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الدورة الحبديت والعشرون  

احفبقيت األمم  لمؤحمر أطراف

المخحدة اإلطبريت بشأن حغير 

  11#  المنبخ

 األحداث الرئٌسٌة للمإتمر الُمنعمد فً بارٌس

 

 2015دٌسمبر/ كانون األول  10، الخمٌس

 

، استمرت 2015دٌسمبر/ كانون األول  10فً ٌوم الخمٌس الموافك 

المشاورات التً جرت  المفاوضات حول مسودة نتائج بارٌس. وبعد

طوال اللٌل، واصلت األطراؾ اجتماعاتها الثنائٌة فً انتظار نص مسودة 

 نتائج بارٌس المنمح. 

 

خالل فترة ما بعد الظهٌرة، اجتمع الفرٌك الخبراء المانونٌٌن واللؽوٌٌن 

المفتوح العضوٌة الذي ٌموم بمراجعة فمرات مسودة االتفالٌة التً أحالتها 

 لجنة بارٌس.

 

الل الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ، تم النظر فً بنود جدول األعمال خ

والمرارات المتخذة بشؤن عدة أمور من بٌنها: المسائل التنظٌمٌة والمسائل 

المتعلمة بالتموٌل وبناء المدرات وتمارٌر الهٌئات الفرعٌة ولجنة التكٌؾ 

 لتكنولوجٌا.وتمرٌر مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ واللجنة التنفٌذٌة ل

 

خالل الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ العامل، تم النظر فً بنود جدول 

األعمال والمرارات المتخذة بشؤن عدة أمور من بٌنها: المسائل التنظٌمٌة 

والمسائل المتعلمة بآلٌة التنمٌة النظٌفة والتنفٌذ المشترن. والتمرٌر 

زامات بروتوكول الوزاري رفٌع المستوى بشؤن زٌادة الطموح فً الت

 كٌوتو.

 

وفً تمام التاسعة، تم تمدٌم نص مسودة نتائج بارٌس المنمح فً اللجنة 

التً اختتمت أعمالها للسماح لألطراؾ بالتشاور .بعد ذلن، أجري "حوار 

للتوصل إلى الحلول"، ثم انعمدت اللجنة مرة أخرى طوال اللٌل لتناول 

 جمٌع بنود النص التً لم ٌتم البت فٌها.

 

 نة بارٌسلج

 

خالل الفترة المسائٌة، صرح لوران فابٌوس، رئٌس الدورة الحادٌة 

والعشرٌن لمإتمر األطراؾ أن الحوار الذي أجري اللٌلة السابمة 

 10والتشاور الموازي لد أحرزا تمدماً، وأنه طوال ٌوم الخمٌس الموافك 

دٌسمبر/ كانون األول، استكمل أعضاء الوفود التواصل فً محاولة 

صول إلى حلول وسط. وأضاؾ أن رئاسة الدورة الحادٌة والعشرٌن للو

 لمإتمر األطراؾ لم تتولؾ عن جمع آراء المجموعات واألطراؾ.

 

طلب فابٌوس من األمانة العامة توزٌع النص الجدٌد، ولال أن األطراؾ 

لدٌها ما ٌمرب من ساعتٌن لدراسة هذا النص، وأوضح أن النص الجدٌد 

لخٌارات حتى ٌمكن تحمٌك التوازن والحٌادٌة ٌتضمن مجموعة من ا

  وتسوٌة االختالفات.

 

كما أشار إلى أنه ال تزال هنان بعض األلواس فً النص، وأن هنان 

"خٌارات مفتوحة" حول المضاٌا األكثر تعمٌداً، وهً: التماٌز والتفاوت 

والتموٌل والطموح. وطلب من أعضاء الوفود دراسة الوثٌمة "بمنظور 

أخذ االتفاق النهائً بعٌن االعتبار، لائال "إننا لرٌبون جداً من  جدٌد" مع

 خط النهاٌة."

