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ملخص مإتمر تغٌّر المناخ المنعقد فً لٌما  11 - 1دٌسمبر /كانون األول 4111
انعمد مإتمر لٌما لتؽٌّر المناخ فً الفترة من  14 -1دٌسمبر /كانون اِول 2014
فً لٌما ،بٌرو .وتضمن هذا المإتمر الدورة العشرٌن لمإتمر أطراؾ اتفالٌة اِمم
المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽ ٌّر المناخ والدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل
بوصفه اجتماع اِطراؾ بموجب بروتوكول كٌوتو .كما اجتمعت الهٌبات الثٕث
الفرعٌة :الدورة الحادٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
والدورة الحادٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والجزء السابع من الدورة الثانٌة
ّ
المعزز.
للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ولد حضر ما ٌزٌد على  11000مشارن مإتمر لٌما لتؽٌّر المناخ ،منهم حوالً
 6300مسبؤً حكومٌاً ،و 4000من ممثلً هٌبات ووكأت اِمم المتحدة
والمنظمات الحكومٌة الدولٌة ومنظمات المجتمع المدنً و 900من العاملٌن فً
مجال اْعٕم.
وتركزت المنالشات فً لٌما على نتابج الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز للوصول إلى اتفاق فً بارٌس فً الدورة الحادٌة والعشرٌن
دٌربان للعمل
لمإتمر اِطراؾ فً عام  ،2015وتشمل وضع المعلومات والعملٌات المطلوبة
لتمدٌم المساهمات المحددة على المستوى الوطنً فً ألرب ولت ممكن فً ،2015
والتمدم فً إعداد عناصر مسودة النص التفاوضً .وبعد منالشات مطولة حول
ّ
المعزز ،اعتمدت الدورة العشرٌن
مسودة لرار للنهوض بمنهاج دٌربان للعمل
لمإتمر اِطراؾ "نداء لٌما للعمل المناخً" والذي ٌدفع المفاوضات فً العام المادم
نحو اتفاق  ،2015ونحو عملٌة تمدٌم ومراجعة المساهمات المحددة على المستوى
الوطنً ،وتعزٌز طموح ما لبل .2020
كما اعتمدت اِطراؾ  19لراراً 17 ،منها بموجب مإتمر اِطراؾ واثنٌن
بموجب مإتمر اِطراؾ العامل وتتضمن هذه المرارات :مساعدة تفعٌل آلٌة وارسو
الدولٌة للخسابر واِضرار ،وإنشاء برنامج عمل لٌما حول النوع أجتماعً ،وتبنً
إعٕن لٌما حول التعلٌم وزٌادة الوعً .كما استطاع مإتمر لٌما لتؽٌّر المناخ أن
ٌضع اِساس لمإتمر بارٌس فً العام المادم وذلن عن طرٌق رصد التمدم المُحرز
فً وضع عناصر مسودة النص التفاوضً ٔتفاق  2015واعتماد لرار حول
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً وٌشمل نطاق هذه المساهمات
والمعلومات المسبمة والخطوات التً تتخذها اِمانة بعد تسلٌمها.
نبذة مختصرة عن اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ وبروتوكول
كٌوتو
بدأت أستجابة السٌاسٌة الدولٌة لتؽٌر المناخ بإلرار اِمم المتحدة لٕتفالٌة
اْطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ فً عام  1992التً وضعت إطاراً للعمل لتثبٌت
تركز ؼازات الدفٌبة فً الؽٕؾ الجوي بهدؾ تجنب "التدخٕت الخطٌرة الناشبة
عن أنشطة بشرٌة" فً النظام المناخً .هذا لد ولع حتى اَن  196طرفا ً على
أتفالٌة التً دخلت حٌز التنفٌذ فً  21مارس/آذار .1994

وفً دٌسمبر/كانون اِول  ،1997وافمت وفود مإتمر الدول اِطراؾ فً دورته
الثالثة التً عُمدت فً كٌوتو ،الٌابان على بروتوكول لٕتفالٌة ٌُلزم الدول
الصناعٌة والدول فً مرحلة التحول ٔلتصاد السوق بتحمٌق أهداؾ تخفٌض
أنبعاثات .ولد وافمت هذه الدول ،التً ُتعرؾ بالدول اِطراؾ المدرجة فً
المرفق اِول من أتفالٌة ،على تخفٌض أنبعاثات الكلٌة لستة من ؼازات الدفٌبة
بمتوسط لدره  %5عن مستوٌاتها عام  1990وذلن فً الفترة بٌن 2008
و(2012فترة ألتزام اِولى) وتختلؾ هذه اِهداؾ من دولة ِخرى .ولد دخل
بروتوكول كٌوتو حٌز التنفٌذ فً  16فبراٌر/شباط  2005وولع علٌه 192
طرفاً.
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المفاوضات طوٌلة األجل فٌما بٌن  4112إلى  74116انعمدت الدورة اِولى
لمإتمر اِطراؾ العامل بوصفه اجتماع اِطراؾ فً بروتوكول كٌوتو؛ فً
مونتلاير بكندا فً عام  2005حٌث تمرر إنشاء الفرٌق العامل المخصص المعنً
بالنظر فً ألتزامات اْضافٌة لّطراؾ المدرجة فً المرفق اِول بموجب
بروتوكول كٌوتو طبما للمادة  9-3من البروتوكول والتً تلزم اِطراؾ المدرجة
فً المرفق اِول بالنظر فً التعهد بالتزامات إضافٌة لبل سبع سنوات على
اِلل من نهاٌة فترة ألتزام اِولى.

يشترك في كتابة وتحرير ىذا العدد من نشرة مفاوضات األرض Earth Negotiations Bulletin© enb@iisd.orgبيتي أنتونيتشو  ،ود .الينا كوسوالبوفا و د .ماري لومي وأنا شولنز وميييال سيكريرو.

المحرر الرقمي كيا ار وورث .الترجمة العربية :نيى الحداد .مراجعة :حسين طالباني .المحرر د .باميال تشاسيك ( .)pam@iisd.orgمدير الخدمات اإلخبارية لممعيد الدولي لمتنمية المستدامة (: )IISD

النجستون جيمس جوري السادس "كيمو" ( .)kimo@iisd.orgالجيات المانحة لمنشرة ىي المفوضية األوروبية (اإلدارة العامة لمبيئة واإلدارة العامة لممناخ) وحكومة سويس ار (المكتب الفيدرالي السويسري

لمبيئة) والوكالة السويسرية لمتعاون الدولي ،والمممكة العربية السعودية .يأتي الدعم العام لمنشرة خالل سنة  4102من الو ازرة االتحادية لمبيئة وحماية الطبيعة وسالمة المباني والسالمة النووية في ألمانيا وو ازرة
الشئون الخارجية والتجارة في نيوزيمندا ،وسوان إنترناشيونال ،وو ازرة الشئون الخارجية في فنمندا وو ازرة البيئة في اليابان (من خالل معيد االستراتيجيات البيئية العالمية) وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة ومركز

بحوث التنمية الدولية .تم توفير تمويل خاص لتغطية ىذىالدورة بواسطة المممكة العربية السعودية والمفوضية األوروبية (اإلدارة العامة لممناخ) .تمويل ترجمة النشرة إلى المغة الفرنسية قدمتو الحكومة الفرنسية،

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

عن النشرة ،بما في ذلك طمبات توفير الخدمات اإلخبارية ،اتصل بمدير الخدمات اإلخبارية من خالل بريده اإللكتروني ( ،)kimo@iisd.orgتميفون ، +1-646-536-7556أو عمى العنوان التالي في
نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية.300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America :
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وفً دٌسمبر  2007انعمد مإتمر اِطراؾ فً دورته الثالثة عشر ومإتمر
اِطراؾ العامل بوصفه اجتماع اِطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثالثة
فً بالً ،إندونٌسٌا ونتج عنه أتفاق على خارطة طرٌق بالً للمضاٌا طوٌلة
اِجل .وألر مإتمر اِطراؾ فً دورته الثالثة عشر خطة عمل بالً وأنشؤ
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل اِجل بموجب أتفالٌة
لٌكون مسبؤً عن أعمال التخفٌؾ والتكٌّؾ والتموٌل والتكنولوجٌا والرإٌة
المشتركة حول العمل التعاونً طوٌل اِجل .واستمرت المفاوضات حول
ألتزامات اْضافٌة للدول اِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول ضمن أعمال
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً ألتزامات اْضافٌة لّطراؾ
المدرجة فً المرفق اِول بموجب بروتوكول كٌوتو .وتحدد الموعد النهابً
ٔختتام المفاوضات ذات المسارٌن فً كوبنهاؼن .2009
كوبنهاغن :عُمد مإتمر اِمم المتحدة لتؽٌر المناخ فً دٌسمبر/كانون اِول
 2009فً كوبنهاؼن ،الدانمرن .ولد شهد هذا الحدث رفٌع المستوى نزاعا ً حول
الشفافٌة والعملٌة ذاتها .وبنهاٌة مساء ٌوم  18دٌسمبر/كانون اِول نتج عن هذه
المحادثات اتفالا ً سٌاسٌاً" :اتفاق كوبنهاؼن" والذي تم عرضه على الجلسة العامة
لمإتمر اِطراؾ ْلراره .وبعد ثٕثة عشر ساعة من الجدل ،وافمت الوفود على
"اْحاطة علماً" باتفاق كوبنهاجن وإلى مد ؤٌات المجموعات المتفاوضة حتى
الدورة السادسة عشر لمإتمر اِطراؾ والدورة السادسة لمإتمر اِطراؾ العامل
بوصفه اجتماع اِطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً  .2010وفً عام ، 2010
أعلنت ما ٌزٌد على  140دولة دعمها ٔتفاق كوبنهاؼن .كما لدمت ما ٌزٌد على
 80دولة معلومات حول أهداؾ أو أعمال التخفٌؾ لدٌها.
كانكون 7عُمد مإتمر اِمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً دٌسمبر/كانون اِول
 2010فً كانكون ،المكسٌن حٌث لامت اِطراؾ بأنتهاء من إعداد اتفالٌات
كانكون ولررت مد فترة عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً
الطوٌل اِجل بموجب أتفالٌة والفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً
ألتزامات اْضافٌة لّطراؾ المدرجة فً المرفق اِول بموجب بروتوكول
كٌوتو حتى عام آخر .وبموجب مسار هذه أتفالٌةٌ .شٌر الممرر /١مؤ  16-إلى
إدراكه إلى الحاجة إلى عمل تخفٌضات كبٌرة فً أنبعاثات العالمٌة بهدؾ الحد
من زٌادة متوسط درجة الحرارة العالمٌة إلى  °2درجة مبوٌة عن مستوٌات ما
لبل العصر الصناعً .كما وافمت اِطراؾ على النظر فً تعزٌز الهدؾ طوٌل
المدى أثناء مراجعته عام  2015وٌشمل ذلن ما ٌتعلق بهدؾ  °1.5درجة مبوٌة
الممترح .كما تناول الممرر /١م أ  16 -الجوانب اِخرى من التخفٌؾ مثل
لٌاس أنبعاثات واْبٕغ عنها والتحمق منها ،و خفض أنبعاثات الناجمة عن
إزالة اِحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة ودور الحماٌة واْدارة
المستدامة للؽابات وتعزٌز مخزون الكربون فً الؽابات.
كما ساهمت اتفالٌة 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 اِخضر للمناخ
وتم تكلٌفه ككٌان تشؽٌلً جدٌد لُلٌة المالٌة لٕتفالٌة.
وبموجب مسار البروتوكول ناشد مإتمر اِطراؾ العامل بوصفه اجتماع
اِطراؾ فً بروتوكول كٌوتو الدول اِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول
بزٌادة مستوى الطموح نحو تحمٌق التخفٌض الكلً ،كما اعتمد الممرر  /2م أ إ6-
حؤستخدام اِراضً وتؽٌٌر استخدام اِراضً والحراجة.
دٌربان7عُمد مإتمر اِمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً دٌربان ،جنوب أفرٌمٌا
فً الفترة من  28نوفمبر/تشرٌن الثانً وحتى  11دٌسمبر/كانون اِول .2011
وتؽطً نتابج مإتمر دٌربان موضوعات كثٌرة منها أتفاق على تحدٌد فترة
التزام ثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو ،ولرار حول العمل التعاونً طوٌل اِجل
بموجب أتفالٌة ،وأتفاق على تشؽٌل الصندوق اِخضر للمناخ .كما وافمت
اِطراؾ على بدء عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز لٌُكلؾ بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة لانونٌة أخرى أو نتٌجة متفق
علٌها ذات لوة لانونٌة بموجب أتفالٌة ٌتم تطبٌمها على كل اِطراؾ" .ومن
المخطط أن ٌستكمل فرٌق العمل هذا المفاوضات فً  .2015وٌجب أن تدخل
اِداة الجدٌدة حٌز التنفٌذ بحد ألصى عام  .2020وباْضافة إلى ذلن تم تكلٌؾ
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل ال ّ
معزز بالنظر فً
اْجراءات الخاصة بؽلق فجوة طموح ما لبل  2020والتً تتعلق بهدؾ  2درجة
مبوٌة
الدوحة 7تم عمد مإتمر اِمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً الدوحة ،لطر فً
نوفمبر /تشرٌن الثانً ودٌسمبر /كانون اِول  .2012ولد نتج عن هذا المإتمر

2
المجمد  ،23رقم 72:

صفحة 3

حزمة من المرارات ٌشار إلٌها بـ "بوابة الدوحة للمناخ" .وتتضمن هذه المرارات
تعدٌٕت على بروتوكول كٌوتو لتحدٌد فترة التزام ثانٌة وأتفاق على إنهاء عمل
الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً ألتزامات اْضافٌة لّطراؾ المدرجة
فً المرفق اِول بموجب بروتوكول كٌوتو فً الدوحة .كما وافمت اِطراؾ أٌضا ً
على إنهاء عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل اِجل
بموجب أتفالٌة .وكما تم تحوٌل عدد من اِمور التً تتطلب المزٌد من الدراسة
إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة مثل:
مراجعة  2015 – 2013للهدؾ العالمً ،وأعمال التخفٌؾ بواسطة الدول المتمدمة
والدول النامٌة ،وآلٌات مرونة بروتوكول كٌوتو ،وخطط التكٌؾ الوطنٌة ،والمٌاس
واْبٕغ والتحمق ،وآلٌات السوق واَلٌات اِخرى ،والمبادرة المعززة لخفض
أنبعاثات الناجمة عن إزالة اِحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة.
وارسو 7تم عمد مإتمر وارسو المعنً بتؽٌّر المناخ فً الفترة من 23 – 11
نوفمبر /تشرٌن الثانً  2013فً وارسو ،بولندا .ولد تركزت المفاوضات حول
تنفٌذ أتفالٌات التً تم الوصول إلٌها فً أجتماعات السابمة وتشمل استكمال عمل
ّ
المعزز .ولد ألر أجتماع
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
المرار الخاص بالفرٌق العامل والذي ٌدعو اِطراؾ إلى البدء فً أو تكثٌؾ
أستعدادات المحلٌة الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً ،كما لرر
المإتمر اْسراع فً تنفٌذ خطة عمل بالً وطموح ما لبل عام  .2020كما ألرت
اِطراؾ لراراً بإنشاء آلٌة وارسو الدولٌة حول الخسابر واِضرار ،وإطار وارسو
للمبادرة المعززة لخفض أنبعاثات الناجمة عن إزالة اِحراج وتدهور الؽابات فً
الدول النامٌة – وهً سلسلة مكونة من سبعة لرارات حول التموٌل والترتٌبات
المإسسٌة والمضاٌا المنهجٌة الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض أنبعاثات الناجمة
عن إزالة اِحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة.
الجزء الرابع من الدورة الثانٌة من الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز 7انعمدت هذه الدورة فً الفترة من  14 -10مارس /آذار
دٌربان للعمل
 2014فً بون ،ألمانٌا .بموجب مسار العمل ( 1اتفاق عام  )2015انعمد أجتماع
فً مشاورات مفتوحة حول البند  3من جدول اِعمال والذي ٌتناول التكٌّؾ،
والمساهمات المحددة على المستوى الوطنً ،والتموٌل ،والتكنولوجٌا ،وبناء المدرات
( ُسبُل التنفٌذ) ،والطموح ،والمساواة ،والتخفٌؾ وشفافٌة اْجراءات والدعم ولضاٌا
أخرى متعلمة بالعناصر .ولد تناولت ورشة عمل تم عمدها أثناء الدورة أستعدادات
المحلٌة للمساهمات المحددة على المستوى الوطنً .وبموجب مسار العمل 2
(طموح ما لبل عام  )2020تم عمد اجتماعات الخبراء التمنٌٌن حول الطالة
المتجددة وكفاءة الطالة.
اجتماعات ما بٌن الدورات فً بون 7تم عمد مإتمر بون المعنً بتؽٌّر المناخ فً
الفترة من ٌ 15 – 4ونٌو /حزٌران فً بون ،ألمانٌا .وتضمن هذا المإتمر الدورتٌن
اِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ وللهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
والجزء الخامس من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز .وخٕل هذا أجتماع ،تمدمت اِطراؾ فً المفاوضات حول الفرٌق
للعمل
العامل ،وأعدت مسودة لرارات لٌتم تمدٌمها لمإتمر اِطراؾ ومإتمر اِطراؾ
العامل فً لٌما .كما شارن الوزراء فً فعالٌات رفٌعة المستوى وهً المابدة
المستدٌرة الوزارٌة رفٌعة المستوى بموجب بروتوكول كٌوتو والتً تهدؾ إلى تمٌٌم
تنفٌذ البروتوكول وتوفر للوزراء الفرصة لزٌادة التزامات دولهم فٌا ٌتعلق بألتزام
الممدر كمٌا ً بالحد من أنبعاثات وخفضها ،باْضافة إلى حوار وزاري رفٌع
ّ
لمعزز والذي ٌهدؾ إلى زٌادة طموح ما لبل
المستوى حول منهاج دٌربان للعمل ا
 2020وتوفٌر الزخم لمفاوضات اتفاق عام .2015
الجزء السادس من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز 7انعمد الجزء السادس من الدورة الثانٌة فً الفترة من 25 – 20
للعمل
أكتوبر /تشرٌن اِول  2014فً بون ،ألمانٌا .وبموجب مسار العمل استمرت
الوفود فً توضٌح عناصر مسودة نص المفاوضات والذي سٌعتبر اِساس للهٌكل
النهابً ٔتفاق  ،2015كما تم النظر فً الورلة "ؼٌر الرسمٌة" حول وجهات نظر
اِطراؾ وممترحاتهم حول العناصر اْضافٌة لمسودة النص التفاوضً .كما
تركزت أعمال الفرٌق العامل على مسودة لرار تحدد أنواع المعلومات التً تمدمها
الدول عندما تموم باْبٕغ عن مساهماتها المحددة على المستوى الوطنً ،وكٌؾ
سٌتم النظر فً هذه المساهمات .وبموجب مسار العمل  ،2ركزت اجتماعات
الخبراء التمنٌٌن على :فرص العمل على ؼازات الدفٌبة بخٕؾ ثانً أكسٌد
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الكربون ،وحجز الكربون واستخدامه وتخزٌنه ،ومتابعة اجتماعات الخبراء التمنٌٌن
حول إطٕق فرص التخفٌؾ من خٕل كفاءة الطالة ،والطالة المتجددة ،والبٌبة
الحضرٌة وتحسٌنات استخدام اِراضً فً فترة ما لبل  .2020كما نالشت الدول
مسودة لرار حول طموح ما لبل .2020
تقرٌر مإتمر لٌما لتغٌّر المناخ
فً ٌوم اْثنٌن  1دٌسمبر /كانون اِول رَ حّ ب مارسٌنكو رولٌن ربٌس الدورة
التاسعة عشر لمإتمر اِطراؾ /الدورة التاسعة لمإتمر اِطراؾ العامل بالوفود فً
حفل افتتاح أجتماع المشترن لمإتمر اِطراؾ /مإتمر اِطراؾ العامل ،وسلط
الضوء على العدٌد من النتابج العامة للدورة التاسعة عشر لمإتمر اِطراؾ ورَ حّ ب
باْشران المبكر لبٌرو وفرنسا مما ٌسمح "للثٕثً بؤن ٌجعل الطرٌق إلى بارٌس
طرٌما ً سرٌعا ً وممهداً".ذكر مانوٌل بولجار فٌدال وزٌر البٌبة فً بٌرو أن الدورة
العشرٌن لمإتمر اِطراؾ ٌجب أن تعمل على زٌادة الثمة وتخلق مساحة للحوار
بٌن مختلؾ الكٌانات من الدول ومن ؼٌر الدول ،وتضع اِساس ٔتفاق جدٌد للمناخ
من خٕل مسودة نص ٌخلق التوازن بٌن العمل المناخً والتنمٌة المستدامة.
أكدت سوزانا فٌٕران دي ٔ بوٌنتو ،عمدة لٌما على الدور الكبٌر الذي تلعبه المدن
الكبٌرة فً مكافحة تؽٌّر المناخ ،كما أكدت على التزام عُمد المدن فً كل أنحاء
العالم بدعم استخدام نظام جدٌد للتنمل وتؽٌٌر مصفوفة الطالة وأستثمار فً البنٌة
التحتٌة الخضراء.وباْشارة إلى الخطوط والنموش الصخرٌة المدٌمة فً نازكا ،بٌرو
شجعت كرٌستٌانا فٌجورٌس اِمٌن التنفٌذي ٔتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن
تؽ ٌّر المناخ  ..شجعت اِطراؾ على عدة أمور من بٌنها :إعداد نص اتفاق عالمً
جدٌد ،وتحمٌق تمدم فً مجال التكٌّؾ ،ودعم المدرات المالٌة للكٌانات اِكثر ضعفاً.
ومن خٕل رسالة مسجلة عن طرٌق الفٌدٌو ،عبّر أؤنتا هٌومأ ربٌس بٌرو عن
حزنه على أن اْنسانٌة " تخلت عن اتباع ممارسات أستدامة" وذكر أنه لد حان
الولت ِن نعود إلى المسار السلٌم عن طرٌق اتخاذ إجراءات نحو تؽٌّر المناخ.
لدم راجندرا باشاواري ربٌس الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌّر المناخ النتابج
الربٌسٌة للتمرٌر التجمٌعً الخاص بتمرٌر التمٌٌم الخامس وأكد على أنه كً نظل فً
نطاق هدؾ ألل من  2درجة مبوٌة فإن ذلن ٌتطلب انخفاض انبعاثات ؼازات الدفٌبة
بمعدل  %70 – 40بحلول عام  2050ممارنة بمستوٌات عام  ،2010كما ٌجب
أن نصل إلى مستوٌات صفرٌة أو سلبٌة بحلول عام .2100
وٌلخص هذا التمرٌر منالشات مإتمر اِطراؾ ومإتمر اِطراؾ العامل والهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والفرٌق العامل
ّ
المعزز بنا ًء على جداول اِعمال الخاصة
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
بهم .ولد تم تلخٌص المفاوضات والنتابج بموجب مإتمر اِطراؾ ومإتمر
اِطراؾ العامل حول المضاٌا المُمدمة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز وذلن فً سٌاق المفاوضات الخاصة بكل هٌبة فرعٌة.
للعمل
مإتمر األطراف
تم فً ٌوم اْثنٌن  1دٌسمبر /كانون اِول انتخاب مانوٌل بولجار فٌدال وزٌر البٌبة
فً بٌرو بالتزكٌة كربٌس للدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ والدورة العاشرة
لمإتمر اِطراؾ العامل.
األمور التنظٌمٌة 7وافمت اِطراؾ على تطبٌق مسودة النظام الداخلً
) (FCCC/CP/1996/2باستثناء مسودة الماعدة  42الخاصة بالتصوٌت.
ألر مإتمر اِطراؾ جدول اِعمال الممترح ) (FCCC/CP/2014/1مع تعلٌق
البند من جدول اِعمال الخاص بالمراجعة الثانٌة لمٕءمة المواد ( 2-4أ) و (ب)
من أتفالٌة اْطارٌة والخاصة بـ (التخفٌؾ بواسطة الدول المتمدمة) .كما وافق
مإتمر اِطراؾ على تنظٌم العمل ،وأحال بند جدول اِعمال الخاص بعضوٌة
اِطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول فً فرٌق الخبراء أستشاري المعنً
بالبٕؼات الوطنٌة من اِطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول إلى الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ .ووافمت اِطراؾ على اعتماد منظمات تعمل بصفة مرالب
).(FCCC/CP/2014/4
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انتخاب األعضاء بخالف الرئٌس 7أشار بولجار فٌدال ربٌس مإتمر اِطراؾ إلى
أنه سٌتم عمد مشاورات حول انتخاب اِعضاء .وفً ٌوم السبت  13دٌسمبر /كانون
اِول انتخبت الجلسة الختامٌة العامة أعضاء مكتب مإتمر اِطراؾ :ربٌس الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة توماسز كرونسزكسو (بولندا) وربٌس الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ آمنا ٌاوفولً (فٌجً) ،ممرر مإتمر اِطراؾ جوانا لٌسنجربٌتز
(السوٌد) ،إسماعٌل الجزولً (السودان) ،شٌخ ندٌاي سٌٕ (السنؽال) ،رافً شانكر
برماد (الهند) ،أولٌج شامانوؾ (روسٌا أتحادٌة) ،جاٌمهٌرمٌداكاستٌلو (نٌكاراجوا)
وجو تٌندال (نٌوزٌلندا) .وسٌبمى سو وي (الصٌن) فً مهام عمله إلى أن ٌتم انتخاب
من ٌخلفه.
كما انتخب مإتمر اِطراؾ أعضاء مكتب الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة :كارلوس فولر (بلٌز) نابب الربٌس وأعضاء مكتب الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ :جوشن (الصٌن) كنابب للربٌس وسٌدات ٌافا (جامبٌا) كممرر.
كما انتخب مإتمر اِطراؾ أعضاء لجنة التكٌّؾ ،مجلس إدارة صندوق التكٌّؾ
والمجلس أستشاري لمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ والمجلس التنفٌذي َلٌة التنمٌة
النظٌفة ،وفرٌق الخبراء أستشاري ،ولجنة ألتزام واللجنة اْشرافٌة للتنفٌذ
المشترن ،واللجنة التنفٌذٌة َلٌة وارسو الدولٌة للخسابر واِضرار .وسوؾ تستمر
المشاورات حول الترشٌحات المتبمٌة .ولابمة الترشٌحات متاحة على المولع
اْلكترونً ٔتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽ ٌّر المناخ.
توارٌخ ومقار انعقاد الدورات التالٌة 7اعتمد مإتمر اِطراؾ فً ٌوم الجمعة 12
التالٌة
بالدورات
الخاص
المرار
اِول
كانون
دٌسمبر/
) .(FCCC/CP/2014/L.8وأشار إلى إبداء المملكة المؽربٌة لنواٌاها ٔستضافة
الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ والدورة الثانٌة عشر لمإتمر اِطراؾ
العامل فً الفترة من  18 – 7نوفمبر /تشرٌن الثانً  ،2016وطلب من اِمانة
إرسال بعثة لتمصً الحمابق فً المؽرب ْعداد تمرٌر إلى مكتب مإتمر اِطراؾ/
مإتمر اِطراؾ العامل فً ٌونٌة /حزٌران  2015حول مدى توافر كل العناصر
اللوجستٌة والتمنٌة والمانونٌة والمالٌة ٔستضافة الدورات .أكد الوزٌر أوفاٌدي
همانً (المؽرب) على أهمٌة تفعٌل أتفاق الجدٌد وأشار إلى أن المؽرب ستكون
بمثابة "مإتمر اِطراؾ المعنً بالعمل".
اعتماد التقرٌر الخاص بؤوراق االعتماد 7اعتمد مإتمر اِطراؾ فً ٌوم الجمعة
 12دٌسمبر /كانون اِول التمرٌر الخاص بؤوراق أعتماد
) .(FCCC/CP/2014/9-FCCC/KP/CMP/2014/8حٌث ذكر مندوب
البهاما أنه لد تم إرسال أوراق أعتماد إلكترونٌا إلى اِمانة ،وأحٌط مإتمر
اِطراؾ علما ً بذلن.
تقرٌر الهٌئات الفرعٌة7اعتمد مإتمر اِطراؾ فً ٌوم الجمعة  12دٌسمبر /كانون
اِول تمارٌر الدورة اِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة وتمارٌر
الدورة الحادٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
(FCCC/SBSTA/2014/2
and
Add.1,
and
) FCCC/SBSTA/2014/L.20وتمارٌر الدورة اِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
والدورة الحادٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ (FCCC/SBI/2014/8 and
) . Add.1, and FCCC/SBI/2014/L.25ولد أوصت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
أن ٌتم تسمٌة مركز معلومات المبادرة المعززة لخفض أنبعاثات الناجمة عن إزالة
اِحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة والتً تؤسست بموجب الممرر /9م أ –
( 19إطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض أنبعاثات الناجمة عن إزالة اِحراج
وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة) باسم مركز معلومات لٌما المعنً بالمبادرة
المعززة لخفض أنبعاثات الناجمة عن إزالة اِحراج وتدهور الؽابات فً البلدان
النامٌة.
ّ
المعزز 7اعتمد مإتمر
تقرٌر الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
اِطراؾ فً ٌوم السبت  13دٌسمبر /كانون اِول تمرٌر الجزء السابع من الدورة
الثانٌة للفرٌق العامل المخصص وذلن أثناء الجلسة الختامٌة.
النظر فً مقترحات األطراف بموجب المادة  14من االتفاقٌة اإلطارٌة 7وافمت
اِطراؾ فً ٌوم الجمعة  12دٌسمبر /كانون اِول على أن النظر فً هذا البند
) (FCCC/CP/2009/3-7 and FCCC/CP/2010/3سوؾ ٌستمر فً
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
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النظر فً المقترحات المقدمة من األطراف لتعدٌل االتفاقٌة اإلطارٌة بموجب المادة
 712الممترح الممدم من أتحاد الروسً :تم النظر فً هذا البند
)ِ (FCCC/CP/2011/5ول مرة فً ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر /كانون اِول.
الترح بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ أن تتم المشاورات
الرسمٌة وٌتم تٌسٌرها بواسطة أنطونٌو جارسٌا (بٌرو) وأوجستو كابرٌرا رٌبازا
(بٌرو) ،ووافمت اِطراؾ على هذا ألتراح.
وافمت اِطراؾ فً ٌوم الجمعة  12دٌسمبر /كانون اِول على استمرار النظر فً
هذه المضٌة فً الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
مقترح من بابوا ،غٌنٌا الجدٌدة والمكسٌك 7تم النظر فً هذا البند
) (FCCC/CP/2011/4/Rev.1للمرة اِولى فً ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر/
كانون اِول ،والترح بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ عمل
مشاورات ؼٌر رسمٌة بتٌسٌر من أنطونٌو جارسٌا (بٌرو) وأوجستو كابرٌرا رٌبازا
(بٌرو) ،ووافمت اِطراؾ على هذا ألتراح.
وفً ٌوم الجمعة  12دٌسمبر /كانون اِول وافمت اِطراؾ على استمرار النظر
فً هذه المضٌة فً الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
تقرٌر لجنة التكٌّف 7تم تلخٌص هذه المنالشات فً بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ حول تمرٌر لجنة التكٌّؾ (أنظر الصفحة .)14
آلٌة وارسو الدولٌة للخسائر واألضرار المتعلقة بآثار تغٌّر المناخ 7تم تلخٌص
المنالشات فً بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول آلٌة وارسو الدولٌة
للخسابر واِضرار (أنظر صفحة .)14
تطوٌر ونقل التكنولوجٌا وتنفٌذ آلٌة التكنولوجٌا 7التقرٌر السنوي المشترك للجنة
التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ 7تم تلخٌص هذه المنالشات
فً بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول التمرٌر السنوي المشترن للجنة
التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ (أنظر صفحة .)16
الروابط بٌن آلٌة التكنولوجٌا واآللٌة المالٌة لالتفاقٌة اإلطارٌة 7تم تناول هذا البند
)ِ (FCCC/CP/2014/6 and 8ول مرة فً ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر /كانون
اِول .ووافق بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ على عمد
مشاورات ؼٌر رسمٌة بتٌسٌر من كارلوس فولر (بلٌز) وألفرٌدي أنامور (النمسا)،
ووافمت اِطراؾ على هذا ألتراح.
ذكر المٌسران المشاركان لمإتمر اِطراؾ أن اِطراؾ لم تستطع الوصول إلى
اتفاق ولرر مإتمر اِطراؾ أن ٌتم تضمٌن هذا البند الفرعً فً جدول اِعمال
المإلت للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
تؤكٌداً على أهمٌة هذا البند الفرعً فً تنفٌذ أتفالٌة اْطارٌة ،عبَّر مندوب الصٌن
عن أسفه على عدم الوصول إلى اتفاق ونادى بالوضوح فً إلامة الصلة بٌن اَلٌتٌن
بهدؾ دعم التعاون الفنً وفتح الطرٌق أمام تكنولوجٌات المناخ.
مراجعة  74112 – 4112تم تلخٌص هذه المنالشات فً بند جدول اِعمال
الخاص بالهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول مراجعة ( 2015 – 2013أنظر صفحة .)17
المراجعة الثانٌة لمالءمة المادة  1الفقرة ( 4أ)( ،ب) من االتفاقٌة اإلطارٌة 7تم
تعلٌق هذا البند.
األمور المتعلقة بالتموٌل 7تم النظر فً هذا البند فً ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر /كانون
اِول ،ودعا بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ إلى تناول البنود
الفرعٌة الخاصة بتموٌل المناخ طوٌل اِجل وتمارٌر اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل
والصندوق اِخضر للمناخ ومرفق البٌبة العالمٌة والمراجعة الخامسة لُلٌة المالٌة.
الترح بولجار فٌدال أن ٌتم تكوٌن فرٌق اتصال حول التموٌل طوٌل اِجل وتمرٌر
اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل برباسة توسً مبانو مبانو (جمهورٌة الكونؽو
الدٌممراطٌة) ودانً دروٌن (كندا) ،كما الترح تكوٌن فرٌق اتصال حول تمارٌر
وتوجٌه الصندوق اِخضر للمناخ ومرفق البٌبة العالمٌة والمراجعة الخامسة لُلٌة
المالٌة برباسة أٌمن الشاذلً (السعودٌة) وستٌفان شواجر (سوٌسرا) .ووافمت
اِطراؾ على هذٌن ألتراحٌن.
وفٌما ٌتعلق بالصندوق اِخضر للمناخ ،دعا مندوب زامبٌا إلى التعجٌل بإجراءات
الوصول السرٌع لصرؾ اِموال وإلى اعتماد ودعم الكٌانات الوطنٌة.
طالب مندوب  Climate Justice Nowنٌابة عن المنظمات ؼٌر الحكومٌة
المعنٌة بالبٌبة بمنالشة احتٌاجات الدول النامٌة إذا كنا نرٌد تحمٌق التؽٌّر من
ألتصاد "البنً إلى اِخضر".
أكد مندوب المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة باِعمال التجارٌة والصناعٌة على
أهمٌة إٌجاد أنظمة لٌاس وإبٕغ وتحمق تتسم بالمصدالٌة والشفافٌة وعلى ضرورة
تجنب العَ َّد المزدوج.

4
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صفحة 5

ذكر مندوب أوروجواي أن المعهد اِمرٌكً لبحوث تؽٌّر المناخ على استعداد
للتعاون مع اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽ ٌّر المناخ .ذكر مندوب مصر
نٌابة عن المجموعة اِفرٌمٌة أن التموٌل طوٌل اِجل ٌجب أٔ ٌكون ممصوراً على
مبلػ  100ملٌار دؤر سنوٌا ً وطالب بمنالشة نهج استراتٌجً للتموٌل بحٌث
ٌتضمن تناول المصادر والتولع والمٕبمة وأستمرار و ُسبُل تمدٌم المستوى الٕزم
من التموٌل للبماء دون  2درجة مبوٌة.
الترح مندوب بنما أستفادة من صندوق التكٌّؾ.
وفً ٌوم الخمٌس  4دٌسمبر /كانون اِول ،اجتمع فرٌق أتصال المعنً بالتموٌل
طوٌل اِجل وتمرٌر اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل ،لدم توسً مبانو مبانو
تمرٌر اللجنة
(جمهورٌة الكونؽو الدٌمولراطٌة) ودانً دروٌن (كندا)
) .(FCCC/CP/2014/5ذكر مندوب بولٌفٌا نٌابة عن مجموعة الـ/77الصٌن أن
المٌاس واْبٕغ والتحمق بهدؾ الدعم ٌتم منالشته أٌضا ً فً الفرٌق العامل
ّ
المعزز وطالب بأتساق والتنسٌق
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
وبوضوح مستوى الدعم المالً للدول النامٌة وبالتوجٌه حول المنتدى الثالث للجنة
الدابمة المعنٌة بالتموٌل وبتموٌل الؽابات.
الترح مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة تناول البنود المطلوب تسلٌمها وأكد مع
مندوب أتحاد اِوروبً على الرسملة المبدبٌة للصندوق اِخضر للمناخ بمبلػ
 9,7ملٌار دؤر لبل مإتمر لٌما.
وفً اجتماع فرٌق أتصال حول تمارٌر وتوجٌه الصندوق اِخضر للمناخ ومرفق
البٌبة العالمٌة والمراجعة الخامسة لُلٌة المالٌة ،عرض الربٌسان المتشاركان أٌمن
الشاذلً وستٌفان شواجر الوثٌمتٌن (FCCC/CP/2014/2 and Add.1, and
)FCCC/CP/2014/5 and 8
أشار مندوب بولٌفٌا نٌابة عن مجموعة الـ/77الصٌن إلى أهمٌة عمل صندوق
التكٌّؾ ،وذكر مندوب أتحاد اِوروبً أن البنود اِخرى من جدول اِعمال لها
أبعاد مالٌة وتشمل التكٌّؾ والترح منالشتها فً فرٌق اتصال آخر معنً بتموٌل
المناخ.
وفً ولت مبكر من ٌوم السبت  13دٌسمبر /كانون اِول اجتمع فرٌق اتصال
برباسة روزا مورالٌس (بٌرو) نٌابة عن ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
عرض إدوارد دٌفً (المملكة المتحدة) وإدنا مولٌوا (جنوب أفرٌمٌا) على اِطراؾ
ما تم فً المشاورات الوزارٌة وأشار إلى أنهما لد اجتمعا مع اِطراؾ ٌوم الخمٌس
وأعدا مسودة نص على هذا اِساس ،وتم المٌام بعملٌة مشاورات أخرى مساء ٌوم
الجمعة وتم إعداد الوثابق الخمس لمسودات المرارات بنا ًء على هذه المشاورات.وتم
تعلٌق اجتماع فرٌق أتصال فً ولت مبكر من ٌوم السبت بعد تناول تمرٌر اللجنة
الدابمة المعنٌة بالتموٌل وتمرٌر وتوجٌه مرفق البٌبة العالمٌة والمراجعة الخامسة
لُلٌة المالٌة .ثم اجتمع فرٌق أتصال مرة أخرى فً الساعة  11,46صباح ٌوم
السبت للنظر فً تموٌل المناخ طوٌل اِجل وتمرٌر وتوجٌه الصندوق اِخضر
للمناخ .وأشار الربٌس مورالٌس أن النصوص جاءت نتٌجة للمشاورات الوزارٌة.
وبعد بعض المنالشات ،تم إحالة بمٌة المرارات الخاصة بتموٌل المناخ طوٌل اِجل
وتمرٌر وتوجٌه الصندوق اِخضر للمناخ إلى الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ
للنظر فٌها بواسطة فرٌق أتصال .ثم اختتم فرٌق أتصال اجتماعه الساعة 2:08
بعد الظهر.
تموٌل المناخ طوٌل األجل 7فً ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر /كانون اِول دعا بولجار
فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ إلى النظر فً ملخص ورشة العمل
الذي تم عمدها أثناء الدورة حول تموٌل المناخ طوٌل اِجل فً 2014
)(FCCC/CP/2014/3وتوجٌهات لتنظٌم ورش العمل المستمبلٌة .وفً ٌوم
السبت  13دٌسمبر /كانون اِول وافق فرٌق أتصال على إحالة مسودة المرار مع
تعدٌٕت بسٌطة لتعكس اللؽة المتفق علٌها من لبل ،إلى الدورة العشرٌن لمإتمر
اِطراؾ للنظر فٌها.
وأثناء الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر اِطراؾ ٌوم السبت  13دٌسمبر /كانون
اِول اعتمدت اِطراؾ المرار.
النتٌجة النهائٌة 7فً المرار رلم )ٌ (FCCC/CP/2014/L.13رحب مإتمر
اِطراؾ بما ٌلً :التعهدات للصندوق اِخضر للمناخ ،والتجدٌد السادس لموارد
مرفق البٌبة العالمٌة ،والمساهمات لصندوق ألل البلدان نمواً والصندوق الخاص
بتؽٌّر المناخ ،وصندوق التكٌّؾ وبتمارٌر فترة السنتٌن التً تم استٕمها حتى اَن
من اِطراؾ من الدول المتمدمة حول أستراتٌجٌات وال ُنهج المحدثة لزٌادة تموٌل
المناخ من عام  2014حتى  2020كما هو مُحدد فً الممرر  /3م أ 19 -الفمرة
 ،10وحث الدول المتمدمة التً لم تمم بذلن بعد بالتنفٌذ.
لام مإتمر اِطراؾ بما ٌلً:
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دعا الدول المتمدمة إلى توجٌه حصة كبٌرة من اِموال العامة للمناخ
إلى أنشطة التكٌّؾ.
طالب اِطراؾ بأستمرار فً تعزٌز البٌبات التمكٌنٌة وأطر السٌاسة
لتسهٌل الحشد والتوزٌع الفعال لتموٌل المناخ وذلن طبما ً لممرر  /3م أ-
.19
إدران أن الدول المتمدمة تلتزم ،فً سٌاق اِعمال الفعالة فً مجال
التخفٌؾ وشفافٌة التنفٌذ ،بهدؾ مشترن لتعببة  100ملٌار دؤر
أمرٌكً كل عام بحلول  2020وذلن للتعامل مع احتٌاجات الدول
النامٌة.
طالب الدول المتمدمة ،عند إعداد الجولة التالٌة من تمارٌر فترة السنتٌن
المُحدثة حول استراتٌجٌات و ُنهج زٌادة التموٌل للفترة من 2016
وحتى  ،2020أن تعمل على تعزٌز العناصر الكٌفٌة والكمٌة لمسار
ٌضع تركٌزاً أكبر على شفافٌة وتولع التدفمات المالٌة.
طالب اِمانة بإعداد دمج وتجمٌع لتمارٌر فترة السنتٌن حول
أستراتٌجٌات وال ُنهج بؽرض توفٌر المعلومات لورش العمل المنعمدة
أثناء الدورات وتنظٌم ورش عمل سنوٌة حتى عام  2020وإعداد
تمرٌر موجز حول ورش العمل للنظر فٌها سنوٌا ً بواسطة مإتمر
اِطراؾ وبواسطة الحوار الوزاري حول تموٌل المناخ.
لرر أن تركز ورش العمل المنعمدة أثناء الدورات خٕل 2015
و 2016على لضاٌا تموٌل التكٌّؾ والحاجة إلى دعم الدول النامٌة
ّ
المعززة ودعم أنشطة أستعداد.
والتعاون فً البٌبات التمكٌنٌة

تقرٌر اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل 7فً ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر /كانون اِول
عرض ستٌفان شواجر (سوٌسرا) ودٌان بٕن ٌٔن (انتٌؽوا وباربودا) الربٌسان
المتشاركان للجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل  ..عرضا التمرٌر
) .(FCCC/CP/2014/5 and Add.1فً ٌوم السبت  13دٌسمبر /كانون
اِول ،وافق فرٌق أتصال على إحالة مسودة المرار دون تعدٌٕت إلى الدورة
العشرٌن لمإتمر اِطراؾ للنظر فٌها .وأثناء الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر
اِطراؾ التً عُمدت ٌوم السبت ،وافمت اِطراؾ على المرار.
النتٌجة النهائٌة 7رحَّ ب مإتمر اِطراؾ فً لراره )(FCCC/CP/2014/L.10
بـتمرٌر اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل ،الشفافٌة والوضوح فً أسلوب عمل اللجنة،
وأستكمال الناجح لتمٌٌم فترة السنتٌن الذي صدر عام  2014ومراجعة تدفق تموٌل
المناخ .كما أُحٌط علما ً بالتمرٌر ذي الصلة ومدخٕت اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا
ولجنة التكٌّؾ فً عمل اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل فً إعداد مسودة توجٌه
الكٌانات العاملة .كما لام مإتمر اِطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
التصدٌق على خطة عمل اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل لعام ،2015

وعلى التوصٌات الخاصة بتمدٌم التوجٌه للكٌانات العامة المذكورة فً
الفمرة  10من تمرٌر اللجنة الممدم إلى مإتمر اِطراؾ.
اتخاذ لرار بعمل مراجعة لمهام ووظابؾ اللجنة بحد ألصى الدورة

الثالثة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
توجٌه الطلب للكٌانات التمنٌة ذات الصلة للنظر فً التوصٌات

المتضمنة فً تمٌٌم فترة السنتٌن لتموٌل المناخ الذي صدر عام 2014
كجزء من المداؤت ذات الصلة.
ٌتطلع إلى المنتدى الثالث للجنة فً عام  2015لكً ٌركز على المضاٌا

المتعلمة بتموٌل الؽابات.
كما طلب مإتمر اِطراؾ اللجنة العمل على ما ٌلً:
النظر فً نتابج وتوصٌات تمٌٌم فترة السنتٌن وذلن فً تمرٌرها السنوي

الممدم إلى الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ ،وذلن بحٌث ٌتم
التوجٌه بعمل تحسٌنات فً منهجٌات إعداد تمارٌر المعلومات المالٌة.
التعرؾ على العدٌد من وسابل تعزٌز عملها حول المٌاس واْبٕغ

والتحمق الخاص بالدعم ،وذلن بنا ًء على أفضل المعلومات المتاحة
حول تعببة مختلؾ الموارد وتشمل الموارد الخاصة والموارد البدٌلة
من خٕل التدخٕت والمساعدات العامة.
أن ٌتم تضمٌن معلومات حول التمدم المُحرز فً تنفٌذ خطة عملها لعام

 2015وذلن فً التمرٌر الذي ستمدمه للدورة الحادٌة والعشرٌن
لمإتمر اِطراؾ.
النظر فً المضاٌا المتعلمة بالروابط والعٕلات المإسسٌة المستمبلٌة

المحتملة بٌن صندوق التكٌّؾ والمإسسات اِخرى بموجب أتفالٌة
وتوفٌر التوجٌه الممدم لها فً الممررات اِخرى لمإتمر اِطراؾ.
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تقرٌر الصندوق األخضر للمناخ المقدم إلى مإتمر األطراف والتوجٌه المقدم
للصندوق 7فً ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر /كانون اِول ،لدم أٌمن الشاذلً (السعودٌة)
الربٌس المتشارن لمجلس إدارة الصندوق اِخضر للمناخ التمرٌر
).(FCCC/CP/2014/18
وفً ٌوم السبت  13دٌسمبر /كانون اِول وافق فرٌق أتصال على إحالة مسودة
المرار ،مع التعدٌل بإلؽاء اْشارة إلى مإسسة أو مرفق المطاع الخاص من الفمرة
التً تطالب الصندوق باْسراع فً تفعٌل نوافذ التكٌّؾ والتخفٌؾ ،إلى الدورة
العشرٌن لمإتمر اِطراؾ للنظر فٌها .وأثناء الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر
اِطراؾ التً عُمدت ٌوم السبت  13دٌسمبر /كانون اِول اعتمدت اِطراؾ
المرار.
النتٌجة النهائٌة :رحَّ ب مإتمر اِطراؾ فً لراره )(FCCC/CP/2014/L.12
بالتعببة اِولٌة والناجحة لموارد الصندوق اِخضر للمناخ والتً تمت فً الولت
المناسب والتً أدت إلى حشد  10,2ملٌار دؤر حتى اَن من اِطراؾ المساهمة،
ولد مكنت هذه التعببة الصندوق من البدء فً أنشطته فً دعم الدول النامٌة أطراؾ
أتفالٌة اْطارٌة وأدت إلى تكوٌن أكبر صندوق مخصص للمناخ .ولد لام مإتمر
اِطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
طلب من الصندوق اِخضر للمناخ أن ٌضمن أن الجهود المستمرة

لتعببة الموارد تتفق مع موارد الصندوق وطالب بالمساهمات من الدول
المتمدمة اِخرى ودعا إلى مدخٕت مالٌة من مجموعة متنوعة من
المصادر العامة والخاصة وتتضمن مصادر بدٌلة وذلن فً كل عملٌة
التعببة اِولٌة.
حث الصندوق اِخضر للمناخ واِمٌن المإلت له والمساهمٌن على

تؤكٌد التعهدات فً صورة اتفالٌات /ترتٌبات مساهمة منفذة بالكامل ،مع
أخذ بنظر أعتبار أن سلطة ألتزام الخاصة بالصندوق سوؾ تصبح
سارٌة عندما تنعكس  %50من المساهمات المتعهد بها فً جلسة
التعهد فً نوفمبر /تشرٌن الثانً  2014فً اتفالٌات /مساهمات منفذة
بالكامل تتسلمها اِمانة كحد ألصى  13أبرٌل /نٌسان .2015
وعٕوة على ذلن ،طلب مإتمر اِطراؾ من مجلس إدارة الصندوق اِخضر
للمناخ ما ٌلً:
اْسراع فً تفعٌل نافذتً التكٌّؾ والتخفٌؾ ،وضمان موارد مٕبمة

لبناء المدرة وتنمٌة ونمل التكنولوجٌا.
اْسراع فً تفعٌل شركة المطاع الخاص عن طرٌق العمل نحو تحمٌق

هدؾ اعتماد كٌانات المطاع الخاص والمطاع العام ذات الخبرات
المٕبمة فً العمل مع المطاع الخاص فً عام  ،2015واْسراع فً
العمل ٔشران المطاع الخاص المحلً فً الدول النامٌة وتشمل
المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة فً ألل البلدان نمواً ،والدول
الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة والدول اِفرٌمٌة ،والتؤكٌد على نهج اِعمال
النابع من الدول ،والتعجٌل فً إجراءات تعببة الموارد المطلوبة،
وإعداد نهج استراتٌجً ْشران المطاع الخاص.
ضمان استكمال المهام التالٌة أثناء تنفٌذ خطة الصندوق لعام :2015

العمل المتعلق بسٌاسات وإجراءات لبول مدخٕت مالٌة من موارد ؼٌر
عامة وموارد بدٌلة ،أطر أستثمار وإدارة المخاطر بالصندوق ،تحلٌل
أثر مجأت النتابج اِولٌة ،وتضمن بدابل تحدٌد محافظ أستثمار على
مستوى مجلس اْدارة فً كل الهٌكل الخاص بالصندوق ،وعملٌة
الموافمة الخاصة بالصندوق وتشمل منهجٌات اختٌار برامج
ومشروعات تحمق أهدافه فً أحسن صورة.
النظر فً وسابل زٌادة شفافٌة إجراءات الصندوق.

اْسراع فً تنفٌذ برامج العمل الخاصة بأستعداد وتجهٌز الدعم والتً

تضمن تمدٌم موارد مٕبمة لتنفٌذها وتشمل ما ٌؤتً من عملٌة حشد
الموارد المبدبٌة وتمدٌم الدعم العاجل للدول النامٌة وبصفة خاصة ألل
البلدان نمواً والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة والدول اِفرٌمٌة بمٌادة
السلطات الوطنٌة المحددة بهم أو النماط البإرٌة لبناء المدرات
المإسسٌة.
عند النظر فً أولوٌات السٌاسات والبرامج الخاصة بالصندوق ،فإنه

ٌجب النظر فً المعلومات والدروس المستفادة من أشتران مع
الجهات المعنٌة اِخرى بموجب أتفالٌة والمإسسات الدولٌة اِخرى
ذات الصلة.

الثالثاء 27ديسمبر/كانون األول
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المزٌد من تعزٌز اشتران كل اِطراؾ المعنٌة.
إعداد إطار للرصد والمساءلة.
النظر فً المرارات المتعلمة بالمبادرة المعززة لخفض أنبعاثات
الناجمة عن إزالة اِحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة.
اعداد تمرٌره السنوي فً الولت المحدد بما ٔ ٌزٌد على  12أسبوعا ً
لبل عمد دورة مإتمر اِطراؾ.
تمدٌم تمرٌر للدورة العشرٌن من مإتمر اِطراؾ حول التمدم المُحرز
فً هذا المرار.

كما لام مإتمر اِطراؾ بما ٌلً:
طلب من الصندوق اِخضر للمناخ تعزٌز التنسٌق مع الصنادٌق

المابمة بموجب أتفالٌة والصنادٌق اِخرى ذات الصلة بتؽٌّر المناخ
بهدؾ تعزٌز تكامل وتناسق السٌاسات والتخطٌط على المستوى
الوطنً.
حث الصندوق اِخضر للمناخ على وضوح وشفافٌة عملٌة اختٌار

الموظفٌن من ان تكون مبنٌة على الجدارة دون تمٌٌز وأخذ بنظر
أعتبار التوازن الجؽرافً والنوع أجتماعً.
حث الدول النامٌة على الدخول فً اتفالٌات ثنابٌة مع الصندوق

اِخضر للمناخ بنا ًء على النموذج الذي ٌعتمده مجلس إدارة الصندوق
وذلن بهدؾ توفٌر مزاٌا وضمانات للصندوق.
أن ٌمدم الصندوق اِخضر للمناخ فً تمرٌره السنوي لمإتمر اِطراؾ

توصٌات حول آلٌاته المستملة لبحث المشكٕت ،إن وجدت ،وأي أعمال
أخرى ٌتخذها مجلس إدارة الصندوق استجابة لهذه التوصٌات.
تقرٌر مرفق البٌئة العالمٌة إلى مإتمر األطراف وتوجٌه مرفق البٌئة العالمٌة 7فً
ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر /كانون اِول ،عرض شٌزورمر أوكً ،مرفق البٌبة
العالمٌة ،التمرٌر ) .(FCCC/CP/2014/2 and Add.1وفً ٌوم السبت 13
دٌسمبر /كانون اِول ،وافق فرٌق أتصال على إحالة مسودة المرار مع بعض
التعدٌٕت إلى الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ للنظر فٌها .وأثناء الجلسة العامة
الختامٌة لمإتمر اِطراؾ ،اعتمدت اِطراؾ المرار.
النتٌجة النهائٌة 7رحَّ ب مإتمر اِطراؾ فً لراره )(FCCC/CP/2014/L.11
بـالزٌادة السادسة لموارد مرفق البٌبة العالمٌة وحث الدول التً لم تلتزم بتعهداتها
فً الزٌادة الخامسة للموارد على المٌام بذلن فً أسرع ولت ممكن .كما رحَّ ب
بالتعهدات والمساهمات التً تمت للصندوق الخاص ِلل البلدان نمواً والصندوق
الخاص بتؽٌر المناخ وطالب بالدعم المستمر لهذه الصنادٌق ،ورحَّ ب بسٌاسة النوع
اْجتماعً فً مرفق البٌبة العالمٌة .كما لام مإتمر اِطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
أُحٌط علما ً بؤن مبلػ التموٌل المتاح للمجال المحوري لتموٌل المناخ لد

تم تخفٌضه فً فترة الزٌادة السادسة لمرفق البٌبة العالمٌة ،وبالتالً فمد
انخفضت مخصصات بعض الدول ،وتشمل ألل البلدان نمواً والدول
الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة والدول اِفرٌمٌة.
أُحٌط علما ً بسٌاسة مرفق البٌبة العالمٌة الخاصة بالتموٌل المشترن

وبالمخاوؾ التً أثارتها اِطراؾ حول التنفٌذ.
دعا اِطراؾ إلى أن تمدم سنوٌا ً لّمانة وجهات نظرها وتوصٌاتها

حول العناصر التً ٌجب وضعها فً أعتبار عند إعداد التوجٌه
لمرفق البٌبة العالمٌة ،وطالب من اللجنة المعنٌة بالتموٌل أن تضع فً
اعتبارها هذه الممترحات عند تمدٌم مسودات التوجٌه إلى مرفق البٌبة
العالمٌة للنظر فٌها بواسطة مإتمر اِطراؾ.
دعا مرفق البٌبة العالمٌة للمٌام بعدة أمور من بٌنها استمرار العمل فً

تحسٌن دورة المشروع وزٌادة شفافٌة ووضوح عملٌاته وتحسٌن
اْبٕغ عن سٌاساته الخاصة بالتموٌل المشترن.
كما طلب مإتمر اِطراؾ من مرفق البٌبة العالمٌة ما ٌلً:
ضمان تنفٌذ ترسٌخ النوع أجتماعً سواء فً المحفظة الخاصة به أو

فً الهٌكل الخاص به.
استمرار العمل فً وكأته التنفٌذٌة للمٌام بالمزٌد من توضٌح إجراءاته

وتحسٌن فعالٌة وكفاءة العملٌة التً ستحصل من خٕلها الدول ؼٌر
اِطراؾ فً المرفق اِول على التموٌل لتفً بالتزاماتها بموجب المادة
 1-12من أتفالٌة اْطارٌة (اْبٕغ عن المعلومات المتعلمة بالتنفٌذ).
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تضمٌن معلومات حول الخطوات التً تم اتخاذها لتنفٌذ التوجٌه
الموجود فً هذا المرار فً التمرٌر السنوي الممدم لمإتمر اِطراؾ.

