نشرة مفاوضات األرض

خدمت اخببريت لمفبوضبث البيئت والخىميت

الدورة الثبويت والعشرون لمؤحمر أطراف
احفبقيت األمم المخحدة اإلطبريت بشأن حغير
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مؤتمر تغير المناخ المنعقد في مراكش
 11-7نوفمبر /تشرين الثاني 2012

ٌفتتح الٌوم مإتمر تؽٌر المناخ المنعمد فً مراكش وٌستمر حتى 18
نوفمبر/تشرٌن الثانً .وٌضم االجتماع الدورة الثانٌة والعشرٌن
لمإتمر أطراؾ اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ،
والدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ،ومع بدء دخول اتفاق بارٌس حٌز
التنفٌذ ٌوم  4نوفمبر/تشرٌن الثانً  ،تنعمد الدورة األولى لمإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس.
وباإلضافة إلى ذلن ،تنعمد الدورة الخامسة واألربعون للهٌئة الفرعٌة
للتنفٌذ والدورة الخامسة واألربعون للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ،كما سٌنعمد الجزء الثانً من الدورة األولى للفرٌك
العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس.
وفً مإتمر تؽٌر المناخ الذي عُمد فً بون فً ماٌو/آٌار  ،2016بدأ
للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس  ،والهٌئة الفرعٌة
للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة مفاوضات بشؤن
عدد من المضاٌا األساسٌة لتنفٌذ اتفاق بارٌس ،وذلن على النحو المبٌن
فً المرار /1م أ 21-حول اعتماد اتفاق بارٌس ،وتشمل هذه المضاٌا:
المزٌد من اإلرشادات حول خصائص المساهمات المحددة وطنٌا؛
ومزٌد من التوجٌه حول المعلومات التً تمدمها األطراؾ من أجل
تسهٌل الوضوح والشفافٌة والتفاهم فً المساهمات المحددة وطنٌا،
التوجٌه للمحاسبة الخاصة بالمساهمات المحددة وطنٌا لألطراؾ؛
أسالٌب وإجراءات تشؽٌل واستخدام السجل العام  ،والتوجٌهات
الخاصة بالتؤكد من تجنب العد المزدوج على أساس تعدٌل مماثل من
لبل األطراؾ لكل من االنبعاثات بشرٌة المنشؤ من المصادر وعملٌات
إزالتها بواسطة البوالٌع والمتضمنة فً المساهمات المحددة وطنٌا وفما
لالتفاق ؛ المسائل المتعلمة بالمادة  6من اتفاق بارٌس (النُهج
التعاونٌة)؛ مزٌد من التوجٌه فٌما ٌتعلك بالبالؼات المتعلمة بالتكٌؾ،
بصفته عنصر من عناصر المساهمات المحددة وطنٌا .وأسالٌب
المحاسبة الخاصة بالموارد المالٌة التً تم تمدٌمها وتعبئتها من خالل
التدخالت العامة؛ وضع إطار للتكنولوجٌا؛ مصادر لمدخالت عملٌة
التمٌٌم العالمً؛ واسالٌب عملٌة التمٌٌم العالمً .ووتم تكلٌؾ الدورة
األولى من مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
اتفاق بارٌس مكلفة بالنظر فً هذه المضاٌا ولضاٌا إضافٌة .ومن
المتولع لمإتمر مراكش أن ٌستمر فً هذا العمل.

خلفية مختصرة حول اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ وبروتوكول كيوتو

بدأت االستجابة الدولٌة السٌاسٌة لتؽٌر المناخ بتبنً اتفالٌة األمم
المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ فً عام  ،1992ولد وضعت هذه
االتفالٌة اطار العمل الذي ٌهدؾ إلى تثبٌت مستوى ؼازات الدفٌئة فً
الؽالؾ الجوي وذلن بهدؾ تجنب "التدخالت الخطٌرة الناشئة عن
أنشطة بشرٌة" .ولد وصل عدد األطراؾ المولعة على االتفالٌة التً
دخلت حٌز التنفٌذ فً  21مارس /آذار  1994إلى  197طرفا.
وفً دٌسمبر/كانون األول  1997اعتمد مإتمر األطراؾ فً دورته
الثالثة بروتوكول كٌوتو التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر
المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعٌة والدول فً مرحلة

