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األحداث الرئٌسٌة لمإتمر تغٌر المناخ المنعمد فً مراكش
األثنٌن 7 ،نوفمبر /تشرٌن الثانً 6102
افتُتح مإتمر تغٌر المناخ المنعمد فً مراكش ،المغرب ،صباح االثنٌن الموافك 7
نوفمبر /تشرٌن الثانً .وبعد حفل االفتتاح ،اجتمع أعضاء الوفود لحضور
الجلسات العامة االفتتاحٌة لمإتمر األطراف ومإتمر األطراف العامل بوصفه
اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو والهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس.
وخالل فترة ما بعد الظهر ،اجتمعت مجموعات اتصال الهٌئتٌن وأُجرٌت
مشاورات غٌر رسمٌة.

حفل االفتتاح
افتتحت سٌجولٌن روٌال ،فرنسا ،رئٌسة الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراف والدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراف العامل ،الدورة الثانٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراف ،مشٌرة ً إلى تصدٌك  100دولة على اتفاق بارٌس،
مناشدة ً بالً أطراف اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ للتصدٌك
علٌه لبل حلول نهاٌة عام  .2016ووصفت تلن الدورة بؤنها "مإتمر األطراف
األفارلة" ودعت إلى سٌادة العدالة المناخٌة فً المارة.
أكدت باترٌشٌا اسبٌنوزا ،األمٌن التنفٌذي لالتفالٌة اإلطارٌة ،على أن تحمٌك
أهداف اتفاق بارٌس لٌست أمرا ً مسلما ً به ،مشٌرة ً إلى ضرورة اآلتً :دعم
التكٌف ،وإحراز تمدم فً آلٌة الخسائر واألضرار ،والوصول إلى مستوى من
المدرة على التنبإ بالتموٌل الذي من شؤنها تحفٌز التنمٌة منخفضة االنبعاثات.
أشار هوسنج لً ،رئٌس الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ ،فً
برنامج عمل الهٌئة "المعبؤ باإلجراءات" للمساهمة فً تنفٌذ اتفاق بارٌس على
أساس العلم ،بما فً ذلن الموافمة على الخطوط العرٌضة للتمرٌر الخاص
الصادر بشؤن ظاهرة االحتباس الحراري عند  1.5درجة مئوٌة ،طبما ً لطلب
مإتمر أطراف االتفالٌة اإلطارٌة.
مشٌرا ً إلى حدائك مراكش الشهٌرة ،أوضح دمحم العربً بلماٌد ،عمدة مراكش،
الجهود التً تبذلها المدٌنة لحماٌة البٌئة ،ومنها على سبٌل المثال ،المساحات
الخضراء وتنفٌذ مشروعات كفاءة الطالة ،فضال عن التزامها بؤداء دور ناجح
فً لٌادة مإتمر األطراف للوصول إلى حلول ملموسة.

الجلسة االفتتاحٌة لمإتمر األطراف
المسائل التنظٌمٌة :انتخاب أعضاء المكتب :تم انتخاب صالح الدٌن مزوار،
وزٌر الشئون الخارجٌة المغربً ،بالتزكٌة رئٌسا ً للدورة الثانٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراف والدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراف العامل .بعد ترحٌب
مزاور بؤعضاء الوفود فً "المدٌنة الحمراء" ،لال أن المإتمر ٌثبت التزام المارة
بؤكملها بالعمل المناخً .وأثنى على سرعة تنفٌذ الدول التفاق بارٌس ،داعٌا ً إلى
االعتماد على هذه الدٌنامٌكٌة إلعطاء معنى ملموس لالتفاق و"إنجاز آلٌات الدعم
ذات الصلة".
النظام الداخلً :اتفمت األطراف على تطبٌك مسودة النظام الداخلً
) ،(FCCC/CP/1996/2باستثناء مسودة المادة  42بشؤن التصوٌت .أشار
رئٌس الدورة إلى أن المغرب سوف ٌجري مشاورات غٌر رسمٌة بشؤن هذا
البند من جدول األعمال وسٌمدم تمرٌرا ً إلى الجلسة العامة.
إلرار جدول األعمال :عرض مزوار ،رئٌس مإتمر األطراف ،جدول األعمال
المإلت وجدول األعمال المإلت التكمٌلً (FCCC/CP/2016/1 and

) ،Add.1مشٌرا ً إلى أن األمانة لد تلمت طلبا ً من مندوب تركٌا بشؤن إدراج بند
أو بند فرعً حول إمكانٌة وصول األطراف ،التً ٌمر مإتمر األطراف بؤن لها
ظروفا ً خاصة ،إلى الدعم الممدم من الصندوق األخضر للمناخ ومن مركز
وشبكة تكنولوجٌا المناخ بموجب اتفاق بارٌس.
أشار مندوب فرنسا إلى المشاورات التً أُجرٌت مع جمٌع المجموعات اإلللٌمٌة
حول الظروف الخاصة التً تواجه تركٌا ،موضحا ً تفضٌل العدٌد من أعضاء
الوفود إجراء مشاورات ثنائٌة بدال من اتخاذ لرار من مإتمر األطراف .أٌدت
عدة مجموعات فكرة إجراء المشاورات ،لكنها عارضت تعدٌل جدول األعمال.
ودعا مندوب تركٌا إلى اتخاذ لرار واضح من لبل مإتمر األطراف.