المراجعة الخامسة لآللٌة المالٌة 7فً ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر /كانون اِول عرض
بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ هذا البند
) . (FCCC/CP/2014/5 and FCCC/CP/2013/INF.1وفً ٌوم السبت
 13دٌسمبر /كانون اِول وافق فرٌق أتصال على إحالة مسودة المرار دون
تعدٌٕت إلى الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ للنظر فٌها.وخٕل الجلسة الختامٌة
لمإتمر اِطراؾ ،اعتمدت اِطراؾ المرار.
النتٌجة النهائٌة 7رحَّ ب مإتمر اِطراؾ فً لراره )(FCCC/CP/2014/L.9
بالتمدم المُحرز فً مجلس إدارة الصندوق اِخضر للمناخ فً تفعٌل الصندوق،
وأشار إلى أن المراجعة الخامسة لُلٌة المالٌة ركزت على مرفق البٌبة العالمٌة
حٌث أن الصندوق اِخضر للمناخ ٔ ٌزال ٌموم بتطوٌر عملٌاته .ولام مإتمر
اِطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
رحَّ ب بمدخٕت الخبراء فً المراجعة الخامسة لُلٌة المالٌة وشجع

اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل على بناء نفس المنهجٌة والمعٌار فً
المراجعات المستمبلٌة لُلٌة.
شجع الكٌانات العاملة فً اَلٌة المالٌة على تناول هذه التوصٌات فً

عملها المستمبلً.
أدرن التمٌٌم العام اٌْجابً ِداء مرفق البٌبة العالمٌة ولكنه ٔحظ أن

ألل البلدان نمواً والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة ٔ تزال تواجه بعض
التحدٌات فً الوصول إلى موارد مرفق البٌبة العالمٌة.
لرر النظر فً تولٌت التوجٌه الممدم من مإتمر اِطراؾ إلى الكٌانات

العاملة لُلٌة المالٌة بهدؾ ضمان أن العملٌات اِساسٌة للتوجه ٌتم
أخذها بنظر أعتبار بالكامل فً إعداد أستراتٌجٌات وتوصٌات
السٌاسة المتعلمة بدورات توفٌر الموارد لهذه الكٌانات.
لرر بدء المراجعة السادسة لُلٌة المالٌة فً الدورة الثانٌة والعشرٌن

لمإتمر اِطراؾ طبما ً للمعاٌٌر المتضمنة فً الخطوط اْرشادٌة
المرفمة بالممرر  /8م أ( 19 -المراجعة الخامسة لُلٌة المالٌة) أو طبما ً
لما ٌتم تعدٌله فٌما بعد.
طلب من اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل أن تمدم مدخٕت الخبراء فً

المراجعة السادسة لُلٌة المالٌة فً  2017على أن ٌتم استكمال
المراجعة فً الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
المزٌد من التوجٌه لصندوق أقل البلدان نمواً 7تم تلخٌص هذه المنالشات بموجب
بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول المزٌد من التوجٌه لصندوق البلدان
اِلل نمواً (أنظر صفحة .)16
التقارٌر والمراجعة الخاصة باألطراف المدرجة فً المرفق األول من االتفاقٌة
اإلطارٌة 7تم تلخٌص هذه المنالشات فً بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول
التمارٌر والمراجعة الخاصة باِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول من أتفالٌة
(أنظر صفحة .)12
التقارٌر والمراجعة الخاصة باألطراف غٌر المدرجة فً المرفق األول من االتفاقٌة
اإلطارٌة 7تم تلخٌص هذه المنالشات فً بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول
التمارٌر والمراجعة الخاصة باِطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول من أتفالٌة
(أنظر صفحة .)12
بناء القدرات بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة 7تم تلخٌص هذه المنالشات بموجب بند
جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول بناء المدرات بموجب أتفالٌة (أنظر
صفحة .)17
تنفٌذ المادة  1الفقرات  6 ،5من االتفاقٌة اإلطارٌة 7تنفٌذ برنامج عمل بٌونس
إٌرس حول التكٌّف وتدابٌر االستجابة (المقرر  1م أ 7)11 /تم تلخٌص هذه
المنالشات بموجب بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول الممرر  1م أ10 /
(أنظر صفحة .)17
األمور المتعلقة بؤقل البلدان نمواً 7تم تلخٌص هذه المنالشات بموجب بند جدول
أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول اِمور المتعلمة بؤلل البلدان نمواً (أنظر صفحة
.)14
النوع االجتماعً وتغٌر المناخ 7تم تلخٌص هذه المنالشات بموجب بند جدول أعمال
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول النوع أجتماعً وتؽٌر المناخ (أنظر صفحة .)18
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األمور األخرى المحالة إلى مإتمر األطراف من الهٌئات الفرعٌة 7تقرٌر التقٌٌم
الخامس الخاص بالفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغٌّر المناخ 7تم تلخٌص هذه
المنالشات بموجب بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
حول تمرٌر التمٌٌم الخامس للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌّر المناخ (أنظر
صفحة .)21
برنامج العمل المعنً بمراجعة الخطوط التوجٌهٌة لمراجعة تقارٌر فترة السنتٌن
والبالغات الوطنٌة وتشمل مراجعة قوائم الجرد الوطنٌة لؤلطراف من الدول
المتقدمة 7تم تلخٌص هذه المنالشات بموجب بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة حول برنامج عمل مراجعة الخطوط التوجٌهٌة
لمراجعة تمارٌر فترة السنتٌن والبٕؼات الوطنٌة وتشمل مراجعة لوابم الجرد
الوطنٌة لّطراؾ من الدول المتمدمة (أنظر صفحة .)22
خطط التكٌّف الوطنٌة 7تم تلخٌص هذه المنالشات بموجب بند جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ حول خطط التكٌّؾ الوطنٌة (أنظر صفحة .)14
األمور اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة 7البٌانات المالٌة المدققة لفترة السنتٌن
 74112 – 4114تم تلخٌص هذه المنالشات بموجب بند جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ حول اِمور اْدارٌة والمالٌة والمإسسٌة (أنظر صفحة .)19
أداء الموازنة فً فترة السنتٌن  74112 – 4111تم تلخٌص هذه المنالشات
بموجب بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول اِمور اْدارٌة والمالٌة
والمإسسٌة (أنظر صفحة .)19
اتخاذ القرارات فً عملٌة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغ ٌّر المناخ 7فً ٌوم
اِربعاء  3دٌسمبر /كانون اِول عرض توماسز كروزكزو (بولندا) تمرٌراً حول
المشاورات الخاصة بهذا الموضوع خٕل الدورة اِربعٌن للهٌبات الفرعٌة وأشار
إلى أن المشاورات هامة لبناء الثمة .وأشار إلى أنه ٔ توجد رإٌة مشتركة نحو
الحاجة إلى نتٌجة رسمٌة.
الترح بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ إنشاء فرٌق اتصال.
مشكل من مندوبً السعودٌة وأتحاد اِوروبً والهند والعراق والصٌن ،الفكرة
ٔلت معارضة مندوب أتحاد الروسً عارض ،ولال انه ٌفضل المشاورات ؼٌر
الرسمٌة .لدم مندوب أتحاد الروسً مسودة المرار
) (FCCC/CP/2014/CRP.1وأشار إلى أهمٌة المفاوضات التً ستإدي إلى
بارٌس .وتشاورت اِطراؾ المهتمة بصورة ؼٌر رسمٌة حول كٌفٌة التمدم إلى
اِمام .وفً ٌوم السبت  13دٌسمبر /كانون اِول ،اعتمدت اِطراؾ المرار.
النتٌجة النهائٌة 7اتخذ مإتمر اِطراؾ المرار ) (FCCC/CP/2014/L.4حٌث
لرر عدة أمور من بٌنها:
استمرار المنالشات حول اتخاذ المرار فً عملٌة اتفالٌة اِمم المتحدة

اْطارٌة بشؤن تؽ ٌّر المناخ.
طلب من الربٌس وبالتعاون مع فرنسا بصفتها الدولة المضٌفة للدورة

الحادٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ أن ٌتولى مشاورات ؼٌر رسمٌة
مفتوحة ومتطلعة للمستمبل حول اتخاذ المرارات فً عملٌة اِمم
المتحدة اْطارٌة وذلن بالتنسٌق مع الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبات
الفرعٌة وتمدٌم تمرٌر بذلن للدورة الحادٌة والعشرٌن من مإتمر
اِطراؾ.
وافق على البنود الفرعٌة ( 2ب) (اعتماد النظام الداخلً) و( 6ب)

(التراح تعدٌل المواد  7و 8من أتفالٌة اْطارٌة) جدول أعمال
الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ سوؾ ٌستمر النظر فٌه بموجب
عملٌات مستملة ومنفصلة عن هذا البند الفرعً الخاص باتخاذ المرار
فً عملٌة اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة.
وافق على أستمرار فً النظر فً هذا البند الفرعً فً الدورة الحادٌة

والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
األمور األخرى 7زٌادة التعلٌم والوعً 7فً ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر /كانون اِول
أشار مندوب بولندا إلى المبادرة المشتركة بٌن بولندا وبٌرو حول اْعٕن الوزاري
الخاص بزٌادة التعلٌم والتوعٌة فً الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ .رحَّ ب مندوبو
المكسٌن وأتحاد اِوروبً وجمهورٌة الدومٌنٌكٌان بالمبادرة .وعمد بولجار فٌدال
ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ مشاورات ،وفً ٌوم السبت  13دٌسمبر/
كانون اِول ،اعتمدت اِطراؾ المرار.
تؤكٌداً على أهمٌة توعٌة المجتمعات حول المناخ ،أشار مارسٌن كورولٌن (بولندا)
ربٌس الدورة التاسعة عشر لمإتمر اِطراؾ /الدورة التاسعة لمإتمر اِطراؾ
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العامل إلى أنه لد لام مع رباسة الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ بتشجٌع هذا
اْعٕن الوزاري ولاما "بتمدٌم شا ٌفوق المعتاد".
النتٌجة النهائٌة 7أكد مإتمر اِطراؾ فً لراره
) (FCCC/CP/2014/L.1/Rev.1على أهمٌة المادة  6من أتفالٌة اْطارٌة
(التعلٌم والتدرٌب والتوعٌة العامة) والمادة ( 10هـ) (برامج التعلٌم والتدرٌب) .لام
مإتمر اِطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
أكد على أن التعلٌم والتدرٌب والتوعٌة العامة والمشاركة والوصول

إلى المعلومات والمعارؾ والتعاون الدولً لهم دور أساسً فً
الوصول إلى الهدؾ النهابً لٕتفالٌة اْطارٌة وفً تشجٌع التنمٌة
المستدامة المماومة لتؽٌّر المناخ.
أكد على التزامه بتشجٌع وتٌسٌر تنمٌة وتنفٌذ برامج التوعٌة العامة

حول تؽٌّر المناخ وآثاره.
شجع الحكومات على إعداد استراتٌجٌات توعٌة تشمل دمج موضوع

تؽٌّر المناخ فً المناهج ودمج التوعٌة بتؽٌّر المناخ فً استراتٌجٌات
وسٌاسات التنمٌة الوطنٌة واستراتٌجٌات وسٌاسات تؽٌّر المناخ.
حث كل اِطراؾ على توجٌه المزٌد من أهتمام للتعلٌم والتدرٌب

وزٌادة الوعً والمشاركة والحصول على المعلومات حول تؽٌّر
المناخ.
عبَّر عن عزمه على التعاون وأشتران من خٕل المبادرات التكمٌلٌة

التً تهدؾ إلى زٌادة الوعً وتعزٌز تعلٌم تؽٌّر المناخ.
أكد على التزامه بتنفٌذ برنامج عمل الدوحة المعنً بالمادة رلم  6من

أتفالٌة اْطارٌة.
مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو
فً ٌوم اْثنٌن  1دٌسمبر /كانون اِول ،افتتح مانوٌل بولجار فٌدال ربٌس الدورة
العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل الجلسة أفتتاحٌة للمإتمر.
األمور التنظٌمٌة 7ألرت اِطراؾ جدول أجتماع
) (FCCC/KP/CMP/2014/1مع بعض التعدٌٕت الطفٌفة.
وحول انتخاب اِعضاء الجدد ،أفاد بولجار فٌدال ربٌس الدورة العاشرة لمإتمر
اِطراؾ العامل أنه سوؾ ٌتولى المٌام بمشاورات حول الترشٌحات .كما وافمت
اِطراؾ على تنظٌم العمل.
وفً ٌوم السبت  13دٌسمبر /كانون اِول ،ذكر جورج فوتو برنالٌس نابب ربٌس
الدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل أنه لٌس هنان حاجة ٔنتخاب أعضاء
آخرٌن حٌث أن كل أعضاء المكتب المنتخبٌن لمكتب مإتمر اِطراؾ هم أطراؾ
فً بروتوكول كٌوتو .كما لام مإتمر اِطراؾ العامل أٌضا ً بانتخاب أعضاء
وأعضاء بدٌلٌن لمجلس صندوق التكٌّؾ ،والمجلس التنفٌذي َلٌة التنمٌة النظٌفة
واللجنة المعنٌة باْشراؾ على التنفٌذ المشترن.
وفً ٌوم الجمعة  12دٌسمبر /كانون اِول اعتمد مإتمر اِطراؾ تمرٌر أعتماد
) (FCCC/CP/2014/9-FCCC/KP/CMP/2014/8حٌث أشار مندوب
جزر الباهاما أنه لد تم إرسال اْخطار بأعتماد إلى اِمانة إلكترونٌاً ،وأُحٌط
مإتمر اِطراؾ علما ً بذلن.
موقف التصدٌق على تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو7تم النظر فً هذا البند للمرة
اِولى فً الجلسة العامة لمإتمر اِطراؾ العامل ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر /كانون
اِول.
أشارت كرٌستٌانا فٌجورٌس أن تعدٌل الدوحة لم ٌحصل حتى اَن إٔ على 19
تصدٌما ً وأنه ٌتطلب  125تصدٌما ً آخر حتى ٌدخل حٌز التنفٌذ وطالبت الجهات
المسبولة عن التصدٌق على التعدٌل باْسراع فً هذه العملٌة حتى تستمر اِداة
المانونٌة الوحٌدة الملزمة بموجب اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽ ٌّر المناخ.
أعلن مندوبا ؼوٌانا وبأو أنهما لد لاما بالتصدٌق على تعدٌل الدوحة وأنهما سوؾ
ٌسلمان صكون المبول فً ألرب ولت ممكن.
ذكر مندوب بولٌفٌا نٌابة عن مجموعة الـ /77الصٌن أن المجموعة تتولع أن تموم
أطراؾ المرفق بإعادة النظر فً التزاماتها وأن تبذل ألصى جهودها لزٌادتها بهدؾ
تملٌل فجوة التخفٌؾ لما لبل .2020
أعلن بولجار فٌدال ربٌس الدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل أنه سوؾ ٌموم
بعمل مشاورات ؼٌر رسمٌة مع اِطراؾ المهتمة حول اْسراع من عملٌة
التصدٌق.
وخٕل الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر اِطراؾ العامل التً عُمدت ٌوم الجمعة 12
دٌسمبر /كانون اِول ،أشار فونو برنالٌس نابب ربٌس الدورة العاشرة لمإتمر
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اِطراؾ العامل إلى أنه تم استٕم صكٌن آخرٌن للمبول من توفالو وناورو وحث
اِطراؾ على اْسراع فً عملٌة التصدٌق.
تقارٌر الهٌئات الفرعٌة 7تقرٌر الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة 7فً
ٌوم الجمعة  12دٌسمبر/كانون اِول ،اعتمد مإتمر اِطراؾ العامل تمارٌر
الدورتٌن اِربعٌن والواحدة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة FCCC/SBSTA/2014/2 and Add.1, and
) )FCCC/SBSTA/2014/L.20وتمارٌر الدورة الحادٌة واِربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ ( )FCCC / SBI / 2014 / L.25والدورة اِربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ ( )FCCC/SBI/2014/8 and Add.1والتعدٌٕت ذات الصلة.
القضاٌا المتعلقة بآلٌة التنمٌة النظٌفة 7تم النظر فً هذا البند
( )FCCC/KP/CMP/2014/5للمرة اِولى ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر  /كانون
اِول .دعا ربٌس المجلس التنفٌذي َلٌة التنمٌة النظٌفة  -هٌو سٌلً (بربادوس) -
اِطراؾ لتجدٌد التزامها بآلٌة التنمٌة النظٌفة من خٕل أعتراؾ بنماط الموة
للتموٌل على أساس النتابج.
الترح مندوب زامبٌا مواصلة إصٕح عملٌات آلٌة التنمٌة النظٌفة لتحمٌق النتابج
المرجوة من خٕل تناول عملٌات الشفافٌة والمساءلة والعملٌات المبسطة ٔعتماد
المشروعات .كما ذكر مندوب البنن الدولً أن آلٌة التنمٌة النظٌفة تموم بتوجٌه
تموٌل المناخ بفعالٌة على أساس النتابج ودعا اِطراؾ ٔستخدام آلٌة التنمٌة النظٌفة
فً المستمبل المرٌب للمساعدة فً الحفاظ على اَلٌة .هذا وذكر مندوب السنؽال أن
إصٕح آلٌة التنمٌة النظٌفة أمر بالػ اِهمٌة بالنسبة للدول النامٌة ،ؤ سٌما فً
أفرٌمٌا ،مشٌرً ا إلى أنه لم تستفد هذه الدول حتى اَن إٔ الملٌل من هذه اَلٌة.
الترح بولجار فٌدال ربٌس الدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل ان ٌتم تكوٌن
فرٌق اتصال برباسة جٌفري سبونر (جاماٌكا) وماركو برجٕند (فنلندا) ،ووافمت
اِطراؾ على هذا ألتراح.
ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر  /كانون اِول ،أثناء اجتماع فرٌق أتصال ،سلطت الوفود
الضوء على عدة أمور من بٌنها :الحاجة إلى تشجٌع اِطراؾ وأصحاب المصلحة
على استخدام آلٌة التنمٌة النظٌفة ،وإجراء تحلٌل َلٌة التنمٌة النظٌفة كؤداة مفٌدة
للتخفٌؾ ،واستمرار آلٌة التنمٌة النظٌفة بعد عام ، 2020وتوحٌد معاٌٌر التسجٌل
وتعزٌز آلٌة التنمٌة النظٌفة للسماح باْلؽاء الطوعً.
حث مندوب المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌبة اِطراؾ على تناول الحمٌمة
التً تفٌد باستمرار إخفاق مشارٌع آلٌة التنمٌة النظٌفة فً أحترام الكامل لحموق
اْنسان .بٌنما دعت المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة باِعمال التجارٌة والصناعة
إلى عدة أمور من بٌنها المضً لدمًا فً استعراض الطرابق واْجراءات ومواصلة
تطوٌر خطوط اِساس الموحدة وعملٌة أعتماد المبسطة.
ٌوم أثنٌن الموافق  8من دٌسمبر  /كانون اِول ،أُجرٌت مشاورات مإتمر
اِطراؾ العامل ؼٌر الرسمٌة بشؤن هذا البند على مدار الٌوم .وفً فترة ما بعد
الظهر ،واصلت اِطراؾ النظر فً نص مسودة الممرر الذي أعده الربٌسان
المتشاركان فمرة تلو اِخرى .ركزت المنالشات على عدة أمور من بٌنها :تفاعل
المجلس التنفٌذي مع الكٌانات التشؽٌلٌة المعٌنة ومشاركة هذه الكٌانات فً آلٌة
التنمٌة النظٌفة ومطالبة المجلس التنفٌذي بمراجعة المنهجٌات وتحدٌد أولوٌات العمل
لتبسٌط المنهجٌات وضبط فترات أعتماد.
أثناء جلسات فرٌق أتصال التً عُمدت بعد الظهر واصلت اِطراؾ ٌوم اِربعاء
 10دٌسمبر  /كانون اِول النظر فً نص مسودة الممرر ،ولكنها لم تتمكن من
أتفاق على البنود المتعلمة بعدة أمور من بٌنها :منهجٌات خط اِساس ،والرصد
واْضافة ،وتسجٌل أنشطة مشارٌع آلٌة التنمٌة النظٌفة ،وإصدار شهادات إثبات
خفض أنبعاثات بما فً ذلن عملٌة اْلؽاء الطوعٌة .واصل فرٌق أتصال العمل
والمشاورات ؼٌر الرسمٌة حتى المساء.
خٕل الجلسة الختامٌة المنعمدة العامة ٌوم الجمعة  12دٌسمبر /كانون اِول،
اعتمدت اِطراؾ النتابج.
النتٌجة النهائٌة7
رحب مإتمر اِطراؾ العامل فً لراره (،)FCCC/CP/CMP/2014/L.3
بالتمرٌر السنوي للمجلس التنفٌذي َلٌة التنمٌة النظٌفة لسنة ،2014-2013
وأعرب عن ارتٌاحه للتمدم الذي أحرزته آلٌة التنمٌة النظٌفة والكٌانات التشؽٌلٌة
المعٌنة فً تنفٌذ مهام المصادلة والتحمق المابمة على المطاع ،كما هو موضح فً
المرفق اِول لهذا الممرر .كما وافق مإتمر اِطراؾ العامل على الفمرات التً
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تناولت :منهجٌات خط اِساس والرصد واْضافة وتسجٌل أنشطة مشارٌع آلٌة
التنمٌة النظٌفة وإصدار شهادات إثبات خفض أنبعاثات ،والتوزٌع اْللٌمٌة ودون
اْللٌمً وموارد العمل المطلوبة لتنفٌذ آلٌة التنمٌة النظٌفة .وبنا ًء على هذا ،لام
مإتمر اِطراؾ العامل بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
اتخاذ لرار ٌسمح للكٌانات التشؽٌلٌة المعٌنة بالمصادلة وتمدٌم خطة

رصد للمجلس التنفٌذي ٔعتمادها فً أي ولت حتى أول طلب ْصدار
شهادات إثبات خفض أنبعاثات لجمٌع نطالات أنشطة المشارٌع
وبرامج اِنشطة.
مطالبة المجلس التنفٌذي بمواصلة تحلٌل الخٌارات للسماح بتبسٌط

تسجٌل أنشطة المشروع وبرامج اِنشطة التً ٌتحمق فٌها عنصر
اْضافة تلمابًٌا ،وتمدٌم تمارٌر عن ذلن إلى الدورة الحادٌة عشر
لمإتمر اِطراؾ العامل.
مطالبة المجلس التنفٌذي بتحلٌل العمبات والظروؾ الممكنة لضمان

السٕمة البٌبٌة ،وذلن للسماح للكٌانات التشؽٌلٌة المعٌنة بالمصادلة
والتحمق لنفس نشاط المشروع أو برنامج اِنشطة على جمٌع
النطالات ،وتمدٌم تمارٌر عن ذلن إلى الدورة الحادٌة عشر لمإتمر
اِطراؾ العامل.
مطالبة المجلس التنفٌذي بالنظر فً تعدٌل تنفٌذ المواعد المنظمة

لبرامج اِنشطة ْظهار السمات الممٌزة لها من أجل تسهٌل التنفٌذ
الفعال وتخفٌض تكالٌؾ المعامٕت المرتبطة بها لضمان السٕمة
البٌبٌة ،مع مراعاة اَثار المترتبة على المسإولٌة عن أوجه المصور
الكبٌرة فً تمارٌر المصادلة والتحمق وأعتماد الخاصة بإصدار
شهادات إثبات خفض أنبعاثات الناتجة .
مطالبة المجلس التنفٌذي بضمان اْدارة التحوطٌة لموارد آلٌة التنمٌة

النظٌفة ولدرتها على أداء واجباتها فً الحفاظ على وتطوٌر اَلٌة حتى
نهاٌة فترة تصحٌح فترة ألتزام الثانٌة لبروتوكول كٌوتو.
القضاٌا المتعلقة بالتنفٌذ المشترك 7تم النظر فً هذا البند
( )FCCC/KP/CMP/2014/4للمرة اِولى ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر  /كانون
اِول.
أشار بٌوتر (بولندا) ربٌس لجنة اْشراؾ على التنفٌذ المشترن إلى تدهور أنشطة
التنفٌذ المشترن ،مشٌرً ا إلى أن آلٌات التنفٌذ المشترن ستكون من أِمور الحاسمة
لتحمٌق التخفٌؾ اِكثر طموحً ا .وحث اِطراؾ على اتخاذ لرارات فً لٌما لحماٌة
التنفٌذ المشترن .ومن جانبه الترح بولجار فٌدال  -ربٌس الدورة العاشرة لمإتمر
اِطراؾ العامل تشكٌل فرٌق اتصال ٌشترن فً رباسته ٌاو أوسافو (ؼانا)
ودٌمٌتار نٌكوؾ (فرنسا) ووافمت اِطراؾ على ألتراح.
انعمدت جلسة فرٌق اتصال مإتمر اِطراؾ العامل ٌوم أثنٌن الموافق  8من
دٌسمبر  /كانون اِول بعد الظهٌرة .لدم نٌكوؾ الربٌس المتشارن نص مسودة
المرار المنمح بنا ًء على مدخٕت وتعدٌٕت اِطراؾ ،وتولت اِطراؾ النظر فٌها
فمرة بفمرة.
تركزت المنالشات على عدة أمور من بٌنها :الحاجة إلى ضمان استمرار نجاح
اَلٌة بهدؾ مساعدة اِطراؾ على الوفاء بالتزاماتها بموجب فترة ألتزام الثانٌة
لبروتوكول كٌوتو ،وإمكانٌة تمدٌم طلب لّمانة ْعداد ورلة تمنٌة حول التعاون
والتآزر المحتمل بٌن التنفٌذ المشترن وآلٌة التنمٌة النظٌفة وخٌارات دمج التخفٌؾ
التً تتجاوز التعوٌض والنظر فً معاٌٌر تتسم بالشفافٌة للتطبٌق والتحدٌد الكمً
لهذا التخفٌؾ.
أثناء اجتماع فرٌق أتصال الذي عمد فً فترة الصباح من ٌوم اِربعاء 10
دٌسمبر/كانون اِول ،نظرت اِطراؾ فً مسودة نص المرار فمرة بفمرة وتم تبادل
وجهات النظر حول عدة أمور من بٌنها :تجمٌع ال ُنهج التمنٌة الطوعٌة التً ٌمكن أن
تمدم معلومات للمنالشات فً الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول الخطوط التوجٌهٌة للتنفٌذ
المشترن وتمٌٌم المشارٌع الوطنٌة التنظٌمٌة ،واَثار المالٌة ذات الصلة باللجنة
المعنٌة باْشراؾ على التنفٌذ المشترن ،والتعاون بٌن المجلس التنفٌذي َلٌة التنمٌة
النظٌفة واللجنة المعنٌة باْشراؾ على التنفٌذ المشترن فً مجال أعتماد المشترن.
وافمت اِطراؾ على تمدٌم مسودة الممرر وتعدٌٕتها إلى مإتمر اِطراؾ العامل
ٔعتمادها.
خٕل الجلسة الختامٌة لمإتمر اِطراؾ العامل المنعمدة ٌوم الجمعة  12دٌسمبر /
كانون اِول ،لامت اِطراؾ باعتماد الممرر.
النتٌجة النهائٌة7
اتخذ مإتمر اِطراؾ العامل لراره ( )FCCC/KP/CMP/2014/L.2بشؤن

الثالثاء 27ديسمبر/كانون األول
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نشرة مفاوضات األرض
........................

التوجٌه نحو تنفٌذ المادة السادسة من البروتوكول ،حٌث لرر عدة أمور من بٌنها ما
ٌلً:
اْشارة إلى إنجازات التنفٌذ المشترن خٕل الفترة ما بٌن 2006

وحتى  2014والتمرٌر السنوي للجنة المعنٌة باْشراؾ على التنفٌذ
المشترن  ،2014-2013والعمل المتواصل من جانب الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ بشؤن استعراض المبادئ التوجٌهٌة للتنفٌذ المشترن؛ و
تكرار ابداء للمه إزاء وضع السوق الذي ٌواجهه المشاركون فً التنفٌذ

المشترن والحاجة لضمان استمرار نجاح اَلٌة بهدؾ مساعدة
اِطراؾ للوفاء بالتزاماتها بموجب تعدٌل الدوحة للبروتوكول؛ و
مناشدة اِمانة ْعداد ورلة تمنٌة  -للنظر فٌها خٕل الدورة الثانٌة

واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ – حول فرص تحمٌق وفورات فً
تكالٌؾ وفعالٌات التنفٌذ المشترن وأستفادة من خبرات آلٌة التنمٌة
النظٌفة.
دعوة اِطراؾ إلى أن تمدم لّمانة  ،بحلول  16مارس  /آذار

 ،2015نماذج من النهج التمنٌة الطوعٌة ٌكون من شؤنها مساعدة
اِطراؾ المضٌفة فً تحمٌق التزاماتها بموجب بروتوكول كٌوتو،
ومطالبة اِمانة بتجمٌع هذه النماذج فً تمرٌر واحد للنظر فٌها خٕل
الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
مطالبة اللجنة المعنٌة باْشراؾ على التنفٌذ المشترن بتمدٌم توصٌات

تفصٌلٌة ،للنظر فٌها خٕل الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ ،بشؤن استعراض المبادئ التوجٌهٌة للتنفٌذ المشترن؛ و
مطالبة اللجنة المعنٌة باْشراؾ على التنفٌذ المشترن بضمان توافر

البنٌة التحتٌة والمدرة ٔستخدام اِطراؾ لهذه اَلٌة على اِلل حتى
نهاٌة الفترة اْضافٌة للوفاء بألتزامات فً إطار فترة ألتزام الثانٌة
لبروتوكول كٌوتو مع وضع خطة إدارة التنفٌذ المشترن لٌد المراجعة.
تقرٌر لجنة االمتثال 7تم النظر فً هذا البند للمرة اِولى ٌوم اِربعاء  3دٌسمبر /
كانون اِول.
لدم روٌانا هاٌنز (ترٌنٌداد وتوباؼو)  -ربٌس لجنة أمتثال – تحدٌثا ً عن أنشطة
لجنة أمتثال فٌما بٌن الدورات وأُحٌط مإتمر اِطراؾ العامل علمًا بالتمرٌر
(.)FCCC/KP/CMP/2014/2
صندوق الت ّكٌف :تقرٌر صندوق الت ّكٌف 7تم النظر فً هذا البند
( )FCCC/KP/CMP/2014/6للمرة اِولى ٌوم اِربعاء الموافق  3من
دٌسمبر  /كانون اِول.
عرض مامادو هونادٌا (بوركٌنا فاسو) ربٌس مجلس إدارة صندوق التكٌؾ أنشطة
الصندوق وطلب من اِطراؾ أن تمدم التوجٌه حول خٌارات تعببة التموٌل المناسب
والمستدام والمتولع للصندوق.
ذكر مندوب زامبٌا أن العدٌد من الدول تعمل حالًٌا على اعتماد العدٌد من الكٌانات
الوطنٌة ،ودعا إلى مراجعة المتطلبات وتبسٌطها وتعزٌزها فً ذات الولت .ومن
جانبه ،أكد مندوب أوروجواي أن هذا الصندوق هو الصندوق الوحٌد الفعّال لتموٌل
التكٌّؾ ؤ ٌجب أن تتسبب اَلٌات الجدٌدة فً إهماله.
الترح بولجار فٌدال ربٌس الدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل تشكٌل فرٌق
اتصال ٌموم برباسته سوزانتً سٌتوروس (أندونٌسٌا) وأنا فورنلس دي فروتس
(إسبانٌا) ،ووافمت اِطراؾ على ذلن.
فً ٌوم اِربعاء  10دٌسمبر  /كانون اِول ،نظر فرٌق أتصال فً النص المدمج
من لبل الربٌسٌن المتشاركٌن بنا ًء على ممترحات اِطراؾ.
تركزت المنالشات على عدة أمور من بٌنها :حث الدول المتمدمة التً لم تستكمل
عملٌات أستجابة للهدؾ المبدبً لجمع اِموال إلى المٌام بذلن فً ألرب فرصة
ممكنة ،وتشجٌع اِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول على تمدٌم التموٌل لتصل إلى
هدؾ  80ملٌون دؤر أمرٌكً للعام فً  ،2015 – 2014وزٌادة التموٌل من
مصادر إضافٌة لحصة اٌْرادات الناتجة عن أنشطة مشروع آلٌة التنمٌة النظٌفة،
والتحوٌٕت الدولٌة اِولى لوحدات الكمٌات المخصصة وإصدار وحدات تخفٌض
أنبعاثات ،وعملٌة العطاءات الخاصة باختٌار أمٌن دابم لصندوق التكٌّؾ ،وإلى أي
كٌان سٌتم توجٌه الطلب للمزٌد من الدعم لبرنامج أستعداد.
تم تمدٌم مسودة المرار لمإتمر اِطراؾ العامل الذي لام باعتمادها ٌوم الجمعة
الموافق  12من دٌسمبر  /كانون اِول.
النتٌجة النهائٌة7
رحب مإتمر اِطراؾ العامل فً لراره (،)FCCC/KP/CMP/2014/L.5
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بتمرٌر مجلس صندوق التكٌّؾ ،منوها ً بملق إلى مستوى أسعار سوق شهادات إثبات
خفض أنبعاثات وتؤثٌرها على التموٌل الممدم من صندوق التكٌؾ.
لام مإتمر اِطراؾ العامل بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
اعتماد تعدٌٕت شروط وأحكام الخدمات التً سٌمدمها البنن الدولً

باعتباره أمٌن لصندوق التكٌؾ.
اْحاطة علما ً بوصول المبالػ التراكمٌة فً الصندوق أستبمانً التابع

لصندوق التكٌؾ إلى  407,9ملٌون دؤر أمرٌكً.
أحاطة علما ً بؤن التعهدات لد تخطت هدؾ جمع اِموال المبدبً من

صندوق التكٌؾ بمٌمة  100ملٌون دؤر أمرٌكً للفترة -2012
 ،2013وحث تلن الدول المتمدمة التً استجابت للهدؾ المبدبً لجمع
اِموال من صندوق التكٌؾ دون أن تستكمل العملٌة على المٌام بذلن.
الترحٌب بهدؾ إستراتٌجٌة تعببة موارد صندوق التكٌؾ بمٌمة 80

ملٌون دؤر سنوًٌا فً عام  2014وعام  ،2015وٌواصل تشجٌع
اِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول على توفٌر التموٌل الٕزم لدعم
هذا الهدؾ وتشجٌعهم على زٌادة التموٌل من مصادر إضافٌة.
الدعوة إلى تمدٌم مزٌد من الدعم لبرنامج أستعداد الخاص بمجلس

صندوق التكٌؾ للوصول المباشر إلى تموٌل المناخ وف ًما للممرر
الصادر بشؤن المراجعة الثانٌة لصندوق التكٌؾ.
مطالبة صندوق التكٌؾ فً تمارٌره الممبلة التً ٌمدمها إلى مإتمر

اِطراؾ العامل بتمدٌم المزٌد من التوضٌح حول تؤثٌر تملبات
شهادات إثبات خفض أنبعاثات ،بما فً ذلن التؤثٌر على الموارد
المتاحة للصندوق ،ومطالبته كذلن باستكمال عمله بشؤن وضع خٌارات
للترتٌبات المإسسٌة الدابمة لّمانة وأمٌن الصندوق.
المراجعة الثانٌة لصندوق التكٌف 7تم عرض المنالشات ذات الصلة بهذا البند
بإٌجاز تحت بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول المراجعة الثانٌة لصندوق
التكٌؾ (انظر الصفحة .)15
التقرٌر المتعلق باجتماع المائدة المستدٌرة الوزاري الرفٌع المستوى بشؤن زٌادة
الطموح فً االلتزامات بموجب بروتوكول كٌوتو 7تم النظر فً هذا البند
( )FCCC/KP/CMP/2014/3للمرة اِولى ٌوم اِربعاء الموافق  3من
دٌسمبر  /كانون اِول.
الترح مندوب بولٌفٌا نٌابًة عن مجموعة ال  / 77الصٌن ومندوبو الصٌن وكوبا
وجنوب أفرٌمٌا ومصر والهند والعراق والسعودٌة أن ٌنظر فرٌق أتصال فً كٌفٌة
متابعة اجتماع الدابرة المستدٌرة رفٌع المستوى الذي عُمد فً الدورات اِربعٌن
للهٌبات الفرعٌة.
أشار مندوب الصٌن إلى عدم التعهد بؤي التزام لزٌادة الطموح فً اجتماع المابدة
المستدٌرة ،مشدداً على أن زٌادة الطموح تعد من اِمور الحاسمة لبناء الثمة.
ذكر مندوبو استرالٌا ونٌوزٌلندا وأتحاد اِوروبً أنهم ؼٌر مستعدٌن للموافمة على
إنشاء فرٌق اتصال فً هذا الولت.
ذكر مندوب أتحاد اِوروبً أن أتحاد اِوروبً سٌموم باستكمال التصدٌق على
تعدٌل الدوحة فً ألرب ولت ممكن خٕل عام .2015
أكد مندوب شبكة العمل المناخً ،نٌابًة عن المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌبة،
على أهمٌة بروتوكول كٌوتو كؤداة مبنٌة على المواعد وشدّد على ضرورة عدم
التراجع فً ألتزامات .ومن جانبه ،أبدى مندوب منظمة CLIMATE
ً
نٌابة عن المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌبة ،أسفه
،JUSTICE NOW
على أن أتحاد اِوروبً لم ٌمم بعد بالتصدٌق على تعدٌل الدوحة.
سوؾ ٌتولى بولجار فٌدال ربٌس الدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل المٌام
بالمشاورات ؼٌر الرسمٌة حول كٌفٌة المضً لدماً .وذكر فً ٌوم السبت  6دٌسمبر
 /كانون اِول أنه لم ٌتم الوصول إلى أي اتفاق خٕل المشاورات ؼٌر الرسمٌة
حول إنشاء فرٌق اتصال للنظر فً هذا اِمر من عدمه.
دعم مندوب بولٌفٌا نٌابًة عن مجموعة ال / 77الصٌن إنشاء فرٌق اتصال ،بٌنما
عارض مندوبو أسترالٌا وسوٌسرا وأتحاد اِوروبً والنروٌج ذلن .استمرت
المشاورات ؼٌر الرسمٌة.
خٕل الجلسة الختامٌة العامة لمإتمر اِطراؾ العامل المنعمدة ٌوم الجمعة 12
دٌسمبر  /كانون اِول ألر فوتو بٌرنالٌس ،نابب ربٌس الدورة العاشرة لمإتمر
اِطراؾ العامل ،عدم التوصل إلى اتفاق ،وأنه سٌتم إدراج هذا البند فً جدول
اِعمال المإلت للدورة الحادٌة عشر لمإتمر اِطراؾ العامل.
التقارٌر المقدمة من األطراف المدرجة فً المرفق األول ومراجعتها 7البالغات
الوطنٌة 7تم عرض المنالشات ذات الصلة بهذا البند بإٌجاز تحت بند جدول أعمال
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الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول بٕؼات اِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول ولوابم جرد
ؼازات الدفٌبة (انظر صفحة .)12
تارٌخ إكمال عملٌة مراجعة الخبراء بموجب المادة الثامنة من بروتوكول كٌوتو
المتعلقة بفترة االلتزام األولى 7نظر مإتمر اِطراؾ العامل فً مسودة المرار
المتعلق بهذا البند الذي أوصت به الدورة اِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
( .)FCCC/SBI/2014/8/Add.1خٕل الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر
اِطراؾ العامل المنعمدة ٌوم الجمعة الموافق  12من دٌسمبر  /كانون اِول اعتمد
مإتمر اِطراؾ العامل هذا المرار.
النتٌجة النهائٌة7
فً لراره ( ،)FCCC/SBI/2014/8/ADD.1لرر مإتمر اِطراؾ العامل عدة
أمور من بٌنها ما ٌلً:
إتخاذ لرار باستكمال عملٌة مراجعة الخبراء بموجب المادة الثامنة من

بروتوكول كٌوتو المتعلمة بالسنة اِخٌرة من فترة ألتزام اِولى
بحلول  10أؼسطس  /آب  ،2015ولرر استمرار العملٌة فً حالة
عدم استكمال عملٌة مراجعة الخبراء بحلول هذا التارٌخ ،على أن ٌكون
تارٌخ أستكمال هو تارٌخ نشر آخر تمرٌر لمراجعة لوابم الجرد فٌما
ٌتعلق بالسنة اِخٌرة من فترة ألتزام اِولى.
حث اِمانة العامة على اْسراع فً عملٌة المراجعة من أجل ألتزام

بالمهلة المحددة.
إتخاذ لرار بضرورة تمدٌم التمرٌر الذي ٌُوضع حال انتهاء الفترة

اْضافٌة للوفاء بألتزامات المتعلمة بفترة ألتزام اِولى ،والذي
ٌشمل المعلومات المطلوبة فً الفمرة  49من مرفق الممرر /13م أإ-
 ،1باستخدام جداول النموذج اْلكترونً الموحد المتفق علٌها فً
الممرر /14م أإ ،1-فً ألرب ولت ممكن على أن ٌكون ذلن لبل
إنمضاء ٌ 45وما ً من انتهاء الفترة اْضافٌة للوفاء بألتزامات المتعلمة
بفترة ألتزام اِولى (ٌُشار إلٌها فٌما بعد بفترة التصحٌح).
ﹰ بؤن تﻨـﺘج اِمانـة  -فً شكل إلكترونً بحلول 30
كذلن اتخاذ لرار

سبتمبر  /أٌلول  ٥١١٢وكل أربعة أسابٍع بعد ذلن وحتى شهر انتهاء
فﺘﺮة الﺘـﺼﺤٍح  -المعلومات التالٌة المتعلمة بكل ﻃﺮؾ ٌمع علٍه التزام
فً المرفق باء الذي ٌﺘعلك بفترة ألتزام اِولى ،مـع اْشارة بوضوح
إلى مصدر هذه المعلومات.
كذلن اتخاذ لرار بضرورة أن تﺸﻤﻞ هذه المعلومات الكمٌة اْجمالٌة

لّرصدة المجمعة فً سجل آلٍة الﺘﻨﻤٍة الﻨظٌفة.
اتخاذ لرار بؤن تمدم اِمانة المعلومات المتعلمة بعﻤلٍات المراجعة التً

ٔ ٌزال ٌستلزم اِمر استكمالها.
التجمٌع والمحاسبة السنوٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفق باء بموجب بروتوكول
كٌوتو7
تم عرض المنالشات ذات الصلة بهذا البند بإٌجاز تحت بند جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ حول التجمٌع والمحاسبة السنوٌة لّطراؾ المدرجة فً المرفق باء
بموجب بروتوكول كٌوتو (انظر صفحة .)12
توضٌح النص الوارد فً القسم ز (المادة  4 -2مكرر ثانًٌا) من تعدٌل الدوحة
لبروتوكول كٌوتو ،ال سٌما المعلومات المقرر استخدامها لتحدٌد "متوسط
االنبعاثات السنوٌة للسنوات الثالث األولى من فترة االلتزام السابقة" 7تم عرض
المنالشات ذات الصلة بهذا البند بإٌجاز تحت بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة حول توضٌح النص الوارد فً المسم ز (المادة 7 -3
مكرر ثانًٌا) من تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو (انظر صفحة .)24
بناء القدرات بموجب بروتوكول كٌوتو 7تم عرض المنالشات ذات الصلة بهذا البند
بإٌجاز تحت بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول بناء المدرات بموجب
بروتوكول كٌوتو (انظر صفحة .)17
األمور المتصلة بالمادة  2 -4والمادة  11-2من بروتوكول كٌوتو 7تم عرض
المنالشات ذات الصلة بهذا البند بإٌجاز تحت بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
حول المادة ( 14 - 3انظر صفحة .)17
األمور األخرى التً أحالتها الهٌئتان الفرعٌتان إلى مإتمر األطراف العامل 7التآزر
المتعلق بعملٌة االعتماد فً إطار آلٌات بروتوكول كٌوتو 7تم فً ٌوم الجمعة 12
دٌسمبر/كانون اِول النظر فً مسودة المرار
( )FCCC/SBI/2014/8/ADD.1التً أُحٌلت من الدورة اِربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ إلى الدورة العاشرة من مإتمر اِطراؾ العامل ٔعتمادها.
بعد تسلٌط الضوء على "التنالضات المنطمٌة" بٌن مناشدة المجلس التنفٌذي َلٌة
التنمٌة النظٌفة واللجنة المعنٌة باْشراؾ على التنفٌذ المشترن "للنظر" فً وضع
آلٌة لٕعتماد المشترن والتكلٌؾ "بأشتران فً وضع وتطبٌق " اَلٌة فً الفمرة
الثانٌة ،طلب مندوب البرازٌل ،وعارضه فً البداٌة مندوب أتحاد اِوروبً،
حذؾ الفمرة وإزالة الموسٌن من الفمرة اِولى .اعتمد مإتمر اِطراؾ العامل
مسودة الممرر بصٌؽته المعدلة.
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األمور اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة 7القوائم المالٌة المدققة لفترة السنتٌن 4114
  74112تم عرض المنالشات ذات الصلة بهذا البند بإٌجاز تحت بند جدول أعمالالهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول اِمور اْدارٌة والمالٌة والمإسسٌة (انظر صفحة .)19
أداء المٌزانٌة لفترة السنتٌن  74112 - 4111تم عرض المنالشات ذات الصلة
بهذا البند بإٌجاز تحت بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول المسابل اْدارٌة
والمالٌة والمإسسٌة (انظر صفحة .)19
الجزء المشترك رفٌع المستوى للدورة العشرٌن لمإتمر األطراف والدورة العاشرة
لمإتمر األطراف العامل
افتتح مانوٌل بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ  /الدورة
العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل ووزٌر البٌبة فً بٌرو نٌابَة عن أؤنتا هومأ
ربٌس بٌرو الجزء رفٌع المستوى ٌوم الثٕثاء الموافق  9من دٌسمبر  /كانون
اِول ،وأشار إلى وجود "روح إٌجابٌة فً لٌما" .وأكد على الحاجة إلى "زٌادة هذه
الروح لتحمٌق النتابج التً ٌتولعها العالم منا".
أشارت كرٌستٌانا فٌجورٌس ،اِمٌن التنفٌذي ٔتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن
تؽٌّر المناخ ،إلى أن هذا الموسم هو موسم الزراعة – وف ًما لتموٌم "إنكا" – وأشارت
إلى تحذٌر تموٌم العلم من "عدم توافر المزٌد من الولت" .وأضافت مإك ًدة أنه " لد
حان الولت ِن نموم هنا فً لٌما بزراعة بذور لعالم أكثر أما ًنا وعدالة ورخا ًء لنا
جمٌعًا".
ذكر سام كوتٌسا ،ربٌس الدورة التاسعة والستٌن للجمعٌة العامة لّمم المتحدة ،أن
"العمل كالمعتاد" لٌس خٌارً ا ،وأضاؾ أن "هنان بصٌص من اِمل" أوحت به
المعرفة المابلة بؤن اتخاذ إجراءات اَن والتحول نحو التصادٌات تعادل اِثر
الكربونً وتتصدى للمناخ ٌمكن أن ُتملل من تكلفة التكٌّؾ ؼ ًدا.
ومن جانبه لال بان كً مون ،اِمٌن العام لّمم المتحدة" ،لٌس هذا ولت اْصٕح
ً
مإكدا على أنه لكً تظل الزٌادة فً درجة حرارة العالم دون
بل ولت التحول"،
درجتٌن مبوٌتٌن فإنه "ٌجب على كل اِطراؾ أن تكون جزءاً من الحل وٌجب أن
تشترن كل المجتمعات فً تحمٌق ذلن" .وطلب من اِطراؾ عدة أمور من بٌنها:
تمدٌم مسودة نص متوازن ومنظم بصورة جٌدة لٌكون أساسا ً للمفاوضات فً عام
 2015والوصول إلى فهم مشترن حول نطاق المساهمات المحددة على المستوى
الوطنً وتناول عملٌة تموٌل المناخ.
عمب ذلن ،تم استبناؾ الجزء رفٌع المستوى بتصرٌحات من رإساء ونواب رإساء
الدول والحكومات والوزراء ورإساء الوفود الحاضرٌنٌ .توافر بث لهذه
التصرٌحات على اْنترنت على المولع اْلكترونً التالً:
http://unfccc6.meta-fusion.com/cop20/events
اجتماع المائدة المستدٌرة الوزاري حول تموٌل المناخ 7تم عمد اجتماع المابدة
المستدٌرة الوزاري حول تموٌل المناخ ٌوم الثٕثاء  9دٌسمبر/كانون اِول.
لٓطٕع على موجز بالتصرٌحات التً أدلى بها الوزراء خٕل هذا أجتماع،
ٌرجى زٌارة العنوان اْلكترونً التالً:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12616e.html
ّ
المعزز7
الحوار الوزاري المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
تم عمد حوار وزاري حول منهاج دٌربان للعمل المعزز فً اِربعاء  10دٌسمبر/
كانون اِول .لٓطٕع على موجز بالتصرٌحات التً أدلى بها الوزراء أثناء
الحوارٌ ،رجى زٌارة العنوان اْلكترونً التالً:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12617e.html
الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذٌ 7وم أثنٌن  1دٌسمبر/كانون اِول افتتح ٌاوفولً (فٌجً)،
ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،الدورة وحث اِطراؾ على التركٌز على الوصول إلى
إجماع فً الرأي بطرٌمة فعالة .لٓطٕع على موجز بالتصرٌحات التً جرت أثناء
الجلسة أفتتاحٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذٌ ،رجى زٌارة العنوان اْلكترونً
التالًhttp://www.iisd.ca/vol12/enb12609e.html :
األمور التنظٌمٌة 7اعتمدت اِطراؾ جدول اِعمال ()FCCC/SBI/2014/9
مع تعلٌق بند المعلومات ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول من البٕؼات الوطنٌة .كما
وافمت الهٌبة الفرعٌة على النظر تحت عنوان "أمور أخرى" البند الخاص بعضوٌة
اِطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول فً فرٌق الخبراء أستشاري الذي تم
احالته الٌها من لبل مإتمر اِطراؾ.
هذا ولد وافمت اِطراؾ على تنظٌم العمل كما هو ممدم.
انتخاب األعضاء بخالف الرئٌس 7خٕل الجلسة أفتتاحٌة العامة للهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ المنعمدة ٌوم أثنٌن  1دٌسمبر/كانون اِول ،أعلن ٌاوفولً ربٌس الهٌبة عن
أنه سٌتم استكمال المشاورات حول هذه المسؤلة بتٌسٌر من شٌخ ندٌاي سٌٕ
(السنؽال) .خٕل الجزء اِول من الجلسة الختامٌة المنعمدة ٌوم الجمعة 5
دٌسمبر/كانون اِول ،صرح ٌاوفولً أن المشاورات الخاصة باختٌار نابب ربٌس
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ وممرر الهٌبة لم تستكمل .ووافمت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على
دعوة مإتمر اِطراؾ إلى انتخاب نابب ربٌس وممرر الهٌبة .فً السبت 13
دٌسمبر/كانون اِول تم انتخاب اِعضاء بخٕؾ الربٌس خٕل الجلسة الختامٌة
العامة لمإتمر اِطراؾ.
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دورة الفرٌق العامل المعنً بالتقٌٌم متعدد األطراف بموجب عملٌة مراجعة التقٌٌم
المستقل 7تم تناول هذا البند خٕل الجلسة العامة أفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
المنعمدة ٌوم أثنٌن الموافق اِول من دٌسمبر /كانون اِول .أوضح ٌاوفولً
،ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،أنه سٌجري خٕل هذه الدورة تمٌٌم ما لدمته  17دولة
متمدمة من ألتزامات المحددة كمًٌا للحد من أنبعاثات وأهداؾ التخفٌض على كافة
لطاعات ألتصاد ،بما فً ذلن التمدم المحرز نحو تحمٌق ذلن  ،وأشار إلى أن ذلن
من شؤنه إثبات أن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ متواجدة فً للب تنفٌذ أتفالٌة.
انعمدت الجولة اِولى من دورة الفرٌق العامل المعنً بالتمٌٌم متعدد اِطراؾ
بموجب عملٌة مراجعة التمٌٌم المستمل على جزءٌن ،اِول ٌوم السبت  6دٌسمبر
/كانون اِول والثانً ٌوم أثنٌن  8دٌسمبر /كانون اِول .وسوؾ تنعمد الجولتٌن
الثانٌة والثالثة من الدورة والمعنٌتان بتمٌٌم بمٌة اِطراؾ المدرجة فً المرفق
اِول ،فً الدورتٌن الثانٌة واِربعٌن والثالثة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،على
التوالً.
عند افتتاح دورة الفرٌق العامل المعنً بالتمٌٌم متعدد اِطراؾ ،أشار ٌاوفولٌربٌس
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ إلى اثنتٌن من عملٌات المٌاس واْبٕغ والتحمق الجدٌدتٌن
اللتٌن تم إنشابهما فً كانكون؛ وهما عملٌة مراجعة التمٌٌم المستمل للدول المتمدمة
وعملٌة التشاور والتحلٌل الدولً للدول النامٌة .لامت اِطراؾ بتمدٌم عروض حول
التمدم نحو تحمٌق أهداؾ التخفٌض المحددة كمٌا ً على كافة لطاعات ألتصاد وتبع
هذه العروض جلسة أسبلة وأجوبة.
لٓطٕع على موجز عن العروض والمنالشات المنعمدة خٕل دورة الفرٌق العامل
المعنً بالتمٌٌم متعدد اِطراؾٌ ،رجى زٌارة العنوان اْلكترونً التالً:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12614e.html
http://www.iisd.ca/vol12/enb12615e.html
تقدٌم التقارٌرمن األطراف المدرجة بالمرفق األول ومراجعتها 7تم النظر فً هذا
البند ( ) (FCCC/SBI/2014/INF.19للمرة اِولى ٌوم أثنٌن  1دٌسمبر /
كانون اِول .الترح ٌاوفولً إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتم تٌسٌرها بواسطة
هٌلٌن بلوم (نٌوزٌلندا) وفطومة محمد حسٌن (كٌنٌا) بشؤن البنود الفرعٌة الثٕثة:
تجمٌع ودمج البٕؼات الوطنٌة السادسة والتمارٌر اِولى التً تصدر كل سنتٌن من
اِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول لٕتفالٌة اْطارٌة ،وتجمٌع ودمج المعلومات
التكمٌلٌة المدمجة فً البٕؼات الوطنٌة السادسة من اِطراؾ المدرجة فً المرفق
اِول لٕتفالٌة اْطارٌة واِطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ،ومراجعة الخطوط
التوجٌهٌة ْعداد البٕؼات الوطنٌة بواسطة اِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول
لٕتفالٌة اْطارٌة ،ووافمت اِطراؾ على ألتراح.
تجمٌع ودمج البالغات الوطنٌة السادسة والتقارٌر األولى التً تصدر كل سنتٌن
من األطراف المدرجة فً المرفق األول لالتفاقٌة اإلطارٌة 7تم النظر فً هذا البند
( )FCCC/SBI/2014/INF.20 and Add.1-2للمرة اِولى ٌوم أثنٌن
1دٌسمبر  /كانون اِول.
خٕل الجزء اِول من الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الذي عُمد ٌوم
الجمعة  5دٌسمبر /كانون اِول ،ذكر ٌافولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ أن
اِطراؾ لم تستطع التوصل إلى اتفاق حول المضٌة وأن البند الفرعً سوؾ ٌتم
وضعه على جدول اِعمال المإلت للدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
تجمٌع ودمج المعلومات التكمٌلٌة المدمجة فً البالغات الوطنٌة السادسة من
األطراف المدرجة فً المرفق األول لالتفاقٌة اإلطارٌة واألطراف فً بروتوكول
كٌوتو
تم النظر فً هذا البند ( )FCCC/SBI/2014/INF.21للمرة اِولى ٌوم أثنٌن
 1دٌسمبر  /كانون اِول .خٕل الجزء اِول من الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم الجمعة  5دٌسمبر /كانون اِول ،اعتمدت الهٌبة النتابج.
النتٌجة النهائٌة 7توصلت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ إلى النتابج
( ،)FCCC/SBI/2014/L.30وترحب الهٌبة بالتجمٌع والدمج  ،وأُحٌطت علمًا
بذلن.
مراجعة الخطوط التوجٌهٌة إلعداد البالغات الوطنٌة بواسطة األطراف المدرجة
فً المرفق األول من االتفاقٌة ،الجزء الثانً 7الخطوط التوجٌهٌة لتقارٌر االتفاقٌة
اإلطارٌة حول البالغات الوطنٌة 7تم النظر فً هذا البند ()FCCC/ TP/2014/5
للمرة اِولى ٌوم أثنٌن  1دٌسمبر  /كانون اِول .خٕل الجلسة الختامٌة العامة
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم الجمعة  5دٌسمبر /كانون اِول ،ذكر ٌاوفولً أن
اِطراؾ لم تستطع الوصول إلى اتفاق وأن هذا البند الفرعً سوؾ ٌتم وضعه على
جدول اِعمال المإلت للدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
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تقرٌر بٌانات القوائم الوطنٌة لجرد غازات الدفٌئة من األطراف المدرجة فً
المرفق األول من االتفاقٌة اإلطارٌة خالل الفترة من  1661إلى  74114تم النظر
فً هذا البند ( )FCCC/SBI/2014/20للمرة اِولى ٌوم أثنٌن  1دٌسمبر /
كانون اِول .وأحٌطت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ علمًا بالتمرٌر.
تقرٌر التجمٌع والمحاسبة لؤلطراف المدرجة فً المرفق باء بموجب بروتوكول
كٌوتو 7تم النظر فً هذا البند ()FCCC/KP/CMP/2014/7 and Add.1
للمرة اِولى ٌوم أثنٌن الموافق اِول من دٌسمبر  /كانون اِول .وأحاطت الهٌبة
علمًا بالتمرٌر.
تقارٌر األطراف غٌر المدرجة فً المرفق األول 7المعلومات المدرجة فً البالغات
الوطنٌة المقدمة من األطراف غٌر المدرجة فً المرفق األول 7تم تعلٌق هذا البند.
عمل فرٌق الخبراء االستشاري 7تم النظر فً هذا البند
( )FCCC/SBI/2014/17-19 and INF.15-16للمرة اِولى ٌوم أثنٌن 1
دٌسمبر  /كانون اِول .الترح ٌاوفولً إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتم تٌسٌرها
بواسطة هٌلٌن بلوم (نٌوزٌلندا) و لٌلٌان بورتٌو (باراجواي) ووافمت اِطراؾ على
هذا ألتراح  .أُجرٌت المشاورات ؼٌر الرسمٌة ٌومً الثٕثاء واِربعاء  2و 3
دٌسمبر  /كانون اِول.
خٕل الجزء اِول من الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم
الجمعة  5دٌسمبر /كانون اِول ،اعتمدت الهٌبة النتابج.
النتٌجة النهائٌة 7توصلت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ إلى النتابج
( ،)FCCC/SBI/2014/L.26وترحب الهٌبة بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
التمدم الذي حممه فرٌق الخبراء أستشاري فً تنفٌذ أنشطته

واستراتٌجٌة الفرٌق طوٌلة اِجل ( ،)2018 - 2015التً تحدد
أستراتٌجٌات المعنٌة بتعزٌز تمدٌم المساعدة التمنٌة إلى اِطراؾ ؼٌر
المدرجة فً المرفق اِول بطرٌمة فعالة ومٕبمة ومستدامة على
المستوٌات اْللٌمٌة ودون اْللٌمٌة والوطنٌة.
تشجٌع اِطراؾ على ترشٌح ،فً ألرب ولت ممكن ،الخبراء التمنٌٌن

من ذوي المإهٕت ذات الصلة لٓنضمام إلى لابمة خبراء اتفالٌة اِمم
المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌّر المناخ وفرٌق الخبراء أستشاري
ِؼراض تنظٌم دورات تدرٌبٌة لهم فً ألرب ولت ممكن خٕل عام
.2015
حث الدول المتمدمة من اِطراؾ المدرجة فً المرفق الثانً من

أتفالٌة وؼٌرها من اِطراؾ من الدول المتمدمة  -التً ٌمكنها المٌام
بذلن – على توفٌر الموارد المالٌة لتمكٌن فرٌق الخبراء أستشاري
من تنفٌذ اِنشطة المخطط لها فً برنامج عمله.
دعوة البرامج والمنظمات متعددة اِطراؾ للتعاون مع فرٌق الخبراء

أستشاري ،حسب ألتضاء ،فً تمدٌم الدعم التمنً لّطراؾ ؼٌر
المدرجة فً المرفق اِول ْعداد البٕؼات الوطنٌة وتمارٌر التحدٌث
التً تصدر كل سنتٌن.
تقدٌم الدعم المالً والتقنً 7تم النظر فً هذا البند
()FCCC/SBI/2014/INF.12 and 22, and FCCC/CP/2014/2
للمرة اِولى ٌوم أثنٌن  1دٌسمبر/كانون اِول .الترح ٌاوفولً إجراء مشاورات
ؼٌر رسمٌة ٌتم تٌسٌرها بواسطة هٌلٌن بلوم ولٌلٌان بورتٌو ووافمت اِطراؾ على
هذا ألتراح .أُجرٌت المشاورات ؼٌر الرسمٌة ثٕث مرات خٕل اِسبوع.
وخٕل الجزء اِول من الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم
الجمعة  5دٌسمبر /كانون اِول ،اعتمدت الهٌبة النتابج.
النتٌجة النهائٌة7
توصلت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ إلى النتابج ( ،)FCCC/SBI/2014/L.29لامت
الهٌبة بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
دعوة مرفق البٌبة العالمٌة إلى مواصلة تمدٌم معلومات مفصلة ودلٌمة

وكاملة فً الولت المناسب عن أنشطته المتعلمة بإعداد البٕؼات
الوطنٌة بواسطة اِطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول ،بما فً ذلن
معلومات عن مواعٌد الموافمة على التموٌل وصرؾ اِموال.
دعوة مرفق البٌبة العالمٌة إلى مواصلة تمدٌم معلومات عن الموعد

التمرٌبً ْنجاز مشروع البٕؼات الوطنٌة والتارٌخ التمرٌبً لعرضه
على اِمانة للبٕؼات الوطنٌة للنظر فٌها خٕل الدورة الثالثة
واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.

