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األحداث الرئٌسٌة للمؤتمر ال ُمنعمد فً بارٌس
الجمعة 4 ،دٌسمبر /كانون األول 2015
فً ٌوم الجمعة الموافك  4دٌسمبر /كانون األول نظر فرٌك االتصال
ّ
المعزز
الخاص بالفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
فً نص مجمع منمح على مدار الٌوم .خالل الفترة الصباحٌة وفترة ما بعد
الظهٌرة ،وأنهت المشاورات غٌر الرسمٌة وفرق االتصال العمل من
خالل الهٌئتٌن الفرعٌتٌن ،واجتمع فرٌك االتصال فً إطار مؤتمر
األطراف .كما انعمدت الجلستان الختامٌتان للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة خالل الفترة المسائٌة.

فرٌك االتصال الخاص بالفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز
للعمل
خالل الفترة الصباحٌة ،طلب أحمد دوغالف ،الرئٌس المتشارن للفرٌك
العامل المخصص تعلٌمات أعضاء الوفود على اثنتٌن من الوثائك ،أولهما
مسودة اتفاق منمحة ونص ممرر مساري العمل  1و " 2النص المجمع"،
واألخرى هً وثٌمة تتضمن عمل فرٌك االتصال الخاص بالفرٌك العامل
المخصص ،وتتضمن أٌضا ً ممترحات تفرٌب وجهات النظر الممدمة من
المٌسرٌن المتشاركٌن" ،النص المجمع مع ممترحات تمرٌب وجهات
النظر" ،وصدرت كلتا الوثٌمتٌن ٌوم الجمعة الموافك  4دٌسمبر /كانون
األول فً تمام العاشرة.
طلب مندوب جنوب أفرٌمٌا نٌابةً عن مجموعة الـ 77والصٌن ،ولتا ً
للتشاور ،مشٌرا ً إلى المجموعة فوجئت بأن الوثٌمة الثانٌة تضمنت
ممترحات تمرٌب وجهات النظر المدرجة فً النص المجمع .وأوضح
مندوب االتحاد األوروبً االستعداد للعمل على النصوص ،وأشار إلى أن
وجود ممترحات تمرٌب وجهات النظر فً سٌاق النصوص كان مجدٌاً.
شدد مندوب مالٌزٌا نٌابةً عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر على أن مسودة
االتفاق المنمحة وحدها هً التً سٌتم تناولها على أنها وثٌمة العمل ،وأن
األمانة سوف تسلط الضوء على ممترحات تمرٌب وجهات النظر فً
الوثٌمة الثانٌة .ثم علك دوغالف الرئٌس المتشارن عمل فرٌك االتصال
للسماح للمجموعات بالتشاور.
خالل فترة ما بعد الظهٌرة ،نظرت األطراف فً النص المجمع والنص
المجمع الذي ٌتضمن ممترحات تمرٌب وجهات النظر .والترح دوغالف
الرئٌس المتشارن أن تموم األطراف باستكمال المراءة األولى للنص دون
المجموعات المنبثمة ،وذلن بهدف عمل وثٌمة ألصر ولكنها شاملة لٌنظر
فٌها الوزراء.
أعرب مندوب جنوب أفرٌمٌا ،نٌابةً عن مجموعة الـ  77والصٌن ،وأٌدته
فً ذلن العدٌد من األطراف ،عن استعداده للتفاوض على أساس النص
المجمع مع ممترحات تمرٌب وجهات النظر ،والترح السماح لألطراف
بإدخال النصوص عند الضرورة واالجتماع على حدة لمنالشة ممترحات
بعٌنها.

وحول الهدف /البند العام (المادة  2والمادة  2مكرر) ،أوضح دوغالف
الرئٌس المتشارن أن التمدم لم ٌكن ممكنا ً بعد .وأثارت عدة أطراف بعض
النماط النظامٌة ،مشٌرٌن إلى أن هذه هً مجرد المراءة األولى ،وأنه ٌجب
السماح لألطراف بالتعلٌك.
بعد التعلٌمات على المادتٌن  2و  2مكرر والبٌانات حول طرٌمة العمل،
تشاور الرئٌسان المتشاركان ومندوب رئاسة الدورة الحادٌة والعشرٌن
لمؤتمر األطراف بشأن الطرٌك إلى األمام.
