثات ولدٌها القدر  على التصدي آلثار المناخ فً سٌاق 
هدف التخاٌف. ايترح مندوب بولٌاٌا إنشاء "آلٌ  التصدي للمناخ 

 ". كما ايترح مندوب كرٌباتً إدراك الداج  إلى والتنمٌ  المستدام
 آلٌ  خاص  للعمل السرٌع لمساعد  أكثر البلدان تعرضاً للمخاطر.

/الصٌن الدول المتقدم  وامأطراف 77مجموع  الـدعت مندوب  
المدرج  فً المرفق الثانً بتقدٌ  تموٌل ٌتماشى مع ادتٌاجات الدول 

من االتاايٌ  اطإطارٌ   4ي  النامٌ  وذلك باطإشار  إلى الماد  ر
والمسئولٌات المشترك  لكن المتااوت . كما أكدت على: التخصٌص 
ٌّف والتخاٌف، العدال  فً التوزٌع بٌن الدول  المتساوي بٌن التك

المبادر  النامٌ ، والقٌاس واطإبالغ والتدقق من الدع . وفٌما ٌتعلق ب
راج وتدهور المعزز  لخاض االنبعاثات الناجم  عن إزال  امأد

الغابات فً البلدان النامٌ  أكدت على أسالٌب مختلا  لإلجراءات 
 لإلدار  المتكامل  والمستدام  للغابات. المبنٌ  على النتائج 

النتٌج : ٌتكون القس  "ز" الخاص بالتموٌل من سبع  عشر صاد  
، وٌدتوي على بدٌلٌن للقس . البدٌل 53 – 34وٌتضمن الاقرات من 

  إلى ثمانٌ  أيسا  فرعٌ  دول: المبادئ التوجٌهٌ ، وضع ُمقس 1ري  
المإسسات ضمن االتااق القانونً، ومقتردات للقرارات المتعلق  
بوضع المإسسات ضمن االتااق، وتناول نطاق الموارد، والمساهمات 
بموجب االتااق القانونً، ومصادر التموٌل، ويس  فرعً جدٌد دول 

لمقترح لتضمٌن القس  الارعً إعداد التقارٌر، ومكان مخصص 
للقٌاس واطإبالغ والتدقق من تموٌل المناخ والذي ٌجب أن ٌتضمن 

 2أٌضاً إشار  مددد  إلى الدور  العادٌ  لتموٌل المناخ. والبدٌل ري  
للقس  "ز" هو نسخ  من ثالث فقرات تدتوي على بدائل للاقرات من 

34 – 36. 
الارٌق العامل المخصص ب المعنًفرٌق االتصال يا   التكنولوجٌا:

المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز بالنظر فً القس  "ح" الخاص 
بالتكنولوجٌا بعد ظهر ٌو  اطإثنٌن. ايترح مندوب البرازٌل أن تقو  
امأطراف بتضمٌن مكون للتكنولوجٌا فً المساهمات الوطنٌ  الخاص  

كنولوجٌا بها. ايترح مندوب مصر تقٌٌ  فعالٌ  ومالءم  تموٌل ت
الصندوق امأخضر للمناخ. كما ايترح مندوب الهند أن ٌتولى 
الصندوق امأخضر للمناخ تخصٌص امأموال لمقابل  التكالٌف الكامل  

 لوصول الدول النامٌ  للتكنولوجٌات المالئم  بٌئٌاً.
طالب مندوب السعودٌ  نٌاب  عن المجموع  العربٌ  بربط التكنولوجٌا 

ال ل لمساهمات المقرر  المددد  على المستوى الوطنً بالتناٌذ الاعَّ
للتكنولوجٌا طوٌل  اً الخاص  بالدول النامٌ . ايترح مندوب الصٌن هدف

امأجل وأن تقو  الدول المتقدم  بصا  دورٌ  بتقٌٌ  وإعداد يائم  
 بالتكنولوجٌات "الُمعد  للنقل".

 طالب مندوب السودان نٌاب  عن المجموع  امأفرٌقٌ  بإطار عمل
للتكنولوجٌا ٌنظر فً تقدٌ  ادتٌاجات التكنولوجٌا والبدوث والتنمٌ  
والبٌئات التمكٌنٌ . أكد مندوب بولٌاٌا على التكنولوجٌا الناشئ  عن 

 الشعوب امأصٌل  والمجتمعات المدلٌ .
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 –مكرر  53ٌتضمن القس  "ح" أربع صادات والاقرات من  النتٌجة:

. وٌتضمن أربع  أيسا  فرعٌ  دول هدف التكنولوجٌا طوٌل 57
 امأجل، يس  عا ، االلتزامات والترتٌبات المإسسٌ .

المعنً بعد ظهر ٌو  اطإثنٌن تولى فرٌق االتصال  بناء القدرات:
عمل المعّزز النظر الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للب

 فً القس  "ط" الخاص ببناء القدرات.
ٌّر  أكدت العدٌد من الدول النامٌ  على أن اطإجراءات الُمعّزز  لتغ
المناخ الخاص  بها سوف تعتمد على ُسُبل التناٌذ المقدم  من الدول 

 المتقدم .
ايترح مندوب المالدٌف نٌاب  عن تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  آلٌ  

لبناء القدرات تتكون من مركز تنسٌق ٌقو  بما ٌلً: تجمٌع  دولٌ 
المعلومات، وتدلٌل الاجوات واالتجاهات، وإعداد امأدوات 
والمنهجٌات ومضاها  الدع  المتاح مع االدتٌاجات الُمددد ، وٌقو  
بالتنسٌق والتعاون مع كٌانات االتاايٌ  اطإطارٌ  والجهات امأخرى 

ٌاب  عن البلدان النامٌ  متقارب  التاكٌر أن المعنٌ . أكد مندوب مصر ن
آلٌ  بناء القدرات ٌجب أن تكون مبنٌ  على مشارك  الخبرات 
والدروس المستااد  وأفضل الممارسات. أكد مندوب السعودٌ  نٌاب  
عن المجموع  العربٌ  على أن الدع  الذي ٌؤتً من امأطراف من 

اق ومدتوى المساهمات الدول المتقدم  ال ٌجب أن ٌتؤثر بطبٌع  ونط
 المقرر  المددد  على المستوى الوطنً والخاص  بالدول النامٌ .

ٌتكون القس  "ط" من أربع صادات تتضمن الاقرات من  النتٌجة:
. وٌدتوي على ثالث  أيسا  فرعٌ  معنون  بــ: عا ، 63 – 58

 االلتزامات، الترتٌبات المإسسٌ .
و  اطإثنٌن تولى فرٌق االتصال بعد ظهر ٌ شفافٌة اإلجراءات والدعم:

الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعنً ب
 المعّزز النظر فً القس  "ي" الخاص بشاافٌ  اطإجراءات والدع .

ايترح مندوب نٌوزٌلند  وضع كل النصوص الخاص  بالتخاٌف. دع  
ٌف إلى مندوب االتداد امأوروبً نقل يواعد المداسب  الخاص  بالتخا

القس  "د". وطالب بوجود منهجٌات مشترك  ويٌاسات وخطوط 
توجٌهٌ  دول القٌاس واطإبالغ والتدقق وإعداد تقارٌر دائم  دول 
استخدا  امأراضً. ايترح مندوب الٌابان إزال  اطإشار  إلى مرايب  
ٌّف. ايترح مندوب سوٌسرا نظا  مداسب  وتتبع مشترك  وتقٌٌ  التك

لبٌئٌ  وتجنب العّد المزدوج لنتائج التخاٌف القابل  لدماٌ  السالم  ا
 للتدوٌل دولٌاً من الترتٌبات التعاونٌ .

طالب مندوب امأردن نٌاب  عن البلدان النامٌ  متقارب  التاكٌر بسجل 
للتموٌل وبتقارٌر تموٌل تستخد  صٌغ  مودد . ايترح مندوب الصٌن 

دم  من الدول المتقدم  من أن ٌت  التدقق من معلومات ُسُبل التناٌذ المق
خالل عملٌ  مراجع  تقنٌ  ٌتبعها عملٌ  تقٌٌ  متعدد امأطراف 
وخالصات دول نتائج االلتزا . كما ايترح أن تقو  الدول النامٌ  
بإعداد تقارٌر دول أعمال المناخ لدٌها تتسق مع مستوى الدع  الذي 

نً" تدصل علٌه وأن تكون هذه المعلومات خاضع  "للتدلٌل التق
ٌتبعها تٌسٌر المشارك  فً وجهات النظر بٌن امأطراف وذلك على 
 أساس عملٌ  غٌر عقابٌ  وال تتضمن التدخل وتدتر  السٌاد  الوطنٌ .

القس  "ي" مكون من إددى عشر  صاد  وٌتضمن الاقرات  النتٌجة:
، وٌدتوي على ثالث  أيسا  فرعٌ  معنون  بـ: عا ، 69 – 64من 

 عد وامأسالٌب.االلتزامات، القوا
فً صباح ٌو  الثالثاء  األطر الزمنٌة والعملٌات المتعلقة بااللتزامات:

الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج المعنً بتولى فرٌق االتصال 
 دٌربان للعمل المعّزز النظر فً القس  "ك".

دذر مندوب السعودٌ  نٌاب  عن المجموع  العربٌ  من أن القس  "ك" 
كا  واطإجراءات امأيسا  الخاص  بااللتزا  وامأد باطإضاف  إلى

اطإخالل بالنتائج القانونٌ  فً بارٌس وخارج  االمإسسٌ  من شؤنه
والٌ  ومها  الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 

 المعّزز.
ددد مندوب االتداد امأوروبً الداج  إلى يٌا  امأطراف بزٌاد  

دورٌ . أكد مندوب أندونٌسٌا على ضرور  التزامات التخاٌف بصور  
عد  التراجع، كما أكد مندوب سنغافور  على أهمٌ  أخذ الظروف 
الوطنٌ  والمتطلبات القانونٌ  فً االعتبار. أشار مندوب الهند إلى أن 
امأطراف ٌجب تنظر فً التعدٌالت بناًء على عد  أمور من بٌنها 

ٌ  فً موازن  الكربون المسئولٌات التارٌخٌ  والمشارك  المتساو
 العالمٌ .

أكدت مندوب  نٌوزٌلند  على أهمٌ  عمل تسلسل لاللتزامات ووجود 
يواعد لتناٌذها. وايتردت توضٌح أن مقررات مإتمر امأطراف دول 

 إطار الشاافٌ  لن ٌت  تطبٌقها بؤثر رجعً.
ايترح مندوب البرازٌل أن ٌقد  كل طرف مساهم  لاتر  خمس 

لمساهمات فً الاتر  الالدق . ايترح مندوب سنوات ومإشرات ل
 االتداد امأوروبً مراجع  المساهمات كل فتر  خمس سنوات.

أكد مندوب كوستارٌكا على ضرور  تقٌٌ  مستوى المخاطر المرتبط 
بمستوى التزامات التخاٌف أو التعرف على عد  وجودها. ايترح 

إلى النظر إلى  مندوب جنوب أفرٌقٌا إلقاء نظر  إلى الوراء باطإضاف 
امأما  لتغطٌ  االلتزامات الدالٌ  والمستقبلٌ  الخاص  بالتخاٌف 

ٌّف وُسُبل التناٌذ.  والتك
فً فتر  بعد الظهر من ٌو  الخمٌس، تبادل فرٌق االتصال  الدورات:
الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعنً ب

الدورات فً االتااق المعّزز وجهات النظر دول السإال الخاص ب
 من القس  "ك". 71الجدٌد وبصا  خاص  الاقر  

أكد مندوب السعودٌ  نٌاب  عن المجموع  العربٌ  أن الدور  ٌجب أن 
تكون مرتبط  بمراجع  الطموح وبتناٌذ كل العناصر الست بموجب 

 والٌ  دٌربان، وطالب بالتمٌٌز فً الدورات بالنسب  للدول النامٌ .
ٌّف ٌجب  ذكرت مندوب  االتداد امأوروبً أن التزامات التخاٌف والتك
أن ٌت  التعامل معها بصور  مختلا . وأشارت إلى أن كل امأطراف 
ٌجب أن ٌكون لدٌها التزامات بالتخاٌف طول الويت وأن ٌت  

طالبت بتبسٌط إجراءات مراجعتها وتعزٌزها بصا  دورٌ . كما 
. دذر مندوب االتداد الروسً من تبنً اً قتطلب تصدٌتً ال تالتعدٌل ال

أطر زمنٌ  ٌمكن أن "تكون ذات نتٌج  عكسٌ " أو تتسبب فً 
 "التراجع" وطالب بتجنب إجراءات شبه يانونٌ  للتعدٌل.