الثالثاء 27ديسمبر/كانون األول

3125

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

دعوة مرفق البٌبة العالمٌة إلى مواصلة تمدٌم معلومات مفصلة ودلٌمة

وكاملة فً الولت المناسب عن أنشطته المتعلمة بإعداد التمارٌر المحدثة
التً تصدر كل سنتٌن ،بما فً ذلن المعلومات المتعلمة بمواعٌد طلبات
للحصول على التموٌل والموافمة على التموٌل وصرؾ اِموال فضٕ
عن الموعد التمرٌبً لعرض هذه التمارٌر على اِمانة للنظر فٌها خٕل
الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
أحٌطت علما ً بالمعلومات الممدمة من مرفق البٌبة العالمٌة إلى مإتمر

اِطراؾ بشؤن التموٌل المتاح لّطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق
اِول ْعداد البٕؼات والتمارٌر المحدثة التً تصدر كل سنتٌن فً
إطار أحدث تجدٌد للموارد والمعلومات المتعلمة بمبلػ التموٌل اْجمالً
المتاح لمجال تركٌزها المحوري وهو تؽٌر المناخ.
أحٌطت علما ً بؤنه فً  4دٌسمبر /كانون اِول  ،2014لدمت واحدة

من الدول اِطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول اول تمارٌرها
المحدثة التً تصدر كل سنتٌن ،فً حٌن أنه من المتولع أن تمدم سبع
دول أخرى هذه التمارٌر بحلول  31من دٌسمبر /كانون اِول
.2014
أحٌطت علما ً أنه اعتباراً من  1دٌسمبر  /كانون اِول  ،2014بدأت

أمانة مرفق البٌبة العالمٌة فً تلمً  48طلبا من اِطراؾ ؼٌر
المدرجة فً المرفق اِول اِطراؾ للحصول على أموال ْعداد
التمارٌر المحدثة التً تصدر كل سنتٌن ،وأن مجلس مرفق البٌبة
العالمٌة لد اعتمد فً أكتوبر  /تشرٌن اِول عام  2014مشروعا ً لعدد
 35دولة من الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة وألل البلدان ً
نموا
ٔستكمال هذه التمارٌر.
تكرر حثها اِطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول التً لم تمدم بعد

طلباتها إلى مرفق البٌبة العالمٌة للحصول على الدعم الٕزم ْعداد
التمارٌر المحدثة التً تصدر كل سنتٌن وتمدٌمها فً الولت المناسب.
تشجٌع وكأت مرفق البٌبة العالمٌة على مواصلة تٌسٌر إعداد وتمدٌم

ممترحات المشارٌع من لبل اِطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول
ْعداد التمارٌر المحدثة التً تصدر كل سنتٌن.
دعوة مرفق البٌبة العالمٌة ِن ٌُدرج فً تمرٌره إلى الدورة الواحدة

والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ معلومات عن اْجراءات المتاحة لتسهٌل
وصول اِطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول إلى التموٌل الٕزم
ْعداد البٕؼات الوطنٌة و التمارٌر المحدثة التً تصدر كل سنتٌن فً
تطبٌق واحد.
أحٌطت علما ً بالتمدم الذي أحرزه مرفق البٌبة العالمٌة فً تفعٌل برنامج

الدعم العالمً وتشجٌع اِطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول على
أستفادة من الفرص للحصول على المساعدة والدعم التمنً المتاح فً
إطار برنامج الدعم العالمً.
أحٌطت علما ً  -مع التمدٌر – إلى أنه اعتبارً ا من  4دٌسمبر  /كانون

اِول  ،2014لدمت اِطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول 147
من المجموعة اِولى من البٕؼات الوطنٌة و 105من المجموعة
الثانٌة وتسعة من المجموعة الثالثة وواحدة من المجموعة الرابعة
وواحدة من المجموعة الخامسة .كما أحٌطت علما ً أنه بحلول نهاٌة عام
 ،2014من المتولع أن تمدم اِطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول
 20بٕ ًؼا من المجموعة الثانٌة و 11من المجموعة الثالثة.
برنامج العمل المعنً بتفهم المزٌد عن تنوع إجراءات التخفٌف المالئمة وطنًٌا 7تم
النظر فً هذا البند ( )FCCC/SBI/2014/INF.11 and 24للمرة اِولى
ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر  /كانون اِول .الترح ٌاوفولً إجراء مشاورات
ؼٌر رسمٌة ٌتم تٌسٌرها بواسطة آن جان (سنؽافورة) ودٌمٌتار نٌكوؾ (فرنسا)،
ووافمت اِطراؾ على هذا ألتراح .وخٕل الجزء اِول من الجلسة الختامٌة
العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم الجمعة  5دٌسمبر /كانون اِول اعتمدت
الهٌبة النتابج.
النتٌجة النهائٌة 7أشارت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً النتابج
( )FCCC/SBI/2014/L.36إلى أنها لد اختتمت برنامج العمل المعنً بتفهم
المزٌد عن تنوع إجراءات التخفٌؾ المٕبمة وطنًٌا – كما لامت الهٌبة بعدة أمور من
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بٌنها ما ٌلً:
أحٌطت علما ً باِنشطة المنفذة خٕل برنامج العمل.

اْلرار بؤن المعلومات والخبرات التً تم تبادلها فً إطار برنامج

العمل لد عززت فهم تنوع إجراءات التخفٌؾ المٕبمة.
أعتراؾ بأحتٌاج لدعم سبل التنفٌذ من أجل إعداد وتنفٌذ إجراءات

تخفٌؾ مٕبمة وطنًٌا لابلة للمٌاس واْبٕغ والتحمق ،فضٕ عن الدعم
المتاح والممدم.
اْلرار ببدء المواءمة بٌن إجراءات التخفٌؾ ودعم سبل التنفٌذ فً

سجل تدوٌن إجراءات التخفٌؾ المٕبمة وطنًٌا.
مطالبة اِمانة بضمان التشؽٌل السلٌم لسجل إجراءات التخفٌؾ المٕبمة

وطنًٌا.
األمور المتعلقة بآلٌات بروتوكول كٌوتو 7استعراض طرائق وإجراءات آلٌة التنمٌة
النظٌفة 7تم النظر فً هذا البند للمرة اِولى ٌوم أثنٌن  1دٌسمبر  /كانون اِول.
الترح ٌاوفولً إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتم تٌسٌرها بواسطة جٌفري سبونر
(جاماٌكا) ووافمت اِطراؾ على ألتراح.
خٕل الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم الجمعة  5دٌسمبر/
كانون اِول ،اعتمدت الهٌبة النتابج .أعربت مندوبة ناورو ،نٌابًة عن تحالؾ الدول
الجزرٌة الصؽٌرة  ،عن خٌبة أملها بسبب عدم إحراز تمدم فً الدورة الواحدة
واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،حٌث كان من المفترض أن تحدد لٌما كٌفٌة بناء
صافً التخفٌؾ فً آلٌة التنمٌة النظٌفة من خٕل خطوط اِساس المتحفظة وتمصٌر
فترات أعتماد واْلؽاء ،كما أعربت عن أملها فً مواصلة العمل على صافً
التخفٌؾ فً الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
النتٌجة النهائٌة 7وافمت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً النتابج
( )FCCC/SBI/2014/L.35على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة فً دورتها
الثانٌة واِربعٌن.
استعراض الخطوط التوجٌهٌة للتنفٌذ المشترك 7تم النظر فً هذا البند للمرة اِولى
ٌوم أثنٌن  1دٌسمبر  /كانون اِول .الترح ٌاوفولً إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة
ٌتم تٌسٌرها بواسطة ٌاو أوسافو (ؼانا) ودٌمٌتار نٌكوؾ (فرنسا) ووافمت اِطراؾ
على ألتراح .خٕل الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم
الجمعة  5دٌسمبر /كانون اِول ،اعتمدت الهٌبة النتابج .صرحت مندوبة ناورو
نٌابًة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة بؤن هنان مساحة لتحسٌن السٕمة البٌبٌة
للتنفٌذ المشترن وتطلعت لمنالشة كٌفٌة ضمان تحمٌق التنفٌذ المشترن لمنفعة صافٌة
من الؽٕؾ الجوي فً الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
النتٌجة النهائٌة 7وافمت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً النتابج
( )FCCC/SBI/2014/L.34على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة فً دورتها
الثانٌة واِربعٌن على أساس نص مسودة الممرر بهدؾ التراح مسودة لرار ٌتم
النظر فٌه أثناء الدورة الحادٌة عشر لمإتمر اِطراؾ العامل.
طرائق اإلسراع فً استمرار إصدار وحدات خفض االنبعاثات فً إطار التنفٌذ
المشترك ونقلها وحٌازتها7
تم النظر فً هذا البند ( )FCCC/TP/2014/4للمرة اِولى ٌوم أثنٌن 1
دٌسمبر  /كانون اِول .الترح ٌاوفولً إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتم تٌسٌرها
بواسطة ٌاو أوسافو (ؼانا) ودٌمٌتار نٌكوؾ (فرنسا) ووافمت اِطراؾ على
ألتراح .خٕل الجلسة الختامٌة للهٌبة العامة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم الجمعة
الموافق  5دٌسمبر /كانون اِول ،اعتمدت الهٌبة النتابج.
النتٌجة النهائٌة 7وافمت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً النتابج
( ،)FCCC/SBI/2014/L.33على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة فً دورتها
الثانٌة واِربعٌن.
إجراءات وآلٌات الطعن على قرارات المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة
والترتٌبات المإسسٌة لذلك 7تم النظر فً هذا البند للمرة اِولى ٌوم أثنٌن 1
دٌسمبر  /كانون اِول .الترح ٌاوفولً إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتم تٌسٌرها
بواسطة ٌاو أوسافو (ؼانا) وكونٌهٌكو شٌمادا (الٌابان) ووافمت اِطراؾ على
ألتراح .وخٕل الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم الجمعة
الموافق  5دٌسمبر /كانون اِول ،اعتمدت الهٌبة النتابج.
النتٌجة النهائٌة 7وافمت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً النتابج
( )FCCC/SBI/2014/L.31على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة على أساس
مسودة النص الممدم من المٌسران المشاركان

الثالثاء 27ديسمبر/كانون األول
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نشرة مفاوضات األرض
........................

( )FCCC/SBI/2012/33/Add.1فً الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ.
تقرٌر مدٌر سجل المعامالت الدولٌة بموجب بروتوكول كٌوتو 7خٕل الجلسة
أفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم أثنٌن الموافق اِول من دٌسمبر /
كانون اِول ،أشارت الهٌبة إلى معرفتها بالتمرٌر
(.)FCCC/SBI/2014/INF.18
نموا :تم النظر فً هذا البند
األمور المتعلقة بؤقل البلدن ً
( )FCCC/SBI/2014/13للمرة اِولى ٌوم أثنٌن  1دٌسمبر  /كانون اِول.
الترح ٌاوفولً إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتم تٌسٌرها بواسطة كولٌن بٌن (جزر
سلٌمان) ووافمت اِطراؾ على ألتراح .خٕل الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم الجمعة الموافق  5دٌسمبر /كانون اِول ،اعتمدت الهٌبة
النتابج.
النتٌجة النهائٌة 7وافمت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً النتابج
( ،)FCCC/SBI/2014/L.24على ما ٌلً:
الترحٌب بتمرٌر أجتماع السادس والعشرٌن لفرٌق الخبراء المعنً

بؤلل البلدان نمواً ونتابج الخطة الوطنٌة للتكٌؾ.
أعتراؾ بالتمدم الذي أحرزه فرٌق الخبراء المعنً بؤلل البلدان ً
نموا

فً إطار برنامج عمله خٕل  ، 2015 – 2014والترحٌب بإطٕق
ورش العمل التدرٌبٌة اْللٌمٌة حول الخطط الوطنٌة للتكٌؾ الخاصة
بؤلل البلدان نمواً خٕل .2015 – 2014
اْعراب عن تمدٌرها لبلجٌكا وكندا وفنلندا واٌرلندا والنروٌج لتمدٌم

الدعم المالً لفرٌق الخبراء المعنً بؤلل البلدان نمواً.
أحاطة علما ً بالمساهمات التً لدمتها الدول اِطراؾ فً الصندوق

الخاص بؤلل البلدان نمواً وتشجٌع اِطراؾ اِخرى على المساهمة.
الترحٌب بتمدٌم ممترحات للصندوق الخاص بؤلل البلدان نمواً لتموٌل

تنفٌذ مشارٌع برامج العمل الوطنٌة للتكٌؾ.
دعوة مرفق البٌبة العالمٌة ٔستكشاؾ سبل تبسٌط الوصول إلى

الصندوق الخاص بؤلل البلدان نمواً.
مطالبة فرٌق الخبراء المعنً بؤلل الدول نمواً بإخطار الهٌبة بالجهود

التً ٌبذلها فً تنفٌذ برنامج عمله خٕل  2014و.2015
دعوة اِطراؾ – التً ٌمكنها المٌام بذلن  -لمواصلة تمدٌم الدعم الٕزم

لتنفٌذ برنامج عمل فرٌق الخبراء المعنً بؤلل البلدان نمواً.
تقرٌر لجنة التكٌف7
تم النظر فً هذا البند ( )FCCC/SB/2014/2للمرة اِولى ٌوم أثنٌن 1
دٌسمبر  /كانون اِول .الترح ٌاوفولً إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة مشتركة بٌن
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ٌتم تٌسٌرها
بواسطة خٌمٌنا نٌٌتو كاراسكو (كولومبٌا) وماكوتو كاتو (الٌابان) ووافمت اِطراؾ
على ألتراح .خٕل الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم
الجمعة  5دٌسمبر /كانون اِول ،اعتمدت الهٌبة النتابج.
النتٌجة النهائٌة7
لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً النتابج ( ،)FCCC/SB/2014/L.7بعدة أمور
من بٌنها ما ٌلً:
الترحٌب بتمرٌر لجنة التكٌؾ والتمدم الذي أحرزته فً تنفٌذ خطة العمل

الثٕثٌة.
أحاطة علما ً مع التمدٌر بالعمل المستمر الذي تموم به لجنة التكٌؾ فً

تمدٌم الدعم التمنً والتوجٌه لّطراؾ ْجراء التكٌؾ ،بما فً ذلن من
خٕل العمل الذي تموم به فرلة عمل اللجنة فً خطط التكٌؾ الوطنٌة.
مطالبة اِطراؾ والكٌانات التشؽٌلٌة لُلٌة المالٌة وؼٌرها من الكٌانات

ذات الصلة التً تمارس أعمال التكٌؾ بالنظر فً التوصٌات الواردة
فً الفصل الخامس من تمرٌر لجنة التكٌؾ.
تكرار تشجٌعها لّطراؾ على ترشٌح خبراء للجنة التكٌؾ من ذوي

الخبرات والمعارؾ المتنوعة ذات الصلة بالتكٌؾ مع تؽٌر المناخ ،مع
اِخذ فً أعتبار كذلن ضرورة تحمٌق المساواة فً النوع أجتماعً.
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الترحٌب ببدء نظر لجنة التكٌؾ فً خطة عملها الممبلة اعتباراً من

.2016
خطط التكٌف الوطنٌة 7تم النظر فً هذا البند ( FCCC/SBI/2014/13,
)INF.14 and 15, FCCC/SB/2014/2 and FCCC/CP/2014/2
للمرة اِولى ٌوم أثنٌن  1دٌسمبر  /كانون اِول .الترح ٌاوفولً إجراء مشاورات
ؼٌر رسمٌة مشتركة بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ٌتم تٌسٌرها بواسطة كولٌن بٌن (جزر سلٌمان) وتوماس شروسزكزو
(بولندا) ووافمت اِطراؾ على ألتراح .خٕل الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم الجمعة  5دٌسمبر /كانون اِول ،اعتمدت الهٌبة النتابج
أرسلت مسودة ممرر للنظر فٌه واعتماده من لبل الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
النتٌجة النهائٌة7
رحبت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً النتابج (،)FCCC/SBI/2014/L.42
بالمعلومات الممدمة من اِطراؾ حول عدة أمور من بٌنها :خبراتهم فً تطبٌق
الخطوط التوجٌهٌة اِولٌة لصٌاؼة خطط التكٌؾ الوطنٌة والتوصٌة بمسودة ممرر
حول خطط التكٌؾ الوطنٌة.
اتخذ مإتمر اِطراؾ المرار ( )FCCC/SBI/2014/L.42/Add.1ولرر عدة
أمور من بٌنها ما ٌلً:
اتخاذ لرار بعدم ضرورة تنمٌح الخطوط التوجٌهٌة لصٌاؼة خطط

التكٌؾ الوطنٌة فً الولت الحالً.
اْلرار بؤن عملٌة صٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة هً أحد أهم

الممومات لبناء المدرة على التكٌؾ والحد من المابلٌة للتعرض لتؤثٌرات
تؽٌر المناخ.
التؤكٌد على أن عملٌة خطط التكٌؾ الوطنٌة عبارة عن عدة أمور من

بٌنها :أنها نهج شفاؾ لابم على المشاركة ٌراعً الفوارق بٌن الجنسٌن
وتموده الدول.
اْلرار بالطبٌعة المستمرة والمتكررة وطوٌلة اِجل لعملٌة خطط

التكٌؾ الوطنٌة.
أعتراؾ بؤهمٌة اْبٕغ عما تنطوي علٌه عملٌة صٌاؼة وتنفٌذ خطط

التكٌؾ الوطنٌة ،فضٕ عن مخرجات ونتابج تلن العملٌة.
اتخاذ لرار بضرورة تعزٌز عملٌة تمدٌم التمارٌر عن عملٌة صٌاؼة

وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة.
دعوة اِطراؾ من البلدان اِلل ً
نموا وؼٌرها من اِطراؾ إلى تمدٌم

المخرجات  -بما فً ذلن وثابق خطط التكٌؾ الوطنٌة  -والنتابج
المتعلمة بعملٌة صٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة ،إلى نظام
معلومات دعم عملٌة خطط التكٌؾ الوطنٌة (وهو عبارة عن أداة على
شبكة اْنترنت ٔ تزال لٌد التطوٌر ،مزودة بمبادئ توجٌهٌة تفاعلٌة
ودراسات حالة ومعلومات ذات صلة بدعم عملٌة خطط التكٌؾ
الوطنٌة).
إتخاذ لرار بمواصلة النظر فً كٌفٌة تعزٌز إعداد التمارٌر عن عملٌة

صٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة فً الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ.
مطالبة لجنة التكٌؾ وفرٌق الخبراء المعنً بؤلل البلدان نمواً  -بالتعاون

مع الصندوق اِخضر للمناخ باعتباره كٌان تشؽٌلً لُلٌة المالٌة،
بالنظر فً كٌفٌة تمدٌم أفضل دعم لّطراؾ من الدول النامٌة للحصول
على تموٌل من الصندوق اِخضر للمناخ ِؼراض عملٌة صٌاؼة
وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة وتمدٌم تمرٌر عن ذلن أثناء الدورة الثانٌة
واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
آلٌة وارسو الدولٌة المعنٌة بالخسائر واألضرار المرتبطة بآثار تغٌر المناخ 7تم
النظر فً هذا البند ( )FCCC/SB/2014/4للمرة اِولى ٌوم أثنٌن  1دٌسمبر/
كانون اِول .الترح ٌاوفولً إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة مشتركة بٌن الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ٌتم تٌسٌرها بواسطة
بٌت ٔفندر (كندا) وألؾ وٌلز (جنوب أفرٌمٌا) ووافمت اِطراؾ على ألتراح.
خٕل الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم الجمعة  5دٌسمبر/
كانون اِول ،ذكر ٌاوفولً أن اِطراؾ لم تكن لادرة على التوصل إلى اتفاق
وأشار إلى إدراج البند الفرعً فً جدول اِعمال المإلت للدورة الثانٌة واِربعٌن
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للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
على الرؼم من ذلن ،تمكنت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ٌوم السبت
الموافق  6دٌسمبر /كانون اِول من اعتماد نتابج مشتركة
( ،)FCCC/SB/2014/L.8انتظاراً للمشاورات ؼٌر الرسمٌة المستمرة التً ٌتم
تٌسٌرها بواسطة ٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ و اٌمانوٌل دومٌسانً دٔمٌنً
(سوازٌٕند)  ،ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة تحت إشراؾ
بولجار فٌدال ،ربٌس مإتمر اِطراؾ/مإتمر اِطراؾ العامل بشؤن تشكٌل اللجنة
التنفٌذٌة َلٌة وارسو الدولٌة المعنٌة بالخسابر واِضرار.
فً ٌوم السبت  13دٌسمبر  /كانون اِول صرح جورجً فوتو بٌرنالٌس نابب
ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ والدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل
بؤن المشاورات ؼٌر الرسمٌة لد أسفرت عن مسودة المرار
( ،)FCCC/CP/2014/L.2ولكن هنان حاجة إلى إجراء المزٌد من المشاورات
حول اختٌار عضوٌن للجنة التنفٌذٌة لّطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول
واللذٌن ٔ ٌنتمٌان إلى أي مجموعة إللٌمٌة محددة .كما دعا اِطراؾ إلى مواصلة
المشاورات بٌن الدورات بشؤن هذه المضٌة ،وإجراء مشاورات مع اِمانة فور
التوصل إلى اتفاق لمطالبة اِطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق اِول بتمدٌم
ترشٌحاتها .وٌعتبر أعضاء اللجنة التنفٌذٌة منتخبٌن فً الدورة العشرٌن لمإتمر
اِطراؾ وف ًما لٓجراءات المعمول بها .وافمت اِطراؾ على إدراج هذا المرار
اْجرابً فً تمرٌر الدورة واعتمدت المرار الموضوعً.
النتٌجة النهائٌة7
لرر مإتمر اِطراؾ فً لراره ( )FCCC/CP/2014/L.2عدة أمور من بٌنها
ما ٌلً:
اعتماد خطة العمل اِولٌة لمدة سنتٌن للجنة التنفٌذٌة َلٌة وارسو

الدولٌة المعنٌة بالخسابر واِضرار.
اْشارة إلى المدخٕت المفٌدة الممدمة من اِطراؾ والمرالبٌن

والمنظمات اِخرى كجزء من عملٌة تطوٌر خطة العمل اِولٌة لمدة
سنتٌن للجنة التنفٌذٌة التً تتسم بالشفافٌة والشمولٌة والمابمة على
المشاركة.
إعادة التؤكٌد على تشكٌل اللجنة التنفٌذٌة َلٌة وارسو الدولٌة ،بتوجٌه

من مإتمر اِطراؾ – وتكون مسبولة أمامه  -بهدؾ تمدٌم اْرشادات
الٕزمة لتنفٌذ مهام آلٌة وارسو الدولٌة.
إعادة التؤكٌد على مطالبة اللجنة التنفٌذٌة بتمدٌم تمرٌر سنوي إلى مإتمر

اِطراؾ من خٕل الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ وأن تعد توصٌات ،حسب ألتضاء.
اتخاذ لرار ٌفٌد بؤن تتشكل اللجنة التنفٌذٌة مما ٌلً 10 :أعضاء من

اِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول و  10أعضاء من اِطراؾ ؼٌر
المدرجة فً المرفق اِول على أن تتضمن عضوٌن من أفرٌمٌا وآسٌا
والمحٌط الهادى وؤٌات أمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً ،وعضو واحد من
الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة وعضو واحد من ألل البلدان نمواً
وعضوٌن إضافٌٌن من اِعضاء ؼٌر المدرجٌن فً المرفق اِول ،
مع أخذ هدؾ المساواة فً النوع أجتماعً بعٌن أعتبار.
تشجٌع اِطراؾ على ترشٌح خبراء للجنة التنفٌذٌة من ذوي الخبرات

والمعارؾ المتنوعة ذات الصلة باِضرار والخسابر المرتبطة
بتؤثٌرات تؽٌر المناخ.
اتخاذ لرار ٌفٌد بضرورة تملد اِعضاء مناصبهم لمدة سنتٌن وضرورة

أن ٌكونوا مإهلٌن لتملد المنصب لفترتٌن متتالٌتٌن كحد ألصى ،فضٕ
عن إنتخاب نصؾ اِعضاء فً البداٌة لمدة ثٕث سنوات والنصؾ
اَخر لمدة سنتٌن ،بعد ذلن ٌموم مإتمر اِطراؾ بانتخاب أعضاء لمدة
سنتٌن ،وٌظل اِعضاء فً مناصبهم إلى أن ٌتم انتخاب من ٌخلفهم.
اتخاذ لرار ٌفٌد بجواز لٌام اللجنة التنفٌذٌة بتشكٌل فرق من الخبراء أو

لجان فرعٌة أو هٌبات أو مجموعات استشارٌة مواضٌعٌة أو فرق عمل
موجهة نحو تنفٌذ المهام أو فرق عمل مخصصة بهدؾ المساعدة فً
تنفٌذ عمل اللجنة التنفٌذٌة فً توجٌه تنفٌذ آلٌة وارسو الدولٌة ،حسب
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ألتضاء ،فً دور استشاري ،وتمدٌم تمارٌر عن ذلن إلى اللجنة
التنفٌذٌة.
التؤكٌد على وجوب إتخاذ لرارات اللجنة التنفٌذٌة بتوافق اَراء.
التؤكٌد على وجوب لٌام اللجنة التنفٌذٌة بانتخاب الربٌسٌن المتشاركٌن
سنوٌا ً من بٌن اِعضاء لتملد المنصب لمدة سنة واحدة أحدهما من
اِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول واِخر من اِطراؾ ؼٌر
المدرجة فً المرفق اِول.
التؤكٌد على وجوب لٌام اللجنة التنفٌذٌة بعمد اجتماع مرتٌن فً السنة
على اِلل ،ولها حرٌة تحدٌد عدد أجتماعات ،حسب ألتضاء.
التؤكٌد على وجوب لٌام اللجنة التنفٌذٌة بعمد اجتماعها اِول فً ألرب
ولت ممكن من الناحٌة العملٌة بعد انتخاب أعضابها خٕل الدورة
العشرٌن لمإتمر اِطراؾ ،ولكن فً موعد ألصاه مارس  /آذار
 ،2015وٌتعٌن لٌامها فً أجتماع اِول باعتماد نظامها الداخلً
والبدء فً تنفٌذ خطة عملها.
التؤكٌد على اتاحة حضور منظمات مرالبة ْجتماعات اللجنة التنفٌذٌة
– ما لم تمرر اللجنة لتنفٌذٌة خٕؾ ذلن – من أجل تشجٌع التمثٌل
اْللٌمً المتوازن للمرالبٌن.
التؤكٌد على وجوب إتاحة لرارات ومخرجات اللجنة التنفٌذٌة على
المولع اْلكترونً ْتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ –
ما لم تمرر اللجنة لتنفٌذٌة خٕؾ ذلن – على أن تكون اللؽة اْنجلٌزٌة
هً لؽة العمل وأن تموم اِمانة بدعم وتٌسٌر عمل اللجنة لتنفٌذٌة وفما ً
لتوافر الموارد.

األمور المتعلقة بالتموٌل 7المراجعة الثانٌة لصندوق التكٌف :تمت دراسة هذا البند
)ِ (FCCC/TP/2014/7 and FCCC/SBI/2014/MISC.4ول مرة ٌوم
أثنٌن  1دٌسمبر /كانون اِول .الترح ٌافولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌموم بتٌسٌرها سوزانتً سٌتوروس (أندونٌسٌا) وأنا فورنٌلز
(أسبانٌا) ووافمت اِطراؾ على ألتراح  .وفً أثناء الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ والتً عمدت ٌوم الجمعة الموافق  5دٌسمبر ،لامت الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ بتبنً استنتاجات وأرسلت بمسودة لرار إلى الدورة العاشرة لمإتمر
اِطراؾ العامل لدراسته.
النتٌجة النهائٌة :ذكر مإتمر اِطراؾ العامل فً لراره ،من بٌن أمور أخرى،
أنه:
أحٌط علما ً بتمرٌر مجلس إدارة صندوق التكٌؾ والورلة الفنٌة المتعلمة

بالمراجعة الثانٌة لصندوق التكٌؾ
ٌإكد على الحاجة إلى التنفٌذ الفوري ٔستراتٌجٌة حشد الموارد

الخاصة بمجلس إدارة صندوق التكٌؾ.
ٌشجع مجلس إدارة صندوق التكٌؾ على دراسة نطاق الموارد

والتمدٌرات المعتادة للموارد الضرورٌة والمراجعة المستمرة لحالة
المشروعات ،للتعامل مع موضوع إمكانٌة التنبإ بالموارد
ٌطالب مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بدراسة موضوعات تتعلق

بالتعامل مع تنوٌع موارد الدخل الخاصة بصندوق التكٌؾ وفما لمهمة
الصندوق.
ٌطالب مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بدراسة ،وفما لبرنامج أستعداد

الخاص به ،استراتٌجٌات تعزٌز المإسسات المستهدفة لمساعدة الدول
النامٌة على اعتماد المزٌد من كٌانات التنفٌذ الوطنٌة واْللٌمٌة فً
صندوق التكٌؾ والتؤكد من أن كٌانات التنفٌذ الوطنٌة واْللٌمٌة لد
لامت بزٌادة وتسهٌل إمكانٌة الوصول إلى صندوق التكٌؾ من أجل
تعزٌز إجراءات الوصول إلى صندوق التكٌؾ.
ٌطالب مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بدراسة الخٌارات المتعلمة بتكوٌن

صٕت تشؽٌلٌة بٌن صندوق التكٌؾ والجهات المشكلة بموجب أتفالٌة
لرر مد الترتٌبات المإلتة حتى ٌونٌة  2017مع أمانة مجلس إدارة

صندوق التكٌؾ وأمٌن صندوق التكٌؾ.
ٌطالب الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بالبدء فً

المراجعة الثالثة لصندوق التكٌؾ وإرسال تمرٌر إلى الدورة الثانٌة
عشر لمإتمر اِطراؾ العامل مع اِخذ فً الحسبان تصمٌم المراجعة
الذي تم فً الدورة الثالثة عشر لمإتمر اِطراؾ العامل
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وٌطالب مجلس إدارة صندوق التكٌؾ بؤن ٌضمن فً تمرٌره إلى
الدورة الحادٌة عشر لمإتمر اِطراؾ العامل معلومات حول التمدم
الذي تم احرازه فٌما ٌتعلق باِمور المشار إلٌها بعالٌه.

المزٌد من اإلرشادات المتعلقة بصندوق أقل البلدان نموا :هذه الفمرة
)(FCCC/SBI/2014/INF.17, MISC.3, and FCCC/CP/2014/2
كانت أول الفمرات التً تتم منالشتها ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر .ولد الترح
السٌد ٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،ووافمت الدول اِعضاء على إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌموم بتٌسٌرها السٌد كامل دجٌمواي (الجزابر) وهٌرمان
سٌبس (هولندا) .وخٕل الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،التً عمدت
ٌوم الجمعة  5دٌسمبر /كانون اِول ،تبنت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ نتابج ولامت
بإرسال مسودة لرار لدراستها فً الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
النتٌجة النهائٌة :اتخذ مإتمر اِطراؾ المرار )، (FCCC/SBI/2014/L.38
حٌث لرر من بٌن أمور أخرى ،ما ٌلً:
الترحٌب بزٌادة المخصصات وصرؾ اِموال للدول اِعضاء فً

الصندوق الخاص ِلل البلدان نمواً.
التعبٌر عن أمتنان للمشاركات اْضافٌة من لبل الدول اِطراؾ فً

الصندوق الخاص ِلل البلدان نمواً.
تشجٌع الدول المتمدمة اِطراؾ واِطراؾ اِخرى ،التً تكون فً

وضع ٌمكنها من المٌام بذلن ،على أستمرار فً المساهمة على أساس
تطوعً للصندوق الخاص ِلل البلدان نموا لدعم تنفٌذ برنامج عمل
ألل البلدان نمواً.
دعوة مرفق البٌبة العالمٌة لٕستمرار فً دعم اِنشطة المتبمٌة

والموجودة فً برنامج عمل ألل البلدان نمواً.
مطالبة مرفق البٌبة العالمٌة بمشاركة ،الدروس المستفادة والتمدم الذي

تم احرازه فً مشروعه التجرٌبً ،فً تمرٌره التالًٔ ،عتماد هٌبات
المشروع الوطنٌة لمرفق البٌبة العالمٌة.
دعوة مرفق البٌبة العالمٌة بؤن ٌتضمن فً تمرٌره السنوي الذي ٌرسله

إلى مإتمر اِطراؾ معلومات عن إجراءات محددة لام بها لتنفٌذ
العناصر المتبمٌة من برنامج عمل ألل البلدان نمواً بما فً ذلن تحدٌث
وتنفٌذ برامج العمل الوطنً للتكٌؾ من أجل لٌام الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ بتحدٌد إرشادات إضافٌة ٌتم تمدٌمها إلى
مرفق البٌبة العالمٌة.
مطالب مرفق البٌبة العالمٌة بتعزٌز التواصل مع هٌباته المنفذة

وتشجعٌها على زٌادة تواصلها مع الدول من أجل تٌسٌر تنفٌذ العناصر
اِخرى من برنامج عمل ألل البلدان نمواً بما فً ذلن برامج العمل
الوطنً للتكٌؾ فً الولت المناسب.
تنمٌة ونقل التكنولوجٌا وتنفٌذ االجتماع التقنً 7التقرٌر السنوي المشترك للجنة
التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ :تمت دراسة هذا البند
)ِ (FCCC/SB/2014/3ول مرة ٌوم أثنٌن  1دٌسمبر /كانون اِول .ولام
ٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بالتراح – وافمت علٌه الدول اِطراؾ –
بإجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة مع الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على
أن ٌموم بتٌسٌرها ألفرٌد مور (النمسا) وكارلوس فؤ (بٌلٌز) .وفً أثناء الجلسة
الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم الجمعة الموافق  5دٌسمبر /كانون
اِول  ،لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بتبنً استنتاجات تم تمدٌمها فً صورة مسودة
لرار لدراستها من لبل الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
النتٌجة النهائٌة :فً لراره رلم ) ،(FCCC/SB/2014/L.5أشار مإتمر
اِطراؾ إلى أنه من خٕل عمل اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ فً عام  ،2014تموم اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا بإحراز تمدم فعال
نحو تحمٌق مهمتها ولرر استمرار اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ فً إعداد تمرٌر سنوي مشترن وتمدٌمه إلى مإتمر اِطراؾ من
خٕل  SBsحول أنشطة كل منها وأداء وظابفها.
بأشارة إلى أداء وأنشطة اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا فً عام  2014ولرر مإتمر
اِطراؾ ،من بٌن أمور أخرى:
الترحٌب بخطة العمل المستمرة للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا لعام

 2015-2014والتمدم الذي تم احرازه فً دفع عملٌة تنفٌذها.
التؤكٌد على الرسابل الربٌسٌة لتموٌل تكنولوجٌا المناخ والتكنولوجٌا

الخاصة بالتكٌؾ وتمٌٌم المتطلبات التكنولوجٌة كما جاء فً تمرٌر
اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا.
الترحٌب بالعمل على الوسابل التكنولوجٌة الخاصة بالتكٌؾ والتطلع

إلى عمل اللجنة حول تكنولوجٌا التخفٌؾ.
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مطالبة اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا بالعمل على إٌجاد بٌبة مواتٌة وإزالة
العمبات.
تشجٌع اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا على أستمرار فً تموٌة الروابط
مع المنظمات داخل وخارج نطاق المعاهدة فً تنفٌذ خطة عملها
المتواترة لعام 2015-2014
مطالبة اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا بتمدٌم اْرشادات حول كٌفٌة تطوٌر
نتابج تمٌٌمات المتطلبات التكنولوجٌة ،وخاصة خطط عمل التكنولوجٌا،
وإخراجها فً صورة مشروعات ٌمكن تنفٌذها فً نهاٌة المطاؾ،
وتمدٌم تمرٌر مإلت حول استنتاجاتها اِولٌة إلى الجهات الفرعٌة فً
دورتها الثالثة واِربعٌن.

وفٌما ٌتعلق بؤنشطة وأداء مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ فً عام  2014لام مإتمر
اِطراؾ ،من بٌن أمور أخرى بما ٌلً:
التعبٌر عن أمتنان للتمدم الذي تم احرازه من لبل مركز وشبكة

تكنولوجٌا المناخ فً تطبٌق برنامج عمله ،بما فً ذلن أستجابة
لطلبات الدول النامٌة ،دعم التعاون والدخول إلى المعلومات وتعزٌز
الشبكات والشراكات وبناء المدرات.
الترحٌب بشرح واعتماد المجلس أستشاري لمركز وشبكة تكنولوجٌا

المناخ للمعاٌٌر الخاصة بمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ ومعاٌٌر
اِولوٌات لدى مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ والخاصة بطلبات
الهٌبات التً ٌتم تخصٌصها على المستوى الوطنً.
تشجٌع مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ على تمدٌم المزٌد من التوضٌح

لٓجراءات التً ٌتخذها من أجل التعامل مع الطلبات ،وابٕغ اِطراؾ
وأصحاب المصلحة بهذه اِنشطة فً التمرٌر السنوي المشترن الخاص
باللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ.
اْشارة إلى المشاورات الجارٌة بٌن مرفق البٌبة العالمٌة ومركز

وشبكة تكنولوجٌا المناخ ومطالبة مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ بتمدٌم
تمرٌر عن هذه المشاورات فً التمارٌر المشتركة السنوٌة المستمبلٌة
للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ.
برنامج بوزنان االستراتٌجً حول نقل التكنولوجٌا :تمت دراسة هذا البند
)ِ (FCCC/CP/2014/2 and Add.1, and FCCC/SB/2014/3ول
مرة ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر .والترح ٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌموم بتٌسٌرها السٌد الفرٌد مور والسٌد كارلوس فؤ
ووافمت اِطراؾ على ألتراح.
وفً أثناء الجلسة العامة الختامٌة التً عمدت ٌوم الجمعة الموافق  5دٌسمبر /كانون
اِول لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بتبنً النتابج.
النتٌجة النهائٌة (FCCC/SBI/2014/L.32) :لررت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ما
ٌلً:
الترحٌب بتمرٌر مرفق البٌبة العالمٌة حول التمدم الذي تم احرازه فً

تنفٌذ برنامج بوزنان أستراتٌجً حول نمل التكنولوجٌا.
اْشارة إلى المشاورات الجارٌة بٌن مرفق البٌبة العالمٌة والمجلس

أستشاري لمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ والتمدم الذي تم احرازه
فٌما ٌتعلق باْعداد لتنفٌذ عنصر من عناصر خطة بوزنان
أستراتٌجٌة والذي ٌتعلق بدعم مراكز التؽٌرات المناخٌة وشبكات
تكنولوجٌا المناخ مع تشؽٌل وأنشطة مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ،
التً تم المٌام بها
اْشارة إلى مجأت التعاون بٌن مراكز نمل وتموٌل التكنولوجٌا

اْللٌمٌة التً ٌدعمها مرفق البٌبة العالمٌة وفما لبرنامج بوزنان
أستراتٌجً ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ ودعوة مرفق البٌبة
العالمٌة بتضمٌن تمارٌر حول هذا التعاون فً التمارٌر المرحلٌة
المستمبلٌة.
اْشارة إلى لٌام اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ببدء مشاوراتها حول تمٌٌم

برنامج بوزنان أستراتٌجً فً أؼسطس /آب .2014
اْشارة إلى أن اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ستموم بعملٌة تمٌٌم برنامج

بوزنان أستراتٌجً فً  ،2015مسترشدة بالمرجعٌات التً ستضعها
مجموعة عملها حول هذا اِمر.
دعوة اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا لتمدٌم تمرٌر مإلت حول استنتاجاتها

اِولٌة إلى الدورة الثانٌة عشر للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ وتمرٌر نهابً إلى

الثالثاء 27ديسمبر/كانون األول
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مإتمر الدول اِطراؾ من خٕل الدورة الثالثة عشر للجنة التنفٌذٌة
للتكنولوجٌا.
بناء القدرات 7بناء القدرات بموجب االتفاقٌة :تمت دراسة هذا البند
)ِ (FCCC/SBI/2014/14ول مرة ٌوم أثنٌن  1دٌسمبر /كانون اِول.
والترح ٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة
بخصوص بناء المدرات بموجب بروتوكول كٌوتو بتٌسٌر من اولرٌكا راب (السوٌد)
وبابو جالو (جامبٌا) ،ووافمت كافة اِطراؾ على ألتراح .ولد اجتمعت المجموعة
أربع مرات لكنها لم تستطع أتفاق بشؤن نص لرار لتمدٌمه للجلسة العشرٌن لمإتمر
اِطراؾ.
وفً أثناء الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والتً عمدت ٌوم الجمعة
الموافق  5دٌسمبر ،لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بتبنً نتابج.
النتٌجة النهائٌة (FCCC/SBI/2014/L.40) :لررت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ:
الترحٌب بالتمرٌر الموجز حول أجتماع الثالث لمنتدى دٌربان حول

بناء المدرات والذي جرى فً أثناء الدورة اِربعٌن للهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ
دعوة اِطراؾ لتمدٌم آرابهم حول تنظٌم بناء المدرات ،بحلول ٌوم 18

فبراٌر/شباط  ،2015وفما لٓتفالٌة وبعض المسابل المواضٌعٌة
المعٌنة ذات الصلة وذلن لدراستها فً أجتماع الرابع لمنتدى دٌربان
والمزمع عمده فً الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
دعوة اِطراؾ لتمدٌم آرابهم حول المرجعٌات الخاصة بالمراجعة

الثالثة الشاملة ،بحلول ٌوم  18فبراٌر/شباط  ،2015لتنفٌذ إطار بناء
المدرات فً الدول النامٌة والذي سٌتم تدشٌنه فً الدورة الثانٌة
واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
وتشٌر أستنتاجات إلى أن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ لد وافمت على دراسة البند فً
الدورة الثانٌة اِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بهدؾ التوصٌة بإعداد مسودة لرار لتتم
دراستها فً الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر الدول اِطراؾ.
بناء القدرات بموجب بروتوكول كٌوتو :تمت دراسة هذا البند
)ِ (FCCC/SBI/2014/14ول مرة ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر .والترح
ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ – ووافمت اِطراؾ -على عمد مشاورات ؼٌر رسمٌة
حول بناء المدرات وفما لٕتفالٌة وٌتم تٌسٌرها من لبل أولرٌكا راب وبابو جالو.
وفً أثناء الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ التً عمدت ٌوم الجمعة
الموافق  5دٌسمبر ،لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بتبنً أستنتاجات.
النتٌجة النهائٌة ،(FCCC/SBI/2014/L.41) :لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ:
بالترحٌب بالتمرٌر الموجز حول أجتماع الثالث لمنتدى دٌربان؛ و دعوة اِطراؾ
لتمدٌم أرابهم حول التنظٌم ،وبعض المسابل المواضٌعٌة المعٌنة والمتعلمة ببناء
المدرات وفما لٕتفالٌة وذلن لدراستها فً أجتماع الرابع لمنتدى دٌربان؛ ودعوة
اِطراؾ لتمدٌم أرابهم حول المرجعٌات الخاصة بالمراجعة الثالثة الشاملة لتنفٌذ
إطار بناء المدرات فً الدول النامٌة .وتشٌر أستنتاجات إلى أن الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ لد وافمت على أستمرار فً دراستها للبند فً الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ بهدؾ التوصٌة بإعداد مسودة لرار تعرض على الدورة الحادٌة عشر
لمإتمر اِطراؾ العامل
تؤثٌر تنفٌذ تدابٌر االستجابة 7منتدى وبرنامج العمل :تمت دراسة هذا البند
)ِ (FCCC/SB/2014/INF.4 and FCCC/TP/2014/12ول مرة أثناء
الجلسات العامة أفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ التً عمدت ٌوم أثنٌن  1دٌسمبر /كانون اِول حٌث وافمت
اِطراؾ على عمد مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌشارن فً تٌسٌرها ٌاوفولً ربٌس الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ و دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
وفً ٌوم الثٕثاء الموافق  2دٌسمبر /كانون اِول  ،لام فرٌق اتصال ،شارن فً
رباسته ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ وربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ،بدراسة النص الممدم من الدورة اِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ) (FCCC/SB/2014/L.2والورلة
الفنٌة ) .(FCCC/TP/2014/12وتركزت المنالشات بصفة خاصة على:
استمرار المنتدى فً تدابٌر أستجابة ودعوة مجموعة ال  /77الصٌن ْنشاء آلٌة
لتدابٌر أستجابة.
تمت منالشة المسؤلة بعد ذلن فً أثناء المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً جرت ٌوم
اِربعاء الموافق  3دٌسمبر /كانون اِول وتمت دراسة مسودة استنتاجات ومسودة
لرار فً فرٌق اتصال مشترن ٌوم الخمٌس الموافق  4دٌسمبر ولد لام بتٌسٌر
اللماءٌن ادواردو كافٌلو (أكوادور) ودٌٕنو روبٌن فٌرواي (هولندا) .ودعمت وفود
المجموعة اِفرٌمٌة ومجموعة /77الصٌن والمجموعة العربٌة ومجموعة الدول
النامٌة متماربة التفكٌر بدء العمل على مسودة المرار .والترح مندوب الؤٌات
المتحدة اِمرٌكٌة دراسة الورلة الفنٌة أؤ .ولال مندوب استرالٌا أن مرحلة أنتمال
إلى المنالشات النصٌة ٔزالت مبكرة .وعبر مندوب أتحاد اِوروبً عن للمه حٌث
ان نص الربٌسٌن المشاركٌن لم ٌتضمن أٌة بدابل.
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وفً أثناء اجتماع فرٌق أتصال المشترن ٌوم الجمعة الموافق  5دٌسمبر /كانون
اِول ،صرح دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة وٌوفولً
وربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بؤنهما سوؾ ٌمومان بالتشاور بشؤن كٌفٌة المضً
لدما ،فً ظل ؼٌاب توافق فً اَراء.
وفً أثناء أجتماع العام الختامً للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الذي عمد ٌوم الجمعة
الموافق  5دٌسمبر /كانون اِول ،أشار ربٌس الهٌبة ٌاوفولً إلى أن اِطراؾ كانت
عاجزة عن التوصل إلى اتفاق.
ولام دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بدراسة المسؤلة
بصورة أكثر عمما فً المشاورات التً جرت تحت رعاٌة بولجار فٌدال ربٌس
الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ /والدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل ٌوم
أثنٌن الموافق  8دٌسمبر ومشاورات ربٌسً المجلسٌن خٕل اِسبوع الثانً
للجلسة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ /الدورة العاشرة لمإتمر الدول اِطراؾ العامل.
ولم ٌتم التوصل إلى اتفاق حول المضاٌا الفنٌة فً ظل اتضاح أن اَلٌات المإسسٌة
تمثل أصعب التحدٌات.
النتٌجة النهائٌة :فً أثناء الجلسة الختامٌة العامة لمإتمر اِطراؾ /مإتمر
اِطراؾ العامل المنعمد ٌوم الجمعة الموافق  12دٌسمبر /كانون اِول لامت
اِطراؾ بتبنً لرار ) ،(FCCC/CP/2014/L.5والذي بموجبه ٌتم إرسال نص
لرار متضمن فً المرفق لدراسته فً الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة.
أمور متعلقة بالمادة ( 11-2تنفٌذ تدابٌر االستجابة) فً بروتوكول كٌوتو :خٕل
الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ التً عمدت ٌوم الجمعة الموافق 5
دٌسمبر /كانون اِول لام ٌاوفولً ربٌس الهٌبة بإبٕغ اِطراؾ بؤنه لم ٌتم التوصل
إلى اتفاق حول هذه المسؤلة وأن البند الفرعً سوؾ ٌتم وضعه على جدول اِعمال
المإلت للدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة.
التمدم الذي تم احرازه بشؤن الممرر / 1م أ  710 -خٕل الجلسة العامة الختامٌة
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ التً عمدت ٌوم الجمعة الموافق  5دٌسمبر /كانون اِول لام
ٌاوفولً ربٌس الهٌبة بإبٕغ اِطراؾ بؤنه لم ٌتم التوصل إلى اتفاق حول هذه
المسؤلة وأن البند الفرعً سوؾ ٌتم وضعه على جدول اِعمال المإلت للدورة
الثانٌة واِربعٌن للهٌبة.
مراجعة  :4112-4112تمت دراسة هذه المادة (FCCC/SB/2014/1 and
)ِ INF.3ول مرة ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر .والترح ٌاوفولً ،ربٌس الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ – بموافمة اِطراؾ – انشاء مجموعة اتصال ٌرأسها كل من
جٌرترود فؤنسكً (النمسا) ولٌون تشارلز (جرٌنادا).
وفً ٌوم الثٕثاء الموافق  2دٌسمبر صباحا لام فرٌق أتصال المشترن بمنالشة:
وجود مدخٕت إضافٌة لحوار الخبراء المنظم بما ٌتضمن الحاجة إلى دراسة
متوازنة للمعلومات التً تم الحصول علٌها من الفرٌق الحكومً الدولً المعنً
بتؽٌر المناخ أو من جهات أخرى؛ وكٌفٌة اختتام حوار الخبراء المنظم بما فً ذلن
تولٌت إنهاإه وشكل ومضمون نتابجه ومن الذي سٌموم بالتولٌؾ بٌنها؛ ختام
مراجعة  2015-2013وكٌفٌة دمج نتابج حوار الخبراء المنظم والمراجعة ضمن
نتابج الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهج دٌربان للعمل المعزز؛ والتمارٌر
النهابٌة الخاصة بالهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
الممدمة إلى الدورة الواحدة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ .وتمدم الربٌسان المتشاركان
بمسودة للنتابج.
وفً ٌوم اِربعاء الموافق  3دٌسمبر /كانون اِول ،وفً أعماب اجتماع فرٌق
أتصال ،لام الربٌسان المتشاركان بتوزٌع وثٌمة ؼٌر رسمٌة تتضمن
أصدارالجدٌد لمسودة النتابج متضمنة أراء من اِطراؾ والتً تمت منالشتها فً
المشاورات ؼٌر الرسمٌة.
وفً ٌوم الجمعة الموافق  5دٌسمبر /كانون اِول استمرت اِطراؾ فً منالشة
الوثٌمة ؼٌر الرسمٌة .ووافمت اِطراؾ على تمرٌر النتابج المشتركة لتبنٌها للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ و الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
وفً أثناء الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ التً عمدت ٌوم الجمعة
الموافق  5دٌسمبر ،لامت الهٌبة بإلرار النتابج.
النتٌجة النهائٌة :تضمنت أستنتاجات المشتركة )(FCCC/SB/2014/L.9
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ و الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة:
الترحٌب بالتمرٌر التجمٌعً لتمرٌر التمٌٌم الخامس للفرٌق الحكومً

الدولً المعنً بتؽٌر المناخ والتؤكٌد على أهمٌته بالنسبة لمراجعة
 2015-2013للمساهمات الخاصة بكافة مجموعات عمل الفرٌق
الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ فً تمرٌر التمٌٌم الخامس.
الترحٌب بأجتماع اِول للدورة الرابعة لحوار الخبراء المنظم التً

عمدت ٌومً  3-2دٌسمبر /كانون اِول  2014فً لٌما ،بٌرو،
والتطلع إلى استبناؾ الدورة الرابعة لحوار الخبراء المنظم ٌومً 9-8
فبراٌر/شباط  2015فً جنٌؾ ،سوٌسرا.
أحٌطت علما بوثٌمة حول المعلومات الوطنٌة المتوفرة لدراستها فً

حوار الخبراء المنظم.
التطلع إلى أطٕع على التمرٌر المختصر حول الدورة الرابعة لحوار

الخبراء المنظم والذي ٌجب إعداده لبل  20مارس .2015

الثالثاء 27ديسمبر/كانون األول
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نشرة مفاوضات األرض
........................

مطالبة المشاركٌن فً تٌسٌر حوار الخبراء المنظم ،بمساعدة اِمانة،
بإعداد تمرٌر نهابً ٌتضمن تمرٌر ولابع ٌشمل تجمٌعا ً وموجزاً فنٌا
للتمارٌر الموجزة التً أعدت حول حوار الخبراء المنظم وتوفٌرها لبل
 3أبرٌل .2015
دعوة اِطراؾ بؤن تمدم لّمانة ،لبل  1ماٌو/آٌار  ،2015أي
معلومات أخرى أو أي ثؽرات فً المعلومات فٌما ٌتعلق بمراجعة
 ،2015 - 2013وآرابهم حول كفاٌة اِهداؾ العالمٌة طوٌلة المدى
فً ضوء الهدؾ اِسمى الذي ٌتعلق بأتفالٌة وإجمالً التمدم الذي تم
احرازه على طرٌق تحمٌق اِهداؾ العالمٌة طوٌلة المدى ،بما فً ذلن
دراسة تنفٌذ ألتزامات بموجب أتفالٌة.

االجتماع الرابع لحوار الخبراء المنظم :انعمد أجتماع اِول للدورة الرابعة لحوار
الخبراء المنظم بعد ظهر ٌوم الثٕثاء ،الموافق  2دٌسمبر /كانون اِول .وفً كلمته
أفتتاحٌة ،لال بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ /الدورة
العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل أن حوار الخبراء المنظم ٌعتبر أحد العناصر
الهامة فً الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ وٌمثل منتدى ٌتم فٌه التوفٌق بٌن العلم
وعملٌة اتخاذ المرار ،نظرا ِن الدورة الواحدة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ سٌكون
علٌها اتخاذ إجراء مناسب بناء على نتٌجة مراجعة  .2015-2013وأشار أحد
مٌسري الحوار اندرٌاس فٌشلٌن (سوٌسرا) إلى أن هدؾ الدورة الرابعة من حوار
الخبراء المنظم هو استكمال والبدء فً تلخٌص المعلومات .ولام سكرتٌر الهٌبة
الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ رٌنٌت كرٌست بتمدٌم عرض توضٌحً
تمدٌمً حول التمرٌر التجمٌعً لتمرٌر التمٌٌم الخامس بالنٌابة عن راجٌندرا باشاوري
ربٌس الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ.
ولام خبراء الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ بتمدٌم عروض توضٌحٌة
حول كفاٌة اِهداؾ العالمٌة طوٌلة المدى فٌما ٌتعلق بماٌلً :منع التبعات ؼٌر
الممبولة الخاصة بتكٌؾ اِنظمة أٌكولوجٌة وإنتاج الؽذاء وللتنمٌة ألتصادٌة
بصورة مستدامه؛ إدارة المخاطر داخل حدود الكوكب والتمدم نحو تحمٌق اِهداؾ
العالمٌة طوٌلة المدى؛ النواحً اِخٕلٌة والمالٌة للتكٌؾ والتخفٌؾ .وركزت
الجلسة التالٌة الخاصة بطرح أسبلة واْجابة علٌها على كٌفٌة إسهام تمرٌر التمٌٌم
الخامس فً تفعٌل المادة رلم  2من أتفالٌة أطارٌة (اِهداؾ).
واستمرت العروض من خبراء برنامج اِمم المتحدة للبٌبة والبنن الدولً وهٌبة
الطالة الدولٌة ومنظمة الصحة العالمٌة ومنظمة اِؼذٌة والزراعة أثناء الجزء الثانً
من الدورة الرابعة لحوار الخبراء المنظم المنعمدة ٌوم  3دٌسمبر .ومن بٌن ما
ركزت علٌه المنالشات ماٌلً :المخاطر على صحة اْنسان ،إنتاج الؽذاء وخدمات
النظم أٌكولوجٌة اِخرى على مستوى  1.5درجة أو  2درجة مبوٌة من أحتباس
الحراري بالممارنة بمستوٌات ما لبل التصنٌع؛ خٌارات السٌاسات التً تم تحدٌدها
من أجل نزع الكربون من أنظمة طالة تتطلبها مسارات تتماشى مع تملٌل أحتباس
الحراري إلى ألل من  1.2درجة أو 2درجة مبوٌة؛ والسٌاسات والتدابٌر التً تم
تحدٌدها بؤنها تمضً على الفجوة بٌن أنبعاثات والتكٌؾ ،وطرق اتباعها.
النوع االجتماعً والتغٌرات المناخٌة :تمت دراسة هذا البند
) (FCCC/CP/2014/7للمرة اِولى ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر /كانون
اِول .وتمدم ٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بالتراح وافمت علٌه اِطراؾ
وهو ٌتعلق بعمد مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌموم بتٌسٌرها لٌلٌان بورتٌلو (باراجواي)
وكونٌهٌكو شٌمادا (الٌابان).
وبعد إجراء المشاورات ؼٌر الرسمٌة فً الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ والتً عمدت ٌوم الجمعة الموافق  5دٌسمبر /كانون اِول والتً نتج عنها
إجراء تعدٌلٌن على النص ،لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بتبنً النتابج ولامت بإرسال
مسودة لرار إلى الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
والترح مندوب مأوي ،بالنٌابة عن ألل البلدان نموا ،ودعمه مندوب جامٌكا،
اْشارة للمرار بؤنه "برنامج عمل لٌما حول النوع أجتماعً" .وصرح مندوب
جامٌكا أن اْجراءات الممترحة ٌجب أن تسترشد بالمساواة بٌن الجنسٌن ولٌس
بالتوازن بٌن الجنسٌن فحسب .ولد رحب مندوب المكسٌن بالمرار ثم أشار إلى أنه
ٌرى أهمٌة كبٌرة لهذا الموضوع.
اِطراؾ
مإتمر
لرار
تضمن
النهائٌة:
النتٌجة
) (FCCC/SBI/2014/L.43/Rev.1ما ٌلً:
تعزٌز تطبٌق الممررات  / 36م أ 7-و /1م أ  16-و  /23م أ 18 -

من خٕل دعوة اِطراؾ إلى تعزٌز التوازن بٌن الجنسٌن ودعم
مراعاة الفوارق بٌن الجنسٌن فً تطوٌر وتنفٌذ سٌاسات المناخ
ومراعاة الفوارق بٌن الجنسٌن فً السٌاسات المناخٌة فً كافة اِنشطة
ذات الصلة بموجب أتفالٌة.
هنان حاجة إلى بذل مزٌد من الجهد من لبل اِطراؾ لتحسٌن مشاركة

المرأة فً وفودهم وفً كافة الهٌبات التً تنشؤ بموجب أتفالٌة.
وضع برنامج عمل لمدة سنتٌن (برنامج عمل لٌما حول النوع

أجتماعً) لتعزٌز التوازن بٌن الجنسٌن ووضع سٌاسة تخلق مناخا
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ٌراعً الفوارق بٌن الجنسٌن ٌتم تطوٌرها من أجل التوجٌه نحو
المشاركة الفعالة فً الهٌبات التً تم إنشاإها بموجب أتفالٌة.
تعزٌز العمل الحالً حول التوازن بٌن الجنسٌن فً المجأت
المواضٌعٌة ذات اِولوٌة.
توضٌح معنى عبارة "سٌاسة تخلق مناخا ٌراعً الفوارق بٌن الجنسٌن"
من منظور التنفٌذ وتحسٌن تطوٌر والتنفٌذ الفعال لسٌاسات تخلق مناخا
ٌراعً الفوارق بٌن الجنسٌن.

