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الدورة الثانية  
واألربعون لمييئات 

  األخيرة # الفرعية

ر المناخ الُمنعقد فً بون فً الفترة من  ٌّ  11 – 1ملخص مإتمر تغ
 2015/ حزٌران هٌونٌ

ٌّر المناخ بموجب اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة  انعقد مإتمر بون لتؽ
ٌّر المناخ فً بون، ألمانٌا فً الفترة من  / ٌونٌه 11 -1بشؤن تؽ

لهٌبة لالثانٌة واألربعٌن  ة، وتضمن هذا المإتمر الدور2015حزٌران 
لهٌبة الفرعٌة للمشورة لالثانٌة واألربعٌن  ةالدورالفرعٌة للتنفٌذ و

لعلمٌة والتكنولوجٌة. كما انعقد الجزء التاسع من الدورة الثانٌة للفرٌق ا
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز. وقد شارك 

ْقُرب من  ٌَ مشارك بمختلؾ الدول األطراؾ  4000فً االجتماع ما 
والدول المراقبة والمنظمات الدولٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة 

 واإلعبلم.
انعقد الجزء التاسع من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص  وقد

المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز فً مجموعات متفاوضة 
ٌَّسرة تولت تبسٌط ودمج وتجمٌع ومناقشة نص جنٌؾ  ومجموعات ُم

: عام/ األقسام (. وتضمنFCCC/ADP/2015/1التفاوضً )
ٌّؾ والخسابر واألضرار والتخ فٌؾ والتموٌل وتنمٌة ونقل الهدؾ، التك

التكنولوجٌا وبناء القدرات والشفافٌة، والتمهٌد والتعرٌفات واألطر 
كما ناقش  الزمنٌة، والتنفٌذ وااللتزام واألحكام اإلجرابٌة والمإسسٌة.

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز مسار 
 .2العمل 

سٌط و/ أو دمج البدابل والفقرات وقد تولت مجموعات وفرق العمل تب
فً النص وبدأت فً عملٌة تجمٌع البدابل وفً المناقشات المفاهٌمٌة 

، انعقدت اجتماعات الخبراء التقنٌٌن حول كفاءة 2حول مسار العمل 
 الطاقة فً البٌبات الحضرٌة وإعدادات الطاقة المتجددة.

للتنفٌذ تقدماً حول كما أحرزت الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة 
عدة أمور من بٌنها: األمور المتعلقة باآللٌات الخاصة ببروتوكول 

من االتفاقٌة اإلطارٌة )التعلٌم  6كٌوتو، وبناء القدرات، والمادة رقم 
والتدرٌب والتوعٌة( واألمور المالٌة واإلدارٌة والمإسسٌة. وقد أحالت 

ٌها بواسطة الدورة لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ مسودة قرارات للنظر فا
الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة الحادٌة عشر لمإتمر 
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو، 
وتختص هذه القرارات باألمور المتعلقة بؤقل البلدان نمواً والمادة رقم 

 -2016من االتفاقٌة اإلطارٌة وموازنة البرنامج لفترة السنتٌن  6
2017. 

لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة لكما تولت الدورة الثانٌة 
العلمٌة والتكنولوجٌة النهوض بعملها حٌث استطاعت اقفال بند جدول 
األعمال الخاص بالتوجٌه المنهجً لتخفٌض االنبعاثات من إزالة 

 ةاإلدارالؽابات وتدهور الؽابات فً الدول النامٌة، ودور الحماٌة و
المبادرة المستدامة للؽابات، وتعزٌز أرصدة الكربون فً الؽابات )

المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور 
الؽابات فً البلدان النامٌة(، كما قامت بتبنً نتابج حول تدابٌر 
االستجابة وإحالة مسودة قرارات هامة للنظر فٌها من ِقَبل الدورة 

 2015والعشرٌن لمإتمر األطراؾ التً ستنعقد فً دٌسمبر الحادٌة 
 فً بارٌس، فرنسا.

كما انعقدت ورشة عمل حول التموٌل طوٌل األجل بموجب مإتمر 
ٌمكن ٌونٌه/ حزٌران.  5 -4األطراؾ فً ٌومً الخمٌس والجمعة 

 :  ملخص لورشة العمل هذه على  االطبلع على 

http://www.iisd.ca/climate/sb42/enbots/4jun.html#ev

ent1   

http://www.iisd.ca/climate/sb42/enbots/5jun.html#ev

ent1 
 

خلفٌة مختصرة حول اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر 

 المناخ وبروتوكول كٌوتو

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

ت مستوى ؼازات الدفٌبة فً االتفاقٌة اطار العمل الذي ٌهدؾ إلى تثبٌ
الؽبلؾ الجوي وذلك بهدؾ تجنب "التدخبلت الخطٌرة الناشبة عن 
أنشطة بشرٌة". وقد وصل عدد األطراؾ الموقعة على االتفاقٌة التً 

 طرفا.  196إلى   1994مارس/ آذار  21دخلت حٌز التنفٌذ فً 
اعتمد مإتمر األطراؾ فً دورته  1997وفً دٌسمبر/كانون األول 

لثالثة بروتوكول كٌوتو التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر ا
المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعٌة والدول فً مرحلة 
التحول القتصادٌات السوق بتحقٌق أهداؾ تخفٌض االنبعاثات.  وقد 
وافقت هذه الدول المعروفة باسم  االطراؾ المدرجة فً المرفق األول 

طارٌة، بتخفٌض اجمالً انبعاثات ستة من ؼازات الدفٌبة لبلتفاقٌة اال
. 2012-2008فً الفترة من  1990% دون مستوٌات 5بمتوسط 

فبراٌر/شباط   16هذا وقد دخل بروتوكول كٌوتو حٌز التنفٌذ فً 
 طرفا. 192اآلن  حتىووقع علٌه  2005

 

 فً هذا العدد
خلفٌة مختصرة حول اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ 

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

 3 ...................................................... تقرٌر االجتماعات

 3 . العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّززالفرٌق 

 12 .............................................. الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ

 18 ................... الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة

ٌّر المناخ الُمنعقد فً بون  24 .............. تحلٌل موجز عن مإتمر تؽ

 25 ................................................... االجتماعات القادمة

 

 
انعقدت  : 2009إلى  2005المفاوضات طوٌلة األجل فٌما بٌن 

الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ 
حٌث  2005فً بروتوكول كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً عام 

تقرر إنشاء الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً 
االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب 

من البروتوكول، وتلزم هذه  9-3بروتوكول كٌوتو طبقا للمادة 
المادة األطراؾ المدرجة فً المرفق األول  بالنظر فً التعهد 
بالتزامات  إضافٌة  قبل سبع سنوات على األقل من نهاٌة فترة 

 االلتزام األولى.
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
انعقد مإتمر األطراؾ فً  2007وفً دٌسمبر/كانون األول 

صفه وانعقد مإتمر األطراؾ العامل بو دورته الثالثة عشر،
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثالثة  فً بالً، 
إندونٌسٌا ونتج عنه االتفاق على خارطة طرٌق بالً للقضاٌا 
طوٌلة األجل. وأقر مإتمر األطراؾ فً دورته  الثالثة عشر  
خطة عمل بالً وأنشؤ الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل 

االتفاقٌة لٌكون مسإوالً عن أعمال التعاونً الطوٌل األجل بموجب 
التخفٌؾ والتكٌؾ والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء القدرات والرإٌة 
المشتركة حول العمل التعاونً طوٌل األجل. واستمرت 
المفاوضات حول االلتزامات اإلضافٌة للدول األطراؾ المدرجة 
فً المرفق األول  ضمن أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً 

ظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق بالن
األول بموجب بروتوكول كٌوتو. وتحدد الموعد النهابً  الختتام 

الدورة الخامسة عشر لمإتمر  المفاوضات ذات المسارٌن فً
 كوبنهاؼن.  فً   2009 األطراؾ التً ُعقدت فً عام

 
خ فً : ُعقد مإتمر األمم المتحدة لتؽٌر المناكوبنهاغن

فً كوبنهاؼن، الدانمرك. وقد شهد  2009دٌسمبر/كانون األول 
هذا الحدث رفٌع المستوى نزاعاً حول الشفافٌة والعملٌة ذاتها.  

دٌسمبر/كانون األول نتج عن هذه  18وبنهاٌة مساء ٌوم 
المحادثات اتفاقاً سٌاسٌاً :"اتفاق كوبنهاؼن"  والذي تم  عرضه 

ألطراؾ إلقراره.  وبعد ثبلثة عشر على الجلسة العامة لمإتمر ا
ساعة من الجدل، وافقت الوفود على "االحاطة علماً" باتفاق 
كوبنهاجن وإلى مد والٌات المجموعات المتفاوضة  حتى الدورة 
السادسة عشر لمإتمر األطراؾ والدورة السادسة لمإتمر 

األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو  
دولة  140، أعلنت ما ٌزٌد على  2010وفً عام  .2010فً 

دولة  80دعمها التفاق كوبنهاؼن. كما قدمت ما ٌزٌد على 
 معلومات حول أهداؾ أو أعمال التخفٌؾ لدٌها. 

  
ُعقد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً  كانكون:

فً كانكون، المكسٌك حٌث قامت  2010دٌسمبر/كانون األول 
األطراؾ باالنتهاء من إعداد  اتفاقٌات كانكون وقررت مد فترة 
عمل  الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل 

صص المعنً األجل بموجب االتفاقٌة والفرٌق العامل المخ
بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق 
األول بموجب بروتوكول كٌوتو حتى عام آخر. وبموجب مسار 

إلى إدراكه إلى الحاجة   16 -أ م/١هذه االتفاقٌة. ٌشٌر المقرر 
إلى عمل تخفٌضات كبٌرة فً االنبعاثات العالمٌة بهدؾ الحد من 

درجة مبوٌة عن  °2رارة العالمٌة  إلى زٌادة متوسط درجة الح
مستوٌات ما قبل العصر الصناعً.  كما وافقت األطراؾ على  
النظر فً مدى مبلءمة  الهدؾ طوٌل المدي أثناء مراجعته عام 

والتً ستنظر أٌضا فً تعزٌز هذا الهدؾ  2015 -2013
المقترح.  كما تناول درجة مبوٌة  °1.5وٌشمل ما ٌتعلق بهدؾ  

الجوانب األخرى من التخفٌؾ مثل قٌاس  16 - أ م/١ المقرر
خفض االنبعاثات االنبعاثات واإلببلغ عنها والتحقق منها، و
فً البلدان النامٌة  الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات

تعزٌز مخزون ودور الحماٌة واإلدارة المستدامة للؽابات و
 .الكربون فً الؽابات

كما ساهمت اتفاقٌة كانكون فً إنشاء مإسسات وعملٌات جدٌدة 
وتشمل إطار كانكون للتكٌؾ ولجنة التكٌؾ وآلٌة التكنولوجٌا 
والتً تتضمن اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة 
تكنولوجٌا المناخ. وتم إنشاء الصندوق األخضر للمناخ وتم تكلٌفه 

 ة لبلتفاقٌة. ككٌان تشؽٌلً جدٌد لآللٌة المالٌ
مإتمر األطراؾ العامل بوصفه وبموجب مسار البروتوكول ناشد 

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

استخدام األراضً وتؽٌٌر حول   6-/ م أ إ2كما اعتمد المقرر 
 . حراجةاستخدام األراضً وال

ُعقد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً  دٌربان:
دٌربان، جنوب أفرٌقٌا فً  نوفمبر/تشرٌن الثانً ودٌسمبر/ 

. وتؽطً نتابج مإتمر دٌربان عدة 2011كانون األول 
موضوعات منها االتفاق على  تحدٌد فترة التزام ثانٌة بموجب 

اتخاذ قرار حول  ،  و2020إلى  2013بروتوكول كٌوتو من 
العمل التعاونً طوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، واالتفاق على 
تشؽٌل الصندوق األخضر للمناخ. كما وافقت األطراؾ على بدء 
عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 
ٌُكلؾ بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونٌة أخرى  أو  المعّزز ل

ا  ذات قوة قانونٌة  بموجب االتفاقٌة  ٌتم تطبٌقها نتٌجة متفق علٌه
على كل األطراؾ". ومن المخطط أن ٌستكمل الفرٌق العامل 

، حٌث تدخل األداة الجدٌدة حٌز التنفٌذ 2015المفاوضات فً 
. وباإلضافة إلى ذلك تم تكلٌؾ الفرٌق العامل 2020عام 

فً المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز بالنظر 
والتً  2020اإلجراءات الخاصة بؽلق فجوة طموح ما قبل 

 .درجة مبوٌة  2تتعلق بهدؾ 
 

ٌّر المناخ فً  الدوحة: تم عقد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽ
الدوحة، قطر فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً ودٌسمبر/ كانون األول 

. وقد نتج عن هذا المإتمر حزمة من القرارات ٌشار إلٌها 2012
بـ "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن هذه القرارات تعدٌبلت على 

م ثانٌة واالتفاق على إنهاء بروتوكول كٌوتو لتحدٌد فترة التزا
عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات 
اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب 
بروتوكول كٌوتو فً الدوحة. كما وافقت األطراؾ أٌضاً على 
إنهاء عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً 

تفاقٌة. وتم تحوٌل عدد من األمور التً الطوٌل األجل بموجب اال
تتطلب المزٌد من الدراسة إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة 

 – 2013الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة مثل: مراجعة 
للهدؾ العالمً، وأعمال التخفٌؾ بواسطة الدول المتقدمة  2015

خطط التكٌؾ والدول النامٌة، وآلٌات مرونة بروتوكول كٌوتو، و
الوطنٌة، والقٌاس واإلببلغ والتحقق، وآلٌات السوق واآللٌات 
األخرى، والمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

 األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة.
 

ٌّر المناخ فً وارسو:  تم عقد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽ
فً وارسو، بولندا. وقد  2013انً الفترة من نوفمبر/ تشرٌن الث

تركزت المفاوضات حول تنفٌذ االتفاقٌات التً تم الوصول إلٌها 
الفرٌق العامل فً االجتماعات السابقة وتشمل استكمال عمل 

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز. وقد أقر 
االجتماع القرار الخاص بالفرٌق العامل والذي ٌدعو األطراؾ 

بدء فً أو تكثٌؾ االستعدادات المحلٌة الخاصة بالمساهمات إلى ال
المحددة على المستوى الوطنً. كما أقرت األطراؾ قراراً بإنشاء 
آلٌة وارسو الدولٌة حول الخسابر واألضرار، وإطار وارسو 
للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج 

وهً سلسلة مكونة من سبعة  –وتدهور الؽابات فً الدول النامٌة 
قرارات حول التموٌل والترتٌبات المإسسٌة والقضاٌا المنهجٌة 

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  الخاصة بالمبادرة المعززة
 األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة.

ٌّر المناخ فً لٌما، لٌما:  انعقد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽ
وقد ركزت المفاوضات . 2014سمبر/ كانون األول بٌرو فً دٌ

فً لٌما على نتابج أعمال الفرٌق العامل والبلزمة للتقدم نحو 
اتفاق بارٌس أثناء الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ فً 

، وتشمل هذه النتابج  تحدٌد المعلومات والعملٌات الخاصة  2015
المستوى الوطنً فً  بتقدٌم المساهمات المقررة المحددة على

، والتقدم نحو عناصر مسودة نص 2015أقرب وقت ممكن فً 
تفاوضً. وبعد مناقشات مطولة، اعتمدت الدورة العشرون 
لمإتمر األطراؾ "نداء لٌما للعمل المناخً" والذي ٌدفع 

وٌشمل عملٌة تقدٌم ومراجعة  2015المفاوضات نحو اتفاق عام 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
المستوى الوطنً. كما تناول المساهمات المقررة المحددة على 

 .2020القرار تعزٌز طموح ما قبل 
بموجب مإتمر ا منه 17قراراً،  19كما اعتمدت األطراؾ 

األطراؾ واثنٌن بموجب مإتمر األطراؾ العامل، وتشمل هذه 
آلٌة وارسو القرارات عدة أمور من بٌنها: المساعدة فً تفعٌل 

الدولٌة للخسابر واألضرار، والبدء فً برنامج عمل لٌما حول 
النوع االجتماعً، واعتماد إعبلن لٌما حول التعلٌم وزٌادة الوعً. 
ٌّر المناخ وضع األساس لبارٌس وذلك  وقد استطاع مإتمر لٌما لتؽ
عن طرٌق تتبع التقدم الذي تم فً وضع عناصر نص تفاوضً 

المساهمات المقررة المحددة اد قرار حول واعتم 2015التفاق 
على المستوى الوطنً. وٌشمل نطاق هذه المساهمات، والمعلومات 
المسبقة، والخطوات التً ٌجب اتخاذها بواسطة األمانة بعد تقدٌم 

 .هذه المساهمات
 

الجزء الثامن من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً 
. انعقد الجزء الثامن من الدورة الثانٌة زبمنهاج دٌربان للعمل المعزّ 

للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز فً 
فً جنٌؾ، سوٌسرا. وكان الهدؾ من هذه  2015فبراٌر/ شباط 

الدورة طبقاً لتكلٌؾ مإتمر األطراؾ فً دورته العشرٌن، هو إعداد 
وضً المرفق عناصر مسودة النص التفا على نص تفاوضً بناًءا

)نداء لٌما للعمل المناخً(. وسوؾ ٌتم استخدام   20 -/م أ1بالمقرر 
( الذي تم إقراره  FCCC/ADP/2015/1نص مفاوضات جنٌؾ )

فً الجزء الثامن من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص كؤساس 
 .2015للمفاوضات الخاصة باتفاق 

 تقرٌر االجتماعات

ٌّر المنتِ افتُ  ٌونٌه/  1اخ المنعقد فً بون ٌوم اإلثنٌن ح مإتمر تؽ
تفاقٌة األمم ورٌس األمٌن التنفٌذي الؽفٌ احزٌران، وأشارت كرٌستٌان
ر المناخ إلى أنه ٌجب أن ننظر إلى هذه المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌّ 

للبناء" للهٌبات الفرعٌة والفرٌق العامل  اً الدورة بصفتها "موقع
الُمخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل الُمعزز بهدؾ تمهٌد الطرٌق 

 .2015التفاق 
ذكر مانوٌل بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر األطراؾ/ 
الدورة العاشرة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 

البٌبة فً بٌرو .. ذكر فً كلمته المسجلة عن بروتوكول كٌوتو ووزٌر 
طرٌق الفٌدٌو أن نتابج مإتمر بارٌس ٌمكن أن تتضمن: أداة محورٌة 
ُملزمة قانوناً، وهدؾ خاص بحٌاد الكربون، وعملٌة خاصة بالببلؼات 

للمساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً، وهدؾ الدورٌة 
ٌّؾ، وتقدم م لموس فً تموٌل المناخ، نوعً طوٌل األجل للتك

مخصصات للخسابر واألضرار، والبدء فً أعمال وجهود دولٌة و
 بالتكنولوجٌا وبناء القدرات. لبلرتقاء

الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر دعا لورنت فابٌوس، الربٌس القادم 
األطراؾ والدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه 

ول كٌوتو ووزٌر الخارجٌة بفرنسا .. اجتماع األطراؾ فً بروتوك
دعا إلى إحراز تقدم حول: التمٌٌز بٌن ما سٌتم تضمٌنه فً االتفاقٌة 
مقابل مقررات مإتمر األطراؾ، وتحدٌد القضاٌا السٌاسٌة الربٌسٌة 
التً ٌجب أن ٌتخذ الوزراء قرارات حٌالها. وإعداد قرار حول أعمال 

 إلقراره فً بارٌس. 2020ما قبل 
الجزء التاسع من الدورة الثانٌة للفرٌق ٌلً ملخص ألعمال  وفٌما

العامل المخصص والدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة 
 لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.لالعلمٌة والتكنولوجٌة والدورة الثانٌة واألربعٌن 

 

 الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

ق العامل المخصص ٌل رٌفسناٌدر الربٌس المتشارك للفرافتتح دانٌ
ٌونٌه/ حزٌران الجزء التاسع من الدورة الثانٌة للفرٌق  1ٌوم اإلثنٌن 

العامل. أشار مندوبا فرنسا وبٌرو إلى الحوار ؼٌر الرسمً المفتوح 
، كما أشار 2015الذي ُعقد فً شهري مارس/ آذار وماٌو/ آٌار

ٌترسبرج السادس الذي ُعقد فً ماٌو/ آٌار مندوب ألمانٌا إلى حوار ب
2015. 

وبعد الجلسة االفتتاحٌة، تم عقد اجتماعات الفرٌق العامل فً 
مجموعتٌن للتفاوض. وتولى رٌفسناٌدر، الربٌس المتشارك، رباسة 

ٌّؾ : عام/ الهدؾ، أقسام المجموعة المتفاوضة التً نظرت فً التك
التكنولوجٌا، وشفافٌة العمل والخسابر واألضرار، وتنمٌة ونقل 

 والدعم، والتنفٌذ وااللتزام، والتمهٌد.
وتولى أحمد دوؼبلؾ )الجزابر( رباسة المجموعة المتفاوضة التً 
نظرت فً: التخفٌؾ والتموٌل وبناء القدرات واألطر الزمنٌة 

 واألحكام اإلجرابٌة والمإسسٌة والتعرٌفات.
األولى لهذه األقسام  بعمل القراءة ضةالمتفاو اتقامت المجموع

( وحددت الفقرات FCCC/ADP/2015/1الخاصة بنص جنٌؾ )
ثم بعد ذلك تم القٌام بؤعمال تجمٌع  ،التً ٌمكن تبسٌطها وتجمٌعها

ٌَّسرة ؼٌر الرسمٌة.  الفقرات فً مجموعات المناقشات الُم
واجتمع فرٌق االتصال الخاص بالفرٌق العامل المخصص المعنً 

ٌونٌه/ حزٌران لتقٌٌم  4للعمل المعّزز ٌوم الخمٌس بمنهاج دٌربان 
التقدم. وخبلل الجلسة أشار أحمد دوؼبلؾ، الربٌس المتشارك إلى 
مخاوؾ األطراؾ حول بطء وتٌرة المفاوضات وعدم وضوح طرٌقة 
ٌَّسرة والوقت المحدود فً التنسٌق بٌن  عمل المجموعات الُم

كد على أن اآللٌة مجموعات األطراؾ. وعلى الرؼم من ذلك فقد أ
تعمل وأنه قد تم إحراز تقدم واقترح استمرار العمل فً المجموعات 

ٌَّسرة.  الُم
كما أكد على أن نص جنٌؾ الٌزال هو الوثٌقة الرسمٌة وأن الوثابق 
األخرى الصادرة تعتبر وثابق ؼٌر رسمٌة. وبعد مناقشات حول عدم 

ل الوسابل تساوي وتٌرة التقدم فً مختلؾ األقسام وما هً أفض
الستخدام الوقت المتبقً فً بون، وافقت األطراؾ على االستمرار فً 
ٌَّسرة. وقد عملت هذه المجموعات بناًء  مفاوضات المجموعات الُم

ن. وقام الُمٌسران المتشاركان ٌن المتشاركٌعلى مدخبلت الُمٌسر
بإصدار نتابج بعد كل جلسة. كما تم بصفة دورٌة إصدار وثابق عمل 

مخرجات ونتابج المناقشات حول فقرات ُمحددة فً النص. تتضمن 
ٌونٌه/ حزٌران إصدار نص ُمَنقَّح وُمجمع ٌتضمن العمل  4وتم ٌوم 

الذي قامت به المجموعات المتفاوضة والمجموعات ؼٌر الرسمٌة 
ٌَّسرة وذلك بهدؾ توجٌه المفاوضات.  الُم

ٌَّسرة بعد ذلك بتجمٌع، و و/ أو  كٌكتفثم قامت معظم المجموعات الُم
النظر فً وضع النص فً موقع آخر وذلك باستخدام جداول. واصلت 
ٌَّسرة النظر فً كٌفٌة القٌام بالمزٌد من أعمال  بعض المجموعات الُم
ٌَّسرة األخرى نحو  تبسٌط وتجمٌع النص بٌنما تقدمت المجموعات الُم

 المناقشات المفاهٌمٌة.
جتماع لفرٌق االتصال تقٌٌم ٌونٌه/ حزٌران تم فً ا 8وفً ٌوم اإلثنٌن 

نتابج عمل المجموعات الُمٌسرة خبلل األسبوع األول. وتركزت 
المناقشات على االتساق بٌن المجموعات الُمٌسرة، والحاجة إلى توجٌه 

ومدى إمكانٌة تحدٌد النص الذي  ٌةواضح حول أسلوب العمل وكٌف
 ررات.تضمٌنه فً المقما سٌتم  سٌتم تضمٌنه فً االتفاقٌة مقابل

الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌق العامل  من األطراؾ وطالب العدٌد
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز بتتبع مدخبلت 
ٌَّسرة من خبلل إصدار نص موجز  األطراؾ وعمل المجموعات الُم

 متسق ٌتضمن بدابل واضحة لتكون األساس فً عملٌة المفاوضات.
)"حزمة  21 -/م أ1ل مسودة القرار كما ناقش فرٌق االتصال هٌك

بارٌس"( مع األطراؾ لتحدٌد العناصر التً ٌجب أن ٌتضمنها القرار 
، الترتٌبات المإقتة، االقرار بالمساهمات 2015ومنها: اقرار اتفاقٌة 

المحددة على المستوى الوطنً، التوجٌه نحو تنفٌذ االتفاقٌة، وخطة 
خاصة بالموازنة واألمور ، واألمور ال2020 -2015عمل للفترة من 

اإلدارٌة، وطرق القٌاس واإلببلغ والتحقق وأنظمة المحاسبة. كما 
 .2طالب األطراؾ بإحراز تقدم فً مسار العمل 

واتفقت األطراؾ على االستمرار فً المفاوضات فً صورة 
ٌَّسرة. وذكر دوؼبلؾ الربٌس المتشارك للفرٌق  العامل مجموعات ُم

دٌربان للعمل المعّزز أن الربٌسٌن المخصص المعنً بمنهاج 
المتشاركٌن سوؾ ٌقدمان تقرٌراً بعد االجتماع مع األمانة والُمٌسرٌن 
ط طبقاً لطلب  المتشاركٌن لمناقشة كٌفٌة الخروج بنص ُمَنقَّح وُمَبسَّ

 األطراؾ.
ط وُمَجمع آخر  8وفً ٌوم اإلثنٌن  ٌونٌه/ حزٌران تم إصدار نص ُمَبسَّ

ٌَّسرة. وفً ٌوم الثبلثاء تضمن العمل الذي قا  9مت به المجموعات الُم
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
ٌونٌه/ حزٌران تم إصدار وثٌقة تقارن بٌن ترقٌم نص جنٌؾ 

ط والُمَجمع بهدؾ تسهٌل المناقشات.  التفاوضً والنص الُمَبسَّ
ٌَّسرة طوال األسبوع الثانً العدٌد من  وناقشت المجموعات الُم

ات التبسٌط والدمج القضاٌا المفاهٌمٌة وقامت بالمزٌد من عملٌ
 ونظرت فً كٌفٌة تجمٌع هذه القضاٌا أو الربط بٌنها.

وفٌما ٌلً ملخص للمناقشات التً قامت بها المجموعات المتفاوضة 
والُمٌسرة لؤلقسام المحددة لنص جنٌؾ وٌلٌها نتابج فرٌق االتصال 
النهابً للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 

كٌفٌة الُمضً قُُدماً فً أعمال الفرٌق العامل  المعّزز وتشمل
ٌونٌه/ حزٌران إصدار نسخ جدٌدة من  11المخصص. تم فً ٌوم 

النص الُمَبسط والُمدمج ووثٌقة عمل ُمجمعة تشرح نتابج العمل على 
 مختلؾ أقسام النص.

 
فقرة  41بدأت القراءة األولى للقسم أ )تمهٌد( والذي ٌتضمن  تمهٌد:

ٌونٌه / حزٌران. ذكر  3تفاوضً ٌوم األربعاء من نص جنٌؾ ال
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن هذا القسم ٌجب أن ٌتم مندوبا كندا و

النظر فٌه فً مرحلة الحقة وعارض مندوبا باكستان والهند ذلك. 
فنً ومناقشة للفقرات "الكاملة  تبسٌط اقترح مندوب الصٌن عمل

 والمحددة" من التمهٌد.
فً فرص الدمج طبقاً لما حددته األمانة ووافقت نظرت األطراؾ 

ٌَّسرة وؼٌر رسمٌة،  على إحالة خمس فقرات إلى مجموعة مناقشة ُم
ٌتولى تٌسٌرها جورج واموكوبا )كٌنٌا( وأٌا ٌوشٌدا )الٌابان( وذلك 

ملخص للمناقشات ذات الصلة  ٌوجدبهدؾ التبسٌط و/أو الدمج. 
بالفقرات المحددة فً: 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12631e.html 
ٌونٌه/ حزٌران نظر أعضاء الوفود فً الجدول  8وفً ٌوم اإلثنٌن 

الُمقدم من األمانة والذي ٌشمل تجمٌع الفقرات حول عدد من القضاٌا. 
وفٌما ٌتعلق بتجمٌع الفقرات، أشار مندوب الصٌن إلى موضوعات 

مٌة ؼٌر موجودة فً الجدول وتشمل تدابٌر االستجابة، والتن
المستدامة، والصحة، واتفاقٌة فٌٌنا حول قانون المعاهدات، ووالٌة 
دٌربان، وتنفٌذ االتفاقٌة اإلطارٌة. طالب مندوب بولٌفٌا بتضمٌن 
موضوعات أمنا األرض والشعوب األصلٌة. أشار مندوب االتحاد 
األوروبً إلى ؼٌاب موضوعات مثل التحول نحو الكربون المنخفض 

أكدت بعض األطراؾ أن فقرة التمهٌد ٌجب أن  واستخدام األراضً.
تكون موجزة ودعمت بعض األطراؾ وعارض البعض اآلخر 
استخدام الشكل الخاص بتمهٌد بروتوكول كٌوتو. ذكر مندوب المملكة 

 العربٌة السعودٌة أن التمهٌد ٌجب أن ٌكون إما موجزاً أو شامبلً.
ل أن ٌتم حدد مندوب األرجنتٌن بعض الفقرات التً من األفض

وضعها فً قسم عام/ الهدؾ. أشارت العدٌد من األطراؾ إلى الحاجة 
إلى العودة إلى مناقشة التمهٌد بعد أن ٌكون محتوى وشكل االتفاقٌة 

 أكثر وضوحاً.
أشار الُمٌسران المتشاركان أنه سٌتم تجمٌع وجهات نظر األطراؾ فً 

 التمهٌد.جدول وأشار إلى وجهات النظر حول توقٌت مناقشات قسم 
 

لم ٌتم تناول القسم "ب" )التعرٌفات( فً جلسة المفاوضات  التعرٌفات:
 هذه.