أشار مندوب البرازٌل إلى أن مكون التموٌل الخاص بالمساهمات ُمقٌد 
وارد بدورات الموازنات الوطنٌ  باطإضاف  إلى دورات تجدٌد م

الصندوق امأخضر للمناخ ومرفق البٌئ  العالمٌ . وفٌما ٌتعلق 
بالتخاٌف، فقد طالب باتجاه مبنً على فترتٌن متتابعتٌن، مع مساهم  
مدتها خمس سنوات ذات صٌغ  يانونٌ  نهائٌ  ومإشر للمساهمات 
خالل فتر  الخمس سنوات التالٌ  مما ٌعطً إشار  طوٌل  امأجل 

متزاٌد  ومتدرج    من طلب مساهمات طمود للقطاع الخاص. ودذر
دٌث أشار إلى أن ذلك ٌمكن أن ٌإدي إلى طموح منخاض فً الاتر  

مراجع   2015امأولى. كما ايترح مندوب البرازٌل أن ٌتضمن اتااق 
أدكا  إجمالً التقد  ندو الهدف العالمً باطإضاف  إلى امأدكا  المتعلق  

 الُمددد  وطنٌاً.بدورات التقدٌ  الاردي للمساهمات 
طالب مندوب الٌابان بدور  مدتها عشر سنوات كإشار  للمستثمرٌن 
وعبَّر عن استعداده للنظر فً مراجع  فً منتصف المد  ُتركز على 

الرابط  تعزٌز وفه  المساهمات. ايترح مندوب شٌلً نٌاب  عن 
 المستقل  مأمرٌكا الالتٌنٌ  والكارٌبً أن ٌت  تددٌد نطاق المساهمات
بوضوح فً االتااق الجدٌد بدٌث ٌت  تقدٌ  تااصٌل مختلا  للتخاٌف 

ٌّف وُسُبل التناٌذ.  والتك
أشار مندوب سوٌسرا إلى أن امأطراف فً لٌما وافقت على السماح 

المساهمات المقرر  المددد  على المستوى الوطنً فً أطر بتقدٌ  
جموع  الثانٌ  زمنٌ  مختلا ، وايترح االتااق على التوافق بالنسب  للم

من االلتزامات وأن تقد  كل امأطراف االلتزامات الالدق  فً ناس 
 الويت.

ايترح مندوب الصٌن دور  مدتها عشر سنوات تركز على الطموح 
لبناء الثق  وٌت  من خاللها: اتخاذ الدول  2030 – 2020الُمعّزز فً 

لتناٌذ للدول المتقدم  لدور الرٌاد  فً تخاٌض االنبعاثات وتقدٌ  ُسُبل ا
النامٌ ، على أن تتبع الدول النامٌ  هذه الرٌاد  وتستخد  ُسُبل التناٌذ 
ٌّف. كما أكد على أهمٌ   لزٌاد  مستوى طمودها فً التخاٌف والتك
الدورات المدلٌ  وأشار إلى أن الدول النامٌ  ستقو  بالنظر مدلٌاً فً 

إلى الداج   اطإجراءات الُمعّزز  الخاص  بها. وأشار مندوب الصٌن
 إلى منهج شامل وروابط كلٌ  بٌن مختلف عناصر االتاايٌ .

الوالٌات المتدد  امأمرٌكٌ  الدورات التً مدتها خمس دع  مندوب 
سنوات وعبر عن تاضٌله لتنسٌق الدورات الوطنٌ  لألطراف دتى 
تجذب االهتما  العا  مما ٌإدي إلى دفع الطموح. كما عبر عن تداظه 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
التً سٌت  إعاد  النظر فٌها فً خالل خمس  2030 إزاء فكر  هدف

سنوات وذكر أن الخبرات ُتشٌر إلى أن الدول التً يامت بالعملٌ  على 
 المستوى الوطنً ُتمانع فً مراجع  الطموح.

مندوب المكسٌك على الداج  إلى تقٌٌ  التقد  خالل المسار ودع   أكد
الرابط  المراجع  الالدق  لاللتزامات طبقاً لما ايترده مندوب 

المستقل  مأمرٌكا الالتٌنٌ  والكارٌبً. دع  مندوب بلٌز نٌاب  عن 
الجماع  الكارٌبٌ  دورات مدتها خمس سنوات على أن تبدأ الدور  

المساهمات المقرر  المددد  كما أشار إلى تدوٌل . 2020امأولى فً 
على المستوى الوطنً إلى التزامات ُملزم  يانوناً مع امأخذ فً 
االعتبار الظروف الخاص  لتدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  وأيل 

 البلدان نمواً.
طالب مندوب الهند بمساهمات مقرر  مددد  على المستوى الوطنً 

وذات معلومات متااوت  للدول المتقدم   تتناول كل عناصر االتااق
والدول النامٌ  ولكن بؤطر زمنٌ  مماثل ، وعارض المراجع  الالدق  
لهذه المساهمات. أشار مندوب إٌران إلى أن عملٌ  الدورات ٌجب أن 
تكون مشروط  بدع  من الدول المتقدم . أكد مندوب السعودٌ  على 

ٌّف وسُ  ُبل التناٌذ وشّدد على أن الطبٌع  التكاملٌ  للتخاٌف والتك
الدورات ٌجب أن تؤخذ فً اعتبارها كل هذه العناصر. طالب مندوب 
توفالو نٌاب  عن أيل البلدان نمواً بالتوازي فً دورات التخاٌف وُسُبل 
التناٌذ ودع  دورات مدتها خمس سنوات. أكد مندوب أيل البلدان نمواً 

نتصف الدور . طالب على أن الدول ٌمكنها زٌاد  مساهماتها فً م
ٌّف، وبالنظر إلى الداج   مندوب جزر مارشال بالمرون  فً دور  التك
إلى أن تعكس امأولوٌات المدلٌ  والوطنٌ . شكر رٌاسناٌدر الرئٌس 
المتشارك الوفود على المنايش  "الثرٌ  والشٌق  للغاٌ ". وذكر أن هذه 

 المنايشات يدمت أكثر مما هو متويع.
"ك" المعنون "امأطر الزمنٌ  والعملٌات المتعلق  القس   النتٌجة:

بااللتزامات/ المساهمات/ امأمور امأخرى المتعلق  بالتناٌذ والطموح". 
وٌشٌر فً الداشٌ  إلى أن بعض امأطراف ترى أنه من السابق مأوانه 
منايش  هذا القس . وٌتضمن النص أدد عشر صاد  كما ٌتضمن 

 بدٌلٌن.
، وٌدتوي على 87مكرر إلى  69قرات من ٌتضمن البدٌل امأول الا

أربع  أيسا  فرعٌ  معنون  بـ: االلتزامات/ المساهمات/ اطإجراءات/ 
نطاق التناٌذ والطموح، والمراجع  المسبق / المزٌد من تٌسٌر الشاافٌ  
والوضوح/ العملٌ  التشاورٌ / الاتر ، ووضع الصٌغ  الرسمٌ  

لنظر فٌها، والمراجع  لإلجراءات الُمعزز / االنتهاء منها/ ا
 االستراتٌجٌ  للتناٌذ/ تقٌٌ  إجمالً الطموح/ آلٌ  الطموح الُمعّزز .

فً صباح ٌو  الثالثاء يا  فرٌق االتصال  تٌسٌر التنفٌذ وااللتزام:
الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعنً ب

 المعّزز بالنظر فً القس  "ل".
نٌاب  عن تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  ايترح مندوب المالدٌف 

نصاً دول نظا  صار  ويوي لاللتزا  لتسهٌل عملٌ  التناٌذ. ايترح 
مندوب توفالو نٌاب  عن أيل البلدان نمواً ومندوب ترٌنداد وتوباجو 
نٌاب  عن الجماع  الكارٌبٌ  لجن  التزا  ذات فروع للتناٌذ والتٌسٌر. 

رار تااصٌل آلٌ  االلتزا  فً دع  مندوب االتداد امأوروبً إي
االجتماع امأول للهٌئ  الداكم  لالتااق الجدٌد. ايترح مندوب جزر 
مارشال أن تعكس عضوٌ  لجان االلتزا  تمثٌل جغرافً متساوي 

 وٌشمل الدول الجزرٌ  الصغٌر  النامٌ .
ايترح مندوب باكستان نٌاب  عن البلدان النامٌ  متقارب  التاكٌر، مرايب  

  الدول المتقدم  بالتزامات تخاٌض االنبعاثات وتقدٌ  ُسُبل التناٌذ. التزا
طالب مندوب جنوب أفرٌقٌا بمنهج متماٌز لاللتز  وٌشمل نظا  
"ويائً وتعاونً". ايترح مندوب بولٌاٌا إنشاء مدكم  دولٌ  لعدال  

 المناخ.
القس  "ل" مكون من ثالث صادات وٌتضمن ثالث  بدائل  النتٌجة:
. كما ٌشٌر فً داشٌ  إلى أن بعض امأطراف ترى أنه من 88للاقر  

 السابق مأوانه منايش  هذا القس .
فً صباح ٌو  الثالثاء يا  فرٌق  األحكام اإلجرائٌة والمؤسسٌة:

الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان المعنً باالتصال 
 للعمل المعّزز بالنظر فً القس  " ".

أن تخد  كل الهٌئات الارعٌ  التابع  لالتاايٌ  ايترح مندوب النروٌج 
أٌضاً ما ل  ٌت  تددٌد خالف ذلك. ودول  2015اطإطارٌ  اتااق 

تعدٌالت مرفقات االتااق الجدٌد، ايترح مندوب االتداد امأوروبً أنه 
ٌمكن لألطراف تعدٌل التزامات التخاٌف الخاص  بها بالزٌاد  وٌت  

باع امأطراف على ذلك وأن يبول ذلك ما ل  تعترض ثالث  أر
 االنسداب من االتااق لن ٌكون ممكناً إال إذا التز  الطرف بالتزاماته.

لهٌئ  الارعٌ  للتناٌذ الهٌئ  والارعٌ  اايترح مندوب أثٌوبٌا أن تقو  
للمشور  العلمٌ  والتكنولوجٌ  بدساب متوسط انبعاثات غازات الدفٌئ  

تقدٌ  مسود  يرارات دول لكل فرد والناتج المدلً اطإجمالً، و
مراجعات المرفق امأول والمرفق  الثانً مبنٌ  على معادل  تددد 
المتوسط العالمً لهذه امأريا  وتؤخذ فً اعتبارها دج  السكان لدى 

 هذا الطرف.
ايترح مندوب المكسٌك أنه فً دال  استنااذ الجهود للوصول إلى أي 

ثلثً أصوات امأطراف  اتااق فإنه ٌمكن أن ٌت  اتخاذ يرار بواسط 
الداضرٌن والذٌن ياموا بالتصوٌت باستثناء دال  امأمور المتعلق  

فً الرأي وداالت امأمور اطإجرائٌ  التً  اً بالتموٌل التً تتطلب اجماع
 تتطلب أغلبٌ .

القس  " " مكون من ست صادات وٌتضمن الاقرات من  النتٌجة:
. وٌدتوي على يسمٌن فرعٌٌن بعنوان الترتٌبات 103 – 89

المإسسٌ  وامأدكا  اطإجرائٌ / أدكا  ختامٌ . وٌت  اطإشار  فً داشٌ  
 إلى أن بعض امأطراف ترى أنه من السابق مأوانه منايش  هذا القس .

فرٌق االتصال الثالثاء نظر فً صباح ٌو   التمهٌد والتعرٌفات:
الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعنً ب

 المعّزز فً هذه امأيسا .
تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  ايترح مندوب المالدٌف نٌاب  عن 

ومندوب االتداد امأوروبً اطإيرار بؤن تغٌر المناخ ٌدتاج إلى أكبر 
 وأشمل تعاون ممكن.

سوٌسرا باقر  مناصل  عن النوع االجتماعً ودقوق طالب مندوب 
الرابط  المستقل  مأمرٌكا الالتٌنٌ  والكارٌبً اطإنسان. كما دعا مندوب 

نشتاٌن أن ختنباقر  يائم  بذاتها عن دقوق اطإنسان. وايترح مندوب لٌ
االتااق ٌجب أن ٌساه  بصور  كبٌر  فً تدقٌق أعمال التنمٌ  لما بعد 

2015. 
البلدان النامٌ  متقارب  التاكٌر اطإشار  وب إٌران نٌاب  عن ايترح مند

إلى أن الدص  امأكبر من االنبعاثات العالمٌ  الدالٌ  للغازات الدفٌئ  
تؤتً من الدول المتقدم  وأن االنبعاثات فً الدول النامٌ  سوف تنمو 

 لتقابل ادتٌاجاتها االجتماعٌ  والتنموٌ .
ايترح مندوب االتداد امأوروبً إضاف  اطإشار  إلى الظروف الوطنٌ  
المختلا  أٌنما ٌت  اطإشار  إلى المسئولٌات المشترك  ولكن المتااوت  

الوالٌات المتدد  امأمرٌكٌ  والقدرات ذات الصل . كما ايترح مندوب 
مكان مخصص للمرفق "س" لٌت  االتااق علٌه فً بارٌس وٌت  تددٌثه 

دورٌ  بناًء على المعاٌٌر المتعلق  باالنبعاثات المتغٌر  بصا  
واالتجاهات االيتصادٌ ، ومكان مخصص للمرفق الجدٌد "ص" ٌت  
االتااق علٌه بناًء على القدرات والظروف االيتصادٌ  المتغٌر . ايترح 
مندوب سانت لوسٌا وضع مكان مخصص للمرفق "ع" للدول 

  .الخارج  عن نطاق المرفقات الجدٌد
القس  "أ" من التمهٌد مكون من أربع صادات وٌدتوي على  النتٌجة:

خٌارٌن. الخٌار امأول هو مكان مخصص للتمهٌد والخٌار الثانً 
ٌتضمن مقتردات متعدد  لاقرات تمهٌدٌ . وٌتضمن القس  "ب" 
الخاص بالتعرٌاات التعرٌاات المقترد  ومكان مخصص 

و"تخاٌض االنبعاثات"  للمصطلدات: "الكٌان الداك " و"الطرف"
و"المعاهد " و"الداضرون الذٌن ياموا بالتصوٌت" و"الهٌئ  الارعٌ " 
و"امأطراف المدرج  فً المرفق س" و"امأطراف المدرج  فً 

" وأي تعرٌاات 3المرفق ص" و"امأطراف المدرج  فً المرفق ع/
 أخرى مطلوب .
المعنً ل فرٌق االتصافً صباح ٌو  امأربعاء تبادل  هٌكل االتفاق:

الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز ب
 .2015وجهات النظر دول هٌكل اتااق 

دعا رٌاسناٌدر، الرئٌس المتشارك، امأطراف للتركٌز على: ما الذي 
ٌجب أن ٌاعله االتااق، وكٌف ٌمكن لالتااق أن ٌنهض باالتاايٌ  

اتااق ٌت  مر  وادد  أ  اتااق  اطإطارٌ ، وسواء إذا كان االتااق سٌكون
ٌتطور وٌتغٌر من خالل مجموع  متتالٌ  من االلتزامات، وما هو 
دور الكٌانات واآللٌات التً ت  انشائها منذ الدور  الخامس  عشر 
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ٌّف والتخاٌف وُسُبل التناٌذ،  لمإتمر امأطراف، وكٌاٌ  التعامل مع التك

اق وما هً القضاٌا التً وما هً القضاٌا التً ٌجب تضمٌنها فً االتا
 ٌجب التعامل معها من خالل مقررات مإتمر امأطراف.

تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  على شّدد مندوب جواتٌماال نٌاب  عن 
أن االتااق الجدٌد ٌجب أن ٌتس  بالطموح وٌكون اتااياً عالمٌاً، وٌمنع 

ب التراجع وٌإدي إلى الزٌاد  التدرٌجٌ  فً كل االلتزامات. طال
مندوب توفالو نٌاب  عن أيل البلدان نمواً بقس  خاص عن الخسائر 
ٌّف وض  المإسسات  وامأضرار، والمعامل  المتوازن  للتخاٌف والتك

 القائم .
ايترح مندوب المالدٌف نٌاب  عن تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  أن 
ٌّف  ٌت  تضمٌن الخسائر وامأضرار فً االتااق الجدٌد بمعزل عن التك

دد الداج  إلى توضٌح العالي  بٌن االتااق ومقررات مإتمر ود
امأطراف. ودع  مندوب الباهاما نٌاب  عن الجماع  الكارٌبٌ  

ٌتضمن أيساماً عن عد  أمور من بٌنها: المبادئ العام ،  بروتوكوالً 
وااللتزامات والتعهدات، واطإخطار عن المعلومات المتعلق  بالتناٌذ، 

 وٌ  المنازعات وآلٌ  مالٌ .واطإلزا ، وآلٌ  لتس
أكد مندوب السعودٌ  نٌاب  عن المجموع  العربٌ  على أن الطبٌع  
القانونٌ  لالتااق ٌجب أن ٌت  منايشتها يبل االتااق على المدتوى. 
كرر مندوب االتداد امأوروبً اطإشار  إلى نتٌج  ُملزم  يانوناً فً 

دٌز التناٌذ صور  بروتوكول، وددد الداج  إلى أدكا  لتدخل 
 والتصدٌق باطإضاف  إلى المنظمات االيتصادٌ  اطإيلٌمٌ  وااللتزا .

الوالٌات المتدد  امأمرٌكٌ  أن االتااق ٌجب أن ٌتطور ذكر مندوب 
بمرور الويت لكً ٌشجع بالتدرٌج على إجراءات أكثر طموداً. وأشار 
ٌّف. وعارض  إلى أن االتااق ٌجب أن ٌتضمن كالً من التخاٌف والتك

المساهمات المقرر  المددد  على المستوى الوطنً فً تضمٌن 
المرفقات وأشار إلى أن صٌغ  أخرى ستكون أكثر مالئم  للمساهمات 

. طالب مندوب سوٌسرا باتااق 195المتنوع  التً ٌصل عددها إلى 
ٌدقق ما ٌلً: ٌشمل الجمٌع، ٌعمل على تطوٌر وتعزٌز المإسسات 

ٌّف والتموٌل الذي ٌتناول القائم ، وٌتضمن يواعد دول  التخاٌف والتك
 كل مجال طبقاً لالدتٌاجات الخاص  به.

ذكر مندوب االتداد الروسً أن االتااق ٌجب أن ٌتضمن: امأهداف 
والمبادئ والقضاٌا المواضٌعٌ  الرئٌسٌ . وأكد على: خلق صل  
واضد  بٌن االلتزامات واطإلزا ، والمشارك  العالمٌ ، والنظر فً 

المستااد  من بروتوكول كٌوتو للدخول فً دٌز تناٌذ االتااق  الدروس
الجدٌد. ايترح مندوب تركٌا أن ٌؤخذ االتااق الجدٌد فً االعتبار 
الدقائق االيتصادٌ  واطإجتماعٌ  وأن ٌكون موجهاً بالِعل . ذكر مندوب 
ٌّف  النروٌج أن االتااق الجدٌد ٌتضمن يسماً عن كالً من التخاٌف والتك

التوازن والطبٌع  العالمٌ  لاللتزامات فً كال العنصرٌن. أكد لٌعكس 
مندوب امأرجنتٌن على أن عمل الارٌق العامل المخصص المعنً 
بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز ٌجب أن ٌتماشى مع االتاايٌ  اطإطارٌ  
ومبادئها، وأن ٌعكس المسئولٌات المشترك  لكن المتااوت  والقدرات 

كس أٌضاً بصور  متساوٌ  كل عناصر المقرر ذات الصل ، وأن ٌع
)التخاٌف، والتكٌف، والتموٌل، والتكنولوجٌا، وشاافٌ   17 -/  أ1

 اطإجراءات والدع ، وبناء القدرات(.
وتؤكٌداً على أن الشكل ٌؤتً بعد الوظٌا ، شّدد مندوب استرالٌا على 

ودع  الاعالٌ  والبساط  والقدر  على االستمرار وتجنب اطإزدواجٌ . 
الوالٌات المتدد  امأمرٌكٌ  والبرازٌل تضمٌن مندوبو المكسٌك و

 المإسسات القائم  فً االتااق الجدٌد لتسهٌل تناٌذه.
 

مراجعته فً  أكد مندوب البرازٌل على أهمٌ  االتااق الذي ٌدتاج إلى
كل دور . كما أكد مندوب نٌوزٌلند  على مبادئ العالمٌ  واالستدام . 

لٌزٌا نٌاب  عن البلدان النامٌ  متقارب  التاكٌرعلى أن وشّدد مندوب ما
نتائج بارٌس ٌجب أن ُتعّزز من تناٌذ االتاايٌ  اطإطارٌ  "الموجود  

 بالاعل والمستمر " وال تدل مدلها.
مندوب البلدان النامٌ  متقارب  التاكٌر بتدوٌل التركٌز من  طالب

ٌّف للمعامل  المتوازن  والكلٌ  لكل  الطبٌع  المختلا  للتخاٌف والتك
العناصر كما طالب بتعزٌز يواعد القٌاس واطإبالغ والتدقق فٌما ٌتعلق 
بالدع . ددد مندوب نٌوزٌلند  أهمٌ  التخاٌف كعنصر أساسً وأشار 

ٌنما نرى أن ترتٌبات الدع  ضرورٌ  إال أنه "ال ٌجب أن إلى أنه ب
 نرى أنها غاٌ  فً دد ذاتها".

ايترح مندوب نٌوزٌلند  أن ٌت  تضمٌن يواعد المداسب  لقطاع 
استخدا  امأراضً فً االتااق وأن ٌت  التعامل مع التااصٌل التقنٌ  فً 
 مقررات مإتمر امأطراف. أشار مندوب امأرجنتٌن إلى أن يطاع
استخدا  امأراضً ٌجب أن ٌت  استثناءه من االتااق. شّدد مندوب 
البرازٌل على أن أي اتااق له آلٌ  سوق ٌجب أن ٌكون مبنٌاً على فه  
مشترك لقواعد المداسب  الخاص  بهذه اآللٌ . ايترح مندوب فنزوٌال 
إلغاء اطإشار  إلى آلٌات السوق فً االتااق الجدٌد. دعا مندوب بنما 

عن ائتالف بلدان الغابات المطٌر  إلى تضمٌن إطار وارسو نٌاب  
المبادر  المعزز  لخاض االنبعاثات الناجم  عن إزال  امأدراج دول 

وتدهور الغابات فً البلدان النامٌ  ويواعد مداسب  واضد  فً 
 االتااق الجدٌد.

أكدت العدٌد من امأطراف على أهمٌ  التارٌق بٌن ما الذي سٌت  
االتااق وما سٌت  تضمٌنه فً مقررات امأطراف. ددد تضمٌنه فً 

مندوب االتداد امأوروبً الداج  إلى النظر فً ما الذي سٌجتاز 
اختبار الزمن وما الذي ٌجب أن ٌت  تعدٌله بصور  دورٌ . دع  
مندوب المكسٌك اتااق ٌسمح بالتعدٌالت الاعال  دون عملٌ  تصدٌق. 

ٌكٌ  إلى أنه ال ٌجب أن ٌكون الوالٌات المتدد  امأمرأشار مندوب 
هناك تدرج بٌن أهمٌ  االتااق وأهمٌ  مقررات مإتمر امأطراف. ذكر 

تكون هناك "عناصر من الدرج  ال أمندوب البرازٌل أنه ٌجب 
الثانٌ ". أشار مندوب الصٌن إلى أن المنايشات أو القرارات دول ما 

غ  القانونٌ  ٌدخل فً االتااق سابق  مأوانها يبل االتااق على الصٌ
 لنتائج بارٌس.

عارض مندوب الهند المقتردات الخاص  بالمرفقات الجدٌد  س، ص، 
ع وطالب بما ٌلً: ورش  عمل دول آثار الطبٌع  القانونٌ  لالتااق 
الجدٌد، وتوضٌح كٌاٌ  استااد  المااوضات من تقارٌر التقٌٌ  الخاص  

ٌّر المناخ، وب ضمان أن المقررات الارٌق الدكومً الدولً المعنً بتغ
( يد ت  االنتهاء منها 2020)طموح ما يبل  2الخاص  بمسار العمل 

 يبل بارٌس.
انتهى التااوض على النص بثالث مقتردات هٌكلٌ  وأماكن  النتٌجة:

 مددد  للمالدق أو المرفقات.
فً فتر  بعد ظهر ٌو  الثالثاء، طالب  مناقشات حول التبسٌط:

رٌاسناٌدر، الرئٌس المتشارك، امأطراف بتقدٌ  وجهات نظره  دول 
تبسٌط النص. وايترح العمل يسماً بقس  خالل نص العناصر الذي ت  
إعداده فً لٌما على أن ٌت  تضمٌن وجهات نظر امأطراف فً مستند 

 مناصل كً ٌستخد  كمرجع من يبل امأطراف.
مندوبا الصٌن وفنزوٌال عن يلقهما من أن الرجوع إلى نص عبر 

العناصر الخاص بلٌما ٌعتبر خطو  إلى الوراء. أكدت العدٌد من 
ومالٌزٌا، نٌاب  عن  ،وأوغند  ،وفنزوٌال ،امأطراف وتشمل السعودٌ 

البلدان النامٌ  متقارب  التاكٌر، وبلٌز، والسودان، نٌاب  عن المجموع  
لداج  إلى التركٌز على النص الُمعدل. كما اكدت امأفرٌقٌ ، على ا

العدٌد من امأطراف على رغبتها فً التدقق من أن النص المعدل 
ٌعكس بوضوح وجهات نظره  وتؤجٌل عملٌ  التبسٌط إلى أن ٌصبح 
النص المعدل متاداً، بٌنما نادت بعض امأطراف بالبدء فً أعمال 

 التبسٌط على الاور.
مندوب البرازٌل تقدٌ  وري  غٌر رسمٌ  تتضمن شكل  ايترح

توضٌدً أو جدول لتوضٌح االختالفات بٌن امأطراف، باطإضاف  إلى 
الاصل المدتمل بٌن عناصر االتاايٌ  عن عناصر مقررات مإتمر 
امأطراف. عارض مندوب السودان نٌاب  عن المجموع  امأفرٌقٌ  

طراف فً هذه فصل عناصر االتاايٌ  عن عناصر مقررات امأ
المردل . ذكر مندوب مالٌزٌا نٌاب  عن البلدان النامٌ  متقارب  التاكٌر 
أن التبسٌط ٌجب أن ٌركز على: ضبط النص لٌتواء  مع االتاايٌ  
اطإطارٌ  واالتاايٌات التً ت  التوصل إلٌها فً لٌما، واطإبقاء على 

زن . أكد المعانً الديٌق  للمقتردات، ومنايش  كل عنصر بصور  متوا
مندوبا أثٌوبٌا وفنزوٌال على أنه ٌدق لألطراف ايتراح نص جدٌد فً 
أي مردل  من المااوضات. شجع مندوب البرازٌل امأطراف بعد  

 التقد  بمقتردات جدٌد .
وافقت امأطراف على أن النظر فً التبسٌط سوف ٌبدأ بعد ظهر ٌو  

سا  النص امأربعاء بعد أن ٌت  إعطائه  الارص  لمراجع  كل أي
 المعدل.
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وبعد ظهر ٌو  امأربعاء، طلب دوغالف، الرئٌس المتشارك، من 
امأطراف أن ٌتقدموا بمقتردات دول كٌاٌ  تبسٌط النص. وشرح أن 
امأمان  يد دددت كل الاقرات المتماثل  فً النص المعدل، والتً ت  
عرضها على الشاش . أشار مندوب توفالو نٌاب  عن أيل البلدان نمواً 

مندوب بولٌاٌا نقط  نظا  وطلبا المزٌد من الويت للنظر فً النص و
الجدٌد. شّدد مندوب بولٌاٌا على أن تددٌد أي من المقتردات 
المتشابه  فً النص هً مهم  امأطراف ولٌست مهم  امأمان . أكد 
دوغالف الرئٌس المتشارك، على أن امأطراف التً امتنعت عن تقدٌ  

امأولى للنص ٌجب أن ٌت  إعطاإها الارص   مقترداتها خالل القراء 
لتقدٌ  مقتردات التبسٌط الخاص  بها. تقد  مندوب شٌلً نٌاب  عن 
الرابط  المستقل  مأمرٌكا الالتٌنٌ  والكارٌبً ومندوبا أثٌوبٌا وأسترالٌا 

 بمقتردات مددد  دول التبسٌط.
ل دث مندوب فنزوٌال على استخدا  الويت باعالٌ  وعلى القٌا  بؤو

يراء  متعدد  امأطراف للنص المعدل. دع  مندوب االتداد الروسً 
البدء فً المااوضات ولكنه عارض مقترح الرئٌس المتشارك فً 
االنتقال إلى مجموعات أصغر. ايترح مندوبو اطإكوادور وفنزوٌال 

الدول النامٌ  متقارب  التاكٌر إتاد  الارص  لألطراف لشرح و
يترح مندوب البرازٌل أن تقو  امأطراف مقترداته  المددد . كما ا

بتددٌد مجاالت االزدواجٌ  من خالل منايشات غٌر رسمٌ  ماتود . 
دع  مندوب جزر مارشال هذا النهج، وايترح أن تقرر امأطراف فً 
فتر  الدق  من امأسبوع إذا ما كانت ترٌد وضع هذا العمل فً مستند. 