شدد لورانس توبٌانا ،نٌابةً عن رئاسة الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر
األطراف ،على أن النص المجمع مع ممترحات تمرٌب وجهات النظر
ٌمدم "لاعدة جٌدة" ،وحث األطراف على التركٌز على إنتاج نص لمؤتمر
األطراف .والترح مندوب مالٌزٌا ،نٌابةً عن الدول النامٌة متماربة
التفكٌر ،السماح لألطراف بتحدٌد العناصر الرئٌسٌة التً تثٌر الملك حتى
تتم إحالتها مع النص المجمع مع ممترحات تمرٌب وجهات النظر إلى
المفاوضات فً إطار مؤتمر األطراف.
أعرب مندوب توفالو ،ثم مندوبو الوالٌات المتحدة واالتحاد األوروبً
وفنزوٌال وكوبا وكولومبٌا عن التأٌٌد العام الستخدام النص المجمع مع
ممترحات تمرٌب وجهات النظر تماشٌا ً مع التراح الدول النامٌة متماربة
التفكٌر ،وبدأت األطراف فً توضٌح العناصر األساسٌة المثٌرة للملك.
وحول التخفٌف (المادة  ،)3دعا مندوب االتحاد األوروبً ،بدعم من
مندوب كولومبٌا ،نٌابةً عن التحالف المستمل ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً،
ومندوب جزر المالدٌف ،نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة،
ومندوب الوالٌات المتحدة إلى توضٌح موعد تمدٌم المساهمات .بٌنما دعا
مندوبا نٌكاراغوا وبولٌفٌا إلى إعادة إدراج عبارة أمنا األرض فً النص.
فً نهاٌة فمرة التمهٌد المتعلمة باالحتٌاجات الخاصة ،طلب مندوب
السلفادور إضافة عبارة "وبرزخ أمرٌكا الوسطى ".وفً فمرة حول
الرؤٌة طوٌلة األجل لتطوٌر ونمل التكنولوجٌا (المادة  ،)7طلب مندوب
المكسٌن إعادة إدراج عبارة "تكنولوجٌا سلٌمة اجتماعٌا ً وبٌئٌاً".
خالل الفترة المسائٌة ،واصلت األطراف تحدٌد العناصر الرئٌسٌة التً
كانت ترغب فً تناولها .حول التخفٌف (المادة  ،)3حث مندوبا بولٌفٌا
وفنزوٌال على إدراج آلٌات بخالف آلٌات السوق.
ً
وحول التموٌل (المادة  ،)6طلبت مندوبة كوستارٌكا ،نٌابة عن التحالف
المستمل ألمرٌكا الالتٌنٌة ومنطمة البحر الكارٌبً خارطة طرٌك واضحة
تتضمن الهدف لصٌر األجل والتوازن بٌن التخفٌف والتكٌف .ولالت أن
النص الخاص بالتعرض للمخاطر لد نُسك داخل مجموعة الـ /77
الصٌن.
وحول الهدف (المادة  ،)2دعم مندوب فنزوٌال "استمرار" انبعاثات
غازات الدفٌئة ،وعارض مندوبا جنوب أفرٌمٌا وباكستان دعمه إدراج
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عبارتً "إزالة الكربون" و"الحٌاد الكربونً" .وطلب مندوب
لٌرغٌزستان إدراج تعرض الجبال لألخطار فً المسم التمهٌدي.
وحث مندوب توفالو على إعادة إدراج النص الخاص بالخسائر
واألضرار الذي ٌتناول هذه المضٌة فً مادة مستملة .دعا مندوب الصٌن
إلى عدة أمور من بٌنها ،مناشدة مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
أطراف االتفالٌة لتحدٌد دورات بعد عام .2030
وحول التكٌف (المادة  ،)4طلب مندوب بولٌفٌا ،نٌابةً عن مجموعة الـ
 /77الصٌن إدراج تفاصٌل حول الرؤٌة طوٌلة األجل ،وحث على تجنب
اللغة التوجٌهٌة.
أشار مندوب مجموعة الـ  77والصٌن إلى غٌاب المٌاس واإلبالغ
والتحمك الخاص بالتموٌل من جانب البلدان المتمدمة فً التموٌل (المادة
 ،)6وحث مندوب الهند على إدراج مثل هذا المٌاس واإلبالغ والتحمك فً
الشفافٌة (المادة  .)9ووصف مندوب المجموعة األفرٌمٌة استبعاد "الدول
األفرٌمٌة" من فمرات التمهٌد حول االحتٌاجات المحددة بأنه "خط أحمر".