طالب مإتمر اِطراؾ أٌضا من اِمانة ما ٌلً :تضمٌن المعلومات المتعلمة بتنفٌذ
اِمانة للمرارات التً تتضمن منهج ٌتعلق بالجنسٌن فً تمرٌرها السنوي المادم؛
وتنظٌم ورش عمل داخل الدورات حول المناخ الذي ٌستجٌب للنوع أجتماعً مع
التركٌز على إجراءات التخفٌؾ وتطوٌر ونمل التكنولوجٌا ،والتركٌز على التكٌؾ
وبناء المدرات؛ وإعداد ورلة فنٌة حول اْرشادات التوجٌهٌة أو أي أدوات أخرى
تتعلق بدمج اعتبارات النوع أجتماعً فً اِنشطة المتعلمة بالتؽٌرات المناخٌة التً
تتم بموجب أتفالٌة لتتم دراستها فً الدورة الرابعة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ.
الترتٌبات الخاصة باالجتماعات الحكومٌة 7تمت منالشة هذا البند
)ِ (FCCC/SBI/2014/11 and 12ول مرة ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر.
ولام ٌوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بالتراح المٌام بتسهٌل عمد مشاورات ؼٌر
رسمٌة.
وفً ٌوم الثٕثاء الموافق  2دٌسمبر ،لامت مجموعة اتصال ٌرأسها ٌاوفولً ربٌس
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بدراسة الوثابق التً أعدتها اِمانة حول تكرار وتنظٌم
الجلسات المستمبلٌة لمإتمر اِطراؾ ومإتمر اِطراؾ العامل والهٌبات الفرعٌة
والمطاعات رفٌعة المستوى ) (FCCC/SBI/2014/11بما فً ذلن تبعات
الجلسات التً تعمد كل عامٌن ،أو الجلسات السنوٌة فً أماكن بالتبادل بٌن الدولة
المضٌفة وممر اِمانة وحول تعدٌل زمن انتخابات ربٌس مإتمر اِطراؾ ومإتمر
اِطراؾ العامل ).(FCCC/SBI/2014/12
أثناء الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة فً ٌوم الجمعة الموافق 5
دٌسمبر /كانون اِول  ،لامت الهٌبة بتبنً نتابج.
للتنفٌذ
الفرعٌة
الهٌبة
نتابج
تضمنت
النهائٌة:
النتٌجة
)(FCCC/SBI/2014/L.37ماٌلً:
المطالبة بمٌام اِمانة بتوفٌر مزٌد من المعلومات والتحلٌل بالنسبة

للخٌارات الخاصة بتواتر وتنظٌم الجلسات والتوصٌة بدراسة هذه
المعلومات فً الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
التؤكٌد على الحاجة إلى التركٌز على أهمٌة دور التنفٌذ فً العمل بعد

 2015والتركٌز على تبعات استضافة جلسات مإتمر اِطراؾ
ومإتمر اِطراؾ العامل مع مٕحظة أنها من المهام الكبرى ومع
اْشارة أٌضا إلى اَراء التً تشٌر إلى أن الجلسات التً عمدت فً
ممر اِمانة ٌمكن أن تزٌد من الفرصة لكافة اِطراؾ فً أن ٌصبحوا
رإساء لجلسات مإتمر اِطراؾ /مإتمر اِطراؾ العامل.
التراح المزٌد من الدراسة لتنظٌم أجزاء رفٌعة المستوى فً المستمبل

فً جلسات مإتمر اِطراؾ ومإتمر اِطراؾ العامل وإلى الطرق
البدٌلة فً المشاركة الوزارٌة أثناء الجزء رفٌع المستوى.
مطالبة اِمانة بتوفٌر المزٌد من المعلومات حول السٌنارٌوهات بما فً

ذلن توضٌح تبعات الموازنة الخاصة بالجلسات التً تعمد مرة كل
عامٌن لمإتمر اِطراؾ ومإتمر اِطراؾ العامل عٕوة على
اجتماعات هٌباتهما الفرعٌة والجلسات التبادلٌة بٌن الدولة المضٌفة
وممر اِمانة وتبعات اتفالٌة ممر اِمانة.
المطالبة بتمدٌم المزٌد من المعلومات حول الخٌارات المتعلمة بتعدٌل

ولت انتخابات الربٌس وتحلٌلها ،عٕوة على تبادل الرباسة عند تبادل
الجلسات بٌن الدولة المضٌفة وممر اِمانة وتمت الموافمة على منالشة
هذه المعلومات فً الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
الشإون اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة :تمت منالشة هذا البند
)ِ (FCCC/SBI/2014/10, 16 and Add. 1-2, and INF.23ول مرة
فً ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر /كانون اِول .وتمدم ٌاوفولً ربٌس الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ بالتراح وافمت علٌه اِطراؾ مفاده أن ٌموم ربٌس الهٌبة ٌاوفولً
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بعمل مسودة لمرارات مإتمر اِطراؾ ومإتمر اِطراؾ العامل بالتشاور مع
اِطراؾ المعنٌة حول المادتٌن الفرعٌتٌن وهما البٌانات المالٌة المدلمة وأداء
الموازنة .وخٕل الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والتً عمدت ٌوم
الجمعة الموافق  5دٌسمبر /كانون اِول لامت الهٌبة بتبنً مجموعتٌن من النتابج
التً تتعامل مع المادتٌن الفرعٌتٌن ولدمت مشروعات لرارات إلى مإتمر اِطراؾ
ومإتمر اِطراؾ العامل على التوالً لدراستها.
النتٌجة النهائٌة :فً لرارٌها ( FCCC/SBI/2014/L.27و  )L.28لام مإتمر
اِطراؾ ومإتمر اِطراؾ العامل ،فٌما ٌتعلق بالبٌانات المالٌة المدلمة الخاصة
بالعامٌن  ،2013-2012بأحاطة علما ً بالبٌانات وحث اِمٌن التنفٌذي على تطبٌق
توصٌات المدلمٌن .أما بالنسبة لتمرٌر أداء الموازنة للعامٌن  ،2015-2013فمد أكد
مإتمر اِطراؾ ومإتمر اِطراؾ العامل على أمور من بٌنها:
التعبٌر عن أمتنان لّطراؾ التً أسهمت فً الموازنة اِساسٌة فً

اِولات المحددة ودعوة اِطراؾ التً لم تمم بتمدٌم مساهمات حتى
اَن بالمٌام بذلن دون تؤخٌر ،مع تعبٌر مإتمر اِطراؾ العامل عن
تمدٌره لمشاركات سجل المعامٕت الدولً ودعوة اِطراؾ التً لم تمم
بتمدٌم مشاركات لسجل المعامٕت الدولً بالمٌام بذلن بدون تؤخٌر.
التعبٌر عن الشكر لٓسهامات التً تم تلمٌها من اِطراؾ لصالح

الصندوق أستبمانً للمشاركة فً عملٌة اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة
بشؤن تؽٌر المناخ ولصالح الصندوق أستبمانً لّنشطة التكمٌلٌة
وحث اِطراؾ على تمدٌم المزٌد من المساهمات فً الصندوق
أستبمانً للمشاركة.
التؤكٌد على الشكر لدولة ألمانٌا على إسهاماتها السنوٌة التطوعٌة

لصالح الموازنة اِساسٌة وإسهاماتها الخاصة كحكومة الدولة المضٌفة
لّمانة.
وفٌما ٌتعلق بموازنة البرنامج الخاصة بالعامٌن  2017-2016كان من بٌن طلبات
مإتمر اِطراؾ ومإتمر اِطراؾ العامل ما ٌلً:
مطالبة اِمٌن التنفٌذي بتمدٌم موازنة برامج ممترحة للعامٌن -2016

 ،2017لدراستها فً الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة بما فً
ذلن خطة طوارىء لتموٌل خدمات المإتمر إذا كان ذلن ضرورٌا فً
ضوء المرارات التً ٌتم اتخاذها فً الدورة العشرٌن للجمعٌة العامة
لّمم المتحدة.
المطالبة بؤن تموم الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ

بالتوصٌة بموازنة برنامج لتبنٌها فً الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
اِطراؾ والدورة الحادٌة عشر لمإتمر اِطراؾ العامل.
تفوٌض اِمٌن التنفٌذي بإبٕغ اِطراؾ بمشاركاتهم أسترشادٌة للعام

 2016على أساس الموازنة الممترحة.
تقارٌر حول األنشطة األخرى :فً ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر /كانون اِول
أحٌطت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ علما ً بتمرٌر حول اجتماع الخبراء حول مركز
للمعلومات المتعلمة بنتابج اِنشطة المشار إلٌها فً المرار  /1م أ 16-الفمرة 70
والمدفوعات التً تموم على أساس النتابج )(FCCC/SBI/2014/INF.13
والتمرٌر الموجز حول الحوار الثانً حول المادة رلم  6من أتفالٌة
).(FCCC/SBI/2014/15
أمور أخرى 7عضوٌة مرفق البٌئة العالمٌة :تمت دراسة هذا البند للمرة اِولى فً
ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر /كانون اِول .ولدم ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
التراحا وافمت علٌه اِطراؾ مإداه أنه سٌموم بالتشاور الثنابً مع اِطراؾ المعنٌة
وفً أثناء الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم الجمعة الموافق
 5دٌسمبر /كانون اِول ،لام ٌاوفولً ربٌس الهٌبة باْشارة إلى أن اِطراؾ لم
تكن لادرة على التوصل إلى اتفاق وأنه سوؾ ٌتم وضع البنود الفرعٌة على جدول
اِعمال المإلت للدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
الجلسة العامة الختامٌة :خٕل الجزء اِول من الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم الجمعة الموافق  5دٌسمبر لامت اِمٌن التنفٌذي ٔتفالٌة
اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ كرٌستٌنا فٌجورٌس بإطٕع الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ على التبعات اْدارٌة والمالٌة للمرارات التً اتخذت فً الدورة الحادٌة
واِربعٌن للهٌبة.
وحٌث أن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ لد لامت بتبنً كافة أستنتاجات والبنود الكبرى ،فمد
لام ٌاوفولً ربٌس الهٌبة بإنهاء الجزء اِول من الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة
الساعة  10:26مساءً.
وفً ٌوم أثنٌن الموافق  8دٌسمبر لام ٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بافتتاح
الجزء الثانً من الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ لٌتولى إؼٕق الجلسة
الجلسة
تمرٌر
بتبنً
الهٌبة
لامت
ولد
تمرٌرها.
وعرض
).(FCCC/SBI/2014/L.25
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ولد عبر مندوب بولٌفٌا ،بالنٌابة عن مجموعة ال /77الصٌن عن للمه إزاء عدم
توافر استنتاجات موضوعٌة تم تبنٌها أثناء الجلسة وحث على العمل من أجل تبنً
استنتاجات موضوعٌة فً الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ .ودعا
الدول المتمدمة إلى منالشة اَثار السلبٌة المتعلمة بتدابٌر التخفٌؾ التً تموم بها
الدول المتمدمة على الدول النامٌة.
ولد لام ٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بإنهاء الدورة الحادٌة واِربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ الساعة  5:55مساءً.
ولٓطٕع على ملخص للبٌانات التً تم إلماإها فً أثناء الجلسة العامة الختامٌة
الرابط:
فً
ابحث
للتنفٌذ
الفرعٌة
للهٌبة
http://www.iisd.ca/vol12/enb12613e.html
الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة :فً ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر/
كانون اِول لام ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة السٌد إٌمانٌوٌل
دومٌسانً دٔمٌنً (سوٌسرا) بافتتاح الجلسة .وللحصول على ملخص بالبٌانات
إلى
الرجوع
ٌرجى
أفتتاحٌة
http://www.iisd.ca/vol12/enb12609e.html
أمور تنظٌمٌة :لامت اِطراؾ بإلرار جدول اِعمال ووافمت على تنظٌم أعمال
الجلسة )(FCCC/SBSTA/2014/3
انتخاب المسإولٌن بخالف الرئٌسٌ 7وم االثنٌن الموافق  1دٌسمبر /كانون األول ،
لام ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة السٌد دٔمٌنً باْشارة إلى
أن المشاورات المتعلمة بترشٌحات نابب ربٌس وممرر الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة سوؾ تعمد بواسطة رباسة مإتمر اِطراؾ/مإتمر اِطراؾ
العامل .وأثناء الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
التً عمدت ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر وافمت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة على دعوة مإتمر اِعضاء ٔنتخاب نابب ربٌس وممرر للهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
برنامج عمل نٌروبً :تمت منالشة هذا البند (FCCC/SBSTA/2014/4,
)ِ INF.15 and MISC.8ول مرة ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر/كانون اِول.
وأشار برنامج اِمم المتحدة للبٌبة إلى مبادرة معارؾ التكٌؾ مإكدا أنها تموم
بوضع وتعزٌز أولوٌات أستجابة ٔحتٌاجات المعرفة الخاصة بألالٌم الفرعٌة
والمتعلمة ببعض المواضٌع وأنها متسمة مع مهمة برنامج عمل نٌروبً وٌبنً على
البنٌة التحتٌة والموارد الخاصة بالشبكة العالمٌة للتكٌؾ التابعة لبرنامج اِمم المتحدة
للبٌبة.
وطرح دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التراحا وافمت
علٌه اِطراؾ وهو ٌتعلق بعمد مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌموم بتٌسٌرها بٌث ٔفندر
(كندا) وخوان هوفماٌستر (بولٌفٌا).
وفً أثناء الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
المنعمدة ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة باعتماد النتابج.
النتائج النهائٌة :أكدت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً النتابج
) (FCCC/SBSTA/2014/ L.23على دور برنامج عمل نٌروبً فً التعامل
مع احتٌاجات المعرفة والتً تنشؤ من تنفٌذ إطار كانكون للتكٌؾ وترحب بمبادرة
معارؾ التكٌؾ والخطة التجرٌبٌة دون اْللٌمٌة لدول اِندٌز والتً أطلمها برنامج
اِمم المتحدة للبٌبة .واستجابة للتوصٌات الخاصة بلجنة التكٌؾ خلصت إلى أنه
ٌتعٌن على اِمانة ما ٌلً:
دعم اجتماع الخبراء الخاص بلجنة التكٌؾ حول دعم سبل العٌش

والتنوع ألتصادي لبناء مرونة فً سٌاق التخطٌط ووضع اِولوٌات
وتنفٌذ إجراءات التكٌؾ أثناء الربع الثالث من عام . 2015
نشر منتجات المعرفة ذات الصلة الحالٌة والمستمبلٌة والتً تنتجها لجنة

التكٌؾ من أجل توفٌر المعلومات الٕزمة لعملٌة التخطٌط للتكٌؾ
وإجراءات التكٌؾ على كافة المستوٌات.
إتاحة مجموعة من الممارسات الجٌدة واِدوات للجمهور إلى جانب

مبادرات تجمٌع البٌانات المتاحة من أجل استخدام المعلومات
والممارسات المحلٌة والتملٌدٌة فً التكٌؾ لدراستها فً الدورة الرابعة
واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة مع البناء على
منصات مشاركة المعلومات الحالٌة.
مشاركة المنظمات المشاركة فً برنامج عمل نٌروبً بما فً ذلن

المراكز والشبكات اْللٌمٌة فً تعزٌز مجتمعات الممارسة والشبكات
على مختلؾ المستوٌات باْضافة إلى مشاركة الممارسات واِدوات
الجٌدة فً أجتماعات والمناسبات الربٌسٌة.
التفكٌر ،فٌما ٌتعلق بمنتجات المعارؾ ذات الصلة ببرنامج عمل

نٌروبً ،فً أهمٌة دمج المناهج واِدوات التً تهتم بالفوارق بٌن
الجنسٌن والمعرفة والممارسات المحلٌة والتملٌدٌة فً البرامج الوطنٌة
للتكٌؾ.
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وتمرر الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة دراسة وتفسٌر المبادرات ذات
الصلة بموجب برنامج عمل نٌروبً الذي ٌدعم عملٌة صٌاؼة وتنفٌذ البرامج
الوطنٌة للتكٌؾ .
تقرٌر لجنة التكٌف :تمت دراسة هذه المادة )ِ (FCCC/SB/2014/2ول مرة
فً ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر /كانون اِول .وتمدم ربٌس الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة دٔمٌنً بالتراح وافمت علٌه اِطراؾ وٌتمثل فً عمد
مشاورات مشتركة بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ٌموم بتٌسٌرها ماكوتو كوتو (الٌابان) وجٌمٌنا نٌتو كاراسكو
(كولومبٌا).
وفً أثناء الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التً
عمدت ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر /كانون اِول ولامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة بتبنً النتابج.
النتٌجة النهائٌة :تم تلخٌص منالشات واستنتاجات الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ) (FCCC/SB/2014/L.7تحت جدول
أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول تمرٌر لجنة التكٌؾ (أنظر صفحة .)14
تطوٌر ونقل التكنولوجٌا وتنفٌذ التقرٌر السنوي المشترك للجنة التنفٌذٌة
للتكنولوجٌا مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ 7تمت دراسة هذا البند
) (FCCC/SB/2014/3للمرة اِولى ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر /كانون
اِول .وتمدم ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة دٔمٌنً بالتراح
وافمت علٌه اِطراؾ وٌتمثل فً عمد مشاورات مشتركة بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ٌموم بتٌسٌرها كارلوس فؤ (بٌلٌز)
والفرٌد مور (النمسا).
وفً أثناء الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التً
عمدت ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر /كانون اِول ولامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة بتبنً النتابج.
النتٌجة النهائٌة :تم تلخٌص منالشات ونتابج الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ) (FCCC/SB/2014/L.5تحت جدول أعمال
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول التمرٌر السنوى المشترن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة (أنظر صفحة .)16
اإلرشادات المنهجٌة للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة :تمت منالشة هذا البند
)ِ (FCCC/SBSTA/2014/INF.13 and MISC.6 and 7ول مرة ٌوم
أثنٌن الموافق  1دٌسمبر .وتمدم السٌد دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة بالتراح وافمت علٌه كافة اِطراؾ ٌتعلق بتكوٌن جماعة
اتصال ٌشارن فً رباستها ستٌفن كورنٌلٌاس (انجلترا) وروبرت بامفو (ؼانا).
وفً ٌوم الثٕثاء  2دٌسمبر /كانون اِول نظرت مجموعة أتصال فً الحاجة إلى
المزٌد من اْرشاد حول الضمانات .ولد أكد الكثٌرون بما فٌهم المجموعة اِفرٌمٌة
وابتٕؾ بلدان الؽابات المطٌرة والهند وفٌجً واندونٌسٌا والبرازٌل والصٌن أنه من
السابق ِوانه طلب إرشادات إضافٌة حول الضمانات .والترح مندوبو أتحاد
اِوروبً والؤٌات المتحدة والنروٌج لٌام الربٌسٌن المتشاركٌن بالعمل على بعض
النصوص الخاصة بالمرارات لتموم المجموعة بدراستها.
وفٌما ٌتعلق بالتوجٌه المنهجً الخاص باِسالٌب التً ٔ تعتمد على السوق ،لام
مندوب بولٌفٌا بتمدٌم التراح منمح حول منهج تخفٌؾ وتكٌؾ مشترن لٓدارة
المستدامة لّحراج ).(FCCC/SBSTA/2014/CRP.1
وفً أثناء الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التً
عمدت ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر /كانون اِول صرح دٔمٌنً ربٌس الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة باْشارة إلى انه لم ٌتم التوصل إلى اتفاق
حول هذه المسؤلة وأنه سوؾ ٌتم وضع البند على جدول اِعمال المإلت للدورة
الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
آلٌة وارسو الدولٌة للخسائر واألضرار المرتبط بآثار التغٌرات المناخٌة :بدأت
دراسة هذا البند )ِ (FCCC/SB/2014/4ول مرة فً ٌوم أثنٌن الموافق 1
دٌسمبر/كانون اِول .وتمدم دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة بالتراح وافمت علٌه اِطراؾ وٌتمثل فً عمد مشاورات مشتركة بٌن
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ٌموم بتٌسٌرها
بٌث ٔفٌندر (كندا) وألؾ وٌلز (جنوب أفرٌمٌا).
وفً أثناء الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التً
عمدت ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر/كانون اِول .لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة بتبنً استنتاجات الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة المشتركة ) (FCCC/SB/2014/L.8فً انتظار إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة مستمرة ٌموم بتٌسٌرها كل من ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
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السٌد ٌوفولً و ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة السٌد دٔمٌنً
تحت سلطة بولجار فٌدال ربٌس مإتمر اِطراؾ/مإتمر اِطراؾ العامل حول
تشكٌل اللجنة التنفٌذٌة َلٌة وارسو الدولٌة للخسابر واِضرار.
وتم تلخٌص منالشات و استنتاجات الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة فً فمرة الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الخاصة بآلٌة وارسو الدولٌة
للخسابر واِضرار (أنظر صفحة .)14
األمور المتعلقة بالعلم والمراجعة 7تقرٌر التقٌٌم الخامس للفرٌق الحكومً الدولً
المعنً بتغٌر المناخ .تمت دراسة هذا البند ِول مرة ٌوم أثنٌن الموافق 1
دٌسمبر .وتمدم دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بالتراح
وافمت علٌه اِطراؾ وٌتمثل فً عمد مشاورات ؼٌر رسمٌة حول هذه المسؤلة.
ولدمت رٌنٌت كرٌست أمٌن الفرٌق الحكومً المعنً بتؽٌر المناخ تحدٌثا ُ لتمرٌر
التمٌٌم الخامس وأشارت إلى بعض نتابجه.
وفً أثناء الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التً
عمدت ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر /كانون اِول لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة بتبنً استنتاجات ولدمت مسودة لرار لدراسته من لبل الدورة
العشرٌة لمإتمر اِطراؾ.
النتٌجة النهائٌة :فٌما ٌلً بعض استنتاجات )(FCCC/SBSTA/2014/ L.27
الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة:
أعتراؾ بؤهمٌة أستمرار فً دراسة تمرٌر التمٌٌم الخامس بعمق من

لبل أطراؾ أتفالٌة وبروتوكول كٌوتو الخاص بها بحٌث ٌتم تزوٌد
كافة بنود جدول اِعمال بالمعلومات من خٕل تمرٌر التمٌٌم الخامس،
وٌتم إعداد طلبات اِمانة تحت إشراؾ ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة لدعوة الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر
المناخ ،استجابة ِي طلب من اِطراؾ ،بتمدٌم المعلومات الٕزمة
لدراسة أي بنود ذات صلة على جدول اِعمال.
اْشارة إلى لٌام تمرٌر التمٌٌم الخامس بتحدٌد بعض الثؽرات

المعلوماتٌة بما فً ذلن فً الدول النامٌة وخاصة فً أفرٌمٌا ،وحول
بعض المضاٌا الناشبة ،مثل العٕلة بٌن التؽٌرات المناخٌة والتصحر.
دعوة الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ والمنظمات البحثٌة

الدولٌة واْللٌمٌة ذات الصلة بتمدٌم المعلومات لّطراؾ حول الجهود
المبذولة للتعامل مع الثؽرات المعلوماتٌة التً تم تحدٌدها فً تمرٌر
التمٌٌم الخامس ،على سبٌل المثال ،فً اجتماع الحوار البحثً فً
الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
ولد تضمن لرار ) (FCCC/SBSTA/2014/L.27/Add.1مإتمر اِطراؾ
ما ٌلً:
الترحٌب بتمرٌر التمٌٌم الخامس للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر

المناخ.
أعتراؾ بؤن تمرٌر التمٌٌم الخامس ٌمثل أكثر التمٌٌمات لوة وشمولٌة

حول التؽٌرات المناخٌة حتى اَن ِنه ٌوفر معلومات علمٌة وفنٌة
متكاملة من منظور اجتماعً والتصادي للمسابل ذات الصلة.
أعتراؾ بؤن تمرٌر التمٌٌم الخامس ٌوفر اِساس العلمً للفرٌق

ّ
المعزز.
العامل المخصص المعنى بمنهاج دٌربان للعمل
حث اِطراؾ على استؽٕل المعلومات المتوافرة فً تمرٌر التمٌٌم

الخامس فً منالشاتها حول بنود جدول اِعمال ذات الصلة.
دعوة الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ لتوفٌر المعلومات

لّطراؾ حول الجوانب العلمٌة والفنٌة وأجتماعٌة وألتصادٌة
للتؽٌرات المناخٌة مع أخذ عمل اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن
تؽٌر المناخ فً الحسبان عند تحدٌد منتجاتها ودورات التمٌٌم الخاصة
بها.
تشجٌع اِطراؾ على أستمرار فً دعم أعمال الفرٌق الحكومً

الدولً المعنى بتؽٌر المناخ.
البحث والرصد المنتظم :تمت دراسة هذه المادة ِول مرة ٌوم أثنٌن الموافق 1
دٌسمبر /كانون اِول .ولامت المنظمة العالمٌة لّرصاد الجوٌة بتمدٌم تمرٌر عام
حول نتابج أجتماع الثانً للمجلس الحكومً الدولً للخدمات المناخٌة حول اْطار
العالمً لخدمات المناخ.
ولدم النظام العالمً لرصد المناخ ولجنة ألمار الصناعٌة المعنٌة برصد اِرض
تمارٌر متابعة ِنشطتها.
وتمدم دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بالتراح وافمت
علٌه كافة اِطراؾ ٌتعلق بعمد مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌموم بتٌسٌرها كرٌس مزٌكً
(جنوب أفرٌمٌا) وستٌفان روزنار (ألمانٌا).
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وفً أثناء الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والتً عمدت ٌوم الجمعة
الموافق  5دٌسمبر ،لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ باعتماد أستنتاجات.
النتٌجة النهائٌة :تضمنت استنتاجات ) (FCCC/SBSTA/2014/L.19الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ماٌلً:
الترحٌب بالتمرٌر التجمٌعً لتمرٌر التمٌٌم الخامس للفرٌق الحكومً

الدولً المعنً بتؽٌر المناخ واْشارة إلى اِهمٌة المستمرة للبحث
والرصد المنتظم بالنسبة لعمل الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر
المناخ وتمرٌر أمانة النظام العالمً لرصد المناخ بما فً ذلن نتابج
وتوصٌات مراجعة برنامج النظام العالمً لرصد المناخ التً لام
بإعدادها رعاة البرنامج.
اْحاطة علما بالتمدم الذي تم احرازه من لبل النظام العالمً لرصد

المناخ على طرٌق إعداد تمرٌر حالة لتمدٌمه فً الدورة الثالثة
واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة وحول خطة
التنفٌذ الجدٌدة التً سٌتم عرضها على الدورة الخامسة واِربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
تشجٌع اِطراؾ على المشاركة بنشاط فً مراجعة تمرٌر الحالة ودعم

تطوٌر خطة التنفٌذ الجدٌدة بما فً ذلن النواحً المتعلمة برصد
المحٌطات والتحمض
الترحٌب بالخطط الخاصة بؤمانة النظام العالمً لرصد المناخ الخاصة

بتنظٌم حلمة عمل ،بالتعاون مع الفرٌق الحكومً الدولً المعنى بتؽٌر
المناخ واِمانة ،لتحدٌد الطرق الٕزمة لتعزٌز الرصد المنظم
والمدرات ذات الصلة وخاصة فً الدول النامٌة لدعم الجاهزٌة والتكٌؾ
فً ظل مناخ متؽٌر ،والممترح عمدها فً فبراٌر/شباط  2015فً
بون ،ألمانٌا.
التعبٌر عن التمدٌر للجنة ألمار الصناعٌة المعنٌة برصد اِرض

وفرٌق التنسٌق المعنً بألمار الصناعٌة المعنٌة باِرصاد الجوي
على تمرٌرهما المحدث حول التمدم الذي تم احرازه من لبل وكأت
الفضاء من خٕل تمدٌم استجابة منسمة لٕحتٌاجات ذات الصلة الخاصة
بأتفالٌة والترحٌب بالجهود الرامٌة لتطوٌر هٌكل لمرالبة المناخ من
الفضاء.
اْشارة إلى المعلومات التً لدمتها المنظمة العالمٌة لّرصاد الجوٌة

حول التطورات المتعلمة بتنفٌذ اْطار العالمً لخدمات المناخ وتشجٌع
اِطراؾ على استؽٕل الفرص التً ٌوفرها اْطار العالمً لخدمات
المناخ للمساعدة على التعامل مع التملبات والتؽٌرات المناخٌة على
المستوى الوطنً بما فً ذلن تعزٌز رصد ومرالبة المناخ ودعم
صٌاؼة وتنفٌذ عملٌات تخطٌط وطنٌة للتكٌؾ.
مراجعة  :4112-4112تم دراسة هذا البند (FCCC/SB/2014/1 and
)ِ INF.3ول مرة ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر/كانون اِول حٌث تمدم السٌد
دٔمٌنً بالتراح وافمت علٌه اِطراؾ وٌتعلق بتشكٌل فرٌق اتصال مشترن بٌن
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ٌرأسه كل من
جٌرترود فؤنسكً (النمسا) ولٌون تشارلز (جرٌنادا).
وفً أثناء الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التً
عمدت ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر /كانون اِول لدم السٌد أندرٌاس فٌشلٌن
(سوٌسرا) المٌسر المشارن فً حوار الخبراء المنظم تمرٌرا عن أجتماع الرابع
والخامس لحوار الخبراء المنظم وأكد على أن أجتماعات لد أوضحت أن حد
أحتباس الحراري تحت  2مبوٌة ٌتطلب منهجا علمٌا طوٌل المدى.
النتٌجة النهائٌة :تم تلخٌص نتابج الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة ) (FCCC/SB/2014/L.9تحت بند جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ المتعلق بمراجعة ( 2015-2013أنظر صفحة .)17
االجتماع الرابع لحوار الخبراء المنظم :تم تلخٌص هذا البند تحت بند جدول أعمال
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول مراجعة ( 2015-2013أنظر صفحة .)18
آثار تطبٌق تدابٌر االستجابة 7منتدى وبرنامج عمل واألمور المتعلقة بالمادة 2-4
من بروتوكول كٌوتو :تمت دراسة هاتٌن المادتٌن (FCCC/SB/2014/INF.4
)ِ and FCCC/TP/2014/12ول مرة فً ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر.
وتمدم دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بالتراح وافمت
علٌه اِطراؾ بإنشاء فرٌق اتصال مشترن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة للتعامل مع المنتدى وبرنامج العمل واِمور المتعلمة
بالمادة  3-2من بروتوكول كٌوتو (اَثار الضارة) على أن ٌشارن فً رباستها كل
من ٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ودٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة .ولد تم تلخٌص المنالشات التً جرت حول هذا البند تحت
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المادة الخاصة بتؤثٌر تطبٌق تدابٌر أستجابة فً جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
(أنظر صفحة .)17
وفً خٕل الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التً
عمدت ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر ،لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة بتبنً استنتاجات تمت مراجعتها فً الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ .ووافمت اِطراؾ على استمرار المشاورات حول المضاٌا المعلمة
بما فً ذلن اَلٌات المإسسٌة ،خٕل اِسبوع الثانً من المإتمر ،الذي شارن فً
رباسته دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والسٌد ٌاوفولً
ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت سلطة بولجار فٌدال ربٌس مإتمر اِطراؾ/مإتمر
اِطراؾ العامل .ولم ٌتم التوصل إلى اتفاق ٌتعلق باَلٌات المإسسٌة وسٌستمر
نظر المسؤلة خٕل الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة.
النتٌجة النهائٌة :تم تلخٌص أستنتاجات )(FCCC/SB/2014/L.6/Rev.1
تحت بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الخاص بالمنتدى وبرنامج العمل (أنظر
صفحة .)17
قضاٌا منهجٌة بموجب االتفاقٌة 7برنامج العمل حول مراجعة اإلرشادات الخاصة
باستعراض التقرٌر السنوي واالتصاالت الوطنٌة بما فً ذلك مراجعة الجرد
الوطنً الخاصة بالدول النامٌة :تمت دراسة هذا الموضوع
)ِ (FCCC/SBSTA/2014/INF.14, 19, 22 and 23ول مرة ٌوم
أثنٌن الموافق  1دٌسمبر/كانون اِول من لبل ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة السٌد دٔمٌنً ووافمت اِعضاء على إجراء مشاورات ؼٌر
رسمٌة ٌموم بتٌسٌرها رٌتا رٌباتً (فنلندا) وساموٌل ادٌوي ادٌجون (نٌجرٌا).
وخٕل الجلسة الختامٌة العامة التً عمدت ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر/كانون
اِول لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بتبنً النتابج .واستمر
العمل فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة أثناء اِسبوع الثانً من الدورة العشرٌن لمإتمر
اِطراؾ حول هذا البند تحت إشراؾ ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ
السٌد بولجار فٌدال ولام بتٌسٌرها دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة .واستمرت المشاورات ؼٌر الرسمٌة فً دراسة مسودة المرارات
الملحمة باستنتاجات الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والتً لم ٌتمكن
اِعضاء من التوصل ٔتفاق بشؤنها لبل ختام الدورة الواحدة واِربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
وخٕل الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر اِطراؾ التً عمدت ٌوم الجمعة الموافق
 12دٌسمبر/كانون اِول ،لامت اِطراؾ بتبنً ثٕثة لرارات حول :المبادئ
التوجٌهٌة المتعلمة بأستعراض الفنً للمعلومات الواردة بموجب أتفالٌة والمتعلمة
بؤعمال جرد ؼازات الدفٌبة والتمارٌر التً تعد مرة كل سنتٌن وأتصأت الوطنٌة
من لبل اِطراؾ المذكورٌن فً الملحق  .1والبرنامج التدرٌبً الخاص بخبراء
المراجعة المعنٌٌن بالمراجعة الفنٌة ِعمال جرد ؼازات الدفٌبة من لبل اِطراؾ
المدرجٌن فً المرفق اِول.
النتٌجة النهائٌة :تضمنت استنتاجات الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
) (FCCC/SBSTA/2014/ L.28ما ٌلً:
اْشارة إلى أن الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة لد لامت

بتطوٌر أعمالها الخاصة بالمبادئ التوجٌهٌة المتعلمة بمراجعة جرد
المرفق اِول ٔتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ لكنها لم
تتمكن من استكمال الموضوع ووافمت على إرسال مسودة المرار
المتضمنة فً المرفق اِول إلى الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ
لدراسته.
تإكد على أهمٌة تنفٌذ برنامج التدرٌب الخاص بخبراء المراجعة

المعنٌٌن بالمراجعة الفنٌة للتمارٌر التً تعد مرة كل سنتٌن والبٕؼات
الوطنٌة وجرد ؼازات الدفٌبة ،لّطراؾ المدرجة فً المرفق اِول،
وطالبت اِمانة بتوفٌر دورات تدرٌبٌة على اْنترنت لبرنامج التدرٌب
الخاص بخبراء المراجعة المشاركٌن فً مراجعات عام  2015وما
ٌلٌها.
اْشارة إلى أن الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة لد لامت

بتطوٌر أعمالها حول برنامج تدرٌب خبراء المراجعة ولكن لم تستطع
استكماله ووافمت على ان ُتحٌل إلى الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ
مسودة المرار المتضمنة فً المرفق الثانً للنظر فٌها.
الموافمة على تمٌٌم نتابج برنامج التدرٌب فً الدورة الرابعة اِربعٌن

للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة وتمدٌم توصٌات إلى
الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ حول تطوٌر وتعزٌز برنامج
التدرٌب الخاص بخبراء المراجعة للمٌام بالمراجعة الفنٌة لعملٌات جرد
ؼازات الدفٌبة.
وفً ضوء لراره المتعلق بالمبادئ التوجٌهٌة الخاصة بأستعراض الفنً
للمعلومات الواردة بموجب أتفالٌة والمتعلمة بجرد ؼازات الدفٌبة والتمارٌر
التً تعد كل سنتٌن وأتصأت الوطنٌة التً تتم من لبل اِطراؾ المدرجٌن
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فً المرفق اِول ) (FCCC/CP/2014/L.7/Add.1فمد لرر مإتمر
اِطراؾ ما ٌلً:
مراجعة المبادئ التوجٌهٌة والتً تم تبنٌها من خٕل الممرر  /23م أ-

 ، 19مع إدخال التعدٌٕت الضرورٌة لتتضمن المبادئ التوجٌهٌة
الخاصة بالجزء الثالث :اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر
المناخ والمتعلمة بالمراجعة الفنٌة لعملٌات جرد ؼازات الدفٌبة للدول
المدرجة فً المرفق اِول.
ٌتم استخدام المبادئ التوجٌهٌة الواردة فً المرفق فً مراجعة التمارٌر

التً تعد كل سنتٌن والبٕؼات الوطنٌة وعملٌات جرد ؼازات الدفٌبة
بشكل فوري.
مطالبة اِمانة بتنسٌق أستعراض الفنً لعملٌات جرد ؼازات الدفٌبة

الخاصة باِطراؾ الواردة فً المرفق اِول وفما ِحكام المبادئ
التوجٌهٌة الواردة فً المرفق.
مطالبة اِمانة أٌضا بتنفٌذ مجموعة لٌاسٌة من الممارنات للبٌانات

واختٌار مجموعة من الخبراء المتمرسٌن من بٌن كبار خبراء المراجعة
فً مجال جرد ؼازات الدفٌبة للمٌام بتمٌٌم ممارنات البٌانات مرة كل
خمسة سنوات.
تموم مجموعة خبراء المراجعة المتمرسٌن ،باستخدام التمٌٌم المذكور،

وبهدؾ النظر فً أجتماع المادم لكبار خبراء المراجعة الخاص بجرد
ؼازات الدفٌبة واستعراض المزٌد من عملٌات الممارنة المٌاسٌة بٌن
البٌانات ،باْضافة إلى الخبرات السابمة المتعلمة بممارنة البٌانات التً
جرت فً دورات المراجعة السابمة ،ودراسة ما إذا كانت ممارنات
البٌانات المٌاسٌة المطبمة ٔ تزال مفٌدة أم ٔ.
مطالبة اِمانة ،فٌما ٌتعلق بتبنً "الجزء الثالث" ،بتعدٌل أدوات

تكنولوجٌا المعلومات ذات الصلة ،وفما للحاجة ،ودعم تنفٌذ عملٌة
المراجعة  ،مع التؤكٌد على أن تعدٌل هذه اِدوات سوؾ ٌتطلب ولتا
وجهدا وأن تطبٌق التعدٌٕت ٌجب أن ٌتم فً دورة مراجعة -2015
.2016
مطالبة اِمانة أٌضا بتجمٌع ووضع جداول بالمعلومات وأتجاهات

الخاصة بانبعاثات ؼازات الدفٌبة من المصادر والنمل من خٕل
البالوعات من خٕل تمارٌر جرد انبعاثات ؼازات الدفٌبة ونشر
المعلومات على مولع اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ
وفً وثٌمة مستملة.
نشر ملخص للوثٌمة لدراستها من لبل مإتمر اِطراؾ والهٌبات

الفرعٌة وٌتضمن هذا الملخص اتجاهات انبعاثات ؼازات الدفٌبة وفما
للمصادر والنمل من خٕل البالوعات وتمٌٌم التزام معلومات الجرد التً
ٌتم اْبٕغ بها بالمبادىء التوجٌهٌة الخاصة بإعداد البٕؼات الوطنٌة
من لبل اِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول ،الجزء  "1واِحكام
الخاصة بمرارات مإتمر اِطراؾ ذات الصلة بما فً ذلن المعلومات
المتعلمة بؤي تؤخٌر فً تمدٌم المعلومات السنوٌة.
ُمرر لصٌؽة
م
لتوفٌر
النهابً
التؤكٌد على أنه لم ٌتم ألتزام بالولت

ِ
تمارٌر موحدة ومحدثة لّطراؾ المدرجة فً المرفق اِول بما ٌمكنها
من تمدٌم جرد ؼازات الدفٌبة الخاص به والتؤكٌد على أن اِطراؾ
المدرجٌن فً المرفق اِول ٌمكنهم فً عام  2015تمدٌم جداول صٌؽة
التمارٌر الموحدة بعد  15أبرٌل/نٌسان لكن ٌجب أٔ تتؤخر عن المدة
ُمرر لصٌؽة التمارٌر الموحدة.
المشار إلٌها لتوفٌر م ِ
مطالبة الدورة الثامنة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة

والتكنولوجٌة بدراسة الخبرات فً عملٌة إجراء مراجعة مكتبٌة ،مع
أخذ أي استنتاجات ذات صلة تتعلق باجتماعات كبار خبراء المراجعة
فً أعتبار بالنسبة لعملٌات جرد ؼازات الدفٌبة حتى عام .2017



وكان من بٌن ما ذكر فً لرار مإتمر اِطراؾ المتعلق ببرنامج
التدرٌب الخاص بخبراء المراجعة ذوي الصلة بأستعراض الفنً
للتمارٌر التً تعد كل سنتٌن والبٕؼات الوطنٌة لّطراؾ المدرجة فً
المرفق اِول ) (FCCC/CP/2014/L.7/Add.2ما ٌلً:
مطالبة اِمانة بتطوٌر وتنفٌذ برنامج تدرٌبً كما هو مشار إلٌه فً
المرفق.
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تشجٌع األطراف المدرجٌن فً المرفق األول والتً تجد انها تستطٌع
القٌام بذلك على تقدٌم الدعم المالً لتنفٌذ برنامج التدرٌب :تمت
دراسة هذا البند للمرة اِولى ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر/كانون
اِول.
مطالبة اِمانة بتضمٌن معلومات حول برنامج التدرٌب وخاصة
المتعلمة بإجراءات اختبار واختٌار المتدربٌن وذلن فً تمرٌرها السنوي
الممدم إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة حول تشكٌل
فرق خبراء المراجعة.
وكان من بٌن ما ذكر فً لرار مإتمر اِطراؾ المتعلق ببرنامج
التدرٌب الخاص بخبراء المراجعة ذوي الصلة بالمراجعة الفنٌة لجرد
ؼازات الدفٌبة بالنسبة لّطراؾ المدرجة فً المرفق اِول
) (FCCC/CP/2014/L.7/Add.3ما ٌلً:
مطالبة اِمانة بتنفٌذ برنامج تدرٌب لخبراء المراجعة كما هو مشار
إلٌه فً المرفق.
تشجٌع اِطراؾ المدرجٌن فً المرفق اِول ،والمإهلٌن للمٌام بذلن،
على تمدٌم الدعم المالً الٕزم لتنفٌذ برنامج التدرٌب.

مطالبة اِمانة بتضمٌن ،فً تمرٌرها السنوي الممدم إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة حول تشكٌل فرق خبراء المراجعة والمعلومات المتعلمة
ببرنامج التدرٌب وخاصة المتعلمة بإجراءات اختبار واختٌار المتدربٌن والمدربٌن.
مناهج إعداد تقارٌر المعلومات الفنٌة من قبل األطراف المدرجة فً المرفق األول:
وطرح السٌد دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التراحا
وافمت علٌه اِطراؾ وهو ٌتعلق بتشكٌل فرٌق اتصال ٌشارن فً رباسته سٌنً نافو
(مالً) روجر دانجان (نٌوزٌٕندا).
وفً ٌوم الثٕثاء الموافق  2دٌسمبر/كانون اِول ،نالش فرٌق أتصال الحاجة إلى
توضٌح "الشخص الذي ٌموم بالعمل المتعلق بمناهج إعداد التمارٌر واْطار الزمنً
المحدد لذلن" .ومن اِمور التً تناولها الفرٌق ما ٌلً :الحاجة إلى إمكانٌة الممارنة،
والعٕلة بالشفافٌة والصعوبات التً تواجه ترجمة لؽة اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة
بشؤن تؽٌر المناخ للمطاع المالً وتعرٌؾ مدى ونطاق تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر
المناخ .وأكد وفدا الصٌن والبرازٌل على أهمٌة انجاز مهمة الدورة السابعة عشر
لمإتمر اِطراؾ المتعلمة بتطوٌر مناهج ْعداد التمارٌر حول المعلومات المالٌة
بهدؾ التوصٌة بمرار للدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
وفً أثناء الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التً
عمدت ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر/كانون اِول ،لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة بتبنً النتابج.
النتٌجة النهائٌة :لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً نتابجها
) (FCCC/SBSTA/2014/ L.26بالتوصٌة بمسودة لرار لدراسته من لبل
الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ .ولد تضمن المرار ماٌلً:
تمدٌد مهلة تفوٌض الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة لمدة

عام بهدؾ التوصٌة بمرار حول هذه المسؤلة للدورة الحادٌة والعشرٌن
لمإتمر اِطراؾ.
دعوة اِطراؾ والمنظمات المرالبة إلى تمدٌم آرابها المتعلمة بهذه

المسؤلة إلى اِمانة لبل ٌوم  25مارس/آذار .2015
مطالبة اِمانة بإعداد ورلة فنٌة وتمدٌمها إلى الدورة الثانٌة واِربعٌن

للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة لتلخٌص المناهج الدولٌة
المابمة اعتماداً على معلومات من اْسهامات التً تمدمت بها اِطراؾ.
مطالبة اِمانة بتنظٌم حلمات عمل داخل الدورات بالتعاون مع الدورة

الثانٌة واِربعٌن للهٌبات الفرعٌة وتنظٌم حلمة العمل بمشاركة الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ واللجنة
الدابمة المعنٌة بالتموٌل.
مطالبة اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل ،كجزء من عملها المتعلق

بالمٌاس واْبٕغ والتحمق الخاص بالدعم بؤكثر من مجرد المٌام بالتمٌٌم
الذي ٌجري كل عامٌن واستعراض تدفمات تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر
المناخ ،مع اِخذ فً الحسبان نتابج حلمات العمل الفنٌة التً تعمد أثناء
الدورة لتضمٌن توصٌاتها فً التمرٌر السنوي الممدم إلى الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
مطالبة اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل بتمدٌم تحدٌث حول عملها إلى

الدورة الثالثة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
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المقاٌٌس المشتركة لحساب مكافئ ثانً أكسٌد الكربون من غازات الدفٌئة :تمت
دراسة هذا البند للمرة اِولى فً ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر/كانون اِول .تمدم
دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بالتراح وافمت علٌه
اِطراؾ بإجراء مفاوضات ؼٌر رسمٌة ٌموم بتٌسٌرها تاكٌشً أنوكً (الٌابان)،
وفً أثناء الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة لال
دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة أنه لم ٌتم التوصل إلى
اتفاق بشؤن هذه المسؤلة وأنه سٌتم وضعه على جدول اِعمال المإلت للدورة الثانٌة
واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
البند
هذا
دراسة
تمت
السفن:
وقود
من
االنبعاثات
)ٌ (FCCC/SBSTA/2014/MISC.9وم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر/كانون
اِول .أعدت منظمة الطٌران الدولً المدنً تمرٌرا حول التمدم الذي تم إحرازه فً
أستراتٌجٌة الشاملة للتعامل مع انبعاث ثانً أكسٌد الكربون من الطٌران المدنً
الدولً مإكده على اتفاق الحكومات على المٌام بصورة جماعٌة بتحسٌن كفاءة
الولود بنسبة  %2سنوٌا وتحمٌق التوازن فً صافً انبعاثات ثانً اكسٌد الكربون
فً المطاع بدءاً من  2020فصاعدا.
أشارت المنظمة البحرٌة الدولٌة إلى أنها تتعامل بفاعلٌة مع انبعاثات السفن مشٌرة
إلى إلرار دراسة ؼازات الدفٌبة التً لامت بها المنظمة البحرٌة الدولٌة والتً تشٌر
إلى حدوث تحسن مطرد فً كفاءة الشحن.
علق مندوبا سنؽافورة والٌابان على التمدم الذي تم احرازه من لبل منظمة الطٌران
الدولً المدنً والمنظمة البحرٌة الدولٌة .وصرح مندوب اِرجنتٌن ،بالنٌابة عن
مجموعة من الدول النامٌة ،ومندوب الصٌن بؤن التدابٌر التً تم اتخاذها بشؤن
التؽٌرات المناخٌة فً المنظمة البحرٌة الدولٌة ومنظمة الطٌران المدنً ٔبد من أن
تحترم مبادىء وأحكام أتفالٌة وخاصة المسإولٌات المشتركة لكن المتباٌنة.
وتمدم دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بالتراح وافمت
علٌه كافة اِطراؾ ٌتعلق بمٌامه بإجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة حول الموضوع.
وفً خٕل الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التً
عمدت ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر/كانون اِول ،لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة باعتماد أستنتاجات.
النتٌجة النهائٌة :أشارت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً النتابج
) (FCCC/SBSTA/2014/ L.21إلى المعلومات التً تلمتها والتمدم الذي
أشارت إلٌه المنظمة البحرٌة الدولٌة ومنظمة الطٌران الدولً المدنً حول عملهم
الجاري ،مشٌرة إلى اَراء التً عبرت عنها اِطراؾ ودعت المنظمة البحرٌة
الدولٌة ومنظمة الطٌران الدولً المدنً أستمرار فً إعداد تمارٌر ،فً الدورات
المادمة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة حول اِعمال ذات الصلة بهذه
المسؤلة.
القضاٌا التنظٌمٌة بموجب بروتوكول كٌوتو 7تبعات تنفٌذ القرارات /4م أ إ 4-و
/1م أ إ 4-و /1م أ إ : 5-تمت دراسة هذه المسؤلة )(FCCC/TP/2014/6
للمرة اِولى فً ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر/كانون اِول .وتمدم دٔمٌنً ربٌس
الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بالتراح وافمت علٌه كافة اِطراؾ
ٌتعلق بتكوٌن فرٌق اتصال ٌشارن فً رباسته أنن هٌرولد (ألمانٌا) وماٌسٌٕ كٌكانا
(جنوب أفرٌمٌا).
وخٕل عمد اجتماع فرٌق أتصال ٌوم الجمعة الموافق  5دٌسمبر/كانون اِول
أشار مندوب أوكرانٌا بؤنه ٌفضل لراراً ٌتكون من خمسة مرفمات .وأوضح الربٌس
المتشارن ان الشكل الحالً للمرارٌن تم أتفاق علٌه فً الدورة اِربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة .وطالب مندوب أتحاد اِوروبً بتحدٌد
الفترة الزمنٌة المتاحة لتمدٌم تمارٌر وحدات الكمٌات المخصصة ٌمكن تؤجٌلها فً
ُمرر لصٌؽة التمارٌر الموحدة  3فً الولت المناسب أو
حالة عدم توفر برنامج م ِ
كانت ٔتعمل بصورة مناسبة.
أما بالنسبة للنتابج ،عبر مندوب أتحاد الروسً عن أسفه لوجود جدار بٌن المضاٌا
المنهجٌة التً تندرج تحت بنود جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة رلم (11أ) و(ب) حول مواد  5و 7و( 8المضاٌا المنهجٌة التً تندرج
تحت بروتوكول كٌوتو) وتوضٌح الجزء ج (المادة  )7-3من تعدٌل الدوحة
لبروتوكول كٌوتو.
نالشت اِطراؾ ما إذا كانت "ستوصً" أو "توافق" على أنه إذا لام طرؾ من
اِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول بتطبٌق اِحكام على فرٌق خبراء المراجعة،
فإن فرٌق خبراء المراجعة سٌموم بمراجعة هذه المعلومات .ولد عاتب السٌد دٔمٌنً
ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة اِطراؾ لتموم بالموافمة على
النتابج لابٕ أنه ٌٔمكن مد المفاوضات بالنسبة لهذه المسؤلة .وبعد المراجعات ،اتفمت
اِطراؾ على تمدٌم مسودة نتابج لٕجتماع العام للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة لدراستها.
وفً أثناء الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
المنعمدة ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر/كانون اِول ،لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة باعتماد النتابج ،ووافمت اِطراؾ على أستمرار فً
المشاورات وخاصة حول كٌفٌة التعامل مع المسابل المتعلمة بألتصادٌات التً تمر
بمرحلة تحول ،خٕل اِسبوع الثانً للمإتمر وشارن فً رباستها دٔمٌنً ربٌس
الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،تحت رعاٌة بولجار فٌدال ربٌس
مإتمر اِطراؾ ومإتمر اِطراؾ العامل .ولم ٌتم التوصل إلى اتفاق وسوؾ
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تستمر دراسة المسؤلة فً الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة.
النتٌجة النهائٌة :لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً نتابجها
) (FCCC/SBSTA/2014/ L.29بالتوصٌة بما ٌلً:
مطالبة اِمانة بؤن تجمع فً وثٌمة سهلة أستخدام كافة متطلبات

التمارٌر والمراجعات والحسابات والتً تتعلق بفترة ألتزام الثانٌة فً
بروتوكول كٌوتو وفما لما ألره مإتمر اِطراؾ العامل على ان ٌتم
إعداد هذه الوثٌمة فً موعد ألصاه ماٌو .2015
الموافمة على أن تتم ،فً الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،دراسة متطلبات المحاسبة والتمارٌر
والمراجعة الخاصة باِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول لٕتفالٌة
بدون لٌود على كمٌات اْنبعاثات أو التزام بخفضها خٕل الفترة الثانٌة
لٕلتزام ،إلى جانب البرنامج التدرٌبً المحدث ِعضاء فرق خبراء
المراجعة المشاركٌن فً المراجعات السنوٌة بموجب المادة  8من
البروتوكول.
اْشارة إلى أن أطراؾ بروتوكول طوكٌو المدرجٌن فً المرفق اِول

الذٌن ٌضطلعون بألتزامات المذكورة فً العمود الثانً ،ولٌس فً
العمود الثالث ،من الجدول الموجود فً المرفق ب فً تعدٌل الدوحة،
ٌمكن لكل منهم طلب لٌام فرٌق خبراء المراجعة بمراجعة المعلومات
المتعلمة بسنة اِساس بالنسبة لهذا الطرؾ ،وذلن باعتباره جزءاً من
عملٌة مراجعة فرق خبراء المراجعة للجرد السنوي لهذا الطرؾ للسنة
اِولى من الفترة الثانٌة لٕلتزام.
التوصٌة بتنفٌذ هذا الطلب باعتباره جزءاً من المراجعة السنوٌة للسنة

اِولى من فترة ألتزام الثانٌة.
اْشارة إلى التمدم الذي أحرزته الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة

والتكنولوجٌة فً نظرها للمسؤلة لكنها لم تتمكن من إنهابها وستموم
بإرسال مسودة المرارات ،بما فً ذلن المرفمات ،إلى الدورة العاشرة
من مإتمر اِطراؾ العامل للنظر فٌها.
توضٌح الجزء ج (المادة  4 -2ثانٌا) من تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو:
تمت دراسة هذه المادة للمرة اِولى ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر/كانون
اِول .وتمدم دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
بممترح وافمت علٌه كافة اِطراؾ وٌتعلق بإنشاء فرٌق اتصال ٌتشارن فً
رباسته انن هٌرولد وماٌسٌٕ كٌكانا.
ولد لام فرٌق أتصال ٌوم الجمعة الموافق  5دٌسمبر/كانون اِول
باستعراض الخٌارات المتاحة ْعداد مسودة لرار .ولم تتمكن اِطراؾ من
أتفاق عما إذا كانت المادة  7-3ثانٌا ،إلى جانب بعض المواد اِخرى،
تنطبق على اِطراؾ التً لم تمدم تعهدات بموجب فترة ألتزام اِولى فً
بروتوكول كٌوتو لكنها تمدمت بتعهدات بموجب فترة ألتزام الثانٌة.
وخٕل الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
المنعمدة ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر/كانون اِول لامت الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة باعتماد أستنتاجات.
النتٌجة النهائٌة :وافمت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً
استنتاجاتها ) (FCCC/SBSTA/2014/ L.25على التمدم بتوصٌة
لمإتمر اِطراؾ العامل بأستمرار فً دراسة هذه المسؤلة فً الدورة الثانٌة
واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة مع أخذ عناصر نص
مسودة المرار الموجودة فً المرفق فً الحسبان.
استخدام األراضً وتغٌٌر استخدام األراضً والحراجة بموجب المادة  2-2و1-2
من بروتوكول كٌوتو ووفقا آللٌة التنمٌة النظٌفة :تمت منالشة هذه المسؤلة ِول
مرة ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر/كانون اِول وتمدم دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بالتراح وافمت علٌه كافة اِطراؾ بشؤن إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌموم بتٌسٌرها ماركو روكا (البرازٌل).
وفً أثناء الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
المنعمدة ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر/كانون اِول لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة باعتماد النتابج وأحالت مسودة المرار للدورة العاشرة لمإتمر
اِطراؾ العامل لدراسته.
النتٌجة النهائٌة :وافمت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً استنتاجاتها
) (FCCC/SBSTA/2014/ L.24على أستمرار فً نظر أنشطة استخدام
اِراضً وتؽٌٌر استخدام اِراضً والحراجة فً الدورة الرابعة واِربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة وأوصت بنظر مسودة المرار من لبل مإتمر
اِطراؾ العامل.
ولد أشار لرار ) (FCCC/SBSTA/2014/L.24/Add.1مإتمر اِطراؾ
العامل إلى ما ٌلً:
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مطالبة المجلس التنفٌذي َلٌة التنمٌة النظٌفة بالمٌام بتمٌٌم إمكانٌة

تطبٌق اْجراءات والتدابٌر المتضمنة فً لراري  /5م أ إ 1-و  /6م
أ إ 1-وذلن بهدؾ عرض اِنشطة التً تتضمن إعادة الؽطاء النباتً
فً حالة تؽطٌة آلٌة التنمٌة النظٌفة ِنشطة المشروع هذه.
مطالبة المجلس التنفٌذي َلٌة التنمٌة النظٌفة بتمدٌم تمرٌر للدورة

الحادٌة عشر لمإتمر اِطراؾ العامل حول نتٌجة هذا التمٌٌم
مطالبة الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بأستمرار فً