نص جنٌف عندما تبدأ طالب مندوب مالٌزٌا بتوضٌح ماذا سٌددث فً 
امأطراف فً ايتراح تغٌٌرات. طالب مندوب إٌران ودعمه فً ذلك 
مندوب مصر، أن تقو  امأمان  بإعداد نسخ  من النص الجدٌد توضح 
التعدٌالت منسوب  إلى امأطراف التً تقدمت بها، وعارض مندوبا 

 فنزوٌال وكولومبٌا هذا االيتراح.
النص الذي ٌشٌر إلى أي من  ذكر دوغالف، الرئٌس المتشارك، أن

االيترادات منسوب  مأي من امأطراف ٌعتبر مستند داخلً وأن 
 امأطراف تستطٌع الدصول على معلومات دول المعارضٌن.

وفً صباح ٌو  الخمٌس، يا  دوغالف، الرئٌس المتشارك، بتٌسٌر 
المشاورات غٌر الرسمٌ  دول التبسٌط. ث  تولى اطإخطار عن هذه 

جلس  بعد الظهر، وسلط الضوء على مقتردات التبسٌط المنايشات ل
المقدم  من مندوب أسترالٌا ومندوب امأرجنتٌن نٌاب  عن الدول 

 النامٌ  متقارب  التاكٌر.
وبعد المزٌد من المنايشات فً فرٌق االتصال دول التبسٌط فً فتر  
بعد ظهر ٌو  الخمٌس، أشار رٌاسناٌدر، الرئٌس المتشارك، إلى أن 

ٌف لن ٌت  تغٌٌره وذلك باستثناء تصدٌدات امأطراف نص جن
للمقتردات المقدم  بالاعل والتً سٌت  تقدٌمها لألمان  فً تما  الساع  
السادس  مساء ٌو  الخمٌس. وذكر أن النص سوف تت  ترجمته 
وتوزٌعه على امأطراف. كما أشار إلى أن تبسٌط المقتردات 

ٌونٌه/ دزٌران. وفٌما ٌتعلق  واطإضافات ٌمكن أن ٌت  تقدٌمها فً شهر
بطلب امأطراف بالمزٌد من الطموح فً جنٌف، أشار إلى أن 
امأطراف لدٌها "مخاوف زائد  عن الدد" دول التبسٌط وذكر أنه لن 

 ٌت  عقد المزٌد من المشاورات دول التبسٌط.
النتٌج : بعد ظهر ٌو  الجمع  وافقت الجلس  الختامٌ  العام  على أن 

  إعداده فً جنٌف سٌشكل امأساس للمااوضات امأساسٌ  النص الذي ت
ندو اتااق بارٌس والتً ستعقد فً بون فً شهر ٌونٌ / دزٌران. كما 
ت  الموافق  على أن نص التااوض سٌت  إصداره فً وثٌق  رسمٌ  ٌت  
ترجمتها وتوزٌعها على امأطراف طبقاً لطلب الدور  العشرٌن لمإتمر 

الرئٌس المتشارك، أن النص سٌت  إبالغه  امأطراف. ذكر رٌاسناٌدر،
لألطراف يبل الموعد فً مارس/ آذار. وأكد على أن ارسال النص لن 
ٌخل بالنتٌج  القانونٌ  فً بارٌس، أو بالطبٌع  القانونٌ  مأي من 
الاقرات أو بمكانها فً النص، أو بهٌكل االتااق، أو إذا ما كانت نتٌج  

ٌُتاق بارٌس ستكون بمثاب  بروتوكول،  أدا  يانونٌ  أخرى أو نتٌج  
علٌها ذات يو  يانونٌ  بموجب االتاايٌ  اطإطارٌ  تنطبق على كل 

الارٌق العامل المخصص امأطراف. والنص التااوضً الخاص ب
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز متاح على:  

http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/
negotiating_text_12022015@2200.pdf  

 

 (2020)طموح ما قبل  2مسار العمل 
ت  صباح ٌو  الثالثاء وخالل جلس  عملٌ  الادص التقنً النظر فً 

. كما ت  النظر فً هذا 2020دول طموح ما يبل  2مسار العمل 
الارٌق العامل المعنً بالموضوع أثناء منايشات فرٌق االتصال 

للعمل المعّزز فً صباح ٌو  المخصص المعنً بمنهاج دٌربان 
الخمٌس وأثناء جلسات تبادل امأفكار لارٌق االتصال دول النهج 
الخاص بالجزء التاسع من الدور  الثانٌ  للارٌق العامل المخصص 
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز والتً ستنعقد فً شهر ٌونٌه/ 

 دزٌران.
المتشارك، االجتماع  افتتح رٌاسناٌدر، الرئٌس عملٌة الفحص التقنً:

الخاص بعملٌ  الادص التقنً وأشار إلى أن الارٌق العامل المخصص 
ٌجب أن ٌقد  توجٌه للدور  الدادٌ  والعشرٌن لمإتمر امأطراف دول 

 كٌاٌ  النهوض بعملٌ  الادص التقنً.
سلط جورج فوتو بٌرنالٌس، رئاس  الدور  العشرٌن لمإتمر 

بارٌس ودور  -أعمال لٌما امأطراف، بٌرو، الضوء على جدول
الجهات من غٌر الدول. أكد لورانس توبٌانا، رئاس  الدور  العشرٌن 
لمإتمر امأطراف، فرنسا، على الجهود الخاص  بالُمضً يُُدما فً 

بارٌس. وأشار إلى أن االيتصاد منخاض الكربون  -جدول أعمال لٌما
التناٌذي  من "امأمور الدتمٌ ". أكدت كرٌستٌانا فٌجورٌس، امأمٌن

ر المناخ، على "االتجاهات التاايٌ  امأم  المتدد  اطإطارٌ  بشؤن تغٌّ 
الدكٌم  الجدٌد  نسبٌاً" الخاص  بتداٌز العمل من يبل كل أصداب 
المصلد  ولٌس فقط من الدكومات المركزٌ . طالب توسً مبانو 
مبانو، الكونغو، بالنظر فً كٌاٌ  تدعٌ  عملٌ  الادص التقنً وتعزٌز 

 تائجها.ن
/الصٌن على أن التركٌز 77أكد مندوب مالً نٌاب  عن مجموع  الـ

ٌجب أن ٌتدول إلى "المزٌد، وامأسرع، واآلن"، كما طالب مندوب 
المالدٌف نٌاب  عن تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  بالتركٌز على 
امأعمال العاجل  وسلط الضوء على الطاي  المتجدد  فً الدول 

لنامٌ . ايترح مندوب البرازٌل أن ٌت  عقد اجتماع الجزرٌ  الصغٌر  ا
الخبراء التقنٌٌن بض  الخبرات من "العال  المالً وعال  االستثمار". 
طالب مندوب الهند بتوجٌه اهتما  خاص لتكلا  التكنولوجٌا والتموٌل 
المتاح ويدرات الدول على استٌعاب التكنولوجٌا والتموٌل.ايترح 

عملٌ  الادص التقنً معلومات من عملٌ  مندوب الصٌن أن تستخد  
التقٌٌ  متعدد  امأطراف ومن اللجن  الدائم  المعنٌ  بالتموٌل. طالب 
مندوب جنوب أفرٌقٌا ودعمه مندوب كولومبٌا باجتماعات للخبراء 

 التقنٌٌن تركز على الخبرات من عملٌات التناٌذ. 
مندوبا  الوالٌات المتدد  امأمرٌكٌ  ودعمه فً ذلكايترح مندوب 

االتداد امأوروبً وكولومبٌا بإعداد ملخص لصانعً السٌاسات. ايترح 
مندوب االتداد امأوروبً التركٌز على المجاالت ذات امكانٌات 
التخاٌف الكبٌر ، وأمثل  للممارسات الجٌد . طالب مندوب كولومبٌا 
بالتركٌز على "خٌارات السٌاس  الماقود " مثل النقل. طالب مندوب 

ٌ  باالهتما  بالمٌاه وبدماٌ  البٌئ  البدرٌ  والكربون امأزرق السعود
والتنوع االيتصادي واستخدا  امأراضً والتخطٌط الدضري وامأمن 

 الغذائً.
واستمرت المنايشات وتركزت على وسائل اشراك مإسسات االتاايٌ  
اطإطارٌ  والمنظمات الدولٌ  امأخرى الرائد  فً عملٌ  الادص 
 التقنً. وبعد الظهر نايش المشاركون دور المنظمات الدولٌ  الرائد . 

وفً فتر  بعد ظهر ٌو  الجمع ، يد  مبانو مبانو، المٌسر، تقرٌراً 
لٌ  الادص التقنً إلى الجلس  الختامٌ  العام  دول منايشات عم

للارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.كما 
سلط الضوء على أن بعض مإسسات االتاايٌ  اطإطارٌ  وبعض 
المنظمات الدولٌ  يد استطاعت تعبئ  ودشد موارد مالٌ  كبٌر  لتناٌذ 

ً. وأكد على استعداد امأنشط  المتعلق  بعملٌات الادص التقن
المشاركٌن للتدرك ندو "المزٌد وامأسرع واآلن" وندو ُسُبل التناٌذ، 
والتموٌل بصا  خاص  لمردل  التناٌذ. كما أشار إلى أنه باطإضاف  إلى 
المنايشات الجارٌ  دول مستقبل اجتماعات الخبراء التقنٌٌن، فقد ت  

مختلف المإسسات  ايتراح أفكار طإضااء الصبغ  الرسمٌ  على تعاون
 المعنٌ  مثل فرٌق عمل مخصص أو مجموع  اتصال مددد .
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 نشرة مفاوضات األرض 
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        ..      
فً صباح ٌو  الخمٌس  :2مناقشات فرٌق االتصال حول مسار العمل 

الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج المعنً بنايش فرٌق االتصال 
 .2دٌربان للعمل المعّزز مسار العمل 

/الصٌن ودعمه مندوب 77طالب مندوب مالً نٌاب  عن مجموع  الـ
الصٌن نٌاب  عن الدول النامٌ  متقارب  التاكٌر بنهج شامل فً التعامل 

وذلك باتباع ثالث   2020مع كل الركائز الرئٌسٌ  طإجراءات ما يبل 
مسارات دائم  ومتوازٌ  وهً: عملٌ  التناٌذ الُمعجل، وعملٌ  الخبراء 

 التقنٌٌن، واطإشراك رفٌع المستوى.
نوب أفرٌقٌا وآخرون على أهمٌ  القٌا  بالمزٌد من العمل أكد مندوب ج
دول التصدٌق على  20-/   أ1من المقرر  18 – 17فً الاقرات 

تعدٌل الدود  لبروتوكول كٌوتو وتناٌذ النتٌج  المتاق علٌها من 
)خط  عمل بالً(. عبر مندوب استرالٌا عن  13 -/   أ1المقرر 

بالتاصٌل ودث  18 -17رات تداظه إزاء مقتردات النظر فً الاق
الوالٌات المتدد  امأمرٌكٌ  الوفود على التركٌز على خط  مندوب 

 .2العمل المتاق علٌها لمسار العمل 
الدول النامٌ  متقارب  التاكٌر، ومندوب المالدٌف نٌاب  دث مندوب 

عن تدالف الدول الجزرٌ  الصغٌر  ومندوب كولومبٌا نٌاب  عن 
رٌكا الالتٌنٌ  والكارٌبً امأطراف على التصدٌق الرابط  المستقل  مأم

على تعدٌل الدود  لبروتوكول كٌوتو. عبر مندوب نٌكاراجوا عن 
أساه على "فتر  العشر سنوات الضائع " فٌما ٌتعلق بالتخاٌف 
والتموٌل والرإٌ . طالب مندوب جنوب أفرٌقٌا بعملٌ  تتطلب النظر 

دوب الرابط  المستقل  فً زٌاد  طموح الدول المتقدم . طالب من
مأمرٌكا الالتٌنٌ  والكارٌبً بزٌاد  التموٌل، والتركٌز على الاوائد 

 المشترك  للتنمٌ  المستدام  واطإشراك رفٌع المستوى.
الوالٌات المتدد   أكدت العدٌد من امأطراف ومنها الٌابان ونٌوزٌلند  و