 

وأعلن أنه لد ٌُجري "حوار للتوصل إلى الحلول" ٌهدؾ إلى الوصول إلى 

مساًء.  11:30حل وسط، ولٌس مجرد بٌانات عامة، فً تمام الساعة 

ً أنه فً حال ظهرت صعوبة عند تناول نمطة معٌنة،  فإنه والترح أٌضا

سٌدعو أحد المٌسرٌن لالجتماع "فً أحد أركان الؽرفة" أو فً ؼرفة 

أخرى مع رإساء الوفود المعنٌٌن بهدؾ الوصول إلى حل وسط خالل 

دلٌمة، ثم ٌتم عرضه فً الحوار. وأشار إلى أنه سٌتم عرض  30-40

 11التمدم المحرز فً "النص النهائً" خالل ٌوم الجمعة الموافك 

 األول.دٌسمبر/ كانون 

 

 الجلسة العامة للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراف

 

تولى شٌخ ندٌاي سٌال )السنؽال(، نائب رئٌس الدورة الحادٌة 

والعشرٌن لمإتمر األطراؾ رئاسة هذا االجتماع الخاص بمإتمر 

 األطراؾ. 

 

  

 

أثناء إشارته إلى    المسائل التنظٌمٌة: انتخاب األعضاء بخالف الرئٌس:

اختٌار نائب رئٌس مإتمر األطراؾ من منطمة آسٌا والمحٌط الهادئ ، 

نوه سٌال، نائب رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ إلى أن 

نائب رئٌس الدورة العشرٌن لمإتمر األطراؾ الذي تم اختٌاره من منطمة 

مر األطراؾ باختٌار آسٌا والمحٌط الهادئ سٌبمى فً منصبه. لام مإت

أعضاء لجنة التكٌؾ، والمجلس االستشاري لمركز وشبكة تكنولوجٌا 

ً باألسماء المرشحة  المناخ واللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا، وأُحٌط علما

 لفرٌك الخبراء االستشاري وفرٌك الخبراء المعنً بؤلل البلدان نمواً.

 

اعتمد مإتمر األطراؾ تمرٌر وثائك  :اعتماد تمرٌر وثائك التفوٌض

، باإلضافة إلى وثائك التفوٌض (FCCC/CP/2015/9)التفوٌض 

 الممدمة لعشر دول والتً ألرها المكتب شفوٌاً. 

 

: أشار سٌال، نائب رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن اعتماد النظام الداخلً

ووافك لمإتمر األطراؾ إلى أن المشاورات لم تحمك توافك فً اآلراء. 

مإتمر األطراؾ على مواصلة تطبٌك مسودة النظام الداخلً 



 2  صفحت 661  رقم  ،21المجلد                           1025   كبنىن األول/ ديسمبر  22  الجمعت 

 

 

      2 
نشرة مفبوضبث 

 األرض 

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

(FCCC/CP/1996/2)  حول التصوٌت،  42باستثناء مسودة الماعدة

وتمدٌم تمرٌر عنها للدورة  2016وعلى مواصلة المشاورات خالل عام 

 الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.

 

إتمر األطراؾ لراراً : اعتمد ممواعٌد الدورات الممبلة وأماكن انعمادها

بشؤن مواعٌد الدورات الممبلة وأماكن انعمادها 

(FCCC/CP/2015/L.4) توجه مندوب المؽرب، بوصفه مندوب .