نظر المزٌد من أنشطة استخدام اِراضً وتؽٌٌر استخدام اِراضً
والحراجة وفما َلٌة التنمٌة النظٌفة فً الدورة الرابعة واِربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
اآلثار المترتبة على إدراج إعادة تحرٌج األراضً التً توجد بها غابات آٌلة
لالستنفاد ضمن أنشطة مشارٌع التحرٌج وإعادة التحرٌج فً إطار آلٌة التنمٌة
النظٌفة :تم نظر هذه المسؤلة للمرة اِولى ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر/كانون
اِول .وتمدم السٌد دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
بممترح وافمت علٌه اِطراؾ وٌتعلق بإجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌموم بتٌسٌرها
هٌكً جرانهولم (فنلندا) وإدواردو سانهوٌزا (تشٌلً).
وخٕل الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة
ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر/كانون اِول صرح دٔمٌنً ربٌس الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بؤنه لم ٌتم التمكن من التوصل إلى اتفاق حول هذه
المسؤلة وأنه سوؾ تتم إضافتها إلى جدول اِعمال المإلت للدورة الثانٌة واِربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
آلٌات السوق واآللٌات األخرى بموجب االتفاقٌة :إطار لمختلف طرق العمل :تم
نظر هذه المسؤلة ) (FCCC/TP/2014/9للمرة اِولى ٌوم أثنٌن الموافق 1
دٌسمبر/كانون اِول .وتمدم دٔمٌنً بممترح وافمت علٌه كافة اِطراؾ بإجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌموم بتٌسٌرها بٌر شتٌانسٌن (النروٌج) وماندي رامبهاروس
(جنوب أفرٌمٌا).
وخٕل الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التً
عمدت فً ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر/كانون اِول صرح ربٌس الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة السٌد دٔمٌنً بؤنه لم ٌتم التوصل إلى اتفاق بشؤن هذه
المسؤلة وأنها سوؾ ٌتم اضافتها إلى جدول اِعمال المإلت للدورة الثانٌة واِربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
طرق العمل التً ال تعتمد على السوق :تمت منالشة هذه الفمرة
) (FCCC/TP/2014/10للمرة اِولى ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر/كانون
اِول .وتمدم السٌد دٔمٌنً بممترح وافمت علٌه كافة اِطراؾ بإجراء مشاورات
ؼٌر رسمٌة ٌموم بتٌسٌرها بٌر شتٌانسٌن وماندي رامبهاروس.
وخٕل الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التً
عمدت فً ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر/كانون اِول صرح ربٌس الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة السٌد دٔمٌنً بؤنه لم ٌتم التوصل إلى اتفاق بشؤن هذه
المسؤلة وأنه سوؾ ٌتم اضافتها إلى جدول اِعمال المإلت للدورة الثانٌة واِربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
اآللٌة الجدٌدة للسوق :تمت منالشة هذه الفمرة ) (FCCC/TP/2014/11للمرة
اِولى ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر/كانون اِول .وتمدم السٌد دٔمٌنً بممترح
وافمت علٌه كافة اِطراؾ بإجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌموم بتٌسٌرها بٌر
شتٌانسٌن وماندي رامبهاروس.
وخٕل الجلسة الختامٌة العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التً
عمدت فً ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر/كانون اِول صرح ربٌس الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة دٔمٌنً بؤنه لم ٌتم التوصل إلى اتفاق بشؤن هذه
المسؤلة وأنها سوؾ ٌتم اضافتها إلى جدول اِعمال المإلت للدورة الثانٌة واِربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
برنامج عمل حول توضٌح أهداف الخفض المقدر كمٌا على مستوى االقتصاد
لالنبعاثات بالنسبة لؤلعضاء من بٌن الدول المتقدمة :تمت منالشة هذه الفمرة
) (FCCC/SBSTA/2014/INF.16 and FCCC/TP/2014/8للمرة
اِولى ٌوم أثنٌن الموافق  1دٌسمبر/كانون اِول .وتمدم دٔمٌنً بممترح وافمت
علٌه كافة اِطراؾ بإجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌموم بتٌسٌرها كرٌستٌنا
كارٌراس (البرتؽال) وبراٌان مانتٕنا (جنوب أفرٌمٌا).
وخٕل الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة
ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر/كانون اِول لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة باعتماد النتابج.
النتٌجة النهائٌة :لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة خٕل نتابجها
) ،(FCCC/SBSTA/2014/ L.22باختتام برنامج العمل حول توضٌح أهداؾ
الخفض الممدر كمٌا على مستوى ألتصاد لٕنبعاثات بالنسبة لّعضاء من بٌن
الدول المتمدمة .وأكدت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على أهمٌة
تبادل المعلومات والشفافٌة فً عملٌة توضٌح أهداؾ الخفض الممدر كمٌا على
مستوى ألتصاد لٕنبعاثات وأشارت إلى أن اِنشطة التً تمت وفما لبرنامج العمل
منذ لٌام الدورة الثامنة والثٕثٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بتوفٌر
منصة ُتٌسر لّطراؾ تبادل المعلومات كما ساعدت على تحسٌن شفافٌة أهداؾ
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الدول اِعضاء من بٌن الدول المتمدمة .كما أشارت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة أٌضا إلى:
التؤكٌد على أن هنان عدد محدود من الطرق بٌن اِطراؾ من الدول

المتمدمة لمٌاس التمدم الذي تم احرازه فً تحمٌق اِهداؾ وأهمٌة
التوافق فً تؽطٌة المطاعات والؽازات باْضافة إلى استخدام لٌم
لدرات أحترار العالمً بٌن الدول اِطراؾ من الدول المتمدمة.
التؤكٌد على أن المعلومات اْضافٌة التً لدمتها الدول المتمدمة

اِطراؾ لد عززت من أهداؾ الشفافٌة وساعدت على تسهٌل دراسة
إمكانٌة ممارنة الجهود بٌن الدول المتمدمة اِطراؾ.
التؤكٌد على المنالشات التً جرت حول الشفافٌة وإعداد التمارٌر حول

استخدام رصٌد انبعاثات الكربون من اَلٌات التً تعتمد على السوق.
اْشارة إلى أن هنان أكثر من طرٌمة لتفسٌر دور استخدام اِراضً

وتؽٌٌر استخدام اِراضً والحراجة فً تحمٌق أهداؾ الدول اِطراؾ
المتمدمة واْعتراؾ ،فٌما ٌتعلق بإمكانٌة ممارنة الجهود ،بؤن المٌام
بتؽطٌة شاملة وكاملة ومتناسمة للمعلومات الواردة فً التمارٌر أكثر
أهمٌة من اختٌار الطرٌمة.
تقارٌر عن األنشطة األخرى :فً ٌوم أثنٌن  1دٌسمبر/كانون اِول لامت الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة باْشارة إلى "التمرٌر السنوي حول المراجعة
السنوٌة للمعلومات التً تم إعداد تمارٌر عنها بموجب أتفالٌة والمتعلمة بالتمارٌر
التً تعد كل عامٌن والبٕؼات الوطنٌة التً تموم بها اِطراؾ المدرجة فً المرفق
اِول من أتفالٌة")" ،(FCCC/SBSTA/2014/INF.21التمرٌر السنوي
حول أستعراض الفنً لجرد ؼازات الدفٌبة والمعلومات اِخرى التً أعد
اَعضاء المدرجون فً المرفق اِول من اْتفالٌة تمارٌر عنها"
) (FCCC/SBSTA/2014/INF.17و "التمرٌر السنوي حول المراجعة
الفنٌة لجرد ؼازات الدفٌبة والمعلومات اِخرى التً لامت اِطراؾ المدرجة فً
المرفق اِول من أتفالٌة بإعدادها والتً تعتبر أٌضا أطرافا فً بروتوكول كٌوتو
كٌوتو"
بروتوكول
من
1-7
المادة
بموجب
).(FCCC/SBSTA/2014/INF.18
الجلسة الختامٌة العامة :فً ٌوم السبت الموافق  6دٌسمبر/كانون اِول لام
رٌتشارد كٌنلً نابب اِمٌن التنفٌذي ٔتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر
المناخ بإبٕغ اِطراؾ بالتبعات اْدارٌة والمتعلمة بالموازنة لٕستنتاجات التً
ألرتها الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
ولام مُمرر أجتماع السٌد جورجا رابازوسكٌت-سٌرفاٌل (لٌتوانٌا) بعرض تمرٌر
الجلسة ) (FCCC/SBSTA/2014/L.20والذي لامت بإعتماده الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
ولام ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة دٔمٌنً بإؼٕق الدورة
الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً الساعة 5:03
مساء
وللحصول على ملخص للبٌانات التً لدمت فً الجلسة العامة الختامٌة للهٌبة
على
اْطٕع
ٌرجى
والتكنولوجٌة
العلمٌة
للمشورة
الفرعٌة
http://www.iisd.ca/vol12/enb12614e.html
ّ
المعزز:
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
فً ٌوم الثٕثاء الموافق  2دٌسمبر/كانون اِول لام كٌشان كومار سٌنج (ترٌنداد
وتوباجو) الربٌس المتشارن للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز بافتتاح جلسة الجزء السابع من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز ورحب بالمندوبٌن وصرح بؤن الدورة العشرٌن
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
لمإتمر اِطراؾ من المتولع أن توفر أساسا صلبا ْلامة اتفالٌة جدٌدة حول المناخ
العالمً مشٌرا إلى أن ذلن "سوؾ ٌكون بمثابة إبٕغ العالم بوجود نتابج ناجحة فً
بارٌس" .ولد لام بتمدٌم :ورلة ؼٌر رسمٌة حول عناصر خاصة بمسودة نص ٌتم
التفاوض بشؤنه )(ADP.2014.11.NonPaper؛ مسودة لرار موحدة حول
ّ
المعزز ) ،(ADP.2014.12.DraftTextبما فً ذلن
تدعٌم منهاج دٌربان للعمل
المعلومات المتعلمة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً والعمل المعزز
المتعلق بالمناخ فً الفترة التً تسبق 2020؛ أوراق فنٌة محدثة تموم بتجمٌع
المعلومات المتعلمة بمزاٌا تخفٌؾ اْجراءات والمبادرات والخٌارات المتعلمة بتعزٌز
الطموح فً تحمٌق التخفٌؾ )(FCCC/TP/2014/13 and Add. 1-4؛
ومٕحظة الرإساء المشاركٌن بخصوص السٌنارٌوهات والممدمة إلى الجلسة
) .(ADP.2014.10.InformalNoteوأخبر المندوبٌن أنه سٌتم عمد
المشاورات المتعلمة بانتخاب المسإولٌن.
ووافمت اِطراؾ على أستمرار فً العمل وفما لجدول أعمال أجتماع الثانً
ّ
المعزز
للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
) (ADP/2013/AGENDAوالتنظٌم الممترح للعمل ،بما فً ذلن المشاورات
المركزة المتعلمة بمختلؾ العناصر فً أجتماعات الموازٌة لفرٌق أتصال ،وٌموم
بتٌسٌر كل منها أحد الربٌسٌن المشاركٌن ومفاوضات نصٌة حول مسودة المرار
المتعلق بدعم منهاج دٌربان للعمل ال ّ
معزز .ولٕطٕع على ملخص للبٌانات التً

الثالثاء 27ديسمبر/كانون األول
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انظر