 امأمرٌكٌ  على دور المإسسات القائم . سلط مندوب االتداد
امأوروبً الضوء على التقد  الذي ت  وٌشمل ما ت  فً مجال التموٌل 
وأشار إلى أن الهدف المتاق علٌه الخاص بالتموٌل السنوي للمناخ 

ملٌار دوالر أمرٌكً ٌتضمن عد  موارد من التموٌل. أكد  100ويدره 
مندوب نٌوزٌلند  على القنوات المتعدد  لتوزٌع التموٌل العا  باطإضاف  

 لصندوق امأخضر للمناخ.إلى ا
ايترح مندوب نٌوزٌلند  مدعماً من مندوب سوٌسرا منايش  خٌارات 
السٌاس  الخاص  بامأدوات المالٌ  لقطاع الطاي . طالب مندوب 

اجتماعات للخبراء التقنٌٌن دول كٌاٌ  التعرف على البرازٌل بعقد 
م  هذه القٌم  االجتماعٌ  وااليتصادٌ  مأنشط  التخاٌف الطوعٌ  وترج

النتائج إلى وددات ذات يٌم  مالٌ . أكد مندوب المكسٌك على الداج  
إلى ترجم  اجتماعات الخبراء التقنٌٌن إلى تناٌذ مشروعات جدٌد . 
كما ايترح، ودعمه فً ذلك مندوب سوٌسرا، عقد اجتماعات خبراء 
تقنٌٌن على المستوى اطإيلٌمً ودون اطإيلٌمً للتركٌز على مشروعات 

ٌمكن إعاد  تناٌذها خالل دع  من الصندوق امأخضر للمناخ مددد  
والتعاون الثنائً. أشار مندوب السعودٌ  إلى أن اجتماعات الخبراء 
ٌّف. أكد مندوب  التقنٌٌن ٌجب أن تشمل النظر فً الاوائد المشترك  للتك
جنوب أفرٌقٌا على الداج  إلى إٌجاد صالت وروابط واضد  بٌن 

تقنٌٌن والمإسسات القائم  مثل الصندوق اجتماعات الخبراء ال
ٌّف. ايترح مندوب النروٌج أال تركز  امأخضر للمناخ وصندوق التك
ٌّف ولكن ٌجب أٌضاً أن  اجتماعات الخبراء التقنٌٌن فقط على التك

 تركز على الصد  والاوائد المشترك  للتنمٌ  المستدام .
دمه  بهذه وجه رٌاسناٌدر، الرئٌس المتشارك، الشكر للوفود لتق

المقتردات، وطالبه  بالنظر فً مها  لٌما الخاص  بتعزٌز طموح ما 
وكٌاٌ  التعامل مع هذه المسؤل  فً بون فً شهر ٌونٌه/  2020يبل 

دزٌران. وخالل الجلس  الختامٌ  العام  التً عقدت بعد ظهر ٌو  
ف رٌاسناٌدر، الرئٌس المتشارك، على وجهات نظر  الجمع  َتعرَّ

 2لمشاركٌن اآلخرٌن دول كٌاٌ  النهوض بمسار العمل امأطراف ا
وأضاف أن ذلك ٌمكن أن ٌساعد فً التخطٌط لعمل الارٌق العامل 

، 2015المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز خالل عا  
وذكر أن مثل هذا العمل ٌتضمن النظر فً شهر ٌونٌه/ دزٌران فً 

لمإتمر امأطراف لعمل كٌاٌ  االستجاب  لطلب الدور  العشرٌن 
توصٌات للدور  الدادٌ  والعشرٌن دول كٌاٌ  النهوض بعملٌ  

 الادص التقنً.

النهج الخاص بالجزء التاسع من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل 
/ هالمخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز فً شهر ٌونٌ

 حزٌران
الارٌق العامل المعنً بفً صباح ٌو  الجمع ، عقد فرٌق االتصال 

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز جلس  لتبادل امأفكار 
والنظر فً كٌاٌ  الُمضً يدماً فً دور  شهر ٌونٌه/ دزٌران المقرر 

 عقدها فً بون.
/الصٌن ومندوب 77طالب مندوب جنوب أفرٌقٌا نٌاب  عن مجموع  الـ

السودان نٌاب  عن المجموع  امأفرٌقٌ  ومندوب السعودٌ  نٌاب  عن 
المجموع  العربٌ ، بالبدء على الاور فً المااوضات فً بون، 
وطالبوا الرئٌسٌن المتشاركٌن بإعداد مذكر  سٌنارٌو واضد  يبل 

ب  جنوب أفرٌقٌا بما ال ٌزٌد على دورتٌن االنعقاد. وطالبت مندو
متوازٌتٌن فً ويت وادد، كما طالبت بالتوازن بٌن الدول المتقدم  
والدول النامٌ  فً اختٌار المٌسرٌن، وعد  فصل المنايشات دول 
ٌّف عن منايشات ُسُبل التناٌذ، كما دعت إلى تخصٌص  التخاٌف والتك

االجتماعات، أكدت مع . ودول ياعات 2ويت لمنايش  مسار العمل 
مندوب االتداد الروسً على الداج  إلى تجنب "المسادات الصغٌر  
والمزددم ". طالب مندوب الصٌن بمعامل  كل عناصر مسار العمل 

بصور  متساوٌ  وطالب مع مندوب الهند بتوفٌر ويت مالئ  لمسار  1
وأعربا عن أساهما عن "عد  التوازن" الدالً. دذر مندوب  2العمل 

االتداد الروسً من أن مداول  التااوض على التوازن بٌن مسار 
 ٌمكن أن "ٌإدي إلى فقدان االتجاه". 2ومسار العمل  1العمل 

أشار مندوب االتداد امأوروبً إلى أساه عن عد  يدر  امأطراف على 
تبسٌط النص وإلغاء الاقرات المكرر  فً دور  جنٌف، وطالب 

ون. وايترح أن ُتعد امأمان  تدلٌالً "بتغٌٌر جذري فً السرع " فً ب
تقنٌاً للنص وتسلط الضوء على المجاالت التً ٌمكن تبسٌطها، ودع  
التااوض فً مجاالت مددد  ومجموعات مناصل  مددد  الويت فً 
شهر ٌونٌه/ دزٌران. كما طالب بمنايش  المساهمات المقرر  المددد  

اجو  البايٌ . وفٌما على المستوى الوطنً وتشمل امأثر اطإجمالً وال
، ذكر مندوب 2درج  مئوٌ . ودول مسار العمل  2ٌتعلق بهدف 

 18االتداد امأوروبً أن ال داج  للقٌا  بعمل مددد مبنً على الاقر  
 .20 -/   أ1من المقرر 

وتؤكٌداً على الداج  فً اطإسراع فً إدراز تقد ، ايترح مندوب 
ل االزدواجٌ  فً النص أوالً وأن توفالو نٌاب  عن أيل البلدان نمواً تقلٌ

تددد مذكر  السٌنارٌو التً سٌعُدها الرئٌسان المتشاركان مجاالت 
التداخل وذلك فً سرد أو فً جدول. ودع  تشكٌل مجموعتٌن 
مناصلتٌن فً بون. ايترح مندوب السودان نٌاب  عن المجموع  
 امأفرٌقٌ  ومندوب الصٌن تغٌٌر موعد أدد دورات الارٌق العامل
المخصص المقرر  فً النصف الثانً من هذا العا  إلى شهر أبرٌل/ 
نٌسان. عارض مندوبو سوٌسرا واطإكوادور والنروٌج أي اجتماعات 

 إضافٌ  يبل شهر ٌونٌه/ دزٌران.
طالب مندوب السعودٌ  نٌاب  عن المجموع   العربٌ  أن ٌت  منايش  

ٌّف وُسُبل التناٌذ ج نباً إلى جنب.  الموضوعات مثل التخاٌف والتك
طالب مندوب المكسٌك بما ال ٌزٌد على جلستٌن أو ثالث  جلسات فً 
ذات الويت وٌجب أن تكون جلسات ماتود  وتستعٌن بالمٌسرٌن الذٌن 
ت  اختٌاره  بصور  متوازن  والذٌن سٌقومون بإعداد تقارٌر لارٌق 
 االتصال بعد الجلس . دع  مندوبا سوٌسرا والنروٌج مقتردات مندوب
المكسٌك الخاص  بمجموعات مناصل  مددد  الويت وتقد  تقارٌرها 
إلى الجلس  العام . ايترح مندوب اطإكوادور تخصٌص أجزاء مددد  
فً بون مأعمال التبسٌط التً ل  ٌت  استكمالها فً جنٌف وذلك يبل 

 البدء فً العمل فً "الجلسات المٌسر ".
اد وري  دع  تقنٌ  "دون دع  مندوب الصٌن ايتراح يٌا  امأمان  بإعد

ٌقوما  ال المساس بالنص"، بٌنما أكد أن الرئٌسٌن المتشاركٌن ٌجب أن
بإعداد نص إرشادي. وفٌما ٌتعلق بالمجموعات المناصل ، فقد ددد 
الداج  إلى الوضوح دول أي من القضاٌا التً سٌت  منايشتها وكٌاٌ  

 اختٌار المٌسرٌن.
موع  المظل ، عن أساه لضٌاع عبر مندوب استرالٌا، نٌاب  عن مج

فرص إلغاء االزدواجٌ  فً النص وطالب بالوضوح فً أسلوب العمل 
فً المستقبل. أشار مندوب االتداد امأوروبً إلى أن نص جنٌف 
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ٌعتبر خطو  داسم  والتً ٌتمنى أال ٌت  نسٌانها مع الُمضً يُُدماً فً 

 فً بون.العملٌ . كما ايترح تخطً الجلس  االفتتادٌ  العام  
وتقدٌراً للنغم  اطإٌجابٌ  والتويٌرٌ  للعمل فً جنٌف، عبرت مندوب  
فنزوٌال عن دعمها لألفكار المقدم  بواسط  االتداد امأوروبً 
وسوٌسرا والنروٌج ومجموع  المظل . وذكرت الكلم  الشهٌر  
لاٌكتور هوجو "ال شًء أيوى من فكر  جاءت فً أوانها الصدٌح" 

ٌّر المناخ ل  ٌعد فكر  ولكنه أصبح شٌئاً وأضافت "التعامل  مع تغ
 سنستطٌع تدقٌقه".

أكد مندوب مصر على الداج  إلى العملٌات النابع  من امأطراف 
ولٌس من الرئٌسٌن المتشاركٌن. أشار مندوب إندونٌسٌا إلى أن 
المساعد  الُمقدم  من امأمان  ومن الرئٌسٌن المتشاركٌن فً تددٌد 

فً نص جنٌف ماٌد . ايترح مندوب المالدٌف مجاالت االزدواجٌ  
عقد اجتماعٌن للخبراء التقنٌٌن وٌت  التركٌز فٌهما على إعداد نتائج 
سٌاس  يابل  للتطبٌق. ايترح مندوب جزر مارشال إتاد  مساد  
لألطراف فً اجتماع ٌونٌه/ دزٌران للمشارك  فً خبراته  فً إعداد 

ى المستوى الوطنً. ايترح وتقدٌ  المساهمات المقرر  المددد  عل
مندوب مالٌزٌا ذكر منايشات جنٌف دول التبسٌط فً مذكر  

 السٌنارٌو الخاص  بالدور  المنعقد  فً بون.
أكد دوغالف، الرئٌس المتشارك، على التزا  الرئٌسٌن المتشاركٌن 
بإتباع مبادئ الشاافٌ  والتكامل وأكد على أنه لن ٌكون هناك "أي 

 عملٌ .مااجآت" تتعلق بال
 

 الجلسة الختامٌة العامة
انعقدت الجلس  الختامٌ  العام  للارٌق العامل المخصص المعنً 
بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز بعد ظهر ٌو  الجمع . ووافقت امأطراف 
على أن النص الذي ت  إعداده فً جنٌف سٌكون نص التااوض الذي 

والذي  20 -أ/   1سٌت  ارساله إلى امأطراف وذلك طبقاً للمقرر 
سٌكون امأساس الذي سٌبنً علٌه الارٌق العامل المخصص المعنً 
بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز منايشته امأساسٌ  فً بون. وشكر 
رٌاسناٌدر، الرئٌس المتشارك، امأطراف على تقدٌ  وجهات نظره  
أثناء جلس  تبادل امأفكار التً ت  عقدها فً  الصباح وأشار إلى أن 

سٌنارٌو الخاص  بدور  ٌونٌ / دزٌران سٌت  إصدارها يبل مذكر  ال
 الموعد بويت كاف.