بعد اإلنتهاء من المشاورات ،وافمت األطراف على إلرار جدول األعمال
بالبند المعنً بالمراجعة الثانٌةً لمدى مالءمة مواد االتفالٌة (4-2أ) و(ب)
(التخفٌف من لبل البلدان المتمدمة) ،مع تعلٌك طلب مندوب تركٌا للنظر فٌه فً
إطار مسائل أخرى.
انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئٌس :نظرا ً لعدم انتهاء المشاورات الخاصة
بهذا البند بعد وتعلٌك الترشٌحات ،وافمت األطراف على مواصلة المشاورات،
التً ٌموم بتٌسٌر أعمالها والتر سكولدت اسبٌنٌل ،االكوادور ،نائب رئٌس مإتمر
األطراف /مإتمر األطراف العامل ،وتم إرجاء االنتخابات حتى ٌتم االنتهاء من
جمٌع الترشٌحات .وأشار مزوار ،رئٌس مإتمر األطراف ،أنه وفما ً لمسودة
النظام الداخلً المطبمة ،سوف ٌظل أعضاء المكتب الحالٌٌن فً مناصبهم لحٌن
انتخاب من ٌخلفهم ،وحث األطراف على تمدٌم ترشٌحاتها.
لبول المنظمات المرالبة :اتفمت األطراف على الموافمة على جمٌع المنظمات
المرالبة المدرجة فً البند .FCCC/CP/2016/3
تنظٌم العمل :اتفمت األطراف على تنظٌم العمل ،مطالبٌن الفرٌك العامل
المخصص المعنً باتفاق بارٌس بالمٌام بالعمل التحضٌري ،حتى ٌتمكن صندوق
التكٌف من مساعدة اتفاق بارٌس وتوجٌه توصٌة إلى مإتمر األطراف العامل
للنظر فً العمل التحضٌري فً موعد ألصاه الدورة الخامسة عشر لمإتمر
األطراف العامل.
وردا ً على االلتراح الممدم من الرئٌس مزاور بشؤن انتهاء كل من الهٌئة الفرعٌة
للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والفرٌك العامل المخصص
المعنً باتفاق بارٌس من أعمالهم ٌوم االثنٌن الموافك  14نوفمبر /تشرٌن
الثانً ،طلب مندوب سوٌسرا ،نٌابةً عن مجموعة السالمة البٌئٌة ،إتاحة إجراء
مشاورات لمواصلة النظر فً األمور المتعلمة باتفاق بارٌس السابمة لهذا التارٌخ
والتً ال تتطلب اتخاذ ممررات نهائٌة فً مراكش .وفً السٌاق ذاته ،صرحت
اسبٌنوزا ،األمٌن التنفٌذي لالتفالٌة اإلطارٌة ،أن المشاورات حول سبل مواصلة
"الحوار" السابك للرابع عشر من نوفمبر /تشرٌن الثانً جارٌة بالفعل.
أشار مزوار ،رئٌس مإتمر األطراف ،إلى ظهور تفهم لجدول األعمال
المإلت لمإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس ٌوم
الثالثاء الموافك  15نوفمبر /تشرٌن الثانً ،والترح أن ٌمر هذا المإتمر فً
دورته األولى جدول األعمال باعتباره خاتمة إجرائٌة تواصل عملها سواء فً
عام  2017أو  .2018وسوف تجرى مشاورات غٌر رسمٌة مفتوحة العضوٌة
بشؤن افتتاح الدورة األولى لمإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
فً اتفاق بارٌس.

الجلسة االفتتاحٌة لمإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً
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وشرة مفبوضبث
األرض

بروتوكول كٌوتو
المسائل التنظٌمٌة :إلرار جدول األعمال وتنظٌم العمل :ألرت األطراف جدول
األعمال ) (FCCC/KP/CMP/2016/1وافمت على تنظٌم العمل .ولال
مزوار،رئٌس مإتمر األطراف العامل أن المشاورات سوف تستمر النتخاب
أعضاء المكتب الجدد .ثم علك مزوار الدورة.

الجلسة االفتتاحٌة للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
افتتح كارلوس فولر ،بلٌز ،رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة،
االجتماع.
المسائل التنظٌمٌة :وافمت األطراف على إلرار جدول األعمال المإلت
) (FCCC/SBSTA/2016/3وعلى تنظٌم العمل .ذ ّكر فولر ،رئٌس الهٌئة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،األطراف بتمدٌم ترشٌحاتها لألعضاء
المكتب اآلخرٌن بخالف الرئٌس بحلول  11نوفمبر /تشرٌن الثانً.
البٌانات االفتتاحٌة :شددت مندوبة تاٌالند ،نٌابةً عن مجموعة الـ  /77الصٌن،
على ضرورة تمدٌم تمارٌر بشؤن العمل والدعم لما لبل  ،2020بما فً ذلن من
خالل الحوار التٌسٌري بشؤن العمل والدعم .كما أبرزت أهمٌة عدة أمور من
بٌنها ،دعم تنفٌذ التكٌف وإعادة النظر فً آلٌة وارسو الدولٌة المعنٌة بتخفٌف
الخسائر واألضرار المرتبطة بآثار تغٌر المناخ ،ودعت إلى التعامل مع جمٌع
المضاٌا بطرٌمة متوازنة فً إطار النهج التعاونٌة.
بعد ترحٌبه بالتطورات التً شهدتها فً المنظمة البحرٌة الدولٌة ومنظمة
الطٌران المدنً الدولً ،صرح مندوب االتحاد األوروبً بضرورة وضع
الجهود المبذولة فً لطاعً الطٌران والشحن فً االعتبار أثناء عملٌة التمٌٌم
العالمً.