أفتتاحٌة
الجلسة
أثناء
فً
ألمٌت
http://www.iisd.ca/vol12/enb12610e.html
أمور تنظٌمٌة 7انتخاب المسإولٌن :فً ٌوم السبت الموافق  13دٌسمبر/كانون
ّ
المعزز بانتخاب
اِول لام الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
دانٌال رٌفسناٌدار (الؤٌات المتحدة) وأحمد دجوجٕؾ (الجزابر) بالتزكٌة كربٌسٌن
ّ
المعزز وانتخاب
متشاركٌن للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ٌانج لٌو (الصٌن) كممرر الفرٌق.
ّ
المعزز المعنً بالبند 72
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز 7ملخص إجرائً :فً ٌوم
مسودة قرار حول دعم منهاج دٌربان للعمل
الثٕثاء الموافق  2دٌسمبر/كانون اِول لام آرثر رونج مٌتسجر (أتحاد اِوروبً)
ّ
المعزز
الربٌس المتشارن للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
بعرض "مسودة لرار حول دعم منهاج دٌربان للعمل المعزز
) (ADP.2014.12.DraftTextوالتً أصدرها الربٌسان المتشاركان لبل جلسة
الجزء السابع من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز ،مذكرا اِطراؾ بؤن "التمسن بالمولؾ لٌس تفاوضا ً"وحثها على
للعمل
تمدٌم ممترحات دلٌمة ومختصرة ٌمكنها ان تعالج أختٕفات.
وطالبت العدٌد من الدول النامٌة بعمد مفاوضات مباشرة مع وضع ممترحات
اِطراؾ على الشاشة وحذرت من لٌام الربٌسٌن المشاركٌن بإعطاء تفسٌراتهما
للخلفٌة العامة فً صورة نص ٌنمحه الربٌسان المشاركان .وفضل أخرون العمل
على أساس نص ٌعده الربٌسان المشاركان.
والترح رونج مٌتسجر الربٌس المتشارن للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز المٌام بمراجعة "سرٌعة" لنص الربٌسٌن المتشاركٌن مع
دٌربان للعمل
إعطاء كافة اِطراؾ الولت الكافً لعرض وجهات نظرها حتى ٌحددوا "النماط
البارزة".
وفً ٌوم اِربعاء الموافق  3دٌسمبر/كانون اِول استمرت العدٌد من الدول النامٌة
فً المطالبة بعرض ممترحاتها على الشاشة بٌنما فضل مندوب الؤٌات المتحدة
اِمرٌكٌة أستمرار فً المراءة العامة للنص لتحدٌد "المسابل الربٌسٌة فً
المفاوضات" .وتمدم مندوب توفالو بالتراح وافمت علٌه كافة اِطراؾ بإنشاء فرٌق
أصدلاء الربٌس للتوصل إلى اتفاق حول كٌفٌة السٌر لّمام.
واجتمع فرٌق أصدلاء الربٌس فً المساء واتفق على السٌر لدما ،ووافق على :المٌام
بؤول لراءة لمسودة نص الربٌسٌن المشاركٌن )،(ADP.2014.12.DraftText
والسماح لّطراؾ بتمدٌم ممترحاتها من خٕل عرضها على الشاشة ،وعمد
اجتماعات لفرٌق أتصال حول ألسام وفمرات معٌنة وللربٌسٌن المشاركٌن من أجل
إعداد تمرٌر مجمع ٌتضمن كافة ممترحات اِطراؾ ووضعها فً شكل مسودة نص
لرار منمح.
وفً ٌوم السبت الموافق  4دٌسمبر/كانون اِول ،تم عمد اجتماع تمٌٌمً للفرٌق
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل الم ّ
عزز .ولد لام مانوٌل بولجار
فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ والدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ
العامل بوصؾ اِسبوع اِول على أنه أسبوع تضمن "ممترحات وتفسٌرات
وإٌضاحات"وطالب بؤن ٌتضمن اِسبوع الثانً "حوارات ومرونة وبناء" حتى
نستطٌع فً مساء الخمٌس ،الموافق  11دٌسمبر/كانون اِول ،تسلٌم "النتٌجة التً
ٌتولعها العالم منا".
ولد لدم الربٌس المتشارن كومار سٌنج التراحا وافمت علٌه اِطراؾ بؤن ٌموم
الربٌسان المتشاركان صباح ٌوم أثنٌن بتمدٌم نسخ محسنة من الورلة ؼٌر الرسمٌة
حول العناصر ومسودة المرار المتعلق بدعم الفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز بناء على المدخٕت التً تم تلمٌها من اِطراؾ أثناء
بمنهاج دٌربان للعمل
اِسبوع اِول.
وفً ٌوم اْثنٌن الموافق  8دٌسمبر/كانون اِول ،لام رونج مٌتسجر الربٌس
ّ
المعزز نسخة
المتشارن للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز والذي ٌطلق
منمحة من مسودر لرار حول النهوض بمنهاج دٌربان للعمل
علٌه حالٌا اسم "مسودة لرار مإتمر اِطراؾ الممترح من لبل الربٌسٌن
المتشاركٌن" .وأشار إلى أن هذه المسودة تعتمد على المدخٕت التً لدمتها
اِطراؾ شارحا أن كافة آراء اِطراؾ لد تم تجمٌعها فً مستند تم نشره على
ّ
المعزز على اْنترنت؛
مولع الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
كما انها تعرض تمرٌراً تجمٌعٌا ً "للمجأت اِساسٌة" التً عرضتها اِطراؾ؛
وتتناول كافة جوانب "المهام المنوطة بنا" .وعبرت الكثٌر من الدول النامٌة عن
للمها حول الوضع المانونً لمسودة المرار المنمح مع التؤكٌد على أن المستند ٔزال
مستند ؼٌر رسمً .وعبرت دول أخرى عن رؼبتها فً العمل على أساس مسودة
المرار المنمح.
وأكد الربٌس المشارن رونج مٌتسجر لّطراؾ أن المستندات لٌس لها وضع لانونً
مشٌرا إلى أنه على اِطراؾ أن تعطٌها الوضع المانونً .والترح تخصٌص ول ٍ
ت
كاؾٍ للمرار الذي وافمت اِطراؾ على منالشته فً لٌما .وحث رونج مٌتسجر
اِطراؾ على التمدم "كما اتفمنا اِسبوع الماضً" ودراسة فمرات مسودة المرار
للتوصل إلى حل وسط وتوافق فً الرأي.
وخٕل بمٌة ولت التفاوض ٌوم أثنٌن الموافق  8دٌسمبر/كانون اِول وخٕل ٌوم
الثٕثاء واِربعاء الموافمٌن  10-9دٌسمبر/كانون اِول ،لام فرٌق أتصال المعنً
بالبند  3بأستمرار فً المفاوضات بالنسبة لكل فمرة على حدة فً لرار مإتمر
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اِطراؾ الممترح من لبل الربٌسٌن المتشاركٌن مع التراح اِطراؾ لخٌارات بدٌلة
مكثفة فً النص .وفً مساء ٌوم اِربعاء تولفت منالشات مسودة المرار عند صفحة
 .58والترح مندوب الصٌن بموافمة اِطراؾ اِخرى بدء لراءة مسودة المرار من
التمهٌد.
وفً ٌوم الخمٌس الموافق  11دٌسمبر/كانون اِول اجتمع فرٌق أتصال لفترة
وجٌزة ولام بتعلٌق أجتماع بحٌث ٌمكن لّطراؾ المتفاوضة أن تتشاور مع
بعضها البعض عن كٌفٌة السٌر لدما .واجتمع فرٌق أتصال لفترة وجٌزة بعد ظهر
هذا الٌوم حٌث لم تتفق اِطراؾ حول ما إذا كان سٌتم أستمرار فً العمل من
خٕل فرٌق اتصال أو من خٕل شكل أصدلاء الربٌس.
وفً المساء وفً أثناء الجلسة العامة للتمٌٌم المشتركة بٌن مإتمر اِطراؾ/مإتمر
اِطراؾ العامل لام بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ/الدورة
العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل بحث اِطراؾ بالتوصل إلى اتفاق وطلب من
ّ
المعزز
الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
بإعداد نص مسودة لرار الساعة  9:00مساءً .وفً ولت متؤخر من هذا المساء،
استؤنؾ فرٌق أتصال عمله ولام رونج الربٌس المشارن للفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز بعرض سبع صفحات منمحة تمثل "مسودة
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
لرار مإتمر اِطراؾ العامل الممترح من لبل الربٌسٌن المتشاركٌن" .ووصؾ
النسخة الجدٌدة من مسودة المرار بؤنه لٌس "نصا ً ٌجب الموافمة علٌه أو رفضه" كما
أنه لٌس حًٕ وسطا ً ممترحا ً لكنه نص ٌحاول عرض موالؾ اِطراؾ وٌحدد "نطاق
التفاوض" بالنسبة لّطراؾ .ثم تم تعلٌق عمل فرٌق أتصال.
وفً ٌوم الجمعة الموافق  12دٌسمبر/كانون اِول إجتمع فرٌق أتصال مرة ثانٌة
فً الصباح لمنالشة مسودة المرار المنمحة .ولد لام بولجار فٌدال ربٌس الدورة
العشرٌن لمإتمر اِطراؾ/الدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل بدعوة اِطراؾ
للتشاور معه فً "مكتبه المفتوح" وأكد على مسإولٌته المتعلمة بالحفاظ على الثمة
والشمولٌة والشفافٌة فً عملٌة الحوار مشٌراً إلى أن ذلن ضروري من أجل
التوصل إلى نتابج ناجحة فً لٌما وبارٌس .وأوضح أن النص الجدٌد الممدم من
الربٌسٌن المتشاركٌن لد نتج عن "نص ٔ ٌمكن تطبٌمه" ومطالبات بتمدٌم توجٌهات.
وطالب الوزٌر تاٌن سانتوفت (النروٌج) والوزٌرة فٌفٌان بأكرٌشنان (سنؽافورة)
بالمٌام بتٌسٌر المشاورات أٌضاً.
واستمرت المشاورات الموسعة المتعلمة بالنص حتى  2:00مسا ًء عندما تم تعلٌق
عمل فرٌق أتصال لعمد جلسة عامة ؼٌر رسمٌة للتمٌٌم حٌث لام بولجار فٌدال
ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ/الدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل
ّ
المعزز بأستماع إلى
بإبٕغ الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
المتحدثٌن البالٌٌن وأبلؽهم أنه سٌستمر هو والوزراء فً المشاورات .واستؤنؾ فرٌق
أتصال عمله بعد فترة لصٌرة واستمر حتى تم سماع كافة المتحدثٌن ورفعت
الجلسة فً انتظار مزٌد من اْرشادات من بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن
لمإتمر اِطراؾ/الدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل.
وخٕل هذه الفترة المسابٌة ،جرت مشاورات وزارٌة ثنابٌة ومشاورات مع
المجموعات المتفاوضة .واستؤنؾ فرٌق أتصال عمله الساعة  2:18صباحاًٌ ،وم
السبت الموافق  13دٌسمبر/كانون اِول .لام بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن
لمإتمر اِطراؾ/الدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل ورونج مٌتسجر الربٌس
ّ
المعزز بطرح
المتشارن للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
مسودة لرار ) (FCCC/ADP/2014/L.5ممترحة من الرإساء المتشاركٌن بنا ًء
على اَراء التً تم طرحها خٕل اجتماع فرٌق أتصال وفً المشاورات ؼٌر
الرسمٌة .والترح رونج مٌتسجر رفع جلسة فرٌق أتصال وعمد جلسة عامة ختامٌة
ّ
المعزز.
للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
واتبع ذلن عدد من التدخٕت من المنصة والتً لامت أثناءها اِطراؾ ومجموعات
اِطراؾ بطلب مزٌد من الولت لدراسة النص وعبروا عن للمهم تجاه عدم اخذ
مشورتهم من لبل الوزراء أو ربٌس مإتمر اِطراؾ .أما اَخرٌن فمد أشاروا إلى
الولت وطالبوا بالتوصل إلى اتفاق أو المضً لدما كما هو ممترح .وفً الساعة
 3:30صباحا ً تم رفع جلسة فرٌق اتصال الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز بحٌث ٌمكن لّطراؾ المٌام بمزٌد من الدراسة للنص.
دٌربان للعمل
وبدأت الجلسة العامة الختامٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز الساعة  10:41صباح السبت .وكانت اِطراؾ لد لامت فً السابق
للعمل
بدعم ومعارضة مسودة المرار المنمح .ولام الربٌسان المشاركان للفرٌق العامل
ّ
المعزز بالتمدم وفما لسلطتهم بطرح مسودة
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
المرار إلى بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ/الدورة العاشرة
لمإتمر اِطراؾ العامل لعمد مزٌد من المشاورات .وبعد تعلٌق الجزء السابع من
ّ
المعزز فً
الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
الساعة  1:31بعد الظهر أعلن بولجار فٌدال أنه سٌموم بتولً المشاورات مع
مجموعات اِطراؾ للتوصل إلى توافق فً اَراء حول النص.
وأثناء الجلسة الختامٌة العامة لمإتمر اِطراؾ والتً عمدت الساعة  11:37مساء
ٌوم السبت الموافق  13دٌسمبر/كانون اِول أكد كومار سٌنج الربٌس المتشارن
ّ
المعزز على أن الفرٌق
للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز لد اختتم "أعماله المكثفة"
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
من خٕل نظر مسودة لرار ) . (FCCC/ADP/2014/L.5ولال أنه بعد استماع
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الربٌسٌن المشاركٌن لّطراؾ لاما بإرسال مسودة المرار بموجب سلطتٌهما إلى
ربٌس مإتمر اِطراؾ لعمد مزٌد من المشاورات.
ولام بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ/الدورة العاشرة لمإتمر
اِطراؾ العامل بتمدٌم "التراح الربٌس" والذي تضمن مشروع لرار حول النهوض
بمنهاج دٌربان ) (FCCC/CP/2014/L.14لابٕ أنه منتج من عمل كافة
اِطراؾ "وأننا سنفوز جمٌعا بتطبٌمه" .وفً الساعة  11:53مسا ًء لام بتعلٌق
الجلسة لمدة ساعة ْعطاء اِطراؾ الولت الٕزم لنظر النص.
وعندما تم استبناؾ الجلسة العامة الختامٌة للدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ الساعة
 01:23صباح ٌوم اِحد الموافق  14دٌسمبر/كانون اِول ،لام بولجار فٌدال
ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ باْشارة إلى أن مسودة المرار "تدفعنا
لّمام" وطالب اِطراؾ بؤن "تضطلع بتحدي إلرارها" .ولد لام مإتمر اِطراؾ
بتبنً مشروع المرار ووافق على تسمٌته "نداء لٌما للعمل من أجل المناخ".
وأعرب مندوب توفالو ،بالنٌابة عن ألل البلدان نمواً ،أن تفهمهم للمرار بما فً ذلن
اْشارة إلى آلٌة وارسو الدولٌة للخسابر واِضرار فً الفمرة التمهٌدٌة واْشارة
إلى "من بٌن أمور أخرى" فً الفمرة  2من المرار ،لد تمثل "نٌة واضحة" فً أن
تتناول اتفالٌة " 2015بصورة مناسبة وفعالة وتدرٌجٌة الخسابر واِضرار".
مناقشات موضوعٌة – القراءة األولى :فً ٌومً الثٕثاء واِربعاء الموافمٌن 3-2
دٌسمبر/كانون اِول بدأت منالشات موضوعٌة حول مسودة لرار عن النهوض
ّ
المعزز مع التركٌز على ردود الفعل العامة.
بمنهاج دٌربان للعمل
وعند التوصٌة بنص خاص ببروتوكول ،أي وثٌمة لانونٌة أخرى أو نتٌجة متفق
علٌها تتمتع بموة المانون بموجب أتفالٌة ،الترح مندوبو أتحاد الروسً وأتحاد
اِوروبً وتوفالو تضمٌن اْشارة إلى المادة  17من أتفالٌة أطارٌة
(البروتوكؤت) وتم تطبٌق المواعد اْجرابٌة بحٌث ٌمكن ألتزام بماعدة الستة
أشهر الخاصة بتمدٌم نص .وأشار مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة إلى أن ذلن
ٌنطبق فمط على البروتوكؤت بٌنما ٌسمح منهاج دٌربان بالعدٌد من أحتمأت
فٌما ٌتعلق بالوثٌمة التً ٌتم إعدادها.
والترح مندوب فنزوٌٕ التعامل مع "الفٌل الموجود فً الحجرة" أي لٌام مجموعة
من اِطراؾ بمحاولة التوصل إلى نتٌجة تموم على أساس التخفٌؾ بٌنما تشعر
مجموعة أخرى بؤن النتٌجة ٌجب أن تعتمد على كافة عناصر خطة عمل بالً.
ّ
المعزز
وعند استكمال عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
الترح مندوب الهند حذؾ "بصورة مبكرة بمدر اْمكان" والترح مندوب البرازٌل
إضافة إشارة إلى مسودة المرارات المصاحبة بعد الدولة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
اِطراؾ .وعارض مندوب كٌنٌا إي نص حول المرارات المصاحبة فً هذه
المرحلة.
وحول التكافإ بٌن التكٌؾ والتخفٌؾ ،عارض مندوبا استرالٌا والنروٌج حذؾ النص
المتعلق بالتكافإ السٌاسً بٌن التكٌؾ والتخفٌؾ .والترح مندوب الهند اْشارة إلى
"التكافإ المانونً الكامل" بدٔ من ذلن .والترح مندوب البرازٌل استخدام "أختٕؾ
بٌن اِحكام التشؽٌلٌة المتعلمة بالتخفٌؾ والتكٌؾ وسبل التنفٌذ".
والترح مندوب الصٌن إضافة نص ٌتعلق بعدة أمور من بٌنها اتخاذ لرار بشؤن المٌام
بالمعالجة الشاملة والمتوازنة لعناصر التخفٌؾ والتكٌؾ وسبل التنفٌذ وشفافٌة
اْجراءات والدعم فً النص التفاوضً ٔتفالٌة .2015
وبٌنما كان مندوب الهند ٌإكد على وجوب حصول التخفٌؾ والتكٌؾ على تعامل
وموارد متكافبة فمد دعا إلى التفاهم المشترن حول " التكافإ السٌاسً" لابٕ أن كلمة
" التكافإ" هً كلمة ؼامضة والترح مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة "التؤكٌد
على أهمٌة التكٌؾ".
وحول إظهار تنفٌذ اْجراءات وألتزامات الحالٌة ،الترح مندوب استرالٌا التعامل
مع هذا النص فً التمهٌد .ولال مندوب النروٌج أنه لٌس من الضروري وجود
إشارة إلى تنفٌذ اْجراءات وألتزامات الحالٌة .والترح مندوب البرازٌل إضافة
إشارات إلى تعدٌل الدوحة وهدؾ التموٌل السنوي بمبلػ  100ملٌون دؤر بحلول
عام .2020
ودعا مندوب الصٌن إلى التؤكٌد على أن التنفٌذ الكامل والفعال لٕلتزامات
واْجراءات الحالٌة بموجب أتفالٌة وبروتوكول كٌوتو والنتابج المتفق علٌها
بموجب خطة عمل بالً وخاصة بالنسبة للدول اِطراؾ النامٌة ٌعتبر أمرا
ضرورٌا بالنسبة ْلرار اتفاق .2015
وحول أرتباط بٌن عناصر اتفاق  ،2015أشار مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة
إلى أنفتاح تجاه سرد المجأت المواضٌعٌة التً تم تحدٌدها فً الممرر  /1م أ17-
ّ
المعزز) ،واْشارة
(إنشاء الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
إلٌها بؤنها "من جوانب العمل" إذا كان ذلن ٌساعد فً تمدٌم تؤكٌدات بؤنها سوؾ ٌتم
التعامل معها فً اتفالٌة .2015
وبدأت منالشات مركزة حول ألسام معٌنة ٌوم الخمٌس الموافق  4دٌسمبر/كانون
اِول.
وبالنسبة للفقرات ( 3-1العناصر) ،الترح مندوب كندا أن ٌتناول الفرٌق العامل
ّ
المعزز "مختلؾ الموضوعات" بدٔ من
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
"كافة العناصر" وأن ٌتم استبدال "تحمٌق أختٕؾ التكافإ السٌاسً" بٌن التخفٌؾ
والتكٌؾ بعبارة "زٌادة أهمٌتها الحاسمة".
ودافع مندوب نٌوزٌلندا عن النص الذي ٌشٌر إلى أن عمل الفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز سوؾ ٌنتج عنه "حزمة من المكونات
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
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المختلفة" .وأكد مندوب الٌابان على الحاجة إلى توضٌح أن التخفٌؾ هو الهدؾ
اِسمى لٕتفالٌة.
ودعا مندوبا باكستان وجنوب أفرٌمٌا إلى التعامل مع عناصر الممرر  /1م أ17-
"بصورة متوازنة" .وأكد مندوبا المكسٌن والمملكة العربٌة السعودٌة على اِهمٌة
المتكافبة للتخفٌؾ والتكٌؾ .بٌنما فضل مندوبا باكستان ومصر " التكافإ السٌاسً"
بٌن التخفٌؾ والتكٌؾ .ودعا مندوب اْكوادور إلى حذؾ الصفات عند اْشارة إلى
التكافإ بٌن التخفٌؾ والتكٌؾ.
ودعا مندوب جنوب أفرٌمٌا إلً تدعٌم الفمرات التً تتعامل مع المساهمات المحددة
على المستوى الوطنً وكافة عناصر أتفالٌة التوازن بٌن دعم التخفٌؾ والتكٌؾ.
وحول أهمٌة الشفافٌة ،دعا مندوب اْكوادور إلى تبنً آلٌة المٌاس واْبٕغ والتحمق
كجزء من اتفاق .2015
وحول الفقرة ( 14-4المساهمات المحددة على المستوى الوطنً)  ،لال مندوب
الٌابان أن النص ٔ ٌوفر توضٌحا ً حول المعلومات التً ٌتم توفٌرها ممدما ً لتدخل
ضمن المساهمات المحددة على المستوى الوطنً.
وصرح مندوب جنوب أفرٌمٌا ،أنه بالرؼم من أن المساهمات المحددة على المستوى
الوطنً ٌتم تحدٌدها على المستوى الوطنً فإن نطالها ٌجب أن ٌتم تحدٌده على
المستوى العالمً وأشار هو ومندوب البرازٌل وآخرون إلى أنها ٌجب أن تتضمن
التخفٌؾ والتكٌّؾ وسبل التنفٌذ.
اشار مندوبا البرازٌل وتافولو ،بالنٌابة عن ألل البلدان نمواً إلى أن النطاق ٔ ٌجب
أن ٌكون محدودا بالمادة  2من أتفالٌة (الهدؾ).
وأكد مندوب استرالٌا على أن المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ٌجب أن
تعكس الجهود التً تموم بها اِطراؾ بصورة أحادٌة .ولد أوصت ألل البلدان نموا
بإدراج توضٌح بالنسبة ِلل البلدان نموا والدولة الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة حول
تضمٌن التخفٌؾ فً المساهمات المحددة على المستوى الوطنً.
ولال مندوب نٌوزٌلندا أنه أثناء إعداد التمارٌر حول المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً ٌجب على اِطراؾ تحدٌد كمٌات نتابج أنبعاثات المتولعة
ومستوٌات الجهود ومناهج المحاسبة فً لطاع اِراضً .وحث مندوب أتحاد
اِوروبً على الشفافٌة فً تمارٌر المساهمات المحددة على المستوى الوطنً
والمابلٌة للممارنة والمٌاس الكمً.
وأكد مندوب بولٌفٌا على أهمٌة تعزٌز توفٌر سبل التنفٌذ إلى الدول النامٌة .وحذر
مندوب توفالو نٌابة عن ألل البلدان نموا من أنحٌاز تجاه إجراءات التخفٌؾ والترح
إضافة نص ٌتعلق بالمٌاس واْبٕغ والتحمق الخاص بدعم اِطراؾ المدرجة فً
المرفق اِول للدول النامٌة لتحمٌق المساهمات المحددة على المستوى الوطنً
الخاصة بالدول النامٌة .وأكد مندوب تإٌند على أهمٌة المساواة فً التعامل مع
التخفٌؾ والتكٌؾ .ولال مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة أن متطلبات إعداد
التمارٌر ٌجب ان تطبق بصورة متساوٌة على الدول النامٌة والدول المتمدمة.
وحول الفقرات ( 13-12البالغات المتعلقة بالمساهمات المحددة على المستوى
الوطنً) ،أكد مندوبو اِرجنتٌن ،وشٌلً ،نٌابة عن الرابطة المستملة ِمرٌكا
الٕتٌنٌة والكارٌبً والصٌن والهند والجزابر ،نٌابة عن المجموعة العربٌة ،وجنوب
أفرٌمٌا وتنزانٌا والعدٌد من اِطراؾ ،على أهمٌة مبادئ وأحكام أتفالٌة .وعارض
مندوب سوٌسرا التمسٌم بٌن الدول المدرجة فً المرفق اِول والدول ؼٌر المدرجة
فً المرفق اِول .ولال مندوب الصٌن أن المعلومات المتعلمة بالمساهمات المحددة
على المستوى الوطنً ٌجب أن تعزز وضوح تطلعات الدول النامٌة وتعكس التنوع
فً ،والعمبات التً تواجه والمتطلبات الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى
الوطنً الخاصة بالدول النامٌة.
لال مندوب البرازٌل أن المساهمات المحددة على المستوى الوطنًٌ :جب أن ٌتم
تفسٌرها على أنها "تولعات متعلمة بالنواحً المانونٌة" وأنها تعارض التماٌز الذاتً،
وطالب ،إلى جانب السودان ،بالنٌابة عن المجموعة اِفرٌمٌة ،باْشارة إلى
اْنصاؾ.
ودعا مندوب سوٌسرا إلى إشارات تإكد على أفتراضات والجهود واعتبارات
العدل .والترح مندوب جزر مارشال لٌام الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز باعداد لواعد تتعلق بأفتراضات والمناهج المحاسبٌة
دٌربان للعمل
واستخدام اِراضً واستخدام اِسواق العالمٌة واِرصدة العالمٌة بهدؾ تبنٌها فً
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ .وعارض مندوب بولٌفٌا اْشارة إلى
أدوات وآلٌات السوق.
وعارض مندوب تنزانٌا المساهمات المحددة على المستوى الوطنً التوجٌهٌة وأي
متطلبات إضافٌة ْعداد التمارٌر من جانب الدول النامٌة .وأكد مندوب سنؽافورة
على وضوح المعلومات الممدمة.
والترح مندوب السعودٌة ضرورة أن ٌعمل مكون التكٌؾ فً المساهمات المحددة
على المستوى الوطنً على تعزٌز الجهود الرامٌة إلى تحمٌق نتابج تتعلق بؤفضل
المٌم من خٕل التخطٌط واْجراءات المبكرة والمتكاملة على كافة المستوٌات .وحث
مندوب جنوب أفرٌمٌا على التواصل من خٕل تنسٌق جدولً لنوع المساهمات
الخاصة بفترة  2025-2021وفترة 2030-2026؛ والمعلومات الخاصة بخطط
وإجراءات وتكلفة واستثمارات التكٌؾ؛ ودعم سبل التنفٌذ .والترح مندوب شٌلً،
بالنٌابة عن الرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً لٌام اِطراؾ بتمدٌم
معلومات عن التخفٌؾ لفترة  2025-2020ومساهمات استرشادٌة لعام  2030بما
فً ذلن معلومات حول الطموح والعدالة واْنصاؾ.
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وفٌما ٌتعلق بالفقرات ( 44-14مرحلة ما بعد البالغات والدعم الخاص
بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً) ،عارض مندوبو العدٌد من اِطراؾ
بما فٌها الصٌن والهند وفنزوٌٕ ومالٌزٌا والمملكة العربٌة السعودٌة نظر مرحلة ما
بعد البٕؼات الخاص بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً.
وعارض مندوب أتحاد اِوروبً إنشاء عملٌة دولٌة لدراسة المساهمات المحددة
على المستوى الوطنً من الربع اِول من عام  2015وهو ما سٌتعلق بالمساهمات
المحددة على المستوى الوطنً الخاصة بالتخفٌؾ فمط .وأكد مندوب الؤٌات
المتحدة اِمرٌكٌة على أهمٌة المعلومات التً ٌتم تمدٌمها مسبما ووجود فترة
تشاورٌة بالنسبة لتعزٌز الطموحات والوضوح.
ودعا مندوب جنوب أفرٌمٌا إلى لٌام اِمانة بإجراء تمٌٌم مسبق للمساهمات المحددة
على المستوى الوطنً من خٕل ورلة تمنٌة ،إلى جانب أمور أخرى ،تتعلق باِثر
الكلً ْسهامات اِطراؾ .ودعا مندوب جزر مارشال إلى وضع ورلة تمنٌة
تلخص وتدمج المساهمات المحددة على المستوى الوطنً وتتضمن إجمالً مستوى
جهود التخفٌؾ.
ودعا مندوبا الٌابان والصٌن إلى عملٌة بسٌطة من خٕل نشر المساهمات المحددة
على المستوى الوطنً على مولع اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ
على أنترنت بٌنما عاضت الصٌن تجمٌع اِمانة للمساهمات المحددة على المستوى
الوطنً .وحذر أتحاد الروسً من استخدام الوسابل ألكترونٌة.
وعارض مندوبو اِردن والصٌن والهند أي عملٌات مراجعة مسبمة .والترح مندوب
توفالو بالنٌابة عن ألل البلدان نموا أن تموم اِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول
بإعداد تمرٌر حول توفٌرها لسبل التنفٌذ.
وأكدت البرازٌل على أن دراسة المساهمات المحددة على المستوى الوطنً لٌست
عملٌة ملزمة من الناحٌة المانونٌة ولكنها وسٌلة لتعزٌز فهم نواٌا بعضنا البعض.
وفٌما ٌتعلق بالفقرات ( 25-42إرشاد العمل المعزز والعمل المستقبلً الخاص
بمسار العمل الثانً (طموح ما قبل  )4141وأساس التفاعل الدٌنامٌكً رفٌع
المستوى) ،أكد مندوب أتحاد اِوروبً ،مدعوما من مندوبً الؤٌات المتحدة
اِمرٌكٌة وسوٌسرا ،على أن تركٌز مسار العمل الثانً ٌجب أن ٌظل على
التخفٌؾ .وأكدت العدٌد من الدول النامٌة ضرورة تناول التكٌؾ وسبل التنفٌذ.
والترح مندوبا الصٌن واِردن التركٌز على طرٌمة زٌادة الدعم الدولً لتعزٌز
اْجراءات .ودعا مندوب استرالٌا إلى أعتراؾ بدعم الدول النامٌة من مختلؾ
المصادر.
ووصفت العدٌد من اِطراؾ اجتماعات الخبراء التمنٌٌن بؤنها مفٌدة ودعمت
استمرارها .وأكد مندوب ناورو بالنٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة
على تحسٌن وتمدٌد اجتماعات الخبراء التمنٌٌن حتى ٌتم ؼلق الفجوة المتعلمة
بالتطلعات الخاصة بالتخفٌؾ وأشاروا إلى أن مخرجاتهم ٌجب أن تتضمن :أوراق
تمنٌة محدثة ،لابمة دٌنامٌكٌة على أنترنت لخٌارات السٌاسات ،التركٌز على المزاٌا
المشتركة لٓجراءات والعوابق التً تواجه التنفٌذ واستراتٌجٌات التؽلب علٌها،
وتمرٌر تجمٌعً لواضعً السٌاسات.
ولال مندوب اِردن مع مندوبا السلفادور والصٌن أن اجتماعات الخبراء التمنٌٌن
ٌجب أن تركز على فرص التخفٌؾ والتكٌؾ .ولام مندوب النروٌج ومندوب
سوٌسرا بدعم تركٌز اجتماعات الخبراء التمنٌٌن على التخفٌؾ ،بما فً ذلن إصٕح
دعم الولود اِحفوري ودعا ،مع مندوب كولومبٌا إلى التؤكٌد على عمل اللجنة
الدولٌة المعنٌة بألتصاد والمناخ.
والترح مندوب الٌابان ،مدعوما من مندوب نٌوزٌلندا تدعٌم الروابط مع المإسسات
المابمة بما فً ذلن مركز تبادل المعلومات التكنولوجٌة لٕتفالٌة ومركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ .وأكد مندوب النروٌج على الدور الذي تلعبه اللجنة التنفٌذٌة
للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ فً تنظٌم اجتماعات الخبراء التمنٌٌن.
والترح مندوب السلفادور إلامة عٕلات وثٌمة مع لجنة التكٌؾ وصندوق التكٌؾ.
ودعا مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة إلى مراجعة اجتماعات الخبراء
التمنٌٌن فً  2017بحد ألصى بهدؾ تحسٌنها .ودعم مندوب كندا المٌام بالمراجعة
"فً ولت ما" .أما مندوب سوٌسرا فمد فضل عمل المراجعة فً  2016أو.2017
الترح مندوبو بولٌفٌا والهند ودول أخرى زٌادة نطاق موضوعات اجتماع الخبراء
التمنٌٌن والترح مندوب بولٌفٌا التركٌز على أنظمة المعرفة بالتكنولوجٌا وممارسات
الشعوب اِصلٌة والمجتمعات المحلٌة .ودعا مندوب كولومبٌا ،بالنٌابة عن الرابطة
المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً ،إلى مشاركة الشعوب اِصلٌة والمإسسات
اِكادٌمٌة.
ودعا مندوبو الهند والمملكة العربٌة السعودٌة واِرجنتٌن إلى إعداد أوراق تمنٌة.
والترح مندوب مالً ،بالنٌابة عن المجموعة اِفرٌمٌة ،المٌام بعمل ٌإدي إلى تمرٌر
تجمٌعً تمنً وملخص لصناع المرار لتزوٌد أجتماعات الوزارٌة بالمعلومات.
ولد رحبت العدٌد من اِطراؾ بالمشاركة عالٌة المستوى حول الفرٌق العامل
ّ
المعزز .ودعا مندوبو تحالؾ الدول
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة والصٌن وبنجٕدٌش ،بالنٌابة عن ألل البلدان نموا،
والرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً بلماءات سنوٌة عالٌة المستوى .ولال
مندوب البرازٌل أنه ٌجب عمد أجتماعات الوزارٌة "نادرا" عندما ٌمكن التراح
سٌاسات ملموسة إلٌهم مع موافمة تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة وأتحاد
اِوروبً على العمل على تحسٌن مخرجات اجتماعات الخبراء التمنٌٌن .ودعا
مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة إلى عمد اجتماعات سنوٌة وزارٌة حول طموح
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ما لبل  2020بالتعاون مع مإتمر اِطراؾ .واعترض مندوبو البرازٌل وبولٌفٌا
وباكستان والهند على مشاركة هٌبات دون وطنٌة فً الفعالٌات عالٌة المستوى.
وحول مشاركة نطاق كبٌر من الجهات الفاعلة من أجل تنفٌذ فعال لٓجراءات
المعززة ،لال مندوب سوٌسرا أن التفاعل مع جهات من ؼٌر الدول ٌجب أن ٌحدث
على المستوى الوطنً .والترح مندوب تنزانٌا مدعوما من مندوب المكسٌن ،أن
تعمل الكٌانات دون الوطنٌة والهٌبات المحلٌة من خٕل حكوماتها الوطنٌة.
ولام مندوبا المكسٌن وبنجٕدٌش ،بمعارضة من مندوبً أتحاد اِوروبً
والؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة ،بدعم إجراء ،واستضافة ،اجتماعات الخبراء التمنٌٌن
اْللٌمٌة ،ودون اْللٌمٌة ،فً ظل رؼبة مندوب البرازٌل فً استكشاؾ هذه الفكرة.
ومن خٕل اْشارة إلى التبعات المالٌة ،لال مندوب سوٌسرا أن مثل هذه
أجتماعات الخاصة بالخبراء التمنٌٌن ٌجب أن تعمد فً نفس الولت مع أجتماعات
اِخرى.
ودعت مندوب ألل البلدان نمواً إلى تمدٌم دعم لتمكٌن الخبراء التمنٌٌن من الدول
النامٌة من المشاركة فً اجتماعات الخبراء التمنٌٌن.
والترح مندوب البرازٌل ،بدعم من مندوبً استرالٌا والؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة
وسوٌسرا ،مٕحظة المزاٌا الصحٌة المشتركة لسٌاسات التخفٌؾ .والترح مندوب
الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة إضافة المزاٌا ألتصادٌة المشتركة .والترح مندوب
مصر مزاٌا مشتركة "فً سٌاق التنمٌة المستدامة والمضاء على الفمر".
وفٌما ٌتعلق بالمرفق (معلومات مكملة حول المساهمات المحددة على المستوى
الوطنً) ،الترح مندوب السودان ،نٌابة عن المجموعة اِفرٌمٌة نظر خٌارات
التخفٌؾ والتكٌؾ وسبل التنفٌذ من خٕل التماٌز وبدون تماٌز .ودعا مندوب
كولومبٌا ،بالنٌابة عن الرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً إلى إدراج
المعلومات المتعلمة بنظر اِطراؾ إلى مساهماتهم على أنها عادلة.
وطالب مندوب بنما ،بالنٌابة عن ابتٕؾ بلدان الؽابات المطٌرة بأعتراؾ بدور
اِحراج ودعا إلى اْشارة إلى أعتبارات الخاصة بالطالة الحٌوٌة .وعبر مندوب
اِرجنتٌن ومندوب مصر عن للمهما إزاء إدراج انبعاثات لطاع اِرض مشٌرٌن
إلى أن الزراعة ٔ تعتبر المتسبب الربٌسً فً التؽٌرات المناخٌة.
والترح مندوب توفالو ،بالنٌابة عن ألل البلدان نمواً ،إعداد تمارٌر متباٌنة بالنسبة
للدول التً تستهدؾ تملٌل اْنبعاثات فً كافة لطاعات التصادها والدول النامٌة مع
التؤكٌد على وسابل الدعم.
وحول الفقرات الواردة فً التمهٌد ،الترح مندوب ألل البلدان نموا ،فً ظل
معارضة من مندوب أتحاد اِوروبً إلؽاء اْشارة إلى متوسط زٌادة حرارة
اِرض بمستوى  2درجة مبوٌة.
ولد دعم ممثلو العدٌد من الدول النامٌة ،فً ظل معارضة من مندوب الؤٌات
المتحدة اِمرٌكٌة ،اْشارة إلى مبادئ وأحكام أتفالٌة .ولال مندوب الؤٌات
المتحدة اِمرٌكٌة أن التباٌن الذي ٌعتمد على المرفق ٔ ٌعتبر طرٌما ٌوصل إلى
أتفالٌة الجدٌدة مع اعتراض مندوب الٌابان على "اللؽة التً تنمسم إلى شمٌن".
وطالب مندوبو الصٌن وباكستان واِرجنتٌن باْشارة إلى خطة عمل بالً ،مع
مطالبة الجزابر ،بالنٌابة عن المجموعة العربٌة ،وأطراؾ أخرى ،باْشارة إلى
لرارات مإتمر اِطراؾ السابمة .ودعا مندوب شٌلً إلى اْشارة إلى اْنصاؾ بٌن
اِجٌال.
واعترض مندوبو اِردن والهند والصٌن وفنزوٌٕ على اْشارة إلى الدور المساعد
للهٌبات دون الوطنٌة فً تعزٌز تؤثٌر تنفٌذ السٌاسات المتعلمة بخفض أنبعاثات،
ومكامن الضعؾ وتحمٌق المدرة على التعافً.
والترح مندوب المملكة العربٌة السعودٌة بؤنه ،تماشٌا مع التمرٌر التجمٌعً لتمرٌر
التمٌٌم الخامس الخاص بالفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخٌ ،جب
أعتراؾ بؤن استجابات التكٌؾ والتخفٌؾ الفعالة سوؾ تعتمد على سٌاسات وتدابٌر
على مستوٌات متعددة.
وتم استكمال المراءة اِولى لمسودة لرار دفع منهاج دٌربان للعمل المعزز ٌوم
السبت الموافق  6دٌسمبر/كانون اِول .
النسخة األولى "لمشروع قرار مإتمر األطراف المقترح من قبل الرئٌسٌن
المشاركٌن" :فً ٌوم أثنٌن الموافق  8دٌسمبر/كانون اِول بدأت اِطراؾ فً
نظر النسخة التً تم تمدٌمها مإخرا لمسودة لرار مإتمر اِطراؾ الممترحة من لبل
الربٌسٌن المتشاركٌن .ولد عبرت العدٌد من المجموعات والوفود ،بما فٌهم مندوبو
مالٌزٌا ،بالنٌابة عن مجموعة /77الصٌن وإٌران ،بالنٌابة عن الدول النامٌة متماربة
التفكٌر ،وناورو ،بالنٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة ،عن للمها فٌما
ٌتعلق بما ٌلً :ؼٌاب التوازن فً النص ،عدم توافر الولت الكافً لدراسة النص،
وخطر إصدار أحكام مسبمة على نتابج اتفاق بارٌس.
ولد تم حصر النص بالكامل بٌن ألواس بناء على التراح من توفالو ،بالنٌابة عن ألل
البلدان نموا.
وبالنسبة للفقرات فً التمهٌد ،حذر مندوبو البرازٌل والؤٌات المتحدة وأطراؾ
أخرى من اْضافات الكثٌرة إلى النص فً فمرات التمهٌد وطالبوا بالتركٌز على
الجوهر.
واختلفت وجهات نظر اِطراؾ حول اْشارات :إلى المبادئ وأحكام أتفالٌة،
المرارات السابمة ،درجات الحرارة المستهدفة ،اْرشادات من العلم ،مبادئ
اْنصاؾ والمسإولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والمدرات ذات الصلة والتنمٌة
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المستدامة ،والتخفٌؾ والتكٌؾ وسبل التنفٌذ وشفافٌة اْجراءات بموجب أتفالٌة
وموازنة أنبعاثات العالمٌة.
باْشارة إلى عدم لدرة اِطراؾ على تخطً "بعض فمرات التمهٌد الموضوعة بٌن
اِلواس" فً جلسة لفرٌق أتصال استمرت لمدة ثٕث ساعات ،أكد كومار سٌنج
ّ
المعزز
الربٌس المتشارن للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
على أن الثٕثة أٌام الخاصة بالمفاوضات "توشن على أنتهاء".
وحول فمرة التمهٌد المتعلمة بتعزٌز وزٌادة إجراءات التكٌؾ ،الترح مندوب
السودان ،بالنٌابة عن المجموعة اِفرٌمٌة ،ومدعوما من مندوب مصر ،إضافة
إشارات إلى عناصر المرار  /1م أ( 17-إنشاء الفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز ونماط الضعؾ لدى الدول النامٌة .ودعا مندوب الفلبٌن
بمنهاج دٌربان للعمل
إلى اْشارة إلى المدرة على التعافً من حأت مناخٌة شدٌدة والحفاظ على التنوع
البٌولوجً .ودعا مندوب باكستان إلى اْشارة إلى اِمن المابً.
والترح مندوب سنؽافورة ،فً ظل معارضة من ألل البلدان نموا ،حذؾ "زٌادة"
إجراءات التكٌؾ والترح مندوب أتحاد اِوروبً استبدالها بكلمة "تعزٌز" .ولد
فضل العدٌد الصٌاؼة اِصلٌة .والترح مندوب الؤٌات المتحدة باْضافة إلى
مندوبً جمهورٌة كورٌا والٌابان ونٌوزٌلندا صٌاؼة مختصرة مع اْشارة فمط إلى
اتفاق .2015
ولال مندوب البرازٌل ،مدعوما من مندوبً سنؽافورة والؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة،
أن اْشارة إلى التنمٌة المستدامة ٌجب أن تبمى فً الفمرة .ولال مندوبا البرازٌل
والهند أٌضا أن اِمن الؽذابً والمضاء على الفمر هً عناصر هامة وٌجب أن تبمى
ودعا مندوب الصٌن إلى تحدٌد أن المضاء على الفمر له عٕلة بالدول النامٌة.
وفٌما ٌتعلق بفمرة التمهٌد المتعلمة بالهدؾ اِسمى لٕتفالٌة والذي ٌتطلب "تعزٌز
اِنظمة متعددة اِطراؾ التً تستند إلى لواعد" وتنفٌذ التعهدات الحالٌة ،فضل
مندوب المجموعة اِفرٌمٌة ،فً ظل دعم من مندوب باكستان ،ومعارضة من
مندوب أتحاد اِوروبً" ،النظام متعدد اِطراؾ الذي ٌستند إلى لواعد بموجب
أتفالٌة".
والترح مندوب الصٌن ،فً ظل معارضة من مندوب استرالٌا ،فمرة تمهٌدٌة جدٌدة
تشٌر إلى "النتٌجة المتفمة علٌها وفما لخطة عمل بالً وتعدٌل الدوحة".
وفٌما ٌتعلق بالفقرات من  ( 4-1النهوض بعمل الفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز وإعداد نص تفاوضً التفاق  ،)4112وفمرة ترحب
بمنهاج دٌربان للعمل
بالتمدم الذي تم إحرازه من لبل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز بالنسبة لتنفٌذ كافة عناصر الممرر  /1م أ ، 17-دعم مندوب المملكة
للعمل
العربٌة السعودٌة ،مع أطراؾ أخرى ،النص الذي لدمه الربٌسان المتشاركان.
والترح مندوب استرالٌا ،بتؤٌٌد من مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة ونٌوزٌلندا
والٌابان وأطراؾ أخرى ،حذؾ اْشارة إلى تنفٌذ كافة عناصر الممرر  /1م أ،17-
مفضٕ التمدم الذي أحرزه الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز "فً دفع عمله" .والترح مندوبو الؤٌات المتحدة واسترالٌا والفلبٌن وكندا
وأتحاد اِوروبً وأطراؾ أخرى ،فً ظل معارضة من ألل البلدان نموا ،التمدم
المحرز "وفما للممرر  /1م أ. 17-
وبالنسبة لفمرة حول الترحٌب بالمزٌد من اْعداد للعناصر من أجل مسودة نص
تفاوضً استجابة لمرارات مإتمر اِطراؾ السابمة ،طالب مندوب ألل البلدان نموا،
فً ظل معارضة من مندوبً الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة واسترالٌا وأتحاد
اِوروبً ،اْشارة إلى الممرر  /2م أ( 19-آلٌة وارسو الدولٌة للخسابر واِضرار)
مع معارضة من مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ومندوب الهند ْجراء المزٌد من
اْعداد للعناصر "كما وردت فً المرفق اِول بالمرار".
وفٌما ٌتعلق بفمرة حول إعداد نص تفاوضً على أساس المرفق اِول لمسودة نص
المرار ،الترح مندوب كوبا ،ودعمه مندوب مالٌزٌا ،بالنٌابة عن الدول النامٌة
متماربة التفكٌر "أعتراؾ" بعمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
ُمررا استمرار الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
للعمل
المعزز" ،م ِ
للعمل الم ّ
عزز فً عمله فً  2015لٕنتهاء من إعداد مسودة النص التفاوضً".
والترح مندوب استرالٌا ،مدعوما من مندوبً سوٌسرا والٌابان والنروٌج ونٌوزٌلندا،
ومعارضة من ألل البلدان نمواً ،استبدال "على أساس" بعبارة "عن طرٌق تعزٌز
النظر فً" المرفق اِول ،وإضافة إشارة إلى لٌام الفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز "أي لرارات ذات صلة" ،فً ظل دعم من ألل البلدان
بمنهاج دٌربان للعمل
نمواً ومعارضة من الدول النامٌة متماربة التفكٌر والبرازٌل .والترح مندوبا سوٌسرا
والنروٌج إضافة "دون المساس ب" "هٌكل" أو "محتوى" النتٌجة النهابٌة .والترح
مندوب المجموعة اِفرٌمٌة "أستفادة من" المرفق اِول و"المشاركات الممدمة من
لبل اِطراؾ".
وفٌما ٌتعلق بفمرة حول إعداد نص تفاوضً فً ماٌو/آٌار  ، 2015دعم مندوب
أتحاد اِوروبً ،مدعوما من مندوب سوٌسرا وجزر مارشال ،وفً ظل معارضة
من مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر وكندا ،الحفاظ على إشارة إلى المادة 17
من أتفالٌة (البروتوكؤت) .والترح مندوب ألل البلدان نموا "اْشارة ،حسب
ألتضاء ،إلى متطلبات المادة  ."17والترح مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر
أن التركٌز على المادة  17لد "ٌجعلنا نساند مولؾ ٔ ٌجب أن نؤخذه فً هذه
المرحلة" كما الترح مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة "مٕحظة أي متطلبات ذات
صلة بالولت"
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وفضل مندوب كندا ،مدعوما من مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة ،تمرٌر أن
ّ
المعزز "ٌجب أن ٌستهدؾ"
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
إعداد نص تفاوضً بدٔ من "سوؾ" .ولد اعترض على ذلن مندوب ألل البلدان
نموا والذي حذر من "فوات الولت".
ودعا مندوب أتحاد الروسً ،بدعم من مندوب بٌٕروس ،إلى إضافة إشارة إلى
ترجمة النص إلً اللؽات الرسمٌة ٔتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ.
وفٌما ٌتعلق بفمرة عن نطاق اتفاق  ،2015أكد مندوب ألل البلدان نمواً ،مدعوما ً من
لبل ناورو ،بالنٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة ،على أن الخسابر
واِضرار تعتبر عنصراً أساسٌاً .ودعا مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة ،مدعوما ً
من لبل مندوب الٌابان ،باستبعاد اْشارة إلى الخسابر واِضرار لابًٕ أن ذلن لم
ٌكن جانبا تمت اْشارة إلٌه فً المرار /1م أ . 17-ودعت الدول النامٌة متماربة
التفكٌر إلى إضافة إشارات للتعامل مع كافة عناصر الفمرة رلم  5من المرار /1م أ-
" 17بصورة متوازنة وبتكافإ لانونً كامل".
وفٌما ٌتعلق بفمرة حول لٌام الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز بإعداد نص اتفالٌة  ،2015وإعداد أي لرارات ذات صلةْ ،لرارها فً
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ وتحدٌد الحاجة إلى لرارات إضافٌة فً
جلسات مإتمر اِطراؾ التالٌة ،رحب مندوب أتحاد اِوروبً بالنص الذي
وضعه الربٌسان المتشاركان .وعارض مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر أي
إشارة إلى لرارات مإتمر اِطراؾ .وأكد مندوب جنوب أفرٌمٌا على ضرورة لٌام
ّ
المعزز باستكمال المهام
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
المكلؾ بها "فً ألرب ولت ممكن" وعارض إعداد المرارات ٔعتمادها فً الدورة
الحادٌة والعرٌن لمإتمر اِطراؾ.
وفٌما ٌتعلق بالفقرات ( 42-4المساهمات المحددة على المستوى الوطنً
ورسائلها) والمرفق الثانً لمسودة القرار (معلومات تكمٌلٌة حول المساهمات
المحددة على المستوى الوطنً لؤلطراف) ،الترح مندوب الؤٌات المتحدة
اِمرٌكٌة ،مدعوما ً من مندوب جزر مارشال وبمعارضة من ألل البلدان نمواً ،فمرة
جدٌدة تدعو اِطراؾ إلى إرسال المساهمات المحددة على المستوى الوطنً
الخاصة بهم لبل ولت طوٌل من عمد الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ،
وأنه ٌنبؽً على الراؼبٌن المٌام بذلن فً الربع اِول من عام  .2015ولال مندوبا
البرازٌل وجنوب أفرٌمٌا أن إضافة هذه الفمرة ٌعتمد على حذؾ فمرة تدعو اِطراؾ
التً لٌست مستعدة إلى تمدٌم المساهمات المحددة على المستوى الوطنً فً الربع
اِول من  2015أن ٌموموا بذلن فً  31ماٌو  2015أو فً ألرب ولت ممكن.
وشاركت اِطراؾ فً جدل مطول حول الجدول الزمنً لتمدٌم المساهمات المحددة
على المستوى الوطنً .وطالب مندوبو سنؽافورة والبرازٌل والصٌن ومصر والعدٌد
من اِطراؾ ،وعارضهم مندوبو سوٌسرا وألل البلدان نمواً وكندا ،والؤٌات
المتحدة ودول أخرى ،بحذؾ "بحلول  31ماٌو  .2015وفضل مندوب سوٌسرا
"لبل فترة طوٌلة من الدورة الحادٌة والعشرٌن" بٌنما وافمت تركٌا على "لبل"
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ .وفضلت المجموعة اِفرٌمٌة والصٌن،
بالنٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر وآخرٌن ،وعارض ذلن مندوب أتحاد
اِوروبً وآخرون" ،بحلول الربع اِول من  2015ومحاولة المٌام بذلن بؤسرع ما
ٌمكن بعد ذلن".
وفً فمرة تإكد على الدعم الممدم للدول النامٌة ْعداد المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً والحاجة إلى المزٌد من التعزٌز لهذا الدعم فضل مندوب
المجموعة اِفرٌمٌة ،فً ظل معارضة من مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة،
عبارة "بعض الدول النامٌة" .والترح مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة عبارة
"الحاجة المستمرة" .وأشار مندوب ألل البلدان نمواً أن بعض الدول النامٌة لم تتلق
أي دعم وطالب بإلؽاء عبارة "المزٌد من التعزٌز".
والترحت الدول النامٌة متماربة التفكٌر التؤكٌد على ضرورة لٌام الدول المتمدمة
والكٌانات المشؽلة لُلٌات المالٌة وأي منظمة لادرة على المٌام بذلن أن تمدم المزٌد
من التعزٌز للدعم.
وفً فمرة حول إرسال مكون التخفٌؾ فً المساهمات المحددة على المستوى
الوطنً ،الترحت النروٌج ما ٌلً :إضافة إشارة إلى ٔ مشروطٌة الجهود التً ٌموم
بها الجمٌع ،مع اْبماء على اْشارة إلى الجهود المعززة التً تبذلها الدول النامٌة
والتً تصبح ممكنة فً ظل توفٌر الدعم ،وأعتراؾ بالظروؾ الخاصة ِلل
البلدان نمواً والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة ،مع دعم ألل البلدان نمواً ٔلتراح
الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة ،مع إضافة بعض التعدٌٕت .والترح مندوب
المملكة العربٌة السعودٌة وضع العبارة التالٌة بٌن لوسٌن "مكون تخفٌؾ ٌمكن
لٌاسه كمٌاً" وعارض مندوب تركٌا اْشارة إلى الظروؾ الوطنٌة "الناشبة".
وطالب مندوب أتحاد الروسً توضٌح معنى "اْجراءات" و"ألتزامات" .وأصر
مندوب أتحاد اِوروبً على "ألتزامات" فمط.
وفً فمرة تتعلق بتفكٌر اِطراؾ فً المساهمات المحددة على المستوى الوطنً فً
الجهود التً ٌمكنها المٌام بها من جانب واحد ،نالشت اِطراؾ مشروطٌة
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً .والترح مندوب النروٌج ،فً ظل
معارضة من مندوب المكسٌن ،حذفها ،لابًٕ أن المسؤلة تم تناولها فً موضع آخر.
وفضل مندوب سوٌسرا ،مدعوما ً من مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة ،استبدال
عبارة"من جانب واحد" بعبارة "بشكل ؼٌر مشروط" .والترح مندوب سوٌسرا أٌضا ً
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تحدٌد أن الدول ذات المدرات اِلل ٌمكنها أٌضا أن تتواصل بشؤن جهود معززة
بشرط توفٌر الدعم.
وأشار مندوب أتحاد اِوروبً ،مدعوما ً من مندوب الٌابان ،إلى أنه ٌفضل اْشارة
إلى الجهود التً ٌمكن لّطراؾ "المٌام بها" ،بدٔ من"المٌام بها من جانب واحد".
وفً إشارة إلى إمكانٌة استخدام مناهج كمٌة أو كٌفٌة ،دعم مندوب البرازٌل عبارة
"ٌمكن للدول النامٌة أٌضا توضٌح مدى اعتماد الجهود المعززة على تمدٌم الدعم".
وعبر مندوب السودان ،بالنٌابة عن المجموعة اِفرٌمٌة ،مدعوما ً من مندوبً الصٌن
وتشٌلً ،فً ظل معارضة من مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة ،عن تفضٌله
ْعادة عبارة مدى اعتماد تنفٌذ الدول النامٌة على مستوى الدعم .والترح مندوب
تشٌلً إضافة إشارة إلى "الدول اِكثر عرضة للمعاناة من آثار التؽٌرات المناخٌة".
ومن خٕل التؤكٌد على الحاجة إلى عنصر الٕمشروطٌة فً مساهمات التخفٌؾ
الخاصة باِطراؾ ،أكد مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة أن ألل البلدان نمواً
تواجه لٌوداً معٌنة ،لكنه عارض اْشارة إلى أي مجموعات أخرى .والترح مندوب
ألل البلدان نمواً ،مدعوما ً من مندوب أتحاد اِوروبً ،اْشارة إلى الفمرة ( 11أ)
من مسودة النص (التواصل بشؤن عنصر التخفٌؾ فً المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً).
وفٌما ٌتعلق بفمرة خاصة بدراسة الدول المتمدمة المٌام بدءاً من عام  2019بتمدٌم
اسهامات كمٌة سنوٌة خاصة بسبل التنفٌذ لدعم اْجراءات الطموحة المتعلمة
بالتخفٌؾ والتكٌؾ وخاصة للدول اِكثر عرضة للمعاناة من التؽٌرات المناخٌة،
انخرط المندوبون فً منالشات مطولة .وعارض مندوب الٌابان حذؾ الفمرة ،فً
ظل معارضة من مندوب المجموعة اِفرٌمٌة والمكسٌن ،اللذٌن أكدا على عدم
وجود اتفاق بشؤن نطاق المساهمات المحددة على المستوى الوطنً.
والترح مندوب الهند ،نٌابة عن الدول النامٌة المتماربة التفكٌر ،ومندوب المملكة
العربٌة السعودٌة ،نٌابة عن المجموعة العربٌة ما ٌلً :استبدال "بدءاً من ،2019
ٌنبؽً أن تفكر فً أعتبارات الكمٌة لسبل التنفٌذ" بعبارة "ٌنبؽً أن تمدم ،فً الربع
اِول من عام  ،2015المعلومات التً تم التعهد بها بموجب المرفق الثانً"،
واْشارة إلى تمدٌم سبل التنفٌذ إلى الدول النامٌة لتتمكن من إعداد المساهمات
المحددة على المستوى الوطنً فً الولت المناسب .وفضل مندوب ألل البلدان نمواً
عبارة "سوؾ تموم بأبٕغ عن المساهمات المحددة على المستوى الوطنً الخاصة
بالدعم".
والترح مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر إضافة فمرة تحدد أن الدول المتمدمة
سوؾ تمدم معلومات حول تمدٌمها الكمً السنوي لمصادر مالٌة عامة لفترة ما بعد
 2020لتنفٌذ اْجراءات المعززة للدول النامٌة فً فترة ما بعد .2020
وعارض مندوبو الٌابان واسترالٌا ونٌوزٌلندا وكندا تضمٌن التزامات كمٌة معٌنة
والترح مندوب استرالٌا "بٌبة مواتٌة ،ولٌس أهداؾ كمٌة ،تحفز مشاركة المطاع
الخاص" .وأشار مندوب البرازٌل إلى أن تضمٌن مشاركة المطاع الخاص فً
أتفالٌة الجدٌدة ٔ ٌضمن تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ.
وأكد مندوبو ألل البلدان نمواً ،والبرازٌل والصٌن والمجموعة العربٌة والمجموعة
اِفرٌمٌة والدول النامٌة متماربة التفكٌر على أن تمدٌم الدول النامٌة للمساهمات
المحددة على المستوى الوطنً ٌعتمد على الدعم.
والترح مندوب البرازٌل ،بدعم من مندوب شٌلً نٌابة عن الرابطة المستملة
ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً "لٌام" الدول المتمدمة فً المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً الخاصة بها باْشارة إلى أهداؾ الدعم المالً لها والسٌاسات
واْجراءات الخاصة بتطوٌر ونمل التكنولوجٌا وبناء المدرات آخذٌن الظروؾ
الوطنٌة فً الحسبان.
والترح أٌضا تشجٌع الدول النامٌة على تمدٌم "مبادرات تعاون بٌن دول الجنوب
تتعلق بسبل التنفٌذ" فً المساهمات المحددة على المستوى الوطنً الخاصة بها على
أساس التضامن وأهداؾ التنمٌة المستدامة المشتركة ،والظروؾ الوطنٌة.
وأشار مندوب أتحاد اِوروبً إلى أن النص الذي ٌتضمن العناصر ،ولٌس لرار
حول المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ،هو "الموضع المناسب" للتعامل
مع تموٌل أنشطة مكافحة تؽٌر المناخ.
وفً سٌاق التؤكٌد على الحاجة إلى التعامل مع مجموعة من اْجراءات من لبل كافة
اِطراؾ فً اتفالٌة  ،2015عارض مندوبو أتحاد اِوروبً وسوٌسرا والؤٌات
المتحدة اِمرٌكٌة العبارات التً تنطبق فمط على الدول المتمدمة.
وفً إشارة إلى رسملة الصندوق اِخضر للمناخ الناتجة عن اتفالٌات كانكون ،أكد
مندوبا ألل البلدان نمواً ومالٌزٌا الحاجة إلى عملٌة تتعلق بالمساهمات المالٌة فً
الفترة التً تتلو .2020
وفً فمرة تتعلق بتمدٌم المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ،دعا مندوب
بولٌفٌا إلى وضع إطار لتعرٌؾ العدالة واْنصاؾ فً جهود اِطراؾ والتً
تتماشى مع مٌزانٌة أنبعاثات العالمٌة .وفً ظل ؼٌاب هذه التعدٌٕت ،حث مندوب
بولٌفٌا ،فً ظل معارضة من مندوبً أتحاد اِوروبً والفلبٌن ،على حذؾ
الفمرات ( 23-15المعلومات الممدمة مسبما ً واستعراض المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً) .وأشار مندوب أتحاد اِوروبً إلى أن المساهمات المحددة
على المستوى الوطنً ٌتم تحدٌدها على المستوى الوطنً ودعا إلى تطبٌق منهج
ٌستند إلى لواعد ٌتم تحدٌده بصورة متعددة اِطراؾ .وفً إشارة إلى التركٌز على
التخفٌؾ ،طالب مندوب تركٌا ،مدعوما ً من مندوب البرازٌل ،بتضمٌن كافة العناصر
بما فٌها التكٌؾ وسبل التنفٌذ فً المساهمات المحددة على المستوى الوطنً.
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وفٌما ٌتعلق بالفقرات ( 23-41المسائل المتعلقة بمسار العمل الثانً (طموح ما
قبل  ،)4141عارض مندوب البرازٌل الفمرة الجدٌدة "أعتراؾ بالمٌمة أجتماعٌة
وألتصادٌة ِنشطة خفض أنبعاثات الطوعٌة والحاجة إلى اعتبارها وحدات ٌمكن
استبدالها بمٌمة مالٌة" فً سٌاق الفمرة  4من المرار /1م أ( 19-تعزٌز طموح ما
لبل  .)2020وأوضح أن الممصود من ذلن هو :خلق حوافز إٌجابٌة لٓجراءات
الطوعٌة والتعاونٌة وتعزٌز"مستوى جدٌد من المنالشات" وتوفٌر أعتراؾ
السٌاسً الضروري لتطوٌر أدوات مالٌة مناسبة وعدم أرتباط بالعمل بموجب
مسار العمل اِول (اتفاق .)2015
ولال مندوبً أتحاد اِوروبً وكولومبٌا ،بالنٌابة عن الرابطة المستملة ِمرٌكا
الٕتٌنٌة والكارٌبً ،أن ألتراح مفٌد لكن ٌجب تحلٌله فٌما بعد .وتساءل مندوب
نٌوزٌلندا عما سوؾ ٌستتبعه هذا أعتراؾ .وأشار مندوب الصٌن ،بالنٌابة عن
الدول النامٌة متماربة التفكٌر ،ومندوب أتحاد اِوروبً ،إلى أن إضافة الفمرة لد
توحً بؤن تركٌز مسار العمل الثانً هو اِنشطة الطوعٌة فمط.
وحول فمرة تحث جمٌع أطراؾ بروتوكول كٌوتو على التصدٌق على تعدٌل الدوحة
وتنفٌذه  ،الترح مندوب بٌٕروس "دعوة" اِطراؾ إلى دراسة "إمكانٌة" التصدٌق
على التعدٌل و"توضٌح كافة النماط الملتبسة الحالٌة والتً لد تعٌق تنفٌذه" .ولال
مندوب أتحاد اِوروبً أن المسابل التً تدور حول المواد  5و7و 8من
البروتوكول (المسابل المنهجٌة بموجب البروتوكول) ٌجب أن ٌتم حلها أؤ.
والترح مندوبو نٌوزٌلندا والؤٌات المتحدة وأتحاد اِوروبً حذؾ الفمرات
المتعلمة "بمنتدى حول اْسراع فً تنفٌذ اْجراءات المعززة للمناخ فً فترة ما لبل
."2020
وحول فمرة تتعلق بعمد مثل هذا المنتدى ٔستعراض التمدم الذي تم إحرازه فً تنفٌذ
الفمرتٌن  3و 4من المرار /1م أ( 19-تنفٌذ خطة عمل بالً وتعزٌزطموح ما لبل
 )2020بالتعاون مع الدورات الثانٌة واِربعٌن والرابعة واِربعٌن والسادسة
واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة ،لكن مندوب جنوب أفرٌمٌا فضل الدورات الثالثة
واِربعٌن والخامسة واِربعٌن والسابعة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة .وعارض
مندوب بنجٕدٌش ،نٌابة عن ألل البلدان نمواً ،عمد المنتدى بالتعاون مع مإتمر
اِطراؾ .وفضل مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر عمده "بالتعاون مع كل دورة
ّ
المعزز فً عام
من دورات الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
 .2015ورأي مندوب البرازٌل أنه ٔ ٌوجد ولت كافً لتمدٌم "مزٌد من" النتابج
فٌما ٌتعلق بطموح ما لبل .2020
والترح مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر إطٕق "آلٌة" التنفٌذ المتسارعة وتمدٌم
توصٌات إلى الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ حول كٌفٌة زٌادة تعزٌز
طموح ما لبل  2020من خٕل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز.
للعمل
وحول تعزٌز التفاهم بشؤن وضع تنفٌذ ألتزامات المتعلمة بالتخفٌؾ لتسرٌع طموح
ما لبل  ،2020الترحت الدول النامٌة متماربة التفكٌر نصا ٌتعلق بتٌسٌر ما ٌلً:
زٌادة أهداؾ خفض أنبعاثات المحددة كمٌا فً كافة لطاعات التصاد الدول
المتمدمة بموجب أتفالٌة وبروتوكول كٌوتو إلى  %40تحت معدٔت  1990وذلن
بحلول عام  ،2020وإزالة الشروط المتعلمة بهذه اِهداؾ.
وفً فمرة متعلمة بتسرٌع اِنشطة المتضمنة فً خطة عمل الفرٌق العامل
ّ
المعزز المتعلمة بتعزٌز طموح التخفٌؾ من
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
خٕل إجراء عملٌة فحص تمنً متعمق للفترة من  2015إلى  ،2020فضل مندوب
كندا إجراء فحص تمنً للفترة من  2015إلى  .2017وطالب مندوب الدول النامٌة
متماربة التفٌكر باْشارة إلى "خطة عمل حول التكٌؾ بمٌادة الدول المتمدمة".
والترح مندوب أتحاد اِوروبً إضافة إشارة إلى الحد من زٌادة درجة الحرارة
العالمٌة إلى الل من  2درجة مبوٌة أو  1.5درجة مبوٌة بما ٌتماشى مع تمرٌر
التمٌٌم الخامس الخاص بالفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ .واعترض
مندوب ناورو ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة على  2درجة مبوٌة.
والترح مندوب المجموعة اِفرٌمٌة ،مدعوما ً من مندوب الدول النامٌة المتماربة
التفكٌر ،أن ٌتم تٌسٌر عملٌة الفحص التمنً من لبل مٌسرٌن متشاركٌن ٌمثلون
اِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول والمرفق الثانً وٌتم تعٌٌنهم من لبل الربٌسٌن
ّ
المعزز للفترة
المتشاركٌن للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
من  2015إلى  .2017وعارض مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة
استعراض خطة عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز والذي سٌسمح باختصارها فً .2017
ودعا مندوبو الدول النامٌة المتماربة التفكٌر والمجموعة اِفرٌمٌة ،مع معارضة
تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،إلى تحدٌد فرص اْجراءات الخاصة بمدرات
التكٌؾ العالٌة باْضافة إلى التخفٌؾ ،ونص ٌفرق بٌن فرص التخفٌؾ فً الدول
المتمدمة والدول النامٌة ،فً ظل معارضة من مندوب استرالٌا.
والترح مندوب بولٌفٌا ،بمعارضة من مندوب استرالٌا ،إضافة إشارة إلى مشاركة
المعلومات حول موازنة أنبعاثات العالمٌة .والترح مندوب جنوب أفرٌمٌا
بمعارضة من مندوب استرالٌا إعداد مبادئ توجٌهٌة خاصة بإعداد التمارٌر الخاصة
بالمبادرات واِطراؾ الفاعلة خارج نطاق أتفالٌة.
وحول فمرة تطالب اِمانة بتنظٌم سلسلة من اجتماعات الخبراء التمنٌٌن داخل
الجلسات فً  ،2017-2015دعا تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،مدعوما من لبل
العدٌد من اِعضاء ،بتنظٌم العملٌة "مرة أو مرتٌن على اِلل سنوٌا أثناء الفترة
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 2020-2015فً المجأت المتعلمة باْمكانات العالٌة للتخفٌؾ" .والترح مندوب
البرازٌل إضافة "خٌارات وأدوات" إلى "مجأت".
والترح مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر ،فً ظل معارضة مندوب أتحاد
اِوروبً ،إضافة فمرة تحدد خٌارات سٌاسات تفرق بٌن التنفٌذ فً الدول المتمدمة
والدعم الخاص بالتؽلب على عوابق التنفٌذ فً الدول النامٌة.
وحول مشاركة الخبراء ،دعا مندوب المجموعة اِفرٌمٌة إلى اْشارة إلى المنظمات
المرالبة .وطالب مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة ،مدعوما من مندوب النروٌج
وكندا ،وفً ظل معارضة من مندوب بنما ،بالنٌابة عن ابتٕؾ بلدان الؽابات
المطٌرة ،بإزالة اْشارة إلى إطار وارسو الخاص بالمبادرة المعززة لخفض
أنبعاثات الناجمة عن إزالة اِحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة ،مشٌرا إلى
أنه ٔ ٌمثل هٌبة تندرج تحت أتفالٌة.
والترح مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،فً ظل معارضة من مندوب أتحاد
اِوروبً ،لٌام اجتماعات الخبراء التمنٌٌن بتحدٌد اَثار السلبٌة ْجراءات
أستجابة.
ودعا مندوب الدول النامٌة المتماربة التفكٌر إلى التؤكٌد على وجوب بماء اجتماعات
الخبراء التمنٌٌن تحت مظلة الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز .ولال مندوب أتحاد اِوروبً أنه "ٌٔتخٌل" استمرار الفرٌق العامل
ّ
المعزز بعد اتفاق بارٌس.
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
والترح مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة إضافة فمرة حول تمٌٌم تنفٌذ
اجتماعات الخبراء التمنٌٌن وتمدٌم توصٌات حول زٌادة فاعلٌتها فً الدورة الثالثة
والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ .ودعا مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة إلى مراجعة
اجتماعات الخبراء التمنٌٌن فً عام  .2016لكن مندوب الدول النامٌة المتماربة
التفكٌر فضل المٌام بذلن عام .2015
وحول فمرة تطالب اِمانة بتحدٌث وثٌمة تمنٌة حول مزاٌا التخفٌؾ الخاصة
باْجراءات وتطوٌر تمرٌر تجمٌعً حول المجأت المواضٌعٌة المتعلمة بفرص
وخٌارات التخفٌؾ الخاصة بالتعاون والعمل المتسارع ،الترح مندوب البرازٌل
اْشارة إلى "إمكانات وفرص وخٌارات وأدوات التخفٌؾ" .وطالب مندوب
كولومبٌا ،بالنٌابة عن الرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً تمرٌر مجمع "ٌتم
تجمٌعه فً صورة ملخص وٌتم تمدٌمه فً المنتدى السنوي العالً المستوى".
والترح مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة توزٌع الملخص من خٕل لابمة
على أنترنت تتعلق بخٌارات السٌاسات".
وتم أنتهاء من المراءة اِولى "لمسودة لرار مإتمر اِطراؾ الممترحة من لبل
الربٌسٌن المتشاركٌن" ٌوم اِربعاء الموافق  10دٌسمبر/كانون اِول .
النسخة الثانٌة من "مسودة قرار مإتمر األطراف المقترحة من قبل الرئٌسٌن
المشاركٌن" :بدأت الوفود النظر فً النسخة الثانٌة "لمسودة لرار مإتمر اِطراؾ
الممترحة من لبل الربٌسٌن المتشاركٌن" ٌوم الجمعة الموافق  12دٌسمبر/كانون
اِول .
وفً التعلٌمات العامة ،دعا مندوب بولٌفٌا ،بالنٌابة عن مجموعة ال /77الصٌن،
مدعوما ً من مندوب جواتٌمأ ،بالنٌابة عن الرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة
والكارٌبً ومندوب توفالو ،بالنٌابة عن ألل البلدان نمواً ،ومندوب مالٌزٌا بالنٌابة
عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر ومصر ،إلى اْشارة فً الفمرات التمهٌدٌة إلى
مبادئ وأحكام أتفالٌة وخاصة المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والمدرات ذات
الصلة .وعبر أٌضا عن للمه الشدٌد إزاء عدم وجود تفرٌق بٌن الدول النامٌة والدول
المتمدمة ،مشٌراً إلى اِطراؾ المندرجة تحت المرفق اِول والمرفق الثانً .كما
عبر أٌضا عن أسفه فٌما ٌتعلق بؤن مسؤلة سبل التنفٌذ ،وخاصة التموٌل ،هً مسؤلة
عامة وتنطوي على اتساق ،ودعا ،هو ومندوب الصٌن ،إلى إشارة محددة
للمسإولٌات الخاصة بالدعم الممدم من الدول المتمدمة إلى الدول النامٌة .كما دعا
أٌضا ً إلى تمٌٌز واضح بٌن التكٌؾ والخسابر واِضرار ،وتموٌة آلٌة وارسو الدولٌة
الخاصة بالخسابر واِضرار .ودعا مندوب الجزابر،بالنٌابة عن المجموعة العربٌة،
وجمهورٌة الكونؽو الدٌممراطٌة إلى إشارات لمبادئ وأحكام أتفالٌة.
وعبر مندوب الهند عن أسفه لؽٌاب مسؤلة تعزٌز النظام متعدد اِطراؾ المستند إلى
لواعد والعمل مع ألتزامات الحالٌة من النص .وفٌما ٌتعلق بالمعلومات التً تمدم
مسبما ً للمساهمات المحددة على المستوى الوطنً ،الترح مندوب ترٌنداد وتوباجو
حذؾ اْشارة إلى "عادلة" من النص .ولام مندوب استرالٌا ،من بٌن أمور أخرى،
بوصؾ النص بؤنه الماسم المشترن اِدنى وعبر عن أسفه لؽٌاب الطموح والتموٌل
والتمٌٌز وفكرة واضحة تتعلق بعدم حدوث تراجع ،وعارض مفهوم التمٌٌز الذاتً
والمتضمنة فً النص.
وعبر مندوب مالٌزٌا ،بالنٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر ،عن أسفه لخسارة
النص بعد تنمٌحه ممترحا ً "ٌنبؽً للدول اِطراؾ المتمدمة بدءاً من  2019أن
تدرس تمدٌم إسهامات سنوٌة كمٌة تتعلق بسبل التنفٌذ لدعم طموح إجراءات التخفٌؾ
والتكٌؾ وخاصة بالنسبة لّعضاء المعرضٌن للمعاناة من اَثار السلبٌة للتؽٌرات
المناخٌة".
ودعا مندوب ناوروا ،بالنٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة إلى اْشارة إلى
الهدؾ المتعلق بدرجة الحرارة العالمٌة .ودعا مندوب بنما ،بالنٌابة عن ابتٕؾ بلدان
الؽابات المطٌرة ،إلى اْشارة إلى إطار وارسو الخاص بالمبادرة المعززة لخفض
أنبعاثات الناجمة عن إزالة اِحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة .وعارض
مندوب بولٌفٌا اْشارة إلى اَلٌات التً تستند إلى السوق وإطار وارسو .وطالب
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مندوب دولة مالً ،بالنٌابة عن المجموعة اِفرٌمٌة ،بفمرات جدٌدة ،وتناول ؼٌاب
ملكٌة اِطراؾ ْعداد اجتماعات الخبراء التمنٌٌن ومطالبة الدول المتمدمة بتمدٌم
خارطة طرٌق لجمع  100ملٌار دؤر أمرٌكً بحلول عام  ،2020وحث الدول
النامٌة على تضمٌن الجدول الزمنً وفترات اْنفاق فً تموٌل ما بعد  2020فً
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ،ونشر مراسٕت الدول المتمدمة لضمان
الشفافٌة .ولال مندوب بنجٕدٌش بؤنه ٌجب أن تنعكس العناصر الخاصة بمسودة
النص التفاوضً فً مرفق بالمرار .ودعا مندوب اْمارات العربٌة المتحدة إلى
التركٌز على المنالشات المتعلمة بالفمرات التً ٔ ٌوجد توافق بشؤنها.
وفٌما ٌتعلق بالفقرات التمهٌدٌة ،وحول أسترشاد بأتفالٌة ،وتذكٌراً بؤهداؾ
أتفالٌة ،وكافة لرارات مإتمر اِطراؾ ذات الصلة ،لال مندوب الهند أن العبارة
اِولى "تحطم ثمة اِطراؾ" .ودعا مندوبو الهند والصٌن والبرازٌل وفٌجً وألل
البلدان نموا وجمهورٌة الدومٌنٌكان وتاٌلندا وفنزوٌٕ إلى إشارة واضحة إلى أن
العمل ٔ "ٌسترشد ب" فحسب ولكن "وفما ً لـ" مبادئ المسبولٌات المشتركة لكن
المتفاوتة والمدرات ذات الصلة وأحكام أتفالٌة .والترح إضافة فمرة حول دراسة
المسابل ألتصادٌة وأجتماعٌة بما فً ذلن التحول المنصؾ.
ودعا مندوب ترٌنداد وتوباجو إلى اْشارة إلى هدؾ عالمً طوٌل المدى ٌتعلق
بالحد من زٌادة درجة الحرارة تحت  2درجة مبوٌة أو  1.5درجة مبوٌة عن
مستوٌات ما لبل التصنٌع .وفً إشارة إلى أن هذا اِمر "خط أحمر" ،ودعا مندوب
السودان ،بالنٌابة عن المجموعة اِفرٌمٌة ،إلى أن تكون المعلومات المسبمة
والترتٌبات الخاصة بما بعد  2020تحت أتفالٌة .والترح أن تشٌر الفمرات
التمهٌدٌة إلى "مبادئ وأحكام أتفالٌة لتوفٌر ضمانات" .وأكد مندوب اْكوادور
على أهمٌة التموٌل طوٌل اِمد فً سٌاق المرار .ودعا مندوبً نٌكاراجوا وفٌتنام
إلى إشارة تمهٌدٌة إلى أن المرار ا ُتخذ بموجب أتفالٌة .وطالب مندوبً فٌجً
وتإٌند باْشارة إلى مبادئ أتفالٌة.
وحول الفقرات التشغٌلٌة ،وفمرة تتعلق بنطاق اتفالٌة  ،2015أكد مندوب ناوروا،
بالنٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،مدعوما من مندوب المكسٌن ومندوب
بنجٕدٌش ومندوب جمهورٌة الدومٌنٌكان ،على أن الخسابر واِضرار تعتبر
عنصر منفصل فً أتفالٌة الجدٌدة .وعارض مندوبا الؤٌات المتحدة وكندا ذلن،
ولال مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة أنهم مستعدون لمبول بمٌة الفمرة فً ضوء
التؤكٌدات التً ٌسعى للحصول علٌها عدد من الدول.
وحذر مندوب استرالٌا اِعضاء  ،فً سٌاق أتفالٌة الجدٌدة ،من إعادة فتح الحدٌث
عن "حل وسط تم التوصل إلٌه بشق اِنفس حول الخسابر واِضرار" فً وارسو.
والترح حذؾ اْشارة إلى الخسابر واِضرار ،وإضافة ،بعد اْشارة إلى العناصر،
"إشارة إلى ترتٌبات مإسسٌة ذات صلة" .وعارض مندوبو أتحاد الروسً
وسوٌسرا أٌضا ً اْشارة إلى الخسابر واِضرار.
ودعا مندوبو نٌكاراجوا وجزر سولومون وؼانا وفٌجً بجعل الخسابر واِضرار
عنصر منفصل عن التكٌؾ.
وأكد مندوبو الفلبٌن ونٌجرٌا على أن الخسابر واِضرار تمثل عامًٕ حاسما ً ولأ
أنها ٌجب أن تكون منفصلة فً النص وأٔ تعتبر كجزء من التكٌؾ.
ودعا مندوب جنوب أفرٌمٌا إلى اْشارة إلى أهداؾ  2درجة مبوٌة و 1.5درجة
مبوٌة وأعتراؾ بمستوى التكٌؾ المطلوب بناء على مستوى التخفٌؾ.
وحول فمرة تتعلق بالدراسة المكثفة من لبل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز لعناصر مسودة النص التفاوضً الذي ٌنعكس فً المرفق
دٌربان للعمل
اِول ،بهدؾ توفٌر نص تفاوضً للبروتوكول ،ووثٌمة لانونٌة أخرى أو نتٌجة
متفق علٌها ٌكون لها لوة لانونٌة بموجب أتفالٌة المطبمة على كافة اِطراؾ لبل
 ،2015عارض مندوبا فنزوٌٕ ونٌكاراجوا تضمٌن نص العناصر فً مرفق.
وحذر مع مندوب الجزابر ،بالنٌابة عن المجموعة العربٌة ،من إعالة الشكل المانونً
لٕتفالٌة الجدٌدة.
ورحب مندوب الؤٌات المتحدة بوجود مرفق .وعبر مندوب مالٌزٌا ،بالنٌابة عن
ألل البلدان نموا ،عن للمه من أن ٌمثل المرفق أساسا ً لمفاوضات  .2015وللحفاظ
على التمدم الذي تم إحرازه فً لٌما ،الترح أن ٌموم الربٌسان المشاركان بذكر ذلن
فً تمرٌر الدورة.
وحول فمرة تشٌر إلى أن الترتٌبات الخاصة بالمرار المتعلق بالمساهمات المحددة
على المستوى الوطنً ٔ تمس الطبٌعة المانونٌة للمساهمات المحددة على المستوى
الوطنً أو محتوى اتفالٌة  ،2015أكد مندوب السودان ،بالنٌابة عن المجموعة
اِفرٌمٌة ،أنه ٔ ٌنبؽً إصدار أحكام مسبمة على الشكل المانونً ومحتوى اتفاق
بارٌس.
وفٌما ٌتعلق بفمرة بشؤن توفٌر الدعم من جانب الدول المتمدمة والدول اِخرى التً
ٌمكنها وضعها من المٌام بذلن ،أعرب مندوب جواتٌمأ ،نٌابة عن الرابطة المستملة
ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً ،عن أسفه لعدم وجود ضمان بشؤن سبل التنفٌذ فٌما بعد
عام  .2020وأكد مندوبا المملكة العربٌة السعودٌة واْمارات العربٌة المتحدة على
الحاجة إلى بناء الثمة وإلى مزٌد من الوضوح بشؤن زٌادة التموٌل بحلول عام
 .2020وأفاد مندوب جزر مارشال بؤن العدٌد من الدول النامٌة تعتبر لٌام الدول
المتمدمة بتوسٌع نطاق التموٌل أساسا لحزمة لٌما .واعترض مندوب المملكة العربٌة
السعودٌة على الفمرة والترح تنفٌذ عمل جماعً منفصل بشؤن هذه المسؤلة.
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ودعا مندوبو الصٌن والبرازٌل وباكستان ،ومندوب مالٌزٌا ،نٌابة عن الدول النامٌة
متماربة التفكٌر ،ومندوب السودان ،نٌابة عن المجموعة اِفرٌمٌة ،ومندوبو جنوب
أفرٌمٌا ونٌكاراجوا وفنزوٌٕ وإٌران نٌجٌرٌا وكوبا إلى حذؾ اْشارة إلى
"اِطراؾ اِخرى التً ٌمكنها وضعها من المٌام بذلن" .كما أٌد مندوبا نٌوزٌلندا
والٌابان الفمرة واعترض على تعدٌلها .وفسر مندوب المكسٌن عبارة "التً ٌمكنها
وضعها من المٌام بذلن" على أنها لٌست لضٌة تماٌز ولكنها بمثابة "فتح اِبواب"
أمام "دول مثل دولنا" للمساهمة ،وحث اِطراؾ على إٌجاد وسٌلة "كً تظل هذه
اِبواب مفتوحة".
وبالنظر إلى المخاوؾ التً أثٌرت ،الترح مندوب أتحاد اِوروبً حذؾ الفمرة.
والترح مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة ترحٌل هذه المضٌة إلى العام الممبل.
وأفاد مندوب جمهورٌة الكونؽو الدٌممراطٌة بؤنها تحكم بشكل مسبق على نتابج
المفاوضات حول التموٌل.
والترح مندوب مصر ،بدعم من مندوب البرازٌل ،وضع فمرة إضافٌة تعكس أهمٌة
وجود اتفاق حول طرق جدٌدة ومتزاٌدة وإضافٌة وٌمكن التنبإ بها وكافٌة ومحسنة
للوصول إلى التموٌل بالنسبة للدول النامٌة بهدؾ تمكٌن ودعم العمل المعزز بشؤن
التخفٌؾ والتكٌؾ وسبل التنفٌذ.
وبشؤن فمرة تحتوي على ثٕثة خٌارات تتعلق باْبٕغ عن المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً بما ٌشمل نطالها ،الترح مندوب الجزابر ،نٌابة عن المجموعة
العربٌة ،حذفها .وفضل مندوبو الهند وبولٌفٌا ونٌكارجوا وبٌٕروس وكوبا وفٌتنام
وإٌران وأتحاد الروسً الخٌار اِول ،الذي لد ٌكرر فٌه مإتمر اِطراؾ دعوته
لكل طرؾ من اِطراؾ إلى إبٕغ اِمانة بمساهماته المحددة على المستوى الوطنً
نحو تحمٌق الهدؾ من أتفالٌة.
دعم مندوبو استرالٌا وكندا وسوٌسرا الخٌار الثانً ،الذي لد ٌكرر فٌه مإتمر
اِطراؾ دعوته إلى كل طرؾ من اِطراؾ إلى إبٕغ اِمانة بمساهماته المحددة
على المستوى الوطنً نحو تحمٌق هدؾ أتفالٌة وٌوافق على أن المساهمات
المحددة على المستوى الوطنً لكل طرؾ ستمثل تمدم خارج نطاق التعهد الحالً
لذلن الطرؾ .وأشار مندوب المملكة العربٌة السعودٌة إلى دعمه إذا كان التخفٌؾ
والتكٌؾ بنفس "المستوى" المانونً .وأفاد مندوب نٌوزٌلندا بؤنه لد ٌدعم الخٌار
الثانً كنمطة انطٕق ،ولد ٌنظر أٌضا فً التراح بإضافة إشارات إلى التكٌؾ،
وأشار إلى أن هذه اْشارات ٌجب أٔ تحدد "المساهمات "وأٔ تكون إلزامٌة .وأفاد
مندوب الٌابان بؤنه مستعد لتناول عنصر التكٌؾ ولٌس سبل التنفٌذ.
وأشار مندوب الصٌن إلى دعم الخٌارٌن اِول والثانً .وفضل مندوب جمهورٌة
الكونؽو الدٌممراطٌة الخٌار اِول ولكنه أبدى استعداده للعمل مع الخٌار الثانً من
خٕل اْشارة إلى المساهمات بشؤن عنصري التكٌؾ والتموٌل.
ودعم مندوبا المكسٌن والفلبٌن ،ومندوب السودان ،نٌابة عن المجموعة اِفرٌمٌة،
ومندوبو نٌجٌرٌا وجنوب أفرٌمٌا ومٕوي وجزر سلٌمان وبنجٕدٌش وجمهورٌة
الدومٌنٌن وجمهورٌة كورٌا وفٌجً الخٌار الثالث ،الذي ٌوافق فٌه مإتمر اِطراؾ
على أن تشمل مساهمات اِطراؾ المحددة على المستوى الوطنً مساهمة بشؤن
عنصر التخفٌؾ ولد تشمل أٌضا مساهمات بشؤن عنصري التكٌؾ وسبل التنفٌذ،
وأن تمثل المساهمات المحددة على المستوى الوطنً لكل طرؾ تمدما خارج نطاق
التعهد الحالً لذلن الطرؾ.
والترح مندوب نٌجٌرٌا إضافةٌ" :جب أن تكون المساهمات المحددة على المستوى
الوطنً الممدمة فً إطار المرفق اِول طموحة بما ٌكفً وفما لتمرٌر التمٌٌم الخامس
للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ لكً تإدي إلى خفض فً انبعاثات
ؼازات الدفٌبة ٌعادل حصتهم اْجمالٌة فً أنبعاثات العالمٌة وأن ٌكون ذلن بمثابة
شرط لتنفٌذ أتفالٌة التً سٌتم اعتمادها فً بارٌس ".وفضل مندوب البرازٌل
ألتراح الممدم من المجموعة اِفرٌمٌة.
وفضل مندوب الؤٌات المتحدة الخٌار الثالث ولكنه أبدى استعداده للنظر فً الخٌار
الثانً ودعم بموة أن تمثل المساهمات المحددة على المستوى الوطنً لكل طرؾ
تمدما خارج نطاق التعهد الحالً لذلن الطرؾ.
وفضل مندوب بنما ،نٌابة عن ابتٕؾ بلدان الؽابات المطٌرة ومندوب الدول النامٌة
متماربة التفكٌر الخٌارٌن الثانً أو الثالث ،شرٌطة إلرار المسبولٌات المشتركة لكن
المتفاوتة .وأعرب مندوب أتحاد اِوروبً عن استعداده لبعض المماٌضات بما
ٌشمل إمكانٌة إدراج عنصر التكٌؾ فً المساهمات المحددة على المستوى الوطنً
على أساس طوعً .وأفاد مندوب سوٌسرا بؤنه ٌمكن النظر فً إدراج عنصر
التكٌؾ فً المساهمات المحددة على المستوى الوطنً إذا تم إدراج العناصر
الربٌسٌة اِخرى ،بما فً ذلن المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ؼٌر
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المشروطة التً تشتمل على معلومات عن التخفٌؾ المابل للمٌاس الكمً ومعلومات
عن المحاسبة.
وفٌما ٌتعلق بفمرة تحتوي على ثٕثة خٌارات تتعلق بالمعلومات الواجب تمدٌمها فً
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ،دعا مندوب توفالو ،نٌابة عن ألل البلدان
نمواً ،إلى اْشارة إلى ألسام النص المعنٌة بالدعم .وأكد ،بدعم من مندوبً الهند
وبولٌفٌا ،على ضرورة اْشارة بوضوح فً المرفق بؤنه ٌجب أن تموم الدول
المتمدمة بتمدٌم الدعم الخاص بسبل التنفٌذ إلى الدول النامٌة.
وفضل مندوبو الهند والصٌن وبولٌفٌا ونٌكاراجوا وفٌتنام وبٌٕروس ،ومندوبا إٌران
والجزابر ،نٌابة عن المجموعة العربٌة ،الخٌار اِول ،والذي ٌمرر فٌه مإتمر
اِطراؾ بؤن جمٌع اِطراؾ ستوفر المعلومات الٕزمة عند إبٕغ اِمانة
بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً وذلن لتسهٌل الوضوح والشفافٌة وفهم
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً الخاصة بهم.
والترح مندوب الصٌن إضافة أن المعلومات التً ٌبلػ بها اِطراؾ ٌجب أن تكون
وفما للمادة ( )12من أتفالٌة (اْبٕغ بالمعلومات المتعلمة بالتنفٌذ) وطبما لمرارات
اْبٕغ ذات الصلة بموجب أتفالٌة.
وأكد مندوب أسترالٌا على أهمٌة الفمرة ودعم إلى جانب مندوبً الفلبٌن وجمهورٌة
كورٌا وسوٌسرا الخٌار الثانً ،والذي ٌمرر فٌه مإتمر اِطراؾ بؤنه ٌجب على
جمٌع اِطراؾ تمدٌم المعلومات حول النمطة المرجعٌة (بما ٌشمل سنة اِساس كلما
كان ذلن مناسبا) واِطر الزمنٌة و/أو فترات التنفٌذ والنطاق والتؽطٌة ومستوى
الجهد المتولع وكٌؾ ٌرى الطرؾ أن المساهمات المحددة على المستوى الوطنً
الخاصة به عادلة ومنصفة وطموحة وتتفق مع هدؾ أتفالٌة.
الترح مندوب أسترالٌا اشتمال اْشارة إلى "أي افتراضات ومنهجٌات" .ودعا
مندوب نٌوزٌلندا ،بدعم من مندوب الٌابان ،إلى وضع إشارات إضافٌة لٕفتراضات
والمنهجٌات واِسالٌب المحاسبٌة ٔستخدام اِراضً واستخدام آلٌات السوق.
وأعرب مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة عن استعداده للعمل مع الخٌار الثانً مع
إضافة إشارات إلى أفتراضات والمنهجٌات ،وإضافة لفظ "عادلة" بدٔ من
"منصفة" ،ومساهمات اِطراؾ المحددة على المستوى الوطنً التً تمثل أفضل
جهودهم فً ضوء الظروؾ الوطنٌة.
وأفاد مندوب السودان ،نٌابة عن المجموعة اِفرٌمٌة ،بؤنه ٌمكن النظر فً الخٌار
الثانً ،ولكنه طالب بتؽطٌة جمٌع العناصر وتعزٌزها بإشارة إلى نوع وعدد سبل
التنفٌذ بهدؾ إٌجاد تكافإ مع المعلومات الٕزمة لعنصر التخفٌؾ.
ودعا مندوب الفلبٌن ،بدعم من مندوبً المكسٌن وؼانا ،إلى تسلٌط الضوء على
حموق اْنسان وخصوصا حموق الشعوب اِصلٌة والمرأة.
دعم مندوبو المكسٌن وجنوب أفرٌمٌا وجمهورٌة الدومٌنٌن وفٌجً وترٌنٌداد
وتوباجو الخٌار الثالث ،والذي ٌمرر فٌه مإتمر اِطراؾ بؤنه ٌجب على جمٌع
اِطراؾ تمدٌم المعلومات حول النمطة المرجعٌة (بما ٌشمل سنة اِساس كلما كان
ذلن مناسبا) واِطر الزمنٌة وفترات التنفٌذ والنطاق والتؽطٌة والنتابج الكمٌة
المتولعة وأفتراضات والمنهجٌات واِسالٌب المحاسبٌة ٔستخدام اِراضً
وأستخدام المتولع َلٌات السوق والتعهدات فً عملٌات التخطٌط الوطنٌة المعنٌة
بالتكٌؾ وتوفٌر دعم سبل التنفٌذ لتخفٌؾ الطموح وإجراءات التكٌؾ فً الدول
النامٌة ،إن كان معمؤ بذلن ،مع إٌٕء اهتمام خاص باِطراؾ المتؤثرة خاصة تلن
المعرضة لُثار الضارة الناجمة عن تؽٌر المناخ ،وكٌؾ ٌرى الطرؾ أن
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً الخاصة به عادلة ومنصفة وطموحة
وتتفق مع هدؾ أتفالٌة ،وٌمرر أنه ٌتعٌن على اِطراؾ أن تمدم المعلومات
المحددة فً المرفق الثانً عند اْبٕغ بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً
الخاصة بهم ،كلما كان ذلن مناسبا.
والترح مندوب البرازٌل استبدال عبارة "المنهجٌات ،واِسالٌب المحاسبٌة ٔستخدام
اِراضً" بعبارة "اِسالٌب المنهجٌة لتؤسٌس وتمثٌل انبعاثات ؼازات الدفٌبة
بشرٌة المنشؤ حسب المصدر ،وكلما كان ذلن مناسبا".
وفٌما ٌتعلق بفمرة تدعو الدول المتمدمة والكٌانات المشؽلة لُلٌة المالٌة وأي منظمة
ٌمكنها وضعها من المٌام بذلن إلى توفٌر الدعم ْعداد واْبٕغ عن المساهمات
المحددة على المستوى الوطنً ،دعا مندوب تنزانٌا إلى فصل ما ٌطلب من
اِطراؾ عن ما ٌطلب من الكٌانات المشؽلة.
وبشؤن فمرة تحتوي على ثٕثة خٌارات تتعلق باْجراءات التً اتخذتها اِمانة بعد
اْبٕغ بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً ،بما ٌشمل الحوارات الممكنة
وتمٌٌم إجمالً أثرها ،فضل مندوبو الهند والصٌن والبرازٌل ونٌكاراجوا وكوبا
وبٌٕروس والمملكة العربٌة السعودٌة وفٌتنام وبولٌفٌا الخٌار اِول ،الذي ٌطالب
اِمانة بنشر المساهمات المحددة على المستوى الوطنً على أنترنت واْبٕغ بها.
وأعرب مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر عن استعداده للعمل على لؽة الخٌارات
اِخرى.
ودعم مندوبو نٌوزٌلندا والٌابان وكندا واْمارات العربٌة المتحدة وجمهورٌة كورٌا
الخٌار الثانً ،الذي ٌطالب اِمانة ،من بٌن أمور أخرى :بتنظٌم حوار بٌن الفرٌق
ّ
المعزز لدورة ٌونٌو 2015
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
والدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ بهدؾ توفٌر الوضوح والشفافٌة
والتعرؾ على المساهمات المحددة على المستوى الوطنً التً تم اْبٕغ بها وإعداد
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ورلة فنٌة لبل عمد الحوار بشؤن إجمالً أثر المساهمات المحددة على المستوى
الوطنً التً أبلؽت بها اِطراؾ لبل ٌ 30ونٌو  .2015وفً تعبٌر عن استعداده
للعمل مع الخٌار الثانً ،طالب مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة بإلامة حوار فً
كل دورة من دورات الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز.
وأكد مندوب أتحاد اِوروبً ،بدعم من مندوب توفالو ،نٌابة عن ألل البلدان نموا،
على الحاجة إلى وجود عملٌة متابعة بشؤن اْبٕغ بالمساهمات المحددة على
المستوى الوطنً وأشار إلى جانب مندوب ترٌنٌداد وتوباجو إلى تفضٌله للخٌار
الثالث ،الذي ٌطالب اِمانة بـنشر بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً على
أنترنت واْبٕغ بها وتنظٌم دورة حوار لمدة ٌومٌن وإعداد ورلة فنٌة لبل عمد
الحوارات بشؤن إجمالً أثر المساهمات المحددة على المستوى الوطنً التً أبلؽت
بها اِطراؾ لبل  30ماٌو  .2015ودعم مندوبا المكسٌن وفٌجً ،بدعم من
مندوبً جمهورٌة الدومٌنٌن وسوٌسرا ،الخٌار الثالث ،ودعا مندوب جنوب أفرٌمٌا
إلى وجود إشارات إضافٌة إلى مجموعة اِحكام المنهجٌة الحالٌة بشؤن استخدام
اِراضً وتؽٌٌر استخدام اِراضً والحراجة والمبادرة المعززة لخفض أنبعاثات
الناجمة عن إزالة اِحراج وتدهور الؽابات فً الدول النامٌة وعمد حلمات عمل
بشؤنها.
وفٌما ٌتعلق بفمرة بشؤن تشجٌع أطراؾ بروتوكول كٌوتو على التصدٌق على
التعدٌل الذي تم علٌه فً دورة الدوحة وتنفٌذه ،دعا مندوبا كوبا وفٌتنام إلى استخدام
لفظ "حث" بدٔ من لفظ "تشجٌع" اِطراؾ ،وعارض مندوبا بٌٕروس وأوكرانٌا
ذلن.
وفٌما ٌتعلق بفمرة تحتوي على ثٕث خٌارات بشؤن تعزٌز طموح التخفٌؾ لما لبل
 ،2020بما ٌشمل عمد منتدى أو إٌجاد آلٌة لتمٌٌم التنفٌذ ،فضل مندوبو أتحاد
اِوروبً والؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة وكندا والهند واسترالٌا ونٌوزٌلندا ،وإٌران
والجزابر نٌابة عن المجموعة العربٌة ،وبٌٕروس والٌابان وسوٌسرا الخٌار اِول،
الذي ٌمترح أن ٌكرر مإتمر اِطراؾ عزمه على النحو الوارد فً الفمرتٌن  3و 4
من الممرر /1م أ 19-وذلن لتعجٌل التنفٌذ الكامل للمرارات التً تشكل النتٌجة
المتفق علٌها وفما للممرر /1م أ( 13-خطة عمل بالً) وتعزٌز الطموح فً فترة ما
لبل عام  ،2020بهدؾ التؤكٌد على أعلى مستوى من جهود التخفٌؾ الممكنة من
لبل جمٌع اِطراؾ فً إطار أتفالٌة.
ورفض مندوبو أتحاد اِوروبً وكندا والؤٌات المتحدة تضمٌن التموٌل فً
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ،وأشار إلى أنه لن ٌتم تسوٌة هذه
المضٌة فً دورة لٌما ،وعارضه مندوب توفالو ،نٌابة عن ألل البلدان نمواً فً ذلن.
وأكد مندوب ألل البلدان نمواً على ضرورة وجود مإشر للتموٌل لٌس ْعداد
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً فحسب ،بل لتنفٌذها أٌضا .كما دعا إلى
وجود إشارة إلى الظروؾ الخاصة بؤلل البلدان نمواً فً إعداد المساهمات المحددة
على المستوى الوطنً الخاصة بالتخفٌؾ .وأكد مندوب المكسٌن على ضرورة تمدٌم
الدعم المالً والفنً.
ودعا مندوب الهند إلى اٌْضاح بؤن عناصر مسودة النص التفاوضً ستكون
بموجب أتفالٌة .ودعم مندوبو المكسٌن والصٌن وجزر مارشال وكوبا وفٌجً
وفٌتنام وبنما ،نٌابة عن ابتٕؾ بلدان الؽابات المطٌرة ،وبولٌفٌا والمملكة العربٌة
السعودٌة وجمهورٌة الدومٌنٌن الخٌار الثالث ،الذي سٌطلق فٌه مإتمر اِطراؾ آلٌة
تنفٌذ عاجلة لتمٌٌم التمدم فً تنفٌذ نص الفمرتٌن  3و  4من المرار /1م أ 19-من
خٕل عمد أجتماعات بالتزامن مع الدورات الثانٌة واِربعٌن والرابعة واِربعٌن
والسادسة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة.
فضل مندوب اْمارات العربٌة المتحدة الخٌار الثانً ،الذي سٌعمد فٌه مإتمر
اِطراؾ منتدى لتمٌٌم التمدم فً تنفٌذ الفمرتٌن  3و  4من الممرر /1م أ19-
بالتزامن مع الدورة الثانٌة واِربعٌن للهٌبة الفرعٌة .ودعا مندوب جمهورٌة
الكونؽو الدٌممراطٌة إلى إٌجاد خٌار مختلط ،مفضًٕ عمد منتدى لٌس فً عام
 2015فحسب بل أٌضا فً عام  2016و .2017وأكد مندوب البرازٌل على إتباع
نهج موجه نحو النتابج.
وفٌما ٌتعلق بفمرة بشؤن اْجراءات التً اتخذتها اِمانة لمواصلة الفحص الفنً
للفرص ذات إمكانٌات التخفٌؾ المرتفعة فً الفترة من  2015إلى  ،2020أفاد
مندوب إٌران بؤنه ٌجب أن ٌشمل جمٌع العناصر ولٌس عنصر التخفٌؾ فمط .وأفاد
مندوب المملكة العربٌة السعودٌة بؤن اجتماعات الخبراء التمنٌٌن ٌجب أن تنتهً
بحلول عام  2016أو تتضمن عنصر التكٌؾ .ودعا مندوبو جمهورٌة الدومٌنٌن
وبولٌفٌا إلى إشران المرأة والشباب كخبراء .وأكد مندوب بولٌفٌا على المشاركة
الفعالة للشعوب اِصلٌة فً اجتماعات الخبراء التمنٌٌن ودعا إلى إٌجاد مجال
موضوعً جدٌد بشؤن اْدارة المستدامة للنظم اٌْكولوجٌة وإلى النظر فً إٌجاد
مجأت إضافٌة للمنالشة فً إطار التكٌؾ.
وفٌما ٌتعلق بالمرفق الثانً (المعلومات التكمٌلٌة بشؤن المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً) ،أشار مندوب توفالو ،نٌابة عن ألل البلدان نموا ،ومندوبو الهند
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وبولٌفٌا والصٌن إلى ضرورة اْشارة بوضوح فً المرفق إلى أن دعم سبل التنفٌذ
ٌجب أن تمدمه الدول المتمدمة إلى الدول النامٌة .واعترض مندوبا الصٌن وبولٌفٌا
على اْشارة إلى "اْنصاؾ والطموح" تحت العنوان الفرعً "أخرى" فً المرفق
الثانً ،والذي ٌتناول مإشرات تتعلق باْنصاؾ والطموح وتطبٌمها .وعارض
مندوبو مصر وكوبا وفٌجً وفٌتنام ،ومندوب السودان نٌابة عن المجموعة
اِفرٌمٌة ،المرفق .وحذر مندوب أتحاد الروسً من مستوى التفاصٌل فً المرفق.
ومن بٌن أمور أخرى ،عارض مندوب البرازٌل مبدأ التماٌز الذاتً وطالب مع
مندوب جزر مارشال بوجود فكرة واضحة بشؤن عدم التراجع .
وأكد مندوب فنزوٌٕ على ضرورة إٌضاح لضٌة التماٌز .والترح مندوب إٌران
حذؾ المرفق حٌث أنه ٔ ٌشٌر إلى المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة أو إلى
جدول زمنً بشؤن تموٌل سبل التنفٌذ .وأكد مندوب الجزابر ،نٌابة عن المجموعة
العربٌة ،على ضرورة اْشارة إلى تموٌل عنصر التكٌؾ وعبر عن تحفظات بشؤن
مإشرات اْنصاؾ .وفضل مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر إٌضاحه فً
الفمرات.
ّ
المعزز7
البند الثالث للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
العناصر :تم النظر فً هذا البند ِول مرة ٌوم الثٕثاء الموافق  2دٌسمبر /كانون
اِول واستمر نظره حتى السبت  6دٌسمبر /كانون اِول .وبتارٌخ  2دٌسمبر/
كانون اِول ،لدم رونج مٌتسجر الربٌس المتشارن للفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز الورلة ؼٌر الرسمٌة بشؤن "عناصر مسودة
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
النص التفاوضً" ) (ADP.2014.11.NonPaperالتً أصدرها الربٌسان
المتشاركان لبل الجزء السابع من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً
بمنهاج دٌربان للعمل المعزز.
وبتارٌخ السبت الموافق  6دٌسمبر /كانون اِول ،تم استكمال المراءة اِولى لجمٌع
ألسام نص العناصر .وبتارٌخ أثنٌن الموافق  8دٌسمبر /كانون اِول ،لدم ارثر
رونج  -مٌتسجر ،الربٌس المتشارن للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز نسخة معدلة ،بما ٌشمل حاشٌة بشؤن العنوان تفٌد باَتً" :
دٌربان للعمل
هذه العناصر الخاصة بمسودة النص التفاوضً تعكس العمل لٌد التنفٌذ .ؤ تشٌر
هذه العناصر إلى تمارب بشؤن الممترحات الممدمة ؤ تمنع الممترحات الجدٌدة من
الظهور فً مسار المفاوضات فً عام  ."2015وتساءل العدٌد من مندوبً الدول
النامٌة عن الوضع المانونً للنص الجدٌد ،اِمر الذي ٌإكد بؤنه ٔ ٌزال بمثابة ورلة
ؼٌر رسمٌة وأنه ٔ ٌعكس مخاوفهم .وأفاد رونج  -مٌتزجر ،الربٌس المتشارن
ّ
المعزز بؤن اِمر مترون
للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
لّطراؾ لتحدٌد الوضع المانونً للنص .ولم ٌتم النظر فً نص العناصر مرة
أخرى خٕل الجزء السابع من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً
بمنهاج دٌربان للعمل المعزز ولكن تم اشتماله فً المرفق الخاص بـ "نداء لٌما
للعمل المناخً" بهدؾ النظر فٌه فً الجزء الثامن من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعزز.
وأجرٌت مفاوضات موضوعٌة بشؤن العناصر الثمانٌة ملخصها كما ٌلً :التموٌل،
التكٌؾ ،التخفٌؾ ،بناء المدرات ،التكنولوجٌا ،التعاون والدعم ،شفافٌة اْجراءات
والدعم ،اِطر الزمنٌة والعملٌات ذات الصلة بألتزامات/المساهمات.
التموٌل 7اعترض مندوب نٌكاراجوا ،إلى جانب مندوبً العدٌد من الدول النامٌة،
على النص واعتبره " بعٌداً كل البعد عن أتفالٌة والمرارات السابمة".
وفٌما ٌتعلق بالتماٌز ،اعترض مندوب السودان ،نٌابة عن المجموعة اِفرٌمٌة ،إلى
جانب مندوب إكوادور ،نٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر ومندوب بولٌفٌا،
نٌابة عن مجموعة الـ  77والصٌن ،على النص الذي ٌمترح بؤن تموم "جمٌع"
اِطراؾ بتعببة التموٌل الخاص بتؽٌر المناخ من خٕل مجموعة متنوعة من
اْجراءات .وأشار مندوب المجموعة اِفرٌمٌة إلى التماٌز بٌن الدول المتمدمة
والنامٌة بموجب أتفالٌة ومسإولٌة الدول المتمدمة عن توفٌر التموٌل.
ودعا مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر إلى حذؾ "اْشارات" إلى توفٌر التموٌل
من لبل "اِطراؾ التً ٌمكنها وضعها من المٌام بذلن" وعارضه مندوب الٌابان فً
ذلن .ودعا مندوبا الهند والصٌن إلى اْشارة بدٔ من ذلن فمط إلى الدول المتمدمة
وتلن الدول المدرجة فً المرفق الثانً من أتفالٌة.
وعارض مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر اْشارة إلى التموٌل المابم على
النتابج لعنصر التكٌؾ .وأوضح مندوب المكسٌن بؤن "المابم على النتابج" لٌس
شرطا مسبما للحصول على التموٌل وأكد على تحدٌد أولوٌات تموٌل عنصري
التخفٌؾ والتكٌؾ .وسلط مندوب اندونٌسٌا الضوء على ضرورة ضمان ألتزام
بمبادئ أتفالٌة فً أتفالٌة كلها .والترح مندوب سوٌسرا تضمٌن إشارة فً اتفالٌة
عام  2015إلى" :كل طرؾ" بدٔ من "جمٌع اِطراؾ" ٌموم بحشد التموٌل
الخاص بتؽٌر المناخ ،واْشارة إلى نص بشؤن الؽرض من الموارد المالٌة والمبادئ
المعمول بها مثل أن تكون لابمة على النتابج ،وإلرار استثمارات الدول النامٌة،
وإبراز المدرات والمسإولٌات المتطورة.
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سلط مندوب بولٌفٌا ،نٌابة عن مجموعة الـ  77والصٌن ،الضوء على الثؽرات
الموجودة فً تنفٌذ ألتزامات المنصوص علٌها فً أتفالٌة ودعا إلى تعزٌز الدعم.
وأكد مندوب كولومبٌا على اْشارة إلى لٌادة الدول المتمدمة فً تنفٌذ أتفالٌة.
ودعا مندوبا الصٌن والهند إلى حذؾ النص الذي ٌشٌر إلى "لٌام اِطراؾ بتعببة
وتوفٌر الموارد المالٌة بطرٌمة لادرة على التكٌؾ بشكل دٌنامٌكً مع الحمابق
المتؽٌرة والتطورات وأحتٌاجات المستمبلٌة".
وأوضح مندوب أتحاد اِوروبً أن "المسإولٌات والمدرات المتطورة" تعكس
الزٌادة فً مستوٌات الرخاء وانبعاثات ؼازات الدفٌبة بالدول النامٌة ،وأشار إلى أن
بعضها حالٌا أكثر ازدهارا من بعض الدول اِعضاء فً أتحاد اِوروبً.
وبشؤن اْشارات الخاصة بالسٌاسات والبٌبات المواتٌة ،دعا مندوب الؤٌات
المتحدة إلى إدراج نصٌ :شجع اِطراؾ على بناء بٌبات مواتٌة فعالة ،ودعا إلى
إزالة الحوافز العامة لٕستثمار فً الصناعات مرتفعة الكربون ،وأعتراؾ بؤن
تموٌل لضاٌا تؽٌر المناخ ٌتدفق فً جمٌع أتجاهات .والترح حذؾ اْشارة إلى
حشد التموٌل الخاص بتؽٌر المناخ "كوسٌلة للبماء عند حد ألل من حد درجة الحرارة
طوٌل اِجل" ،وعارضه مندوب المجموعة اِفرٌمٌة بشؤن تموٌل "مناسب وٌمكن
التنبإ به" لعنصر التكٌؾ.
وأعرب مندوب مٕوي ،نٌابة عن ألل البلدان نموا ،عن أسفه بؤن النص الخاص بـ
"تشجٌع الحكومات لٓشارات الخاصة بالسٌاسة" ٔ ٌتناول توفٌر تموٌل تؽٌر المناخ.
ووصؾ مندوب نٌوزٌلندا السٌاسات "الصحٌحة" والبٌبات المواتٌة كشرط مسبق
لتدفمات أكثر فاعلٌة بالنسبة لتموٌل تؽٌر المناخ.
وبشؤن مصادر التموٌل ،الترح مندوبو النروٌج وسوٌسرا وكندا والؤٌات المتحدة
اِمرٌكٌة تسلٌط الضوء على مجموعة متنوعة من المصادر .وأكد مندوب
جمهورٌة كورٌا على أهمٌة المبادئ التوجٌهٌة التشؽٌلٌة ،بما فً ذلن :نهج متوازن
بشؤن التموٌل بمستوى متساو مع التكٌؾ والتخفٌؾ ونهج عملً لتعببة التموٌل من
المطاع العام والخاص وإٌجاد تآزر بٌن مختلؾ المإسسات المالٌة.
وفٌما ٌتعلق بممٌاس التموٌل ،أكد مندوبا مصر وباراجواي على أن التموٌل الكافً
والمنتظم ٌجب أن ٌؤتً بشكل ربٌسً من مصادر عامة .والترح مندوب الجزابر بؤن
ٌكون "التموٌل الكافً والمنتظم الٕزم للتكٌؾ" أٌضا "إضافٌا" .واعتبر مندوبا
أتحاد اِوروبً والٌابان أن تحدٌد التموٌل على أنه "مناسب وٌمكن التنبإ به"
ٌمثل مشكلة ،وعارضه مندوب إكوادور فً ذلن.
وطالب مندوب مصر بتوضٌح بشؤن ممٌاس التموٌل ودعم وضع أهداؾ كمٌة
للتموٌل بهدؾ ضمان إمكانٌة التنبإ به .وعارض مندوبو النروٌج وأتحاد
اِوروبً وسوٌسرا والٌابان وجود عملٌة مسبمة لٕلتزام بدعم كمً ٌتناسب مع
الطموح المنعكس فً اِهداؾ الخاصة بالتكٌؾ والتخفٌؾ ،وأشار مندوب أتحاد
اِوروبً إلى ذلن بؤنه "خط أحمر" .وأكد مندوب كولومبٌا على ضرورة إٌضاح
إمكانٌة التنبإ فً أتفالٌة الجدٌدة.
والترح مندوب الٌابان حذؾ النص الذي ٌشٌر إلى أن تعببة التموٌل ٌجب أن "تزداد
بانتظام" .وفضل مندوب أتحاد اِوروبً استخدام لفظ "التحدٌث" المنتظم بدٔ من
لفظ "الزٌادة" المنتظمة.
والترح مندوب جنوب أفرٌمٌا تحدٌد :كٌفٌة إرساء آلٌة التموٌل الحالٌة ونظام المٌاس
واْبٕغ والتحمق فً أتفالٌة الجدٌدة وحجم الموارد المطلوبة للحفاظ على درجة
حرارة ألل من "المستهدؾ من لبلنا" ،وماهٌة الدول التً ستساهم وكٌفٌة مساهمتها
ومصادر التموٌل.
ودعا مندوب الصٌن إلى اْلرار بؤن التعاون فٌما بٌن بلدان الجنوب ٔ ٌمثل التزاما
لّطراؾ ،والترح مندوبا الهند والجزابر بؤٔ ٌتم تعزٌز تعببة وتوفٌر تموٌل
"بالتنسٌق مع" بل "باْضافة إلى" المساعدة اْنمابٌة الرسمٌة.
وبتارٌخ الخمٌس الموافق  4دٌسمبر /كانون اِول ،لدم مندوب السودان ،نٌابة عن
المجموعة اِفرٌمٌة ،وبدعم من مندوب بولٌفٌا ،نٌابة عن مجموعة الـ  77والصٌن،
ومندوبً المملكة العربٌة السعودٌة وجزر المالدٌؾ والهند وجنوب إفرٌمٌا وإكوادور
وزامبٌا وباكستان واِرجنتٌن ودول أخرى ،ورلة اجتماع تحتوي على مسودة
العناصر بشؤن تموٌل تؽٌر المناخ فً إطار الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز وطلب أن تحل محل الورلة ؼٌر الرسمٌة الممدمة من
دٌربان للعمل
الربٌسٌن المتشاركٌن كؤساس للمنالشة.
ودعا مندوبا نٌوزٌلندا وسوٌسرا إلى أنتهاء من النظر فً الورلة ؼٌر الرسمٌة
الممدمة من الربٌسٌن المتشاركٌن وأشار إلى أنها تؽطً معظم عناصر ورلة لاعة
المإتمرات وأكد مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة على العمل الذي تم المٌام به
على مدار الٌومٌن الماضٌٌن بشؤن الورلة ؼٌر الرسمٌة الممدمة من الربٌسٌن
المتشاركٌن والتمدم الذي تم إحرازه.
وأكد مندوب مجموعة الـ / 77الصٌن على المولؾ المانونً لورلة لاعة
أجتماعات بدٔ من الورلة ؼٌر الرسمٌة الممدمة من الربٌسٌن المتشاركٌن .ودعا
رونج  -مٌتسجر ،الربٌس المتشارن للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز ،اِطراؾ إلى إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة بشؤن الطرٌق
دٌربان للعمل
إلى المستمبل .ولم ٌتم تناول هذه المسؤلة مرة أخرى خٕل الدورة.
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التكٌف 7لدم مندوبو الؤٌات المتحدة والمكسٌن وجمهورٌة كورٌا والنروٌج وكندا
وسوٌسرا وأتحاد اِوروبً وزامبٌا والٌابان ودول أخرى مٕحظات بشؤن عدة
أمور من بٌنها :الجوانب العالمٌة وطوٌلة اِجل للتكٌؾ ،وألتزامات والمساهمات،
والمتابعة والتمٌٌم ،وتبادل المعلومات والمعارؾ والدروس المستفادة ،والترتٌبات
المإسسٌة.
وأكد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر،
ومندوبو زامبٌا وجنوب أفرٌمٌا ودول أخرى على ضرورة معالجة التماٌز .وأفاد
مندوب سوٌسرا بانه لٌست هنان حاجة للتماٌز بشؤن التكٌؾ ،وأشار أن الممصود
من ألتزامات هو تسهٌل التحضٌر ْجراءات التكٌؾ دون أن تمثل عببا .وعارض
مندوبا استرالٌا ونٌوزٌلندا النهج "المنمسم إلى شمٌن".
وحذر مندوب توفالو ،نٌابة عن ألل البلدان نموا ،من اْشارة الى "المساهمات" أو
"ألتزامات" .والترح مندوب الؤٌات المتحدة بؤن تتم اْشارة إلى "اْجراءات".
وأفاد مندوب البرازٌل بؤنه ٌجب اْلرار بالعمل الذي تم المٌام به فً ظل إطار
كانكون للتكٌؾ وبرنامج عمل نٌروبً .وفضل مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر
مصطلحً "ألتزامات" و "اْجراءات" .وأكد مندوب الهند على ضرورة أن ٌكون
تحدٌد المساهمات مسؤلة تحركها الدول.
دعم مندوب جمهورٌة كورٌا تحدٌد هدؾ للتكٌؾ العالمً ٌكون بمثابة هدؾ عام بما
ٌكفً لٌكون لابًٕ للتطبٌق على الجمٌع ومحدداً بما ٌكفً لكً ٌلهم العمل على
اِرض .وطالب مندوب النروٌج بؤن ٌتم توفٌر خٌار ٌعكس عدم وجود أي هدؾ
خاص بالتكٌؾ العالمً .وأعرب مندوب الٌابان عن شكه بشؤن وجود هدؾ كمً
حول التكٌؾ .وأٌد مندوبو الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة والنروٌج وكندا وأتحاد
اِوروبً توسٌع نطاق عملٌات التخطٌط الوطنٌة الخاصة بالتكٌؾ.
وعارض مندوب نٌوزٌلندا تحدٌد هدؾ عالمً بشؤن التكٌؾ .ودعم مندوب ألل
البلدان نمواً تحدٌد هدؾ طوٌل اِجل ،وأشار إلى أن العمل بشؤن التكٌؾ ٌعتمد على
التخفٌؾ والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمٌة .وأفاد مندوب ؼانا ،نٌابة عن
المجموعة اْفرٌمٌة ،بؤنه ٌجب أن تكون أبعاد الهدؾ الخاص بالتكٌؾ كمٌة ونوعٌة.
وأوضح مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة بؤن "ألتزامات الفردٌة العالمٌة" تعنً
بؤنه على كل طرؾ أن ٌتخذ إجراءات التكٌؾ المعززة التً سٌتم تضمٌنها فً
عملٌات التخطٌط الوطنٌة.
وأفادت مندوبة المكسٌن بؤنه ٌجب أن تنعكس الروابط المشتركة بٌن التكٌؾ
والتخفٌؾ وتجدٌد وتدعٌم ألتزامات الجماعٌة وألتزامات الوطنٌة والتموٌل
الخاص بالتكٌؾ فً "البروتوكول" الجدٌد .وذكرت بؤنه ٌجب تناول المتابعة والتمٌٌم
والترتٌبات المإسسٌة فً لرارات مإتمر اِطراؾ ،ودعمها مندوب النروٌج فً
ذلن .ولم ٌدعم مندوبو وكندا ونٌوزٌلندا وأسترالٌا الروابط بٌن الحد من ارتفاع
درجة الحرارة على المدى الطوٌل والحاجة إلى الدعم والتكٌؾ ،وأكدوا على أن
التكٌؾ ٔ ٌمكن أن ٌماس بشكل كمً.
ولم ٌدعم مندوبو أسترالٌا ونٌوزٌلندا أٌضا الروابط بٌن الطموح الخاص بالتخفٌؾ
واحتٌاجات التكٌؾ والهدؾ المعنً بخفض درجات الحرارة العالمٌة والتموٌل .وأكد
مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر ،ومندوب
اِرجنتٌن على ضرورة ربط التكٌؾ بسبل التنفٌذ.
وفٌما ٌتعلق بالترتٌبات المإسسٌة ،أفاد مندوبو الؤٌات المتحدة وكندا والٌابان ودول
أخرى أنهم ٔ ٌرون حاجة إلى ترتٌبات مإسسٌة جدٌدة بشؤن التكٌؾ .وعارض
مندوب سوٌسرا اْشارة إلى الخسابر واِضرار فً أتفالٌة الجدٌدة.
والترح مندوب ألل البلدان نموا إنشاء :مركز لتبادل المعلومات بهدؾ مساعدة تلن
الدول التً تنمصها المدرات وإمكانٌة الحصول على أفضل التمنٌات الخاصة بالتكٌؾ
ولابمة بالخبراء الدولٌٌن فً مجال التكٌؾ ومراكز إللٌمٌة معنٌة بالتكٌؾ ،ودعمه
مندوب تٌمور لٌشتً.
وفٌما ٌتعلق بالمٌاس واْبٕغ والتحمق ،دعم ناورو ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة
الصؽٌرة ،اْشارة إلى البٕؼات الوطنٌة وتمارٌر التحدٌث كل عامٌن بالنسبة
لٕلتزامات الخاصة باْبٕغ ،وأكد على ضرورة البناء على طرق اْبٕغ الحالٌة.
وفضل مندوب شٌلً ،نٌابة عن الرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً ،وسابل
اْبٕغ الحالٌة التً لن تمثل عببا على أي دولة وتسهٌل التعاون فٌما بٌن بلدان
الشمال والجنوب وفٌما بٌن بلدان الجنوب.
وفضل مندوب ألل البلدان نموا آلٌة المٌاس واْبٕغ والتحمق لضمان توافر مستوى
دعم ٌتناسب مع احتٌاجات التكٌؾ .وحذر مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر
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ومندوب جنوب أفرٌمٌا من وضع أعباء إضافٌة على الدول النامٌة .وأكد مندوبا
الصٌن وإٌران على وجود فجوة معرفٌة بشؤن تنفٌذ عنصر التكٌؾ.