ٌونٌه/ حزٌران البدء فً القراءة  1تم فً ٌوم اإلثنٌن  عام/ الهدف:
فقرة فً نص  16األولى للقسم "ج" )عام/ الهدؾ( الذي ٌتكون من 

جنٌؾ التفاوضً. وافقت األطراؾ على تحدٌد "الثمار الدانٌة" فً 
 القسم للقٌام بدمجها وتنقٌحها.

ل أشار رٌفسناٌدر الربٌس المتشارك إلى الحاجة إلى تناول السإا
المتكرر الخاص بضرورة وجود هذا القسم من عدمه. أكد مندوب 

الدول النامٌة متقاربة التفكٌر على السعودٌة ومندوب مالٌزٌا نٌابة عن 
 أن هذا القسم ؼٌر ضروري.

الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة أكد مندوب بٌرو، نٌابة عن 
اً ومندوبو المكسٌك أقل البلدان نمووالكارٌبً ومندوب توفالو نٌابة عن 

وترٌنداد وتوباجو واألرؼواي واالتحاد الروسً على أن هذا القسم 
 ٌُحدد سٌاق الهدؾ من االتفاقٌة.

حددت األطراؾ أربع فقرات للتبسٌط أو الدمج األوتوماتٌكً بواسطة 
مجموعات المناقشة ؼٌر الرسمٌة التً ٌشارك فً تٌسٌرها دٌان ببلك 

وأرتور رونج مٌتسجر )االتحاد األوروبً(. لٌن )انتٌجوا وباربادوس( 
ٌوجد ملخص للمناقشات المتعلقة بفقرات محددة فً: 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12629e.html 
ٌونٌه/ حزٌران عرض ببلك لٌن الُمٌسر  9وفً ٌوم األربعاء 

المتشارك جدوالً توضٌحٌاً للقسم ٌحدد الموضوعات والفقرات التً تم 
 تناولها.
العدٌد من األطراؾ بخانة فً الجدول تحدد الصلة مع األقسام  طالبت

األخرى فً نص جنٌؾ التفاوضً وتضمٌن اإلشارة إلى الفقرات 
الفرعٌة. أشار مندوب االتحاد األوروبً إلى أن الجدول ال ٌتضمن 
تحول عادل نحو اقتصادٌات منخفضة فً ؼازات الدفٌبة وأشار مع 

النوع االجتماعً. اقترح مندوب الصٌن مندوب الهند إلى المساواة فً 
استخدام مصطلحات "االلتزامات/ المساهمات المتباٌنة". ذكر مندوب 
ٌُفضل االحتفاظ بـ "االلتزامات/  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى أنه 

 المساهمات/ اإلجراءات".
طالبت العدٌد من األطراؾ بنهج متوازن وٌشمل اإلجراءات المحسنة 

ٌّؾ وسُ  أقل البلدان نمواً بتحدٌد أهداؾ ُبل التنفٌذ، وطالب مندوب للتك
قصٌرة األجل وطوٌلة األجل حول تركٌز ؼازات الدفٌبة وتثبٌت 
درجات الحرارة. وذكر العدٌد أن القسم ٌجب أن ٌكون موجزاً. 

ٌجب أن ٌتم وضع التزامات قانونٌة مع  انه وأضاؾ مندوب البرازٌل
 خرى.توضٌح التفاصٌل فً األقسام األ

وفٌما ٌتعلق بالمبادئ العامة، أكد مندوب السودان على المسبولٌات 
قٌادة الدول المتقدمة والظروؾ على المشتركة لكن المتباٌنة، و

الخاصة. أكد مندوبا مالٌزٌا والهند على ُسُبل التخفٌؾ فً سٌاق 
المساواة والمسبولٌة التارٌخٌة. حذر مندوب بولٌفٌا من أن ٌتضمن 

المسبولٌات إلى األطراؾ من ؼٌر الدول وطالب باإلشارة ذلك نقل 
 إلى الموازنة العالمٌة للكربون وأمنا األرض.

أشار الُمٌسران المتشاركان إلى أنه سٌتم إدراج مدخبلت األطراؾ فً 
نسخة منقحة من الجدول وإخطار الربٌسٌن المتشاركٌن بنتٌجة 

 المناقشات.
 

 33بدأت القراءة األولى للقسم "د" )التخفٌؾ( وٌتضمن  التخفٌف:
ٌونٌه/ حزٌران فً  1 االثنٌنفقرة فً نص جنٌؾ التفاوضً ٌوم 

 مجموعة تفاوضٌة برباسة الربٌس المتشارك دوؼبلؾ.
بدأت األطراؾ فً تبسٌط وتجمٌع أوتوماتٌكً لعدة فقرات واستمرت 

ٌَّسرة ؼٌر رسمٌة بتٌسٌر م ن فرانس بٌرٌز فً مجموعة مناقشة ُم
)سوٌسرا( وفول سٌنػ )سنؽافورة(. ٌوجد ملخص للمناقشات حول 
الفقرات المحددة فً: 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12629e.html 
ٌونٌه/ حزٌران بدأت األطراؾ فً "تفكٌك  4وفً ٌوم الخمٌس 
ٌَّسرة، وحددت الروابط مع األقسام وتفرٌػ الفقرات" ف ً مجموعات ُم

األخرى. وركزت المناقشات على قضاٌا المحاسبة واستخدام 
األراضً واستخدام األسواق والترتٌبات المإسسٌة لؤلسواق. كما 
ناقشت األطراؾ المبادئ العامة فً االتفاقٌة وترك التفاصٌل 

 للقرارات.
ول المبادئ العامة عرض مندوب االتحاد األوروبً مقترحا ح

للمحاسبة. عارض مندوب كٌنٌا نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة النظر 
فً المحاسبة واقترح أنه من األفضل تناولها ضمن الشفافٌة. حذر 
مندوب البرازٌل من تجمٌع قضاٌا المحاسبة واألسواق واقترح أن 

ن المحاسبة ترتبط بالشفافٌة وااللتزام. اقترح مندوب شٌلً نٌابة ع
الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً أن بعض القضاٌا 
الفرعٌة ضمن آلٌات استخدام األسواق ٌمكن أن ٌتم "ترتٌبها" فً 
مرحلة الحقة. عارض مندوبا السعودٌة وفنزوٌبل مناقشة األسواق فً 
هذه المرحلة وطالب مندوب بولٌفٌا بتضمٌن الُنهج ؼٌر المتعلقة 

 بالسوق.
دوب سانتالوتسٌا نٌابة عن الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة أشار من

والكارٌبً إلى الروابط بٌن استخدام األسواق ونظام االلتزام وصافً 
الفوابد وقواعد األهلٌة لضمان السبلمة البٌبٌة وأشار إلى إمكانٌة 
تجمٌع: هدؾ آلٌات السوق ومبادئ استخدامها، والمحاسبة الخاصة 

ن األسواق وتحدٌد المزٌد من القواعد واالتساق فً بالتحوالت بٌ
 استخدام منهجٌات التقٌٌم والتعدٌبلت والقٌاسات المشتركة.
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نظرت األطراؾ فً تجمٌع الفقرات بهدؾ زٌادة توضٌح النص وذلك 

 10و 9ٌونٌه/ حزٌران وٌومً الثبلثاء واألربعاء  6ٌوم السبت 
التً اقترحت مفاهٌم فً ٌونٌه/ حزٌران وذلك بمساعدة "أداة فنٌة" و

ٌّسرٌن المتشاركٌن.  جدول ٌتم مراجعته باستمرار بواسطة الُم
هٌكلة القسم حول: الهدؾ ل اً عرض مندوب المجموعة األفرٌقٌة مقترح

العالمً طوٌل األجل حول التخفٌؾ، وااللتزامات الفردٌة 
. االدارٌة/الحاكمة الهٌبةوالخصابص، والترتٌبات/ اآللٌات، ومهام 

درجة حرارة وعارض  2أو  1,5طالب مندوب بولٌفٌا بتضمٌن حد 
تناول األسواق واستخدامات األراضً. حذر مندوب البرازٌل من 

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات إعادة فتح المفاوضات حول 
الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة والتً 

بتضمٌن  السعودٌةالتموٌل. طالب مندوب ٌرى أنها مرتبطة بقسم 
 القضٌة الخاصة بالمساواة. 

أشارت األطراؾ إلى بعض القضاٌا التً ٌمكن أن تتناسب مع عناوٌن 
ربٌسٌة متعددة ودعمت مقترح مندوب البرازٌل بتوضٌح بدابل التباٌن 
وناقشت وضع النص فً محور االتفاقٌة مقابل القرارات. ذكرت 

ها الصٌن والسعودٌة نٌابة عن المجموعة مختلؾ األطراؾ ومن
الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً العربٌة وجنوب أفرٌقٌا و

 إلى أنه من السابق آلوانه مناقشة مكان الفقرات.
أن الفقرات التً تتضمن عناصر على  وافقت العدٌد من األطراؾ

ؾ. أشار متؽٌرة ومتطورة ٌجب أن تكون فً قرارات مإتمر األطرا
مندوب توفالو إلى الحاجة إلى التمٌٌز بٌن القرارات التً سٌتم اتخاذها 
عند دخول االتفاقٌة فً حٌز التنفٌذ وتلك التً سٌتم اتخاذها بعد ذلك. 

العدٌد من األطراؾ بدء برنامج لتبنً قرارات لتفعٌل  تاقترح
ؾ ٌمكن االتفاقٌة. اقترح مندوب استرالٌا تناول الترتٌبات المإقتة وكٌ

م مع القرارات. أكد مندوب االتحاد األوروبً أن التزامات ءأن تتبل
التخفٌؾ ٌجب أن تكون فً االتفاقٌة. اقترح مندوبا النروٌج والبرازٌل 
أن ٌتم وضع األسواق كمحور أساسً فً االتفاقٌة وأن ٌتم التعبٌر عن 

 تفاصٌل األسواق فً القرارات.
مرٌكٌة أن ٌتم تناول معادلة الوالٌات المتحدة األاقترح مندوب 

الكربون واستراتٌجٌات تنمٌة الكربون المنخفض وهدؾ درجة 
 الحرارة طوٌل األجل فً االتفاقٌة.

أشار مندوب نٌوزٌلندة إلى أن العناصر الدابمة ٌجب أن ٌتم التعامل 
معها فً االتفاقٌة وأن كل األطراؾ ٌجب أن تلتزم بالشفافٌة فً تقدٌم 

 اللتزامات بهدؾ بناء الثقة.التقارٌر حول ا
شرح بٌرٌز الُمٌسر المشارك المناقشات حول "األداة الفنٌة" للُمٌسرٌن 
المتشاركٌن والتً تهدؾ إلى تٌسٌر التجمٌع وأنه سٌتم إببلغ كل 

للفرٌق العامل المدخبلت من األطراؾ إلى الربٌسٌن المتشاركٌن 
 المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.

 
ٌّف والخسابر واألضرار: ٌونٌه/ حزٌران  1بدأت ٌوم اإلثنٌن  التك

ٌّؾ والخسابر واألضرار( والذي  القراءة األولى للقسم "هـ" )التك
فقرة فً نص جنٌؾ التفاوضً، وتمت هذه القراءة فً  27ٌتضمن 

 مجموعة التفاوض برباسة رٌفسناٌدر الربٌس المتشارك.
ت األطراؾ كٌفٌة القٌام بتبسٌط وأثناء القراءة األولى للنص، ناقش

وتنقٌح النص. دعم عدد من األطراؾ التعامل مع النص طبقاً 
/الصٌن 77للموضوع واقترح مندوب بولٌفٌا نٌابة عن مجموعة الـ

الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً أن ٌتم وجاماٌكا نٌابة عن 
ح مندوب االتحاد البدء فً النص الخاص بالمتابعة والتقٌٌم. واقتر

األوروبً البدء بالنص الخاص بااللتزامات. اقترح مندوب 
ورلٌستً تبسٌط القسم الخاص بالخسابر واألضرار، وطالب متٌ

ٌّؾ كعنصر مندوب  تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة بالنظر فً التك
منفصل عن الخسابر واألضرار. وافقت األطراؾ على النظر فً 

ٌَّسرة بدابل تبسٌط النص حول ا ٌّؾ فً سٌاق مجموعة مناقشة ُم لتك
وؼٌر رسمٌة وتولى تٌسٌرها أندرٌا جورٌرو )كولومبٌا( وجورج 
بورستنج )النروٌج( والبدء بالنص حول: تقدٌم التقارٌر الخاصة 

ٌّؾ وااللتزامات والتقٌٌم والمتابعة.  بالتك
ٌونٌه/ حزٌران القٌام بالتجمٌع فً مجموعة  4كما تم ٌوم الخمٌس 

 ٌَّ سرة. اقترح ؼورٌرو الُمٌسر المتشارك نهجاً لتجمٌع القضاٌا وقدم ُم
جدوالً ٌتضمن خانات للموضوعات والفقرات والنص. ناقشت 

األطراؾ هذه المنهجٌة وقدمت اقتراحات حول التجمٌع المقترح 
للموضوعات. واستجابة للمخاوؾ التً تم التعبٌر عنها بؤن الجدول 

ظر بعض األطراؾ أو سٌتم سوؾ ٌتسبب فً إؼفال وجهات ن
اعتبارها بمثابة مواقؾ األطراؾ، أكد ؼورٌرو الربٌس المتشارك بؤن 
الجدول هو أداة داخلٌة لتتبع التقدم فً العمل. وافقت األطراؾ على 

حول  ااس الجدول وعلى تقدٌم وجهات نظرهالعمل على أس
 الموضوعات.

ٌَّسرة على ٌونٌه/ حزٌران ركزت المجموعة  6وفً ٌوم األحد  الُم
/الصٌن واالتحاد 77ثبلثة مقترحات للتجمٌع من مندوب مجموعة الـ

الوالٌات األوروبً وأسترالٌا وكندا والٌابان ونٌوزٌلندة والنروٌج و
 المتحدة األمرٌكٌة.

وحول كٌفٌة وضع عناوٌن للموضوعات فً بعض فقرات األقسام، 
تفاق الكبٌر بٌن أشار مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى اال

المقترحات الثبلثة لتجمٌع النص واقترح تجمٌع كل الفقرات المحددة 
تحت عنوان "الدعم". وبعد عقد مشاورات ؼٌر رسمٌة بٌن األطراؾ، 

ٌّسران المشاركان 77مجموعة الـاقترح مندوب  /الصٌن أن ٌقوم الُم
ووافقت بإعادة تنظٌم القسم بناًء على المقترحات الثبلثة والمناقشات. 

 األطراؾ على هذا االقتراح.
عبر مندوبا تنزانٌا ومصر عن عدم ارتٌاحهما بؤن اختبلؾ وتٌرة 
ٌّسرة ٌمكن أن ٌإدي إلى عدم االتساق.  ومنهج عمل المجموعات الُم

الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة ذكر مندوب شٌلً نٌابة عن 
رٌكٌة أنه على الوالٌات المتحدة األموالكارٌبً وبدعم من مندوب 

ٌّسرة  الرؼم من االختبلؾ فً سرعة العمل بمختلؾ المجموعات الُم
إال أنها تتشارك فً هدؾ موحد وهو أن ٌكون نص جنٌؾ أكثر قابلٌة 

 للتطبٌق.
ٌونٌه/ حزٌران نظر االجتماع النهابً  11وفً ٌوم الخمٌس 

ٌَّسرٌن المشاركٌن والتً  ٌَّسرة فً وثٌقة عمل الُم تتضمن للمجموعة الُم
ن عالتجمٌع المتفق علٌه ومقترحات األطراؾ. وعبرت األطراؾ 

وجهة نظرها حول الموضوعات والتصنٌؾ المستخدم وأشارت إلى 
 البدابل التً تم إلؽابها أو تؽٌٌرها.

ذكر مندوب األرجنتٌن بؤن النسخة السابقة من النص كانت أكثر فابدة 
قشات فً االجتماع واقترح أن ٌتم استخدام النسختٌن كؤساس للمنا

للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز القادم 
وعارض مندوب االتحاد األوروبً هذا االقتراح. أشارت العدٌد من 

 األطراؾ إلى أن هذه الوثٌقة بمثابة خطوة على االتجاه الصحٌح.
بوضوح  طلب مندوب توفالو نٌابة عن أقل البلدان نمواً أن ٌتم التعبٌر

عن وجهة النظر التً ُتفٌد بضرورة فصل القسم الخاص بالخسابر 
واألضرار. طالب مندوب االتحاد األوروبً بوجود بدٌل ٌحدد 
بوضوح ضرورة عدم تضمٌن الخسابر واألضرار فً االتفاقٌة. 
ٌَّسران المتشاركان بمراجعة الوثٌقة  وافقت األطراؾ على قٌام الُم

ضمٌن أو عدم تضمٌن قسم حول الخسابر لتعكس البدابل الخاصة بت
واألضرار باإلضافة إلى وجهات النظر األخرى التً تم التعبٌر عنها. 
كما تم االتفاق على تضمٌن ملحوظة ُتشٌر إلى موقؾ الوثٌقة وتتضمن 

 عدة مواقؾ منها "مناقشة مٌسرة" أو "ال تشٌر مسبقاً إلى أي نتٌجة".
ٌونٌه/ حزٌران فً  11ا فً وسوؾ تساهم الوثٌقة التً تم إعداده

ٌّؾ واألضرار  توجٌه المفاوضات حول مسار العمل فً التك
 والخسابر.

 
ٌونٌه/ حزٌران مناقشة القسم "و" )التموٌل(  2: تم ٌوم الثبلثاء التموٌل

فقرة من نص جنٌؾ التفاوضً، وتولى دوؼبلؾ  50الذي ٌتكون من 
تركزت المناقشات الربٌس المتشارك رباسة المجموعة المتفاوضة. 

/ الصٌن 77حول مقترحات التجمٌع المقدمة من مندوب مجموعة الـ
للفقرات الفرعٌة حول المبادئ التوجٌهٌة ووضع المإسسات كمكون 

 أساسً فً االتفاقٌة القانونٌة.
ٌَّسرة وؼٌر رسمٌة ٌومً  واستمرت المناقشات فً مجموعة مناقشة ُم

المتشاركان جورج بورستنج ٌونٌه/ حزٌران وتولى الُمٌسران  3 -2
)النروٌج( ودٌان ببلك لٌن )انتٌجوا وباربادوس( تٌسٌر المناقشة. 
ٌَّسرة حول موضوعات محددة  وٌوجد ملخص لمناقشات المجموعة الُم
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
كما ناقشت األطراؾ إعادة الهٌكلة والتجمٌع. اقترح مندوب االتحاد 

ً تجمٌع الفقرات طبقاً للمقترحات الهٌكلٌة فً نهاٌة قسم األوروب
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة التموٌل فً نص جنٌؾ. عرض مندوب 

االقتراح المقدم من مندوبً أسترالٌا وكندا والٌابان ونٌوزٌلندة 
والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة للتجمٌع حول: المفاهٌم التوجٌهٌة، 

اإلجراءات، والمإسسات، والشفافٌة وعملٌة المساهمات/ االلتزامات/ 
تقدٌم التقارٌر. دعم مندوب سوٌسرا نٌابة عن مجموعة السبلمة البٌبٌة 
تجمٌع الفقرات المعنٌة بالشفافٌة وإعداد التقارٌر. ذكر مندوب 

/الصٌن أنه ٌفضل البدء فً المفاوضات الموضوعٌة 77مجموعة الـ
 ك بصورة طبٌعٌة.وأشار إلى أن التجمٌع سوؾ ٌحدث بعد ذل

ٌونٌه/ حزٌران تولى بورستنج الُمٌسر المتشارك  6وفً ٌوم السبت 
توجٌه المناقشات فقرة بفقرة، وقام بتجمٌع مدخبلت حول إعادة تنظٌم 
وتجمٌع ودمج الفقرات. وافقت األطراؾ على تكلٌؾ الُمٌسرٌن 
المتشاركٌن بإعداد نص ُمبسط ٌؤخذ فً اعتباره وجهات نظر 

 لمقدمة أثناء االجتماع.األطراؾ ا
ٌونٌه/ حزٌران أعلن بورستنج الُمٌسر  9وفً صباح ٌوم الثبلثاء 

المتشارك أن النص الُمنقح سٌكون متاحاً بعد انتهاء الدورة. ورحبت 
جمٌع األطراؾ بؤعمال التبسٌط والتنقٌح التً ٌقودها المٌسران 

لى المتشاركان واألمانة وشجع العدٌد المٌسرٌن المتشاركٌن ع
االستمرار فً المزٌد من أعمال المراجعة والتبسٌط للنص. وناقشت 
األطراؾ: "تدفق" القسم، ووضع الفقرات فً القرارات أو االتفاقٌة، 

 والتعامل مع التموٌل فً األقسام األخرى.
وحول التدفق المنطقً للنص، اقترح مندوب أسترالٌا، بدعم من 

تحدة األمرٌكٌة ومجموعة الوالٌات الممندوبً كندا ونٌوزٌلندة و
السبلمة البٌبٌة أن ٌتم وضع الفقرات الخاصة بالمساهمات بموجب 
االتفاقٌة القانونٌة قبل تلك الخاصة بنطاق الموارد. عارض مندوب 
البرازٌل ذلك، واقترح أنه بالنسبة للدول النامٌة فإن أسلم الطرق 

مل هً التعامل للوفاء بالتزامات ومهام فرٌق منهاج دٌربان لتعزٌز الع
 مع النطاق.

دٌد نص القرار، ذكر مندوب بولٌفٌا نٌابة عن حوفٌما ٌتعلق بت
/الصٌن أن هذه الخطوة ٌجب أن ٌسبقها مناقشة حول 77مجموعة الـ

الموضوع. أكد مندوب األكوادور نٌابة عن البلدان النامٌة متقاربة 
له تؤثٌراً التفكٌر على أن مناقشة موضع الفقرات أوالً ٌمكن أن ٌكون 

 ُمسبقاً على نتٌجة التفاوض.
اقترح مندوب االتحاد األوروبً تحدٌد الفقرات لمختلؾ أنواع 
 القرارات. ذكر مندوب مجموعة السبلمة البٌبٌة أن المناقشات حول
"فصل" الفقرات ٌمكن أن تكون سابقة آلوانها ولكن االتفاقٌة ٌجب أن 

صر االتفاقٌة ٌجب أن تكون دابمة. أشار مندوب نٌوزٌلندة أن عنا
 تكون دابمة وتركز على المستقبل وتنطبق على كل األطراؾ.

أن التموٌل /الصٌن 77الـوفٌما ٌتعلق بالروابط، ذكر مندوب مجموعة 
. أكد 2015ٌجب أن ٌكون من ضمن األهداؾ المحورٌة فً اتفاقٌة 

مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن الفقرات ذات الصلة بالتموٌل 
جب أن تكون فً قسم التموٌل. طالب االتحاد األوروبً بؤال ٌتم ٌ

تضمٌن التفاصٌل التشؽٌلٌة الخاصة بالتموٌل فً أقسام أخرى. اقترح 
مندوب مجموعة السبلمة البٌبٌة عمل مناقشة مفاهٌمٌة حول كل 

 األمور المتعلقة بالتموٌل دون تؽٌٌر موضعها. 
ٌَّسرة مرة أخرى وبعد توزٌع الوثٌقة الُمنقحة، اجتمعت  المجموعة الُم

 فً ٌونٌه/ حزٌران لمناقشة المزٌد من العمل 9فً مساء ٌوم الثبلثاء 
 تبسٌط النص.

 فكٌكشرح بورستنج الُمٌسر المتشارك كٌؾ تم إدماج وإعادة تنظٌم وت
والفقرات الفرعٌة، وأنه قد تم إعادة إدراج فقرتٌن  العدٌد من الفقرات

ب األطراؾ. قدمت األطراؾ مدخبلت من نص جنٌؾ بناًء على طل
ٌّرات وقدمت مقترحات أخرى لتبسٌط وإعادة تنظٌم وتف  كٌكحول التؽ

 وإعادة إدراج نص فً القسم.
وباإلشارة إلى بطء التقدم، اقترح مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 
عقد مناقشة مفاهٌمٌة أو محاولة تحدٌد عناصر االتفاق فً الرأي. 

قترح مندوب جنوب أفرٌقٌا مناقشة محتوى مقترحات األطراؾ. دعم ا
/الصٌن المناقشة الموضوعٌة واقترح أن ذلك 77مجموعة الـمندوب 

ٌَُمِكن األطراؾ من أن ُتحدد موقع النص فً االتفاقٌة أو  سوؾ 
 القرارات.

ٌَّسرة ٌوم األربعاء  ٌونٌه/  10وفً االجتماع الختامً للمجموعة الُم
رض بورستنج النص الُمنقح الُمبسط، واقترح عرض حزٌران ع

النص على الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌق العامل المخصص المعنً 
بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز. ووافقت األطراؾ على هذا االقتراح. 
ثم اشتركت األطراؾ فً مناقشة مفاهٌمٌة لتقدٌم مدخبلت إضافٌة إلى 

 الربٌسٌن المتشاركٌن.
من مندوبً الدول النامٌة التموٌل بؤنه من العوامل  وصؾ العدٌد

المساعدة على الطموح. أشار مندوب البرازٌل أن االتفاقٌة ٌجب أن 
ُتعزز من االلتزامات الحالٌة بٌنما ٌجب أن تجد "طرق خبلقة لتشٌر 
إلى وجوب قٌام كل طرؾ بإجراءات". طالب مندوب نٌوزٌلندة 

الة . ذكر مندوب االتحاد األوروبً أن نص باتفاقٌة تإدي إلى نتابج فعَّ
 التموٌل ٌجب أن ٌستفٌد من االتفاقٌة بٌنما "ٌعكس العالم كما هو".

/الصٌن أن 77وفٌما ٌتعلق بنطاق التموٌل، ذكر مندوب مجموعة الـ
وضوح النطاق مطلوب لتحدٌد كٌؾ ستستطٌع الدول النامٌة المساهمة 

تحالؾ الدول الجزرٌة فً االتفاقٌة. طالب مندوب بلٌز نٌابة عن 
الصؽٌرة بهدؾ لتموٌل المناخ ٌحافظ على الزٌادة فً درجة الحرارة 

درجة مبوٌة. طالبت العدٌد من الدول النامٌة بدعم مبلبم  1,5دون 
 وٌمكن توقعه.

أكد مندوب االتحاد األوروبً على ارسال إشارة إلى القطاع الخاص 
تنمٌة المقاومة للمناخ حول الحاجة إلى "تحوٌل الترٌلٌونات" إلى ال

منخفضة الكربون. اقترح مندوب ناورو وجود التزامات أساسٌة لكل 
األطراؾ لتقدٌم مصادر لؤلعمال المحلٌة. سلط مندوب كندا الضوء 
على الحاجة إلى تعظٌم التدفقات عالمٌاً وأشار إلى أن المساهمات 

 واإلجراءات ٌجب أن تسبق المناقشات حول النطاق والمصادر.
كد مندوب الهند ومندوب المملكة العربٌة السعودٌة نٌابة عن أ

المجموعة العربٌة على أن المصادر العامة ٌجب أن تكون المصدر 
الربٌسً. أشار مندوب المكسٌك إلى الحاجة إلى كل مصادر التموٌل. 

 الظروؾوأشار مندوب مجموعة السبلمة البٌبٌة إلى أن مختلؾ 
مختلفة. دعمت العدٌد من الدول ومنها تتطلب أدوات مختلفة ومصادر 

الوالٌات المتحدة ماالوي نٌابة عن أقل البلدان نمواً ونٌوزٌلندة و
لدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة األمرٌكٌة إدراك الظروؾ الخاصة ل

 وأقل البلدان نمواً وٌشمل ذلك الوصول المباشر للدعم.
 

مل القراءة األولى ٌونٌه/ حزٌران ع 2تم ٌوم الثبلثاء  التكنولوجٌا:
للقسم "ز" )تنمٌة ونقل التكنولوجٌا( والذي ٌتضمن ست فقرات فً 
نص جنٌؾ، وتمت هذه القراءة فً المجموعة المتفاوضة برباسة 

 رٌفسناٌدر الربٌس المتشارك.
نظرت األطراؾ فً دمج العدٌد من الفقرات، وأثناء المناقشات فً 

ٌَّسرة ؼٌر رسمٌة بتٌسٌ ر من توسً مبانو مبانو مجموعة مناقشة ُم
)جمهورٌة الكونؽو الدٌموقراطٌة( وأرتور رونج مٌتسجر )االتحاد 
األوروبً( قام أعضاء الوفود بإحراز بعض التقدم فً دمج النص 
الخاص باألحكام العامة وااللتزامات والترتٌبات المإسسٌة. ٌوجد 
ملخص لهذه المناقشات حول فقرات محددة فً: 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12630e.html 
ٌونٌه/ حزٌران النظر فً نص هذا  5وواصلت األطراؾ ٌوم الجمعة 

ٌَّسرة وذلك بناًء على مقترح الُمٌسرٌن  القسم فً المجموعة الُم
 المتشاركٌن للتبسٌط.

تركزت المناقشات على الخطوات التً تتخذها الدول المتقدمة فً: 
تنمٌة ونقل التكنولوجٌا إلى زٌادة الدعم الُمعزز من القطاع الخاص ل

الدول النامٌة، والتعامل مع معوقات الوصول إلى التكنولوجٌا 
والمعارؾ، وتشجٌع الوصول إلى تكنولوجٌا القطاع العام وتنمٌتها 

 ونقلها للدول النامٌة.
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة اقترح مندوب المكسٌك، بدعم من مندوبً 

مندوبً جنوب أفرٌقٌا والصٌن واإلمارات وأسترالٌا وبمعارضة من 
العربٌة المتحدة .. اقترح تؽٌٌر اإلشارة إلى "األطراؾ من الدول 
المتقدمة" إلى "كل األطراؾ" وأشار إلى أن ُكبلً من الدول النامٌة 

 والدول المتقدمة تحتاج إلى تناول عقبات نقل التكنولوجٌا.
ضوعات التالٌة: دعم اقترحت األطراؾ إعادة تنظٌم النص حول المو

تفعٌل وتسلٌم االلتزامات المتعلقة بالتكنولوجٌا، تعزٌز التعاون والتآزر 
 مع المإسسات األخرى ومراجعة مدى المبلءمة والفعالٌة.
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أشار مندوب توفالو إلى "تضمٌن أحكام حول المحاسبة" واالحتٌاجات 

مواً أقل البلدان نالخاصة للدول ذات الظروؾ الخاصة فً أفرٌقٌا و
والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة والتً ٌمكن تطبٌقها على كل 
الموضوعات. حذر مندوب األرجنتٌن من نقل النص من "سٌاق" إلى 
آخر. اقترح مندوب الهند اإلحاطة علماً بالنص الذي ترى األطراؾ 

 أنه ٌنطبق على كل العناصر.
اقترح  ناقشت األطراؾ وضع نص فً محور االتفاقٌة أو القرارات.