صرحت مندوبة أسترالٌا ،نٌابةً عن مجموعة المظلة ،أن إعادة النظر فً آلٌة
وارسو الدولٌة من شؤنها أن تضمن عمل تلن اآللٌة بؤلصى فعالٌة ممكنة.
وأضافت أن المنالشات الجارٌة بشؤن النهج التعاونٌة من شؤنها أن تساعد على
زٌادة طموح األطراف.
أبرز مندوب جزر المالدٌف ،نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة
عدة أمور من بٌنها :ضرورة نشر التمرٌر الخاص الصادر عن الهٌئة الحكومٌة
الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ بشؤن ظاهرة االحتباس الحراري عند  1.5درجة
مئوٌة فً ألرب ولت ممكن فً عام  ،2018والحاجة إلى ضمان السالمة البٌئٌة
فٌما ٌتعلك بالنهج التعاونٌة؛ وإعادة النظر فً آلٌة وارسو الدولٌة باعتبارها من
األولوٌات .ودعا مندوب كوستارٌكا ،نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة
والكارٌبً إلى إدراج التمارٌر الخاصة العادٌة الصادرة عن الهٌئة الحكومٌة
الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ كمدخالت فً عملٌة التمٌٌم العالمً.
لتحمٌك ألصى لدر من الفعالٌة ،دعا مندوب المكسٌن ،نٌابةً عن مجموعة
السالمة البٌئٌة ،لالستفادة من التآزر مع اتفالٌات األمم المتحدة األخرى بغرض
المساعدة فً تنفٌذ اتفاق بارٌس.
وحث مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابةً عن المجموعة العربٌة ،على
ضمان عدم ولوف حموق الملكٌة الفكرٌة حائال دون نمل التكنولوجٌا .كما حث
مندوب مالً ،نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة ،على زٌادة المساهمات المالٌة لتنفٌذ
أعمال التكٌف ومتابعة إعادة النظر فً آلٌة وارسو الدولٌة.
شددت مندوب بنما ،نٌابةً عن ائتالف بلدان الغابات المطٌرة ،على ضرورة
تحسٌن فعالٌة تموٌل مبادرة خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة وإشران المطاع الخاص .وأكد مندوب
نٌكاراغوا ،نٌابةً عن معاهدة التكامل االجتماعً ألمرٌكا الوسطى ،على ضرورة
توجٌه المنالشات المعنٌة بالزراعة نحو التكٌف وضمان السٌادة الغذائٌة واألمن.
طالب مندوب االتحاد األوروبً باآلتً :إعداد استنتاجات موضوعٌة حول كٌفٌة
دعم الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ لعملٌة التمٌٌم العالمً؛ وتكوٌن
فكرة واضحة حول كٌفٌة مساعدة اإلطار التكنولوجً فً حل مشكلة تجزئة
العملٌات الحالٌة الرامٌة إلى تسهٌل نمل التكنولوجٌا؛ وأٌد مندوب جمهورٌة
الكونغو الدٌممراطٌة ،نٌابةً عن ألل البلدان نمواً ،تمدٌم انجازات خاصة بخطة
العمل الخمسٌة .كما شدد مندوب ألل البلدان نموا ً على األولوٌة المصوى التً
ٌجب إعطائها لنتائج المسائل المتعلمة بالزراعة وأشار إلى النمارٌر الممدمة فً
هذا الصدد.
تنمٌة ونمل التكنولوجٌا :التمرٌر السنوي المشترن للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا
ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ :أشارت دودزٌل نهلٌنجٌثوا ماسٌنا،
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سوازٌالند ،رئٌسة اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ،إلى أن اللجنة لد حددت العدٌد من
الموضوعات المحتملة للمنالشة خالل اجتماعات الخبراء التمنٌٌن فً المستمبل.
وأفاد سبنسر توماس ،غرٌنادا ،نائب رئٌس المجلس االستشاري لمركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ ،أن المركز ٌشارن فً سلسلة من المشروعات التجرٌبٌة مع
مرفك البٌئة العالمٌة .وسوف تتم منالشة هذا البند فً مشاورات غٌر رسمٌة.
المضاٌا المنهجٌة بموجب االتفالٌة :ولود السفن :أشار مندوب منظمة الطٌران
المدنً الدولً إلى االتفاق المعنً ببرنامج معاوضة األثر الكربونً والحد منه
فً الطٌران الدولً .وذكر مندوب المنظمة البحرٌة الدولٌة إلى شرط جدٌد
فرض على السفن ،وهو تسجٌل بٌانات استهالن زٌت الولود واإلبالغ بها.
شدد مندوب الهند ،نٌابةً عن العدٌد من البلدان النامٌة واالئتالفات ،أن اآللٌات
التً وضعتها منظمة الطٌران المدنً الدولً والمنظمة البحرٌة الدولٌة ٌجب أن
تتالءم مع مبادئ االتفالٌة وممررات مإتمر األطراف .ولال مندوب الٌابان أن
المنظمة البحرٌة الدولٌة ومنظمة الطٌران المدنً الدولً هما المحافل المناسبة
لمعالجة االنبعاثات الناجمة عن الطٌران الدولً والنمل البحري .رحب مندوبا
الوالٌات المتحدة وسنغافورة بإلرار برنامج معاوضة األثر الكربونً والحد منه
فً الطٌران الدولً وتعدٌل المنظمة البحرٌة الدولٌة التفالٌة ماربول بشؤن
استهالن ولود السفن ،وشدد مندوب سنغافورة على ضرورة وضع تدابٌر طوٌلة
األجل .وسوف ٌجري فولر ،رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ،مشاورات غٌر رسمٌة.