الدولة المضٌفة المادمة للدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ/ الدورة 

الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل بالشكر لألطراؾ، وال سٌما 

ً بؤن المإتمر سوؾ المجموعة األ فرٌمٌة، على ثمتهم، وأحاط الجمٌع علما

 .2016نوفمبر/ تشرٌن الثانً  18-7ٌعمد فً مراكش خالل الفترة 

 

تمارٌر الهٌئات الفرعٌة: تمرٌر الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

: أحاط مإتمر األطراؾ علماً بالتمرٌر الشفوي للٌدٌا وجتال والتكنولوجٌة

الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة واعتمد  )بولندا(، رئٌسة

تمرٌر الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌئة الذي ٌتضمن ثالث لرارات حول 

األمور ذات الصلة بالمبادرة الخاصة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان 

كما اعتمد . (FCCC/SBSTA/2015/2 and Add.1)النامٌة

مإتمر األطراؾ تمرٌر الدورة الثالثة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للمشورة 

واثنٌن من  (FCCC/SBSTA/2015/L.15)العلمٌة والتكنولوجٌة 

المرارات التً أوصت بهما هذه الدورة حول منهجٌات إعداد تمارٌر عن 

المعلومات المالٌة من لبل األطراؾ المدرجة فً المرفك األول 

(FCCC/SBSTA/2015/L.22 باإلضافة إلى تعدٌل لرأته ،)

ووجتال، وحول التمرٌر السنوي للمراجعة الفنٌة لموائم جرد ؼازات 

الدفٌئة من األطراؾ المدرجة فً المرفك األول 

(FCCC/SBSTA/2015/L.21 and Add.1). 

 

ً بالتمرٌر تمرٌر الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ : أحاط مإتمر األطراؾ علما

مٌنا ٌافولً )فٌجً(، رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ واعتمد تمرٌر الشفوي أل

الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ 

(FCCC/SBI/2015/10 and Add.1) والذي تضمن لراراً حول ،

الشروط المرجعٌة للمراجعة الوسٌطة لتنفٌذ برنامج عمل الدوحة حول 

مإتمر األطراؾ تمرٌر الدورة الثالثة  من االتفالٌة. كما اعتمد 6المادة 

والمرار   (FCCC/SBI/2015/L.19)واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ

الذي أحالته الدورة الثالثة واألربعٌن بشؤن برنامج عمل نٌروبً 

(FCCC/SBI/2015/L.32/Add.1). 

 

النظر فً الممترحات الممدمة من األطراف بإجراء تعدٌالت على 

الممترح الممدم من مندوب االتحاد  :15وجب المادة االتفالٌة بم

 15: حول التعدٌالت الممدمة من األطراؾ بموجب المادة الروسً

)تعدٌل االتفالٌة(، أشار سٌال، نائب رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن 

لمإتمر األطراؾ إلى أنه لد تم النظر فً ممترح االتحاد الروسً 

(FCCC/CP/2011/5فً مشاورات ؼ ) ٌر رسمٌة. بسبب اختالؾ

وجهات النظر، لرر مإتمر األطراؾ إدراج هذه المسؤلة فً جدول 

 األعمال المإلت للدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.

 

: أشار سٌال، الممترح الممدم من مندوبً بابوا غٌنٌا الجدٌدة والمكسٌن

نائب رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ إلى أن 

المشاورات ؼٌر الرسمٌة لم تتمكن من تسوٌة اآلراء المتباٌنة بشؤن هذه 

( وأنه لد تمت إحالة هذا البند FCCC/CP2011/4/Rev.1المسؤلة )

 من جدول األعمال إلى الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.

 

ً بتمرٌر لجنة التكٌؾ تمرٌر لجنة التكٌف:  أحاط مإتمر األطراؾ علما

(FCCC/SB/2015/L.3.) 

 

ً بتمرٌر آلٌة وارسو آلٌة وارسو الدولٌة : أحٌط مإتمر األطراؾ علما

الدولٌة المعنٌة بالخسائر واألضرار 

(FCCC/SB/2015/L.5/REV.1.) 

 

تطوٌر ونمل التكنولوجٌا وتنفٌذ آلٌة التكنولوجٌا: التمرٌر السنوي 

: للتكنولوجٌاالمشترن لمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ واللجنة التنفٌذٌة 

ً بتمرٌر آلٌة التكنولوجٌا  أحٌط مإتمر األطراؾ علما

(FCCC/SB/2015/L.4.) 