مندوب االتحاد األوروبً بدعم من مندوبً النروٌج وأسترالٌا نقل 
النص الخاص بتعزٌز آلٌة التكنولوجٌا إلى نص قرار، وأشار إلى أن 
هذه القضاٌا ٌتم مناقشتها حالٌاً ضمن مإتمر األطراؾ. عارض 
مندوبو الهند واإلمارات العربٌة المتحدة والصٌن وبلٌز وتوفالو ذلك 

 .االقتراح
واصلت األطراؾ مناقشة وضع النص، وبدأت فً النظر فً األفكار 

ٌونٌه/  9و 8ٌونٌه/ حزٌران واألحد والثبلثاء  6المفاهٌمٌة ٌوم السبت 
 حزٌران.

وافقت العدٌد من األطراؾ على أن قضٌة التعاون العالمً ٌجب أن 
تكون موجودة فً االتفاقٌة، ودعم مندوبا توفالو والهند وبمعارضة من 
أسترالٌا وضع المإسسات القابمة كمحور أساسً فً االتفاقٌة. اقترح 
مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة نصاً حول إطار زٌادة 
وتعزٌز تنمٌة ونقل التكنولوجٌا. طالب مندوب الهند بتناول العقبات 

 التً تنشؤ عن حقوق الملكٌة الفكرٌة.
الوالٌات وباإلشارة إلى االختبلؾ فً وجهات النظر، دعم مندوبا 

المتحدة األمرٌكٌة والهند عقد حوار حول النص الخاص بحقوق 
الملكٌة الفكرٌة وهدؾ التكنولوجٌا طوٌل األجل. شرح مندوب الصٌن 
أن هذا الهدؾ سوؾ ٌساعد على تحفٌز وتنمٌة "عملٌة تدوٌر" 

تمكٌن من مراجعة الفجوة بٌن تقدٌم التكنولوجٌا باإلضافة إلى ال
احتٌاجات الدعم والتكنولوجٌا. عبر مندوبو الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 
واالتحاد األوروبً ونٌوزٌلندة عن قلقهم إزاء هذا المقترح. طالب 
مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بتوضٌح اللؽة حول التقٌٌمات 

زة للنقل. حذر مندوب الٌابان الدورٌة المقترحة للتكنولوجٌات الجاه
من خلق التزامات جدٌدة على األطراؾ وأكد على أن تقدٌم الحوافز 

 إلى القطاع الخاص سٌكون أكثر فعالٌة.
حزٌران، اقترح  /ٌونٌه 9وخبلل المناقشة األخٌرة لهذا البند فً 

والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبمعارضة من مجموعة  مندوبا النروٌج
 وجنوب افرٌقٌا االنتقال نحو المناقشات المفاهٌمٌة. ن /الص77ٌالـ

وأسترالٌا أن والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  اقترح مندوبا النروٌج
النص الخاص بتعزٌز آلٌة التكنولوجٌا/ الترتٌبات المإسسٌة ٌجب أن 

/الصٌن 77مجموعة الـٌتم تناوله فً نص القرار. أشار مندوبا 
ناقشة الخاصة بؤي لؽة سٌتم تضمٌنها فً وجنوب أفرٌقٌا إلى أن الم

 القرارات هً خارج نطاق مهمة المجموعة.
شرح مبانو مبانو الُمٌسر المتشارك أن كل مدخبلت األطراؾ سٌتم 

 إببلؼها للربٌسٌن المتشاركٌن.
 

ٌونٌه/ حزٌران عمل القراءة األولى  2تم ٌوم الثبلثاء  بناء القدرات:
للقسم "حـ" )بناء القدرات( الذي ٌتضمن ست فقرات فً نص جنٌؾ 
التفاوضً. وتمت هذه القراءة فً مجموعة متفاوضة برباسة دوؼبلؾ 

 الربٌس المتشارك.
ناقشت األطراؾ دمج مقترح األمانة ونظرت فً دمج النص فً ثبلث 

مجموعة المناقشة الُمٌسرة وؼٌر الرسمٌة بتٌسٌر من  فقرات. ووافقت
أرتور رونج مٌتسجر )االتحاد األوروبً( وتوسً مبانو مبانو 
)جمهورٌة الكونؽو الدٌموقراطٌة( على مقترحات الدمج. ٌوجد 
ملخص للمناقشات حول فقرات ُمحددة فً: 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12630e.html 
ٌَّسرة ٌومً  تم عمل قراءة ثانٌة فً ٌونٌه/ حزٌران.  5و 4مجموعة ُم

وبعد مراجعة القسم فقرة بفقرة، حددت األطراؾ فقرات لٌتم تبسٌطها 
ها واشتركت فً مناقشة مفاهٌمٌة حول الترتٌبات المإسسٌة كٌكوتف

 لبناء القدرات.
ٌونٌه/ حزٌران/ أشار رونج مٌتسجر الُمٌسر  5وفً ٌوم الجمعة 

وعة قد أحرزت أكبر تقدم ممكن فً تبسٌط المتشارك إلى أن المجم
وهٌكلة النص الخاص بهذا القسم. بدأت األطراؾ فً مناقشة مفاهٌمٌة 

لتوضٌح وجهات نظر األطراؾ حول الفجوات فً اآللٌات الحالٌة 
 والحاجة إلى مإسسة جدٌدة لبناء القدرات.

 8ء وتناولت المناقشات المفاهٌمٌة التً استمرت ٌومً اإلثنٌن والثبلثا
ٌونٌه/ حزٌران: الفجوات فً عمل المإسسات القابمة وكٌفٌة  9و

تعزٌز وتحسٌن هذه المإسسات، وهٌكل ووظٌفة والسبب المنطقً 
 إلنشاء آلٌة لبناء القدرات.

حدد مندوب جاماٌكا الفجوات فً تقدٌم التقارٌر حول أنشطة بناء 
على القدرات وذكر أن جهود مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ تركز 

بناء القدرات للمشاركة فً الشبكة. أشار مندوب بوروندي إلى نقص 
 ذكرالتنسٌق بٌن هٌبات االتفاقٌة اإلطارٌة ومكون بناء القدرات. 

مندوب مالٌزٌا أنه قد تم بناء قدرات الدول النامٌة بصفة أساسٌة فٌما 
 ٌتعلق بمتطلبات التقارٌر.

اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن حدد مندوب 
ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ وشبكة خبراء التموٌل الخاص 
لمبادرة تكنولوجٌا المناخ هً وسابل بناء القدرات. أشار مندوب 
سانتالوتسٌا وآخرون أن بناء القدرات ٌتجاوز الجوانب التقنٌة. أشار 

ن كانكون ال مندوب سوازٌبلند أن مهام ووالٌة آلٌة التكنولوجٌا م
تتوافق مع تلك المقترحة فً النص. اقترح مندوب أسترالٌا خطط لبناء 

ٌّر المناخ لتحدٌد احتٌاجات الدول.  القدرات المحلٌة فً مجال تؽ
طالب مندوب االتحاد األوروبً بالتعرؾ على: سبب عدم قٌام 

القابمة "بتقدٌم المطلوب" فً بناء القدرات،  والمإسسات الجهات
ٌز التعاون بٌن الجهات القابمة، وكٌفٌة تعزٌز منتدى وطرق تعز

دٌربان حول بناء القدرات. طالب مندوبو المملكة العربٌة السعودٌة 
لتنسٌق جهود  هٌبة إدارٌةوجنوب أفرٌقٌا وبوروندي والسنؽال بوجود 

بناء القدرات وأكد مندوب السنؽال على القٌاس واإلببلغ والتحقق من 
. تساءل مندوب االتحاد األوروبً عن قدرة هذه الدعم للدول النامٌة

 ة على التعامل مع القضاٌا التً تم تحدٌدها.هٌبال
/الصٌن، وعدد من 77مجموعة الـطالب مندوب الصٌن نٌابة عن 

مندوبً الدول النامٌة بجهة أو مركز لبناء القدرات لٌتولى عدة أمور 
درات، وتحلٌل من بٌنها: تقدٌم نهج مهٌكل وأكثر شمولٌة لبناء الق

الفجوات، ودعم تنفٌذ األنشطة ومتابعة التنفٌذ وزٌادة االتساق بٌن 
األنشطة، ونشر فرص التموٌل، ومساعدة أقل البلدان نمواً فً بناء 

ٌّر المناخ ودعم اإلجراءات النابعة من الدول.  المرونة على تؽ
 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عن كٌؾ ٌمكن لمثل هذهتساءل مندوب 

أن تنسق كل أنشطة بناء القدرات على مستوى العالم، وأشار  الجهة
إلى مناقشة سابقة حول القٌاس واإلببلغ والتحقق من الدعم والتً 

 أفادت بصعوبة قٌاس دعم بناء القدرات.
لهٌبة االمناقشات الروابط مع العمل ذي الصلة ضمن  تناولتكما 

الثة لتنفٌذ إطار بناء الفرعٌة للتنفٌذ وٌشمل المراجعة الشاملة الث
القدرات. وافقت األطراؾ على أن الحاجة لبناء القدرات ستكون فً 

 محور اتفاقٌة بارٌس.
ٌَّسرة، اقترحت األطراؾ القٌام  وأثناء الجلسة الختامٌة للمجموعة الُم
بما ٌلً كخطوة قادمة: توضٌح وجهات نظر األطراؾ نحو بدابل 

ورشة عمل، وإعداد األمانة  وتسلسل النص، إصدار ثالث للنص، عقد
 لقابمة بالمإسسات الحالٌة التً تعمل فً بناء القدرات.

 
ٌونٌه/ حزٌران عمل القراءة األولى للقسم  2تم ٌوم الثبلثاء الشفافٌة: 

فقرة فً نص جنٌؾ  20"ط" )شفافٌة العمل والدعم( الذي ٌتضمن 
التفاوضً. وتمت هذه القراءة فً مجموعة متفاوضة برباسة 

 فسناٌدر الربٌس المتشارك.رٌ
قدم رٌفسناٌدر نظرة عامة على ما وصفه بالقسم "الصعب" من نص 
جنٌؾ التفاوضً. ناقشت األطراؾ المقترح المقدم من األمانة لدمج 
النص فً أربع فقرات، وحددت سلسلة من الفقرات الفرعٌة لدمجها 

ٌَّسرة ؼٌر رسمٌة ٌتولى تٌسٌر ها وتبسٌطها فً مجموعة مناقشة ُم
فرانس بٌرٌز )سوٌسرا( وفوك سٌنج كووك )سنؽافورة(. ٌوجد 
ملخص للمناقشات حول فقرات محددة فً: 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12630e.html 
ٌونٌه/ حزٌران ناقشت  5وبعد القٌام بعملٌة الدمج ٌوم الجمعة 

المجموعة ُسُبل الُمضً قُُدماً وطالبت من الُمٌسران المتشاركان إعداد 
 خرٌطة مفاهٌمٌة للقسم بناء على مقترحات األطراؾ.
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 نشرة مفاوضات األرض 
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        ..      
ٌَّسرة  ناقشتحزٌران،  /ٌونٌه 6وفً ٌوم السبت    المجموعة الُم

الخرٌطة المفاهٌمٌة التً أعدها الُمٌسران المتشاركان. وفً ٌوم 
 ناقشتٌونٌه/ حزٌران وبتوجٌه من الخرٌطة المفاهٌمٌة،  8اإلثنٌن 

ٌَّسرة عدة وسابل إلعادة صٌاؼة وتوضٌح المفاهٌم فً  المجموعة الُم
مختلؾ  كٌكحول إطار الشفافٌة بحٌث ٌتم تحلٌل وتف 141الفقرة 

المفاهٌم والبدابل. وبعد مناقشة مطولة وؼٌر حاسمة حول هذه الفقرة، 
الفقرة وتجمٌع طالبت المجموعة من الُمٌسرٌن المتشاركٌن إعادة ربط 

ابل فً صورة موجزة دون حول إطار الشفافٌة كمثال لتقدٌم البد 145
أن تفقد أي محتوى هام واالحتفاظ بمواقؾ األطراؾ. نظرت 

" و"إعادة ربط" كٌكالمجموعة فً هذا المثال التوضٌحً حول "تف
ٌونٌه/ حزٌران. عبرت المجموعة عن  11البدابل ٌوم الخمٌس 

تقدٌرها لعمل الُمٌسرٌن المتشاركٌن وأشارت إلى أن هذا العمل كان 
" و"إعادة ربط" القسم بؤكمله. قدم كٌكنموذج جٌد حول "تفبمثابة 

مندوبو الصٌن واالتحاد األوروبً والمملكة العربٌة السعودٌة 
 مقترحات محددة لتحسٌن عملٌة إعادة ربط الفقرات.

، ناقشت األطراؾ أٌضاً موضع 145وباستخدام أمثلة من الفقرة 
. بٌنما رأت بعض النص فً االتفاقٌة أم فً قرارات مإتمر األطراؾ

ٌداً، أشارت أطراؾ أخرى أن هذه المرحلة فاألطراؾ أن هذا العمل م
سابقة ألوانها. ثم وافقت المجموعة على إببلغ مقترحات األطراؾ 

 والدروس المستفادة من هذا العمل إلى الربٌسٌن المتشاركٌن.
 

لى ٌونٌه/ حزٌران عمل القراءة األو 3تم ٌوم األربعاء األطر الزمنٌة: 
للقسم "ى" )األطر الزمنٌة والعملٌة المتعلقة بااللتزامات/ المساهمات/ 

 33األمور األخرى ذات الصلة بالتنفٌذ والطموح( والذي ٌتضمن 
 فقرة فً نص جنٌؾ التفاوضً.

وتمت هذه القراءة فً مجموعة متفاوضة برباسة دوؼبلؾ الربٌس 
م ٌمكن أن ٌتم المتشارك. أشار مندوب نٌوزٌلندة إلى أن هٌكل القس

توضٌحه وأشار مع مندوب االتحاد األوروبً إلى الصلة بٌن األقسام 
 الخاصة باألطر الزمنٌة والتخفٌؾ.

وطبقاً لمقترحات دوؼبلؾ الربٌس المتشارك، ركزت األطراؾ على 
التبسٌط والدمج العادي للعدٌد من الفقرات. واستمرت هذه المهمة فً 

ٌَّسرة ؼٌر رس مٌة بتٌسٌر من روبرتو دوندٌش مجموعة مناقشة ُم
)المكسٌك( وجورج وامٌكوٌا )كٌنٌا(. ٌوجد ملخص للمناقشات حول 
فقرات محدودة فً: 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12631e.html 
ٌَّسرة ٌوم الجمعة   5وأثناء المناقشات التً تمت فً المجموعة الُم

مقترحات ٌونٌه/ حزٌران قامت األطراؾ بما ٌلً: نظرت فً عدد من 
التبسٌط المقدمة بواسطة مندوب البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر، 
وعبرت عن وجهة نظرها حول موضع القضاٌا فً االتفاقٌة مقابل 
القرارات، وناقشت التباٌن، واستمعت إلى مقترحات من مندوبً 

الرابطة المستقلة االتحاد األوروبً والبلدان النامٌة متقاربة التفكٌر و
ا البلتٌنٌة والكارٌبً حول كٌفٌة تجمٌع النص بهدؾ الوضوح ألمرٌك

 المفاهٌمً والهٌكلً.
وفٌما ٌتعلق بموضع النص، أكد مندوب جزر مارشال، ومندوب 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أقل البلدان نمواً ومندوب توفالو نٌابة عن 
ٌنما على أن تقٌٌم إجمالً الطموح ٌجب أن ٌكون جزءاً من االتفاقٌة، ب

فً القرارات  وضعهاالمحددة ٌمكن أن ٌتم  واالجراءات األسالٌب
المستقبلٌة. ذكر مندوب الهند أن مراجعة التنفٌذ ٌجب أن ٌتم التعامل 
معها فً القرارات التً َتصُدر بعد مإتمر بارٌس، وهو البدٌل الذي 

مناقشة. أكد مندوب الصٌن أن لل محبلً طلب مندوب الصٌن أن ٌظل 
القرارات الخاصة بموضع القضاٌا تعتمد على االتفاق على كل 

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج العناصر الذي سٌقوم به 
 دٌربان للعمل المعّزز.

وفٌما ٌتعلق بالهدؾ من المراجعة/ التقٌٌم/ اآللٌة، رأى مندوب االتحاد 
لعناصر هو االتفاقٌة. أكد مندوب األوروبً أن أفضل موضع لهذه ا

توفالو على أن آلٌة المراجعة ٌجب أن تنطبق على كل من التخفٌؾ 
 وُسُبل التنفٌذ.

فً سٌاق األطر الزمنٌة، ذكر والتباٌن وفٌما ٌتعلق بتطبٌق التماٌز 
مندوب البرازٌل وبدعم من مندوب الهند، أن ذلك سوؾ ٌعتمد على 

أو الفردٌة. وأضاؾ أنه حتى فً حالة  سٌاق التقٌٌم/ المراجعة الكلٌة

المراجعة الكلٌة، فإن المسبولٌات المشتركة لكن المتباٌنة سوؾ تإدي 
إلى تباٌنات طفٌفة. عارض مندوب الصٌن التعامل مع "القابلٌة 

 للتطبٌق على الجمٌع" بطرٌقة موحدة وبدون أي تمٌٌز أو اختبلؾ.
ٌن وبدعم من مندوب أشارت مندوبة أسترالٌا، لتوضٌح فهمها للتبا

االتحاد األوروبً، إلً أن المراجعة الكلٌة الحقٌقٌة ٌجب أن تشمل كل 
األطراؾ. وطالبت باإلببلغ عن مساهمات األطراؾ فً وقت متزامن 
أثناء مرحلة التحدٌث على أن ٌتم أخذ الظروؾ الوطنٌة فً االعتبار. 

اقترحت أن ٌتم وأشارت إلى أن المراجعة المسبقة تستنفذ وقتاً كبٌراً و
تحدٌد التباٌن عن طرٌق ترتٌب الدول ذات النصٌب األكبر من 

 االنبعاثات.
ٌونٌه/ حزٌران ركزت األطراؾ على قضاٌا  8وفً ٌوم اإلثنٌن 

التجمٌع وذلك بمساعدة من المقترح الفنً المقدم من المٌسرٌن 
المتشاركٌن "كؤداة لقسم أكثر وضوحاً". أشار مندوب االتحاد 

ً، وبدعم من مندوب جمهورٌة كورٌا، إلى التسلسل فً دورة األوروب
خفٌؾ: مراجعة استراتٌجٌة للتنفٌذ فً سٌاق العلم، والببلؼات تال

وااللتزامات والتً تشمل تقدٌم المساهمات المحددة على المستوى 
الوطنً فٌما ٌتعلق بهدؾ درجة الحرارة وإضفاء الصبؽة الرسمٌة 

 المستوى الوطنً.المساهمات المحددة على  على
الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة أشار مندوب كولومبٌا نٌابة عن 

والكارٌبً إلى التسلسل كما ٌلً: الببلؼات، والتقٌٌم الُمسبق، والتحدٌد 
بصفة رسمٌة، المراجعة، وتحدٌث االلتزامات/ المساهمات. اقترح 

وفترة مندوب جزر مارشال وجود أقسام حول: النطاق والطبٌعة، 
االلتزام واإلطار الزمنً، عملٌة اإلعداد وعملٌة التحدٌث، والتنفٌذ 

 والمراجعة الفنٌة.
ٌّؾ والتخفٌؾ ذكر مندوب  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن دورات التك

ٌمكن أن تكون مختلفة. عارض مندوبو الصٌن والبرازٌل والسعودٌة 
اد األوروبً، النهج "المرتكز على التخفٌؾ". اقترح مندوب االتح

أقل البلدان نمواً، أن ٌتم التعامل مع دورات التخفٌؾ وعارضه مندوب 
ٌّؾ  فً القسم الخاص بالتخفٌؾ وأن ٌتم التعامل مع دورات التك

 والتموٌل فً األقسام ذات الصلة.
الحظت العدٌد من األطراؾ الفرق بٌن الفترة الزمنٌة لبلتفاق 

صٌن بالتركٌز على الفترة الزمنٌة وااللتزامات. طالب مندوبا الهند وال
لبلتفاقٌة أوالً. اقترح مندوب نٌوزٌلندة نقل الفقرات الخاصة بالفترة 
الزمنٌة لبلتفاقٌة إلى القسم الخاص بالدخول فً حٌز التنفٌذ. دعم 

 مندوب كولومبٌا عمل عناوٌن فرعٌة لفترة السرٌان واألطر الزمنٌة.
وفالو أن الروابط بٌن الببلؼات وفٌما ٌتعلق بالببلؼات، ذكر مندوب ت

والمراجعة الُمسبقة والببلؼات النهابٌة ٌجب أن تتسم بالتسلسل. أشار 
مندوب البرازٌل إلى الفرق بٌن اإلببلغ بالمساهمات المحددة على 
المستوى الوطنً وبٌن تحدٌثها. سلط مندوب أسترالٌا الضوء على 

ببلؼات المبدبٌة القضاٌا الخاصة بمراعاة االلتزامات ما بٌن ال
 والببلؼات النهابٌة.

أشار مندوب جزر مارشال إلى دورات الببلؼات األولٌة والبلحقة، 
وذكر أن األولى ٌمكن أن تكون فً قرار لمإتمر األطراؾ بٌنما تكون 
األخٌرة فً االتفاقٌة.عارض مندوب النروٌج ذلك واقترح أن ٌتم 

لمسبقة فً قرار مإتمر ا وضع الخطوط الزمنٌة التفصٌلٌة والمعلومات
 األطراؾ.

  ٌونٌه/ حزٌران اقترح مندوب الصٌن أن 8وفً مساء ٌوم اإلثنٌن 
اللؽة الخاصة "بالدورات" ٌمكن أن تإثر على نتٌجة المفاوضات. 
أشار مندوب نٌوزٌلندة أن "الدورات" لٌست لؽة جدٌدة. وشرح 

هو زٌادة مندوب االتحاد األوروبً أن الهدؾ من الدورات أو العملٌة 
 الطموح بمرور الوقت.

ٌونٌه/ حزٌران  10وخبلل المراجعة النهابٌة لهذا البند ٌوم األربعاء 
ن المتشاركٌن ٌوافقت األطراؾ على إحالة المقترحات الفنٌة للُمٌسر

 إلى الربٌسٌن المتشاركٌن.
 

ٌونٌه/ حزٌران عمل القراءة  3تم ٌوم األربعاء التنفٌذ وااللتزام: 
للقسم "ك" )تسهٌل التنفٌذ وااللتزام( والذي ٌتكون من ثمان األولى 

( فً نص جنٌؾ التفاوضً. 3، 2، 1فقرات وٌشمل ثبلثة بدابل )
وتمت هذه القراءة فً مجموعة متفاوضة برباسة رٌفسناٌدر الربٌس 

 المتشارك.
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
 1قدم مندوب االتحاد األوروبً مقترحات لدمج الفقرة فً البدٌل رقم 

عضاء الوفود على النظر فٌه مع مقترح التبسٌط المقدم والذي وافقت أ
 من األمانة فً نفس الفقرة.

ٌَّسرة وؼٌر رسمٌة بتٌسٌر  وانعقدت فً نفس الٌوم مجموعة مناقشة ُم
ن )السعودٌة( وأٌا ٌوشٌدا )الٌابان(، ونظرت شمن سارة باع

المجموعة فً المقترحات سالفة الذكر ووافقت على بعض منها. ٌوجد 
ٌَّسرة حول فقرات محددة فً: ل ملخص مناقشات المجموعة الُم

http://www.iisd.ca/vol12/enb12631e.html 
ٌَّسرة ٌوم  واستمرت المناقشات حول هذا القسم فً المجموعة الُم

ٌونٌه/ حزٌران. طالب عدد من أعضاء الوفود ومنهم  5الجمعة 
نونً مندوبً الصٌن وكندا والسعودٌة باالتفاق على الشكل القا

 لبلتفاقٌة قبل مناقشة االلتزام بالتفصٌل.
أشار مندوب االتحاد األوروبً إلى مدى فابدة توضٌح النماذج 
الُمحتملة لبللتزام قبل الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ 
واقترح إعادة تنظٌم القسم بناًء على "النماذج" البدٌلة المتضمنة فً 

 االقتراح. القسم، وافقت األطراؾ على هذا
اقترح مندوب أسترالٌا تحدٌد "سبلل" القضاٌا لوضع عناوٌن للفقرات 
وبالتحدٌد: الهدؾ، واإلنشاء، واألدوات، والتكوٌن، وأسلوب العمل. 
اقترح مندوب االتحاد األوروبً: اإلنشاء، والهدؾ، والوالٌة، والنطاق 

صفة والهٌكل، وأسالٌب الترتٌبات. وافقت األطراؾ على أن تجتمع ب
 ؼٌر رسمٌة لبلتفاق على "السبلل".

ن، الُمٌسر المتشارك إدارة مناقشة جماعٌة ٌوم شتولت سارة باع
وتحلٌل المقترحات  كٌكٌونٌه/ حزٌران للبحث فً كٌفٌة تف 6السبت 

المقدمة من مندوبً أسترالٌا واالتحاد األوروبً وكولومبٌا، نٌابة عن 
الدول لكارٌبً، والصٌن نٌابة عن الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة وا

النامٌة متقاربة التفكٌر. اقترحت العدٌد من األطراؾ أن ٌدمج 
الُمٌسران المتشاركان المقترحات فً وثٌقة تتضمن التعلٌقات التً 

الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة تمت أثناء الجلسة. اقترح مندوب 
ٌضاً تحدٌد وتجمٌع والكارٌبً أن ٌتولى الُمٌسران المتشاركان أ

العناصر المشتركة بٌن المقترحات ووافقت األطراؾ على هذا 
 االقتراح.

ن الُمٌسرة شٌونٌه/ حزٌران قدمت سارة باع 10وفً ٌوم األربعاء 
هذا  كٌكتفالمتشاركة جدوالً ٌتضمن مقترحات األطراؾ لتحلٌل و

القسم. طالبت األطراؾ من الُمٌسرٌن المتشاركٌن المزٌد من العمل 
 فً دمج الجدول.

 2015اتفاقٌة فً  ناقشت األطراؾ العناصر التً سٌتم تضمٌنها
مقابل القرارات، والتفعٌل والتباٌن، أشار العدٌد من مندوبً الدول إلى 

تفاقٌة إنشاء ترتٌبات/ لجنة/ كٌان لبللتزام كعنصر فً محور اال
 وأضافوا أن هذا القسم ٌجب أن ٌكون موجزاً.

الرابطة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ونٌوزٌلندة وكندا ودعم مندوبو 
المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً وجود آلٌة التزام تٌسٌرٌة تنطبق 
على الجمٌع. اقترح مندوب النروٌج آلٌة ذات فرعٌن لتؽطٌة 

 العناصر ؼٌر الُملزمة قانوناً.االلتزامات القانونٌة و
البلدان فرٌقٌة ومندوب دعم مندوب السودان نٌابة عن المجموعة اال

النامٌة متقاربة التفكٌر التباٌن فً القسم، وطالب مندوب البلدان النامٌة 
متقاربة التفكٌر بترتٌبات لبللتزام للدول المتقدمة وتسهٌل التنفٌذ للدول 

 النامٌة.
ٌونٌه/  11النهابً للمجموعة الذي عقد ٌوم الخمٌس وأثناء االجتماع 

ن الُمٌسر المتشارك الجدول الُمجمع شحزٌران عرضت سارة باع
الذي ٌحتوي على خمسة بدابل، وأربع "سبلل" ونقاط تلخص 
المخرجات الربٌسٌة المقترحة من المناقشة حول هذا القسم. كما 

وشرحت أن عرضت مقترح الُمٌسرٌن المتشاركٌن لتبسٌط النص، 
الجدول كان بمثابة أداة لتبسٌط النص. لم تستطع األطراؾ الوصول 
إلى اتفاق على إحالة الجدول كمدخبلت من المناقشات إلى الربٌسٌن 
المتشاركٌن ، وقدمت مقترحات حول عدة أمور من بٌنها: التباٌن 

. كما ألوانهاواالتفاق ووجهات النظر الناشبة عن االلتزام كانت سابقة 
 دمت األطراؾ بمقترحات حول النص.تق

ووافقت األطراؾ فً النهاٌة على إحالة نص الُمٌسرٌن المتشاركٌن 
باإلضافة إلى المدخبلت الشفهٌة التً تم الحصول علٌها من األطراؾ 

 إلى الربٌسٌن المتشاركٌن.

 

: تمت القراءة األولى للقسم "ل" األحكام اإلجرابٌة والمإسسٌة

فقرة فً نص  23والمإسسٌة(، الذي ٌتؤلؾ من )األحكام اإلجرابٌة 

/حزٌران برباسة الربٌس هٌونٌ 3جنٌؾ التفاوضً، ٌوم األربعاء 

 وؼبلؾ.   دالمتشارك 

األمانة العامة للدمج. ووافقت  تركزت المناقشات على مقترحات

األطراؾ على دمج فقرة واحدة قاموا بإحالتها مع المقترحات الخاصة 

تشارك فً تٌسٌر  ةنقاش ؼٌر رسمٌ جموعةمإلى  الدمجبمزٌد من 

سارة باعشن )المملكة العربٌة السعودٌة( وروبرتو دونٌش  اأعماله

)المكسٌك(. ٌمكن اإلطبلع على ملخص مناقشات بعض الفقرات عبر 

 الموقع اإللكترونً التالً: 
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 10تم تناول هذا القسم للمرة الثانٌة واألخٌرة ٌوم األربعاء 

رة . قدمت المٌسِ ةرٌسّ المُ  المجموعة/حزٌران من خبلل ٌونٌه

المتشاركة سارة باعشن قابمة تحتوي على جمٌع المإسسات واألطر 

المشار إلٌها فً نص جنٌؾ، ودعت األطراؾ إلى تبادل وجهات 

 .2015ترسٌخ المإسسات القابمة فً اتفاق  النظر بشؤن

وافقت معظم األطراؾ على ضرورة االعتماد على الترتٌبات 

. 2015المإسسٌة القابمة، ومناقشة كٌؾ ٌمكن "ترسٌخها" فً اتفاق 

قال مندوب توفالو، نٌابًة عن أقل البلدان نمواً، ومندوب المكسٌك أنه 

ٌن أن تقوم بدورها فً هذا باستخدام عبارة "ٌتع ذلكمن الممكن تحقٌق 

 االتفاق".