 
 

كما أشار رٌاسناٌدر، الرئٌس المتشارك، إلى أنه ت  االتااق فً شهر 
الارٌق العامل المخصص أكتوبر/ تشرٌن امأول الماضً على أن 

المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز سوف ٌعقد على امأيل دور  
ه طبقاً لمذكر  السٌنارٌو ن. كما أشار أ2015وادد  خالل عا  إضافٌ  

(ADP.2015.1.InformalNote)  ومنايشات الرئٌسٌن
ه إلى الداج  إلى دورتٌن إضافٌتٌن  المتشاركٌن مع امأطراف فقد نوَّ
مد  كل منهما خمس  أٌا  ُتعقد فً بون فً النصف الثانً من عا  

 31عقدها فً الاتر  من  . وأعلن أن الدور  امأولى سٌت 2015
أكتوبر/  23 -19سبتمبر/ أٌلول، والثانٌ  من  4أغسطس/ آب ودتى 

تشرٌن امأول. دددت كرٌستٌانا فٌجورٌس امأمٌن التناٌذي التاايٌ  
ملٌون  7,8ر المناخ الداج  إلى امأم  المتدد  اطإطارٌ  بشؤن تغٌّ 

ص المعنً دوالر أمرٌكً كتموٌل جدٌد لدورتً الارٌق العامل المخص
بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز ولتجدٌد موارد صندوق المشارك  فً 
دورات مإتمر امأطراف ودورات الارٌق العامل المخصص المعنً 

 بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.
يّد  ٌانج لٌو )الصٌن( مقرر الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج 
  دٌربان للعمل المعّزز التقرٌر الخاص بالجلس

(FCCC/ADP/2015/L.1).ووافقت امأطراف على التقرٌر ، 
وجه رٌاسناٌدر، الرئٌس المتشارك، الشكر للمرايبٌن على مساهماته  
ٌُعلق  الهام  فً العملٌ ، ولألطراف على نجاح النتائج، وايترح أن 
الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز الجلس  

/ دزٌران. وجه دوغالف، الرئٌس المتشارك، وٌستؤناها فً ٌونٌ 
الشكر لألطراف ولألمٌن التناٌذي التاايٌ  امأم  المتدد  اطإطارٌ  

ر المناخ ولألمان  وأشار "إن وجود نص تااوضً سوف بشؤن تغٌّ 
 ٌساعدنا فً مسارنا المشترك من بون إلى بارٌس".

شجع مندوب بٌرو، نٌاب  عن رئاس  الدور  العشرٌن لمإتمر 
امأطراف، امأطراف على التشاور دول المواضٌع الرئٌسٌ  فً مسار 

، فقد طالب بتركٌز االهتما  2. وفٌما ٌتعلق بمسار العمل 1العمل 
على: التناٌذ السرٌع لاللتزامات الدالٌ ، والقٌا  بإجراءات التخاٌف 
ٌّف، وتتضمن عملٌ  اجتماعات  وتناٌذها بدٌث تإدي إلى فوائد فً التك

اه  فً زٌاد  مشارك  التقنٌٌن، وتشجٌع مناهج العمل التً تسالخبراء 
مختلف امأطراف امأخرى. أعلنت مندوب  كوستارٌكا تعهد جنٌف 
الخاص بدقوق اطإنسان والعمل المناخً استلهاماً من جنٌف "العاصم  
الدولٌ  لدقوق اطإنسان" وأشارت إلى أن هذه المبادر  الطوعٌ  تهدف 

دول كٌاٌ  دفع ودع  دقوق اطإنسان للعمل  إلى بناء يدر  جماعٌ 
المناخً. وذكرت أن مندوبً الدول الذٌن ويعوا على هذه المبادر  ه : 
شٌلً وكوستارٌكا ودول مٌكرونٌزٌا االتدادٌ ، وفرنسا، وجواتٌماال، 
وأٌرلندا، وكٌرٌباتً، والمالدٌف، وجزر مارشال، والمكسٌك، وباالو، 

 موا ، والسوٌد، وأوغندا وامأورجواي.وبنما، وبٌرو، والالبٌن، وسا
وفً مالدظاته الختامٌ ، يال رٌاسناٌدر، الرئٌس المتشارك: "نتمنى 
أن تصدبك  جنٌف وترشدنا جمٌعاً إلى الطرٌق إلى بارٌس". ث  اختت  

 الدور  فً تما  الساع  الثالث  وسبع  وأربعٌن ديٌق  عصراً.
 

 تحلٌل مختصر حول االجتماع
 علم من التارٌخاالستفادة والت

"الذٌن ال ٌستطٌعون تذكر الماضً مدكو  علٌه  بؤن ٌكررونه" 
 جورج سانتٌانا.

ٌّر المناخ مع بداٌ  عا  ها  ودافل   تزامن مإتمر جنٌف لتغ
دول المناخ،  2015ندو االنتهاء من اتااق   بالمااوضات الموجه

ٌّر المناخ الذي سٌنعقد  والذي من المقرر اعتماده فً مإتمر بارٌس لتغ
فً دٌسمبر/ كانون امأول. وكانت أول مهم  متضمن  فً يائم  المها  

هً إعداد نص تااوضً ٌشكل أساساً  2015المطول  للمااوضٌن فً 
الوفود فً يصر امأم  التارٌخً  مقبوالً لالتااق فً بارٌس. وتجمعت

فً جنٌف دٌث استطاعت تدقٌق الهدف امأساسً يبل الموعد المددد 
 باتر  كافٌ .

اختتا  المإتمر بعد ظهر ٌو  الجمع ، كان معظ  أعضاء الوفود  وعند
فً دال  ماعم  بالنشاط والدماس، وشعروا أن نتائج مإتمر جنٌف 
ُتمهد بصور  جٌد  للمااوضات الالدق . ومع ذلك عبر البعض عن 

امأطراف أن تدقق المزٌد فً جنٌف لتبدأ ه كان على أساه  ويالوا أن
غض النظر عن ذلك، أدرك الجمٌع أنه الزال فً تبسٌط النص. ولكن ب

 هناك الكثٌر الذي ٌجب القٌا  به لتدوٌل نص جنٌف إلى اتااق بارٌس.
وٌركز هذا التدلٌل الملخص على توضٌح نص مااوضات جنٌف 
ٌّر المناخ المنعقد فً جنٌف.  بصاته النتٌج  امأساسٌ  لمإتمر تغ

المتضمن  فً نص  وٌنايش هذا التدلٌل القضاٌا العام  وامأساسٌ 
جنٌف والتً ٌتطلب امأمر النظر فٌها بهدف الوصول إلى اتااق فً 
بارٌس. كما ٌتضمن هذا التدلٌل نظر  على المدطات الرئٌسٌ  

 الموجود  على الطرٌق إلى بارٌس.
 

 صٌاغة نص التفاوض فً جنٌف
ٌّر المناخ فً لٌما فً شهر دٌسمبر/ كانون امأول  أثناء انعقاد مإتمر تغ

الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج ، طلبت امأطراف من 2014
دٌربان للعمل المعّزز إعداد نص تااوضً، بدلول شهر ماٌو/ آٌار 

، لٌت  ارساله إلى امأطراف يبل ست  أشهر من موعد انعقاد 2015
الدور  الدادٌ  والعشرٌن لمإتمر امأطراف فً بارٌس. وبدأت 

اصر مسود  النص التااوضً امأطراف هذا العمل على أساس عن
)نداء لٌما للعمل المناخً(. ويد تركز  20 -/   أ1الملدق  بالمقرر 

العمل على إضاف  نص فً الموايع التً شعرت فٌها امأطراف أن 
وجهات نظر ل  تظهر بصور  مالئم . وفً مساء ٌو  الثالثاء، ت  

زداد دج  تجمٌع كل المقتردات النصٌ  الجدٌد . وخالل هذه العملٌ ، إ
 88صاد  إلى  39النص إلى أكثر من الضعف دٌث إزداد من 

 صاد .
ٌّر المناخ من يٌاس  ويد دذر المااوضون ذوو الخبر  فً مااوضات تغ

النجاح فً جنٌف طبقاً لكبر دج  نص التااوض. وكانوا ٌرون أن 
النص المطول ٌعتبر "أمراً دتمٌاً" فً عملٌ  تدوٌل "نص الرئٌسٌن 
المتشاركٌن" من لٌما إلى "النص الخاص بامأطراف". وكان هناك 
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ا ددث فً جنٌف كان سبباً رئٌسٌاً فً خلق اتااياً عاماً على أنه م

ادساس بالمسئولٌ  لدى امأطراف ودع  ثقته  فً أن وجه  نظره  
 سوف ٌت  وضعها فً االعتبار فً مااوضات اتااق بارٌس.

ودٌث أنه يد ت  استكمال القراء  امأولى للنص فً ويت مبكر من 
امأطراف، امأسبوع، يا  الرئٌسان المتشاركان، بدع  من العدٌد من 

بعد  مداوالت للبدء فً تبسٌط النص عن طرٌق إزال  بعض 
اطإزدواجٌ  والتكرار. ومع ذلك، فإن بعض المجموعات المتااوض  ل  
تكن على استعداد للُمضً يدماً إلى هذه المردل . ولذلك، فإنه باستثناء 
التصوٌبات التقنٌ ، ظل نص التااوض فً ٌو  الجمع  كما كان فً 

لثالثاء. وعبرت بعض امأطراف ومنها االتداد امأوروبً مساء ٌو  ا
 عن أساها لعد  التقد  فً أعمال تبسٌط النص.

وأُتٌدت لألطراف عد  فرص لمنايش  كٌاٌ  التعامل مع تبسٌط النص 
للارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج فً الدورات المستقبلٌ  

ن دعمها للبدء دٌربان للعمل المعّزز. وعبرت العدٌد من امأطراف ع
فً المنايشات غٌر الرسمٌ  فً شهر ٌونٌه/ دزٌران. كما ايترح عدد 
آخر أنه خالل فتر  ما بٌن الدورات ستقو  امأمان  بتددٌد مواطن 
التكرار والمجاالت امأخرى لبدء عملٌ  التبسٌط. شرح الرئٌسان 

أفكار ووجهات نظر امأطراف فً مذكر   نالمتشاركان أنهما سٌضعا
ارٌو الخاص  بدور  ٌونٌه/ دزٌران. وبعد ظهر ٌو  الجمع ، السٌن

وافق الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز 
على أن نص جنٌف ٌجب أن ٌت  إصداره كوثٌق  رسمٌ  وٌت  توزٌعها 
على امأطراف. وأشار رٌاسناٌدر، الرئٌس المتشارك، إلى سعادته 

ٌمكن أن ٌت  القٌا  به فً شهر مارس/ آذار بهذا التقد  ويال إن ذلك 
 أي يبل الموعد الُمددد من ِيَبل الدور  العشرٌن لمإتمر امأطراف.

وبوجود نص التااوض الخاص بمإتمر جنٌف، استطاعت امأطراف 
االلتزا  بالمتطلبات القانونٌ  لتبنً بروتوكول جدٌد. ومع ذلك، فإنه 

رٌن لمإتمر امأطراف، فسوف خالل المسار ندو الدور  الدادٌ  والعش
تدتاج امأطراف إلى النظر فً إذا ما كان اتااق بارٌس سٌكون 
"بروتوكول، أدا  يانونٌ  أخرى أو نتٌج  متاق علٌها ذات يو  يانونٌ  
بموجب االتاايٌ  تنطبق على كل امأطراف" وذلك طبقاً لما هو مددد 

دٌربان  فً والٌ  ومها  الارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
للعمل المعّزز. وبٌنما اختلات اآلراء دول إذا ما كان اتااق بارٌس 
سٌكون بروتوكوالً جدٌداً، رأى العدٌد ادتمال وجود "دزم  بارٌس" 
التً تتكون من اتااق بارٌس ومجموع  من مقررات مإتمر 

 امأطراف.
 من قائمة الرغبات الخاصة بعٌد المٌالد إلى قرارات العام الجدٌد؟

ً نص مااوضات جنٌف كل المجاالت امأساسٌ  لمها  الارٌق ٌغط
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز بدءاً من 
ٌّف إلى التموٌل والتكنولوجٌا وبناء القدرات والتخاٌف والشاافٌ .  التك
وبقراء  نص جنٌف علق بعض ممن له  خبر  طوٌل  فً مااوضات 

الدتمٌ " أن ٌعكس االختالفات الواضد   المناخ أنه "من امأمور شبه
بٌن مويف امأطراف أكثر من نص لٌما. كما دذر البعض أنه من 
"امأسهل بكثٌر" ادراز تقد  دٌنما ٌكون التركٌز على إضاف  نص، 
كما هو الدال فً جنٌف، ولكن تكون المهم  أكثر صعوب  عندما تبدأ 

 امأطراف فً البدث عن أرضٌ  مشترك .
ٌف من المخاوف الكبرى فً الطرٌق إلى بارٌس. وهناك وٌظل التخا

فجو  كبٌر  بٌن تخاٌض االنبعاثات الدالٌ  والمتويع  وبٌن التخاٌض 
ٌّر المناخ. وفً  المطلوب لنصل بالعال  إلى مسار آمن لمنع مخاطر تغ
هذا الصدد، ٌتضمن نص جنٌف مجموع  كبٌر  من امأفكار الجدٌد  

المبادر  المعزز  لخاض بالتخاٌف وٌتضمن  والقدٌم  دول كٌاٌ  القٌا 
االنبعاثات الناجم  عن إزال  امأدراج وتدهور الغابات فً البلدان 
النامٌ ، ويطاع استخدا  امأراضً وآلٌات السوق مثل تداول 

 االنبعاثات وتعزٌز آلٌ  التنمٌ  النظٌا .
وأدد المخرجات أو النتائج امأساسٌ  فً لٌما هو االتااق على 

المساهمات المقرر  المددد  على المستوى الوطنً. متطلبات وعملٌ  
وبٌنما ستلتز  امأطراف بتقدٌ  بٌانات رسمٌ  عن المساهمات الخاص  

بواسط  الدول الرئٌسٌ   2020بها لتخاٌض االنبعاثات لما بعد عا  
الوالٌات المتدد  امأمرٌكٌ   عاثات إال أن الصٌن والُمِطلق  لالنب

واالتداد امأوروبً يد تسببوا فً ظهور مخاوف من أن اتااق بارٌس 

لن ٌكون طموداً بدرج  كافٌ  بدٌث ٌقود امأطراف إلى مسار آمن 
 درج  مئوٌ . 2ندو تدقٌق الهدف الخاص بـ 