تمارٌر بشؤن األنشطة األخرى :أحٌطت الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة علما ً بالتمارٌر (FCCC/SBSTA/2016/INF.8, INF.11
)and INF.12
تم النظر فً البنود والبنود الفرعٌة التالٌة فً إٌجاز ،ثم إرسالها إلى فرق
االتصال:
اآلثار المترتبة على تنفٌذ تدابٌر االستجابة :تحسٌن المنتدى وبرنامج العمل
والطرائك وبرنامج العمل والمهام ذات الصلة باتفاق بارٌس
طرق محاسبة الموارد المالٌة الممدمة والمعبئة من خالل المساعدات العامة وفما ً
للمادة  7-9من اتفاق بارٌس.
تم النظر فً البنود والبنود الفرعٌة التالٌة بإٌجاز ،ثم إرسالها إلى المشاورات
غٌر الرسمٌة:
برنامج عمل نٌروبً لمتعلك بتؤثٌرات تغٌر المناخ والمابلٌة للتؤثر به والتكٌف
معه.
تمرٌر لجنة التكٌف.
تمرٌر اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة.
الزراعة.
إطار التكنولوجٌا وفما ً للمادة  4-10من اتفاق بارٌس.
العلوم والمراجعة.
المسائل المتعلمة بالمادة  3-2من بروتوكول كٌوتو (اآلثار السلبٌة للسٌاسات
والتدابٌر)؛
المضاٌا المنهجٌة بموجب االتفالٌة :واجهة بٌانات غازات الدفٌئة.
المضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو :استخدام األراضً وتغٌر استخدام
األراضً واألحراج.
المسائل المتعلمة بالمادة  6من اتفاق بارٌس (النهج التعاونٌة).
سوف ٌموم رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بالتشاور مع
األطراف المعنٌة وإعداد مسودة النتائج بشؤن هذا البند الفرعً المعنً بحجز
الكربون وتخزٌنه فً التكوٌنات الجٌولوجٌة كؤحد أنشطة مشروع آلٌة التنمٌة
النظٌفة.
أغلك فولر ،رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة الجلسة العامة.
طرق محاسبة الموارد المالٌة الممدمة والمعبئة من خالل المساعدات العامة
وفما ً للمادة  7-9من اتفاق بارٌس :تشارن فً رئاسة هذا الفرٌك رافائٌل دا
سولٌر (البرازٌل) وأوتً هونكاتوكٌا (فنلندا) .واتفمت األطراف على طرٌمة
العمل ،بما فً ذلن عمد ورشة عمل فً الدورة والمشاورات غٌر الرسمٌة.
وأوضح دا سولٌر ،الرئٌس المتشارن ،تولع لٌام الفرٌك فً نهاٌة األسبوع
بتحدٌد العناصر الممكنة للطرق الممرر اعتمادها خالل الدورة األولى لمإتمر
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس.
نالشت األطراف ،عدة أمور من بٌنها ،ما إذا كان تكلٌف الفرٌك ٌمتصر على
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طرائك حساب الموارد المجمعة من البلدان المتمدمة إلى البلدان النامٌة فمط.
أبرز مندوب الفلبٌن ،نٌابةً عن مجموعة  /77الصٌن ،عاللة ذلن بمضاٌا أخرى،
من بٌنها الشفافٌة وعملٌة التمٌٌم العالمً ،ودعا إلى دراسة التعارٌف .وطالب
مندوب شٌلً ،نٌابةً عن الرابطة المستملة المرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ،بتحدٌد
التموٌل العام.
أما عن نتائج الدورة ،فمد أٌد أعضاء وفود عدة بلدان مسودة الممرر .وأكد مندوبا
االتحاد األوروبً وسوٌسرا على عدة أمور من بٌنها ،ضرورة توضٌح سبل
المضً لدما ً نحو الدورة الرابعة والعشرٌن لمإتمر األطراف .واستفسر مندوب
الوالٌات المتحدة عن الطرق األخرى الممكنة إلحراز التمدم .وسوف تستمر
المشاورات غٌر الرسمٌة.

الجلسة االفتتاحٌة للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
افتتح االجتماع توماس تشروزو ،بولندا ،رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ.
المسائل التنظٌمٌة :اعتمدت األطراف جدول األعمال المإلت وتنظٌم العمل
( ،)FCCC/SBI/2016/9مع تعلٌك النظر فً البند الفرعً المعنً
بالمعلومات الواردة فً البالغات الوطنٌة من األطراف غٌر المدرجة فً المرفك
األول معلما .أماعن انتخاب أعضاء المكتب ،أشار تشروزو ،الرئٌس المتشارن،
إلى أن الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ مطالبة بانتخاب نائب رئٌس جدٌد وممررا ً للجنة.
الكلمات االفتتاحٌة :أكد مندوب تاٌالند ،نٌابة عن مجموعة ال  / -77الصٌن،
ضرورة تمدٌم الدعم لتعزٌز خطط التكٌف الوطنٌة وتنفٌذ نمل التكنولوجٌا.
مشٌرا إلى التمدم الذي أحرزته األطراف فً مجال المساواة بٌن الجنسٌن  ،كما
أكد على الحاجة إلى تعزٌز التوازن والشمولٌة فً المساواة بٌن الجنسٌن.