التحول اللتصادٌات السوق بتحمٌك أهداؾ تخفٌض االنبعاثات .ولد
وافمت هذه الدول المعروفة باسم االطراؾ المدرجة فً المرفك األول
لالتفالٌة االطارٌة ،على تخفٌض اجمالً انبعاثات ستة من ؼازات
الدفٌئة بمتوسط  %5دون مستوٌات  1990فً الفترة من -2008
( 2012فترة االلتزام األولى) وبؤهداؾ محددة تختلؾ من دولة
ألخرى .هذا ولد دخل بروتوكول كٌوتو حٌز التنفٌذ فً 16
فبراٌر/شباط  2005وولع علٌه اآلن  192طرفا .وفً دٌسمبر/
كانون االول عام  ، 2015اتفك مإتمر األطراؾ فً دورته الحادٌة
والعشرٌن التً عُمدت فً بارٌس ،فرنسا على اتفاق بارٌس الذي
ٌنص على أن الدول ستمدم المساهمات المحددة وطنٌا والمتزاٌدة
بصورة تدرٌجٌة وأن ٌتم مراجعة التمدم الكلً فً التخفٌؾ والتكٌؾ
سبُل التنفٌذ كل خمس سنوات فً عملٌة التمٌٌم العالمً .دخل اتفاق
و ُ
بارٌس حٌز التنفٌذ فً  4نوفمبر/تشرٌن الثانً  ، 2016واعتبارا ً من
 6نوفمبر/تشرٌن الثانً  2016صدق علٌه  100طرؾ من أصل
 193من األطراؾ المولعة على االتفاق.
المفاوضات طويلة األجل فيما بين  2002إلى  3 2002انعمدت
الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً بروتوكول كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً عام  2005حٌث تمرر
إنشاء الفرٌك العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات
اإلضافٌة لألطراؾ المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول
كٌوتو طبما للمادة  9-3من البروتوكول ،وت ُلزم هذه المادة األطراؾ
المدرجة فً المرفك األول بالنظر فً التعهد بالتزامات إضافٌة لبل
سبع سنوات على األلل من نهاٌة فترة االلتزام األولى .وفً
دٌسمبر/كانون األول  2007انعمد مإتمر األطراؾ فً دورته
الثالثة عشر ،وانعمد مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثالثة فً بالً ،إندونٌسٌا
ونتج عنه االتفاق على خارطة طرٌك بالً للمضاٌا طوٌلة األجل.
وألر مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة عشر خطة عمل بالً وأنشؤ
الفرٌك العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفالٌة لٌكون مسإوالً عن أعمال التخفٌؾ والتكٌؾ
والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء المدرات والرإٌة المشتركة حول العمل
التعاونً طوٌل األجل .واستمرت المفاوضات حول االلتزامات
اإلضافٌة للدول األطراؾ المدرجة فً المرفك األول ضمن أعمال
الفرٌك العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة
لألطراؾ المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول كٌوتو.
وتحدد الموعد النهائً الختتام المفاوضات ذات المسارٌن فً
كوبنهاؼن ،الدانمرن .2009
كوبنهاغن :عُمد مإتمر األمم المتحدة لتؽٌر المناخ فً
دٌسمبر/كانون األول  2009فً كوبنهاؼن ،الدانمرن .ولد شهد
هذا الحدث رفٌع المستوى نزاعا ً حول الشفافٌة والعملٌة ذاتها.
وبنهاٌة مساء ٌوم  18دٌسمبر/كانون األول نتج عن هذه المحادثات
اتفالا ً سٌاسٌا ً ":اتفاق كوبنهاؼن" والذي تم عرضه على الجلسة
العامة لمإتمر األطراؾ إللراره .وبعد ثالثة عشر ساعة من
الجدل ،وافمت الوفود على "االحاطة علماً" باتفاق كوبنهاجن وإلى
مد والٌات المجموعات المتفاوضة حتى الدورة السادسة عشر
لمإتمر األطراؾ والدورة السادسة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
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وشرة مفبوضبث
األرض

اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً  .2010وفً عام
 ، 2010أعلنت ما ٌزٌد على  140دولة دعمها التفاق كوبنهاؼن.
كما لدمت ما ٌزٌد على  80دولة معلومات حول أهداؾ أو أعمال
التخفٌؾ لدٌها.
كانكون 3عُمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً
دٌسمبر/كانون األول  2010فً كانكون ،المكسٌن حٌث لامت
األطراؾ باعتماد اتفالٌات كانكون ،ووافمت األطراؾ على النظر
فً مدى كفاٌة الهدؾ العالمً طوٌل األجل خالل مراجعة -2013
 .2015كما ساهمت اتفالٌة كانكون فً إنشاء مإسسات وعملٌات
جدٌدة وتشمل الصندوق األخضر للمناخ وإطار كانكون للتكٌؾ
ولجنة التكٌؾ وآلٌة التكنولوجٌا والتً تتضمن اللجنة التنفٌذٌة
للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ.
ديربان 3عُمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً دٌربان،
جنوب أفرٌمٌا فً دٌسمبر/كانون األول  .2011وتشمل نتائج
مإتمر دٌربان موافمة األطراؾ على بدء عمل الفرٌك العامل
ّ
المعزز لٌُكلؾ بمهمة
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
"إعداد بروتوكول أو أداة لانونٌة أخرى أو نتٌجة متفك علٌها ذات
لوة لانونٌة بموجب االتفالٌة ٌتم تطبٌمها على كل األطراؾ" بحد
ألصى فً عام  ، 2015حتى تدخل حٌز التنفٌذ عام .2020
وباإلضافة إلى ذلن تم تكلٌؾ الفرٌك العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز بالنظر فً اإلجراءات الخاصة بؽلك
بمنهاج دٌربان للعمل
فجوة طموح ما لبل  2020والتً تتعلك بهدؾ ألل من  2درجة
مئوٌة.
الدوحة 3تم عمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً الدوحة،
لطر فً نوفمبر /تشرٌن الثانً ودٌسمبر /كانون األول  .2012ولد
نتج عن هذا المإتمر حزمة من المرارات ٌشار إلٌها بـ "بوابة الدوحة
للمناخ" .وتتضمن هذه المرارات تعدٌالت على بروتوكول كٌوتو
لتحدٌد فترة التزام ثانٌة ( )2020-2013واالتفاق على إنهاء عمل
الفرٌك العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة
لألطراؾ المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول
كٌوتو،وٌشمل أٌضا الفرٌك العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً
الطوٌل األجل بموجب االتفالٌة وإنهاء المفاوضات بموجب خطة عمل
بالً.
وارسو 3تم عمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً نوفمبر/
تشرٌن الثانً  2013فً وارسو ،بولندا .ولد ألر االجتماع المرار
الخاص بالفرٌك العامل والذي ٌدعو األطراؾ إلى البدء فً أو تكثٌؾ
االستعدادات المحلٌة الخاصة بالمساهمات المحددة وطنٌا .كما ألرت
األطراؾ لرارا ً بإنشاء آلٌة وارسو الدولٌة حول الخسائر واألضرار
المتعلمة بآثار تؽٌر المناخ ،وإطاروارسو للمبادرة المعززة لخفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً الدول
النامٌة .
ليما 3انعمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً لٌما ،بٌرو
فً دٌسمبر /كانون األول  .2014ولد اعتمدت الدورة العشرون
لمإتمر األطراؾ "نداء لٌما للعمل المناخً" والذي ٌدفع المفاوضات
نحو اتفاق عام  2015وٌشمل عملٌة تمدٌم ومراجعة المساهمات
الممررة المحددة على المستوى الوطنً .كما تناول المرار تعزٌز
طموح ما لبل  .2020كما اعتمدت األطراؾ  19لراراً ،وتشمل هذه
المرارات عدة أمور من بٌنها :المساعدة فً تفعٌل آلٌة وارسو الدولٌة
للخسائر واألضرار ،والبدء فً برنامج عمل لٌما حول النوع
االجتماعً ،واعتماد إعالن لٌما حول التعلٌم وزٌادة الوعً.
باريس :عمد مإتمر تؽٌر المناخ فً بارٌس ،فرنسا ،فً نوفمبر/
تشرٌن الثانً ودٌسمبر/كانون األول  2015ونتج عنه اعتماد اتفاق
بارٌس بشؤن تؽٌر المناخ .وٌتضمن االتفاق األهداؾ التالٌة :االبماء
على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمٌة فً حدود ألل بكثٌر من 2
درجة مئوٌة فوق مستوٌات ما لبل الثورة الصناعٌة ومواصلة الجهود
الرامٌة للحد من ارتفاع درجة الحرارة فً حد ال ٌتجاوز  1.5درجة
مئوٌة فوق مستوٌات ما لبل الثورة الصناعٌة ،وتعزٌز المدرة العالمٌة
على التكٌؾ ،وتعزٌز المدرة على تحمل تؽٌر المناخٌ .خلك االتفاق
دورتٌن مدتهما خمس سنوات .دورة منها لألطراؾ لتمدٌم مساهماتها
المحددة وطنٌا ،كل مساهمة متعالبة تمثل تمدما عن المساهمة السابمة،

المجلد  ،21رقم  876صفحت 2

مما ٌعكس المسإولٌات المشتركة ولكن المتباٌنة والمدرات ذات
الصلة ،فً ضوء الظروؾ الوطنٌة المختلفة .وبحلول عام ،2020
سٌُطلب من األطراؾ التً تحتوي مساهماتها المحددة وطنٌا على
إطار زمنً ٌصل حتى عام  2025أن تموم باإلبالغ عن مساهمات
جدٌدة واألطراؾ التً تحتوي مساهماتها المحددة وطنٌا على إطار
زمنً ٌصل حتى عام  2030أن تموم باإلبالغ عن أو تحدٌث هذه
المساهمات .والدورة الثانٌة هً عملٌة التمٌٌم العالمً للجهود
الجماعٌة ،والتً ستبدأ فً عام  2023فً أعماب حوار مٌسر فً عام
 .2018وتلتزم جمٌع األطراؾ باإلبالغ عن جهودها باستخدام إطار
الشفافٌة المشترن ،مع تمدٌم الدعم للدول النامٌة للوفاء بالتزاماتها فً
تمدٌم التمارٌر .وٌتضمن االتفاق إنشاء آلٌة للمساهمة فً تخفٌؾ
انبعاثات ؼازات الدفٌئة ودعم التنمٌة المستدامة وإطارا التكنولوجٌا
لتوفٌر التوجٌه الشامل آللٌة التكنولوجٌا.