اقترح مندوب كولومبٌا، نٌابًة عن الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة 

لبلتفاقٌة  التً تعمل بموجبوالكارٌبً، التمٌٌز بٌن المإسسات 

والمإسسات التً تم إنشابها بموجب قرارات. اقترح مندوب البرازٌل 

 ل قسم من النص.اإلشارة إلى المإسسات ذات الصلة فً ك

أشار مندوبا أسترالٌا والمملكة العربٌة السعودٌة إلى ضرورة 

" واقترحا "نهج اللمسة الخفٌفة" لترسٌخ ٌوجد لدٌنا"االستفادة مما 

 وتعزٌز المإسسات القابمة من خبلل قرارات مإتمر األطراؾ

ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول 

 تتبنىندوب مالٌزٌا بؤنه من المعتاد أن كٌوتو. وصرح م

القابمة جمٌع  األدواتالمنشؤة بموجب أحد  األدواتالبروتوكوالت أو 

 مإسساتها القابمة. 

ٌقوم بترسٌخ  ٌةوافقت معظم األطراؾ على حكم عام فً االتفاق

والهٌبة  والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الهٌبات الربٌسٌة، مثل مإتمر األطراؾ

 للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة واألمانة.الفرعٌة 

دعا مندوب الهند إلى اتباع نهج موحد لترسٌخ المإسسات القابمة مع 

توفر المرونة الكافٌة لخلق مإسسات جدٌدة. عارض مندوبو تحالؾ 

الدول الجزرٌة الصؽٌرة وأقل البلدان نمواً ومالٌزٌا واالتحاد 

مإسسات والهٌبات األوروبً وضع "حكم عام وشامل" لترسٌخ ال

 الموضوعٌة التً أنشبت من خبلل القرارات.

مإتمر أن  ، اعتبرت العدٌد من األطراؾ ةفٌما ٌتعلق بهٌبة اإلدار

. كما ناقشت ةالجدٌد ٌةالهٌبة اإلدارٌة بموجب االتفاقهو األطراؾ 

األطراؾ كٌفٌة نقل المإسسات التً تم إنشابها بموجب بروتوكول 

. 2015 ٌةاألطراؾ هو الهٌبة اإلدارٌة التفاقكٌوتو إذا كان مإتمر 

وشدد مندوب أسترالٌا على ضرورة تناول هذا األمر بالشكل الصحٌح 

فً  اً لٌسوا جمٌعهم أطراف االطارٌة  نظراً ألن األطراؾ فً االتفاقٌة

 بروتوكول كٌوتو.

اقترح مندوب أقل البلدان نمواً، وعارضه فً ذلك مندوب الوالٌات 

نٌة انتقال الهٌبات المنشؤة بموجب بروتوكول كٌوتو، مثل المتحدة، إمكا
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صندوق التكٌؾ وآلٌة التنمٌة النظٌفة، إلى االتفاق الجدٌد بقرار من 

 مإتمر األطراؾ.

حول المناقشات إلى  اً قال المٌسران المتشاركان أنهما سٌقدمان تقرٌر

 الربٌسٌن المتشاركٌن.

   2مسار العمل  نظر فًتم ال(: 2020ما قبل   )طموح 2مسار العمل 

تولت أعمالها كل من آٌة ٌوشٌدا )الٌابان(  ُمٌّسرةمجموعة فً 

 وجورج واموكوٌا )كٌنٌا(.

/حزٌران، ظهر إجماع واسع النطاق حول هٌونٌ 4فً ٌوم الخمٌس 

. واعربت 2عناصر لمسودة قرار بشؤن مسار العمل  إعدادضرورة 

/الصٌن  77موعة الـالعدٌد من مجموعات األطراؾ، بما فً ذلك مج

 واالتحاد األوروبً عن استعدادها القتراح مسودة العناصر.

تطرقت المناقشات إلى: التعجٌل بالتنفٌذ ومشاركة رفٌعة المستوى، 

وخاصًة فً عملٌة الفحص التقنً ودور الجهات الفاعلة ؼٌر 

 الحكومٌة والتنسٌق بٌن هٌبات االتفاقٌة.

اقش األطراؾ مقترحات لمسودة /حزٌران، نهٌونٌ 5فً ٌوم الجمعة 

القرار. وقدم مندوب االتحاد األوروبً اقتراحاً تركز على هدؾ التقدم 

فً عملٌة الفحص التقنً مع إدخال بعض العناصر، مثل القطاع رفٌع 

 المستوى وإشراك هٌبات االتفاقٌة وؼٌرها من الجهات الفاعلة.

الخطوط /الصٌن،  77مندوب مالً، نٌابًة عن مجموعة الـ حدد

العرٌضة لعناصر اقتراح المجموعة: برنامج عمل طموح ما قبل 

. عملٌة التعجٌل بالتنفٌذ وتكٌٌؾ عملٌة الفحص التقنً ومكون 2020

 المشاركة رفٌع المستوى.

اقترح مندوب استرالٌا، نٌابًة عن مجموعة المظلة، ضرورة أن ٌتمثل 

الفحص هدؾ القرار فً التوصٌة بطرق من شؤنها تعزٌز عملٌة 

التقنً، وقدم أفكار مبدبٌة، مثل استخدم الهٌاكل المإسسٌة القابمة 

 اجتماعات الخبراء التقنٌٌن.     وتصمٌم عملٌة لتقٌٌم

اقترح مندوب جزر المالدٌؾ، نٌابًة عن تحالؾ الدول الجزرٌة 

 الصؽٌرة، تكلٌؾ منصة عمل واجتماع دوري لممثلً هٌبات االتفاقٌة.

، دعا البعض إلى صٌاؼة نص تجمٌعً، وحول سبل المضً قدماً 

بٌنما تساءل آخرون عما إذا كانت هذه هً الخطوة التالٌة المناسبة 

نظراً لمحدودٌة وقت التفاوض. وقال المٌسر المتشارك ٌوشٌدا أن 

المٌسرٌن المتشاركٌن سوؾ ٌتشاوران مع الربٌسٌن المتشاركٌن بشؤن 

 الخطوات التالٌة. 

/ حزٌران، طرح المٌسر المتشارك ٌوشٌدا هٌونٌ 9فً ٌوم الثبلثاء 

بعض األسبلة لتوجٌه مناقشات األطراؾ حول عملٌة الفحص التقنً 

 والتعجٌل بالتنفٌذ بموجب االتفاقٌة وبروتوكول كٌوتو.

/الصٌن: تحسٌن محور تركٌز وهٌكل  77اقترح مندوب مجموعة الـ

الفجوات فً اجتماعات الخبراء التقنٌٌن وإعداد ورقة تقنٌة لتحلٌل 

تقدٌم سبل التنفٌذ وزٌادة الشفافٌة فً التموٌل وتعزٌز التعاون المتعدد 

 األطراؾ.

وحول ترجمة عملٌة الفحص التقنً إلى إجراءات فعالة على أرض 

مندوب الوالٌات المتحدة، مدعوماً بمندوبً االتحاد أشار الواقع، 

ص التقنً األوروبً وأسترالٌا، أنه من الضروري تطوٌر عملٌة الفح

 وإعادة النظر فٌها وتحسٌنها بشكل منتظم.

حول المشاركة رفٌعة المستوى دعم مندوبو الٌابان واالتحاد األوروبً 

والنروٌج وبنجبلدٌش تقدٌم نتابج اجتماعات الخبراء التقنٌٌن فً 

 الوقت المناسب لصانعً السٌاسات.

مٌة وحول التنفٌذ، سلط مندوب االتحاد األوروبً الضوء على أه

 االستفادة من المإسسات والعملٌات القابمة.

اقترح مندوب الهند تجمٌع تقارٌر األطراؾ واعتبارها أساس لمسودة 

القرار، ودعمه فً ذلك مندوب البرازٌل، بٌنما عارضه مندوب 

 الوالٌات المتحدة.

/ حزٌران، طلب المٌسر المتشارك ٌوشٌدا هٌونٌ 10صباح األربعاء 

جهات نظرهم حول وثٌقة المدخبلت التً جمعها من األطراؾ تقدٌم و

 المٌسران المتشاركان.

أٌد العدٌد من مندوبً البلدان النامٌة استخدام وثٌقة المدخبلت كؤساس 

للعمل فً المستقبل، ولكنهم طلبوا إعادة هٌكلتها، على أن ٌكون ترتٌب 

 األقسام كالتالً: التمهٌد، وعملٌة التعجٌل بالتنفٌذ، وعملٌة الفحص

 التقنً، والمراجعة.

عرض مندوبو االتحاد األوروبً والوالٌات المتحدة ونٌوزٌلندا 

اعتبروا أن  والنروٌج واسترالٌا وكندا استخدام وثٌقة المدخبلت، حٌث

اصر التخفٌؾ وعملٌة الفحص نبخبلؾ ع العدٌد من عناصرها،

. بٌنما أكد العدٌد من مندوبً 2مسار العمل  مهامالتقنً، لٌست من 

لبلدان النامٌة أن جمٌع العناصر التً ٌمكن أن تعزز طموح ما قبل ا

 .المهام هتقع ضمن هذ 2020

فً مساء ٌوم  الُمٌّسرةمجموعة الخبلل المناقشات التً أجرتها 

األربعاء، تبادلت األطراؾ وجهات النظر حول المقترحات المقدمة 

ولكن  /الصٌن ومجموعة السبلمة البٌبٌة، 77من مندوب مجموعة الـ

ظل هناك اختبلؾ حول الوصول إلى تفسٌر موحد لتكلٌؾ مسار 

ركان واموكوٌا وٌوشٌدا وثٌقة ا. أصدر المٌسران المتش2العمل 

ٌونٌه/ حزٌران والتً تناولت المقترحات المختلفة،  11فً  مخرجات

 .االختبلؾ فً الرأيفضبل عن مجاالت التقارب و

 

 تم عقد الطاقة المتجددة:اجتماعات الخبراء التقنٌٌن: إمدادات 

 3اجتماع الخبراء التقنٌٌن حول إمدادات الطاقة المتجددة ٌوم األربعاء 

ٌونٌه/ حزٌران. للحصول على ملخص لهذا االجتماع، ٌرجى زٌارة 

الموقع التالً: 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12631e.html 

 

اجتماع  عقد تم: التعجٌل بإجراءات كفاءة الطاقة فً البٌبات الحضرٌة

الخبراء التقنٌٌن حول التعجٌل بإجراءات كفاءة الطاقة فً البٌبات 

ٌونٌه/ حزٌران.  6ٌونٌه/ حزٌران والسبت  5الحضرٌة ٌومً الجمعة 

للحصول على ملخص لهذه االجتماعات، ٌرجى زٌارة الموقعٌن 

 التالٌٌن:

 http://www.iisd.ca/vol12/enb12633e.html 

 http://www.iisd.ca/vol12/enb12634e.htmlو

 

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل  فرٌق اتصال

 –المعّزز )محور التركٌز: هٌكل الدورة المنعقدة فً أغسطس/آب 

 11: خبلل الدورة األخٌرة لفرٌق االتصال المنعقدة فً سبتمبر/أٌلول(

العامل  ٌونٌه/ حزٌران، قدم راٌفسندر، الربٌس المتشارك للفرٌق

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز، اقتراحات للربٌسٌن 

المتشاركٌن للمضً قدماً. وأوضح أن النتابج التً توصلت إلٌها 

متاحة على شبكة اإلنترنت، وأنها سوؾ تنعكس  الُمٌّسرةمجموعة ال

فً صورة  وتم اصدارهافً وثٌقة عمل ونص مبسط وموحد منقح، 

ٌونٌه/ حزٌران. كما ذكر أنه بناًء على  11بتارٌخ  ؼٌر رسمٌة وثٌقة

طلب األطراؾ سٌقوم الربٌسان المتشاركان بإصدار أداة إضافٌة 

تتضمن النسخة الموحدة المبسطة الواضحة والموجزة من نص جنٌؾ 

قرار  لتضمٌنها فً التفاوضً، وكذلك اقتراحات للفقرات المناسبة 

قدٌم مساهمتهم فً هذا الطرٌق . وطلب من األطراؾ تٌةمقابل االتفاق
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 األمام. للمضً قدماً نحوالمقترح 

حول طرٌقة العمل، طلب مندوب جزر المالدٌؾ، نٌابًة عن تحالؾ 

من  المطلوبةالدول الجزرٌة الصؽٌرة، توضٌحاً بشؤن النتابج 

االجتماعٌن التالٌٌن للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان 

للعمل المعّزز، قاببل أن هذا من شؤنه أن ٌساعد األطراؾ أن تظل 

 على المسار الصحٌح.

وتحدث مندوب السودان، نٌابًة عن المجموعة األفرٌقٌة، عن الطرٌقة 

أن نتابج دورة بون التً ٌنظر بها العالم إلى هذه العملٌة، مشٌراً إلى 

 هً الوحٌدة التً تعتبر أوراق ؼٌر رسمٌة ودون صفة رسمٌة.

وعند اإلشارة إلى ضرورة ضمان عملٌة شاملة وشفافة مدفوعة من 

األطراؾ، اقترح مندوب مالٌزٌا، نٌابًة عن الدول النامٌة متقاربة 

التفكٌر، شروطاً مرجعٌة للدورات القادمة للفرٌق العامل المخصص 

المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز، وتتضمن هذه الشروط عدة 

الشمولٌة والشفافٌة بصورة دابمة،  تواجدة أمور من بٌنها: ضرور

ال ٌجب أن ٌإثر مسبقاً على  عناصر القرارات المصاحبة تناول

لنص قبل كل دورة لالجدٌدة  االصدارات؛ ضرورة توزٌع النتابج

تعقٌبات  نص التفاوضًٌجب أن ٌتضمن ال بثبلثة أسابٌع على األقل، 

اثنتٌن من ، وضرورة عدم عقد أكثر من حول مصدر كل اقتراح

 دورات التفاوض فً وقت واحد.

األطراؾ على ضرورة عدم حذؾ أي  تحول األداة اإلضافٌة، أكد

مقترحات أو مواقؾ فً هذه األداة. وقد أٌد مندوب جمهورٌة كورٌا، 

نٌابًة عن مجموعة السبلمة البٌبٌة، عمل وثٌقة موحدة تتضمن أفكار 

 جمٌع األطراؾ. 

مزٌد من التوضٌح متقاربة التفكٌر إلى البلدان النامٌة دعا مندوب 

حول كٌفٌة هٌكلة هذه الوثٌقة، وعدد األجزاء التً سوؾ تحتوٌها 

والمعاٌٌر التً سٌحدد من خبللها الربٌسان المتشاركان ما ٌنبؽً 

 إدراجه فً القرارات مقابل االتفاق.

ل طلب مندوب أنجوال، نٌابًة عن أقل البلدان نمواً، إتاحة األداة فً أواب

شهر ٌولٌو/تموز، مشدداً على ضرورة توفٌر الوقت الكافً لئلعداد 

لبلجتماع التالً للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان 

للعمل المعّزز. وطلب مندوب الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة 

والكارٌبً إتاحة هذه األداة قبل انعقاد االجتماع الوزاري فً بارٌس 

 وز.فً ٌولٌو/تم

أشار مندوب كوبا، نٌابًة عن التحالؾ البولٌفاري لشعوب أمرٌكا 

البلتٌنٌة، إلى ضرورة أن ٌضمن نص الربٌسٌن المتشاركٌن االتساق 

والتوازن بٌن جمٌع عناصر منهاج دٌربان، وتجنب فقدان أي بند 

خبلل عملٌة التفاوض، وتجسٌد العمل المنجز خبلل الجزء التاسع من 

للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل الدورة الثانٌة 

 المعّزز.

وحول وتٌرة العمل، ركز مندوب أسترالٌا، نٌابًة عن مجموعة 

المظلة، على الحاجة إلى "زٌادة السرعة" وإلى نص أكثر فعالٌة 

 77ومرونة. ورحبت مندوبة جنوب أفرٌقٌا، نٌابًة عن مجموعة الـ

ًة أنه على الرؼم من بطء وتٌرة التقدم، /الصٌن، بالروح البناءة، مضٌف

 إال أنها واثقة من أنها سوؾ تصبح أسرع.

شدٌد ،  ءوقال مندوب االتحاد االوروبً أن التقدم ٌسٌر حتى اآلن ببط

مشٌراً إلى أن المناقشات الموضوعٌة قد بدأت للتو فقط وفً بعض 

فقط. ودعا إلى إجراء مفاوضات موضوعٌة للبدء بشكل  المجاالت

الرابطة  دي فً الدورة المقبلة. وصرح مندوب كولومبٌا، نٌابًة عنج

المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً، أنه على الرؼم من بطء سٌر 

التقدم، إلى أن االجتماع قد بنى الثقة بٌن األطراؾ ووضع طرٌقة 

 جٌدة للعمل.

/الصٌن ومندوب  77، دعا مندوب مجموعة الـ2حول مسار العمل 

النامٌة متقاربة التفكٌر إلى ضرورة تناول كبل المسارٌن بطرٌقة  الدول

ن ٌمتوازنة. كما شكر مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة الربٌس

فً بون. ورحبت  2ن على الوقت المخصص لمسار العمل ٌالمتشارك

مجموعة المظلة ببدء المناقشات من أجل الوصول إلى قرار. اقترح 

الصٌن على الربٌسٌن المتشاركٌن صٌاؼة / 77مندوب مجموعة الـ

ورقة على أساس مقترحات وتقارٌر األطراؾ، وإعداد نتابج وتقارٌر 

المٌسرٌن المتشاركٌن فً فترات ما بٌن الدورات، حتى ٌتم إصدارها 

قبل االجتماع المقبل للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان 

 للعمل المعّزز. 

 للمخاوؾ الموجودة لدىراٌفسندر الربٌس المتشارك  استجاب

األطراؾ، مشدداً على أهمٌة مهمة تجمٌع أداة إضافٌة لؤلطراؾ، 

بمذكرة السٌنارٌو مإكداً على أن هذه األداة سوؾ تكون متاحة كملحق 

. 2015ٌولٌو/تموز  24الربٌسٌن المتشاركٌن بتارٌخ الصادرة من 

ات نظر األطراؾ مراعاة تامة، وجهتراعً  وأكد أن الوثٌقة: سوؾ

ولن تتجاهل أٌة اقتراحات أو خٌارات، ولن تصدر حكم مسبق على 

تكون تحت تصرؾ األطراؾ بما ٌسمح سالهٌكل النهابً لبلتفاق، و

 لهم بتعدٌلها أو استخدامها كما ٌشاإون.

 

الجلسة العامة الختامٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج 

 : ّززدٌربان للعمل المع

وؼبلؾ الجلسة العامة قاببل أن الجزء التاسع دافتتح الربٌس المتشارك 

من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان 

للعمل المعّزز قد مكن األطراؾ من إحراز التقدم من خبلل وضع 

" المناسبة التً من شؤنها أن تسهل الوصول إلى نتابج ناجحة اآللٌات"

سبة زمنٌاً فً بارٌس. وأشار إلى ضرورة قٌاس نجاح الدورة ومنا

 بالثقة المبنٌة وبحقٌقة أنه "لم ٌتم تجاهل أي شخص."

أشار رٌتشارد كٌنلً، نابب األمٌن التنفٌذي التفاقٌة األمم المتحدة 

ٌّر المناخ إلى الفجوة التموٌلٌة فً ترتٌبات الدورات  اإلطارٌة بشؤن تؽ

ل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل اإلضافٌة للفرٌق العام

المعّزز خبلل أؼسطس/آب وسبتمبر/أٌلول وأكتوبر/تشرٌن األول، 

 مشٌراً إلى التعهدات األخٌرة من مختلؾ األطراؾ.

وؼبلؾ، دتلخٌصاً للخطوات المتفق علٌها للمضً نحو األمام، أكد 

ٌة الربٌس المتشارك، أن نص جنٌؾ التفاوضً ال ٌزال الوثٌقة الرسم

الوحٌدة وأن الربٌسٌن المتشاركٌن سوؾ ٌقومان بإعداد أداة إضافٌة 

 دون إلؽاء أو حذؾ أي خٌارات أو مواقؾ لؤلطراؾ.

رباسة الدورة العشرٌن لمإتمر األطراؾ، شكر خورخً  نٌابة عن

فوتو بٌرنالٌس، بٌرو، الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌق العامل المخصص 

لمعّزز على المشاورات المكثفة، وشجع المعنً بمنهاج دٌربان للعمل ا

األطراؾ على السعً للحد من الخٌارات فً كل قسم من النص 

 التفاوضً.

رباسة الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ، هنؤت  نٌابة عن

الجاد مإكدًة على الثقة  الورانس توبٌانا، فرنسا، األطراؾ على عمله

ضحة لدورات الفرٌق خارطة طرٌق واب وطالبتكشرط للنجاح. 

 العامل خبلل أؼسطس/آب وسبتمبر/أٌلول وأكتوبر/تشرٌن األول.

عرض ٌانج لٌو مقرر الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج 

( FCCC/ADP/2015/L.2دٌربان للعمل المعّزز تقرٌر الدورة )

وؼبلؾ الربٌس المتشارك الفرٌق العامل فً دوأقرته األطراؾ. علق 

 عصراً. 04:46تمام الساعة 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
 الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ

افتتح آمنة بافولً )فٌجً( ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الدورة ٌوم 

ٌونٌه/ حزٌران، وأشار إلى الحاجة إلى تحقٌق نتابج حول  1ثنٌن اال

القضاٌا الهامة التً سٌتم إببلؼها إلى الفرٌق العامل المخصص المعنً 

وآثار  2015 -2013وتشمل مراجعة بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز 

 .تدابٌر االستجابة

وتم  (FCCC/SBI/2015/1) اعتمدت األطراؾ جدول األعمال

الببلؼات المقدمة من الخاصة بمعلومات التعلٌق البند الخاص ب

األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول وتم االتفاق على تنظٌم 

لبٌانات االفتتاحٌة، العمل طبقاً لما تم عرضه. لئلطبلع على ملخص ا

 ٌرجى زٌارة الموقع التالً:

http://www.iisd.ca/vol12/enb12629e.html  

 
جلسة فرٌق عمل التقٌٌم متعدد األطراف بموجب عملٌة تقرٌر التقٌٌم 

ٌونٌه/  1اإلثنٌن ٌوم تم النظر فً هذا البند للمرة األولى  المستقل:
خبلل الجلسة، وقد أحٌطت األطراؾ علماً بالمعلومات  حزٌران

الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الذي تولى رباسة المقدمة من ٌافولً ربٌس 
 جلسة التقٌٌم متعددة األطراؾ التً استمرت لمدة ٌومٌن.

حزٌران، تم تقٌٌم أسترالٌا وبلجٌكا وبلؽارٌا ٌونٌه/  4ٌوم الخمٌس 
وكندا وجمهورٌة التشٌك واستونٌا وألمانٌا والمجر وأٌسلندا وأٌرلندا. 

: ٌرجى زٌارة الموقع التالًالمناقشات، لئلطبلع على ملخص 
mlhttp://www.iisd.ca/vol12/enb12632e.ht 

ٌونٌه/حزٌران، تم تقٌٌم لٌختنشتاٌن ولٌتوانٌا ومالطا  5فً ٌوم الجمعة 
وموناكو والنروٌج وبولندا ورومانٌا واالتحاد الروسً وسلوفاكٌا 

لئلطبلع على ملخص وسلوفٌنٌا وأوكرانٌا والمملكة المتحدة. 
: ٌرجى زٌارة الموقع التالًالمناقشات، 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12633e.html 
 

التقارٌر المقدمة من األطراف المدرجة فً المرفق األول من 
موقف التقارٌر والمراجعة الخاصة  االتفاقٌة والمراجعة ذات الصلة:

: تمت بالبالغات الوطنٌة السادسة والتقارٌر األولى لفترة السنتٌن
اقترح ٌافولً ٌونٌه/حزٌران.  1مناقشة هذا البند الفرعً ٌوم االثنٌن 

ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ اإلحاطة علماً بالمعلومات المقدمة فً 
( ووافقت األطراؾ على FCCC/SBI/2015/INF.3الوثٌقة )

 ذلك.
تجمٌع وتحلٌل البالغات الوطنٌة السادسة والتقارٌر األولى لفترة 

ٌونٌه/  1ٌوم اإلثنٌن تم النظر فً هذا البند للمرة األولى ن: السنتٌ

، وافقت ٌافولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذحزٌران. بناًء على اقتراح 

األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة، شاركت فً تٌسٌرها 

فطومة محمد حسٌن )كٌنٌا( وهٌلٌن بلوم )نٌوزٌلندا(. اعتمدت الهٌبة 

المنعقدة ٌوم  لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذلبلل الجلسة الختامٌة االستنتاجات خ

 ٌونٌه/ حزٌران. 11الخمٌس 

(، FCCC/SBI/2015/L.9) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

على مواصلة النظر فً هذا البند خبلل  الفرعٌة للتنفٌذوافقت الهٌبة 

  دورتها الرابعة واألربعٌن.

 

إلعداد البالغات الوطنٌة من األطراف مراجعة "المبادئ التوجٌهٌة 

المبادئ التوجٌهٌة التً  :المدرجة فً المرفق األول، الجزء الثانً

ر المناخ إعداد تقارٌر البالغات  اإلطارٌة االتفاقٌةحددتها  ٌّ بشؤن تغ

ٌونٌه/  1ٌوم اإلثنٌن تم النظر فً هذا البند للمرة األولى الوطنٌة: 

، وافقت ٌافولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذحزٌران. بناًء على اقتراح 

األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة، شاركت فً تٌسٌرها 

فطومة محمد حسٌن )كٌنٌا( وهٌلٌن بلوم )نٌوزٌلندا(. خبلل الجلسة 

ٌونٌه/  11المنعقدة ٌوم الخمٌس  لهٌبة الفرعٌة للتنفٌذلالختامٌة 

 .النتابجحزٌران، اعتمدت الهٌبة 

(، FCCC/SBI/2015/L.10) القرار رقمفً : النهابٌة ةالنتٌج

 على عدة أمور من بٌنها ما ٌلً: الفرعٌة للتنفٌذوافقت الهٌبة 

  اإلحاطة علماً بالتقدم المحرز فً نطاق المراجعة

والمناقشات التً أجرتها الهٌبة حول مراجعات اإلطار 

من المبادئ  37المحدد فً الفقرة  المتوقعالزمنً 

ٌّر المناخ لبلتفاقٌةة التوجٌهٌ إعداد  حول اإلطارٌة بشؤن تؽ

 تقارٌر الببلؼات الوطنٌة.

  دعوة األطراؾ إلى تقدٌم وجهات نظر مستقبلٌة حول

مراجعة المبادئ التوجٌهٌة بحلول األول من سبتمبر/أٌلول 

2015. 

  تقدٌم طلب إلى األمانة بشؤن تحدٌث الورقة التقنٌة المعنٌة

 ٌهٌة.بمراجعة المبادئ التوج

  الموافقة على مواصلة عملها خبلل دورتها الثالثة

واألربعٌن، بهدؾ اعتماد المبادئ التوجٌهٌة المنقحة فً 

الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ، مع مبلحظة 

أنه فً حالة الحاجة إلى وقت إضافً بعد الدورة الثالثة 

واألربعٌن للهٌبة، تطلب الهٌبة من األمانة تنظٌم ورشة 

 قبل دورتها الرابعة واألربعٌن. عمل 

 

 -2014نتٌجة الجولة األولى لعملٌة التقٌٌم والمراجعة الدولٌة )

ٌونٌه/  1ٌوم اإلثنٌن تم النظر فً هذا البند للمرة األولى : (2015

فطومة محمد حسٌن )كٌنٌا( شاركت حزٌران فً الجلسة العامة. 

الرسمٌة. أقر  تٌسٌر المشاورات ؼٌروهٌلٌن بلوم )نٌوزٌلندا( فً 

ٌافولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ أنه لم ٌتم التوصل إلى اتفاق، 

افقت الهٌبة على مواصلة العمل على هذا البند فً دورتها الثالثة وو

 واألربعٌن.  

أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق، اقترح مندوب الصٌن دعوة  تعبٌرا عن

المفاوضات واالتفاق  األطراؾ لتقدٌم تقارٌر بشؤن التعجٌل بإجراء

على نتابج الدورة الثالثة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ، بهدؾ 

 ."تجنب خسارة الثقة المتبادلة"

أعرب مندوب البرازٌل عن خٌبة أمله بسبب عجز األطراؾ عن 

التوصل إلى استنتاجات موضوعٌة، وأكد أن وجود إطار قوي لعملٌة 

ؤنه تعزٌز الشفافٌة. وعند إشارته إلى التقٌٌم والمراجعة الدولٌة من ش

البلدان النامٌة، قال مندوب البرازٌل أنه دعا  من البناءةالمشاركة 

البلدان المتقدمة إلى "تعزٌز" المعلومات المقدمة ودعا المجتمع المدنً 

إلى المشاركة بصورة أكبر فً عملٌة التقٌٌم والمراجعة الدولٌة 

 .نتابجماد أٌة وفحص هذه المعلومات. لم ٌتم اعت

 

التقارٌر المقدمة من األطراف غٌر المدرجة فً المرفق األول من 

 1ٌوم اإلثنٌن فً  االتفاقٌة اإلطارٌة: تقدٌم الدعم المالً والفنً:

ٌونٌه/ حزٌران نظرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً المعلومات المقدمة 

(. FCCC/SBI/2015/INF.7فً تقرٌر مرفق البٌبة العالمٌة )

سوؾ ٌتم تٌسٌر المشاورات ؼٌر الرسمٌة بالتشارك بٌن آن ؼان و

)سنؽافورة( وهٌلٌن بلوم )نٌوزٌلندا(. خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة 

ٌونٌه/حزٌران، اعتمدت  11الفرعٌة للتنفٌذ المنعقدة ٌوم الخمٌس 

 . النتابجالهٌبة 

(، FCCC/SBI/2015/L.8) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

 على عدة أمور من بٌنها ما ٌلً: الفرعٌة للتنفٌذوافقت الهٌبة 

  دولة من األطراؾ ؼٌر المدرجة  13اإلحاطة علماً بقٌام
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
سنتٌن ال لفترةفً المرفق األول بتقدٌم تقارٌر التحدٌث 

، ومن المتوقع أن تقدم 2015ٌونٌه/ حزٌران  8بحلول 

 31لول من هذه الدول تقارٌر التحدٌث لكل سنتٌن بح 18

 . 2015دٌسمبر/ كانون األول 

  تشجٌع األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول على

االستفادة من فرص المساعدة والدعم التقنً المتاحة فً 

إطار برنامج الدعم العالمً المقدم من مرفق البٌبة العالمٌة 

بشؤن إعداد الببلؼات الوطنٌة وتقارٌر التحدٌث لكل سنتٌن 

 الخاصة بهم. 