 

التمارٌر الممدمة من األطراف المدرجة فً المرفك األول من االتفالٌة 

ً باثنتٌن من نتائج الهٌئة الفرعٌة ومراجعتها : أحٌط مإتمر األطراؾ علما

 2015-2014الفحص التمنً للتنفٌذ حول نتائج الجولة األولى من عملٌة 

(FCCC/SBI/2015/L.20)  ومراجعة المبادئ التوجٌهٌة للبالؼات

الوطنٌة الممدمة من األطراؾ المدرجة فً المرفك األول من االتفالٌة 

 . (FCCC/SBI/2015/L.23)"الجزء الثانً" 

 

التمارٌر الممدمة من األطراف غٌر المدرجة فً المرفك األول من 

ً باثنتٌن من نتائج الهٌئة الفرعٌة  : أحٌطاالتفالٌة مإتمر األطراؾ علما

للتنفٌذ حول عمل فرٌك الخبراء االستشاري المعنً بالبالؼات الوطنٌة 

الممدمة من األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك األول 

(FCCC/SBI/2015/L.21 ًوتوفٌر الدعم المالً والفن ،)

(FCCC/SBI/2015/L.24.) 

 

: اعتمد مإتمر األطراؾ لراراً بشؤن هذا االتفالٌةبناء المدرات فً إطار 

 (.FCCC/CP/2015/L.6البند )

 

من االتفالٌة: المسائل ذات الصلة  4من المادة  9و  8تنفٌذ الفمرتٌن 

ببرنامج عمل بوٌنس آٌرس بشؤن التكٌف وتدابٌر االستجابة )الممرر 

ً (10أ. -/م1 بالنتائج التً تم التوصل إلٌها  : أحٌط مإتمر األطراؾ علما

 (.FCCC/SBSTA/2015/L.19بشؤن برنامج عمل نٌروبً )

 

: اعتمد مإتمر األطراؾ لراراً بشؤن المسائل المتعلمة بؤلل البلدان نموا  

تمدٌد مهمة فرٌك الخبراء المعنً بؤلل البلدان نمواً 

(FCCC/SBI/2015/10/Add.1). 

 

: أحٌط مإتمر األطراؾ علماً المناخ العاللة بٌن النوع االجتماعً وتغٌر

بالنتائج التً توصلت إلٌها الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ بشؤن هذا البند 

(FCCC/SBI/2015/L.31). 

 

أحٌط المسائل األخرى التً أحالتها الهٌئتان الفرعٌتان لمإتمر األطراف: 

 مإتمر األطراؾ علماً بعدم إثارة أٌة مسائل أخرى تحت هذا البند.

 

 المسائل اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة: تمرٌر مراجعة البٌانات المالٌة:

نالش مإتمر األطراؾ هذه المسؤلة إلى جانب أداء الموازنة لفترة السنتٌن 

2014-2015. 

 

اعتمد مإتمر األطراؾ : 2015-2014أداء الموازنة لفترة السنتٌن 

بٌانات المالٌة لراراً بشؤن هذا البند الفرعً وبشؤن تمرٌر مراجعة ال

(FCCC/SBI/2015/L.27). 

 

اعتمد مإتمر األطراؾ : 2017-2016برنامج الموازنة لفترة السنتٌن 

لراراً أحالته الدورة الثانٌة واألربعون للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ حول برنامج 

 2017-2016الموازنة لفترة السنتٌن 

(FCCC/SBI/2015/10/Add.1). 