سلط مندوب جمهورٌة الكونغو الدٌممراطٌة ،نٌابة عن ألل البلدان نموا ،الضوء
على ضرورة تبسٌط اإلجراءات للحصول على الدعم المالً لتنفٌذ خطط التكٌف
الوطنٌة ، .دعا مع مندوب االتحاد األوروبً إلى تفعٌل لجنة بارٌس لبناء
المدرات فً الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراف.
وجه مندوب أسترالٌا ،نٌابة عن مجموعة المظلة ،االنتباه إلى ضرورة لٌام
جمٌع األطراف بالمشاركة فً نظام الشفافٌة المائم وذلن للتوسع فً برنامج
عمل لٌما الخاص بالمساواة بٌن الجنسٌن.
أعرب مندوب جزر المالدٌف ،نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة ،عن
للمه من أن العدٌد من أطراف المرفك األول لد أبلغت فً عام 2014
بمستوٌات من االنبعاثات تجاوزت مستوٌات عام  ،1990ودعا إلى تعزٌز آلٌة
وارسو الدولٌة حول األضرار والخسائر.
طالب مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابة عن المجموعة العربٌة ،باالهتمام
المتوازن بالتكٌف والتخفٌف ،بما فً ذلن الروابط الخاصة بهما .وبعدم وجود
إجراءات أحادٌة الجانب من لبل الدول المتمدمة كما طالب بتمدٌم الدعم.
مندوب غواتٌماال نٌابة عن الرابطة المستملة المرٌكا الالتٌنٌة
أكد
والكارٌبً ،على ضرورة اعتماد الشروط المرجعٌة للجنة بارٌس لبناء المدرات
وتحدٌد أولوٌات عمل اللجنة فً عام  ،2017وأكد على الشفافٌة باعتبارها من
الدعائم الهامة لتنفٌذ اتفاق بارٌس.
شجع مندوب جمهورٌة كورٌا ،نٌابة عن مجموعة السالمة البٌئٌة  ،المزٌد من
البلدان غٌر المدرجة فً المرفك األول أن تمدم تمارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن
وأشار إلى أن تعزٌز لوائم جرد غازات الدفٌئة لدي المإسسات الوطنٌة ٌجب
أن ٌكون أولوٌة لدى لجنة بارٌس لبناء المدرات فً عام .2017
دعم مندوب مالً ،نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة ،منالشة اسالٌب وإجراءات
السجل/السجالت العامة للمساهمات المحددة وطنٌا والبالغات حول التكٌف فً
مجموعة اتصال واحدة ،وحث على إعطاء األولوٌة للتركٌز السنوي للجنة
بارٌس لبناء المدرات.
أكد مندوب اإلكوادور نٌابة عن مجموعة الدول النامٌة متماربة التفكٌر على
أن أي نتائج ٌنبغً أن تدعم البلدان النامٌة فً اتخاذ إجراءات المناخ فً ضوء
ظروفها الوطنٌة وأهداف التنمٌة المستدامة.
أشار مندوب المنظمة العالمٌة لألرصاد الجوٌة إلى العمل الذي ٌموم به
اإلطار العالمً للخدمات المناخٌة فً مجال التكٌف.
ولال مندوب االتحاد التجاري للمنظمات غٌر الحكومٌة أن برنامج العمل الخاص
بتؤثٌر تنفٌذ تدابٌر االستجابة ٌجب أن ٌوجه االهتمام الكافً بالحاجة إلى االنتمال
العادل.
أشارت مندوبة منظمات المرأة والمساواة بٌن الجنسٌن إلى أن ثلث األطراف
تناولت المساواة بٌن الجنسٌن فً مساهماتهم الممررة المحددة وطنٌا وحثت على
متابعة برنامج عمل لٌما حول المساواة بٌن الجنسٌن.
دعا مندوب المنظمات غٌر الحكومٌة للشباب إلى ضرورة جعل مبادرة العمل
من أجل التمكٌن المناخً أولوٌة فً تنفٌذ اتفاق بارٌس وطالب جمٌع األطراف
بتعٌٌن نماط االتصال الوطنٌة فً مبادرة العمل من أجل التمكٌن المناخً .
ولال مندوب المنظمات غٌر الحكومٌة فً مجال األعمال والصناعة أن "عالم ما
بعد بارٌس" ٌتطلب نماذج جدٌدة للعمل معا من أجل تنفٌذ األعمال المطلوبة
بنجاح.
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ودعا مندوب شبكة العمل المناخً لتمدٌم مزٌد من الموارد آللٌة وارسو
الدولٌة وتكلٌف الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ بإعداد نموذج تموٌل متولع ومنتظم
لمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ العتماده فً الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر
األطراف.
دعا مندوب  Climate Justice Nowإلى تعزٌز مهام آلٌة وارسو الدولٌة
وتتبع تدفمات التموٌل إلى البلدان النامٌة لضمان أن التدفمات كافٌة وعامة وخالٌة
من المصالح التجارٌة.
أشار مندوب المنظمات المعنٌة بالمزارعٌن إلى أن اتفاق بارٌس ٌعترف بؤولوٌة
الحفاظ على األمن الغذائً والمضاء على الجوع .ودعا مندوب الشعوب األصلٌة
إلى إنشاء منتدى خبراء للشعوب األصلٌة واجتماعات للخبراء التمنٌٌن حول
المعارف التملٌدٌة للشعوب األصلٌة.
سلط مندوب النظام العالمً لمرالبة المناخ الضوء على خطة التنفٌذ الجدٌدة
الممدمة إلى الدورة الخامسة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ،والتً حددت ألول مرة أهدافا لرصد الدورات العالمٌة للمٌاه
والكربون والطالة فضال عن المحٌط الحٌوي.