أنهى دوغالف الرئٌس المتشارن االجتماع ،مشٌرا ً إلى أنه سٌتم تمدٌم
مذكرة توضٌحٌة تتضمن تعلٌمات األطراف والنص المجمع مع ممترحات
تمرٌب وجهات النظر ،ووافمت األطراف على ذلن ،وأشار إلى أنه سٌتم
استئناف العمل فً صباح ٌوم السبت الموافك  4دٌسمبر /كانون األول.

الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف
فرق االتصال :التنفٌذ المشترن :اجتمع هذا الفرٌك ،الذي ٌشارن فً
رئاسته ٌاو أوسافو (غانا) ،فً الصباح .دعا مندوب االتحاد األوروبً
إلى عدة أمور من بٌنها :مراجعة التغٌٌرات المطلوبة للنظام الداخلً للجنة
اإلشراف على التنفٌذ المشترن وتكلٌف اللجنة بمراجعة للغٌر وأخذ
مخاوف أصحاب المصلحة بعٌن االعتبار.
أكد مندوب الٌابان على أهمٌة تفعٌل التنفٌذ المشترن .وطلب مندوب
سوٌسرا تحلٌل دور التنفٌذ المشترن بعد عام  ،2020وتعاونه مع آلٌات
السوق األخرى .ووافمت األطراف على أن ٌموم الرئٌسان المتشاركان
بإعداد مسودة ممرر للنظر فٌها خالل اجتماع فرٌك االتصال المادم.

الجلسة العامة الختامٌة للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
المسائل التنظٌمٌة :انتخاب األعضاء بخالف الرئٌس :لال أمنة ٌاوفولً
(فٌجً) ،رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ أن المشاورات بشأن ترشٌح نائب
رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ لد أُجرٌت ،ولكن لم تتمدم أٌة ترشٌحات
لمنصب ممرر الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ.
ووافمت الهٌئة على ترشٌح تشى هوا شٌن (الصٌن) بمنصب نائب رئٌس
الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ وعلى بماء سٌدات ٌافا (غامبٌا) فً منصبه حتى ٌتم
انتخاب بدٌل له.
التمارٌر الممدمة من األطراف المدرجة فً المرفك األول من االتفالٌة
ومراجعتها :نتائج الجولة األولى من عملٌة المراجعة والتمٌٌم الدولٌة
( :)2015-2014ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج
)(FCCC/SBI/2015/L.20
مراجعة "المبادئ التوجٌهٌة إلعداد البالغات الوطنٌة من لبل األطراف
المدرجة فً المرفك األول من االتفالٌة "الجزء الثانً" :المبادئ
التوجٌهٌة إلعداد تمارٌر البالغات الوطنٌة فً إطار اتفالٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج
)(FCCC/SBI/2015/L.23
تمارٌر األطراف غٌر المدرجة فً المرفك األول من االتفالٌة :عمل
فرٌك الخبراء االستشاري المعنً بالبالغات الوطنٌة الممدمة من
األطراف غٌر المدرجة فً المرفك من االتفالٌة :ألرت الهٌئة الفرعٌة

للتنفٌذ النتائج ).(FCCC/SBI/2015/L.21
تمدٌم الدعم الفنً والمالً :ألرت
النتائج )(FCCC/SBI/2015/L.24
المسائل المتعلمة باآللٌات المطبمة بموجب بروتوكول كٌوتو :مراجعة
أسالٌب وإجراءات آلٌة التنمٌة النظٌفة :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
النتائج ).(FCCC/SBI/2015/L.28
مراجعة المبادئ التوجٌهٌة للتنفٌذ المشترن :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
النتائج ).(FCCC/SBI/2015/L.30
أسالٌب اإلسراع فً اإلصدار المستمر للتنفٌذ المشترن لوحدات خفض
االنبعاثات ونملها وحٌازتها :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج
).(FCCC/SBI/2015/L.25
المسائل المتعلمة بألل البلدان نمواً :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج
)(FCCC/SBI/2015/L.22
خطط التكٌف الوطنٌة :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج وأحالت مسودة
الممرر )(FCCC/SBI/2015/L.32 and Add.1للنظر فٌها
واعتمادها خالل الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف.