البٌبٌة ومولؾ التنمٌة والمدرات .وأفاد مندوب البرازٌل بؤنه كان من الصعب التنبإ
بأتفاق على معاٌٌر مٌزانٌة الكربون.

وفٌما ٌتعلق بالخسابر واِضرار ،أكد مندوبو تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة وألل
البلدان نموا والرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً والمجموعة اِفرٌمٌة
ودول أخرى على أنه ٌجب أن ٌصبح بند الخسابر واِضرار عنصرا لابما بذاته فً
أتفالٌة الجدٌدة ،وعارضه فً ذلن مندوب استرالٌا .وعارض مندوب نٌوزٌلندا أي
إعادة تفسٌر للممرر  /2م أ ( 19-آلٌة وارسو الدولٌة المعنٌة باِضرار والخسابر).

وأفاد مندوب بنما ،نٌابة عن ابتٕؾ بلدان الؽابات المطٌرة ،بضرورة أن تكون
مٌزانٌة الكربون العالمٌة مبنٌة على التمدٌرات الوطنٌة .وعارض مندوب أوكرانٌا
النظر فً مٌزانٌة الكربون العالمٌة ،وفضل استخدام نهج من أسفل إلى أعلى بشؤن
الخفض طوٌل اِجل لٕنبعاثات.
ودعا مندوب ألل البلدان نموا إلى وجود مرفمٌن ،أحدهما لّطراؾ التً تتخذ
أهداؾ خفض أنبعاثات على نطاق ألتصاد بشكل كمً واَخر لّطراؾ التً
تتخذ أشكال أخرى من ألتزامات.
ودعم مندوب جمهورٌة كورٌا اْشارة إلى آلٌات السوق .وفضل مندوب المكسٌن
لفظ "التزامات" طبما للمسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة وفما لمدرات كل منها
ودعم الجداول كآلٌة ترسٌخ للمساهمات .وأكد مندوب إثٌوبٌا على سبل التنفٌذ بالنسبة
للدول النامٌة.
دعا مندوب أتحاد اِوروبً إلى تفعٌل دورة التزام مدتها  10سنوات ،ودعمه
مندوب الؤٌات المتحدة بشؤن دورة مدتها خمس سنوات من المراجعة والتعدٌل.
وأفاد مندوب أتحاد اِوروبً بؤنه ٌجب تفصٌل هذه المسؤلة أكثر فً النص .وحذر
مندوب أتحاد الروسً من أن عملٌة المراجعة فً منتصؾ فترة ألتزام ٌمكن أن
تجعل مسؤلة التصدٌق صعبة جدا ِن المُشرّ عٌن ٌحتاجون إلى فهم واضح لما
ٌوافمون علٌه.

والترح مندوب ألل البلدان نمواً إنشاء وحدة معنٌة بتنسٌق التشرد الناجم عن تؽٌر
المناخ وآلٌة للتعامل مع اِحداث البطٌبة ،بما ٌشمل نظام التعوٌض .وذكر مندوب
الدول النامٌة متماربة التفكٌر بؤن المنالشات حول الخسابر واِضرار سابمة ِوانها
وفً انتظار النتابج الخاصة باللجنة التنفٌذٌة.
التخفٌف 7فٌما ٌتعلق بمسؤلة التماٌز ،أعرب مندوب كٌنٌا ،نٌابة عن مجموعة البلدان
اِفرٌمٌة ،عن أسفه لعدم اْشارة بصفة عامة إلى اْنصاؾ والمسبولٌات المشتركة
لكن المتفاوتة والتزامات التخفٌؾ الخاصة بالدول المتمدمة وفً أولوٌات التنمٌة
الوطنٌة واْللٌمٌة المحددة .ودعا مندوبو الهند واِرجنتٌن وفنزوٌٕ واِردن وكوبا
وبولٌفٌا إلى اْشارة إلى المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة وإلى مبادئ وأحكام
أتفالٌة ،أو إلى المادة رلم ( 4ألتزامات) .واعترض مندوبو الٌابان ونٌوزٌلندا
والؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة واسترالٌا وسوٌسرا وكندا على عمل تمسٌمات ثنابٌة
بشؤن ألتزامات ،استنادا إلى المرفمٌن أو إلى التمٌٌز بٌن الدول المتمدمة والنامٌة.
وأفاد مندوب أتحاد اِوروبً بضرورة أن ٌعكس النص أن جمٌع اِطراؾ سوؾ
تتبع أهدافا كمٌة للحد من أنبعاثات على النطاق ألتصادي .ودعا مندوب الؤٌات
المتحدة إلى تضمٌن خٌار فً النص بشؤن تحدٌث مرفمات أتفالٌة بما ٌعكس تؽٌر
أتجاهات ألتصادٌة والخاصة بأنبعاثات لدى اِطراؾ.
والترح مندوب اْمارات العربٌة المتحدة اْلرار باِعمال التً تموم بها "الكٌانات
التً بدأت العمل أؤً".
ووصؾ مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر،
مٕحظات اِطراؾ اِخرى بشؤن تطور المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة أو
المرفمات التً ٌتم تحدٌثها أو إزالة التماٌز بؤنها "ؼٌر لانونٌة" ،وأكد أن أتفالٌة
المستمبلٌة ٔ ٌمكن أن ُتبنى على هذا اِساس .وبدعم من مندوب البرازٌل ،عارض
مندوب الصٌن إدخال مفاهٌم جدٌدة وأفاد بؤن أبتعاد عن مبادئ وأحكام أتفالٌة
ٌجعل مسؤلة إحراز التمدم صعبة.
وفٌما ٌتعلق بالجوانب العالمٌة وطوٌلة اِجل ،الترح ناورو ،نٌابة عن تحالؾ الدول
الجزرٌة الصؽٌرة ،إجراء مراجعة منتظمة للعناصر المدرجة تحت هذا الباب على
أساس العلم .والترح مندوب المملكة العربٌة السعودٌة استخدام لؽة متفق علٌها ،مثل
لؽة كانكون على سبٌل المثال ،وتضمٌن إشارات إلى التنمٌة المستدامة ونماط
الضعؾ الخاصة بالدول النامٌة وذلن من بٌن أمور أخرى .ودعا مندوب الصٌن إلى
إٌضاح الروابط بٌن الجوانب المشتركة للتخفٌؾ والتكٌؾ وسبل التنفٌذ.
وأكد مندوب جنوب أفرٌمٌا على أن ٌكون الهدؾ طوٌل اِجل متسما مع ما ٌتطلبه
العلم ،وأفاد مندوب توفالو نٌابة عن ألل البلدان نموا بؤن ٌكون الهدؾ هو اْبماء
على ارتفاع متوسط درجة الحرارة دون  1.5درجة مبوٌة .والترح مندوب
نٌوزٌلندا بؤن ٌكون صافً انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون "صفر" بحلول عام
 ،2100وذلن تماشٌا مع أحدث التطورات العلمٌة .ودعا مندوب أتحاد اِوروبً
إلى وضع إشارة صرٌحة إلى الهدؾ الخاص بـ  2درجة مبوٌة.
ً
وذكر مندوب الجزابر ،نٌابة عن المجموعة العربٌة ،اِطراؾ بؤن الممرر /1م أ-
( 16اتفالات كانكون) ٌمر بضرورة وجود إطار زمنً أطول بشؤن ذروة انبعاثات
ؼازات الدفٌبة فً الدول النامٌة.
وفٌما ٌتعلق بمساهمات التخفٌؾ أو ألتزامات ،أفاد مندوب المملكة العربٌة
السعودٌة بؤنه ٌجب تضمٌن "اْجراءات" فً المسم الفرعً .والترح مندوب الصٌن
هٌكلة المسم الفرعً بهدؾ التمٌٌز بٌن إجراءات التخفٌؾ المعززة المتخذة من جانب
الدول المتمدمة والدول النامٌة .ودعم مندوب شٌلً ،نٌابة عن الرابطة المستملة
ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً ،من بٌن أمور أخرى ،مبدأ "عدم التراجع" .وأفاد
مندوب النروٌج بؤنه ٌجب أن تكون العناصر الخاصة بالمحاسبة والدورٌة بمثابة
جزء من المسم الخاص بالتخفٌؾ.
وأفاد مندوب أتحاد اِوروبً بؤنه ٌجب على جمٌع اِطراؾ أن تمدم التزامات
ؼٌر مشروطة وٌمكن للدول اِكثر تؤثرا أٌضا ً تمدٌم إجراءات مشروطة بشؤن
الدعم .وأفاد مندوبا الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة واسترالٌا بإنه ٌجب على كل دولة
أحتفاظ بجدول لٓجراءات التً تنوي اتخاذها بهدؾ الوفاء بالتزاماتها مع تمدٌم
تمارٌر دورٌة بشؤن التنفٌذ والتعدٌٕت بؽرض تعزٌز ألتزامات.
ودعا مندوب بولٌفٌا إلى أن تكون ألتزامات مبنٌة على أساس مٌزانٌة كربون
عالمٌة "مفهرسة" ممسمة على جمٌع اِطراؾ وفما للمسإولٌة التارٌخٌة والبصمة

وفٌما ٌتعلق بتدابٌر أستجابة ،دعم مندوبو ألل البلدان نموا وفنزوٌٕ واِرجنتٌن
ومصر واْمارات العربٌة المتحدة وجود آلٌة أو مإسسة أو منتدى دابم ،واعترض
مندوبو نٌوزٌلندا والٌابان وكندا على ذلن .وفضل مندوب أوكرانٌا خٌار عدم وجود
ترتٌبات جدٌدة أو منتدى دابم بدٌل.
وأفاد مندوب السعودٌة بؤن بٕده لن تدعم أتفالٌة الجدٌدة إذا لم تتناول هذه المضٌة
بشكل كاؾ.
التعاون والدعم 7أفاد مندوبا الصٌن والمملكة العربٌة السعودٌة بؤن الممرر  /1م أ-
 17لم ٌلزم بإجراء منالشة بشؤن التعاون والدعم (تؤسٌس الفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز) .وأوضح رونج  -مٌتسجر ،الربٌس المتشارن
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز بؤنه تم إدراج
للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
العناوٌن فمط للتٌسٌر على اِطراؾ.
ودعم مندوبو العدٌد من اِطراؾ دمج المسم الخاص بالتعاون والدعم مع اِلسام
الخاصة بالعناصر اِخرى .وأفاد مندوب الجزابر ،نٌابة عن المجموعة العربٌة،
ومندوب الصٌن بؤن اِلسام الخاصة بالنهج المبنٌة على السوق وعلى ؼٌر السوق
وآلٌات السوق الجدٌدة ٌمكن أن تخل بالمنالشات فً إطار الهٌبات الفرعٌة للتنفٌذ.
وأفاد مندوبو استرالٌا ونٌوزٌلندا والؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة وكندا ودول أخرى
بؤنه ٌتعٌن على جمٌع اِطراؾ التً ٌمكنها وضعها من المٌام بذلن تمدٌم الدعم لتنفٌذ
أتفالٌة الجدٌدة .ودعم مندوبا أتحاد اِوروبً وسوٌسرا وصؾ الؽرض الخاص
بسبل التنفٌذ .وأفاد مندوب الٌابان بؤنه ٌجب على اِطراؾ التً تمدم وتتلمى الدعم
أن تعمل معا بهدؾ تعببة التموٌل الخاص.
وبشؤن التماٌز ،أعرب مندوب سنؽافورة عن للمه بشؤن "المسإولٌات المتطورة" و
"اِطراؾ التً ٌمكنها وضعها من المٌام بذلن" ،وحذر من إعادة صٌاؼة أتفالٌة.
وعارض مندوب المجموعة العربٌة اْشارة إلى مسإولٌات البلدان المشتركة ولكن
المتباٌنة والمدرات ذات الصلة "المتطورة والمتؽٌرة" .وأفاد مندوب الصٌن بؤن
الدول المتمدمة فمط هً المسبولة عن توفٌر الدعم للدول النامٌة وحذر من إدخال أي
مبادئ جدٌدة.
وفٌما ٌتعلق بالترتٌبات المإسسٌة ،دعا مندوبا المجموعة العربٌة والصٌن إلى حذؾ
اْشارة إلى اِنظمة دون الوطنٌة والوطنٌة واْللٌمٌة لتداول أنبعاثات .وأفاد
مندوبو أسترالٌا وأتحاد اِوروبً ونٌوزٌلندا وسوٌسرا والؤٌات المتحدة
اِمرٌكٌة وكندا والٌابان ودول أخرى بؤن لدٌه تحفظات بشؤن هذا المسم الفرعً.
وأكد مندوب بنما على أهمٌة اْشارة إلى مهام المحاسبة والمطابمة للترتٌبات
التعاونٌة.
شفافٌة اإلجراءات والدعم 7الترح مندوب جنوب أفرٌمٌا إطٕق عملٌة لمنالشة
لواعد الشفافٌة خٕل عام  ،2015وأفاد بان هذه المسؤلة ٌجب أن تنعكس فً
ّ
المعزز لدورة
استنتاجات الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
لٌما ،ودعمه مندوب المكسٌن فً ذلن.
وفٌما ٌتعلق بنطاق المٌاس واْبٕغ والتحمق ،حذر مندوب اِرجنتٌن ،ومندوب
توفالو ،نٌابة عن ألل البلدان نموا ،من التحٌز نحو التخفٌؾ .ودعا مندوب ألل
البلدان نموا إلى توفٌر تكافإ اكبر بٌن التخفٌؾ والدعم .وحث مندوبا نٌوزٌلندا
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والٌابان على اْشارة إلى شفافٌة الدعم الممدم والمتلمى .وسلط مندوب سوٌسرا
الضوء على ضرورة تمدٌم تمارٌر بشؤن التكٌؾ.
وأفاد مندوب البرازٌل الشفافٌة ٔ ٌمكن أن تحل محل المساءلة ؤ ترتبط بالتخفٌؾ
فحسب بل بالتكٌؾ وسبل التنفٌذ أٌضا .وأفاد مندوب تركٌا بؤن نطاق المساهمات
ٌجب أن ٌظل رهن رؼبة اِطراؾ.
وفٌما ٌتعلق بإطار المٌاس وأبٕغ والتحمق ،حذر مندوب المجموعة اِفرٌمٌة من
التراجع عن اْطار الحالً .ودعا مندوبو المجموعة اِفرٌمٌة وجنوب أفرٌمٌا
وشٌلً ،نٌابة عن الرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً ،ومندوب بنما ،نٌابة
عن ابتٕؾ بلدان الؽابات المطٌرة  ،ومندوب ناورو ،نٌابة عن تحالؾ الدول
الجزرٌة الصؽٌرة ومندوب البرازٌل والمكسٌن إلى البناء على إطار المٌاس
واْبٕغ والتحمق الحالً ،فً حٌن الترح مندوبو بعض الدول بؤنه ٌمكن أن ٌتطور
مع مرور الولت .وأفاد ناورو ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة بؤن
اْطار ٌجب أن ٌمٌس التمدم الذي تم إحرازه بشؤن هدؾ عالمً ٌتمثل فً  1.5أو 2
درجة مبوٌة وتشجٌع مشاركة جمٌع الدول .وحذر مندوب المجموعة اِفرٌمٌة من
وضع أعباء إضافٌة على عاتق الدول النامٌة.
وأكد مندوبو اِرجنتٌن وألل البلدان نموا والمجموعة اِفرٌمٌة والمملكة العربٌة
السعودٌة ،والصٌن ،نٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر على لضٌة التماٌز،
ودعا مندوبو العدٌد من الدول إلى الحفاظ على النهج الحالً للمٌاس واْبٕغ
والتحمق" ذي المسارٌن" .ودعا مندوب البرازٌل إلى وضع إطار للشفافٌة ٌعكس
مسؤلة التماٌز .وطالب مندوب إكوادور باْشارة إلى المسبولٌات المشتركة لكن
المتفاوتة.
وأكد مندوب النروٌج على الشمولٌة والمرونة بهدؾ استٌعاب لدرات اِطراؾ
المختلفة ودعمه مندوب سوٌسرا فً ذلن .ودعا مندوبو استرالٌا والٌابان والؤٌات
المتحدة اِمرٌكٌة إلى وضع نظام شفافٌة موحد ٌنطبق على الجمٌع .وأفاد مندوب
الؤٌات المتحدة بضرورة أن ٌ َمكن النظام من تدلٌق الجهود ،ولد ٌشمل مستوٌات
وشروط اختٌار عدم المبول بناء على ظروؾ اِطراؾ.
واعترض مندوب تركٌا ودعا إلى وضع إطار مشترن بشروط لٌاس وإبٕغ وتحمق
مشتركة تنطبق على جمٌع اِطراؾ ،مع وجود مرونة بالنسبة للدول النامٌة بشؤن
مستوى وعمق تطبٌق الشروط المشتركة للمٌاس وأبٕغ والتحمق.
وفٌما ٌتعلق بالمواعد والطرق ،الترح مندوبا أتحاد اِوروبً ونٌوزٌلندا ضرورة
اشتمال أتفالٌة الجدٌدة على مستوى مرتفع من المٌاس وأبٕغ والتحمق ومبادئ
المحاسبة مع إبراز المبادئ التوجٌهٌة والطرق فً لرارات مإتمر اِطراؾ.
وحذر مندوب اِرجنتٌن من الحكم المسبق على منالشات الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة بشؤن استخدام اِراضً وتؽٌٌر استخدام اِراضً والحراجة
وطالب باْشارة إلى النهج المختلفة باْضافة إلى اِسواق .واعترض مندوب
اِردن على اْشارة إلى آلٌات السوق .وأكد مندوب المجموعة اِفرٌمٌة على
الفجوات الموجودة فً أطر المٌاس وأبٕغ والتحمق الخاصة بالدول المتمدمة بشؤن
اِسواق واستخدام اِراضً وتؽٌٌر استخدام اِراضً والحراجة.
وسلط مندوب جنوب أفرٌمٌا الضوء على أهمٌة المحاسبة الخاصة باستخدام
اِراضً وتؽٌٌر استخدام اِراضً والحراجة ودعا إلى دمج المواعد التفصٌلٌة فً
إطار أتفالٌة .ودعا مندوب الرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً إلى
استخدام لؽة ألوى بشؤن تطوٌر لواعد لّسواق ولطاعات استخدام اِراضً
والحراجة .وطالب مندوب ابتٕؾ بلدان الؽابات المطٌرة باْشارة إلى المبادرة
المعززة لخفض أنبعاثات الناجمة عن إزالة اِحراج وتدهور الؽابات فً الدول
النامٌة وإلى النظم اٌْكولوجٌة الساحلٌة.
ودعا مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة و الرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة
والكارٌبً إلى وضع تعرٌؾ واضح لتموٌل تؽٌر المناخ وأكد مندوب الرابطة
المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً على أن هذا اِمر سٌساعد على تجنب
ازدواجٌة المحاسبة.
وطالب مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر ،من بٌن أمور أخرى ،بوضع منهجٌة
مشتركة للمٌاس وأبٕغ والتحمق الخاص بالدعم من جانب الدول المتمدمة وإجراء
مراجعة محسنة لدعم سبل التنفٌذ وتوفٌر لناة مالٌة فً إطار الصندوق اِخضر
للمناخ فٌما ٌتعلق ببناء المدرات ذات الصلة بالمٌاس واْبٕغ والتحمق فً الدول
النامٌة.
التكنولوجٌا 7فٌما ٌتعلق بألتزامات ،دعا مندوب سوازٌٕند ،نٌابة عن المجموعة
اِفرٌمٌة ،ومندوبا اِرجنتٌن والصٌن إلى التزامات متباٌنة بالنسبة للدول المتمدمة
والنامٌة .وأفاد مندوب سوازٌٕند ،نٌابة عن المجموعة اِفرٌمٌة ،بؤن ألتزامات
ٌجب أٔ تنمل المسإولٌة من الدول المتمدمة إلى الدول النامٌة وأٔ تشجع الدعم
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الخاص على حساب الدعم العام .وأكد مندوب الصٌن على ضرورة لٌام الدول
المتمدمة بتمدٌم الدعم الٕزم لتنفٌذ التمٌٌمات الخاصة بأحتٌاجات التكنولوجٌة فً
الدول النامٌة.
وفٌما ٌتعلق بالترتٌبات المإسسٌة ،فضل مندوب سوازٌٕند ،نٌابة عن المجموعة
اِفرٌمٌة ،ومندوبو المملكة العربٌة السعودٌة وجنوب أفرٌمٌا والجزابر واِرجنتٌن
ترسٌخ الترتٌبات المإسسٌة لدى اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا مركز وشبكة تكنولوجٌا
المناخ .وحث مندوب الصٌن على توفٌر المزٌد من التوجٌه لتعزٌز آلٌة التكنولوجٌا
وأشار إلى أن تلن التوجٌهات مكملة لترسٌخ اَلٌة لدى اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا
ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ.
وأفاد مندوبو إٌران واِرجنتٌن والجزابر بؤن نمل التكنولوجٌا ٌجب أن ٌمضً طبما
لمبادئ وأحكام أتفالٌة .وأفاد مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة بؤن العمل
التعاونً الذي ٌهدؾ إلى تشجٌع وتعزٌز تطوٌر التكنولوجٌا ونملها ٌجب أن ٌشمل
التكنولوجٌا واَلٌات المالٌة الحالٌة .وطلب مندوب أوكرانٌا إدراج ألتصادات التً
تمر بمرحلة انتمالٌة فً تطوٌر ونمل التكنولوجٌا.
بناء القدرات :أفاد مندوبا كندا والٌابان بؤن بناء المدرات ٌجب أن "تحركه الدول"
ؤ "ٌحركه الطلب" .وحث مندوب تنزانٌا ،ومندوب توفالو ،نٌابة عن ألل البلدان
نموا ،على تعزٌز لدرات الحكومات الوطنٌة بهدؾ استٌعاب الموارد المالٌة
والتكنولوجٌة ،وعارض اْشارة إلى "اِهداؾ والنتابج الواضحة وٌمكن التنبإ بها".
وبشؤن ألتزامات ،أكد مندوبا جنوب أفرٌمٌا والهند على التزام الدول المتمدمة
بتوفٌر الدعم لبناء لدرات الدول النامٌة .وأكد مندوب إثٌوبٌا على أختٕفات
"الصارخة" فً احتٌاجات بناء المدرات لدى الدول النامٌة ودعا إلى تحدٌد
ألتزامات بشؤن بناء المدرات وعارضه مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة فً
ذلن.
وأكد مندوب الجزابر ،نٌابة عن المجموعة العربٌة ،على أن الدول النامٌة المادرة
على توفٌر المدرات ٌمكنها أن تموم بذلن بشكل طوعً .وأفاد مندوب اِرجنتٌن بؤنه
ٌجب على اِطراؾ تحدٌد الثؽرات الموجودة فً لدراتها .وأفاد مندوب الؤٌات
المتحدة اِمرٌكٌة بؤنه ٌجب دعوة جمٌع اِطراؾ التً ٌمكنها وضعها من المٌام
بذلن أن تدعم اِطراؾ اِخرى ذات المدرات اِلل.
وفٌما ٌتعلق بالترتٌبات المإسسٌة ،أٌد مندوبو جنوب أفرٌمٌا والصٌن والهند وإٌران
وتنزانٌا ،وتوفالو ،نٌابة عن ألل البلدان نموا ،ودول أخرى إنشاء آلٌة دولٌة لبناء
المدرات وعارضهم مندوبو كندا والٌابان وأتحاد اِوروبً والؤٌات المتحدة
ودول أخرى فً ذلن .وأشار مندوب الهند إلى أن تعببة رأس المال الخاص ٔ ٌمكن
أن ٌكون أحد العناصر اِساسٌة اِخرى لهذه المسؤلة.
أشار مندوب اِرجنتٌن بؤن التموٌل الخاص ٌجب أن ٌكون مكمٕ للتموٌل العام.
وحذر مندوب الصٌن من "سلون التؽٌر فً اِدوار" فً إشارة إلى الدور المحتمل
للمطاع الخاص فً دعم بناء المدرات .وأشار إلى ضرورة تطبٌق تنمٌة المدرات
على جمٌع اِطراؾ ولٌس الدول النامٌة فمط ،دعا مندوب أتحاد اِوروبً إلى
تحسٌن وتعزٌز اَلٌات والترتٌبات الحالٌة بموجب أتفالٌة وبروتوكول كٌوتو الذي
ٌتناول بناء المدرات.
األطر الزمنٌة والعملٌة ذات الصلة بااللتزامات/المساهمات :أكد مندوب الصٌن على
أهمٌة تولٌت أتفالٌة ،بما فً ذلن التوارٌخ الدلٌمة لبداٌة ونهاٌة تنفٌذها واْطار
الزمنً المتعلق بألتزامات.
وفٌما ٌتعلق بألتزامات/المساهمات ،فضل مندوب تركٌا لفظ "المساهمات" .وفضل
مندوب جنوب أفرٌمٌا ألتزامات ذات الطابع المانونً .وأفاد مندوب شٌلً ،نٌابة
عن الرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً ،بؤنه ٌجب اْبٕغ بـ "المساهمات"
كل خمس سنوات مع بٌان بشؤن المساهمات للسنوات الخمس الٕحمة وأٌضا فترة
السنوات الخمس التً تلٌها.
وفً إشارة إلى المرونة بشؤن طول المدة الزمنٌة ،أكد مندوبا سوٌسرا والنروٌج بؤنه
ٌجب على جمٌع اِطراؾ اْبٕغ بالتزاماتها فً نفس الولت .وفضل مندوب تركٌا
فترة  10سنوات مع وجود مراجعة بمنتصؾ المدة.
وفٌما ٌتعلق بالنظر المسبق ،دعا مندوب الرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة
والكارٌبً إلى تنفٌذ عملٌة لوٌة .وحث مندوب سوٌسرا على النظر المسبق فً
إجمالً ألتزامات .وأفاد مندوب تركٌا بؤن تكون العملٌة ؼٌر إلزامٌة .وأفاد مندوب
النروٌج بؤن ألتزامات ٌجب أن تصبح ملزمة لانونا بمجرد إدراجها من خٕل
مرفق أو جدول.
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وفٌما ٌتعلق بإضفاء الطابع الرسمً  /وضع اللمسات اِخٌرة ،أفاد مندوب الرابطة
المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً بؤنه ٌجب تدوٌن المساهمات فً وثٌمة وحذر
من التراجع .وأفاد مندوب تركٌا ،ومندوب توفالو ،نٌابة عن ألل البلدان نموا بؤنه
ٌمكن تعدٌل المساهمات على أساس طوعً .ودعا مندوب ألل البلدان نموا إلى
صٌاؼة مرفمٌن :التزامات الخفض الكمً لٕنبعاثات والتزامات واستراتٌجٌات الحد
من أنبعاثات .وأفاد مندوب استرالٌا بؤنه ٌجب أن ٌُسمح لّطراؾ بضبط
التزاماتهم  /مساهماتهم على أساس استثنابً.
وبشؤن المراجعة اْستراتٌجٌة للتنفٌذ ،دعم مندوب الرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة
والكارٌبً ومندوب سوٌسرا وتركٌا وجمهورٌة كورٌا دورة مراجعة مدتها خمس
سنوات وأفاد بؤنه ٌنبؽً أن تكون لابلة للتطبٌق على جمٌع اِطراؾ ،وعارضه
مندوب الصٌن فً ذلن .وأفاد مندوب النروٌج بؤن المراجعة ٌجب أن توفر الفرص
ؼٌر المحممة.
الجلسة الختامٌة العامة 7بتارٌخ السبت 13 ،دٌسمبر/كانون اِول ،أشار مانوٌل
بولجار فٌدال ،ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ بموله "لمد التربنا جدا" من
بناء اِساس الخاص بالنتابج الناجحة فً بارٌس ،وأعرب عن أمله وثمته بؤن
اِطراؾ سٌعملون معا بهدؾ ٌجاد التوازن الٕزم لدفع العملٌة إلى اِمام.
وأشار ارثر رونج  -مٌتسجر ،الربٌس المتشارن بؤن الهدؾ من أجتماع كان
اعتماد "نتابج" العمل الجاد والمشاركة والتمدم على مدار اِسبوعٌن الماضٌٌن الذي
انعكس فً مسودة المرار المعدل ).(FCCC/ADP/2014/L.5
ولدم مندوب سنؽافورة تمرٌرا بشؤن المشاورات الوزارٌة التً عمدت ٌوم الجمعة
وأكد على وجود شعور مشترن بالحاجة إلى تمدم عاجل وإلى الثمة فً خمسة
مجأت هً:
الحاجة إلى دمج نتابج لٌما فً إطار أتفالٌة.

الحاجة إلى التوازن فً نطاق المساهمات المحددة على المستوى

الوطنً ،والذي لد ٌشمل ؤ ٌمتصر على التخفٌؾ.
الحاجة إلى توفٌر دعم مالً دون تراجع بشؤن ألتزامات السابمة للدول

المتمدمة.
الحاجة إلى لدرة الطموح على اْبماء على ارتفاع متوسط درجة

الحرارة العالمٌة دون  2أو  1.5درجة مبوٌة.
ٌجب أٔ تإدي نتٌجة لٌما إلى حكم مسبق على الشكل المانونً ٔتفالٌة

بارٌس أو تإثر على جدار الحماٌة الخاصة بأتفالٌة المبرمة بٌن الدول
المتمدمة والنامٌة.
وأٌد مندوب سوٌسرا ،نٌابة عن مجموعة السٕمة البٌبٌة ،ومندوبو أتحاد اِوروبً
وبلٌز ،وشٌلً ،نٌابة عن الرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة والكارٌبً ،ومندوبو
أسترالٌا ونٌوزٌلندا والٌابان وروسٌا البٌضاء وأتحاد الروسً وتركٌا النص الممدم
من الربٌسٌن المتشاركٌن.
وبعد تسلٌط الضوء على استعداده للمضً لدما على الرؼم من عدم وجود لؽة حول
كٌفٌة سٌر المساهمات المحددة على المستوى الوطنً فً المسار الصحٌح نحو
الهدؾ طوٌل اِجل ،الترح مندوب جزر مارشال إحالة النص إلى مإتمر اِطراؾ
ٔعتماده.
ومن خٕل حث اِطراؾ على "إحراز تمدم فً الولت الراهن" ،أفاد مندوب
الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة بؤن اْخفاق فً دورة لٌما سٌعرض دورة بارٌس
ومستمبل اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ للخطر .وأفاد بؤنه ٌتطلع
إلى اتفالٌة أكثر طموحا من ذي لبل ،وتكون مصممة كً تبمى سارٌة المفعول،
وتنطبق على جمٌع اِطراؾ بطرٌمة فعلٌة ،وتكون متباٌنة بالكامل من حٌث
مسإولٌات البلدان المشتركة ولكن المتباٌنة وفما ً لمدرات كل منها والتً تم التعبٌر
عنها فً ضوء الظروؾ الوطنٌة ،وتكون لابمة على أساس المساءلة المابمة على
المواعد ،وتشمل ألتزامات الخاصة بالمساعدات المالٌة.
واعترض على النص مندوب السودان ،نٌابة عن المجموعة اِفرٌمٌة ،ومندوب
مالٌزٌا ،نٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر ،ومندوبو المملكة العربٌة السعودٌة
واِرجنتٌن والهند وأوؼندا وباراجواي وباكستان ودول أخرى.
وأكد مندوب المجموعة اِفرٌمٌة على أهمٌة :مبادئ أتفالٌة ،ومفهوم التماٌز وحذر
من التملٌل من شؤنه بشكل ضمنً أو صرٌح ،والتكٌؾ وسبل التنفٌذ كؤولوٌات
أفرٌمٌا ،والتعامل المنصؾ والمتوازن مع هذه العناصر إلى جانب التخفٌؾ
والشفافٌة .وطلب مندوب نٌجٌرٌا من اِطراؾ تناول المضاٌا التً أثارتها
المجموعة اِفرٌمٌة وأشار بؤن "الفجوة تضٌق شٌبا فشٌبا".
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وحدد مندوب جمهورٌة الكونؽو الدٌممراطٌة بعض المجأت التً لم ٌتم تناولها ،بما
ٌشمل :التكافإ بٌن العناصر والتماٌز ونطاق المساهمات المحددة على المستوى
الوطنً "خارج" لضٌة التخفٌؾ ومسار العمل الثانً (طموح ما لبل )2020
وأعرب عن رأٌه بؤن "النص فً صٌؽته الحالٌة ؼٌر ممبول".
وأعرب مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر عن خٌبة أمله بؤن النصٌ ٔ :مر
مسإولٌات البلدان المشتركة ولكن المتباٌنة والتماٌز فٌما ٌتعلق بالمساهمات المحددة
على المستوى الوطنً والمعلومات الواجب تمدٌمها ،وٌمدم "اِطراؾ التً ٌمكنها
وضعها من المٌام بذلن" ؤ ٌتناول التموٌل بالشكل الكاؾ ومتمحور حول التخفٌؾ،
وٌصدر حكما مسبما على اتفالٌة بارٌس .ودعم مندوب مصر رأي مندوب الدول
النامٌة متماربة التفكٌر بشؤن تناول لضاٌا مثل التماٌز وأشار إلى أن نص الفرٌق
ّ
المعزز "لسم البٌت أو شق الصؾ".
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
وطالب مندوب السلفادور بـ "جهد أخٌر" بشؤن تناول مسإولٌات البلدان المشتركة
ولكن المتباٌنة فً النص .وطالب مندوب عمان بإجراء تعدٌل على مسودة المرار
بحٌث ٌعكس مخاوؾ الدول المتؤثرة .وحث مندوب جنوب أفرٌمٌا ،نٌابة عن
البرازٌل وجنوب أفرٌمٌا والهند والصٌن ) ،)BASICعلى توفٌر المزٌد من الولت
لتناول مسؤلة التوازن بٌن العناصر المختلفة ومسؤلة التماٌز وعملٌة تمٌٌم المساهمات
المحددة على المستوى الوطنً.
وأفاد مندوب فنزوٌٕ بؤن النص لم ٌحمق اِهداؾ الضرورٌة التً تم وضعها فً
دورة لٌما وحذر من إعادة منالشة مبادئ أتفالٌة.
وأفاد مندوب توفالو ،نٌابة عن ألل البلدان نموا ،بؤن النص فً حاجة إلى "عملٌة
جراحٌة" حتى ٌتم التمكن من إدراج بعض "اِعضاء الحٌوٌة" مثل الخسابر
واِضرار .وأكد مندوب أوؼندا وباراجواي وجزر سلٌمان بؤن لضٌة الخسابر
واِضرار ٌجب أن تكون جزءا أساسٌا من المرار ومن أتفالٌة المستمبلٌة.
وأعرب مندوب جزر كون عن تؤٌٌده لمسودة المرار .وتساءل مندوب الفلبٌن عن
ممترحاته بشؤن الخسابر واِضرار وحموق اْنسان المزمع إدراجها فً المرفق،
ودعم اعتماد مسودة المرار.
وحث مندوبو سنؽافورة والصٌن وكوبا ونٌكاراجوا ربٌس الدورة على المساعدة فً
توفٌر توافق فً اَراء فً لٌما .ودعا مندوب الجزابر ،نٌابة عن المجموعة العربٌة،
إلى تمدٌم نص جدٌد ٌمترحه ربٌس المإتمر.
وطلب مندوب بنجٕدٌش من الربٌسٌن المتشاركٌن تسلٌط الضوء على أهتمامات
المحددة التً أعرب عنها اِطراؾ لبل اعتماد النص .وطلب مندوب السنؽال وضع
نص أكثر توازنا.
وفً إشارة إلى عدم وجود توافق فً اَراء بشؤن مسودة المرار ،أحال الربٌسان
ّ
المعزز مسودة
المتشاركان للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
المرار إلى ربٌس مإتمر اِطراؾ فً إطار سلطتهما .وأشار رونج  -مٌتسجر،
ّ
المعزز
الربٌس المتشارن الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
بؤنه بٌنما ٌتحدث البعض عن أنمسامٌ ،رى الربٌسان المتشاركان بؤن اِطراؾ
متحدون فً المعركة ضد تؽٌر المناخ ولكن لدٌهم تصورات مختلفة بشؤن كٌفٌة
المضً لدما.
ولدمت آنا سٌرزٌسكو ،ممرر الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز تمرٌر الدورة ( )FCCC/ADP/2014/L.4واعتمدته اِطراؾ.
للعمل
وتمدمت اِطراؾ بالشكر والتمدٌر إلى رونج  -مٌتسجر وكومارسٌنج ،الربٌسان
ّ
المعزز ،على
المشاركان الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
عملهما الجاد.
وشكر بولجار  -فٌدال الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز وأعلن بؤنه سٌتشاور مع اِطراؾ لمنالشة الحلول
بمنهاج دٌربان للعمل
الممكنة وتمدٌم النص فً الجلسة العامة الختامٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز .واختتم رونج  -مٌتسجر ،الربٌس المتشارن الدورة
بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز فً الساعة
الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
 1:30مسا ًء.
الجلسات الختامٌة العامة للدورة العشرٌن لمإتمر األطراف /الدورة العاشرة
لمإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو
الجلسة الختامٌة العامة للدورة العشرٌن لمإتمر األطراف 7عمدت الجلسة الختامٌة
العامة للدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ صباح ٌوم الجمعة الموافق 12
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دٌسمبر/كانون اِول ٔعتماد البنود المتفق علٌها .وتم تعلٌق الجلسة الختامٌة فً
تمام الساعة  1:18بعد الظهر.
وبتارٌخ السبت الموافق  13دٌسمبر/كانون اِول  ،استإنفت الجلسة الختامٌة فً
تمام الساعة  5:20مسا ًء للنظر فً آلٌة وارسو الدولٌة المعنٌة بالخسابر واِضرار
والمسابل المتعلمة بالتموٌل .وتم تعلٌق الجلسة العامة الختامٌة فى حوالى الساعة
 5:50مساءً .وفً تمام الساعة  11:37استإنفت الجلسة العامة الختامٌة لفترة
وجٌزة لتمدٌم مسودة المرار بشؤن المضً لدما فً منهاج دٌربان للعمل
المعزز ) .(FCCC/CP/2014/L.14وتم تعلٌق الجلسة فً تمام الساعة 11:53
مسا ًء لكً تتمكن اِطراؾ من مراجعة النص.
وبتارٌخ اِحد  14دٌسمبر/كانون اِول ،استإنفت الجلسة العامة الختامٌة وتم
اعتماد المرار بشؤن المضً لدما فً منهاج دٌربان للعمل المعزز ،وتم إعادة تسمٌة
"نداء لٌما للعمل المناخً" فً تمام الساعة  1.23بعد الظهر.
بعد ذلن أدلى اِطراؾ وممثلو المجتمع المدنً بالبٌانات الختامٌة لمإتمر اِطراؾ/
مإتمر اِطراؾ العامل بوصفه اجتماع اِطراؾ فً بروتوكول كٌوتو .وبشؤن نداء
لٌما للعمل المناخً ،أكد مندوب الهند على أهمٌة وجود إشارات واضحة إلى
"بموجب اتفالٌة" وإلى المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة ،وأشار بموله "سٌكون
هنان دابما خٕفات" والترح "عدم ترن المضاٌا الخٕفٌة حتى النهاٌة".
وفً إشارة إلى أن النص "نجح فً تحمٌق توازن دلٌق بٌن المضاٌا الصعبة" ،أفاد
مندوب جنوب أفرٌمٌا ،نٌابة عن البرازٌل وجنوب أفرٌمٌا والهند والصٌن ،بؤن
النتابج تشكل أساسا لوٌا للعمل فً عام .2015
وتؤكٌداً على أن العمل الذي تم إنجازه فً لٌما هو أمر ضروري ٔعتماد اتفالٌة
بارٌس عام  ،2015أفاد مندوب بولٌفٌا ،نٌابة عن مجموعة الـ / 77الصٌن ،بؤن
أتفالٌة ٌجب أن تتعامل مع عناصر التخفٌؾ والتكٌؾ وسبل التنفٌذ وشفافٌة
اْجراءات والدعم بطرٌمة متوازنة ومنصفة .وأوضح بؤن هنان خمس لضاٌا
ربٌسٌة بالنسبة ٔتفالٌة عام  2015وهً :مبادئ وشروط أتفالٌة وعلى اِخص
المساواة ،والمسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة وفما لمدرات كل دولة ،وأن أتفاق
سٌكون بموجب أتفالٌة ،وأتساق مع أتفالٌة ،بما ٌشمل التماٌز بٌن الدول
المتمدمة والنامٌة ،والتكٌؾ والخسابر واِضرار ،وتوفٌر سبل التنفٌذ من لبل الدول
المتمدمة ،والتناؼم مع تحمٌق التنمٌة المستدامة والمضاء على الفمر.
وفً إشارة إلى سعٌه نحو "مرونة أكبر" وإلرار اِطراؾ اِخرى بتلن المرونة،
الترح مندوب أتحاد اِوروبً أن المٌمة المبدبٌة لرسملة الصندوق اِخضر للمناخ
ونداء لٌما للعمل المناخً ٌوفر اتجاه جٌد نحو اتفالٌة طموحة فً بارٌس.
وفً إشارة إلى أن المرارات التً اتخذت فً لٌما مهدت الطرٌق أمام مفاوضات عام
 ،2015سلط مندوب المكسٌن ،نٌابة عن مجموعة السٕمة البٌبٌة ،الضوء على
المرارات التً اتخذت بشؤن التوجه نحو إطار التعاون العالمً وتموٌل تؽٌر المناخ
على المدى الطوٌل ،وأشار إلى أنه ٔزال هنان المزٌد من العمل المتبمً بشؤن آلٌات
السوق وتنفٌذ بروتوكول كٌوتو ،وأعرب عن تمدٌره لتنظٌم الدورة اِولى من التمٌٌم
متعدد اِطراؾ واشار إلى أن تمرٌر التمٌٌم المستمل والمشاورات والتحلٌٕت الدولٌة
كلها عملٌات هامة لتعزٌز الشفافٌة وفهم العملٌات الوطنٌة ذات الصلة.
وأعرب مندوبو العدٌد من الدول منهم مندوب استرالٌا ،وناورو ،نٌابة عن تحالؾ
الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،ومندوب نٌبال ،نٌابة عن ألل البلدان نموا ،عن امتنانهم
لربٌس مإتمر اِطراؾ وشعب بٌرو والربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌق العامل
ّ
المعزز على نجاح المإتمر.
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
وهنؤ الوزٌر لوران فابٌوس ربٌس الدورة الواحدة والعشرٌن المادمة لمإتمر
اِطراؾ ومندوب فرنسا الوزٌر بولجار  -فٌدال على تؤسٌسه لـ "نموذج الربٌس
العظٌم والطموح لمإتمر اِطراؾ وصاحب اِذن الصاؼٌة وروح التوافق" وعلى
"لضابه على شبح دورة كوبنهاجن".
وأكد مندوب البرازٌل أن وضع اتفاق لوي وطموح فً عام ٌ 2015تطلب عمٕ
متواصٕ ،بما ٌشمل العمل بشؤن طبٌعة ونطاق المساهمات المحددة على المستوى
الوطنً وكٌؾ ٌتم إدراجها فً اتفالٌة بارٌس ومنع التراجع.
وفً إشارة إلى "النمط اِمرٌكً الٕتٌنً للدبلوماسٌة المحترمة متعددة اِطراؾ"،
أشاد مندوب فنزوٌٕ ،نٌابة عن التحالؾ البولٌفاري لشعوب أمرٌكا الٕتٌنٌة بالدورة
العشرٌن لمإتمر اِطراؾ وأشار إلى جانب مندوب بٌرو ،الدولة المضٌفة للدورة،
إلى رباسة بولٌفٌا لمجموعة الـ  77والصٌن وإلى استضافة فنزوٌٕ للترتٌبات
أجتماعٌة التً تسبق مإتمر اِطراؾ.
وأعرب مندوب الصٌن عن تمدٌره لمٌادة الربٌس بولجار فٌدال للدورة العشرٌن
لمإتمر اِطراؾ /الدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل بوصفه اجتماع
اِطراؾ فً بروتوكول كٌوتو وعن ثمته فً لدرة اِطراؾ على إظهار الطموح
والثمة والمرونة فً عام  2015بهدؾ ضمان النجاح فً دورة بارٌس .وأعرب
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مندوب بنما ،نٌابة عن ابتٕؾ بلدان الؽابات المطٌرة ،عن تمدٌره ْدراج المبادرة
المعززة لخفض أنبعاثات الناجمة عن إزالة اِحراج وتدهور الؽابات فً الدول
النامٌة فً النتابج.
وأعرب مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة عن تمدٌره لمٌادة الربٌس بولجار فٌدال
للدورة العشرٌن لمإتمر أطراؾ /الدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل بوصفه
اجتماع اِطراؾ فً بروتوكول كٌوتو والتزامه وروح السخاء التً ٌتحلى بها وأكد
على ضرورة لٌام اِطراؾ بطرح المساهمات المحددة على المستوى الوطنً
الخاصة بهم "لبل دورة بارٌس" وبطرٌمة واضحة وشفافة ومفهومة وإحراز تمدم
بشؤن وضع عناصر اتفاق  2015على أساس "وثٌمة العمل" الناتجة عن دورة لٌما.
وفً تعبٌر عن التضامن بٌن الدول النامٌة ،أفاد مندوب مالٌزٌا ،نٌابة عن الدول
النامٌة متماربة التفكٌر ،بموله "لمد عملنا بجدٌة من أجل استعادة التوازن المفمود فً
النص" .وأشاد بـؤن "روح لٌما" "استعادت" عملٌة المفاوضات متعددة اِطراؾ
الشفافة والشاملة .ودعا مندوب شٌلً ،نٌابة عن الرابطة المستملة ِمرٌكا الٕتٌنٌة
والكارٌبً ،إلى ألتزام الجماعً بالنمو المنخفض فً انبعاثات الكربون.
وفً تعبٌرها عن أسفها بؤن النتابج مجرد واحدة من سلسلة لرارات ٔ ترضً
طموح الشعوب ؤ تفٌد كوكب اِرض ،دعت مندوبة Climate Justice
! Nowنٌابة عن المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌبة ،إلى إدراج اِهداؾ
المعنٌة بتؽٌر المناخ داخل مٌزانٌة الكربون العالمٌة وعلى أساس المسبولٌات
المشتركة لكن المتفاوتة .وصرحت بمولها" :أننا البذور ونحن ننمو فً ؼابة من
المماومة".
وأكد مندوب الشعوب اِصلٌة على أن اتفالٌة بارٌس ٌ 2015جب أن تحتوي على
لؽة أتصال التً تحمق ؤٌة كانكون بشؤن أحترام الكامل لحموق اْنسان ،بما فً
ذلن حموق الشعوب اِصلٌة ،فً جمٌع المرارات المتعلمة بتؽٌر المناخ ودعت إلى
توفٌر وصول مباشر للشعوب اِصلٌة إلى التموٌل من خٕل الصنادٌق المخصصة،
بما ٌشمل إطار التعاون العالمً ومنحها صفة مرالب نشط فً إطار التعاون
العالمً.
وفً تعبٌره عن أن "الباب مفتوح حالٌا أمام دورة بارٌس" ،أفاد مندوب الحكومات
المحلٌة والسلطات البلدٌة بؤن الحكومات المحلٌة فً حاجة إلى المشاركة فً إعداد
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً.
ودعا مندوب المنظمة المعنٌة بالمرأة والنوع أجتماعً الى اتفالٌة ملزمة وطموحة
وتحولٌة فً  2015تدعم حموق اْنسان والمساواة بٌن الجنسٌن وحموق اِجٌال
المادمة.
وتمدم مندوب منظمة الشباب ،نٌابة عن شباب المحٌط الهادئ ،بنداء إلى اِطراؾ
للمساعدة فً الحفاظ على بماء جزر المحٌط الهادئ على لٌد الحٌاة وأكد على
ضرورة اتخاذ تدابٌر لوٌة وفعالة ضد الخسابر واِضرار هو أمر "ؼٌر خاضع
للتفاوض".
ولدمت اِمانة العامة تمرٌرا بشؤن اَثار المترتبة على المٌزانٌة نتٌجة المرارات
التً اتخذت فً الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ .واعتمد مإتمر اِطراؾ تمرٌر
أجتماع ) (FCCC/CP/2014/L.3واعتمد لرارا ٌعبر عن أمتنان لدولة بٌرو
لمإتمر
العشرٌن
الدورة
استضافة
على
لٌما
مدٌنة
وشعب
اِطراؾ).(FCCC/CP/2014/L.6-FCCC/KP/CMP/2014/L.4
واختتم فوتو بٌرنالٌس ،نابب ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ ،أجتماع فً
تمام الساعة  3:04صباح اِحد ،الموافق  14نوفمبر /تشرٌن الثانً .2014
الجلسة الختامٌة العامة للدورة العاشرة لمإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
األطراف فً بروتوكول كٌوتو 7بتارٌخ الجمعة  12دٌسمبر /كانون اِول ،الٌوم
الختامً لمإتمر لٌما المعنً بتؽٌر المناخ ،عمدت الجلسة الختامٌة للدورة العاشرة
لمإتمر اِطراؾ العامل بوصفه اجتماع اِطراؾ فً بروتوكول كٌوتو صباحا
ٔعتماد البنود المتفق علٌها بعد الجزء اِول من الجلسة الختامٌة للدورة العشرٌن
لمإتمر أطراؾ ،ثم علمت الجلسة الختامٌة فً تمام الساعة  1:18بعد الظهر.
وبتارٌخ السبت  13دٌسمبر /كانون اِول استإنفت الجلسة الختامٌة فً تمام الساعة
 5:50مسا ًء للنظر فً انتخاب أعضاء المكتب وعلمت الجلسة فى تمام الساعة
 5:53مساءً .وبتارٌخ اِحد  14دٌسمبر /كانون اِول استإنفت الجلسة العامة
الختامٌة فً تمام الساعة  3:04مسا ًء بهدؾ اختتام الدورة .ولدم مندوب اِمانة
العامة تمرٌراً بشؤن اَثار المترتبة على المٌزانٌة نتٌجة المرارات التً اتخذت فً
الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ /الدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل بوصفه
اجتماع اِطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ،واعتمد مإتمر اِطراؾ العامل تمرٌر
أجتماع) (FCCC/KP/CMP/2014/L.1وأحٌط علما ً بمرار ٌعرب عن
أمتنان لدولة بٌرو وشعب مدٌنة لٌما على استضافة الدورة العشرٌن لمإتمر
).(FCCC/CP/2014/L.6-FCCC/KP/CMP/2014/L.4
اِطراؾ
واختتم فوتو بٌرنالٌس ،نابب ربٌس الدورة العاشرة لمإتمر اِطراؾ العامل ،

الثالثاء 27ديسمبر/كانون األول

نشرة مفاوضات األرض

3125

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

أجتماع فً تمام الساعة  3:07صباح اِحد ،الموافق  14دٌسمبر /كانون اِول
.2014
نداء لٌما للعمل المناخً
نداء
لرر مإتمر اِطراؾ ،بشؤن
) (FCCC/CP/2014/L.14ما ٌلً:
ٌكرر بؤن أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان

ّ
المعزز ٌجب أن تكون بموجب أتفالٌة وتسترشد بمبادبها.
للعمل
ًٌذكر بالهدؾ من أتفالٌة.