تمرٌر لجنة التكٌف :ذكر منبٌنج تشن ،الصٌن ،رئٌس لجنة التكٌف أن التمرٌر
ٌحتوي على المعلومات التنظٌمٌة واإلجرائٌة ،وعلى توصٌات فنٌة لعرضها
على مإتمر األطراف ،وخطة عمل منمحة مع مراعاة الممرر  /1م أ21-
(نتٌجة بارٌس)  .وأشار إلى أنه سوف ٌتم ٌعمد مشاورات غٌر رسمٌة.
تمرٌر اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة المعنٌة الخسائر واألضرار
المرتبطة بآثار التغٌرات المناخٌة :لدمت شٌرٌن دسوزا ،الوالٌات المتحدة،
الرئٌس المتشارن للجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة حول الخسائر واألضرار
التمرٌر ( )FCCC / SB / 2016/3وأكدت أن االلٌة لم تستكمل بعد برنامج
عملها لمدة سنتٌن ،على الرغم من األعمال الكبٌرة التً تمت مإخرا ،بما فً
ذلن الخسائر غٌر االلتصادٌة .وأشارت أنه سوف ٌتم عمد مشاورات غٌر
رسمٌة.
التمارٌر الواردة من األطراف المدرجة فً المرفك األول :المولف الخاص
بتمدٌم واستعراض التمارٌر الثانٌة لفترة السنتٌن من األطراف المدرجة فً
المرفك األول :وأُحٌطت الهٌئة علما بمولف تمدٌم واستعراض التمارٌر الثانٌة
لفترة السنتٌن الممدمة من األطراف المدرجة فً المرفك األول ( FCCC /
.)SBI / 2016 / INF 0.9
تمرٌر عن بٌانات الجرد الوطنٌة لغازات الدفٌئة من األطراف المدرجة فً
المرفك األول للفترة  :6102-0991أُحٌطت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ علما
بالتمرٌر (.)FCCC / SBI / 2016/19
تمارٌر التجمٌع والمحاسبة لألطراف المدرجة فً المرفك ب بموجب بروتوكول
كٌوتو :وافمت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ بؤن توصً مإتمر األطراف العامل بوصفه
اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو أن ٌُحاط علما بالتجمٌع السنوي
(.)Add.1 and FCCC / KP / CMP / 2016/6
التمارٌر الواردة من األطراف غٌر المدرجة فً المرفك األول :توفٌر الدعم
المالً والتمنً :أفادت رولستون مور من مرفك البٌئة العالمٌة  ،بالتمدم فً
أنشطة مرفك البٌئة العالمٌة المتعلمة بإعداد البالغات وتمارٌر التحدٌث لفترة
السنتٌن ( ،)FCCC / SBI / 2016 / INF.18وذكرت أن مرفك البٌئة
العالمٌة سوف ٌستمر فً توفٌر الموارد كؤولوٌة إلعداد البالغات وتمارٌر
التحدٌث لفترة السنتٌن .وسٌتم منالشة هذا البند الفرعً فً مشاورات غٌر
رسمٌة.
تمارٌر موجزة عن التحلٌل الفنً من األطراف غٌر المدرجة فً المرفك األول:
أُحٌطت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ علما بالتمرٌر.
المسائل المتعلمة بؤلل البلدان نموا :عرض أبٌاس هونوغو ،رئٌس فرٌك
الخبراء المعنً بؤلل البلدان نموا ،أنشطة فرٌك الخبراء ،بما فً ذلن المعرض
الخاص بخطط التكٌف الوطنٌة الذي عُمد فً شهرٌولٌو /تموز  .2016وسوف
ٌتم النظر فً هذا البند فً مشاورات غٌر رسمٌة.
المسائل المتعلمة بآلٌات بروتوكول كٌوتو :تمرٌر إدارة سجل المعامالت
الدولٌة : :أُحٌطت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ علما بالتمرٌر ( FCCC / SBI /
.)2016 / INF.20
األمور اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة :سلط اسبٌنوزا األمٌن التنفٌذي التفالٌة
األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ الضوء على المخاوف الخاصة
باستدامة حجم العمل ال ُملمى على كاهل األمانة العامة نظرا النخفاض التبرعات،
وشجع األطراف على تسدٌد مساهماتها لعام  2017فً ألرب ولت ممكن.
وأحٌطت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ علما بما ٌلً :التمرٌر المالً والبٌانات المالٌة
المدلمة لعام  2015وتمرٌر مجلس مراجعً حسابات األمم المتحدة ( FCCC /
)Add.1 and SBI / 2016 / INF.12؛ وظائف وعملٌات األمانة
المتطورة فً ضوء المرار CP.21 (FCCC / SBI / 2016 / / 1
)INF.13؛ ووضع الهٌاكل والهٌئات الممكنة داخل منظومة األمم المتحدة التً
ٌُمكن أن تفٌد األطراف فً جعل عملٌة إعداد الموازنة أكثر كفاءة وشفافٌة
( .)FCCC / SBI / 2016 / INF.14سوف ٌتم عمد مشاورات غٌر
رسمٌة.
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وشرة مفبوضبث
األرض

المادة ( )2من االتفالٌة :أحٌطت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ علما بالمعلومات
المتضمنة فً التمارٌر المتعلمة بما ٌلً :الحوار الرابع حول المادة ( )6من
االتفالٌة ( (FCCC / SBI / 2016/11ورشة عمل لدعم تنفٌذ برنامج عمل
الدوحة على المادة  6من االتفالٌة (.)FCCC / SBI / 2016/12
أمور أخرى :أشار مندوب فلسطٌن إلى الصعوبات فً الحصول على موارد
مرفك البٌئة العالمٌة ،وطلب أن ٌتم نمل رسالة إلى مإتمر األطراف بشؤن عدم
استبعاد أي من األطراف غٌر المدرجة فً المرفك األول من الوصول إلى
الموارد.