تمرٌر لجنة التكٌف :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج وأحالت مسودة
الممرر ) (FCCC/SB/2015/L.3للنظر فٌها واعتمادها خالل الدورة
الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف.
تمرٌر اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
النتائج وأحالت مسودة الممرر ) (FCCC/SB/2015/L.5للنظر فٌها
واعتمادها خالل الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف.
الهٌئة

الفرعٌة

للتنفٌذ

تطوٌر ونمل التكنولوجٌا وتنفٌذ آلٌة التكنولوجٌا التمرٌر السنوي
المشترن للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ:
ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج وأحالت مسودة الممرر
) (FCCC/SB/2015/L.4للنظر فٌها واعتمادها خالل الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمؤتمر األطراف.
برنامج بوزنان االستراتٌجً بشأن نمل التكنولوجٌا :ألرت الهٌئة الفرعٌة
للتنفٌذ النتائج )(FCCC/SBI/2015/L.29
بناء المدرات :بناء المدرات فً إطار االتفالٌة :أعرب العدٌد من
األطراف عن استعدادهم لمواصلة العمل بصورة بناءة على هذا البند فً
إطار مؤتمر األطراف .وأعرب مندوبو الوالٌات المتحدة واسترالٌا
والٌابان عن مخاوفهم بشأن العملٌة التً تم خاللها التوصل إلى مسودة
النتائج.
أشار مندوب سوازٌالند ،بدعم من مندوب غامبٌا إلى أن مسودة النص
تعتبر بمثابة "أرضٌة للهبوط علٌها وبداٌة لتعرٌف بناء المدرات".
تفهم مندوب االتحاد األوروبً ضرورة تعزٌز مؤسسات بناء المدرات
بموجب االتفالٌة ووصفها "برؤٌتنا المشتركة" وأعرب عن أمله فً
تشكٌل لجنة بناء المدرات كنتٌجة للدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر
األطراف.
شكر مندوب السنغال ،نٌابةً عن ألل البلدان نموا ،ومندوب الفلبٌن مندوبً
االتحاد األوروبً على الروح اإلٌجابٌة التً سمحت بتناول بناء المدرات
على مستوى أعلى .وأعربت مندوبة بوروندي عن أسفها ألن "النص ال
ٌزال بٌن لوسٌن" وشددت على أهمٌة بناء المدرات لبالدها حتى تتكٌف
مع آثار تغٌر المناخ.
ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج وأحالت مسودة الممرر
) (FCCC/SBI/2015/L.33للنظر فٌها خالل الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمؤتمر األطراف.
بناء المدرات فً إطار بروتوكول كٌوتو :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
النتائج )(FCCC/SBI/2015/L.34
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أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة :منتدى وبرنامج العمل :ألرت الهٌئة الفرعٌة
للتنفٌذ النتائج )(FCCC/SB/2015/L.6
المسائل المتعلمة بالمادة  14-3من البروتوكول :وافمت الهٌئة الفرعٌة
للتنفٌذ على مواصلة المشاورات بشأن هذا البند الفرعً خالل دورتها
الرابعة واألربعٌن.
التمدم المحرز فً تنفٌذ الممرر /1م.أ  :10وافمت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
على مواصلة المشاورات بشأن هذا البند الفرعً خالل دورتها الرابعة
واألربعٌن.
مراجعة  :2015-2013ذكر ٌافولً رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ أن
األطراف لم تتمكن من استكمال العمل حول هذا الشأن .وافمت الهٌئة
الفرعٌة للتنفٌذ على طلب رئٌسً الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بطلب اإلرشاد والتوجٌه فً هذا الشأن من
مؤتمر األطراف ،وذلن على أساس الفمرة  166من الممرر /2م أ17-
(نتائج عمل الفرٌك العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً طوٌل
األجل) و(التً تطالب الهٌئتٌن الفرعٌتٌن بتمدٌم تمرٌر لمؤتمر األطراف
حول االعتبارات والنتائج).
أعرب مندوب جزر المالدٌف ،نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة،
عن خٌبة أمله الشدٌدة لعدم المدرة على إكمال مهمة المراجعة ،وشدد على
أن نتائج المراجعة تؤكد أن "حد الدرجتٌن المئوٌتٌن غٌر كاف بالمرة"
وعلى أن "عدم الخروج بنتٌجة من المراجعة لٌس خٌارا ً أمامنا".