 

فالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتغٌر اتخاذ المرار فً عملٌة ات

: لرر مإتمر األطراؾ مواصلة إجراء المنالشات بشؤن هذا البند المناخ

خالل الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ وتمدٌم تمرٌر إلى 

 الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
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 األرض 

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

طوٌل األجل: اعتمد مإتمر  : تموٌل المناخالمسائل المتعلمة بالتموٌل

 (.FCCC/CP/2015/L.2األطراؾ لراراً بشؤن هذا البند الفرعً )

 

: اعتمد مإتمر األطراؾ لراراً تمرٌر اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل

 (.FCCC/CP/2015/L.5بشؤن هذا البند الفرعً )

 

: لال سٌال، نائب رئٌس الدورة الحادٌة الصندوق األخضر للمناخ تمرٌر

 لعشرٌن لمإتمر األطراؾ أن هذا البند الفرعً ال ٌزال لٌد النظر.وا

 

تمرٌر مرفك البٌئة العالمٌة إلى مإتمر األطراف واإلرشاد والتوجٌه 

اعتمد مإتمر األطراؾ لراراً بشؤن هذا  الممدم إلى مرفك البٌئة العالمٌة:

 .(FCCC/CP/2015/L.8)البند الفرعً 

 

عن خٌبة أملها نحو عملٌة منالشات بنود  عبرت مندوبة أنتٌؽوا وبربودا

مإتمر األطراؾ بشؤن المسائل المالٌة. ولالت نظراً ألن التركٌز كان 

منصبا على التبسٌط بدال من المفاوضات بسبب ضٌك الولت، فمد تم ترن 

العدٌد من المضاٌا الهامة فً الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة دون منالشة. 

ن فً التمرٌر الممدم لمإتمر األطراؾ. أشار وطلبت أن ٌتم تضمٌن ذل

والصٌن إلى نفس االعتبارات  77مندوب بولٌفٌا نٌلبة عن مجموعة ال

وذكر أن المجموعة تحتفظ بحمها فً طرح هذه المضاٌا فً الدورة المادمة 

 للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ.

 

وأشارت مندوبة االتحاد األوروبً إلى أنه فً ظل الظروؾ االستثنائٌة 

للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ، فمد وافمت االطراؾ على 

التركٌز على تبسٌط وتنمٌح المرار. وأعربت عن تؤٌٌدها للنهج المتبع 

وتطلعت إلى منالشة البنود فً الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر 

 األطراؾ .

 

هذه  ولال سٌال نائب رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ أن

التعلٌمات سٌتم إدراجها فً التمرٌر الممدم لمإتمر األطراؾ. ثم لام بتعلٌك 

 الجلسة.

 

الجلسة العامة للدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراف العامل بوصفه 

 اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو

 

تولى شٌخ ندٌاي سٌال )السنؽال( نائب الرئٌس رئاسة الجلسة العامة 

عشر لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ للدورة الحادٌة 

 فً بروتوكول كٌوتو.

 

: اعتمد مإتمر المسائل التنظٌمٌة: الموافمة على تمرٌر وثائك التفوٌض

األطراؾ العامل التمرٌر الخاص بوثائك التفوٌض 

(FCCC/CP/2015/9 and FCCC/KP/CMP/2015/7) 

وكٌرٌباتً  بإضافة جزر كون ومصر وفٌجً وهاٌتً وهندوراس

 ونٌكاراؼوا وباكستان وبنما وجمهورٌة ممدونٌا الٌوؼوسالفٌة السابمة.

 

: لام مإتمر األطراؾ العامل بانتخاب الموظفٌن  انتخاب أعضاء المكتب

واألعضاء الجدد لمجلس صندوق التكٌؾ ولجنة اإلشراؾ على التنفٌذ 

االمتثال، وأعضاء المشترن والمجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة ولجنة 

. واشار الى أن لائمة  مكتب مإتمر األطراؾ و مإتمر األطراؾ العامل

الترشٌحات متاحة على المولع اإللكترونً لالتفالٌة االطارٌة، وحث 

 29األطراؾ على تمدٌم ترشٌحاتهم للمناصب الشاؼرة المتبمٌة لبل 

 .2016ٌناٌر/كانون الثانً 

 

: أبلػ سٌال نائب ة لبروتوكول كٌوتوحالة التصدٌك على تعدٌل الدوح

رئٌس الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل األطراؾ أنه منذ 

أرسلت األرجنتٌن  2015دٌسمبر/كانون األول  2بٌان األمانة فً ٌوم 

. وأفاد أنه 57وسرٌالنكا التصدٌك الخاص بهما ، لٌصل المجموع إلى 

التعدٌل حٌز التنفٌذ. وأحٌط تصدٌما أخر لكً ٌدخل  87مطلوب استالم 

مإتمر األطراؾ العامل علما بالمعلومات، وحث جمٌع األطراؾ على 

 التصدٌك فً ألرب ولت ممكن.