 إلحاطة علماً بالطلبات المقدمة من األطراؾ ؼٌر ا

المدرجة فً المرفق األول حول الدعم التقنً بهدؾ 

تحسٌن قدراتهم الداخلٌة لتسهٌل االستمرارٌة فً تلبٌة 

متطلبات تقدٌم التقارٌر من خبلل التدرٌب على استخدام 

بتؽٌر  ةالمعنٌ ةالدولٌ ةالحكومٌ للهٌبةالمبادئ التوجٌهٌة 

المعنٌة بقوابم جرد ؼازات الدفٌبة وبناء  2006المناخ 

أنظمة اإلدارة المستدامة للقوابم الوطنٌة لجرد ؼازات 

الدفٌبة، وفهم وتطبٌق أفضل ممارسات إقامة األنظمة 

 لقٌاس واإلببلغ والتحقق.ل المحلٌة

 

األمور المتعلقة بآلٌات بروتوكول كٌوتو: استعراض طرابق 

ٌونٌه/حزٌران،  1فً ٌوم االثنٌن  ٌفة:وإجراءات آلٌة التنمٌة النظ

اقترح ٌافولً، الربٌس المتشارك، ووافقت األطراؾ على إجراء 

مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارك فً تٌسٌرها كارولٌنا أنتونٌن )فنلندا( 

وجٌرالد لٌندو )جاماٌكا(. خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ 

ن، أفاد ٌافولً أن األطراؾ لم ٌونٌه/حزٌرا 11المنعقدة ٌوم الخمٌس 

تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشؤن هذا األمر، وأنه سٌتم وضع هذا 

البند الفرعً فً جدول األعمال المإقت للدورة الثالثة واألربعٌن 

 للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.

تم النظر فً هذا البند : استعراض المبادئ التوجٌهٌة للتنفٌذ المشترك

(FCCC/SBI/2015/5 and INF.1, and 

FCCC/TP/2015/1 ٌونٌه/  1 االثنٌنٌوم ( للمرة األولى

حزٌران. اقترح الربٌس ٌافولً ووافقت األطراؾ على إجراء 

مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌشارك فً تٌسٌرها دٌمٌتار نٌكوؾ )فرنسا( 

وٌاو أوسافو )ؼانا(. خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ 

 .النتابجٌونٌه/حزٌران، اعتمدت الهٌبة  11ٌس المنعقدة ٌوم الخم

(، FCCC/SBI/2015/L.5) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

على عدة أمور من بٌنها مواصلة النظر  الفرعٌة للتنفٌذوافقت الهٌبة 

فً هذا األمر خبلل دورتها الثالثة واألربعٌن على أساس نص مسودة 

رسمٌة الٌن للمشاورات ؼٌر القرار المقترح من المٌسرٌن المتشارك

 على النحو الوارد فً المرفق.    

 

اإلسراع بتواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات فً إطار  أسالٌب

تم النظر فً هذا البند للمرة األولى  التنفٌذ المشترك ونقلها وحٌازتها:

ٌونٌه/ حزٌران. اقترح الربٌس ٌافولً ووافقت  1ٌوم اإلثنٌن 

مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌشارك فً تٌسٌرها  األطراؾ على إجراء

دٌمٌتار نٌكوؾ )فرنسا( وٌاو أوسافو )ؼانا(. خبلل الجلسة الختامٌة 

ٌونٌه/حزٌران،  11للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعقدة ٌوم الخمٌس 

 .النتابجاعتمدت الهٌبة 

(، FCCC/SBI/2015/L.2) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

على مواصلة النظر فً هذا األمر خبلل  للتنفٌذالفرعٌة وافقت الهٌبة 

 دورتها الثالثة واألربعٌن على أساس نص مسودة القرار المرفق.

 

اإلجراءات واآللٌات والترتٌبات المإسسٌة للطعن فً قرارات 

ٌونٌه/  1 االثنٌنفً ٌوم التنمٌة النظٌفة:  آللٌةالمجلس التنفٌذي 

ألطراؾ على إجراء فولً ووافقت اواقترح الربٌس ٌا حزٌران

كونٌهٌكو شٌمادا )الٌابان(  مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌشارك فً تٌسٌرها

وٌاو أوسافو )ؼانا(. خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ 

 .النتابجٌونٌه/حزٌران، اعتمدت الهٌبة  11المنعقدة ٌوم الخمٌس 

(، FCCC/SBI/2015/L.12) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

على مواصلة النظر فً هذا األمر خبلل  الفرعٌة للتنفٌذوافقت الهٌبة 

دورتها الرابعة واألربعٌن على أساس عدة أمور من بٌنها مسودة نص 

ودعت  (FCCC/SBI/2012/33/Add.1)المٌسرٌن المتشاركٌن 

األطراؾ إلى تقدٌم وجهات نظرهم لؤلمانة حول آلٌات الطعن فً 

التنمٌة النظٌفة بحلول األول من  آللٌةقرارات المجلس التنفٌذي 

  .2016مارس/آذار 

تم النظر فً هذا  األمور المتعلقة بسجل المعامالت الدولً:

 1ٌوم اإلثنٌن للمرة األولى   (FCCC/SBI/2015/INF.2)البند

ٌونٌه/ حزٌران. اقترح الربٌس ٌافولً ووافقت األطراؾ على إجراء 

ها ٌوجً مٌزونو )الٌابان(. مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌشارك فً تٌسٌر

 11خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعقدة ٌوم الخمٌس 

 ٌونٌه/حزٌران، اعتمدت الهٌبة االستنتاجات.

(، FCCC/SBI/2015/L.3) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

فً  النظر بعدة أمور من بٌنها: اختتام  الفرعٌة للتنفٌذقامت الهٌبة 

باالنبعاثات بموجب  لتداولة أمن المعلومات فً األنظمة الداعمة إدار

بروتوكول كٌوتو؛ والترحٌب بالوثٌقة التً أعدها مدٌر سجل 

ذي تم تشكٌله فً المعامبلت الدولً والفرٌق العامل المعنً باألمن ال

نظام السجبلت؛ ومطالبة مدٌر سجل المعامبلت  يإطار منتدى مدٌر

عدة إجراءات ذات صلة بتنفٌذ أمن المعلومات فً نظم  باتخاذالدولً 

 السجبلت.

 

تم النظر فً هذا البند للمرة األولى  األمور المتعلقة بؤقل البلدان نمواً:

ٌونٌه/ حزٌران فً الجلسة العامة، عندما قدم باتو  1ٌوم اإلثنٌن 

كرٌشنا أوبرٌتً )نٌبال(، ربٌس فرٌق الخبراء المعنً بؤقل البلدان 

-FCCC/SBI/2015/6)اً، تقرٌراً شفوٌاً عن عمل هذا الفرٌق نمو

8 and MISC.2) . تشارك مامادو هونادٌا )بوركٌنا فاسو( وجٌنس

 رسمٌة. الفوجال )االتحاد األوروبً( فً تٌسٌر المشاروات ؼٌر 

خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ، اعتمدت الهٌبة 

فرٌق  والٌةمسودة قرار بشؤن تمدٌد  االستنتاجات ووافقت على تؤجٌل

الخبراء المعنً بؤقل البلدان نمواً للنظر فٌها واعتمادها خبلل الدورة 

 الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.

 FCCC/SBI/2015/L.13) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

and Add.1 بعدة أمور من بٌنها: الفرعٌة للتنفٌذ(, قامت الهٌبة 

  بتقارٌر االجتماع السابع والعشرٌن لفرٌق الترحٌب

الخبراء المعنً بؤقل البلدان نمواً وباالجتماع التقٌٌمً 

 لعمل هذا الفرٌق.

  الترحٌب بمعرض خطط التكٌؾ الوطنٌة المنعقد فً بون

وورشة عمل الخبرات  2015أبرٌل/نٌسان  15و  14فً 

والممارسات الرشٌدة والدروس المستفادة وثؽرات 

ت العملٌة لصٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة واحتٌاجا

 2015أبرٌل/نٌسان  17و  16فً بون فً 
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(FCCC/SBI/2015/INF.6)  ًوالتقرٌر التجمٌع

حول التقدم والحاجة إلى استمرارٌة فرٌق الخبراء المعنً 

 بؤقل البلدان نمواً وشروطه المرجعٌة.

 فٌذ على اإلحاطة علماً بقٌام خمسة من أقل البلدان نمواً بتن

األقل برنامج واحد فقط من برامج العمل الوطنً للتكٌؾ 

والدعم المستمر من الصندوق الخاص بؤقل البلدان نمواً 

دولة من إكمال برامج العمل الوطنً  50حتى تتمكن 

دوالر  905,63دولة على مبلػ  49للتكٌؾ، وحصول 

 مشروعاً. 161لتنفٌذ 

 الصندوق اإلحاطة علماً بإسهامات بعض األطراؾ ف ً

الخاص بؤقل البلدان نمواً والتقدم الذي حققته أقل البلدان 

نمواً والدعم التقنً المقدم من برامج وشبكات دعم العملٌة 

 بهدؾ صٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة.  

  اإلحاطة مع القلق إلى نقص التموٌل المقدم من الصندوق

ساهمة الخاص بؤقل البلدان نمواً وحث األطراؾ على الم

 فً الصندوق.

  مطالبة فرٌق الخبراء المعنً بؤقل البلدان نمواً، بمساعدة

إعداد ورقة معلوماتٌة عن معرض خطط فً األمانة ، 

التكٌؾ الوطنٌة وورش العمل اإلقلٌمٌة المعنٌة بالتدرٌب 

 .2015على خطط التكٌؾ الوطنٌة المتبقٌة فً عام 

 

ونٌه/حزٌران، قدم جوان ٌ 1: فً ٌوم االثنٌن خطط التكٌف الوطنٌة

هوؾ ماٌستر )بولٌفٌا(، الربٌس المتشارك للجنة التكٌؾ، تقرٌراً عن 

ورشة عمل الخبرات فً صٌاؼة وتنفٌذ برامج العمل الوطنٌة 

(FCCC/SBI/2015/INF.6 تشارك مامادو هونادٌا .)

)بوركٌنافاسو( وبث الفندر )كندا( فً تٌسٌر المشاورات ؼٌر الرسمٌة 

 ند من جدول األعمال.حول هذا الب

 .النتابجخبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ، اعتمدت الهٌبة 

(, FCCC/SBI/2015/L.14) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

 بعدة أمور من بٌنها: الفرعٌة للتنفٌذقامت الهٌبة 

  اإلعراب عن تقدٌرها لفرٌق الخبراء المعنً بؤقل البلدان

لتكٌؾ لمشاركتهما مع الصندوق األخضر نمواً ولجنة ا

للمناخ للنظر فً أفضل السبل لدعم البلدان النامٌة فً 

الحصول على تموٌل الصندوق لصٌاؼة وتنفٌذ خطط 

العمل الوطنٌة، ودعوتهم إلى مواصلة التعاون مع 

 الصندوق األخضر للمناخ.

 نقص التموٌل المقدم من لالقلق الشعور بمع  علما  اإلحاطة

الصندوق الخاص بؤقل البلدان نمواً والصندوق الخاص 

 بتؽٌر المناخ.

  اإلحاطة علماً بإمكانٌة حصول أقل البلدان نمواً وؼٌرها

من الدول النامٌة على التموٌل من خبلل برامج استعداد 

الصندوق األخضر للمناخ لتموٌل األنشطة ذات الصلة 

 بخطط التكٌؾ الوطنٌة.

 ٌبة الفرعٌة للتنفٌذ قد بدأت النظر فً اإلحاطة علماً بؤن اله

خٌارات تعزٌز إعداد التقارٌر ذات الصلة بخطط التكٌؾ 

الوطنٌة ووافقت على مواصلة ذلك خبلل دوراتها الرابعة 

 واألربعٌن.

  ًاإلحاطة علماً بؤن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ قد بدأت النظر ف

 متابعة وتقٌٌم خطط التكٌؾ الوطنٌة ووافقت على مواصلة

ذلك خبلل دورتها الثالثة واألربعٌن بهدؾ اقتراح مسودة 

قرار للنظر فٌه واعتماده خبلل الدورة الحادٌة والعشرٌن 

 لمإتمر األطراؾ.  

 
 1فً ٌوم االثنٌن  برنامج بوزنان االستراتٌجً حول نقل التكنولوجٌا:

دعا ٌاوفولً، ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ، األطراؾ  ٌونٌه/حزٌران،
النظر فً تقرٌر مرفق البٌبة العالمٌة حول التقدم الُمحرز فً تنفٌذ  إلى

برنامج بوزنان االستراتٌجً حول نقل التكنولوجٌا 
(FCCC/SBI/2015/INF.4 والتقرٌر المرحلً للجنة التنفٌذٌة )

( FCCC/SBI/2015/INF.5للتكنولوجٌا حول تقٌٌم البرنامج )
المشاورات ؼٌر الرسمٌة  وقد اقترح الربٌس ٌاوفولً أن ٌتم تٌسٌر

بواسطة كارلوس فولر )بلٌز( وإلفرٌد مور )النمسا(، ووافقت 
 األطراؾ على ذلك.

خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ، اعتمدت الهٌبة 

 االستنتاجات.

(, FCCC/SBI/2015/L.7) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

 بعدة أمور من بٌنها: الفرعٌة للتنفٌذقامت الهٌبة 

  الترحٌب بالتعاون بٌن مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ

والمراكز اإلقلٌمٌة لنقل وتموٌل التكنولوجٌا بدعم من 

مرفق البٌبة العالمٌة فً إطار برنامج بوزنان 

االستراتٌجً، ودعوة مرفق البٌبة العالمٌة إلى تقدٌم مزٌد 

التعاون المستمر مع من التفاصٌل فً تقارٌره المقبلة حول 

 مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ.

  دعوة مرفق البٌبة العالمٌة لتقدٌم الدعم المالً لؤلطراؾ

ؼٌر المدرجة فً المرفق األول إلجراء عملٌات تقٌٌم 

االحتٌاجات التكنولوجٌة الخاصة بها ودعم تنفٌذ نتابج هذه 

 العملٌات.

  امج بوزنان توفٌر المدخبلت لتقٌٌم برنب ٌقومونتشجع من

االستراتٌجً للنظر فً كٌفٌة أن ٌدعم هذا التقٌٌم 

 االجتماعً. التً تستجٌب للنوعتكنولوجٌات التكٌؾ 

  تشجع اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا عند تقٌٌم البرنامج على

مواصلة التشاور مع األطراؾ والصندوق األخضر للمناخ 

انات األخرى والوكاالت المنفذة لمرفق البٌبة العالمٌة والكٌ

ذات الصلة بشؤن كٌفٌة تعزٌز فعالٌة اآللٌة المتعلقة 

 بالتكنولوجٌا.

 1فً  تم النظر فً هذا البند للمرة األولىبناء القدرات: 

 FCCC/SBI/2015/4 and Add.1, 9, and) ٌونٌه/حزٌران

MISC.1)   بناًء على اقتراح الربٌس ٌافولً، وافقت األطراؾ .

ة حول البنود الفرعٌة بعرسمٌة متتا على إجراء مشاورات ؼٌر

بموجب االتفاقٌة وبروتوكول كٌوتو، وتشارك  الخاصة ببناء القدرات

بوبو جالو )جامبٌا( وكونٌهٌكو شٌمادا )الٌابان( فً تٌسٌر هذه 

 .المشاورات

: خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة بناء القدرات فً إطار االتفاقٌة

ٌونٌه/حزٌران وافقت الهٌبة على  11للتنفٌذ المنعقدة ٌوم الخمٌس 

 . النتابج

(, FCCC/SBI/2015/L.15) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

 بعدة أمور من بٌنها: الفرعٌة للتنفٌذقامت الهٌبة 

  الموافقة على مواصلة النظر فً الشروط المرجعٌة

لبلستعراض الثالث الشامل لتنفٌذ إطار بناء القدرات فً 

البلدان النامٌة فً الدورة الثالثة واألربعٌن للهٌبة، على 

 .النتابجأساس مسودة النص الوارد فً المرفق األول من 

  الموافقة على مواصلة النظر فً بناء قدرات البلدان النامٌة

ٌن للهٌبة، على بموجب االتفاقٌة فً الدورة الثالثة واألربع
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فً المرفق الثانً من  ةأساس مسودة نص القرار الوارد

الدورة الحادٌة فً ، بهدؾ التوصٌة بمسودة قرار النتابج

 والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.

  تنظم ورشة عمل ٌعقبها عقد دورة لطلب إلى األمانة تقدٌم

للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 

ة السبل الممكنة لتعزٌز أنشطة بناء القدرات المعّزز لمناقش

وإعداد تقرٌر للنظر فٌه خبلل الدورة الثالثة واألربعٌن 

 للهٌبة.

: خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة بناء القدرات فً إطار بروتوكول كٌوتو

ٌونٌه/حزٌران وافقت الهٌبة  11الفرعٌة للتنفٌذ المنعقدة ٌوم الخمٌس 

 . النتابجعلى 

(, FCCC/SBI/2015/L.16) القرار رقمفً : لنهابٌةا النتٌجة

 بعدة أمور من بٌنها: الفرعٌة للتنفٌذقامت الهٌبة 

  الموافقة على مواصلة النظر فً الشروط المرجعٌة

لبلستعراض الثالث الشامل لتنفٌذ إطار بناء القدرات فً 

البلدان النامٌة فً الدورة الثالثة واألربعٌن للهٌبة، على 

 .النتابجأساس مسودة النص الوارد فً المرفق األول من 

 مٌة الموافقة على مواصلة النظر فً بناء قدرات البلدان النا

بموجب بروتوكول كٌوتو فً الدورة الثالثة واألربعٌن 

للهٌبة، على أساس مسودة نص القرار الوارد فً المرفق 

، بهدؾ التوصٌة بمسودة قرار الدورة النتابجالثانً من 

 العامل. الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ

  تنظم ورشة عمل ٌعقبها عقد دورة لطلب إلى األمانة تقدٌم

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل للفرٌق العامل 

المعّزز لمناقشة السبل الممكنة لتعزٌز أنشطة بناء القدرات 

وإعداد تقرٌر للنظر فٌه خبلل الدورة الثالثة واألربعٌن 

 للهٌبة.

أقٌم هذا الحدث ٌوم  منتدى دٌربان الرابع المعنً ببناء القدرات:

ملخص ٌوجد ران. ٌونٌه/حزٌ 8ٌونٌه/حزٌران واالثنٌن  3األربعاء 

 لمناقشات على الموقعٌن التالٌٌن:ل

http://www.iisd.ca/vol12/enb12631e.html  

http://www.iisd.ca/vol12/enb12635e.html 

فً تم النظر فً هذا البند للمرة األولى المادة السادسة من االتفاقٌة: 

ران. ٌونٌه/حزٌ 1دورة الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعقدة ٌوم االثنٌن 

وافقت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر واقترح الربٌس ٌافولً، 

 رسمٌة قام بتٌسٌرها ألبرت ماجاالنج )الفلبٌن(.

 11خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعقدة ٌوم الخمٌس 

ٌونٌه/حزٌران، صرح مندوب جمهورٌة الدومٌنٌكان أن االستعراض 

الدوحة بشؤن المادة السادسة قد أوضح أن  المإقت لتنفٌذ برنامج عمل

هذه المادة تلعب دوراً هاماً فً تنفٌذ االتفاقٌة، مشدداً على الحاجة إلى 

بعض الموارد لتنفٌذها بصورة فعالة. واقترح إقامة حدث رفٌع 

خبلل الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر  6المستوى بشؤن المادة 

، ودعا األطراؾ التً هً األطراؾ ونشر موجز بؤفضل الممارسات

فً وضع ٌسمح لها بذلك إلى توفٌر التموٌل لنقاط االتصال المعنٌة 

 بالمادة السادسة.

أثناء إعرابها عن قلقها من أن تدعو مسودة قرار مإتمر األطراؾ إلى 

"التموٌل الطوعً" فقط، قالت مندوبة بولٌفٌا أنها سوؾ تسعى جاهدة 

 التموٌل بموجب االتفاقٌة. لجعل القرار متسقاً مع التزامات

اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ االستنتاجات ووافقت على تؤجٌل مسودة 

 المراجعةالقرار إلى الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ بشؤن 

لتنفٌذ برنامج عمل الدوحة، الذي ٌحتوي على الشروط  المتوسطة

 فً هذه الدورة. ، وذلك للنظر فٌها واعتمادهاللمراجعةالمرجعٌة 

 FCCC/SBI/2015/L.11) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

and Add.1 بعدة أمور من بٌنها: الفرعٌة للتنفٌذ(, قامت الهٌبة 

  االعتراؾ بنجاح الحوار الثالث فً الدورة حول المادة

 السادسة.

  تعٌٌن نقطة اتصال وطنٌة لتنفٌذ المادة إلى دعوة األطراؾ

 .إذا لم تكن قد قامت بذلك السادسة

  دعوة األطراؾ والمنظمات المراقبة وؼٌرها من األطراؾ

إلى األمانة تعقٌباتها على تنظٌم  أن تقدم المعنٌة إلى

الحوار الثالث ووجهات نظرهم بشؤن جدول أعمال الحوار 

فبراٌر/شباط  19الرابع حول المادة السادسة بحلول 

2016 . 

 المتوسطة باالستعراض الترحٌب بالمقترحات الخاص 

لتنفٌذ برنامج عمل الدوحة بشؤن المادة السادسة ودعوة 

األطراؾ والمنظمات المعترؾ بها واألطراؾ المعنٌة 

إلى األمانة  معلومات عن الخطوات  أن تقدم األخرى إلى

المتخذة من قبلهم لتنفٌذ برنامج العمل والتوصٌات بشؤن 

 .2016ط فبراٌر/شبا 19 بحلول  تحسٌن تنفٌذه 

: أقٌم هذا الحدث الحوار الثالث حول المادة السادسة من االتفاقٌة

ٌوجد ٌونٌه/حزٌران.  3ٌونٌه/حزٌران واألربعاء  2الثبلثاء  ًٌوم

 التالٌٌن: على الموقعٌن حوارللملخص 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12630e.html and 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12631e.html 

 

: تم النظر فً هذا تنفٌذ تدابٌر االستجابة: المنتدى وبرنامج العملأثر 

ٌونٌه/حزٌران، وتم تشكٌل  1البند للمرة األولى فً ٌوم االثنٌن 

مجموعة اتصال مشتركة بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ / الهٌبة الفرعٌة 

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ٌتشارك فً رباستها لٌدٌا ووجتال 

ربٌسة الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة  )بولندا(،

فولً، ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ، واجتمعت هذه المجموعة ٌوم ووٌا

 ٌونٌه/حزٌران. 10ٌونٌه/حزٌران واألربعاء  2الثبلثاء 

ٌونٌه/حزٌران، دعت  2االتصال المشترك فً  فرٌقأثناء اجتماع 

/الصٌن، إلى مواصلة 77ة الـمندوبة األرجنتٌن، نٌابًة عن مجموع

المنتدى المعنً بتدابٌر االستجابة، كما دعت إلى إجراء مزٌد من 

المناقشات حول اإلجراء المعزز لتدابٌر االستجابة. كما ركزت على 

عدة أمور من بٌنها: تناول تدابٌر االستجابة فً سٌاق التنمٌة 

ٌة، وتحدٌد المستدامة، وتنفٌذ المزٌد من األعمال الفنٌة والموضوع

  .االحتٌاجات الخاصة بالتحول االقتصادي

وأشار مندوب االتحاد األوروبً إلى الحاجة إلضافة قٌمة إلى عملٌة 

ٌّر المناخ، ودعا إلى تناول كل   اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽ

مخاوؾ واهتمامات الجمٌع. وقد اقترح مندوب الوالٌات المتحدة 

رة عدم اقتصار المناقشات على مسودة القرار ومندوب أسترالٌا ضرو

المحال من لٌما. فً حٌن دعا مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، إلى 

عدة أمور من بٌنها، منتدى إلعداد تقارٌر عن آثار تدابٌر االستجابة. 

وأكد مندوب سنؽافورة على الحاجة إلى وجود آلٌة مإسسٌة لمعالجة 

 ٌة. تدابٌر االستجابة بصورة منهج

اقترح ٌافولً، ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ، إجراء مشاورات ؼٌر 

رسمٌة تم تٌسٌرها بالتشارك بٌن إدواردو كالفو )بٌرو( ودٌبلنو روبن 

فٌروي )هولندا( وكرٌسبٌن دوفٌرن )سانت لوسٌا( ووافقت األطراؾ 
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 على هذا االقتراح.

 11قدة ٌوم الخمٌس خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنع

 ٌونٌه/حزٌران اعتمدت الهٌبة االستنتاجات. 

(, قامت FCCC/SB/2015/L.2) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة  الفرعٌة للتنفٌذالهٌبة 

 بعدة أمور من بٌنها:

  النظر فً مسودة نص القرار الوارد فً المرفق بالمقرر

)المنتدى وبرنامج العمل المعنٌان بؤثر تنفٌذ  20 -/م أ 20

تدابٌر االستجابة(، بؽٌة إعداد مسودة قرار ٌتم اعتماده فً 

 الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ. 

  دعوة األطراؾ إلى تقدٌم وجهات نظرهم بشؤن توسٌع

لعمل وطرابق تنفٌذه، على النحو المفصل فً برنامج ا

 21مسودة نص القرار الوارد فً المرفق إلى األمانة قبل 

 .2015سبتمبر/أٌلول 

  اإلقرار بالنظر فً مسودة نص القرار الوارد فً المرفق

فً الدورة الثالثة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بؽٌة 

ورة الحادٌة التوصٌة بمسودة قرار ٌتم اعتماده فً الد

 والعشرٌن لمإتمر األطراؾ. 

من البروتوكول )اآلثار الضارة(  14-3األمور المتعلقة بالمادة 

 )برنامج عمل بٌونس آٌرس(: 10 –/م أ 1والتقدم فً تنفٌذ المقرر 

 ٌونٌه/حزٌران. 1تم النظر فً هذه البنود للمرة األولى ٌوم االثنٌن 

 11للتنفٌذ المنعقدة ٌوم الخمٌس  خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة

ٌونٌه/حزٌران، ذكر الربٌس ٌاوفولً أنه سٌتم عقد مشاورات ؼٌر 

رسمٌة مع األطراؾ المعنٌة حول كٌفٌة التعامل مع هذه األمور التً 

قد ال ٌتم اإلنتهاء، لذا فسوؾ تستمر خبلل الدورة الثالثة واألربعٌن 

لى النظر فً البنود الفرعٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ. ووافقت الهٌبة ع

 خبلل دورتها الثالثة واألربعٌن.

تم تلخٌص هذا البند فً إطار بند الهٌبة : 2015-2013مراجعة 

. 2015-2013الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بشؤن مراجعة 

 .18انظر صفحة 

ٌّر المناخ : تم تناول هذا البند خبلل الجلسة النوع االجتماعً وتغ
ٌونٌه/حزٌران. قدمت األمانة  1االفتتاحٌة للهٌبة المنعقدة ٌوم االثنٌن 

تقرٌراً شفهٌاً حول السٌاسات الخاصة بها والمتعلقة بالنوع 
 االجتماعً.

ورشة العمل المنعقدة فً الدورة حول سٌاسة المناخ التً تستجٌب 
ٌونٌه/حزٌران،  9و 8أٌجرٌت هذه الورشة ٌومً  للنوع االجتماعً:

  ملخص بالمناقشات ذات الصلة على الموقعٌن التالٌٌن: وفروٌت
http://www.iisd.ca/vol12/enb12635e.html  

http://www.iisd.ca/vol12/enb12636e.html 
 تم تناول هذا البندالترتٌبات الخاصة باالجتماعات الحكومٌة الدولٌة: 

ٌونٌه/حزٌران. أعلن مندوب فرنسا، مقر  1للمرة األولى ٌوم االثنٌن 
الرباسة القادم للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة 
الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 
بروتوكول كٌوتو، أن هذا المإتمر سٌكون المإتمر الدبلوماسً األكبر 

 ً فرنسا. المنعقد ف
قدم لورانس توبٌانا، مندوب فرنسا، ، ٌونٌه/حزٌران 8ٌوم االثنٌن 

معلومات عن لوجستٌات الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ 
والدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل فً المشاورات ؼٌر 

اتصال برباسة الربٌس ٌافولً  فرٌق ىاٌة. أجرهالرسمٌة مفتوحة الن
 شات حول هذا البند.المناق

بة الفرعٌة للتنفٌذ، ذكر مندوب المؽرب، ٌلله الختامٌةخبلل الجلسة 
الدولة المضٌفة للدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة 
الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل، أن النجاح المحقق فً مراكش 

فً تحقٌق  ٌرتبط بذلك النجاح المحقق فً بارٌس، قاببل: "نحن نؤمل

نظام عالمً جدٌد فً مراكش وإنشاء اآللٌات البلزمة لتحقٌق هذه 
 الؽاٌة ".

 اعتمد الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ االستنتاجات.
(, قامت FCCC/SB/2015/L.6) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة  الفرعٌة للتنفٌذالهٌبة 

 بعدة أمور من بٌنها:

  اإلحاطة علماً بضرورة االلتزام بالمرونة عند تنظٌم

الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة 

الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل، والدعوة إلى 

والمكتب،  اختٌار ربٌساً لكبل الدورتٌن بالتشاور مع األمانة

من تفاصٌل الترتٌبات المتعلقة بهاتٌن الدورتٌن  لبلنتهاء

والطلب إلى األمانة إتاحة هذه المعلومات فً أقرب وقت 

 ممكن.