وأعرب مندوب سوٌسرا عن استٌائه لعدم االتفاق على ممرر لمؤتمر
األطراف بشأن هذه المسألة ،وأشار إلى أن األطراف كانت رغم ذلن فً
"وضع ممتاز" ٌسمح لها بتنفٌذ مهمة المراجعة.
وأثناء إعرابه عن خٌبة أمله بسبب عدم تمكن فرٌك االتصال من االتفاق
على مسودة النتائج أو "تمدٌم مسودة النص إلى مؤتمر األطراف" ،دعا
مندوب االتحاد األوروبً جمٌع األطراف إلى المشاركة فً هذا األمر،
مشٌرا ً إلى أن "الحفاظ على ارتفاع معدالت درجة الحرارة بدرجتٌن
مئوٌتٌن لٌس كافٌاً" للدول األكثر تعرضا ً لألخطار.
العاللة بٌن النوع االجتماعً وتغٌر المناخ :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
النتائج ).(FCCC/SBI/2015/L.31
المسائل اإلدارٌة والمالٌة والمؤسسٌة :أداء الموانة لفترة السنتٌن
 2015-2014وتمرٌر مراجعة الحسابات والتمارٌر المالٌة لعام
 :2014حول هذه البنود الفرعٌة من جدول األعمال ،ألرت الهٌئة
الممررات
مسودات
وأحالت
النتائج
للتنفٌذ
الفرعٌة
) (FCCC/SBI/2015/L.26 and L.27للنظر فٌها واعتمادها من
لبل الدورة الحادٌة العشرٌن لمؤتمر األطراف والدورة الحادٌة عشر
لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو.
اختتام وتمرٌر الدورة :خالل البٌانات الختامٌة ،طالب مندوب جنوب
أفرٌمٌا ،نٌابةً عن مجموعة الـ  77والصٌن ،بعدة أمور من بٌنها :اعتماد
ممرر بشأن تدابٌر االستجابة وإنشاء المؤسسات المطلوبة لتعزٌز بناء
المدرات فً بارٌس؛ وتعزٌز المعلومات الممدمة فً عملٌة المراجعة
والتمٌٌم الدولٌة دعما ً للدول النامٌة.
وأعرب مندوب السودان ،نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة ،عن أسفه لعدم
كفاٌة الولت الستكمال النظر فً بعض المضاٌا ،رغم ترحٌبه بالتمدم
المحرز فً لضاٌا أخرى.
طلب مندوب جزر المالدٌف نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة
من رئاسة مؤتمر األطراف أن تتناول موضوع  1,5درجة مئوٌة "
"بشئ من العجلة" وذلن لضمان وجود اتفاق جوهري بشأن مراجعة
.2015-2013
أعرب مندوب أسترالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة عن خٌبة أمله إزاء
عجز األطراف عن االتفاق على كٌفٌة اإلبالغ عن نتٌجة مراجعة
.2015-2013

أكد مندوب أنغوال نٌابة عن ألل البلدان نموا أن التمرٌر النهائً لحوار
الخبراء المنظم "ٌرسل إشارة واضحة جدا ً بأن حد  2درجة مئوٌة غٌر
كاف" ،كما أعرب عن اسفه من أن "حفنة من البلدان" لم تستطع
الوصول إلى نتائج موضوعٌة بشأن المراجعة.
سلط مندوب االتحاد األوروبً الضوء على التمدم فً التكٌف ،وآلٌة
وارسو الدولٌة ونمل التكنولوجٌا والتعاون وتعمٌم المنظور الجنسانً،
فضال عن بعض التمدم فً آلٌات السوق ،باستثناء مراجعة آلٌة التنمٌة
النظٌفة.
أعرب مندوب شبكة العمل المناخً نٌابة عن المنظمات غٌر الحكومٌة
المعنٌة بالبٌئة عن للمه العمٌك إزاء النتٌجة المتدنٌة للمراجعة.
أشار مندوب منظمة العدل المناخً اآلن( )!CJNنٌابة عن المنظمات
غٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌئة إلى أن الوفود تعتمد على المساعدة التمنٌة
من المنظمات غٌر الحكومٌة ،وطالب رئاسة الدورة الحادٌة والعشرٌن
لمؤتمر األطراف بأن تضمن "عملٌة تتسم بالشفافٌة والعدالة والنزاهة فً
المستمبل".