 

تمارٌر الهٌئات الفرعٌة: تمرٌر الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

: أحٌط مإتمر األطراؾ العامل علما بالتمرٌر الشفوي الممدم والتكنولوجٌة

الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة واعتمد من ووجتال رئٌس 

تمرٌر الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

 FCCC/SBSTA/2015/2 and Add.1 and)والتكنولوجٌة 

Add.2)  بما فً ذلن المرار الممدم من لبل الدورة الثانٌة واألربعٌن

رق خبراء المراجعة المشاركٌن فً للهٌئة حول برنامج تدرٌبً ألعضاء ف

من البروتوكول )حول المراجعة من  8المراجعة السنوٌة بموجب المادة 

 لبل فرق الخبراء(.

 

اعتمد مإتمر األطراؾ العامل أٌضا تمرٌر الدورة الثالثة واألربعٌن للهٌئة 

الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة 

(FCCC/SBSTA/2015/L.15) .  كما اعتمد كذلن الثالثة لرارات

المحالة من الدورة الثالثة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة حول المضاٌا المنهجٌة 

 FCCC/SBSTA/2015/L.27/Add.1)بموجب بروتوكول كٌوتو 

and Add.2) لموائم جرد  2016، وعلى المراجعة الفنٌة فً عام

لثانٌة من األطراؾ ؼازات الدفٌئة والتمارٌر األولٌة لفترة االلتزام ا

المدرجة فً المرفك األول التً هً أٌضا أطراؾ فً بروتوكول كٌوتو 

(FCCC/SBSTA/2015/L.30/Add.1). 

 

: أحٌط مإتمر األطراؾ العامل علما تمرٌر الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ

بالتمرٌر الشفوي الممدم من ٌاوفولً رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ، واعتمد 

ثانٌة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ تمرٌر الدورة ال

(FCCC/SBI/2015/10 and Add.1)  وتمرٌر الدورة الثالثة

 (FCCC/SBI/2015/L.19)واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ 

 

اعتمد مإتمر األطراؾ العامل  المسائل المتعلمة بآلٌة التنمٌة النظٌفة:

  (FCCC/KP/CMP/2015/L.4)لرار بشؤن هذا البند 

 

اعتمد مإتمر األطراؾ العامل لرار  لمضاٌا المتعلمة بالتنفٌذ المشترن :ا

 (FCCC/KP/CMP/2015/L.1)بشؤن هذا البند 

 

تمرٌر عن االجتماع رفٌع المستوى للمائدة المستدٌرة الوزارٌة حول 

أشار سٌال نائب رئٌس الدورة زٌادة طموح التزامات بروتوكول كٌوتو: 

ؾ العامل إلى أن األطراؾ لم تتمكن من الحادٌة عشر لمإتمر األطرا

التوصل إلى توافك فً اآلراء بشؤن هذه المسؤلة. وأشار إلى أنه وفما 

لمشروع النظام الداخلً المطبك، سٌتم إدراج هذا البند على جدول 

األعمال المإلت للدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل. وأشار إلى 

شؤن هذه المسؤلة وذكر أن رئاسة الدورة الحاجة الملحة للتوصل إلى حل ب

الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ سوؾ تجري مشاورات فٌما بٌن 

 الدورات نحو سبل المضً لُدما.