ًٌذكر بجمٌع المرارات ذات الصلة الصادرة عن مإتمر اِطراؾ ،ؤ

سٌما الممررات ( /1م أ 17-و  /2م أ 18-و  /1م أ. )19-
ٌإكد اعتزامه تعزٌز إجراءات التكٌؾ من خٕل البروتوكول أو أي

وثٌمة لانونٌة أخرى أو نتٌجة متفق علٌها بحكم المانون فً إطار
أتفالٌة التً سٌتم اعتمادها فً الدورة الواحدة والعشرٌن لمإتمر
اِطراؾ.
ًٌذكر بالمرار ( /2م أ )19-والمرار ( /10م أ )20-وٌرحب بالتمدم

الذي تم إحرازه فً دورة لٌما ببٌرو نحو تنفٌذ آلٌة وارسو الدولٌة
المعنٌة بتخفٌؾ الخسابر واِضرار.
ٌشٌر بملق بالػ إلى الفجوة الضخمة بٌن إجمالً أثر تعهدات اِطراؾ

بشؤن التخفٌؾ من حٌث أنبعاثات السنوٌة العالمٌة من ؼازات الدفٌبة
بحلول عام  2020وإجمالً مسارات أنبعاثات التً تتسق مع
احتمالٌة وجود فرصة ٌْماؾ الزٌادة فً ارتفاع متوسط درجة الحرارة
العالمٌة دون  2درجة مبوٌة أو  1.5درجة مبوٌة فوق مستوٌات ما
لبل التصنٌع.
حول الفمرات التً تتعلق بالنهوض بالعمل الخاص بالفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز ووضع نص تفاوضً ٔتفاق عام  ،2015لرر
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
مإتمر اِطراؾ:
أكد بؤنه ٌتعٌن على الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان

ّ
المعزز استكمال اِعمال المشار إلٌها فً الفمرة الثانٌة من
للعمل
المرار ( /1م أ )17-فً ألرب ولت ممكن بحٌث ٌتم التمكن خٕل
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ من اعتماد البروتوكول أو
أي وثٌمة لانونٌة أخرى أو نتٌجة متفق علٌها بحكم المانون بموجب
أتفالٌة المنطبمة على جمٌع اِطراؾ.
ٌمرر بؤن ٌتناول البروتوكول أو أي وثٌمة لانونٌة أخرى أو نتٌجة متفق

علٌها بحكم المانون بموجب أتفالٌة المنطبمة على جمٌع اِطراؾ ،من
بٌن أمور أخرى ،التخفٌؾ والتكٌؾ وسبل التنفٌذ وشفافٌة اْجراءات
والدعم بطرٌمة متوازنة.
ٌإكد على التزامه بالتوصل إلى اتفالٌة طموحة فً عام  2015تعكس

مبدأ المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة وفما لمدرات كل دولة فً
ضوء الظروؾ الوطنٌة المختلفة.
ٌحث اِطراؾ من الدول المتمدمة على توفٌر وتعببة الدعم المالً

المعزز لٕطراؾ من الدول النامٌة لتنفٌذ اْجراءات الطموحة للتخفٌؾ
والتكٌؾ ،وخاصة اِطراؾ المتؤثرة سلبا بتؽٌر المناخ والرار الدعم
التكمٌلً من جانب اِطراؾ اِخرى.
ٌمر بالتمدم الذي تم إحرازه فً دورة لٌما بشؤن وضع عناصر مسودة

النص التفاوضً على النحو الوارد فً مرفق هذا المرار ،بما ٌشمل
الحاشٌة التً تنص على أن "هذه العناصر الخاصة بمسودة النص
التفاوضً تعكس العمل لٌد التنفٌذ .ؤ تشٌر هذه العناصر إلى تمارب
بشؤن الممترحات الممدمة ؤ تمنع الممترحات الجدٌدة من الظهور فً
مسار المفاوضات فً عام "2015
ٌمرر بؤن الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل

ّ
المعزز سوؾ ٌكثؾ من أعماله بهدؾ توفٌر نص تفاوضً للبروتوكول
أو أي وثٌمة لانونٌة أخرى أو نتٌجة متفق علٌها بحكم المانون بموجب
أتفالٌة المنطبمة على جمٌع اِطراؾ لبل ماٌو .2015
ٌطالب اِمانة بإبٕغ اِطراؾ بالنص التفاوضً المشار إلٌه أعٕه

وفما ِحكام أتفالٌة والنظام الداخلً المعمول به ،مع اْشارة إلى أن
هذا اْبٕغ لن ٌخل ما إذا كانت النتٌجة هً بروتوكول أو أي وثٌمة
لانونٌة أخرى أو نتٌجة متفق علٌها بحكم المانون بموجب أتفالٌة
المنطبمة على جمٌع اِطراؾ.
لرر مإتمر اِطراؾ ،فً الفمرات التً تتعلق بالمساهمات المحددة على المستوى
الوطنً واْبٕغ بها:
ٌشٌر إلى أن الترتٌبات المحددة فً هذا المرار فٌما ٌتعلق بالمساهمات

المحددة على المستوى الوطنً ٔ تخل بالطبٌعة المانونٌة ومضمون
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً الخاصة باِطراؾ أو
لٌما

للعمل

المناخً
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بالبروتوكول أو أي وثٌمة لانونٌة أخرى أو نتٌجة متفق علٌها بحكم
المانون بموجب أتفالٌة المنطبمة على جمٌع اِطراؾ.
ٌكرر دعوته لجمٌع اِطراؾ إلى إبٕغ اِمانة بالمساهمات المحددة

على المستوى الوطنً الخاصة بهم تجاه تحمٌق الهدؾ من أتفالٌة.
ٌوافق على أن المساهمات المحددة على المستوى الوطنً الخاصة بكل

طرؾ والتً تهدؾ إلى تحمٌق هدؾ أتفالٌة ستمثل تمدم خارج نطاق
التعهد الحالً لهذا الطرؾ.
ٌوافق أٌضا أنه ٌمكن ألل البلدان نموا والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة

أن تبلػ بمعلومات عن أستراتٌجٌات والخطط واْجراءات الخاصة
بتطوٌر خفض انبعاثات ؼازات الدفٌبة بما ٌعكس ظروفها الخاصة فً
سٌاق المساهمات المحددة على المستوى الوطنً.
ٌدعو جمٌع اِطراؾ إلى النظر فً اْبٕغ بتعهداتهم حول تخطٌط

التكٌؾ أو النظر فً إدراج عنصر تكٌؾ فً المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً بها.
ٌكرر دعوته لجمٌع اِطراؾ لٓبٕغ بمساهماتهم المحددة على

المستوى الوطنً لبل الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ بولت
كاؾ (بحلول الربع اِول من عام  2015بالنسبة لتلن اِطراؾ
المستعدة للمٌام بذلن) وبطرٌمة تعكس الوضوح والشفافٌة وفهم
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً.
ٌوافق على أن المعلومات المزمع تمدٌمها من لبل اِطراؾ لٓبٕغ

بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً لد تشمل ،حسب ما هو
مطلوب ومن بٌن أمور أخرى ،المعلومات الكمٌة بشؤن النمطة
المرجعٌة (بما ٌشمل سنة أساس حسب ما هو مطلوب) ،واِطر
الزمنٌة و/أو فترات للتنفٌذ ،والنطاق والتؽطٌة ،وتخطٌط العملٌات،
وأفتراضات واِسالٌب المنهجٌة بما ٌشمل تلن التً تتعلق بتمدٌر
وحساب انبعاثات ؼازات الدفٌبة بشرٌة المنشؤ والتخلص منها حسب ما
هو مطلوب ،وكٌؾ ٌنظر هذا الطرؾ على أن مساهماته المحددة على
المستوى الوطنً منصفة وطموحة فً ضوء ظروفه الوطنٌة وكٌؾ
تسهم مساهماته فً تحمٌق الهدؾ من أتفالٌة.
ٌكرر دعوته لّطراؾ من الدول المتمدمة والكٌانات المشؽلة لُلٌة

المالٌة وأي منظمات أخرى ٌمكنها وضعها من المٌام بذلن إلى توفٌر
الدعم الٕزم ْعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطنً
واْبٕغ بها إلى اِطراؾ التً لد تحتاج إلى هذا الدعم.
ٌطالب اِمانة بنشر المساهمات المحددة على المستوى الوطنً حسب

ما تم اْبٕغ بها على مولع اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر
المناخ على اْنترنت وإعداد تمرٌر تجمٌعً لبل  1نوفمبر /تشرٌن
الثانً  2015بشؤن إجمالً أثر المساهمات المحددة على المستوى
الوطنً التً ابلػ بها اِطراؾ بحلول  1أكتوبر /تشرٌن اِول
.2015
وفً الفمرات التً تتعلق بتوجٌه والعمل المعزز ،والعمل المستمبلً الخاص بـالمسار
الثانً للعمل (طموح ما لبل  )2020واِساس الخاص بالمشاركة الدٌنامٌكٌة رفٌعة
المستوىٌ ،شجع مإتمر اِطراؾ جمٌع أطراؾ بروتوكول كٌوتو على التصدٌق
على تعدٌل الدوحة على بروتوكول كٌوتو وتنفٌذه ،وٌكرر اعتزامه ،على النحو
المبٌن فً الفمرتٌن  3و  4من الممرر /1م أ( 19-خطة عمل بالً) ،تعجٌل التنفٌذ
الكامل للمرارات التً تشكل النتٌجة المتفق علٌها وفما للمرار/1م أ 13-وتعزٌز
الطموح فً فترة ما لبل  2020بهدؾ ضمان لٌام اِطراؾ ببذل أعلى مستوى
ممكن من الجهود الخاصة بالتخفٌؾ فً إطار أتفالٌة.
كما ٌمرر مإتمر اِطراؾ مواصلة الفحص الفنً للفرص ذات اْمكانٌات المرتفعة
بشؤن التخفٌؾ ،بما ٌشمل تلن المتعلمة بالتكٌؾ والمنافع المشتركة للصحة والتنمٌة
المستدامة فً فترة  2020 - 2015عن طرٌق مطالبة اِمانة بتنظٌم سلسلة من
اجتماعات الخبراء التمنٌٌن خٕل الدورة تعمل على:
التٌسٌر على اِطراؾ بشؤن تحدٌد الخٌارات المتعلمة بالسٌاسات

والممارسات والتكنولوجٌات وبشؤن تخطٌط تنفٌذها وفما ِولوٌات
التنمٌة المحددة على المستوى الوطنً.
البناء على اِنشطة ذات الصلة وأستفادة منها ومواصلة تعزٌز

التعاون والتآزر فٌما بٌن اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ ومنتدى دٌربان بشؤن بناء المدرات والمجلس التنفٌذي
َلٌة التنمٌة النظٌفة والكٌانات المشؽلة لُلٌة المالٌة.
البناء على أجتماعات السابمة للخبراء التمنٌٌن بهدؾ شحذ خٌارات

السٌاسة المابلة للتنفٌذ والتركٌز علٌها.
توفٌر فرص مجدٌة ومنتظمة للمشاركة الفعالة من جانب الخبراء من

اِطراؾ والمنظمات الدولٌة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدنً
والشعوب اِصلٌة والمرأة والشباب والمإسسات اِكادٌمٌة ومإسسات
المطاع الخاص والسلطات دون الوطنٌة التً ترشحها بٕدها.
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دعم التنفٌذ المحفز لخٌارات السٌاسات وإجراءات التخفٌؾ المعززة،
بما ٌشمل من خٕل التعاون الدولً.
تٌسٌر المشاركة المحفزة من لبل جمٌع اِطراؾ من خٕل اْعٕن
عن الموضوعات المزمع تناولها والخطط والمواد ذات الصلة لبل
شهرٌن على اِلل من انعماد اجتماعات الخبراء التمنٌٌن.

كما ٌطالب مإتمر اِطراؾ اِمانة بعمد اجتماعات الخبراء التمنٌٌن بتحدٌث الورلة
الفنٌة بشؤن فوابد إجراءات التخفٌؾ والمبادرات والخٌارات الخاصة بتعزٌز طموح
التخفٌؾ وتجمٌع المعلومات الواردة فً البٌانات الممدمة من اِطراؾ والمنظمات
الرلابٌة والمنالشات التً جرت خٕل اجتماعات الخبراء التمنٌٌن والبناء على
المعلومات اِخرى ذات الصلة بشؤن تنفٌذ الخٌارات الخاصة بالسٌاسات على جمٌع
المستوٌات ،بما ٌشمل من خٕل التعاون متعدد اِطراؾ ونشر المعلومات ،بما فً
ذلن عن طرٌق نشر ملخص لصانعً السٌاسة.
إن مإتمر اِطراؾ باْضافة إلى ذلن:
ّ
المعزز
ٌطالب الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل

بتمدٌم توصٌات فٌما ٌتعلق بمزٌد من التمدم فً عملٌة الفحص الفنً ،بما
ٌشمل التمٌٌم الدوري ٔجتماعات الخبراء التمنٌٌن ،إلى الدورة الواحدة
والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ.
ٌرحب باجتماع لٌما رفٌع المستوى للعمل المناخً الذي عمده ربٌس

مإتمر اِطراؾ بتارٌخ  11دٌسمبر/كانون اِول  2014وٌشجع اِمٌن
التنفٌذي وربٌس مإتمر اِطراؾ على عمد حدث سنوي رفٌع المستوى
بشؤن تعزٌز تنفٌذ العمل المناخً.
ٌشٌر إلى اَثار التمدٌرٌة المترتبة على المٌزانٌة نتٌجة اِنشطة التً

ستموم اِمانة بتنفٌذها.
تحلٌل موجز لمإتمر لٌما بشؤن تغٌر المناخ

"بنً وطنً ،دعونا نبنً لبنة بلبنة"

التباس منسوب إلى اْمبراطور الرومانً هادرٌان
عند وصول الوفود إلى بٌرو ،تم الترحٌب بهم بروح إٌجابٌة .ولد أشار مانوٌل
بولجار -فٌدال ،ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ /الدورة العاشرة لمإتمر
اِطراؾ العامل بوصفه اجتماع اِطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً كلمته أفتتاحٌة
لبل انعماد مإتمر لٌما ،إلى أن العالم لد تلمى عدداً من "اْشارات الجٌدة" من خٕل
مإتمر الممة المعنً بتؽٌر المناخ ،وحشد الموارد اِولٌة للصندوق اِخضر للمناخ
وإعٕنات "تارٌخٌة" من لبل العدٌد من الدول التً لدٌها انبعاثات كبرى لؽازات
الدفٌبة ،بما فٌها أتحاد اِوروبً والؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة والصٌن ،إلى جانب
الموة الدافعة التً نشؤت عن تمرٌر التمٌٌم الخامس للفرٌق الحكومً الدولً المعنً
بتؽٌر المناخ .وكان من المتولع أن تساعد روح "التفاإل واْنجاز ؼٌر المسبوق"
هذه كما وصفتها كرٌستٌانا فٌجورٌس ،اِمٌن التنفٌذي ٔتفالٌة اِمم المتحدة
اْطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ،على تمدم العمل بشؤن عدد من المنجزات الربٌسٌة التً
تهدؾ إلى توفٌر ما أشار إلٌه كٌشان كومارسٌنج ،الربٌس المتشارن لمإتمر
اِطراؾ ،بؤنه "أساس لوي" ٌمكن بناء أتفالٌة الجدٌدة المزمع اعتمادها فً بارٌس
علٌه.
فً شهر أكتوبر ،وفً خطاب وجهه إلى الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز ،أشار بولجار فٌدال إلى النتابج التً تولعها فً لٌما ،بما فً
دٌربان للعمل
ذلن وضع نص واضح ومنظم وموضوعً بشؤن عناصر أتفالٌة الجدٌدة وتحدٌد
المعلومات التً ٌتعٌن تمدٌمها فً  2015كجزء من مساهمات اِطراؾ المحددة
على المستوى الوطنً ووضع خطة والعٌة لفترة ما لبل  ،2020بما ٌشمل
اْجراءات المتخذة للتؤكٌد على ألتزام بألتزامات المابمة وتنفٌذ الخٌارات الخاصة
بالسٌاسة بؤكبر إمكانٌات للتخفٌؾ .وأكد أٌضا على أهمٌة الثمة فً العملٌة وفٌما بٌن
اِطراؾ .وكما تفهم الكثٌر من خٕل أجتماعات السابمة بشؤن تؽٌر المناخٔ ،
ٌمكن أن ٌبنى أي أساس للمستمبل بدون الثمة.
وسٌمٌم هذا التحلٌل الموجز مدى تحمٌق النتابج المتولعة من دورة لٌما واَثار
المترتبة على دعوة لٌما للعمل المناخً إلى عمد المفاوضات من أجل أتفالٌة
الجدٌدة المعنٌة بالمناخ وما إذا كان مإتمر لٌما لد نجح فً وضع أساس لوي لبناء
اتفالٌة عالمٌة طموحة بشؤن تؽٌر المناخ فً بارٌس ،والتً بموجبها سٌصبح بإمكان
كل دولة أن تجد لها "مكانا ً".

وضع اللبنات
لم تدخر رباسة بٌرو ،كمٌسر متحمس وممًكن ؼٌر مربً ،أي جهد للتؤكٌد على
اْدارة الجٌدة لعنصر الولت خٕل مإتمر لٌما .وحٌث كانت معظم جلسات
المفاوضات الرسمٌة تنتهً لبل الساعة  6.00مسا ًء وكانت الهٌبات الفرعٌة تختتم
أعمالها مبكرا وبشكل ؼٌر مسبوق ،استطاعت الوفود أن تشمر عن سواعدها
وتنخرط فً العمل بشؤن وضع اللبنات اِساسٌة لٕتفالٌة الجدٌدة ونص مسودة
المرار بشؤن المساهمات المحددة على المستوى الوطنً وتعزٌز العمل المناخً لفترة
ما لبل عام .2020
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وعلى مدار ستة أٌام ،تبادلت اِطراؾ وجهات النظر حول الورلة ؼٌر الرسمٌة
للربٌسٌن المتشاركٌن التً تحتوي على عناصر لمشروع النص التفاوضً ولدمت
ممترحات مختلفة والتً انعكست كلها فً وثٌمة معدلة تم نشرها على المولع
اْلكترونً ٔتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ فً ولت مبكر من
صباح ٌوم أثنٌن الموافق  8دٌسمبر /كانون اِول وهو الولت الذي زادت فٌه عدد
صفحات النص من  23إلى  33صفحة .وأشار مندوبو بعض اِطراؾ إلى للمهم
بؤن انتشار الخٌارات لم ٌضؾ إلى وضوح مسودة النص التفاوضً وبنٌته فً
الولت الذي ٌشٌر إلى أن العملٌة التفاوضٌة تخضع بشكل واضح ْدارة اِطراؾ،
وٌمكن أن ٌإدي إلى تعمٌد العمل فً المستمبل.
وفً النهاٌة ،اتفمت الوفود على ضم هذا النص كملحق لمرار مإتمر اِطراؾ بشؤن
النهوض بمنهاج دٌربان مع إعٕن بإخٕء المسبولٌة وارد فً الحاشٌة ٌفٌد بؤن
عناصر مسودة النص التفاوضً تعكس "العمل لٌد التنفٌذ" و "ٔ تشٌر هذه العناصر
إلى تمارب بشؤن الممترحات الممدمة ؤ تمنع الممترحات الجدٌدة من الظهور فً
مسار المفاوضات فً عام  ."2015وتناول هذا اْعٕن بإخٕء المسبولٌة المخاوؾ
التً أثارها مندوبو العدٌد من الدول النامٌة بؤن ضم عناصر النص كملحق لمرار
مإتمر اِطراؾ لد ٌستبق الشكل المانونً أو هٌكل أو مضمون اتفاق بارٌس
وبالتالً كان ضد "إضفاء الطابع الرسمً" على أي لؽة لد تستبعد النظر فً بعض
الخٌارات فً عام  2015فً الولت الذي تحرص فٌه على النظر فً خٌارات
أخرى .ومما ٔ شن فٌه أن أي تمدم جوهري محدود بشؤن العناصر سٌضع ضؽوطا ً
على اجتماع مفاوضً الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز فً جنٌؾ فً فبراٌر عام  ،2015والذي ٌُتولع خٕله تمدٌم مسودة نص
تفاوضً لّطراؾ للنظر فٌه فً ولت ٔحق من هذا العام.

نقل الجدران فً البٌت "المنقسم"
كانت المنالشات بشؤن عناصر مسودة النص التفاوضً وبشؤن مسودة لرار بإحراز
تمدم فً منهاج دٌربان مدعومة بعدد من المضاٌا السٌاسٌة الواسعة .وشمل ذلن
التماٌز ودور أتفالٌة ومبادبها وأحكامها فً أتفالٌة المستمبلٌة ولضٌة المساواة
المانونٌة بٌن التخفٌؾ والتكٌؾ من جهة ،وبٌن التخفٌؾ والوسابل المالٌة وسبل الدعم
اِخرى من جهة أخرى .وفٌما ٌتعلق بتلن المضاٌا ،أشار العدٌد من أعضاء الوفود
إلى أنه كان هنان "انمسام" واضح لدى الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز بشؤنها لدرجة أن البعض رأى أن الثمة بٌن اِطراؾ تتبدد.
دٌربان للعمل
وتخللت مسؤلة كٌفٌة انعكاس المماٌزة فً اتفالٌة بارٌس مفاوضات الفرٌق العامل
ّ
المعزز .على سبٌل المثال ،أكدت معظم
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
الدول النامٌة ؤسٌما الدول النامٌة متماربة التفكٌر على أن ٌكون هنان مماٌزة فً
اتفالٌة  2015وفً المساهمات المحددة على المستوى الوطنً وفما ٔلتزامات
اِطراؾ بموجب أتفالٌة وأن ٌعكس هذا التماٌز مبادئ المسبولٌات المشتركة لكن
المتفاوتة ومبدأ اْنصاؾ .وعلى الجانب اَخر ،دعا مندوب الؤٌات المتحدة
اِمرٌكٌة إلى وجود تماٌز وفما للمسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة ولدرات كل
دولة بشكل ٌتماشى مع اختٕؾ الظروؾ الوطنٌة .كما عارض مندوب الدول النامٌة
متماربة التفكٌر بموة الصٌاؼة الخاصة بـ "اِطراؾ التً ٌمكنها وضعها من المٌام
بذلن" فٌما ٌتعلق بتمدٌم الدعم للدول النامٌة بهدؾ إعداد وتنفٌذ مساهماتها المحددة
على المستوى الوطنً وتوفٌر موارد إضافٌة للصندوق اِخضر للمناخ ومرفق
البٌبة العالمٌة وآلٌة التكنولوجٌا وصندوق التكٌؾ بحجة أن مثل هذه اللؽة لد عطلت
أنمسام المابم على أساس أتفالٌة ،اِمر الذي ٌإدي إلى تفكٌن فعال للجدار
الفاصل بٌن اِطراؾ المدرجة فً المرفق اِول واِطراؾ ؼٌر المدرجة فٌه.
وخضعت مسؤلة أخرى ذات صلة ،أٔ وهً المساواة المانونٌة بٌن المكونات المختلفة
ٔتفاق عام  ،2015لنماش ساخن .وحذر مندوب الدول النامٌة مراراً وتكراراً من
النهج "المرتكز على التخفٌؾ" بالنسبة للمساهمات المحددة على المستوى الوطنً،
وحث على إٌجاد انعكاس متوازن لكل من عنصري التكٌؾ وسبل التنفٌذ ،على أن
ٌتم التركٌز على توفٌر التموٌل .ومن المسابل المهمة بشكل خاص بالنسبة لتحالؾ
الدول الجزرٌة الصؽٌرة وألل البلدان نمواً تؤتً مسؤلة انعكاس الخسابر واِضرار
كعنصر منفصل فً أتفالٌة المستمبلٌة لٌس فمط بالنسبة لنص العناصر ولكن أٌضا ً
بالنسبة ٔتخاذ لرار بشؤن الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز.
وأدى عدم لدرة اِطراؾ على التوصل إلى توافق فً اَراء إلى اعتماد نهج ثٕثً
الشعب أو أتجاهات ،بما ٌشمل استمرار المفاوضات فً إطار الفرٌق العامل
ّ
المعزز والمشاورات الوزارٌة والمشاورات
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
التً عمدها ربٌس مإتمر اِطراؾ .وبعد مشاورات الربٌس مع المجموعات
التفاوضٌة والتً استمرت حتى ساعة متؤخرة من مساء السبت ولعدة ساعات بعد
الموعد المفترض ٔختتام المإتمر فً الساعة السادسة من مساء الجمعة ،تم إبرام
وثٌمة "نداء لٌما للعمل المناخً" .وٌمكن المول بؤن هذه الوثٌمة الناتجة عن
المفاوضات لد حركت الجدار الخاص بالتماٌز .وعلى الرؼم من أن عمل الفرٌق
ّ
المعزز "ٌجب أن ٌكون بموجب
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
أتفالٌة وٌسترشد بمبادبها" ،وأن "تتناول أتفالٌة الجدٌدة بطرٌمة متوازنة" كل من
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عنصر التخفٌؾ والتكٌؾ والتموٌل وتطوٌر التكنولوجٌا ونملها وبناء المدرات
وشفافٌة العمل والدعم ،إٔ أن التزام الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز بالتوصل إلى اتفاق طموح فً عام  2015وُ صؾ بؤنه ٌعكس
دٌربان للعمل
المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة ولدرات كل دولة "فً ضوء الظروؾ الوطنٌة
المختلفة" .وٌبدو أن هذه الصٌؽة تفتح الباب أمام تفسٌر شخصً للتماٌز .كما تساءل
البعض بشؤن ما إذا كانت هذه الصٌؽة تعدل من تفسٌر المسبولٌات المشتركة لكن
المتفاوتة على أساس إٌضاحها للمسإولٌة التارٌخٌة حتى لو كانت تتجنب استخدام
المصطلحات المثٌرة للجدل مثل لفظ "دٌنامٌكٌة" أو "متطورة" .وفٌما ٌتعلق بمسؤلة
المساواةٌ ،وفر النص النهابً رؼم كل شًء بعض التؤكٌدات للدول النامٌة عن
طرٌق منح التكٌؾ دورا أبرز فً أتفالٌة المستمبلٌة وفً مساهمات اِطراؾ
المحددة على المستوى الوطنً وأٌضا فٌما ٌتعلق بتمدٌم الدعم.
وٌشٌر نداء لٌما للعمل المناخً فً حٌثٌاته أٌضا ً إلى آلٌة وارسو الدولٌة للتخفٌؾ من
الخسابر واِضرار .وبعد اعتماد مإتمر اِطراؾ للمرار ،أدلى مندوب توفالو ،نٌابة
عن ألل البلدان نمواً ،ببٌان وطلب أن ٌتم تسجٌله فً تمرٌر أجتماع .وأكد على أن
نص الحٌثٌات بشؤن آلٌة وارسو الدولٌة بأرتباط مع مجموعة أمور أخرى فً
منطوق الفمرة المدرج بها مكونات المساهمات المحددة على المستوى الوطنً هو
من وجه نظره كمندوب ِلل البلدان نمواً بمثابة "نٌة واضحة" بؤن أتفالٌة الجدٌدة
سوؾ تتناول "بشكل صحٌح وفعال وتمدمً" لضٌة الخسابر واِضرار .وبٌنما تعد
هذه التصرٌحات زابدة عن الحاجة من الناحٌة المانونٌة ،إٔ أنها تإكد موالؾ
اِطراؾ وتفسٌراتهم للنص المتفق علٌه وتحافظ على أهمٌتها ورإٌتها.
وخٕل المفاوضات ،كان هنان أمر إضافً أعرب مندوب الدول النامٌة عن للمه
تجاهه وهو مماثل لما أثٌر بشؤن نص العناصر ،وٌتمثل فً أن لرار الدورة
العشرٌن لمإتمر اِطراؾ بشؤن النهوض بمنهاج دٌربان ٌمكن أن ٌخل بالنتابج فً
بارٌس .وفً هذا الصددٌ ،نص نداء لٌما للعمل المناخً صراحة على أن الترتٌبات
ذات الصلة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً المحددة فٌه "ٔ تخل
بالطبٌعة المانونٌة ومحتوى" مساهمات اِطراؾ المحددة على المستوى الوطنً
اِطراؾ أو بمحتوى أتفالٌة المستمبلٌة.

هل ٌمكن هدم الجدار؟
بشكل عام ،كان من المتولع أن تساعد الدورة العشرٌن لمإتمر اِطراؾ فً تعزٌز
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً بوصفها عنصراً أساسٌا ً من عناصر
أتفالٌة الجدٌدة وذلن من خٕل توضٌح نطاق تلن المساهمات وتحدٌد المعلومات
المطلوبة لتٌسٌر وضوحها وشفافٌتها وفهمها .ومع ذلن ،انمسمت اِطراؾ أٌضا َ
حول تولعاتها بالنسبة للنص الخاص بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً
فٌما ٌتعلق بمتطلبات المعلومات ذات الصلة ونطاق المساهمات واْبٕغ بها .وعلى
الرؼم من أن مإتمر لٌما لبى هذه التولعات إلى حد ما ،إٔ أن العدٌد من مندوبً
اِطراؾ والمرالبٌن رأوا أن المرار تشوبه بعض أوجه المصور الهامة.
وبشؤن ؤٌة منمولة من وارسو حول تحدٌد "المعلومات التً سٌوفرها اِطراؾ
عند تمدٌم مساهماتهم" ،نجح نداء لٌما للعمل المناخً فً توفٌر ذلن عن طرٌق
اْشارة إلى المعلومات المابلة للمٌاس الكمً واِطر الزمنٌة والتؽطٌة وأفتراضات
المنهجٌة والتمٌٌم الشخصً لٓنصاؾ والطموح .ولكن ،إذا للنا إن المساهمات
المحددة على المستوى الوطنً "لد تشمل من بٌن أمور أخرى وكلما كان مناسبا"
هذه الجوانب المختلفة ،فإن النص ٌخفق فً وضع حد أدنى ِنواع المعلومات العامة
التً ٌجب على اِطراؾ اْبٕغ بها ،وبالتالً ٌضعؾ بشكل كبٌر من آفاق الممارنة
فٌما بٌنها وفً تجمٌع تلن المساهمات بشكل ذي مؽزى.
وهنان مجال ربٌسً من مجأت اختٕؾ وجهات النظر ٌتعلق بنطاق المساهمات
المحددة على المستوى الوطنً .وتركز هذا النماش حول تفسٌر لرار وارسو ،الذي
ٌنص على أن المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ٌجب أن تهدؾ "إلى
تحمٌق الهدؾ من أتفالٌة على النحو المبٌن فً المادة الثانٌة" .وفسر مندوبو الدول
المتمدمة هذا النص على أنه ٌشٌر إلى عنصر التخفٌؾ كونه العنصر الوحٌد
للمساهمات المحددة على المستوى الوطنً ،بٌنما أصر مندوبو الدول النامٌة على
ضرورة إدراج عنصري التكٌؾ وسبل التنفٌذ أٌضا ،حٌث تموم الدول النامٌة بتوفٌر
المعلومات عن احتٌاجات سبل التنفٌذ الخاصة بها وتموم الدول المتمدمة بتوفٌر
المعلومات عن مساهماتها المالٌة ،كشرط مسبق لعمل معزز فً الدول النامٌة.
وكحل وسط بٌن وجهتً النظر هاتٌنٌ ،دعو نداء لٌما للعمل المناخً اِطراؾ إلى
"النظر فً إدراج" عنصر تكٌؾ فً مساهماتهم المحددة على المستوى الوطنً،
والذي ٌعكس اتفالا ً واسعا ً بؤن إجراءات التكٌؾ تتطلب التعزٌز إلى جانب التخفٌؾ.
واستطاع مندوبو اِطراؾ أٌضا أتفاق على أعتراؾ بالظروؾ الخاصة ِلل
البلدان نمواً والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة من خٕل السماح لهم بتمدٌم
"أستراتٌجٌات والخطط واْجراءات" بشؤن التنمٌة منخفضة أنبعاثات .وفً
الولت نفسه ،من المتولع ضمنٌا ً أن تموم جمٌع الدول اِخرى بشًء أكثر من ذلن.
وٌعد هذا الجانب اِخٌر مثأً آخر على المرونة المدمجة ،التً تتحول إلى عدم
وجود متطلب واضح لّطراؾ ْعداد عنصر تخفٌؾ كمً لوي فً مساهماتهم
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المحددة على المستوى الوطنً بهم .وعٕوة على ذلن ،فٌما ٌتعلق بنطاق المساهمات
المحددة على المستوى الوطنً ،لم تتمكن اِطراؾ من أتفاق على لؽة محددة
بشؤن التموٌل أو سبل تنفٌذ أخرى ،اِمر الذي أدى إلى شعور الدول النامٌة بخٌبة
اِمل .وبالتالً تظل المضاٌا المتعلمة بالتموٌل تشكل مجأ أساسٌا لمواصلة بناء
الثمة فً عام .2015
وهنان لضٌة أخرى اختلؾ اِطراؾ بشؤنها وهً كٌفٌة اْبٕغ بالمساهمات
المحددة على المستوى الوطنً وشكل إمكانٌة النظر المسبق فٌها أو مراجعتها.
وأصر مندوبو العدٌد من الدول النامٌة بؤن تركز دورة لٌما فمط على عملٌة اْبٕغ.
وفضل بعض المندوبٌن ،بما فً ذلن مندوب الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة عملٌة أو
فترة "تشاورٌة" .بٌنما طالب آخرون ،مثل مندوب أتحاد اِوروبً ومندوب
تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة بإجراء مراجعة لوٌة تستطٌع تمٌٌم إجمالً أثر
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ممابل أحدث المعارؾ الخاصة بتؽٌر
المناخ وما هو ضروري لتجنب التؽٌر المناخً الخطٌر .وحٌث اعتبره البعض
الحلمة اِضعؾ فً نتابج لٌما ،طالب النص ببساطة بؤن تموم اِمانة بنشر
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً المبلػ بها على مولع اتفالٌة اِمم المتحدة
اْطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ على اْنترنت وإعداد تمرٌر تجمٌعً بشؤن إجمالً أثرها
لبل  1نوفمبر /تشرٌن الثانً  .2015وٌمكن تفسٌر ذلن على أنه عدم وجود ِي
نوع من المراجعة المسبمة للمساهمات الفردٌة فً عام  .2015وباْضافة إلى ذلن،
سٌكون أمام اِطراؾ أٌضا ألل من شهر ْجراء تعدٌل محتمل بالزٌادة لبل انعماد
الدورة الواحدة والعشرٌن لمإتمر اِطراؾ فً بارٌس فً دٌسمبر /كانون اِول
عام  .2015ونظرا للمعارضة الموٌة من لبل مندوبً بعض اِطراؾ مثل مندوب
الدول النامٌة متماربة التفكٌر بشؤن مراجعة المساهمات المحددة على المستوى
الوطنً الخاصة بهم ،أدت هذه النتٌجة إلى إصابة الكثٌرٌن بخٌبة اِمل .ومع ذلن،
رأى بعض المرالبٌن المحبطٌن أنه بؽض النظر عن المحتوى ،لن ٌكون لهذا المرار
آثاراً لوٌة بالنسبة للعمل المناخً العالمً ،اِمر الذي ٌوحً بؤن العوامل الربٌسٌة
التً تحرن مستوى الطموح الخاص بالمساهمات الوطنٌة هً فً كل اِحوال
عوامل خارجٌة بالنسبة لعملٌة اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ.

رفع السقف
فٌما ٌتعلق بتعزٌز طموح ما لبل ( 2020مسار العمل الثانً للفرٌق العامل
ّ
المعزز) ،ظهرت اجتماعات الخبراء
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
التمنٌٌن كمجال ٌمكن للدول من خٕله إٌجاد لضٌة مشتركة .وفٌما ٌتعلق بالمسؤلة
اِساسٌة وهً كٌفٌة المضً لدما فً تنفٌذ العمل بموجب مسار العمل الثانً خارج
نطاق دورة بارٌس ،كان هنان اتفاق واسع على أن اجتماعات الخبراء التمنٌٌن ،التً
تركت مساحة فنٌة ومساحة سٌاسٌة ألل ْجراء منالشات حول رفع مستوى التنفٌذ
والذي ٌسمح بـ "هدم الجدار الخاص باتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر
المناخ" من خٕل إشران الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة ،ستكون هً الوسٌلة
المناسبة .وتحدد نتابج لٌما عملٌة واضحة للبناء على تجربة اجتماعات الخبراء
التمنٌٌن من خٕل توفٌر التوجٌه بشؤن الؽرض منها وتوفٌر التنظٌم والمتابعة
والسعً نحو إشران المزٌد من المإسسات واَلٌات الربٌسٌة فً إطار أتفالٌة.
ولكن ٔ ،تزال اَراء متباٌنة حول كٌفٌة التؤكٌد على تنفٌذ خطة عمل بالًٔ ،سٌما
فٌما ٌتعلق بتوفٌر سبل التنفٌذ للدول النامٌة وتعزٌز جهود التخفٌؾ من لبل جمٌع
اِطراؾ بموجب أتفالٌة .ونتٌجة لذلنٌ ٔ ،شتمل النص النهابً على "آلٌة التنفٌذ
المعجل" الممترحة لتمٌٌم التمدم الذي تم إحرازه فً هذه المجأت – وهً الفكرة
الناشبة فً عمٌدة الدول النامٌة والمتمثلة فً أن لٌادة الدول المتمدمة فٌما لبل
 ،2020والتً ٔ تزال ؼٌر كافٌة فً الولت الراهن ،سوؾ تكون ضرورٌة
لمواجهة تؽٌر المناخ وضمان نجاح اتفالٌة عام .2015
وكانت المنالشات التً جرت فً إطار مإتمر اِطراؾ بشؤن التموٌل طوٌل اِجل
والتً رؼبت الدول النامٌة فً أن تإدي إلى مزٌد من التؤكٌدات  -مثل المعالم الكمٌة
– بشؤن زٌادة تموٌل المناخ من جانب الدول المتمدمة إلى  100ملٌار دؤر
أمرٌكً سنوٌا بحلول عام  2020وما بعد ذلن ،مخٌبة لُمال أٌضا بالنسبة للدول
النامٌة .ومع ذلن ،كانت عملٌة تعببة الموارد اِولٌة الخاصة بالصندوق اِخضر
للمناخ بمثابة نجاح ٔ ٌمكن إنكاره ،والتً بلؽت هدفها وهو  10ملٌار دؤر
أمرٌكً وجمعت مبلػ إجمالً لدره  10.2ملٌار دؤر أمرٌكً فً شكل تعهدات
بنهاٌة مإتمر لٌما من الدول المدرجة وؼٌر المدرجة فً المرفق اِول .وبٌنما
اعتبرت الدول المتمدمة ذلن على أنه دلٌل على ألتزام وأمر ٌجب أن ٌحسب لها،
إٔ أن الدول النامٌة ارتؤت أن رأسمال الصندوق اِخضر للمناخ والحوار الوزاري
اِول بشؤن تموٌل تؽٌر المناخ الذي تم تنظٌمه خٕل اِسبوع الثانً وكذلن
والمساهمات الممدمة من جانب الدول المتمدمة كل عامٌن بشؤن زٌادة تموٌل تؽٌر
المناخ ٔ تزال ؼٌر كافٌة .والترحت بعض الدول أنه لبل أحتفال بتعهدات
الصندوق اِخضر للمناخٌ ،جب أؤ أن ترى كٌؾ وما إذا كانت ستتحول إلى
موارد للصندوق.
لمد عكست الدورة اِولى من التمٌٌم متعدد اِطراؾ ِهداؾ التخفٌؾ الخاصة
بالدول المتمدمة ،والتً تم تنظٌمها كجزء من الدورة الحادٌة واِربعٌن للهٌبة
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الفرعٌة للتنفٌذ ،اختٕفا مماثٕ فً وجهات النظر .واحتفلت الدول المدرجة فً
المرفق اِول بالحدث المتمثل فً "تجاوز مرحلة رفع التمارٌر" والشفافٌة المتزاٌدة
وبناء الثمة ،بٌنما رأى مندوبو بعض الدول النامٌة أن العملٌة تتطلب تعزٌزاً إضافٌا ً
فً شكل "متابعة" واضحة مثل أستنتاجات الموضوعٌة الممدمة للنظر فٌها من لبل
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ .وبؽض النظر عن هذه أختٕفات ونظرا لـ "روح لٌما"
اٌْجابٌة التً تمٌزت بالتبادل المنفتح لُراء والشفافٌة التً استمرت طوال فترة
انعماد المإتمر ،فإن هذه التطورات لد نجحت فً "رفع سمؾ" طموح ما لبل
 ،2020وبالتالً إعادة بناء بعض الثمة للسنة الصعبة المادمة.

تمكٌن البناء

لمد تولع الكثٌرون أن تساهم الموة الدافعة التً نتجت عن اِحداث السٌاسٌة خٕل
اِشهر السابمة فً خلق جو من الثمة فً دورة لٌما .واشتملت هذه اِحداث على
الرسملة اِولٌة للصندوق اِخضر للمناخ وإعٕن أتحاد اِوروبً عن هدؾ
التخفٌؾ الخاص به لعام  ،2030وخصوصا اْعٕنات الثنابٌة من جانب الؤٌات
المتحدة والصٌن بشؤن أهدافهما الخاصة بالتخفٌؾ لـ  2025و  ،2030وكذلن
إعٕنات الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة والهند بشؤن التعاون المتوسع حول لضٌة تؽٌر
المناخ ،بما ٌشمل الخفض التدرٌجً للهٌدروفلوروكربونات .ولكن ،سرعان ما
اتضح أن الملٌل جدا من الولت لد مضى على هذه اِحداث السٌاسٌة الخارجٌة وأن
هنان إشارات رفٌعة المستوى من التؽٌٌر تحتاج إلى أن ُتترجم إلى تحؤت أساسٌة
فً الموالؾ التفاوضٌة .ومع ذلن ،وجد البعض مإشرات ملموسة ِثر أكثر إلحاحا ً.
فعلى سبٌل المثال ،تعد كٌفٌة تعرٌؾ المسإولٌات المشتركة لكن المتفاوتة ولدرات
كل دولة فً نداء لٌما للعمل المناخً "فً ضوء الظروؾ الوطنٌة المختلفة" بمثابة
التباس شبه حرفً من اْعٕن المشترن الذي صدر فً شهر نوفمبر /تشرٌن الثانً
من لبل الؤٌات المتحدة والصٌن .وعلٌنا أن ننتظر ما إذا كانت دورة الفرٌق العامل
ّ
المعزز المزمع عمدها فً شهر فبراٌر/
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
شباط ستشهد تحؤت إضافٌة فً الموالؾ التفاوضٌة عندما تحصل اِطراؾ على
الولت الٕزم للتفكٌر فً هذه اِحداث.
وعلى الرؼم من أن اِطراؾ التً أتت إلى بٌرو لدٌها تولعات مختلفة وآراء
متباٌنة ،أشار معظمهم فً النهاٌة إلى أن مإتمر لٌما تمكن من إٌجاد "توازن دلٌق
بٌن المضاٌا الصعبة" ووضع "أساسا لوٌا" للعمل نحو دورة بارٌس ،وذلن على حد
تعبٌر إدنا مولٌوا ،وزٌر الشإون البٌبٌة فً جنوب إفرٌمٌا.
ولكن هل حمق المإتمر ذلن بالفعل؟ ربما عملت النتٌجتان الربٌسٌتان لدورة لٌما،
وهما المرار المتخذ بشؤن النهوض بمنهاج دٌربان والمرفق الخاص به الذي ٌتضمن
عناصر مسودة النص التفاوضً ،على دفع العملٌة إلى اِمام وخلق شعور مشترن
باْنجاز والثمة فً هذه العملٌة .ولكن ،بالنظر إلى أن المضاٌا السٌاسٌة الربٌسٌة ،بما
ٌشمل لضاٌا التماٌز والتموٌل ٔزالت دون حلول ،فإن العدٌد من اِطراؾ ؼٌر
مستعدٌن لٓعٕن عن نجاح نتابج لٌما بشكل مطلق.
سٌكون عام  2015من اِعوام التً تحدد اِهمٌة الحمٌمٌة لمإتمر لٌما المعنً
بتؽٌر المناخ .وٌتساءل الكثٌرون عما إذا كانت "روح لٌما" اٌْجابٌة ٌمكن أن تستمر
خٕل الفترة التً تسبق دورة بارٌس .ولكن اِهم من ذلن ربما هو السإال عما إذا
كانت نتٌجة دورة لٌما لد ُتمكِن من بناء "بٌت" فً بارٌس ،حٌث ٌمكن لجمٌع
اِطراؾ أن ٌتعاٌشوا بداخله بٌنما ٌضعون فً ذهنهم بؤن هنان طرؾ لم ٌتفاوض
فً هذه العملٌة– أٔ وهو الطبٌعة.
االجتماعات القادمة
الدورة الخامسة لجمعٌة الوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة ( 7)IRENAستنالش
الدورة الخامسة لجمعٌة الوكالة الدولٌة للطالة المتجددة وتبت فً لضاٌا مثل برنامج
العمل والمٌزانٌة واعتماد التمارٌر والطلبات الممدمة بشؤن العضوٌة والتعدٌٕت
المحتمل إجرابها على أنشطة الوكالة .التارٌخٌ 18-17 :ناٌر /كانون الثانً ،2015
أبو ظبً ،اْمارات العربٌة المتحدة أتصال :أمانة الوكالة الدولٌة للطالة المتجددة،
الهاتؾ ،+ 971 -2 -417 -9000 :البرٌد اْلكترونً، info@irena.Org :
www: http://www.irena.org
الجزء الثامن من الدورة الثانٌة للفرٌقق العامقل المخصقص المعنقً بمنهقاج دٌربقان
ّ
المعزز ( 7)ADP 2-8سيٌعمد أجتمياع الثيامن لليدورة الثانٌية للفرٌيق العاميل
للعمل
ّ
المعزز فيً شيهر فبراٌير /شيباط .التيوارٌخ:
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
 13-8فبراٌييير /شيييباط  ،2015جنٌيييؾ ،سوٌسيييرا ،أتصيييال : :أمانييية اتفالٌييية اِميييم
المتحييدة اْطارٌيية بشييؤن تؽٌيير المنيياخ ،هيياتؾ ،+ 49-228-815-1000 :فيياكس:
 ،+ 49-228-815-1999البرٌد اْلكترونً،secretariat@unfccc.int :
:WWW
http://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html
الدورة الواحدة واألربعون للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغٌقر المنقاخ 7سقتجتمع
هذه الدورة فً فبراٌر /شباط لمنالشة عيدة أميور مين بٌنهيا العميل المسيتمبلً للفرٌيق
الحكومً الدولً المعنً بتؽٌر المناخ والدروس المستفادة من تمرٌر التمٌيٌم الخيامس.
التييوارٌخ 27-24 :فبراٌيير /شييباط  ،2015نٌروبييً ،كٌنٌييا ،أتصييال :أمانيية الفرٌييق
الحكييومً الييدولً المعنييً بتؽٌيير المنيياخ .هيياتؾ + 41-22-730-8208 :الفيياكس:
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 ،+ 41-22-730-8025البرٌييييد اْلكترونييييًIPCC-Sec@wmo.int :
WWW: http://www.ipcc.ch/

،

االجتماع السادس والثالثٌن للجنة المعنٌة باإلشقراف علقى التنفٌقذ المشقتركٌ :توليع
عمييد أجتميياع السييادس والثٕثييٌن للجنيية المعنٌيية باْشييراؾ علييى التنفٌييذ المشييترن
( )JISCبموجب بروتوكول كٌوتو اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر المنياخ
فيً مييارس /آذار .التييارٌخ 13-12 :مييارس /آذار  ،2015بييون ،ألمانٌييا ،أتصييال:
أمانة اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر المنياخ ،هياتؾ-228-815-1000 :
 ،+ 49فييييييييييييييييياكس ،+ 49-228-815-1999 :البرٌيييييييييييييييييد اْلكترونيييييييييييييييييً:
،secretariat@unfccc.int
:WWW
http://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html
المإتمر العالمً المعنً بالحد من أخطار الكوارث  :4112تستضٌؾ حكومة
الٌابان المإتمر العالمً المعنً بالحد من أخطار الكوارث وستنظمنه استراتٌجٌة
اِمم المتحدة الدولٌة للحد من الكوارث ،وٌتولع أن ٌتم فٌه الموافمة على إطار ما
بعد  2015للحد من أخطار الكوارث .التارٌخ 18-14 :مارس /آذار ،2015
سٌنداي ،الٌابان ،أتصال :أمانة اتفالٌة اِمم المتحدة اْطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ،
هاتؾ ،+ 41 -22 -91 -78861 :فاكس 1،+ 41 -22 -73 -39531 :البرٌد
اْلكترونً، cdrr2015@un.org:
www. http://www.wcdrr.org
االجتماع الوزاري لمجلس المنطقة القطبٌة الشمالٌةٌ :ضم هذا أجتماع الوزاري
لمجلس المنطمة المطبٌة الشمالٌة وزراء من دول المطب الشمالً وممثلٌن رفٌعً
المستوى من منظمات الشعوب اِصلٌة المشاركة بشكل دابم لوضع أهداؾ المجلس
للعامٌن الممبلٌن .وسٌحدد أجتماع الوزاري لعام  2015نهاٌة رباسة كندا وبداٌة
رباسة الؤٌات المتحدة اِمرٌكٌة التً ستستمر طوال فترة .2017-2015
وسٌسبق اجتماع أبرٌل /نٌسان  2015حدث فً أوتاوا ،كندا بتارٌخ  23إبرٌل/
نٌسان ْ 2015براز إنجازات المجلس خٕل فترة رباسة كندا .التوارٌخ25-24 :
أبرٌل /نٌسان  ،2015إكالٌت ،كندا ،أتصال :هاتؾ أمانة مجلس المنطمة المطبٌة
الشمالٌة ،+ 47 -77 -75 -01 -40 :البرٌد اْلكترونًacs@arctic- :
council.org
www: http://www.arctic-council.org
الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌئات الفرعٌة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر
المناخٌ :تولع عمد الدورة الثانٌية واِربعيٌن للهٌبيات الفرعٌية ٔتفالٌية اِميم المتحيدة
اْطارٌيية بشييؤن تؽٌييير المنيياخ والجييزء التاسيييع ميين الييدورة الثانٌييية للفرٌييق العاميييل
المخصيييص المعنيييً بمنهييياج دٌربيييان للعميييل المعي ّ
ييزز فيييً ٌونٌيييو /حزٌيييران .2015
التوارٌخٌ 14-3 :ونٌو /حزٌران  ،2015بون ،ألمانٌا ،أتصال :هاتؾ أمانة اتفالٌة
اِمييم المتحيييدة اْطارٌيية بشيييؤن تؽٌيير المنييياخ ،هييياتؾ،+ 49-228-815-1000 :
فيييييييييييييييييييييييياكس ،+ 49-228-815-1999 :البرٌييييييييييييييييييييييييد اْلكترونييييييييييييييييييييييييً:
،secretariat@unfccc.int
:WWW
http://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html
االجتماع الرفٌع المستوى بشؤن تغٌر المناخ :سٌعمد ربٌس الجمعٌة العامة لّمم
المتحدة هذا أجتماع الرفٌع المستوى بهدؾ توفٌر لوة دافعة وإضافة زخم للجهود
الخاصة بالتوصل إلى اتفالٌة عالمٌة فً عام  2015فً إطار اتفالٌة اِمم المتحدة
اْطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ .التارٌخٌ 29 :ونٌو /حزٌران  ،2015ممر اِمم
المتحدة ،نٌوٌورن ،أتصال :مكتب ربٌس الجمعٌة العامة لّمم المتحدة،
www: http://www.un.org/pga/calendar/
الجزء العاشر من الدورة الثانٌة للفرٌق العامقل المخصقص المعنقً بمنهقاج دٌربقان
ّ
المعزز :من المتولع ٌتم عميد الجيزء العاشير مين اليدورة الثانٌية للفرٌيق العاميل
للعمل
ّ
المعزز فً النصؾ الثانً من عيام .2015
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
التوارٌخ :سٌتم تحدٌيدها ٔحميا ،المكيان :سيٌتم تحدٌيده ٔحميا ،أتصيال :هياتؾ أمانية
اتفالٌة اِمم المتحيدة اْطارٌية بشيؤن تؽٌير المنياخ ،هياتؾ49-228-815-1000 :
 ،+فييييييييييييييييييييياكس ،+ 49-228-815-1999 :البرٌيييييييييييييييييييييد اْلكترونيييييييييييييييييييييً:
،secretariat@unfccc.int
WWW :
http://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html
الققدورة الحادٌققة والعشققرٌن لمققإتمر األطققراف 7سييتنعمد الييدورة الحادٌيية والعشييرٌن
لميييإتمر اِطيييراؾ المعنيييً باتفالٌييية اِميييم المتحيييدة اْطارٌييية بشيييؤن تؽٌييير المنييياخ
وأجتماعات ذات الصيلة فيً عيام  .2015التيوارٌخ 30 :نيوفمبر /تشيرٌن الثيانً -
 11دٌسمبر /كيانون اِول  ،2015بيارٌس ،فرنسيا ،أتصيال :هياتؾ أمانية اتفالٌية
اِمييم المتحيييدة اْطارٌيية بشيييؤن تؽٌيير المنييياخ ،هييياتؾ،+ 49-228-815-1000 :
فيييييييييييييييييييييييياكس ،+ 49-228-815-1999 :البرٌييييييييييييييييييييييييد اْلكترونييييييييييييييييييييييييً:
،secretariat@unfccc.int
WWW
:
http://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html