وأكدت المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة بالشباب ) )YOUNGOsعلى
أن عمل الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ ضروري لتنفٌذ التخفٌف والتكٌف،
والخسائر واألضرار .أبلغت األمانة األطراف عن اآلثار اإلدارٌة والمالٌة
للنتائج التً اعتمدتها الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ.
عرض سٌدات ٌافا (غامبٌا) ممرر الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ مسودة تمرٌر
للتنفٌذ
الفرعٌة
للهٌئة
واألربعٌن
الثالثة
الدورة
) .(FCCC/SBI/2015/L.19واعتمدت الهٌئة هذا التمرٌر وشكر
ٌاوفولً رئٌس الهٌئة جمٌع أعضاء الوفود لعملهم الجاد وأشار إلى أن
الدورة الثالثة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ لد أنجزت الكثٌر من
العمل ،بما فً ذلن االنتهاء من الجولة األولى من تمرٌر التمٌٌم المستمل .
وأغلمت الدورة الثالثة واألربعون للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ أعمالها فً الساعة
.09:23
الجلسة العامة الختامٌة للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
المسائل التنظٌمٌة :انتخاب أعضاء المكتب عدا الرئٌس :أعلنت لٌدٌا
ووجتال (بولندا) رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة أن
تٌبور شاهوزر (المجر) سٌكون بمثابة نائب رئٌس الهٌئة الفرعٌة وأن
ادرٌتوسانتانا (ساو تومً وبرٌنسٌبً) سٌعمل كممرر للهٌئة.
برنامج عمل نٌروبً :اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج
)(FCCC/SBSTA/2015/L.19
تمرٌر لجنة التكٌف :اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج وأحالت مسودة لرار
األطراف
مؤتمر
لبل
من
واعتمادها
فٌها
للنظر
(.)FCCC/SB/2015/L.3
تطوٌر ونمل التكنولوجٌا وتنفٌذ آلٌة التكنولوجٌا :التمرٌر السنوي
المشترن للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ:
اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج وأحالت مشروع لرار للنظر فٌها
واعتمادها من لبل مؤتمر األطراف (. )FCCC/SB/2015/L.4
المضاٌا المتعلمة بالزراعة :أوضحت ووجتال رئٌس الهٌئة أن األشارة
إلى الفمرات  87إلى ٌ 89جب أن تكون  83إلى  ،89وبعد هذا التعدٌل
اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج (.)FCCC/SBSTA/ 2015/L.17
تمرٌر اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة :اعتمدت الهٌئة الفرعٌة
النتائج وأحالت مسودة لرار للنظر فٌها واعتمادها من لبل مؤتمر
األطراف (.)FCCC/SB/2015/L.5
المسائل المتعلمة بالعلم والمراجعة :البحوث والرصد المنتظم :اعتمدت
الهٌئة الفرعٌة النتائج (.)FCCC/SBSTA/2015/L.18
مراجعة  :2015 -2013ذكرت ووجتال رئٌس الهٌئة أن األطراف لم
تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن هذا البند ،وسوف تسعى للحصول
على توجٌهات من مؤتمر األطراف.
أعرب مندوبو النروٌج والوالٌات المتحدة والٌابان وسانت لوسٌا عن خٌبة
أملهم من أن فرٌك االتصال لم ٌتمكن من االتفاق على لرار بشأن هذا
البند.