 

التمارٌر الممدمة والمراجعة الخاصة باألطراف المدرجة فً المرفك 

التجمٌع السنوي وتمرٌر المحاسبة لألطراف المدرجة فً المرفك : األول

بناء على توصٌة من الدورة لثالثة  ب بروتوكول كٌوتو:ب بموج

واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ، أحٌط مإتمر األطراؾ العامل علما 

 FCCC/KP/CMP/2015/6 and)بتمرٌر فً هذا الشؤن 

Add.1/Rev.1) . ( من تعدٌل الدوحة7-3توضٌح المسم ز )المادة :

ذه المسؤلة اعتمد مإتمر األطراؾ العامل لرارا بشؤن ه

(FCCC/SBSTA/2015/L.29/Add.1) 

 

اعتمد مإتمر األطراؾ العامل  بناء المدرات بموجب بروتوكول كٌوتو:

  (FCCC/KP/CMP/2015/L.6)لرار بشؤن هذا البند 
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 األرض 

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

 المسائل األخرى التً أحالتها الهٌئات الفرعٌة لمإتمر األطراف العامل:

أحٌط مإتمر األطراؾ العامل علما بؤنه لم ٌتم إثارة أٌة موضوعات فً 

 إطار هذا البند.

 

األمور اإلدارٌة والمالٌة المإسسٌة: تمرٌر مراجعة الحسابات والبٌانات  

تم النظر فً هذا البند مع أداء المٌزانٌة لفترة  :2014المالٌة لعام 

 .2015-2014السنتٌن 

 

اعتمد مإتمر األطراؾ العامل  :2015-2014أداء المٌزانٌة للفترة 

لرار بشؤن هذا البند الفرعً والبند الفرعً فً تمرٌر مراجعة الحسابات 

 .(FCCC/SBI/2016/L.26) 2014والبٌانات المالٌة لعام 

 

بناء على توصٌة من  : 2017-2016موازنة البرنامج لفترة السنتٌن 

تنفٌذ ، اعتمد مإتمر األطراؾ الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة لل

العامل لرارٌن بشؤن هذا البند الفرعً، حول موازنة البرنامج لفترة 

وحول منهجٌة جمع رسوم سجل المعامالت  2017-2016السنتٌن 

 2017-2016الدولٌة فً فترة السنتٌن 

(FCCC/SBI/2015/10.Add.1)  

 

راؾ العامل وأشار سٌال نائب رئٌس الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األط 

إلى أن مإتمر األطراؾ العامل سوؾ ٌعاود االنعماد للنظر فً البنود 

 دٌسمبر/ كانون االول. 11المتبمٌة ٌوم الجمعة 

 

 فً األرولة

 

أخبار تفٌد بؤن المإتمر التشاوري بزغ فجر صباح ٌوم الخمٌس بوجود 

والمشاورات ؼٌر الرسمٌة فً اللٌلة السابمة لد استمرت حتى الفجر. ولد 

اشار عدد للٌل الوفود رفٌعة المستوى المنهكة التً كانت ٌمكن رإٌتها فً 

أرولة "لو بورجٌه" إلى أخبار متضاربة عن التمدم المحرز فً 

 المشاورات ؼٌر الرسمٌة.

 

ً حالة من التشاإم ، ربما زادت بسبب للة النوم، وأشاروا بدا البعض ف

إلى "حركة محدودة للؽاٌة" بشؤن المضاٌا السٌاسٌة الرئٌسٌة وذكروا أن 

األطراؾ لد أنفمت الكثٌر من الولت فً لراءة بٌاناتهم وتكرار الموالؾ 

المتمسكٌن بها منذ فترة طوٌلة. ولال آخر إنه ربما لد ظهر من "المرونة 

 ٌكفً" لتمكٌن الحلول الوسط ألن تبدأ فً الظهور.ما 

 

وظل الموجودون فً ممر االجتماع فى حالة ثبات على مدار الٌوم، حٌث 

كانوا ٌنتظرون بفارغ الصبر مسودة النص "لبل النهائٌة"، طبما لما اشار 

إلٌه لوران فابٌوس رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ 

كما تجمع آخرون بشكل ؼٌر رسمً لمواصلة تكرار  مساء ٌوم األربعاء.