وتمت منالشة البند الخاص بؤثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة بإٌجاز ،ثم تمت إحالته
إلى مجموعة االتصال.
وتمت منالشة البنود والبنود الفرعٌة التالٌة بإٌجاز ،ثم تمت إحالتها إلى
مشاورات غٌر رسمٌة:
أسالٌب وإجراءات السجل العام المشار إلٌه فً المادة  12-4من اتفاق بارٌس
(سجل المساهمات المحددة وطنٌاً)؛
أسالٌب وإجراءات السجل العام المشار إلٌه فً اتفاق بارٌس المادة (التسجٌل
االتصاالت التكٌف) .12-7
مسائل تتعلك بآلٌات بروتوكول كٌوتو :استعراض أسالٌب وإجراءات آلٌة التنمٌة
النظٌفة والٌات وإجراءات والترتٌبات المإسسٌة للطعون ضد لرارات المجلس
التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة.
خطط التكٌف الوطنٌة.
عمل فرٌك الخبراء االستشاري المعنً بالبالغات الممدمة من األطراف غٌر
المدرجة فً المرفك األول
بناء المدرات فً البلدان النامٌة.
المساواة بٌن الجنسٌن وتغٌر المناخ.
التمارٌر الخاصة بالمرفك األول :تنمٌح المبادئ التوجٌهٌة الخاصة بإعداد
االرشادات الخاصة باالتفالٌة االطارٌة لإلبالغ عن المساهمات المحددة وطنٌا
لألطراف المدرجة فً المرفك األول ،تجمٌع ودمج التمارٌر الثانٌة لفترة السنتٌن
من أطراف المرفك األول.
تطوٌر ونمل التكنولوجٌات
المهام الخاصة باستعراض مهام اللجنة الدائمة للتموٌل
الجلسة االفتتاحٌة العامة للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس
(فرٌك اتفاق بارٌس)
افتتحت سارة باعشن ،المملكة العربٌة السعودٌة ،الرئٌس المتشارن للفرٌك
العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس الجلسة العامة ،مشٌرا إلى أن دخول
اتفالٌة بارٌس فً حٌز التنفٌذ فً ولت مبكر ٌزٌد الضغط على فرٌك اتفاق
بارٌس الستكمال العمل على وجه السرعة.
المسائل التنظٌمٌة :إلرار جدول األعمال وتنظٌم العمل :أشارت سارة باعشن
الرئٌس المتشارن إلى أن جدول األعمال وتنظٌم العمل ( FCCC / APA /
 )2016/3 and 2الذٌن تم الراراهما للدورة األولى لفرٌك اتفاق بارٌس ال
ٌزاالن سارٌٌن على الجزء الثانً من الدورة األولى .وفٌما ٌتعلك بطلب مإتمر
األطراف إلجراء األعمال التحضٌرٌة بحٌث ٌستطٌع صندوق التكٌف خدمة
اتفاق بارٌس ،وافمت األطراف على النظر فً ذلن فً الجزء الثانً من الدورة
األولى فً إطار بند جدول األعمال الخاص بالتحضٌر النعماد الدورة األولى
لمإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف االتفالٌة.
انتخاب أعضاء المكتب :أشارت سارة باعشن ،الرئٌس المتشارن ،إلى أنه لد تم
االنتهاء من هذا البند فً الجزء األول من الدورة األولى للفرٌك العامل
المخصص المعنً باتفاق بارٌس
البٌانات االفتتاحٌة ، :أكد مندوب تاٌالند نٌابةً عن مجموعة  /77الصٌن على
األمور التالٌة :إدراج البالغات المتعلمة بالتكٌف كمدخل فً عملٌة التمٌٌم
العالمً والتوجٌه التً تهدف إلى تعزٌز المدرة على التكٌف؛ وزٌادة المرونة
دون خلك أعباء إضافٌة.
وشدد مندوب االتحاد األوروبً على ضرورة تصمٌم عملٌة تمٌٌم عالمً تتالءم
مع تمٌٌم التمدم الجماعً المحرز أثناء دفع العمل المحلً والطموح العالمً،
ووصف الحوار التٌسٌري لعام  2018بؤنه سابمة لعملٌة التمٌٌم العالمً.
وأٌد مندوب أسترالٌا ،نٌابةً عن مجموعة المظلة ،عدة أمور من بٌنها :العمل فً
إطار الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس حتى عام  ،2018وهو
العام الذي ٌمكن استئناف الدورة األولى لمإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
األطراف فً اتفاق بارٌس ،وتحدٌد التمدم المحرز من خالل مذكرات الرئٌسٌن
المتشاركٌن ،دون النظر فً االستنتاجات أو الممررات الرسمٌة .الترح مندوب
سوٌسرا ،نٌابةً عن مجموعة السالمة البٌئٌة ،ما ٌلً :استخدام المٌسرٌن
المتشاركٌن لمناهج مختلفة نظرا ً لالختالفات فً المسائل الموضوعٌة ،وتؤكد
الرئٌسان المتشاركان من اتباع نفس المعاملة وإحراز التمدم ذاته فً جمٌع
المجاالت ،وحددا التمدم المحرز فً مذكرة توضٌحٌة تحتوي على ملخصات
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أرفمها المٌسران المتشاركان.