مات وٌتضمن نص جنٌف عد  مقتردات دول تقٌٌ  التزامات/ مساه
امأطراف وامأطر الزمنٌ  و"دورات" تقدٌ  االلتزامات. وتعتبر هذه 
ٌُسمٌه  التااصٌل التقنٌ  عناصر دٌوٌ  وأساسٌ  لضمان وجود ما 
البعض "اتااق دٌنامٌكً" ٌسمح بالمراجع  الدورٌ  لطموح التخاٌف 
وتعدٌله بعد الدور  الدادٌ  والعشرٌن لمإتمر امأطراف. وتنوعت 

 راف دول هذا امأمر بصور  كبٌر .وجهات نظر امأط
كما ٌعكس نص جنٌف االختالفات بٌن امأطراف دول إذا ما كان 
ٌجب عمل مراجع  مسبق  و/أو الدق  اللتزامات أو مساهمات 
التخاٌف الخاص  بامأطراف، سواء على المستوى الاردي أو المستوى 

امٌ  أو اطإجمالً، وبوجود التااوت والتماٌز بٌن الدول المتقدم  والن
بدونه. كما ٌتضمن النص أٌضاً بدائل مختلا  دول امأطر الزمنٌ  
لتقدٌ  االلتزامات الجدٌد  دٌث تاضل معظ  امأطراف دورات مدتها 
خمس سنوات ولكن ايترح البعض دورات مدتها عشر سنوات. 
وأخٌراً، ٌتضمن النص بدائل متعدد  دول كٌاٌ  مراجع  التزا  

. وتضمنت هذه 2015اٌف بموجب اتااق امأطراف بالتزامات التخ
البدائل لجن  التزا  تتكون من يس  خاص بالتناٌذ والتٌسٌر مثل تلك 
الموجود  بموجب بروتوكول كٌوتو هذا باطإضاف  إلى مقترح دول 
مدكم  دولٌ  لعدال  المناخ. كما أن هناك أطراف ال ترى الداج  إلى 

 آلٌ  التزا  فً اتااق بارٌس.
التماٌز والمسئولٌات المشترك  لكن المتااوت   كما أن موضوع

والقدرات ذات الصل  من الموضوعات التً شهدت اختالفات كبٌر  
فً نص جنٌف. دٌث ظلت أطراف االتاايٌ  اطإطارٌ  تتجادل لعد  
أعوا  دول التماٌز وكانت مواياها تتراوح بٌن "التاسٌر الثابت" 

درات ذات الصل  إلى التطور للمسئولٌات المشترك  لكن المتااوت  والق
والتغٌر فٌها، وإزال  أو تدرٌك ما ٌطلق علٌه "الجدار الناري" بٌن 
الدول المتقدم  والدول النامٌ . وبعد الدور  العشرٌن لمإتمر 

يد وضع  20 -/   أ1امأطراف، أكد بعض الُمعلقٌن على أن المقرر 
نص جنٌف يد امأساس لتدرٌك الجدار الناري للتماٌز. ومع ذلك، فإن 

أظهر بوضوح أن كل البدائل الخاص  بالتماٌز الزالت مطرود . ويد 
ت  تناول التماٌز فً عد  أيسا  فً النص بدءاً من التمهٌد ودتى العدٌد 
من امأيسا  الرئٌسٌ ، وت  ايتراح العدٌد من امأسالٌب للتعامل معه. 

وجود وبٌنما تعتمد بعض المقتردات التصنٌف الدالً لألطراف والم
فً مرفقات االتاايٌ  اطإطارٌ ، ايترح البعض تجاوز هذا التصنٌف 
القائ  بٌن الدول المتقدم  والدول النامٌ  دٌث ايتردت بعض 

 امأطراف مرفقات جدٌد  تماماً التااق بارٌس.
وإذا كان عدد صادات نص التااوض من امأمور الواجب االلتزا  

بالتموٌل سوف ٌشغل بها، فإنه من المرجح أن الموضوع الخاص 
ويت المااوضٌن فً الدورات القادم  للارٌق العامل المخصص. 

صاد  وٌشمل مجموع   17والنص الخاص بالتموٌل مكون من 
كبٌر  من البدائل تتعلق بمصادر التموٌل )الخاص مقابل العا (، 
والمإسسات المسئول  عن الصرف وددود المساهمات. كما أن هناك 

جهات النظر دول التماٌز والتااوت فً مجموع  كبٌر  من و
المسئولٌات بدءاً من االلتزامات الكمٌ  لألطراف المدرج  فً المرفق 

ودتى المساهمات المالٌ  من "كل امأطراف التً تستطٌع القٌا   2
 بذلك".

وهناك العدٌد من اطإشارات فً نص جنٌف تتناول موضوع إعطاء 
ٌّف فً اتااق بارٌس وذ لك سواء فً االلتزامات أهمٌ  أكبر للتك

اطإجرائٌ  أو الموضوعٌ  وتشمل تقدٌ  ُسُبل التناٌذ. وٌتضمن النص 
أٌضاً أفكاراً جدٌد  دول الموضوع الدساس الخاص بالخسائر 
وامأضرار والذي ت  التعامل معه من خالل آلٌ  خاص  منذ مإتمر 

ٌّر المناخ فً وارسو الذي ُعقد عا    )الدور  التاسع  عشر 2013تغ
أيل البلدان نمواً فً مإتمر جنٌف نصاً لمإتمر امأطراف(. وايتردت 

ٌّر المناخ، مما ٌعنً  دول إنشاء مرفق تنسٌق التشرد الناج  عن تغ
التعامل بصور  مختلا  تماماً مع جهود تناول ما ٌطلق علٌه مثل 

وهو الهجر  المنظم   –"الاٌل فً الغرف " فً مااوضات المناخ 
ٌّر  نله للسكان الذي سٌضطرو واالنتقال المخطط للنزوح كنتٌج  لتغ

 المناخ.
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
ومع ذلك، فقد كان هناك مقاوم  لاتر  طوٌل  من جانب عدد من 
امأطراف لتناول هذه القضٌ  ضمن االتاايٌ  اطإطارٌ ، ومن المرجح 

 أن تتس  المااوضات دول الخسائر وامأضرار بالتعقٌد.
ال ٌناص  عن العالي   وٌرى العدٌد أن موضوع الخسائر وامأضرار

ٌّر المناخ ودماٌ  دقوق اطإنسان والموجود  دالٌاً فً  بٌن أعمال تغ
أيسا  يلٌل  فً نص جنٌف. دٌث ت  اطإشار  إلى عد  أشٌاء منها 
دقوق الشعوب امأصٌل  والنساء وامأطاال. وخالل الجلس  الختامٌ  

ٌ  مبادر  العام ، أعلنت ثمانٌ  عشر دول  من الدول المتقدم  والنام
طوعٌ  غٌر رسمٌ  لتٌسٌر المشارك  فً أفضل الممارسات 
والمعارف بٌن خبراء دقوق اطإنسان وخبراء المناخ على المستوى 
ٌّر  القطري. وبٌنما تمت منايش  العالي  بٌن دماٌ  دقوق اطإنسان وتغ

كوبنهاجن، فإن المناخ يبل الدور  الخامس  عشر لمإتمر امأطراف فً 
بؤهمٌ  كبٌر  خالل الشهور القلٌل  الماضٌ   ًيد دظهذا الموضوع 

وذلك بتعٌٌن ماري روبنسون الرئٌس السابق لماوضٌ   مأم  المتدد  
ٌّر المناخ.  السامٌ  لدقوق اطإنسان كمبعوث خاص لألم  المتدد  لتغ

 الطرٌق إلى األمام: تحوٌل نص جنٌف إلى اتفاق بارٌس 
نص جنٌف اآلن موجود لدى امأمان  للقٌا  بالمراجع  اللغوٌ  الرسمٌ  

اشهر امأطراف ما ٌزٌد على ثالث  لدى والترجم ، وبالتالً فإن 
للمااوضات فً الدور  التالٌ  للهٌئات الارعٌ  لالتاايٌ  لإلستعداد 

/ دزٌران، باطإضاف  إلى االجتماعات غٌر الرسمٌ  هاطإطارٌ  فً ٌونٌ
وى المااوضٌن والمقرر عقدها فً أبرٌل/ نٌسان وماٌو/ على مست

آٌار، واالجتماعات الوزارٌ  غٌر الرسمٌ  المقرر عقدها فً مارس/ 
 آذار وماٌو/ آٌار.

ويد شعر العدٌد من أعضاء الوفود وه  ٌغادرون يصر امأم  بتااإل 
كان  2009دذر دول اجتماع بارٌس. ومما ال شك فٌه أنه منذ عا  

رات هام  فً االلتزامات التارٌخٌ  دٌث ظهرت العدٌد من هناك تغٌٌ
المجموعات والتدالاات الجدٌد  المتااوض  ويا  بعضها بتقرٌب 
التقسٌ  التقلٌدي بٌن الدول المتقدم  والدول النامٌ . كما ويعت 
الوالٌات المتدد  امأمرٌكٌ  مإخراً على بعض االتاايٌات الثنائٌ  

 الهام  مع الصٌن والهند.
وبٌنما توجد فجو  بٌن من ٌإٌدون الدااظ على الوضع كما هو وبٌن 
الذٌن ٌرٌدون التدرك لما بعد "عال  كٌوتو"، فسوف ٌتطلب امأمر 
مساومات سٌاسٌ  صعب  طإٌجاد دل للقضٌ  الكبٌر  التً تإثر على 
الدوكم  الدولٌ  للمناخ. ويد وضع نص جنٌف امأطراف على مسار 

مل مع ما ٌسمى بؤكبر تددي ٌواجه اطإنسانٌ . العمل التارٌخً والتعا
 وسوف ٌددد الزمن مدى نجاده .

 االجتماعات القادمة
ر المناخ فً اإلدارة  ٌّ ورشة عمل حول االستفادة من تموٌل تغ

والذي ٌنعقد ضمن عملٌ   المستدامة للغابات فً جنوب شرق آسٌا:
تٌسٌر منتدى امأم  المتدد  دول الغابات، وسوف تنظر ورش  العمل 
فً الروابط والارص الخاص  بالتنسٌق بٌن تموٌل اطإدار  المستدام  

المبادر  المعزز  لخاض االنبعاثات الناجم  عن إزال  للغابات و
عقد ورش  امأدراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌ . وسوف ٌت  

عمل بالتزامن مع اللجن  االيتصادٌ  واالجتماعٌ  لألم  المتدد  آلسٌا 
  الهادي. مدٌطوال

: بانكوك، تاٌالند. المكان، 2015فبراٌر/ شباط  19 – 17: التارٌخ
،    3401-963-212-1+: التلٌفون: مارك بٌتٌمٌزاس. االتصال

 unff@un.org:  البرٌد االلكترونً
http://unff-fp.un.org/events/climate-change-

financing-for-sfm/ 
ورشة تدرٌب عملً حول إعداد تقارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن 

سوف ٌعقد فرٌق الخبراء االستشاري دول البالغات  إلفرٌقٌا:
الوطنٌ  من امأطراف غٌر المدرج  فً المرفق امأول ورش  عمل 
للتدرٌب على إعداد تقارٌر التددٌث لاتر  السنتٌن لمنطق  أفرٌقٌا. 

: بون، ألمانٌا. المكان. 2015فبراٌر/ شباط  25 – 23: التارٌخ
 ر المناخ.دد  اطإطارٌ  بشؤن تغٌّ اتاايٌ  امأم  المت: أمان  االتصال
-815-228-49+: فاكس      1000-815-228-49+: هاتف

   secretariat@unfccc.int :البرٌد االلكترونً   1999
https://unfccc.int/national_reports/non-

annex_i_natcom/meetings/items/655.php   

الفرٌق العامل المعنً بتحالف المناخ والهواء النظٌف لتقلٌل  اجتماع
ٌشرف الارٌق العامل المعنً بتدالف  ملوثات المناخ قصٌرة األجل:

المناخ والهواء النظٌف على أنشط  التدالف وهو إطار تطوعً دولً 
لتناول ملوثات المناخ يصٌر  امأجل.  2012بدأ فً فبراٌر/ شباط 
خاٌض انبعاثات غاز المٌثان والكربون امأسود وٌهدف التدالف إلى ت

والعدٌد من مركبات الهٌدروفلوروكربون لدماٌ  البٌئ  والصد  
ٌّر المناخ  العام  وتعزٌز امأمن الغذائً وأمن الطاي  والتعامل مع تغ

. 2015فبراٌر/ شباط  25 – 24: التارٌخعلى المدى القرٌب. 
  تدالف المناخ والهواء : أماناالتصال: كاتامندو، نٌبال. المكان

   50-14-37-44-1-33+ : هاتفالنظٌف.
 :البرٌد االلكترونً    74-14-37-44-1-33+ :فاكس

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

ن للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغٌر ٌالدورة الحادٌة واألربع
لمنايش  عد  أمور من  فبراٌر/ شباطالمناخ: ستجتمع هذه الدورة فً 

 بٌنها العمل المستقبلً للارٌق الدكومً الدولً المعنً بتغٌر المناخ
 27-24. التوارٌخ: تقرٌر التقٌٌ  الخامس والدروس المستااد  من

، نٌروبً، كٌنٌا، االتصال: أمان  الارٌق 2015فبراٌر/ شباط 
 41-22-730-8208: هاتفالدكومً الدولً المعنً بتغٌر المناخ. 