األحداث الرئيسية بين الدورات

حفل توقيع اتفاق باريس 3تم تنظٌم حفل تولٌع اتفاق بارٌس فً 22
أبرٌل/نٌسان  2016فً ممر األمم المتحدة فً نٌوٌورن .وخالل
الحفل ،ولعت  174دولة واالتحاد األوروبً على اتفاق بارٌس
وأودعت  15دولة صكون التصدٌك الخاصة بها.
مؤتمر تغير المناخ المنعقد في بون 3انعمد مإتمر تؽٌر المناخ فً
بون فً الفترة من  26-16ماٌو /آٌار  ،2016حٌث انعمدت الدورة
الرابعة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ و الدورة الرابعة واألربعٌن
للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،والدورة األولى للفرٌك
العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس (فرٌك اتفاق بارٌس) .ولد
استمعت الدورة األولى لفرٌك اتفاق بارٌس إلى وجهات النظر األولٌة
عن األعمال المكلفة بها بموجب اتفاق بارٌس واعتمدت النتائج
الخاصة بالمزٌد من العمل.
باإلضافة إلى اعتماد االستنتاجات المتعلمة بالبنود المدرجة على جدول
األعمال ،بدأت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة بالعمل على المضاٌا المكلفة بها بموجب الممرر /1م أ-
 21حول اعتماد اتفاق بارٌس ،وتشمل تطوٌر أسالٌب وإجراءات
السجل العام للمساهمات المحددة وطنٌا ،والبالؼات الخاصة بالتكٌؾ
وذلن ضمن الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ؛ اإلطار التكنولوجً وأسالٌب المادة
 6من االتفاق (النهج التعاونٌة) وذلن ضمن أعمال الهٌئة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
االجتماع الثامن والعشرون ألطراف بروتوكول مونتلاير :انعمد
االجتماع الثامن والعشرون ألطراؾ بروتوكول مونتلاير فً الفترة
من  14-10أكتوبر/تشرٌن األول  2016فً كٌؽالً ،رواندا .وركز
هذا االجتماع على مسار دبً حول الهٌدروفلوروكربون ،والذي
بموجبه تم تكلٌؾ األطراؾ بمواصلة المفاوضات بهدؾ االتفاق على
تعدٌل البروتوكول فً عام  .2016اعتمد أعضاء الوفود تعدٌل
كٌؽالً لبروتوكول مونتلاير والذي تضمن الجداول الزمنٌة للخفض
التدرٌجً لمركبات الهٌدروفلوروكربون لكل من الدول المتمدمة
والنامٌة.
االجتماع الرابع عشر لمجلس الصندوق األخضر للمناخ  :اجتمع
مجلس الصندوق األخضر للمناخ فً الفترة من 14-12
أكتوبر/تشرٌن األول  ،2016فً سونؽدو ،جمهورٌة كورٌا ،وتمت
الموافمة على تمدٌم تموٌل بمبلػ  745ملٌون دوالر أمرٌكً لتموٌل
عشرة مشروعات فً  27دولة ،فً مجالً التخفٌؾ والتكٌؾ.
الدورة الرابعة واألربعون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ 3انعمدت الدورة الرابعة واألربعون للهٌئة الحكومٌة الدولٌة
المعنٌة بتؽٌر المناخ فً الفترة من  21-17أكتوبر/تشرٌن األول
 2016فً بانكون ،تاٌالند .اعتمدت هذ الدورة  12لرارا ،تشمل
الخطوط العرٌضة للتمرٌر الخاص بظاهرة االحتباس الحراري عند
 1.5درجة مئوٌة ،وتمرٌرمنهجٌة لتحسٌن الخطوط التوجٌهٌة للهٌئة
لعام  2006بشؤن لوائم الجرد الوطنٌة لؽازات الدفٌئة.
دخول اتفاق باريس حيز النفاذ 3دخل اتفاق بارٌس حٌز النفاذ فً 4
نوفمبر /تشرٌن الثانً  ،2016وذلن بعد مرور ٌ 30وما من الوفاء
بالمتطلبات المزدوجة لتصدٌك  55دولة على األلل تمثل  ٪55على
األلل من االنبعاثات العالمٌة لؽازات الدفٌئة .ولد صدلت  100دولة
على هذا االتفاق حتى اآلن.
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