وذكر مندوب بولٌفٌا ،نٌابةً عن التحالف البولٌفاري لشعوب أمرٌكا الالتٌنٌة ،أن
العمل مع الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس ٌنبغً أن ٌعكس
الرإٌة الشاملة للتنمٌة المستدامة والمضاء على الفمر .ودعا مندوب بنما ،نٌابةً
عن ائتالف بلدان الغابات المطٌرة ،إلى تمكٌن توسٌع نطاق تنفٌذ مبادرة خفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة.
دعا مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابةً عن المجموعة العربٌة ،إلى احراز
تمدم مواز فً جمٌع مسارات العمل ،مشددا ً على ضرورة عدم لٌام البلدان
المتمدمة بنمل مسإولٌاتها إلى البلدان النامٌة .ولال مندوب إٌران ،نٌابةً عن الدول
النامٌة متماربة التفكٌر ،أن عمل الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس
فً جمٌع بنود جدول أعماله ٌجب أن ٌراعً سالمة اتفاق بارٌس دون محاولة
إعادة التفاوض بشؤنه.
ودعا مندوب كوستارٌكا ،نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً،
إلى ضرورة الوصول إلى فهم مشترن بشؤن المعلومات المحددة التً ٌنبغً
تمدٌمها عن "نوع المساهمات المحددة وطنٌا ".وشدد مندوب جزر المالدٌف،
نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة ،على أهمٌة الوضوح بشؤن كٌفٌة سٌر
الحوار التٌسٌري لعام  2018نحو األمام.
ودعا مندوب جمهورٌة الكونغو الدٌممراطٌة ،نٌابةً عن ألل البلدان نمواً ،إلى
وضع مجموعة واضحة من الطرائك واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة إلطار
الشفافٌة ،باإلضافة إلى المرونة الموجودة بالفعل والالزمة لتمكٌن ألل البلدان
نموا ً من بناء لدراتها على اإلبالغ .والترح مالً ،نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة،
أن ٌنالش الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس الطرائك واإلجراءات
والمبادئ التوجٌهٌة المتعلمة ببالغات فترة السنتٌن الممددمة من البلدان النامٌة
حول الدعم اإلرشادي.
دعا مندوب  TUNGOsإلى ضرورة إٌالء مزٌد من االنتباه إلى العاللة بٌن
الوظائف وتغٌر المناخ.
دعت مندوبة المنظمات المعنٌة بالمرأة والمساواة بٌن الجنسٌن إلى االستفادة من
المساهمات المحددة وطنٌا ً فً حل مشكلة ولوف لواعد التجارة حائال دون
تنفٌذها وإلى ضرورة إدراج بند المساواة بٌن الجنسٌن .وطالب مندوب الشعوب
األصلٌة بتكوٌن فرٌك عمل لتناول لضاٌا تغٌر المناخ وحموق اإلنسان.
وحث مندوب  YOUNGOsاألطراف على تعزٌز عمل ما لبل عام ،2020
ورفع طموح المساهمات المحددة وطنٌاً.
وأعرب مندوب  BINGOsعن تطلعه إلجراء حوار بٌن المطاعٌن العام
والخاص.
وطالب مندوب شبكة العمل المناخً بتحدٌد احتٌاجات لدرات البلدان الضعٌفة
لإلبالغ عن التمدم المحرز فً التكٌف ألغراض تمدٌم التمارٌر المختلفة.
وألمى مندوب المنظمات المعنٌة بالمزارعٌن الضوء على موضوعات االبتكار
ونمل التكنولوجٌا واالستثمار فً التعلٌم بوصفها أمور حاسمة لتمكٌن المزارعٌن
وضمان تحمٌك األمن الغذائً.
فً األرولة
مع هطول األمطار صباح ٌوم االثنٌن ،حاول أعضاء الوفود تخطى تجمعات
وبرن المٌاه الموجودة على األرض واحتموا بالمظالت وهم فً طرٌمهم الفتتاح
مإتمر تغٌر المناخ المنعمد فً مراكش .ربما ٌكون ذلن من حسن الطالع على
مإتمر األطراف الذي عُمد فً لارة أفرٌمٌا التً تواجه الجفاف المتزاٌد مع تغٌر
المناخ .وطبما لتعمٌبات أحد أعضاء الوفود بدا أن هطول األمطار سٌساعد على
إٌجاد األرضٌة الجٌدة "لمإتمر أطراف نشط " .واستمع المشاركون إلى الدعوة
إلى العمل فً البنود العدٌدة التً سٌتم منالشتها فً مجموعات االتصال
والمشاورات غٌر الرسمٌة التً انعمدت بعد الظهٌرة.
خالل مؤدبة الغداء التً تزامنت مع سطوع الشمس ،نالش أعضاء الوفود الحاجة
إلى الولت الكافً للعمل بموجب الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس .أثار أعضاء آخرون المخاوف بشؤن "إذا ما كانت مراكش ستصبح
مإتمر أطراف معنً بالتنفٌذ ،فال ٌنبغً أن ٌكون التركٌز فمط على العمل بعد
 2020ولكن أٌضا على خارطة طرٌك واضحة لدعم وتنفٌذ االلتزامات المائمة
لما لبل عام  ."2020ترن العدٌد من أعضاء الوفود ممر االجتماع فً المساء،
وعبر كثٌر منهم عن تولعات إٌجابٌة حول األسبوع المادم ،حٌث ٌغٌب المطر
وتؤتً األٌام المُشمِ سة.
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