 IPCC-: البرٌد اإللكترونً+،  41-22-730-8025: فاكس+ 
Sec@wmo.int    ،http://www.ipcc.ch/  :WWW    

ٌّف المبنً على االجتماع الدولً لجماعة   الممارسٌن المعنٌة بالتك
تنظ  البواب  اطإيلٌمٌ  لنقل التكنولوجٌا والعمل  النظم االٌكولوجٌة:

المناخً فً أمرٌكا الالتٌنٌ  والكارٌبً التابع  لبرنامج امأم  المتدد  
للبٌئ ، والجه  المٌسر  لجماع  الممارسٌن، اطإجراءات العملٌ  

ٌّف مأمرٌكا الالتٌنٌ  هذا الد دث لتعزٌز شبك  الممارسٌن بمجتمع التك
ٌّف  المبنً على النظ  االٌكولوجٌ ، ومنايش  الخبرات اطإيلٌمٌ  فً التك
المبنً على النظ  االٌكولوجٌ  وتددٌد الارص الخاص  بالتعاون. 

البرٌد : لٌما، بٌرو. المكان، 2015فبراٌر/ شباط  27 – 26: التارٌخ
   info@solucionespracticas.org.pe :االلكترونً

www: http://us7.campaign-
archive1.com/?u=77865e2d8ac8b3a11af7f6a5a
&id=7bf5909e56&e=[UNIQID] 
االجتماااع السااادس والثالثااٌن للجنااة المعنٌااة باإلشااراف علااى التنفٌااذ 

: ٌتويعععع عقعععد االجتمعععاع السعععادس والثالثعععٌن للجنععع  المعنٌععع  المشاااتر 
( بموجعب بروتوكعول كٌوتعو JISCترك )باطإشراف على التناٌعذ المشع

اتاايٌعع  امأمعع  المتدععد  اطإطارٌعع  بشععؤن تغٌععر المنععاخ فععً مععارس/ آذار. 
: أمانع  االتصاال، بون، ألمانٌا،  2015مارس/ آذار  13-12التارٌخ: 

-1000: هاااتفاتاايٌعع  امأمعع  المتدععد  اطإطارٌعع  بشععؤن تغٌععر المنععاخ، 
البرٌاااااااد +،  49-228-815-1999: فااااااااكس+،  815-228-49

 ،secretariat@unfccc.int: اإللكترونً
http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/inde

x.html 
: تستضٌف دكوم  المؤتمر العالمً المعنً بالحد من أخطار الكوارث
نظمه ٌالكوارث وسالٌابان المإتمر العالمً المعنً بالدد من أخطار 

امأم  المتدد  للدد من الكوارث، وٌتويع أن ٌت  فٌه الموافق   مكتب
-14: التارٌخللدد من أخطار الكوارث.  2015على إطار ما بعد 

 ،إلٌنا دوخلٌك: االتصال، سٌنداي، الٌابان،  2015مارس/ آذار  18
 -22 -91 -78861: هاتفامأم  المتدد  للدد من الكوارث  مكتب
 :البرٌد اإللكترونً 1+، 41 -22 -73 -39531: فاكس، + 41

wcdrr2015@un.org    ، 
www. http://www.wcdrr.org 

سوف  االجتماع التاسع لمجلس إدارة الصندوق األخضر للمناخ:
ٌنعقد االجتماع التاسع لمجلس إدار  الصندوق امأخضر للمناخ 
لٌستؤنف العمل فً تشغٌل الصندوق. وباطإضاف  إلى ذلك، سوف تنعقد 

. 2015مارس/ آذار  23اجتماعات ولجان هٌئ  مجلس اطإدار  فً 
: سونجدو، المكان. 2015مارس/ آذار  26 – 24: التارٌخ

   الصندوق امأخضر للمناخ.: أماناالتصالجمهورٌ  كورٌا. 
  6094-458-32-82+ :فاكس    6059-458-32-82+ :هاتف

   secretariat@gcfund.org :البرٌد االلكترونً
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
سٌتولى  االجتماع رفٌع المستوى لتحالف المناخ والهواء النظٌف:

االجتماع رفٌع المستوى لتدالف المناخ والهواء النظٌف تقٌٌ  تقد  
الت لتوجٌه العمل المستقبلً للتدالف والتعرف التدالف وتقدٌ  مدخ

على أددث السٌاسات والتطورات العلمٌ  المتعلق  بملوثات المناخ 
: جنٌف، المكان، 2015ماٌو/ آٌار  19: التارٌخيصٌر  امأجل. 

 تدالف المناخ والهواء النظٌفأمان  االتصال:  سوٌسرا.
-37-44-1-33+ : :فاكس   50-14-37-44-1-33+ :هاتف

 :البرٌد االلكترونً      14-74
ccac_secretariat@unep.org   

www: http://www.ccacoalition.org/ 
 الدورة السابعة عشر لمؤتمر المنظمة العالمٌة لألرصاد الجوٌة:
سوف تنايش الدور  السابع  عشر لمإتمر المنظم  العالمٌ  لألرصاد 

 – 2016الجوٌ  عد  أمور من بٌنها: الخط  االستراتٌجٌ  للاتر  من 
، امأرصاد الجوٌ  2015، جدول أعمال التنمٌ  لما بعد 2019

الخاص  بالمالد  الجوٌ ، والدد من مخاطر الكوارث وترسٌخ مبادئ 
/ دزٌران هٌونٌ 12 –ماٌو/ آٌار  25: لتارٌخاالنوع االجتماعً. 

: أمان  المنظم  العالمٌ  االتصال: جنٌف، سوٌسرا. المكان. 2015
 لألرصاد الجوٌ .

 7308181-22-41+ :الفاكس     7308111-22-41+ :هاتف
   wmo@wmo.int :البرٌد االلكترونً      

www: https://sites.google.com/a/wmo.int/cg-17/ 
تفاقٌة األمم المتحدة الدورة الثانٌة واألربعون للهٌئات الفرعٌة ال

من المتويع أن تنعقد الدور  الثانٌ   ر المناخ:اإلطارٌة بشأن تغٌّ 
ر وامأربعون للهٌئات الارعٌ  التاايٌ  امأم  المتدد  اطإطارٌ  بشؤن تغٌّ 

المناخ والجزء التاسع من الدور  الثانٌ  للارٌق العامل المخصص 
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز فً شهر ٌونٌه/ دزٌران 

: بون، المكان. 2015ٌونٌه/ دزٌران  11- 1. التارٌخ: 2015
ر : أمان  اتاايٌ  امأم  المتدد  اطإطارٌ  بشؤن تغٌّ االتصالألمانٌا. 
 المناخ.
-815-228-49+ :فاكس   1000-815-228-49+ :هاتف

 secretariat@unfccc.int :البرٌد االلكترونً      1999
www: http://www.unfccc.int 

ر المناخ: ٌّ وف ٌعقد رئٌس س الحدث رفٌع المستوى المعنً بتغ
الجمعٌ  العام  لألم  المتدد  هذا الددث رفٌع المستوى بهدف إعطاء 

 2015الزخ  وإضاف  الدافع لجهود الوصول إلى اتااق عالمً فً 
: التارٌخر المناخ. بموجب اتاايٌ  امأم  المتدد  اطإطارٌ  بشؤن تغٌّ 

: المقر الرئٌسً لهٌئ  امأم  المكان. 2015ٌونٌه/ دزٌران  29
: مكتب رئٌس الجمعٌ  العام  لألم  االتصالالمتدد ، نٌوٌورك. 

 /http://www.un.org/pga/calendar المتدد .
ر المناخ: ٌّ سوف تتولى منظم  امأم   مستقبلنا المشتر  فً ظل تغ

  والثقاف  )الٌونسكو( والمجلس الدولً للعل  المتدد  للتنمٌ  والعلو
وأرض المستقبل بالتعاون مع شراك   المنظمات الارنسٌ  تنظٌ  هذا 
ٌّر  المإتمر المبنً على العل  للنظر فً أددث البدوث الخاص  بتغ
المناخ. وسوف ٌتناول هذا المإتمر عد  موضوعات منها: دال  

ٌّر المناخ، واالستج ٌّر المناخ المعارف الخاص  بتغ اب  لتددٌات تغ
ٌولٌو/ تموز  10 – 7: التارٌخوالعمل الجماعً والدلول التدوٌلٌ . 

 : أمان  المإتمر.االتصال: بارٌس، فرنسا. المكان، 2015
-science@commonfuture :البرٌد االلكترونً

paris2015.org 
http://www.commonfuture-paris2015.org/ 

سوف ٌنعقد المإتمر  المعنً بتموٌل التنمٌة:المؤتمر الدولً الثالث 
الدولً الثالث المعنً بتموٌل التنمٌ  على أعلى مستوى سٌاسى ممكن، 

وزراء  –وٌتضمن رإساء الدول والدكومات، والوزراء المعنٌٌن 
وممثلٌن آخرٌن.  –المالٌ ، ووزراء الخارجٌ  والتعاون التنموي 

واالتااق علٌها بٌن الدول وسوف ٌخرج المإتمر بنتٌج  ٌت  التااوض 
وبملخصات للجلسات العام  والمداوالت امأخرى للمإتمر والتً سٌت  

ٌولٌو/ تموز  16 – 13: التارٌختضمٌنها فً تقرٌر المإتمر. 
: مكتب التموٌل للتنمٌ  االتصال: أدٌس أبابا، أثٌوبٌا. المكان. 2015

 بامأم  المتدد .

 :لكترونًالبرٌد اال   4598-963-212-1+ :هاتف
ffdoffice@un.org   

www: http://www.un.org/esa/ffd/   
الجزء العاشر من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً 

: من المتويع أن ٌت  عقد الجزء العاشر بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز
من الدور  الثانٌ  للارٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان 

 31. التارٌخ: 2015سبتمبر/أٌلول  -للعمل المعّزز فً أغسطس/آب
، المكان: بون، ألمانٌا،   2015سبتمبر/أٌلول  4-أغسطس/آب

شؤن تغٌر المناخ، االتصال: أمان  اتاايٌ  امأم  المتدد  اطإطارٌ  ب
 49-228-815-1999 فاكس:+،  49-228-815-1000: هاتف
 ،secretariat@unfccc.int: البرٌد اإللكترونً+، 

www: http://www.unfccc.int 
سوف  المناخ والهواء النظٌف:اجتماع الفرٌق العامل المعنً بتحالف 

ٌستؤنف الارٌق العامل المعنً بتدالف المناخ والهواء النظٌف عمله 
سبتمبر/  3- 2: التارٌخفً توجٌه التدالف ندو اطإجراءات التعاونٌ . 

: أمان  تدالف المناخ االتصال: سٌددد فٌما بعد. المكان. 2015آٌلول 
     50-14-37-44-1-33+ :هاتفوالهواء النظٌف.

      74-14-37-44-1-33+ :الفاكس
   ccac_secretariat@unep.org :البرٌد االلكترونً 

www: http://www.ccacoalition.org/ 
من المتويع  :2012مؤتمر القمة المعنً بتبنً خطة التنمٌة لما بعد 

وتشمل البٌان،  2015أن تتبنى هذه القم  خط  التنمٌ  لما بعد 
ومجموع  من أهداف التنمٌ  المستدام ، وامأهداف والمإشرات 
ووسائل تناٌذها والشراك  العالمٌ  الجدٌد  للتنمٌ ، وإطار متابع  

: المكان. 2015سبتمبر/ أٌلول  27- 25: التارٌخومراجع  التناٌذ. 
: يس  التنمٌ  االتصاللرئٌسً لألم  المتدد ، نٌوٌورك. المقر ا

 المستدام  بامأم  المتدد .
 :البرٌد االلكترونً      4260-963-212-1 + :الفاكس

dsd@un.org  
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/

summit 
للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغٌر الدورة الثانٌة واألربعون 

. 2012المناخ: ستجتمع هذه الدورة فً أكتوبر/ تشرٌن األول 
، كرواتٌا، دوبرفٌنٌك، 2015أكتوبر/ تشرٌن امأول  10-6التارٌخ: 

: هاتفاالتصال: أمان  الارٌق الدكومً الدولً المعنً بتغٌر المناخ. 
-730-8025  13/: الفاكس+  8208-730-22-41  54/84/

 ،  Sec@wmo.int-IPCC+، البرٌد اطإلكترونً:  22-41
  http://www.ipcc.ch/  :WWW    
المخصص الجزء الحادي عشر من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل  

: من المتويع أن ٌت  عقد الجزء المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز
الدادي عشر من الدور  الثانٌ  للارٌق العامل المخصص المعنً 

. 2015بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز فً أكتوبر/ تشرٌن امأول 
، المكان: بون،   2015أكتوبر/ تشرٌن امأول  23-19التارٌخ: 

ل: أمان  اتاايٌ  امأم  المتدد  اطإطارٌ  بشؤن تغٌر ألمانٌا، االتصا
-815-1999 :+، فاكس 49-228-815-1000: هاتفالمناخ، 

 ،secretariat@unfccc.int+، البرٌد اطإلكترونً:  228-49
www: http://www.unfccc.int 

ستنعقد الدور  الدادٌ  الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف: 
والعشرٌن لمإتمر امأطراف المعنً باتاايٌ  امأم  المتدد  اطإطارٌ  

 30بشؤن تغٌر المناخ واالجتماعات ذات الصل  فً بارٌس. التارٌخ: 
، بارٌس، 2015دٌسمبر/ كانون امأول  11 -نوفمبر/ تشرٌن الثانً 

: أمان  اتاايٌ  امأم  المتدد  اطإطارٌ  بشؤن تغٌر االتصالفرنسا،  
-815-1999: فاكس+،  49-228-815-1000: هاتفالمناخ، 

 ،secretariat@unfccc.int: البرٌد اإللكترونً+،  228-49
 WWW  :http://www.unfccc.int 

 
 