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أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة :المنتدى وبرنامج العمل :اعتمدت الهٌئة
الفرعٌة النتائج وأحالت مسودة المرار للنظر فٌها واعتمادها من لبل
مؤتمر األطراف (.)FCCC/SB/2015 / L.6
المسائل المتعلمة بالمادة  3-2من البروتوكول :أشارت ووجتال رئٌس
الهٌئة إلى أن هذا البند الفرعً تم النظر فٌه ضمن المنتدى وبرنامج
العمل وأنه سوف ٌتم االشارة إلى ذلن فً تمرٌر االجتماع.:
المضاٌا المنهجٌة بموجب االتفالٌة :منهجٌات اإلبالغ عن المعلومات
المالٌة بواسطة األطراف المدرجة فً المرفك األول لالتفالٌة :اعتمدت
الهٌئة الفرعٌة النتائج وأحالت مسودة المرار للنظر فٌها واعتمادها من لبل
مؤتمر األطراف (.)FCCC / SBSTA / 2015 / L.22
االنبعاثات من ولود السفن :اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج ( FCCC /
. )SBSTA / 2015 / L.16
المضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو :اآلثار المترتبة على تنفٌذ
الممررات من /2م أ إ 7-إلى /4م أ إ 7-و /1م أ إ 8-على المرارات
السابمة بشأن المضاٌا المنهجٌة ذات الصلة ببروتوكول كٌوتو ،بما فٌها
تلن المتعلمة بالمواد  5و  7و  8من بروتوكول كٌوتو :اعتمدت الهٌئة
الفرعٌة النتائج وأحالت مسودة المرار للنظر فٌها واعتمادها من لبل
مؤتمر األطراف العامل (FCCC/SBSTA/2015/L.27, Add.1
). and Add. 2
المحاسبة ومتطلبات إعداد التمارٌر والمراجعة لألطراف المدرجة فً
المرفك األول التً لٌس لها أهداف ممدرة كمٌا ً بالحد من االنبعاثات
وخفضها لفترة االلتزام الثانٌة:اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج
(.)FCCC/SBSTA/2015/L.28
توضٌح النص فً المسم ز (المادة  7-3مكرر ثانٌا) من تعدٌل الدوحة
لبروتوكول كٌوتو :اعتمدت الهٌئة الفرعٌة النتائج وأحالت مسودة المرار
للنظر فٌها واعتمادها من لبل مؤتمر األطراف العامل
)(FCCC/SBSTA/2015/L.29 and Add.1
استخدام األراضً وتغٌٌر استخدام األراضً والحراجة بموجب المادة
 3-3و 4-3من البروتوكول وآلٌة التنمٌة النظٌفة :اعتمدت الهٌئة
الفرعٌة النتائج ).(FCCC/SBSTA/2015/L.20
آلٌات السوق واآللٌات غٌر السولٌة المنصوص علٌها فً االتفالٌة:
أشارت ووجتال رئٌس الهٌئة الفرعٌة إلى أن األطراف لم تتمكن من
التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة ألي من البنود الفرعٌة :إطار للنُهج
واألسالٌب المختلف والنهج غٌر المائمة على السوق ونهج السوق الجدٌدة.
واشارت إلى أنه وفما للماعدة  16من مسودة النظام الداخلً المطبك،
سٌتم تناول هذا البند فً الدورة الممبلة للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة.
تمارٌر حول األنشطة األخرى :التمرٌر السنوي عن المراجعة التمنٌة
لموائم جرد غازات الدفٌئة من األطراف المدرجة فً المرفك األول
لالتفالٌة االطارٌة :اعتمدت الهٌئة الفرعٌة مسودة النتائج وأحالت مسودة
المرار للنظر فٌها واعتمادها من لبل مؤتمر األطراف
(.)FCCC/SBSTA/2015/L.21 and Add.1
التمرٌر السنوي عن المراجعة التمنٌة لموائم جرد غازات الدفٌئة
األطراف المدرجة فً المرفك األول والمعلومات األخرى الممدمة من
األطراف المدرجة فً المرفك األول ،على النحو المحدد فً بروتوكول
المادة  :7-1اعتمدت الهٌئة الفرعٌة مسودة النتائج وأحالت مسودة لرار
للنظر فٌها واعتمادها من لبل مؤتمر األطراف العامل
)(FCCC/SBSTA/2015/L.30 and Add.1
اختتام الدورة :لدم ستازٌل زنوتٌن (لٌتوانٌا) ممرر الهٌئة الفرعٌة
تمرٌرها
الفرعٌة
الهٌئة
واعتمدت
التمرٌر،
).(FCCC/SBSTA/2015/L.15
اشار مندوب جنوب أفرٌمٌا نٌابة عن مجموعة الـ  77والصٌن إلى
ضرورة التملٌل من اآلثار السلبٌة لتدابٌر االستجابة على البلدان النامٌة.
وفٌما ٌتعلك بولود السفن ،أكد على أن هذه المسألة ٌنبغً أن ٌتم التعامل
معها بواسطة عدة أطراف.

سلط مندوب االتحاد األوروبً الضوء على حزمة من المرارات بشأن
المضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو بصفتها األساس إلنهاء
"األعمال التحضٌرٌة المطولة" لتنفٌذ فترة االلتزام الثانٌة.