الحدٌث حول تمرٌب ممترحات مختلؾ األطراؾ، وذلن فً إطار 

التحضٌر للَدفعة األخٌرة للتوصل إلى اتفاق تولع البعض الوصول إلٌه فً 

 ولت مبكر من مساء الخمٌس.

 

ومع تؤجٌل اجتماع اللجنة ٌوم  كان االنتظار أطول مما كان متولعا ،

الخمٌس لمرتٌن، األولى من الساعة الثالثة عصرا حتً السابعة مساًء ، 

وأخٌرا إلى التاسعة مساًء، وعلى مدار الٌوم، واصل أعضاء الوفود 

التؤكٌد على أن التماٌز والتموٌل والطموح هً المضاٌا العالمة. و تم تؤكٌد 

ائٌة للجنة ، حٌث الحظت لوران فابٌوس هذه الحمٌمة فً االجتماعات المس

رئٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ أن هذه المضاٌا ال تزال 

 داخل ألواس فً النص الجدٌد.

 

مع ظهور خط النهاٌة فً األفك، بدا أن رئاسة مإتمر األطراؾ واألمانة 

 العامة ٌهدفان إلى ترن ألل لدر ممكن للصدفة. وأشار عدد من أعضاء

الوفود إلى االهتمام الشخصً "ؼٌر المسبوق" من لبل الرئاسة الفرنسٌة 

إلشران األطراؾ التً عبرت عن مخاوؾ فً الجلسة العامة وضمان 

تناول لضاٌاهم. وأفاد أحد أعضاء الوفود أن أعلى مستوٌات الحضور 

 كانوا ٌبذلون كل جهدهم لتمهٌد الطرٌك نحو التوصل إلى اتفاق، وانضم

األمٌن العام لألمم المتحدة فً المنالشات الثنائٌة مع  ونبان كً م

األطراؾ بشؤن المضاٌا الرئٌسٌة. وكما كان متولعا، كانت هنان مشاركة 

وزارٌة مكثفة أٌضا، حٌث عمدت عدد من البلدان المشاورات الثنائٌة 

 الخاصة بهم.

 

مها وفً الكافٌترات الموجودة فً ممر المإتمر، أعربت عدة وفود عن لل

إزاء سرعة وتٌرة المفاوضات والعدد الكبٌر من المفاوضات الثنائٌة 

والمشاورات، لائلٌن أنها كانت صعبة على الوفود الصؽٌرة مع مالحظة 

أٌضا أن ولت التفاوض الثمٌن لد انتهى سرٌعاً. وأثناء الجلسة العامة 

ٌشعر لمإتمر األطراؾ لال أحد اعضاء الوفود الذي ٌتمٌز بااللتزام وبدأ 

باالنهان: "أنا لن أستخدم كلمة ؼٌر منظم، لكننا نجد أنفسنا اآلن فً عملٌة 

دٌنامٌة تجعل التركٌز على جمٌع المضاٌا المتبمٌة صعباً." وبالرؼم من 

ذلن، وعند حلول اللٌل اثناء انعماد االجتماع وبعد ٌوم طوٌل من االنتظار 

أعضاء الوفود ومع انتظار لٌلة طوٌلة من المفاوضات ، لال أحد 

 للمفاوضٌن الُمرَهمٌن، "هنان الكثٌر من المضاٌا موجودة على المحن".

 

ملخص وتحلٌل نشرة مفاوضات األرض للدورة الحادٌة والعشرٌن 

ملخص وتحلٌل نشرة مفاوضات األرض  : سوؾ ٌكونلمإتمر األطراف

ً ٌوم الثالثاء   15للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ متاحا

، على شبكة اإلنترنت على العنوان التالً: 2015بر/كانون األول، دٌسم

http://www.iisd.ca/climate/cop21/enb/ 

 

  

 

 