  ًعرض ٌي ذعمل لٌما بارٌس، ال ببرنامجاإلحاطة علما

 إجراءات الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة.

 ٌة التؤكٌد على أهمٌة مبادئ الصراحة والشفافٌة والشمول

فً إعداد ترتٌبات المشاركة رفٌعة المستوى فً الدورة 

الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة الحادٌة عشر 

 لمإتمر األطراؾ العامل. 

  اإلحاطة علماً بالمعلومات المقدمة من حكومة المؽرب عن

خططها الستضافة الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر 

إتمر األطراؾ العامل األطراؾ والدورة الثانٌة عشر لم

 فً مراكش. 

  دعوة األطراؾ من منطقة أسٌا والمحٌط الهادئ لتقدٌم

عروض الستضافة الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر 

 األطراؾ والدورة الثالثة عشر لمإتمر األطراؾ العامل.   

  مطالبة األمانة بتقدٌم معلومات للدورة الرابعة واألربعٌن

للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ للنظر فً إعداد تقوٌم لعشر سنوات 

 لتنظٌم العملٌة الحكومٌة الدولٌة.   

  الموافقة على النظر فً موضوع تكرار وتنظٌم الدورات

وموضوع ضبط توقٌت انتخابات الربٌس خبلل الدورة 

 ن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.الرابعة واألربعٌ

 

األمور اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة: أداء مٌزانٌة فترة السنتٌن 

تم تناول هذا البند الفرعً  :2015–2014

(FCCC/SBI/2015/INF.8 للمرة األولى ٌوم االثنٌن )1 

ٌونٌه/حزٌران. اقترح الربٌس ٌافولً أن ٌقوم بإعداد مسودة نتابج 

تشاور مع األطراؾ المعنٌة، ووافقت الهٌبة بمساعدة األمانة وبال

 الفرعٌة للتنفٌذ على ذلك.   

 11خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعقدة ٌوم الخمٌس 

ٌونٌه/حزٌران، أعرب مندوب بولٌفٌا عن قلقه إزاء عدم كفاٌة التموٌل 

قاد الدورة البلزم لمشاركة البلدان النامٌة فً العملٌة المإدٌة إلى انع

الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ، وحث البلدان المتقدمة على 

 المساهمة تبعاً لذلك. واعتمدت الهٌبة الفرعٌة االستنتاجات.

(, FCCC/SBI/2015/L.17) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

 بما ٌلً: الفرعٌة للتنفٌذقامت الهٌبة 

 االشتراكات  اإلحاطة علماً بالمعلومات المتعلقة بحالة

 .2015ماٌو/أٌار  15اعتباراً من 

  اإلعراب عن تقدٌرها لؤلطراؾ التً سددت اشتراكاتها

اإلرشادٌة فً المٌزانٌة األساسٌة ورسومها لسجل 
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المعامبلت الدولً فً الوقت المحدد، وال سٌما تلك 

 األطراؾ التً قدمت اشتراكات طوعٌة.

 مسددة وحث اإلعراب عن قلقها إزاء االشتراكات ؼٌر ال

األطراؾ التً لم تقم بعد بالسداد بالقٌام بذلك فً أقرب 

 وقت ممكن.

  دفع التبرعات للصندوق لؤلطراؾ لالطلب توجٌه

االستبمانً للمشاركة فً عملٌة االتفاقٌة اإلطارٌة 

والصندوق االستبمانً لؤلنشطة التكمٌلٌة من أجل تعزٌز 

البلدان  المشاركة الفعالة والشاملة لجمٌع األطراؾ من

النامٌة استعداداً للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر 

األطراؾ والدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل 

 بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو.

 

 1: فً ٌوم االثنٌن 2017-2016مٌزانٌة البرنامج لفترة السنتٌن 

نفٌذي التفاقٌة رٌس، األمٌن التوٌونٌه/حزٌران، قدمت كرٌستٌانا فٌؽ

ٌّر المناخ، البند الفرعً  األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽ

(FCCC/SBI/2015/3 and Adds.1-3 ولفتت االنتباه إلى .)

االحتٌاجات اإلضافٌة الناشبة عن عدة أمور من بٌنها تنفٌذ عملٌة 

القٌاس واإلببلغ والتحقق والدعم المإسسً للتكٌؾ والموارد المطلوبة 

 ستبمانً للمشاركة فً عملٌة االتفاقٌة اإلطارٌة.للصندوق اال

اتصال بشؤن هذا البند الفرعً،  فرٌقاقترح الربٌس ٌافولً أن ٌرأس 

ووافقت األطراؾ على ذلك، كما وافقت أٌضاً على إنشاء مجموعة 

منفصلة، ٌقوم بتٌسٌر أعمالها دٌمٌتار نٌكوؾ )فرنسا(، للنظر فً 

 ت الدولً.القضاٌا المتعلقة بسجل المعامبل

 11خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعقدة ٌوم الخمٌس 

ٌونٌه/حزٌران، اعتمدت الهٌبة االستنتاجات ووافقت على إحالة ثبلث 

من مسودات القرارات للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ 

فً والدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل مع تعدٌبلت طفٌفة 

 الحواشً السفلٌة فً القرارٌن.

هنؤ مندوب المكسٌك الربٌس ٌافولً على الطرٌقة الوافٌة بالؽرض فً 

 توجٌه عمل األطراؾ، وأعرب عن تؤٌٌده للنتابج.

 ،(FCCC/SBI/2015/L.18) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

بعدة أمور من بٌنها: التوصٌة باعتماد  الفرعٌة للتنفٌذقامت الهٌبة 

ملٌون ٌورو خبلل الدورة  54,6مٌزانٌة أساسٌة للبرنامج بمبلػ 

. 2017-2016الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ لفترة السنتٌن 

كما أوصت الهٌبة بمسودات قرارات حول: المٌزانٌة البرنامجٌة لفترة 

ً الدورة الحادٌة ، للنظر فٌها واعتمادها ف2017-2016السنتٌن 

والعشرٌن لمإتمر األطراؾ 

(FCCC/SBI/2015/L.18/Add.1 والمٌزانٌة البرنامجٌة لفترة )

من حٌث انطباقها على بروتوكول كٌوتو  2017-2016السنتٌن 

والمٌزانٌة المخصصة لسجل المعامبلت الدولً، للنظر فٌها واعتمادها 

فً الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل 

(FCCC/SBI/2015/L.18/Add.2 ومنهجٌة تحصٌل رسوم )

سجل المعامبلت الدولً للنظر فٌها واعتمادها فً الدورة الحادٌة عشر 

 (.FCCC/SBI/2015/L.18/Add.3لمإتمر األطراؾ العامل )

 

 1فً ٌوم االثنٌن  مواصلة استعراض وظابف وعملٌات األمانة:

لفرعٌة للتنفٌذ، عدم تقدٌم ٌونٌه/حزٌران، الحظ ٌافولً، ربٌس الهٌبة ا

أٌة تقارٌر للنظر فٌها وعدم تلقً أٌة تقارٌر عن هذا البند الفرعً. 

 وافقت األطراؾ على النظر فً هذا البند فً الدورة الرابعة واألربع

 ٌن للهٌبة.

ٌونٌه/حزٌران، قدم  1: فً ٌوم االثنٌن تنفٌذ اتفاقٌات المقر الربٌسً

حول مقر االجتماعات الجدٌد  مندوب الحكومة المضٌفة عرضاً 

الخاص باتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة فً بون. واقترح الربٌس 

ٌاوفولً إعداد مسودة النتابج بمساعدة األمانة وبالتشاور مع الجهات 

 المعنٌة بهذا الصدد، ووافقت األطراؾ على ذلك. 

 11خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعقدة ٌوم الخمٌس 

ٌونٌه/حزٌران، طلب مندوب بولٌفٌا من الحكومة المضٌفة مواصلة 

النظر فً تٌسٌر إجراءات التؤشٌرات الخاصة بوفود اتفاقٌة األمم 

المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ من البلدان النامٌة. اعتمدت الهٌبة 

 .النتابجرعٌة للتنفٌذ الف

(, FCCC/SBI/2015/L.4) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

بعدة أمور من بٌنها: اإلعراب عن رضاها  الفرعٌة للتنفٌذقامت الهٌبة 

بون؛ والطلب إلى األمانة  فً العالمً الجدٌد  اتالمإتمر مركز عن

مرات زٌادة االستخدام المشترك لمرافق مكتب األمانة ومركز المإت

لعقد دورات واجتماعات االتفاقٌة اإلطارٌة؛ واإلحاطة علماً بتقارٌر 

التقدم المحرز فً تصمٌم مبنى ملحق بمجمع األمم المتحدة؛ والطلب 

إلى األمانة أن تواصل تحدٌث األطراؾ من خبلل الموقع الشبكً 

لبلتفاقٌة اإلطارٌة بتنفٌذ اتفاق المقر الربٌسً؛ ودعوة الحكومة 

واألمٌن التنفٌذي لبلتفاقٌة اإلطارٌة إلى تقدٌم تقارٌر عن المضٌفة 

 التقدم إلى الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ. 

 

طالب مندوب باالو ٌونٌه/حزٌران،  1فً ٌوم االثنٌن  األخرى: األمور

بتقارٌر التقدم الُمحرز فً موقؾ ترشٌحات األعضاء فً اللجنة 

وارسو الدولٌة للخسابر واألضرار، والمراجعة الثالثة التنفٌذٌة آللٌة 

ٌّؾ وأعرب عن أسفه عن عدم إدراج هذه البنود  لمجلس صندوق التك

 فً جدول أعمال الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.

اقترح الربٌس ٌافولً أن ٌقوم بالتشاور مع األطراؾ المعنٌة بشؤن 

 ؾ على ذلك.هذه األمور ووافقت األطرا

 11خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعقدة ٌوم الخمٌس 

ترشٌحات ٌونٌه/حزٌران، أفاد الربٌس ٌافولً أنه قد تم تقدٌم جمٌع 

. األعضاء فً اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة للخسابر واألضرار

صندوق )االستعراض الثانً ل 10-م أ إ  /2 كما ذكر أن المقرر

التكٌؾ(، ٌطالب الدورة الرابعة واألربعٌن بالشروع فً االستعراض 

الثالث للصندوق التكٌؾ، وفقاً للشروط المرجعٌة الواردة فً مرفق 

)االستعراض الثانً لصندوق التكٌؾ(، أو حسب  9-م أ إ  /2المقرر 

 التعدٌل الذي ٌمكن أن ٌجرى علٌها فً وقت الحق.

ٌونٌه/حزٌران، أبلؽت األمانة  11الخمٌس  : فً ٌومالجلسة الختامٌة

األطراؾ باآلثار المترتبة على المٌزانٌة المخصصة لبلستنتاجات التً 

اعتمدتها الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ. قدم سٌدات ٌافا )ؼامبٌا(، مقرر الهٌبة، 

 ( واعتمدته األطراؾ.FCCC/ SBI/2015 /L.1تقرٌر الدورة )

قام مندوب سوٌسرا، نٌابًة عن مجموعة السبلمة البٌبٌة، بعدة أمور 

من بٌنها، الترحٌب بنتابج ورشة العمل التً أجرٌت خبلل الدورة 

للنوع االجتماعً واعتبار عملٌة  التً تستجٌببشؤن سٌاسة المناخ 

التقٌٌم المتعددة األطراؾ مفٌدة لتعزٌز فهم التزامات األطراؾ؛ 

ه لعدم إحراز أي تقدم فً طرابق آلٌة التنمٌة واإلعراب عن أسف

 النظٌفة.

/ الصٌن، على 77ركز مندوب جنوب أفرٌقٌا، نٌابًة عن مجموعة الـ 

عدة أمور من بٌنها: أهمٌة التوصل إلى قرار بشؤن تدابٌر االستجابة 

خبلل الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ؛ والتقدم فً التكٌؾ 
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عدم إحراز تقدم ل وعبر عن أسفهحة للبلدان النامٌة؛ باعتباره أولوٌة مل

فً مجال بناء القدرات؛ والحاجة إلى توفٌر الدعم للتمكٌن من 

 المشاركة الكاملة والفعالة للبلدان النامٌة فً االجتماعات.

البناء  المناخ، نٌابًة عن مجموعة المظلة، إلى أشار مندوب أسترالٌا

نظر فً إطار عملٌة التشاور وشدد على ضرورة تبادل وجهات ال

والتحلٌل الدولً لتبدأ فً بارٌس. كما رحب باالتفاق على تمدٌد والٌة 

فرٌق الخبراء المعنً بؤقل البلدان نمواً ورحب بترشٌحات األعضاء 

 المدرجة فً المرفق األول فً اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة.

ؾ الدول الجزرٌة أعرب مندوب جزر المالدٌؾ، نٌابًة عن تحال

الصؽٌرة، عن أسفه لعدم إحراز تقدم فً النظر فً تقرٌر حوار 

الخبراء المنظم بشؤن بناء القدرات وتحسٌن السبلمة البٌبٌة من آلٌات 

 كٌوتو لتحقٌق المرونة. كما رحب باالستنتاجات حول التكنولوجٌا.

 الحدإلى وضع دعا مندوب أنجوال، نٌابًة عن أقل البلدان نمواً، 

 1,5 دون درجات الحرارة على المدى الطوٌل لزٌادة فً العالمً ل

فً االتفاق الجدٌد، وركز على الظروؾ الخاصة ألقل  مبوٌة  درجة

 البلدان نمواً معرباً عن أسفه لعدم توافر موارد لها.

قامت مندوبة االتحاد األوروبً بعدة أمور من بٌنها، الترحٌب بعملٌة 

اؾ، قابلًة أنها عملت على تعزٌز الشفافٌة وبناء التقٌٌم المتعددة األطر

الثقة. كما رحبت بالتقدم المحرز بشؤن قضاٌا التكٌؾ والمناقشات 

 البناءة حول تطوٌر التكنولوجٌا ونقلها.

فرٌقٌة، بالتقدم المحرز رحب مندوب السودان، نٌابًة عن المجموعة اال

لبلدان نمواً والمادة فٌما ٌلً: برنامج بوزنان للعمل االستراتٌجً وأقل ا

السادسة وخطط التكٌؾ الوطنٌة. وأعرب عن أسفه لعدم كفاٌة 

األموال، وعدم وجود توجٌهات واضحة حول كٌفٌة حصول البلدان 

النامٌة على الدعم المالً المباشر لصٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ 

 الوطنٌة، وعدم إحراز تقدم بشؤن مسؤلة بناء القدرات.

  2015األصلٌة إلى ضرورة احترام اتفاق دعا مندوب الشعوب 

حقوق اإلنسان للشعوب األصلٌة، بما فً ذلك الحق فً األراضً ل

 واألقالٌم والموارد.
نٌابًة عن المنظمات ؼٌر  Climate Justice Now ذكر مندوب

شكل منصؾ بالحكومٌة أن البلدان النامٌة ال ٌمكنها االرتقاء بالطموح 

 دون التموٌل والدعم التكنولوجً. 

عند اإلشارة إلى أن عملٌة التقٌٌم متعدد األطراؾ قد وفرت فرصة 

ثمٌنة للتعلم المتبادل والشفافٌة، صرح مندوب شبكة العمل المناخً، 

نٌابًة عن االمنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌبة، بؤن هذه العملٌة 

ٌة الجماعٌة فً الحفاظ على ارتفاع تركز على فجوة الطموح الدول

 درجة مبوٌة. 1,5درجة حرارة عند أقل من 

وأعرب مندوب منظمات المرأة والنوع االجتماعً عن خٌبة أمله ألن 

ورشة العمل المنعقدة فً الدورة لم تتناول سوى سٌاسة المناخ 

المستجٌبة للنوع االجتماعً فً البلدان النامٌة ودعا إلى الوصول إلى 

 اق عادل ومستجٌب للنوع االجتماعً فً بارٌس. اتف

المعنٌة باألعمال التجارٌة ودعا مندوب المنظمات ؼٌر الحكومٌة 

إلى وضع ترتٌبات مإسسٌة أكثر فعالٌة لخلق قنوات أفضل والصناعة 

لؤلعمال التجارٌة للعمل مع األطراؾ والجماعات واألمانة، مشٌراً 

ثاقبة عن كٌفٌة مساهمة  إلى أن الشركات ٌمكنها أن تجلب رإى

 التموٌل العام فً االستفادة من رأس المال الخاص.

وأثناء تصرٌحها بعدم وجود أي طموح فً الدفعة األولى من 

على المستوى الوطنً، قالت مندوبة المقررة  المساهمات المحددة 

ماذا  "إنكم سوؾ تقررون  المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالشباب

". وشددت على أن حقوق اإلنسان 2050العالم فً  سٌبدو علٌه

 مجردوالنوع االجتماعً والحقوق األصلٌة والتعلٌم هً أكثر من 

 لقسم "ج" )الهدؾ/العام( فً نص جنٌؾ.با االحتفاظ

تم إؼبلق الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً الساعة 

 عصراً. 5:13
 ة والتكنولوجٌةالهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌ

ٌونٌه/حزٌران، افتتحت لٌدٌا ووجتال )بولندا( ربٌس  1ٌوم االثنٌن 

الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة الجلسة. وأقرت 

( ووافقت FCCC/SBSTA/2015/1األطراؾ جدول األعمال )

على تنظٌم العمل فً هذه الدورة. لئلطبلع على ملخص بالبٌانات 

 ى زٌارة الموقع التالً:االفتتاحٌة، ٌرج

http://www.iisd.ca/vol12/enb12629e.html 

 

 1ٌوم االثنٌن فً الربٌس:  بخالفانتخاب أعضاء المكتب اآلخرٌن 

أعلنت ووجتال أن عقد المشاورات الخاصة بترشٌح ، ٌونٌه/حزٌران

نابب ربٌس وُمقرر الهٌبة سٌتم بواسطة رباسة مإتمر األطراؾ/ 

 العامل.مإتمر األطراؾ 

 11خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعقدة ٌوم الخمٌس 

ٌونٌه/حزٌران، أشارت ووجتال إلى أنه قد تم تلقً الترشٌحات وأن 

 ن سٌظلون فً أماكنهم. واألعضاء الحالٌ

 

تم النظر فً هذا البند  برنامج عمل نٌروبً:

(FCCC/SBSTA/2015/INF.2 للمرة األولى )1إلثنٌن ٌوم ا 

 11المنعقدة ٌوم الخمٌس خبلل الجلسة الختامٌة و. ٌونٌه/ حزٌران

اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة  ٌونٌه/حزٌران

 .النتابج

(, FCCC/SBI/2015/L.7) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

تعزٌز  للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بؤهمٌةالفرعٌة أقرت الهٌبة 

التعاون والروابط بٌن برنامج عمل نٌروبً ومسارات العمل األخرى 

والهٌبات ذات الصلة بموجب االتفاقٌة؛ كما أعربت عن تطلعها 

للمنتدى التنسٌقً التاسع لبرنامج عمل نٌروبً خبلل الدورة الثالثة 

 واألربعٌن للهٌبة.

 

لخفض التوجٌه المنهجً لألنشطة المتعلقة بالمبادرة المعززة 

 االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان

ٌونٌه/  1ٌوم اإلثنٌن تم النظر فً هذا البند للمرة األولى  .النامٌة

اتصال تشارك فً رباسته روبرت بامفو )ؼانا(  فرٌق. تناول حزٌران

وهٌكً جرانهولم )فنلندا( جمٌع القضاٌا فً إطار هذا البند من جدول 

ألعمال: المزٌد من التوجٌه ألنظمة معلومات الحماٌة، والتوجٌه نحو ا

 سوقٌة والتوجٌه نحو فوابد إزالة الكربون. الالنهج ؼٌر 

أعلن مندوب بولٌفٌا عن تقدٌم  ٌونٌه/ حزٌران، 2ٌوم الثبلثاء  فً
تقرٌر جدٌد حول الُنُهج ؼٌر السوقٌة، وأعلن مندوب ؼانا، نٌابًة عن 
المجموعة األفرٌقٌة، عن تقدٌم تقرٌر حول الفوابد ؼٌر الكربونٌة. 
د مندوبو النروٌج والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً  وشدَّ

نظمة معلومات الحماٌة. وافقت على أهمٌة المزٌد من التوجٌه حول أ
األطراؾ على البدء فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة حول كل القضاٌا 

 بموجب هذا البند من جدول األعمال.
وافقت األطراؾ على إحالة  ٌونٌه/ حزٌران، 9ٌوم الخمٌس  فً

مسودات االستنتاجات وثبلث مسودات قرارات إلى الهٌبة الفرعٌة 
وجٌة. وخبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة المنعقدة للمشورة العلمٌة والتكنول

ٌونٌه/حزٌران، اعتمدت الهٌبة االستنتاجات، ووافقت  11ٌوم الخمٌس 
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على إحالة ثبلث مسودات قرارات للنظر فٌها واعتمادها من قبل 
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ، ووافقت على إؼبلق هذا 

 البند من جدول األعمال. 
(, FCCC/SBI/2015/L.5) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

وٌعتمد للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة أن ٌنظر الفرعٌة أوصت الهٌبة 
أنظمة مإتمر األطراؾ ثبلثة قرارات بشؤن: مزٌد من التوجٌه بشؤن 

، (FCCC/SBSTA/2015/L.5/Add.1) معلومات الحماٌة
متكاملة والمستدامة للؽابات والتوجٌه نحو نهج بدٌلة للسٌاسة لئلدارة ال

(FCCC/SBSTA/2015/L.5/Add.2 والقضاٌا المنهجٌة )
المتعلقة بالفوابد ؼٌر الكربونٌة 

(FCCC/SBSTA/2015/L.5/Add.3). 
 

تم النظر فً هذا البند : األمور المتعلقة بالزراعة

(FCCC/SBSTA/2015/MISC.1 and Add.1, and 

MISC.2 تشارك فً ٌونٌه/ حزٌران 1ٌوم اإلثنٌن ( للمرة األولى .

ٌة للهٌبة بشؤن هذا البند اٌمانوٌل مأعمال تٌسٌر المشاورات ؼٌر الرس

دومٌسانً دالمٌنً )سوازٌبلند( وبٌتر اٌفرسن )الدنمارك(. خبلل 

اعتمدت  ٌونٌه/حزٌران 11المنعقدة ٌوم الخمٌس الجلسة الختامٌة 

 .ابجالنتالهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة 

(, FCCC/SBSTA/2014/L.2) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة
فً للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على النظر الفرعٌة وافقت الهٌبة 

تقارٌر ورشة العمل التً أجرٌت فً الدورة خبلل دورتٌها الثانٌة 
 واألربعٌن والثالثة واألربعٌن.

 
حول للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة الفرعٌة ورشة عمل الهٌبة 

إعداد أنظمة اإلنذار الُمبكر وخطط الطوارئ ذات الصلة بالظواهر 
الُمناخٌة الُمتطرفة وآثارها المختلفة مثل التصحر والجفاف 
والفٌضانات واالنهٌارات األرضٌة والعواصف وتآكل التربة وتسرب 

نٌه/حزٌران. ٌو 2: أقٌم هذا الحدث ٌوم الثبلثاء المٌاه المالحة
 طبلع على ملخص المناقشات، ٌرجى زٌارة الموقع التالً:ئلل

http://www.iisd.ca/vol12/enb12630e.html 
 

حول للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة الفرعٌة ورشة عمل الهٌبة 
تقٌٌم مخاطر وضعف األنظمة الزراعٌة أمام مختلف سٌنارٌوهات 
تغٌر المناخ على المستوٌٌن اإلقلٌمً والوطنً والمستوٌات المحلٌة، 

أقٌم هذا ومنها على سبٌل المثال ال الحصر اآلفات واألمراض: 
ٌونٌه/حزٌران. إلطبلع على ملخص  3الحدث ٌوم األربعاء 

 وقع التالً:المناقشات، ٌرجى زٌارة الم
http://www.iisd.ca/vol12/enb12631e.html   

 
: تم البحث والمالحظة المنهجٌة: والمراجعةاألمور المتعلقة بالعلم 

تناول هذا البند الفرعً من جدول األعمال 
(FCCC/SBSTA/2015/INF.1 ٌوم االثنٌن )ٌونٌه/حزٌران  1

بنتابج ورشة عمل فً الجلسة العامة. أفادت منظمة األرصاد العالمٌة 
النظام العالمً لمراقبة المناخ التً انعقدت بالتعاون مع أمانة اتفاقٌة 
األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ والهٌبة الحكومٌة الدولٌة 

ٌّر المناخ فً بون خبلل الفترة ما بٌن   12إلى  10المعنٌة بتؽ
مج العالمً . كما تناولت المنظمة أنشطة البرنا2015فبراٌر/شباط 

لبحوث المناخ، وقدمت تقرٌر مرحلً عن تنفٌذ اإلطار العالمً 
للخدمات المناخٌة. وتناولت األمم المتحدة للمحٌطات اآلثار السلبٌة 
لتؽٌر المناخ وتحمض المحٌطات على البٌبة البحرٌة والتنوع 
ٌّر  البٌولوجً البحري. قدمت الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽ

علومات عن أنشطتها األخٌرة، بما فٌها تحضٌرات الهٌبة المناخ م
 لدورة التقٌٌم القادمة.

بعد ذلك، جرت المناقشات من خبلل مجموعة اتصال تشارك فً 
رباستها كرٌستٌان تكستور )ألمانٌا( وكرٌس موسٌكً )جنوب أفرٌقٌا( 
وعقدت ثبلثة اجتماعات. بناًء على وجهات نظر األطراؾ التً 

االتصال المنعقد ٌوم األربعاء  لفرٌقاالجتماع األول  أعرب عنها فً
التً نظر  النتابجٌونٌه/حزٌران، أعد الربٌسان المتشاركان مسودة  3

ٌونٌه/حزٌران. وتم النظر فً نسخة  5فٌها األطراؾ ٌوم الجمعة 
من قبل األطراؾ، وتمت الموافقة علٌها ٌوم  النتابجمنقحة من هذه 

اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة  ٌونٌه/حزٌران. 8االثنٌن 
 خبلل الجلسة الختامٌة. النتابجوالتكنولوجٌة 

(, FCCC/SBSTA/2015/L.4) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بعدة أمور من الفرعٌة قامت الهٌبة 

 بٌنها:

 لهٌبة ل اإلحاطة علماً بؤهمٌة تقرٌر التقٌٌم الخامس

الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ حول عملٌة اتفاقٌة 

األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ والترحٌب 

بجهود الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ 

 الخاصة بالتوعٌة لنشر وتعمٌم نتابجها.

  اإلحاطة علماً بالمعلومات المقدمة من األطراؾ وبرامج

ث لبلجتماع السابع للحوار المتعلق ومنظمات البح

 بالبحوث. 

  الطلب إلى األمانة مواصلة جهودها لتعزٌز توافر

 ووضوح المعلومات العلمٌة.  

  تشجٌع المجتمع العلمً لتناول الثؽرات المعلوماتٌة

والبحثٌة التً تم تحدٌدها خبلل الحوار المتعلق بالبحوث، 

فً عام  االحتراربما فً ذلك سٌنارٌوهات الحد من 

درجة فٌما ٌتعلق بمستوٌات ما  1,5إلى أقل من  2100

الصناعة ونطاق اآلثار اإلقلٌمٌة والمحلٌة عصر  قبل 

 المرتبطة بهذه السٌنارٌوهات.    

  دعوة األطراؾ لتقدٌم وجهات نظرهم حول الموضوعات

الممكنة لدمجها فً الحوار المتعلق بالبحوث فً الدورة 

للمشورة العلمٌة الفرعٌة ة الرابعة واألربعٌن للهٌب

وحول  2016مارس/آذار  9والتكنولوجٌة وقبل 

الموضوعات الخاصة بورشة عمل البحث الممكن المتعلقة 

مارس/آذار  9بالدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة بحلول  

حتى تنظر فٌها الهٌبة خبلل دورتها الرابعة  2016

 واألربعٌن.

 

الفرعٌة الحوار السابع المتعلق بالبحوث الذي تنظمه الهٌبة 

 4: أُجري هذا الحوار ٌوم الخمٌس للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة

ٌونٌه/حزٌران، وتؤلؾ من جزبٌن. تم التركٌز فً الجزء األول على 

تناول ثؽرات البٌانات والمعلومات، بما فً ذلك تلك المقدمة من الهٌبة 

ٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ، وتتضمن عروضاً من الهٌبة الحكومٌة الدول

الحكومٌة الدولٌة والبرنامج العالمً لبحوث المناخ، نٌابًة عن 

المنظمات البحثٌة األخرى واتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحر، 

والمعهد الملكً الهولندي  ، EURO-CORDEX ومشروع الٌابان؛

 لؤلرصاد الجوٌة.  

انً على الدروس المستفادة والممارسات الجٌدة ركز الجزء الث

للمعرفة وبناء القدرات البحثٌة، وال سٌما فً البلدان النامٌة. وتضمن 

هذا الجزء عروضاً حول: ألمانٌا والمفوضٌة األوروبٌة والنظام 

العالمً لمراقبة المناخ وشبكة آسٌا والمحٌط الهادئ لبحوث التؽٌر 

رٌبٌة لتؽٌر المناخ. ٌمكن اإلطبلع على العالمً. ومركز الجماعة الكا

البث الشبكً للحوار السابع المتعلق بالبحوث الذي تنظمه الهٌبة 

الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والعروض المقدمة على الموقع 

 http://unfccc.int/6793.phpالتالً: 

 

: تم تناول هذا البند 2015-2013مراجعة 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
(FCCC/SB/2015/INF.1 للمرة األولى فً جلسة الهٌبة )

 1الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعقدة ٌوم االثنٌن 

الهٌبة الفرعٌة  اتصال مشترك بٌن فرٌقٌونٌه/حزٌران من خبلل 

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ٌتشارك فً 

ؼٌرترود فوالنسكً )النمسا( ولٌون تشارلز )جرٌنادا( وفً  رباسته

 المشاورات ؼٌر الرسمٌة.