رحب مندوب استرالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة بوضع الصٌغة النهائٌة
للمواعد الخاصة بفترة االلتزام الثانٌة.
أكد مندوب المالدٌف نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة على أن
نتائج حوار الخبراء المنظم تشمل دعم الهدف العالمً الخاص بخفض
درجة الحرارة بممدار  1.5درجة مئوٌة على المدى الطوٌل ،وأعرب عن
استٌائه من أن إجراءات عدد للٌل من البلدان لد منعت إبالغ هذه النتائج
إلى مؤتمر األطراف.
أكد مندوب أنغوال نٌابة عن ألل البلدان نموا على أهمٌة منالشة المراجعة
فً إطار مؤتمر األطراف.
أعرب مندوب السودان النٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة عن للمه من عدم
إحرازأي تمدم نظرا لضٌك الولت.
ولال مندوب سانت لوسٌا أنه بموجب تسلٌم مجموعة من المواعد بشأن
فترة االلتزام الثانٌةٌ ،مكن لألطراف أن تتطلع إلى عمل المزٌد من
التصدٌمات ودخول الفترة فً حٌز النفاذ.
دعا مندوب YOUNGOإلى عدة أمور من بٌنها :نظام تعرٌفة تغذٌة
ممولة عالمٌاً ،وضرورة تجنب العزل فً األرض حٌث أن العلم
واألبحاث الخاصة بهذا األمر "مشكون فٌها".
أكد مندوب شبكة العمل المناخً نٌابة عن المنظمات غٌر الحكومٌة
المعنٌة بالبٌئة أن منظمة الطٌران المدنً الدولً والمنظمة البحرٌة الدولٌة
لم تستطع معالجة اآلثار الكبٌرة للطٌران والشحن.
عارض مندوب منظمة العدل المناخً اآلن( )!CJNنٌابة عن المنظمات
غٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌئة إدراج "الحلول الزائفة" ،داعٌا إلى وضع حد
للمنالشات بشأن النُهج المائمة على السوق.
وحث مندوب المنظمات المعنٌة بالمزارعٌن على اتباع عملٌات أكثر
شموال فً ورشة العمل المادمة الخاصة بالزراعة للسماح لمختلف
الكٌانات بتبادل معارفهم.
شكرت ووجتال رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
الجمٌع على جهودهم خالل هذه الدورة المكثفة والموجزة للهٌئة الفرعٌة،
وأنهىت أعمال االجتماع فً الساعة .10:26

فً األرولة
بدأت االجتماعات صباح الٌوم الجمعة بمحاوالت من أعضاء الوفود
"الستٌعاب" اثنتٌن من الوثائك الجدٌدة التً تم إعدادها بٌن عشٌة
وضحاها بواسطة الرئٌسان المتشاركان للفرٌك العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز بالتعاون مع المٌسرٌن .أعرب العدٌد عن
بمنهاج دٌربان للعمل
للمهم بشأن التراحات تمرٌب وجهات النظر التً تم إدراجها فً النص
المجمع ،سواء لعدم المدرة على رؤٌتها أو لعدم وضوح مولف هذا النص
الجدٌد.
تصاعد التوتر فً فرٌك االتصال الخاص بالفرٌك العامل المخصص
ّ
المعزز بالتراب ٌوم السبت 5
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
دٌسمبر/كانون األول وهو الموعد النهائً إلحالة النص إلى مؤتمر
األطراف .والتالً أصبح اسلوب العمل لألسبوع الثانً من األسئلة
المتولع المثٌرة للجدل .وتولع أحد أعضاء الوفود بأنه ٌمكن أن ٌُطلب من
الوزراء رئاسة المجموعة المنبثمة .وتساءل آخر عما إذا كان ٌنبغً أن
ٌجتمع الوزراء فً مائدة مستدٌرة .وأشار أحد المشاركٌن المتفائلٌن إلى
أمله فً أن الشفافٌة التً اتسم بها العمل فً األسبوع األول لن تختفً فً
األسبوع الثانً.
أكد لورانس توبٌانا رئٌس مؤتمر األطراف عدة مرات لفرٌك االتصال
ّ
المعزز
الخاص بالفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ان "المفاوضات لم تنته بعد" وأنه ٌجب التركٌز اآلن على "االنتمال
السلس" من النص إلى مؤتمر األطراف.
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