االتصال المشترك، أٌدت  فرٌقٌونٌه/حزٌران، فً  2فً ٌوم الخمٌس 

ومسودة القرار الذي ٌتناول  بالنتابجمعظم األطراؾ إعداد مسودة 

األمور الجوهرٌة. طالب مندوب الصٌن ومندوب المملكة العربٌة 

 سعودٌة بنتٌجة إجرابٌة.ال

إلى تقرٌر الحقابق  الرجوعكما رحب واقترح العدٌد من األعضاء 

النهابً لحوار الخبراء المنظم. دعا مندوبو كل من ترٌنداد وتوباجو، 

نٌابًة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ومندوبو جزر سلٌمان، نٌابًة 

عالمً وطوٌل  عن أقل البلدان نمواً، وبوتسوانا، إلى تعزٌز هدؾ

درجة مبوٌة. وأشار مندوب الهند،  1,5األجل وهو الوصول إلى حد 

بدعم من مندوب بوتسوانا وبوتان، إلى ضرورة معالجة فجوات 

المعلومات. وحذر مندوبو المملكة العربٌة السعودٌة والبرازٌل 

والصٌن من "التعامل مع  أجزاء محددة" من تقرٌر حوار الخبراء 

أؼلبٌة األطراؾ اختتام هذا البند فً الدورة الثانٌة المنظم. وأٌدت 

 واألربعٌن للهٌبتٌن الفرعٌتٌن. 

طوال فترة إجراء العدٌد من المشاورات ؼٌر رسمٌة، ناقشت 

، وتجادل البدابلاألطراؾ إصدارات ورقة ؼٌر رسمٌة تحتوي على 

ٌتضمن  2015-2013األطراؾ حول ما إذا كان تكلٌؾ مراجعة 

 ت التقنٌة لمإتمر األطراؾ أم ال.تقدٌم التوصٌا

األطراؾ فً مشاورات  تٌونٌه/حزٌران، ناقش 10فً ٌوم األربعاء 

ؼٌر رسمٌة عناصر مسودة االستنتاجات التً ُتشٌر إلى عدة أمور من 

ٌّر المناخ والخبراء  بٌنها: مساهمات الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽ

ء الُمنظم، والبدء فً النظر فً اآلخرٌن للدورة الرابعة لحوار الخبرا

، والتقارٌر المقدمة من األطراؾ، 2015 -2013نتابج مراجعة 

وتقدٌر الُمٌسرٌن المتشاركٌن لحوار الخبراء المنظم واألمانة، وتقرٌر 

الحقابق النهابً الخاص بحوار الخبراء المنظم، وتشجٌع األطراؾ 

ناء أث 2015 -2013على االستمرار فً النظر فً مراجعة 

اشتراكهم فً الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 

المعّزز. استمرت هذه المفاوضات فً مجموعة االتصال المشتركة 

برباسة تشارلز الربٌس المتشارك. عارض مندوبا السعودٌة والصٌن 

الفقرات ؼٌر اإلجرابٌة. وحٌث لم ٌتم الوصول إلى اتفاق، اتفقت 

النظر فً هذا األمر فً الدورة الثالثة  األطراؾ على موصلة

 واألربعٌن للهٌبتٌن الفرعٌتٌن. 

ٌونٌه/حزٌران، خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة  11فً ٌوم الخمٌس 

الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة، ذكرت ووجتال، الربٌسة 

المتشاركة، أنها قد شجعت األطراؾ على التوصل إلى اتفاق بشؤن 

لهام من جدول األعمال. وقال أندرٌاس فسكلٌن )سوٌسرا(، هذا البند ا

المٌسر المتشارك، أنه خبلل الدورات األربعة لحوار الخبراء المنظم، 

فً حوار "مثمر للؽاٌة". وأعرب عن ثقته  ءشارك األطراؾ والخبرا

" المفاوضات بشؤن هذا البند من توقؾ أو تعُطلبؤنه "على الرؼم من 

قد أخطر  ن تقرٌر حوار الخبراء المنظمجدول األعمال، إال أ

األطراؾ بالعلم ذا الصلة. وقد اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للمشورة 

 العلمٌة والتكنولوجٌة االستنتاجات.

 ،(FCCC/SB/2015/L.1) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌبة الفرعٌة أشارت الهٌبة 

 حوار الخبراء المنظمإلى أنهما قد بدأتا النظر فً تقرٌرللتنفٌذ 

(FCCC/SB/2015/INF.1 وأنهما قد وافقتا )لى مواصلة ع

 مر خبلل دورتهما الثالثة واألربعٌن.النظر فً هذا األ

 
الحدث الخاص الذي أقامته الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ / الهٌبة الفرعٌة 

أقٌم  :2015-2013عة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بشؤن مراج
ٌونٌه/حزٌران. لئلطبلع على ملخص  2هذا الحدث ٌوم الثبلثاء 

 بالمناقشات، ٌرجى زٌارة الموقع التالً:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12630e.html  

: تم تلخٌص المناقشات الخاصة بهذه البنود، أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة

بما فٌها البنود الفرعٌة حول المنتدى وبرنامج العمل واألمور المتعلقة 

من البروتوكول، فً إطار بند الهٌبة الفرعٌة حول أثر  3-2بالمادة 

 (.  15تنفٌذ تدابٌر االستجابة )انظر الصفحة 

 

منهجٌات تقدٌم تقارٌر  القضاٌا المنهجٌة بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة:

حول المعلومات المالٌة من األطراف المدرجة فً المرفق األول من 

تم النظر فً هذا البند  :االتفاقٌة اإلطارٌة

(FCCC/SBSTA/2015/MISC.3 and 

FCCC/TP/2015/2 ٌونٌه/حزٌران.  1( للمرة األولى ٌوم االثنٌن

راؾ اقترحت ووجتال أن تجري مشاورات ؼٌر رسمٌة مع األط

 المعنٌة وإعداد مشروع استنتاجات ووافقت األطراؾ على ذلك.

خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة 

 .النتابجٌونٌه/حزٌران، اعتمدت الهٌبة  11المنعقدة ٌوم الخمٌس 

 القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

(FCCC/SBSTA/2015/L.14 قامت الهٌبة ,) للمشورة الفرعٌة

 العلمٌة والتكنولوجٌة بما ٌلً:

  الترحٌب بوجهات النظر المقدمة من قبل األطراؾ

والمنظمات المراقبة والورقة التقنٌة التً تلخص 

المنهجٌات الدولٌة القابمة واللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل 

التً شكلتها الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة 

لمٌة والتكنولوجٌة خبلل ورشة العمل التً أجرٌت فً الع

 الدورة.

  اإلحاطة علماً بالطلب المقدم من الدورة العشرٌن لمإتمر

األطراؾ إلى اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل لكً تؤخذ فً 

االعتبار نتابج ورشة العمل، والتطلع إلى تلقً تحدٌث عن 

القٌاس واإلببلغ عمل هذه اللجنة فٌما ٌتعلق بعملٌات 

ما بعد التقٌٌم نصؾ السنوي لدعم الوالتحقق الخاصة ب

وإلقاء نظرة عامة على التدفقات المالٌة المناخٌة، وال سٌما 

توصٌات اللجنة بشؤن منهجٌات إعداد تقارٌر عن 

المعلومات المالٌة المعدة للنظر فٌها خبلل الدورة الثالثة 

علمٌة والتكنولوجٌة، واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة ال

 .20 11و م أ/ 20 6وفقا للمقررٌن م أ/

  دعوة الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ إلى اإلحاطة علماً بالورقة

التقنٌة والتقارٌر المقدمة ونتابج ورشة العمل فً عملها 

المتعلق بإعداد تقارٌر عن المعلومات المالٌة من قبل 

 األطراؾ المدرجة فً المرفق األول. 

  على النظر فً هذا األمر فً الدورة الثالثة الموافقة

واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة 

مع األخذ فً االعتبار توصٌات اللجنة الدابمة المعنٌة 

بالتموٌل والورقة الفنٌة وملخص ورشة العمل والتقارٌر 

المقدمة، بؽٌة التوصٌة بمسودة قرار ٌتم النظر فٌه 
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 الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ. واعتماده فً

 

الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة ورشة العمل المشتركة بٌن 

منهجٌات تقدٌم تقارٌر حول حول للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة 

المعلومات المالٌة من األطراف المدرجة فً المرفق األول من 

ٌونٌه/حزٌران.  6أُجرٌت هذه الورشة ٌوم السبت  االتفاقٌة اإلطارٌة:

للئلطبلع على ملخص عن المناقشات، ٌرجى زٌارة الموقع التالً: 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12634e.html 

 

ات القٌاسات العامة لحساب مكافا غاز ثانً أكسٌد الكربون من غاز

اقترحت ووجتال إجراء ٌونٌه/حزٌران،  1: فً ٌوم االثنٌن الدفٌبة

مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌقوم بتٌسٌرها تاكٌشً انوكً )الٌابان(، 

خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة ووافقت األطراؾ على ذلك. 

 11للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعقدة ٌوم الخمٌس 

 .النتابجبة ٌونٌه/حزٌران، اعتمدت الهٌ

(, FCCC/SBSTA/2015/L.8) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بهذا الحدث الفرعٌة رحبت الهٌبة 

ٌونٌه/حزٌران،  7الخاص بالقٌاسات العامة الذي أقٌم فً بون بتارٌخ 

ٌّر المناخ  وأعربت عن تقدٌرها للهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽ

لتقدٌم معلومات عن عملها والنتابج التً توصلت لها بخصوص 

م ووافقت على ٌالقٌاسات العامة فً إطار التقرٌر الخامس للتقٌ

 مواصلة النظر فً هذا األمر فً دورتها الرابعة واألربعٌن.   

 
تم النظر فً هذا البند للمرة األولى  وقود السفن:

(FCCC/SBSTA/2015/MISC.4ٌوم االثنٌن )1 
أشار مندوب المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً إلى  ٌونٌه/حزٌران.

التقدم فً إعداد المعاٌٌر والمبادئ التوجٌهٌة لتخفٌؾ االنبعاثات من 
الطابرات وأنشطة بناء القدرات ذات الصلة وتشمل ورش العمل 

 اإلقلٌمٌة.
أشارت مندوبة المنظمة البحرٌة الدولٌة إلى أن لجنة حماٌة البٌبة 

بحرٌة التابعة لها قد أقرت تعدٌبلت على المبادئ التوجٌهٌة الخاصة ال
بكفاءة الطاقة. وأشارت أٌضاً إلى التحسٌنات الحالٌة فً كفاءة 

 استخدام الطاقة فً السفن.
أكدت مندوبة األرجنتٌن نٌابًة عن عدد من الدول النامٌة على دور 

لخاصة بالتعامل الطٌران والنقل البحري فً التجارة وأن اإلجراءات ا
ٌّر المناخ بموجب بروتوكول كٌوتو ٌجب أن تحترم مبدأ  مع تؽ
المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة، كما عارضت القٌود التجارٌة 

 واإلجراءات الفردٌة ؼٌر الُمعلنة.
 المتفاوتةذكر مندوب الٌابان أن تطبٌق مبدأ االلتزامات المشتركة لكن 

وَعبَّر مندوب االتحاد األوروبً عن دعمه ؼٌر مبلبم للطٌران الدولً. 
لتصمٌم آلٌة عالمٌة صارمة للتعامل مع انبعاثات الطٌران. وافقت 

اعتمدت  طراؾ على أن تتشاور ووجتال مع األطراؾ المهتمة.األ
الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة االستنتاجات ٌوم الخمٌس 

 ٌونٌه/حزٌران. 11
(, FCCC/SBSTA/2015/L.3) القرار رقمفً  :النهابٌة النتٌجة

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة إلى المعلومات الفرعٌة أشارت الهٌبة 

المنظمة البحرٌة الدولٌة والمنظمة الدولٌة للطٌران المدنً المتلقاة من 

ودعت أمانة كلتا المنظمتٌن إلى مواصلة تقدٌم التقارٌر حول العمل 

 المتعلق بهذا األمر. 

 

/ 2القضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو: آثار تنفٌذ المقررات 

تم النظر فً هذا البند للمرة : 8-/ م أ إ1و  7-/ م أ إ4إلى  7-م أ إ 

 1( ٌوم االثنٌن FCCC/KP/CMP/2014/L.6 Annexاألولى )

ٌونٌه/حزٌران. اقترحت ووجتال إنشاء مجموعة اتصال ٌتشارك فً 

ألمانٌا( وؼوٌلهٌرم دو برادو لٌما )البرازٌل( رباستها انكه هٌرولد )

 ووافقت األطراؾ على ذلك.

ٌونٌه/حزٌران، اتفق المشاركون فً مجموعة  2فً ٌوم الثبلثاء 

االتصال على التركٌز على ثبلث أولوٌات: وضع أقواس حول 

الفقرات التوضٌحٌة على المبالػ المخصصة لؤلطراؾ الذٌن تمر 

لٌة لفترة االلتزام الثانٌة لبروتوكول كٌوتو فً اقتصاداتهم بمرحلة انتقا

(؛ تحدٌث FCCC/KP/CMP/2014/L.6مسودة القرار )

البرنامج التدرٌبً لفرق خبراء المراجعة لفترة االلتزام الثانٌة واآلثار 

  المترتبة على تؤخر إعداد التقارٌر حول مراجعة بروتوكول كٌوتو.

أوكرانٌا على إزالة األقواس، فٌما ٌتعلق بالبند األول، وافق مندوب 
بٌنما طلب مندوب كازخستان وبٌبلروس المزٌد من الوقت 
للمشاورات. وفٌما ٌتعلق بالبند الثانً، ذكر مندوب االتحاد األوروبً 

لمسودة نص ٌطلب من األمانة عمل التحدٌثات  اً أنه سٌقدم اقتراح
 البلزمة. واستمر العمل فً هذه البنود فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة.

ٌونٌه/حزٌران، قدم  2فً اجتماع مجموعة االتصال ٌوم الثبلثاء 
مسودة االستنتاجات وطلب مدخبلت  المتشاركهٌرولد الربٌس 

الروابط بٌن هذا البند  األطراؾ بشؤنها. بعد إدراج إشارة مرجعٌة إلى
الفرعً والبند الخاص بعدم وجود التزامات ُمقدرة كمٌاً بالحد من 
االنبعاثات وخفضها، بناًء على طلب االتحاد الروسً، وافقت 

الفرعٌة مجموعة االتصال على إحالة مسودة النتابج إلى الهٌبة 
 للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة للنظر فٌها.

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة الفرعٌة هٌبة لٌة لخبلل الجلسة الختام
ٌونٌه/حزٌران، أعرب مندوب االتحاد  11المنعقدة ٌوم الخمٌس 

الروسً عن ارتٌاحه لتسوٌة العدٌد من القضاٌا التً لم ٌتم تسوٌتها 
خبلل الدورات الثبلث الماضٌة، وشدد على الحاجة إلى الوضوح 

ؾ التً لٌس لدٌه التزامات بشؤن تطبٌق هذه القرارات على األطرا
 بموجب فترة االلتزام الثانٌة. 

واقترح مراعاة العمل فً المستقبل على هذا البند: الطابع المتكامل 
للنظام وضرورة ضمان موثوقٌة ومتانة النظام وضرورة أن ٌضمن 
النظام تنفٌذ جمٌع المهام البلزمة على الصعٌد الوطنً. اعتمدت الهٌبة 

، ووافقت على إحالة النتابجالعلمٌة والتكنولوجٌة الفرعٌة للمشورة 
مشروع قرار بشؤن البرنامج التدرٌبً ألعضاء فرق خبراء المراجعة 
المشاركٌن فً المراجعة السنوٌة بموجب المادة الثامنة من بروتوكول 
كٌوتو، الواردة فً المرفق الثالث، للنظر فٌها واعتمادها فً الدورة 

 طراؾ العامل.الحادٌة عشر لمإتمر األ
 القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

(FCCC/SBSTA/2015/L.13)،  للمشورة الفرعٌة قامت الهٌبة

 العلمٌة والتكنولوجٌة بعدة أمور من بٌنها:

  الموافقة على مواصلة النظر فً هذا البند خبلل الدورة

الثالثة واألربعٌن على أساس مسودة نصوص القرار 

األول والثانً، بؽٌة إحالتها إلى الواردة فً المرفقٌن 

الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل للنظر فٌها 

 واعتمادها.

  ًالتؤكٌد على الترابط بٌن هذا البند الفرعً والبند المعن

بااللتزام المقدر كمٌاً بالحد من االنبعاثات وخفضها 

ومبلحظة أن متطلبات األطراؾ المدرجة فً المرفق 

االلتزام المقدر كمٌاً بالحد من االنبعاثات األول بدون 

وخفضها لفترة االلتزام الثانٌة سٌتم تضمٌنها فً وثٌقة 

بعد االنتهاء وذلك  سهلة االستخدام تقوم األمانة بتجمٌعها، 

من هذا البند فً األقسام المناسبة التً تتناول المحاسبة 

 وتقدٌم التقارٌر والمراجعة والتعدٌبلت. 

 اجعة التقارٌر المقدمة حول قوابم جرد مبلحظة أن مر

ؼازات الدفٌبة بموجب بروتوكول كٌوتو ٌمكن أن تبدأ فً 

، واإلقرار بهذه البداٌة 2016أقرب وقت ممكن فً عام 
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قد ٌضع عبباً كبٌراً على األطراؾ واألمانة والخبراء 

فً األخرى  المراجعةالمراجعٌن بسبب إجراء عملٌات 

وربما تتم مراجعة التقارٌر  ، 2016فً عام  نفس الوقت

األولى حول قوابم جرد ؼازات الدفٌبة لفترة االلتزام 

 .2016الثانٌة بالتزامن مع مراجعة ذات القوابم لعام 

 
متطلبات الحسابات وإعداد التقارٌر والمراجعة الخاصة باألطراف 
المدرجة فً المرفق األول من االتفاقٌة اإلطارٌة بدون التزام ُمقدر 

فً  : تم النظربالحد من االنبعاثات وخفضها لفترة االلتزام الثانٌة كمٌاً 
 1ٌوم اإلثنٌن ( للمرة األولى FCCC/TP/2014/6هذا البند )

اتصال ٌتشارك فً  فرٌقووجتال إنشاء ٌونٌه/ حزٌران. اقترحت 
، انكه هٌرولد )ألمانٌا( وجوٌلهٌرم دو برادو لٌما )البرازٌل( رباسته

 .على ذلكووافقت األطراؾ 
ٌونٌه/حزٌران، قدمت األمانة  2ي انعقد فً ذاالتصال ال فرٌقفً 

(، موضحًة أن FCCC/TP/2014/6ورقة تقنٌة عن هذا البند )
)توضٌح متطلبات تقدٌم التقارٌر لؤلطراؾ المدرجة فً  "ز"القسم 

المرفق األول بدون التزام ُمقدر كمٌاً بالحد من االنبعاثات وخفضها 
م الثانٌة( ٌحدد األمور التً تم توضٌحها إما من خبلل لفترة االلتزا

قرارات مإتمر األطراؾ العامل أو التً قد تحتاج إلى مزٌد من 
المناقشة والتوضٌح من قبل الطرفٌن وذلك اعتباراً من نوفمبر/تشرٌن 

نظر فً هذه القضاٌا فً مشاورات الدت األطراؾ و. عا2014الثانً 
 ؼٌر رسمٌة.

ٌونٌه/حزٌران، قدم دو برادو  9ي انعقد فً ذاالتصال ال فرٌقفً 
لٌما، الربٌس المتشارك، مسودة استنتاجات، مشٌراً إلى أن المداوالت 
قد تستمر خبلل الدورة الثالثة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة 
العلمٌة والتكنولوجٌة على أساس المقترحات النصٌة المقدمة من 

 إلى الهٌبة. النتابجاالتصال مسودة  فرٌق  األطراؾ. أحال
خبلل الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة 

 .النتابجٌونٌه/حزٌران. اعتمدت الهٌبة  11المنعقدة ٌوم الخمٌس 
 القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

(FCCC/SBSTA/2015/L.10 أشارت الهٌبة ,) الفرعٌة

كنولوجٌة إلى أنها قد قدمت عملها حول األمور للمشورة العلمٌة والت

الحسابات وإعداد التقارٌر والمراجعة الخاصة باألطراؾ بالمتعلقة 

بدون التزام ُمقدر كمٌاً بالحد من االنبعاثات وخفضها، ولكنها لم تتمكن 

من إنهابه، ووافقت على مواصلة النظر فً هذه األمور خبلل دورتها 

ضع النصوص الواردة فً المرفق فً الثالثة واألربعٌن، مع و

 االعتبار. 

 
ُمكرر( من تعدٌل  7 -3توضٌح النص الخاص بالقسم )ز( )المادة 

فً هذا البند   تم النظرالدوحة لبروتوكول كٌوتو: 
(FCCC/KP/CMP/2013/7 and 

FCCC/SBSTA/2014/L.25 Annex ٌوم ( للمرة األولى
اتصال  فرٌقووجتال إنشاء ٌونٌه/ حزٌران. اقترحت  1اإلثنٌن 

انكه هٌرولد )ألمانٌا( وجوٌلهٌرم دو برادو لٌما  ٌتشارك فً رباسته
 . ، ووافقت األطراؾ على ذلك)البرازٌل(

ٌونٌه/حزٌران، راجع هٌرولد  2ي اجتمع فً ذاالتصال ال فرٌقفً 
الخمسة الواردة فً الوثٌقة  البدابلالربٌس المتشارك 

FCCC/SBSTA/2014/L.25  لتوضٌح لؽة "متوسط االنبعاثات
 السنوٌة للسنوات الثبلث األولى من فترة االلتزام السابقة."

اقترح مندوب جنوب أفرٌقٌا، بدعم من مندوبً البرازٌل وسانت 
، حذؾ البدٌل وبٌبلروسلوسٌا، وبمعارضة مندوبً كازاخستان 

تزام ُمكرر تشٌر إلى فترة االل 7-3الرابع، الذي ٌنص على أن المادة 
 السابقة لهذا الطرؾ.

واقترح مندوب سانت لوسٌا، واعترض على ذلك مندوبً تركٌا 
األول أٌضاً، الذي ٌشٌر  البدٌلوروسٌا البٌضاء وكازاخستان، حذؾ 

ُمكرر خبلل فترة االلتزام الثانٌة لؤلطراؾ  7-3إلى عدم تطبٌق المادة 
النبعاثات وخفضها الذٌن لم ٌكن لدٌهم التزامات ُمقدرة كمٌاً بالحد من ا

 .خبلل فترة االلتزام األولى

 بدٌلاالتصال على الجمع بٌن البدٌلٌن األول و الرابع فً  فرٌقوافق 
أخرى. وستعقد مشاورات  بدابلواحد، وتمت مناقشة هذا األمر مع 

 .ؼٌر رسمٌة بشؤن هذه األمور
ٌونٌه/حزٌران، اقترح هٌرولد  9ي اجتمع فً ذاالتصال ال فرٌقفً 

إجرابٌة. وبعد المناقشات الخاصة  نتابجالربٌس المتشارك مسودة 
لعناصر مسودة قرار بشؤن هذا  بدابلالتً تحتوي على  النتابجبمرفق 

 البدابلحول القسم الثانً من  اً االتصال أقواس فرٌق  البند، وضع
ت" فً مسودة القرار ووافق على المرتبطة "بالمعدل السنوي لبلنبعاثا

 للهٌبة للنظر فٌها. النتابجإحالة مسودة 
خبلل جلستها الختامٌة، اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

 .النتابجوالتكنولوجٌة 
 القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

(FCCC/SBSTA/2015/L.11 وافقت الهٌبة ,) للمشورة الفرعٌة

العلمٌة والتكنولوجٌة على مواصلة النظر فً هذا األمر خبلل دورتها 

 عناصر مسودة القرار.  بدابلالثالثة واألربعٌن، مع مراعاة 

 

آثار تضمٌن إعادة تحرٌج األراضً ذات الغابات المستنفذة كؤنشطة 

تم النظر فً إعادة التحرٌج والتحرٌج لمشروع آلٌة التنمٌة النظٌفة: 

ٌونٌه/ حزٌران. خبلل الجلسة  1ٌوم اإلثنٌن  البند للمرة األولىهذا 

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة الفرعٌة الختامٌة، اعتمدت الهٌبة 

 .النتابج

(, FCCC/SBSTA/2015/L.6) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على مواصلة الفرعٌة وافقت الهٌبة 

ذا األمر خبلل دورتها الرابعة واألربعٌن، بؽٌة تقدٌم النظر فً ه

 نتابج الدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل. لالتقارٌر حو

 

تم النظر آلٌات السوق واآللٌات األخرى بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة: 

فً هذه البنود، التً تتضمن البنود الفرعٌة فً إطار نهج مختلفة، 

 1والنهج ؼٌر السوقٌة وآلٌات السوق الجدٌدة ٌوم االثنٌن 

ٌونٌه/حزٌران، وبعد ذلك فً مشاورات ؼٌر رسمٌة شارك فً 

تٌسٌرها عاٌدة روتشٌو جارسٌا نارانخو )بٌرو( وبٌر ستٌانسن 

لختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة )النروٌج(. خبلل الجلسة ا

والتكنولوجٌة، أقرت ووجتال، ربٌسة الهٌبة، عدم التوصل إلى أٌة 

وأنه سٌتم إدراج البنود الفرعٌة فً جدول األعمال المإقت  نتابج

 للدورة الثالثة واألربعٌن للهٌبة.

 

الجوانب العلمٌة والتقنٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة للتخفٌف من 

نظرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً  ر المناخ.تغٌّ 

ٌونٌه/حزٌران. ووافقت األطراؾ  1هذا البند للمرة األولى ٌوم االثنٌن 

على أن تجري ووجتال ربٌسة الهٌبة مشاروات مع األطراؾ المعنٌة. 

ٌونٌه/حزٌران،  11خبلل الجلسة الختامٌة التً انعقدت ٌوم الخمٌس 

 الهٌبة االستنتاجات.   اعتمدت

 القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

(FCCC/SBSTA/2015/L.12 وافقت الهٌبة ,) للمشورة الفرعٌة

العلمٌة والتكنولوجٌة على أن العمل المنفذ فً إطار هذا البند من 

جدول األعمال قد قدم معلومات مفٌدة، وأشارت إلى أن المناقشات 

ل مختلؾ الهٌبات والعملٌات فً إطار الخاصة بهذا األمر تتم من خبل

 االتفاقٌة، وبالتالً أنهت نظرها فً هذا األمر.  

 

: خبلل الجلسة االفتتاحٌة للهٌبة التعاون مع المنظمات الدولٌة األخرى

 1للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعقدة ٌوم االثنٌن الفرعٌة 

ٌّر ٌونٌه/حزٌران، قدمت أمانة اتفاقٌة األمم المتحدة  اإلطارٌة بشؤن تؽ
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 UNFCCC/SBSTA/2015/INF.3 and) المناخ هذا البند

Corr.1)   لط الضوء على اشتراك األمانة مع المنظمات ٌُسَّ الذي 

فقت األطراؾ على أن تتولى ووجتال االدولٌة والجهات األخرى. وو

 .التشاور مع األطراؾ المعنٌة

للمشورة العلمٌة الفرعٌة خبلل الجلسة الختامٌة، اعتمدت الهٌبة 

 .النتابجوالتكنولوجٌة 

(, FCCC/SBSTA/2015/L.9) القرار رقمفً : النهابٌة النتٌجة

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بعدة أمور من الفرعٌة قامت الهٌبة 

بٌنها: الترحٌب بالوثابق المقدمة، والتؤكٌد على أهمٌة اشتراك األمانة 

عتراؾ بؤن موارد وخبرات مع المنظمات الحكومٌة الدولٌة، واال

المنظمات الحكومٌة الدولٌة األخرى ذات صلة بعملٌة االتفاقٌة 

 اإلطارٌة. 

 : الجلسة الختامٌة

التً  النتابجٌونٌه/حزٌران أن  11أقرت ووجتال ٌوم الخمٌس، 

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً دورتها الفرعٌة اعتمدتها الهٌبة 

على المٌزانٌة.  لى أٌة آثار إدارٌة أو أثارالثانٌة واألربعٌن لم تإدي إ

قدم المقرر ستاسٌل زنوتٌن )لٌتوانٌا( تقرٌر الدورة 

(FCCC/SBSTA/2015/L.1.واعتمدته األطراؾ ) 

/ الصٌن، 77نٌابًة عن مجموعة الـ  إفرٌقٌارحبت مندوبة جنوب 

بالمشاركة البناءة فً مجال الزراعة واختتام المفاوضات حول 

للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن  هجًالتوجٌه المن

إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة. ودعت لمواصلة 

النظر فً تدابٌر االستجابة والقضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول 

 كٌوتو فً بارٌس.

أعرب مندوب جزر المالدٌؾ، نٌابًة عن تحالؾ الدول الجزرٌة 

لعدم تمكن األطراؾ من التعرؾ على نتابج  الصؽٌرة، عن أسفه

تقرٌر حوار الخبراء الُمنظم، ودعا إلى محاولة الوصول إلى نتٌجة 

فً بارٌس من شؤنها أن تقوم بدور  2015-2013بشؤن مراجعة 

المدخبلت الهامة بالنسبة لعمل الفرٌق العامل المخصص المعنً 

ع منهجٌات لتقدٌم بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز. وشدد على أهمٌة وض

تقارٌر حول المعلومات المالٌة من قبل األطراؾ المدرجة فً المرفق 

 األول.

َبت مندوبة االتحاد األوروبً بالتقدم المحرز فً المبادرة المعززة  رحَّ

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً 

تقارٌر حول المعلومات البلدان النامٌة والزراعة ومنهجٌات تقدٌم 

المالٌة وتدابٌر االستجابة. وحول توقعات بارٌس، أكدت على: اتفاق 

من البروتوكول؛  8و  7و  5على القضاٌا المنهجٌة المتعلقة بالمواد 

، بما فً ذلك 2015-2013وإٌجاد نتٌجة موضوعٌة بشؤن مراجعة 

وضع هدؾ عالمً وطوٌل األجل فً إطار الفرٌق العامل المخصص 

 المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.

قالت مندوبة المكسٌك نٌابًة عن مجموعة السبلمة البٌبٌة أن التقدم 

المحرز فً المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة ٌجعلها "على استعداد ألن 

. كما أعربت عن قلقها "قٌقٌة ودابمةتصبح آلٌة مستعدة لتقدٌم نتابج ح

  كان 2015-2013االتصال المعنً بمراجعة  فرٌقإزاء حقٌقة أن 

على تحقٌق نتٌجة ذات معنى، وأشارت إلى أن حوار الخبراء  اً قادر

الُمنظم كان بمثابة نموذجاً ٌقتدى به عند إنشاء عبلقة بٌنٌة جدٌدة بٌن 

ودة إلى المابدة إلثبات أن العلم والسٌاسات. وطلبت من األطراؾ الع

 هذه العملٌة تسترشد بالعلم.  

َب مندوب أسترالٌا نٌابًة عن مجموعة المظلة بنتٌجة البنود الثبلثة  ّرحَّ

الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة وبتبادل المعلومات المثمر 

ش العمل المعنٌة بالزراعة، وأعرب عن أسفه لعدم الوصول خبلل ور

 .2015-2013إلى نتٌجة موضوعٌة حول مراجعة 

العمل على أثنى مندوب السودان نٌابة ًعن الجماعة األفرٌقٌة 

الناجح الذي حققته المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن 

 ٌة وال سٌما فٌما ٌتعلقإزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النام

، وأعرب عن تطلعه لتقرٌر ورشة العمل المعنٌة بفوابد إزالة الكربون

مشدداً على ضرورة اتسامه بالشمولٌة وعرض وجهات ، بالزراعة

نظر البلدان النامٌة. وأعرب عن أسفه لعدم إحراز تقدم فً اإلنتهاء 

م البند المتعلق من قواعد فترة االلتزام الثانٌة لبروتوكول كٌوتو واختت

 .2015-2013بمراجعة 

رحب مندوب بنما، نٌابًة عن ابتبلؾ بلدان الؽابات المطٌرة، باختتام 

العمل على المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

أعوام من  10األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة بعد 

لخاص بدمج استخدام المفاوضات، ودعا إلى االنتهاء من العمل ا

 األراضً فً النهج السوقٌة وؼٌر السوقٌة.   

مشٌداً بإؼبلق البنود المتعلقة بالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات 

الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة، تطلع 

ة مندوب أنجوال، نٌابًة عن أقل البلدان نمواً، إلى قٌام البلدان المتقدم

بتقدٌم الدعم الكافً والمنتظم. وحث على إٌجاد الوسابل التً من شؤنها 

تمكٌن المزارعٌن أصحاب الحٌازات الصؽٌرة من الوصول إلى 

 المعلومات من ورش العمل الزراعٌة "القٌمة للؽاٌة".

دعا مندوب أفؽانستان إلجراء ورش العمل فً مجال التكٌؾ بهدؾ 

 ل تلك التً تتؤثر بها ببلده.معالجة االنهٌارات األرضٌة، مث

حذر مندوب الوالٌات المتحدة من الجمع بٌن البنود المكلؾ بها مإتمر 

البنود المكلفة بها االتفاقٌة، كما حدث مع البند واألطراؾ العامل 

 المعنً بالقٌاسات العامة.

ذكر مندوب البرازٌل أن القٌاسات العامة لها أهمٌة قصوى فً إطار 

وكولها ونتٌجة منهاج دٌربان، وقال أن مناقشة هذا البند االتفاقٌة وبروت

 .  قد ال ٌكون فعاالً وحده 

أن دعواتهم لوضع برنامج عمل بشؤن  قال مندوب دابرة المزارعٌن

الزراعة فً إطار الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً 

 حقق أخٌراً" مشٌراً إلى أن ورش العملتت ت"قد بدأ  2014عام 

 الزراعٌة ابدت "التعطش الحقٌقً" لهذه المعرفة.

ألن  ه أسفاالجتماعً عن مندوب منظمات المرأة والنوع  أعرب

ورش العمل الزراعٌة لم تسلط الضوء على اآلثار المتباٌنة على 

بشدة  المرأة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالشباب وعارض

 آلٌات السوق.

المنظمات سؤل مندوب ، تقر سمة اإللحاحتفالدورة إلى أن  عند إشارته

 ًجانب التارٌخأعضاء الوفود عن اللشباب المعنٌة باؼٌر الحكومٌة 

التً قد تظهر المعاناة على الضوء  ؼبون اإلنتماء إلٌه، مسلطاً الذي ٌر

 .عن عدم القٌام باألعمال المطلوبة

عن المنظمات ؼٌر الحكومٌة  نٌابةً  شبكة العمل المناخً،مندوب دعا 

تركٌز المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات تحول المعنٌة بالبٌبة، إلى 

إلى  الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة

 التنفٌذ.

اتفاق أن ٌقوم ضمان ى لإالشعوب األصلٌة األطراؾ دعا مندوب 

 سان للشعوب األصلٌة.حقوق اإلنتحقٌق و ةٌاحمباحترام و بارٌس

األمٌن التنفٌذي التفاقٌة  ،رٌسوكرٌستٌانا فٌؽ توفً الختام، شكر
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بشؤن تؽٌر المناخ، ووجتال، ربٌسة الهٌبة اإلطارٌة األمم المتحدة 

تها شجاعتها وإدارى لالفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ع

أن  تالوق الجاداألطراؾ على عملهم  ت ووجتالجٌدة. شكرتها الوقٌاد

 نحو بارٌس.طوال فترة عملهم مفتوحة ستظل قنوات االتصال 

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً الساعة الهٌبة الفرعٌة اخُتتمت دورة 

 .صباحاً  11:40

ٌّر المناخ الُمنعقد فً بون  تحلٌل موجز عن مإتمر تغ

لذي اوفً مركز المإتمرات العالمً فً بون  الصٌؾدخول فصل مع 

أطراؾ اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة  تمعتجا،، حدٌثاً  هحافتتتم ا

تؽٌر لمإتمر بارٌس نحو فً منتصؾ الطرٌق بشؤن تؽٌر المناخ وهً 

من ، حٌث 2015ول عام كانون األ /فً دٌسمبرالمقرر انعقاده المناخ 

فً أعضاء الوفود . وقد واجه اعتماد اتفاق جدٌد ملزم قانوناً المتوقع 

الفرٌق العامل  مفاوضً كانت مهمةلؽاٌة. بون مهمة شاقة ل

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز إنتاج نص تفاوضً 

سٌتم النظر فً العناصر التً و؛ 2015مبسط ومختصر التفاق عام 

مإتمر  تلقراراتترك ٌنبؽً أن التً تلك فً االتفاق، و هاجارإد

 أٌضاً وكان علٌهم جوهرٌة. المفاوضات إجراء الاألطراؾ؛ والبدء فً 

اعد    . س2020ما قبل ل ًمناخالمواصلة الجهود لتعزٌز العمل 

األضواء، على على سرقة لفرٌق العامل جدول األعمال الُمكدس ل

مشورة العلمٌة والهٌبة الفرعٌة لل الفرعٌة للتنفٌذ الهٌبةإعداد الرؼم من 

لنظر فٌها. التً ٌنبؽً االقضاٌا العالقة بقابمة طوٌلة والتكنولوجٌة ل

، تٌنالفرعٌتٌن بنود الهٌبمن تقدم فً بعض وعلى الرؼم من إحراز 

شكل كبٌر على تؽٌٌرات تحرٌرٌة بمفاوضات الفرٌق العامل ركزت 

هذا التحلٌل ؾ ٌتناول وسطرٌقة العمل. فً نص جنٌؾ وفً طفٌفة 

بون واستعراض نتابج الدورة المنعقد فً  الموجز مإتمر تؽٌر المناخ

نامٌات المفاوضات الحالٌة، فضبل عن آثارها على وتحلٌل دٌ

 بارٌس.نحو طرٌق على الاالجتماعات المقبلة 

 تبسٌط نص جنٌف التفاوضً

ساد شعور بون، المنعقد فً  فً الفترة التً سبقت مإتمر تؽٌر المناخ

سٌر المفاوضات بٌن أعضاء الوفود كٌفٌة  بشؤنالذعر من القلق و

بصورة  صفحة 90إلؾ من نص م تجمٌع تم. 2015اتفاق  حول

المعنً فً مإتمر جنٌؾ ً جرت تالللمناقشات  أساساً لٌكون  عاجلة

تجمٌع ال، على أساس 2015 /شباطتؽٌر المناخ فً فبراٌرب

لمقترحات األطراؾ ودون التفاوض. وصؾ أحد  األتوماتٌكً

"سلطة الفواكه ؼٌر  بؤنهانتٌجة هذه العملٌة المحنكٌن المراقبٌن 

لى إؤلكل" مع بعض الفقرات التً تحتوي على ما ٌصل الصالحة ل

موزعة على أجزاء النص الحول القضاٌا المماثلة  اً ومقترح بدٌبلً  15

 .ةتداخلمالالفقرات المتكررة وومختلؾ 

 

كل منها على جزء  تركزة رٌسّ مُ مجموعة  12 كانت هناك فً بون،

 الخلٌطتحوٌل هذا وطلب من كل مجموعة من نص جنٌؾ التفاوضً 

أحد أن ٌكون ٌتوقع م طة". لاوبساً وتماسكاً زاجإٌنص أكثر "إلى 

إزاء بخٌبة االمل  ونالكثٌرشعر  بل، أمراً ٌسٌراً تبسٌط نص جنٌؾ 

من الوقت  كبٌراً  مٌسرة قدراً المجموعات ال قضتصعوبة هذه المهمة. 

طرٌقة تبسٌط وتوحٌد نص جنٌؾ  حولفً المناقشات اإلجرابٌة 

وهً حذؾ األجزاء  بمهمة سهلةت هذه المجموعات التفاوضً. بدأ

تناولت الخٌارات التً دمج " الفقرات وٌكفكت"ت ، ثم حاولالمكررة

على كل مجموعة  ذلك، حصلت. على الرؼم من األمور المتشابهة

 لفرٌق العاملل نٌشاركتن المٌالربٌس التوجٌه من نفس القدر من

إال أن كل مجموعة المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز، 

إلى مجموعة ى دأمختلفة وبسرعات مختلفة، مما  ةقٌطربدأت عملها ب

المٌسرة مجموعة المن النتابج المتباٌنة. على سبٌل المثال، كانت 

وضع  على التً وافقت  ةالوحٌدهً المجموعة الشفافٌة المعنٌة ب

عات على وجمم. وافقت بعض الهكملبؤقسم الإلعادة هٌكلة نموذج 

بٌنما ، القسمالجداول التً تتضمن الموضوعات التً ٌتناولها هذا 

الذي لنص ا أقساممعاد تجمٌعها من نسخة مجموعات أخرى لت اأح

 مواضٌع مختلفة. ٌتناول

لفرٌق العامل المخصص ل شاركانتالربٌسان الم  على الرؼم من بذل

عدد ووعات جممهذه ال مٌسريو منهاج دٌربان للعمل المعّززالمعنً ب

تم تقلٌص النص ، داعمٌن ألقصى جهودهممن موظفً األمانة الكبٌر 

ترك هو ما خمس صفحات فقط بحلول نهاٌة الدورة، والتفاوضً ب

إال أن جمٌع "، الثمار الدانٌةبعض "تم اقتطاؾ ؤنه فً حٌن بشعور 

المقرر لفرٌق العامل المقبلة ادورة ر قد أحٌلت لنظالقرارات الصعبة 

طراؾ  األمن  عبر عدد قلٌلفً أواخر أؼسطس. فً بون، انعقادها 

ن ٌتبسٌط نص جنٌؾ من قبل الربٌسعن عدم  عن عدم رضاه

قبل االجتماع، وبالتالً توفٌر وقت ة ماناأللفرٌق العامل ولن ٌشاركتالم

من كان شعرت أطراؾ أخرى أنه  فً حٌنتفاوض الثمٌن. ال

ضمان األتوماتٌكً لتبسٌط قوم األطراؾ بعملٌة التالمفترض أن 

 ها. بملكٌة العملٌة والثقة فٌ هاشعور

 بناء الثقة

لفرٌق العامل ا مفاوضًهو المهمة الوحٌدة  لحجم النص  تقلٌللم ٌكن 

 مامهال منفً بون.  المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

أعضاء الوفود  شاركٌن وتلمإلى الربٌسٌن ا المسندةخرى األ هامةال

الكثٌرون  اتفقذلك، ولتولٌد مناخ من الثقة للمفاوضات المقبلة. هً 

 .حةجانمن فً هذه الدورة كانت أكثر التً جرت أن المناقشات على 

لفرٌق اروح التوافق التً سادت مفاوضات طراؾ بأشادت معظم األ

أسفرت العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز. 

 اصدارعادة طراؾ عن األوقفت الثقة، وتب شعورعن عملٌة التبسٌط 

فً الحوار ة فعلٌاللمشاركة وتحولت نحو االمسبقة  الكتابٌةالبٌانات 

تشكٌل تحالفات ؼٌر مسبوقة مع بٌنما تم اإلجرابٌة، ور مبشؤن األ

. من التفاوضعلى الجانب اآلخر  عادةً كانوا  ، حتملٌنم شركاء ؼٌر

ن ومٌسرال التً بذلهالجهود المضنٌة لعملٌة بناء الثقة بالكثٌر  وتدٌن

 تبسٌط أقسام مختلفة من نص جنٌؾ.كلفة بعات الموجمممن مختلؾ ال

بالػ مهمة تبسٌط وتوحٌد النص التفاوضً قد تإدي المشاركة فً 

نتٌجة عكسٌة،   إلىطرؾ  196ركها ٌحعملٌة  من خبللمة اضخال

فً طهً وصفة واحدة  مثلما هو الحال فً مشاركة العدٌد من الطهاة 

على حد تعبٌر أحد المندوبٌن. لذلك، عهدت  هادافسمما ٌإدي إلى إ

فً نهاٌة مإتمر للفرٌق العامل ن ٌشاركتن المٌالربٌسإلى األطراؾ 

موحدة واضحة وموجزة من نص وإعداد "نسخة مبسطة بمهمة بون 

حذؾ أو أن ت دونواضحة  على أن تتضمن بدابلجنٌؾ التفاوضً 

الربٌسٌن مهمة ستلزم لك، تلذ ".لؤلطراؾأو موقؾ  بدٌلأي تلؽً 

دون حذؾ  تحقٌق التوازن الدقٌق بٌن تبسٌط النصهذه شاركٌن تالم

مع توقع االنتهاء من هذه النص. فً ؾ اطراأل اتقترحأي من م

لٌس أمام ، /تموزبحلول نهاٌة ٌولٌوة المبسطة والمنقحة النسخ

بهذه  للقٌامبضعة أسابٌع للفرٌق العامل سوى ن ٌشاركتن المٌالربٌس

 .طراؾ للتواألالتً بدأتها ة ٌحساسشدٌدة اللمهمة ا

فً إطار الجارٌة ٌجابٌة فً المفاوضات اإلتطورات ال توقد ساعد

والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة الهٌبة الفرعٌة 

األمام، نحو  مفاجاال التحرك. مع الفرٌق العاملبناء مناخ الثقة فً 
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لمدة عشر سنوات التً استمرت دورة الإؼبلق من تمكن المندوبون 

المعززة لخفض لمبادرة من المفاوضات بشؤن التوجٌه المنهجً ل

لة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان االنبعاثات الناجمة عن إزا

 ٌةالنامٌة بما فً ذلك القضاٌا المثٌرة للجدل، مثل النهج ؼٌر السوق

المعنٌة بهذه المبادرة اختتام المفاوضات  أثبتالكربون. فوابد إزالة و

وسط فً النظام المناخً ال ٌزال ممكنا، حتى لو أن التوصل إلى حل 

لبعض، على حساب لما ٌراه ا وفقاً ، أمكن التوصل إلى الحل الوسط

 الجوهر.

 بدء المفاوضات الجوهرٌة

بدء مفاوضات موضوعٌة بشؤن هو كان الهدؾ األهم لمإتمر بون 

نظراً . إلى حد ما نص جنٌؾ. فً هذا الصدد، كانت النتابج متواضعة

لم تفاوض لتبسٌط وترشٌد النص، الالجزء األكبر من وقت لتخصٌص 

مناقشات اللمشاركة فً الُمٌّسرة من اتتمكن بعض المجموعات 

فً المجموعة  ؾاطراأل تنهاٌة االجتماع. ناقش إال عند المفاهٌمٌة

التموٌل، على تلك المعنٌة بالترتٌبات المإسسٌة والُمٌّسرة المعنٌة ب

مقترحاتهم دون التفاوض على المنشودة من سبٌل المثال، المفاهٌم 

  جوهر القضاٌا المطروحة.

لبدء قد حان الوقت حول ما إذا كان بسٌط تقدم سوى لم ٌحرز هذا و

، أم ال فً االتفاقسٌتم إدراجها عناصر نص جنٌؾ من تحدٌد أي 

ت مإتمر راقرا وأي العناصر التً من األفضل تناولها من خبلل

إذا كانت الحكومات ترؼب  تعتبر هذه العملٌة بالؽة األهمٌةاألطراؾ. 

 ي ٌمكن بلورتهذعامة، وال ماً أحكامن ٌتضاتفاق ذكً  وضعفً بدء 

العدٌد  ولكن، ترددتمن خبلل القرارات مع مرور الوقت.  وتفعٌله

من أن  فً هذه العملٌة، خوفاً حٌال المشاركة من األطراؾ فً بون 

ل من القوة القانونٌة ٌتقلإلى الالنص إلى قرارات تحوٌل اتفاق ٌإدي 

 لبلتفاق الجدٌد.

فً هذه القضاٌا وؼٌرها المزٌد من  عدم إحراز تقدمسوؾ ٌضع 

الضؽوط على المندوبٌن عندما ٌجتمعون مرة أخرى فً االجتماعٌن 

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل ٌن للفرٌق العامل المقبل

الشًء قد ٌنطبق نفس بارٌس. اجتماع ا قبل مدهاعقانالمعّزز المقرر 

من . 2020قبل  العمل فً مرحلة ماز ٌحفتعدم إحراز تقدم فً على 

ا األمر هذالمتعلقة بالمفاوضات أن  الكثٌرٌناألمور التً أثارت دهشة 

ما االتفاق على طراؾ من األحٌث لم تتمكن فً بون، فعلٌاً توقفت 

. 2020طموح ما قبل الفرٌق العامل حول عمل  مسارسوؾ ٌتضمنه 

نقطة بمثابة  2020تعتبر العدٌد من البلدان النامٌة طموح ما قبل 

أن ٌمكن  ،. وبالتال2020ًانطبلق لتعزٌز العمل فً مرحلة ما بعد 

إلى  2020وجهات النظر حول طموح ما قبل فً ستقطاب ٌإدي اال

 .2015التقدم نحو اتفاق تراجع 

المتعلقة بمهمة مراجعة تهدٌد محتمل آخر من الخبلفات  وهناك

على تجسٌد  من األطراؾ فً بوناختلفت القلٌل . 2013-2015

وهو ما أدى إلى توقؾ ، مراجعةالجوهرٌة فً نتابج الور ماأل

أنه كان من المقرر إببلغ  حٌث. مراألا هذالمتعلقة بالمفاوضات 

ن فً وواجه المفاوضٌ، سوؾ عملٌة المراجعةنتابج الفرٌق العامل ب

 امتاألطراؾ واختبٌن بلفات تخاال تتمثل فً تقلٌلبارٌس عقبة إضافٌة 

 .ا األمرهذ فًالعمل 

 لتطلع نحو األماما

المخصص  الذي أحرزه الفرٌق العاملعلى الرؼم من التقدم المحدود 

باعثة على األمور لم تكن المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز، 

المحرز فً بعض األمور مثل ن التقدم أٌبدو حٌث بون.  التشاإم فً

المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج المبادرة 

شٌر إلى أن التعاون بٌن ٌوتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة 

األمم لتطورات ما بعد اتفاقٌة  هاماً  وفر أساساً ٌأن من شؤنه الحكومات 

تعتبر هذه المبادرة فً األساس  تؽٌر المناخ.المتحدة اإلطارٌة بشؤن 

تخفٌؾ من آثار تؽٌر معنً بالقطاعً وطوعً نهج تصاعدي و

مبادرة الدول الراؼبة على حتى اآلن تنفٌذه  ي اعتمدذالوالمناخ، 

بما ٌتجاوز االتفاقٌة الترتٌبات الدولٌة والثنابٌة الناتج عن والدعم 

 اإلطارٌة.

التصاعدي / التنازلً نهج الما إذا كان هذا عوتساءل البعض فً بون 

، وال تعتبر المناخ فً المستقبل ةكموعلى حداللة ٌمكن أن ٌكون 

مفاوضات المناخ. فً فً "تحالؾ الراؼبٌن" جدٌدة  الُنهج الخاصة بـ

فً عام الذي انعقد تؽٌر المناخ المعنً بمإتمر كوبنهاجن المشبوم 

المناخ. منذ ذلك حوكمة لتصاعدي هج تم البدء فً تنفٌذ ن، 2009

النظام المناخً خطوات هامة فً خلق عملٌة حكومٌة اتخذ الحٌن، 

المبذولة، من خبلل التصاعدٌة الجهود  مراجعةو الحتواءدولٌة 

التشاور والتحلٌل الدولً. عملٌات دولٌة والمراجعة التقٌٌم وعملٌات ال

تؽٌر المناخ بشؤن مإتمر بارٌس أن ٌساهم ومن المتوقع إلى حد كبٌر 

 المساهماتتجمع  مختلطةل إنشاء بنٌة هذه العملٌة من خبلفً نجاح 

 .إطار متفق علٌه دولٌاً  فًؤلطراؾ ل المحددة وطنٌاً 

مجموعة البلدان لهذه الؽاٌة، جاءت إشارة إٌجابٌة من قادة  تحقٌقاً 

فً جنوب ألمانٌا بالتوازي مع مإتمر بون. الذٌن اجتمعوا  السبعة

عالمً منخفض لتحقٌق اقتصاد م القٌام بدورهبقادة التزم هإالء ال

األمم اتفاقٌة فً األطراؾ  ما فعلتمثلوالمدى الطوٌل.  علىالكربون 

أن هذا التحول الجذري ال ٌمكن هإالء القادة  اإلطارٌة، أدركالمتحدة 

دعت مجموعة أن ٌتحقق من قبل الدول وحدها. فً هذا السٌاق، 

تعببة لستخدام قدرتها البنوك التنمٌة المتعددة األطراؾ  البلدان السبعة

الشركاء اآلخرٌن لمساعدة البلدان التً تمر بمرحلة انتقالٌة إلى 

اعتمد عندما دعوة هذه ال ترددتاالقتصادات منخفضة الكربون. 

برنامج عمل جدٌد لتوسٌع المشاركة مع مبادرات  ةمرفق البٌبة العالمٌ

 القطاع الخاص التً تسعى إلى تحقٌق فوابد بٌبٌة عالمٌة.

بها الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة قامت المبادرات التً  حظتكما 

اجتماعات من خبلل من أي وقت مضى فً بون، بمزٌد من الوضوح 

الخبراء التقنٌٌن فً مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فضبل عن 

تعهدات عن  لئلعبلنكن، امفً جمٌع األ رإٌتهاالبلفتات التً ٌمكن 

 تخفٌؾ من آثار تؽٌر المناخ أو التكٌؾبال المدن والمناطق والشركات

على  ٌعتمد جزبٌاً وؾ النجاح فً بارٌس ستحقٌق بؤن  واعترافاً  .معها

الفرنسٌة أعلنت الرباسة مدى التزام الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة، 

سلسلة من األحداث للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ عن 

ن بٌن المدن والمناطق مخصصة لتسلٌط الضوء على التعاوال

والشركات والمستثمرٌن والحكومات الوطنٌة لزٌادة الطموح العالمً 

 تؽٌر المناخ.لتعامل مع ل

ن حسن ع التعبٌراتإذا كانت هذه ما  نرىكل ما ٌتبقى هو أن ولكن 

م خبلفاتهاألطراؾ فً االتفاقٌة اإلطارٌة للتؽلب على  هملِ النٌة سوؾ تُ 

من التوجٌه والقٌادة  المزٌدٌة لتقدٌم وتجاوز النقاشات اإلجراب

جمٌع هذه الجهود المختلفة نحو العمل تقارب  بما ٌضمن، مطلوبةال

 العلم.ما ٌقتضٌه الذي ٌتماشى مع  ًالمناخ

 االجتماعات القادمة
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: سوؾ ٌقٌم ربٌس الجمعٌة الحدث الرفٌع المستوى بشؤن تغٌر المناخ

العامة لؤلمم المتحدة هذا الحدث الرفٌع المستوى، بهدؾ إعطاء زخم 

 2015ودفعة للجهود الرامٌة إلى التوصل إلى اتفاق عالمً فً عام 

 29: التارٌخفً ظل اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ. 

ة، نٌوٌورك، : مقر األمم المتحدالمكان، 2015ٌونٌه/حزٌران 

الموقع : مكتب ربٌس الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة، االتصال

climate-http://un.org/pga/290615_hle-: اإللٌكترونً

change/ 

 

 تتولى تنظٌم هذا المإتمر   مستقبلنا المشترك فً ظل تغٌر المناخ:

األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة )الٌونسكو(، والمجلس منظمة 

الدولً للعلوم ومستقبل األرض، بالتعاون مع شراكة المنظمات 

الفرنسٌة. سوؾ ٌدرس هذا المإتمر الذي ٌركز على دراسة العلوم 

أحدث البحوث الخاصة بتؽٌر المناخ. سوؾ ٌتطرق هذا الحدث إلى: 

واالستجابة لتحدٌات تؽٌر المناخ؛ والعمل حالة المعرفة بتؽٌر المناخ 

. 2015ٌولٌو/تموز  10-7: التوارٌخالجماعً والحلول التحوٌلٌة. 

: البرٌد اإللكترونً: أمانة المإتمر. االتصال: بارٌس، فرنسا. المكان

science@commonfuture-paris2015.org . الموقع

 http//:commonfuture-paris2015.org: اإللٌكترونً

 

: سوؾ ٌنعقد المإتمر الدولً الثالث المعنً بالتموٌل من أجل التنمٌة

هذا المإتمر على أعلى مستوى سٌاسً ممكن، بحضور رإساء الدول 

والحكومات ووزراء المالٌة ووزراء الشإون الخارجٌة ووزاء 

التعاون اإلنمابً، وؼٌرهم من الممثلٌن الخاصٌن: سوؾ ٌسفر 

جتماعات الجلسات العامة التً تم المإتمر عن نتٌجة وملخصات ا

التوصل إلٌها عن طرٌق التفاوض بٌن الحكومات الدولٌة واالتفاق 

علٌها وعن مداوالت أخر خاصة بالمإتمر، وسٌتم إدراج هذه 

 16-13: التوارٌخالملخصات والنتابج فً تقرٌر المإتمر. 

ألمم : مكتب ااالتصال: أدٌس أبابا، إثٌوبٌا. المكان. 2015ٌولٌو/تموز 

+ 1-212-963-4598: الهاتفالمتحدة للتموٌل من أجل التنمٌة. 

: الموقع اإللٌكترونً ffdoffice@un.org: البرٌد اإللكترونً

http://www.un.org/ffd3 

 

شر من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً االجزء الع

من المتوقع أن ٌقام هذا الجزء فً مل المعّزز: بمنهاج دٌربان للع

 31: التوارٌخ. 2015من عام سبتمبر/أٌلول  –ؼسطس/آب أ

: بون، ألمانٌا. المكان. 2015سبتمبر/أٌلول  4ؼسطس/آب إلى أ

: أمانة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ. االتصال

-228-815-1999: فاكس+  49-228-815-1000: الهاتف

 secretariat@unfccc.int: البرٌد اإللكترونً+. 49

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

 

: سوؾ لف المناخ والهواء النظٌفتحااجتماع الفرٌق العامل ل

 ٌواصل هذه االجتماع عمله المتمثل فً توجٌه اإلجراءات التعاونٌة

سبتمبر/أٌلول  9-8: التوارٌخ. لتحالؾ المناخ والهواء النظٌؾ

: أمانة تحالؾ المناخ االتصال. فرنسا، بارٌس: المكان. 2015

-74: فاكس+  33-1-44-37-14-50: الهاتفوالهواء النظٌؾ. 

: البرٌد اإللكترونً+. 14-37-44-1-33

ccac_secretariat@unep.org  

 /http://www.ccacoalition.org: الموقع اإللٌكترونً

 

مرحلة ما بعد ل قمة األمم المتحدة العتماد جدول أعمال التنمٌة

مرحلة لالقمة جدول أعمال التنمٌة تعتمد هذه من المتوقع أن  :2015

وؼاٌات مجموعة من أهداؾ و، بما فً ذلك: إعبلن 2015ما بعد 

سابل تنفٌذها وإقامة شراكة عالمٌة ولتنمٌة المستدامة والمإشرات؛ وا

 27-25: التوارٌخجدٌدة للتنمٌة. وإطارا لمتابعة ومراجعة تنفٌذ. 

: االتصال .: مقر األمم المتحدة، نٌوٌوركالمكان 2015 /أٌلولسبتمبر

 1-212-963-4260 :فاكسشعبة األمم المتحدة للتنمٌة المستدامة 

  dsd@un.org: البرٌد اإللكترونً+ 

: الموقع اإللٌكترونً

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/

summit  

  

ن للهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر والدورة الثانٌة واألربع

: من المتوقع أن تنعقد هذه الدورة فً أكتوبر/تشرٌن األول عام المناخ

: المكان 2015أكتوبر/تشرٌن األول عام  8-5: التوارٌخ. 2015

: أمانة الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة االتصالدوبروفنٌك، كرواتٌا. 

: فاكس + 41-22-730-84/54/8208الهاتف: بتؽٌر المناخ. 

-IPCC: البرٌد اإللكترونً 13/8025-730-22-41

Sec@wmo.int   

 :IPCC-Sec@wmo.int :الموقع اإللٌكترونً

ttp://www.ipcc.chh 

 

الجزء الحادي عشر من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص 

من المتوقع أن ٌقام هذا الجزء المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز: 

 23-19: التوارٌخ. 2015فً أكتوبر/تشرٌن األول من عام 

: أمانة االتصال: بون، ألمانٌا. المكان. 2015أكتوبر/تشرٌن األول 

-1000: الهاتفاتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ. 

البرٌد +. 49-228-815-1999: فاكس+  815-228-49

 secretariat@unfccc.int: اإللكترونً

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

 

الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراف فً اتفاقٌة األمم المتحدة 

: سوؾ تنعقد هذه الدورة COP 21 اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ:

نوفمبر/تشرٌن  30: التوارٌخفً بارٌس. لها واالجتماعات المصاحبة 

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

 49-228-815-1000: الهاتفأمانة االتفاقٌة اإلطارٌة. : االتصال

: البرٌد اإللكترونً+. 49-228-815-1999: فاكس+ 

secretariat@unfccc.int 

  http://www.unfccc.intالموقع اإللٌكترونً: 

لمزٌد من االجتماعات، ٌرجى زٌارة الموقع التالً: 

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

  


