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فً ٌوم األربعاء ،انعمد مؤتمر تؽٌر المناخ فً مراكش بالمؽرب للٌوم
الثالث .خالل الفترة الصباحٌة ،تم استئناؾ أعمال الجلسات العامة لمؤتمر
األطراؾ ومؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو .على مدار الٌوم ،اجتمعت فرق اتصال مؤتمر
األطراؾ ومؤتمر األطراؾ العامل خالل فترة الظهٌرة وأجرٌت بعض
المشاورات ؼٌر الرسمٌة فً إطار الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس.

الجلسة العامة لمؤتمر األطراف

افتتح االجتماع صالح الدٌن مزوار ،رئٌس الدورة الثانٌة والعشرٌن
لمؤتمر األطراؾ.
وصؾ أولوموٌا بٌنارد علٌو ،رئٌس مجلس منظمة الطٌران المدنً
الدولً ،برنامج معاوضة األثر الكربونً والحد منه فً الطٌران الدولً
لائال " إن برنامج الطٌران المدنً العالمً من الموضوعات الهامة فً
بارٌس" ،مشٌرا ً إلى أن الدول التً تمثل أكثر من  ٪86من حركة
الطٌران الدولً سوؾ تشارن فً هذا البرنامج منذ بداٌته.
ولالت تٌنا برمبٌلً ،األمٌن التنفٌذي ألمانة األوزون ،أن تعدٌل كٌؽالً فً
بروتوكول مونتلاير من شأنه أن ٌمنع زٌادة االحترار بمعدل نصؾ درجة
بحلول نهاٌة المرن ،مع الوضع فً االعتبار مختلؾ الظروؾ الوطنٌة.
أبرزت حكٌمة الحٌطً ،المؤازرة للعمل المناخً العالمً ،أهمٌة العمل
المبكر من لبل التحالفات المكونة من الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة،
وشددت على الحاجة إلى مزٌد من ترابط الجهود لتنفٌذ المساهمات
المحددة وطنٌاً .كما أوضح لورانس توبٌانا ،المؤازر للعمل المناخً
العالمً ،سلسلة من فعالٌات العمل المناخ العالمً خالل الدورة الثانٌة
والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ ،بما فً ذلن إجراء منالشة مفتوحة العضوٌة
خالل األسبوع الثانً.

المسائل التنظٌمٌة :أشار مندوب فرنسا إلى المشاورات المعنٌة بضعؾ
وتأثر المارة األفرٌمٌة ،مشٌرا ً إلى أن رئاسة الدورة الحادٌة والعشرٌن
لمؤتمر األطراؾ ترى عدم توافك اآلراء بشأن االعتراؾ بضعؾ وتأثر
أفرٌمٌا فً إطار اتفاق بارٌس .وسوؾ ٌواصل مزوار ،رئٌس الدورة
الثانٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ ،المشاورات ؼٌر الرسمٌة مفتوحة
العضوٌة.
مواعٌد وأماكن انعماد الدورات الممبلة :لال مندوب المملكة العربٌة
السعودٌة ،نٌابةً عن منطمة آسٌا والمحٌط الهادئ ،إن مندوب فٌجً طلب
رئاسة الدورة الثالثة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ الممرر عمدها فً ممر
اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ فً بون ،مشٌرا ً إلى
تعلٌك الممرر النهائً للفرٌك .دعا مزوار ،رئٌس الدورة الثانٌة والعشرٌن
لمؤتمر األطراؾ ،إلى تمدٌم ممترحات بشأن استضافة الدورة الرابعة
والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ.
االستعداد لبدء دخول اتفاق بارٌس والدورة األولى لمؤتمر األطراف
العامل بوصفه اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ :أوضح
مزوار ،رئٌس الدورة الثانٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ ،أن  103بلد لد
أودعت صكوكها لالنضمام إلى اتفاق بارٌس .وأعرب مندوب البرازٌل
عن للمه إزاء عدم تناول بعض العناصر المطلوبة فً اتفاق بارٌس فً
برنامج العمل وفما ً للممرر  /1م أ  ،21-وأضاؾ أن مؤتمر األطراؾ
ٌجب أن ٌواصل اإلشراؾ على المهام الناشئة عن هذا الممرر مع تمدٌم
توصٌاته لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق

بارٌس بشأن كٌفٌة تناول هذه العناصر حتى ٌتثنى بدء العمل بؽض النظر
عن تعلٌك هذا المؤتمر .وسوؾ تجري رئاسة مؤتمر األطراؾ مجموعة
من المشاورات ؼٌر الرسمٌة.
المسائل المتعلمة بالتموٌل :تموٌل المناخ طوٌل األجل :أكد مندوب الهند
على ضرورة تحدٌد مصادر التموٌل من داخل أو خارج االتفالٌة
اإلطارٌة  ،ودعا إلعادة النظر فً الشروط المرجعٌة الخاصة "بالهٌئات
المالٌة" .وصرح مندوب مورٌتانٌا بأن تخصٌص الموارد المالٌة ٌنبؽً
أن ٌستند على معاٌٌر العدالة واإلنصاؾ .ودعا مندوب روسٌا البٌضاء
إلجراء منالشات خالل الدورة الثانٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ
لتوضٌح مشاركة جمٌع البلدان والجهود المبذولة إلدخال التكنولوجٌات
المناخٌة فً التصاداتها.

وافمت األطراؾ على تكوٌن فرٌك اتصال لتنفٌذ البنود الفرعٌة التالٌة من
جدول األعمال :تموٌل المناخ طوٌل األجل؛ وتمرٌر اللجنة الدائمة المعنٌة
بالتموٌل؛ وإعادة النظر فً مهام تلن اللجنة؛ وتمرٌر الصندوق األخضر
للمناخ والتوجٌه واإلرشاد الممدم إلٌه وكذلن تمرٌرمرفك البٌئة العالمٌة
والتوجٌه واإلرشاد الممدم إلٌه؛ وبدء عملٌة تحدٌد المعلومات الواجب
تمدٌمها من األطراؾ عمال بالمادة  5-9من اتفاق بارٌس (بالؼات
األطراؾ من البلدان المتمدمة بتوفٌر الموارد المالٌة للبلدان النامٌة وتعبئة
التموٌل المناخً).
تمرٌر اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل :أشارت أوتً هونكاتوكٌا (فنلندا)،
الرئٌسة المتشاركة للجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل ،إلى تمٌٌم فترة السنتٌن
وملخص تدفمات التموٌل المناخً ومنتدى اللجنة خالل  .2016وسلطت
الضوء على مسودتٌن لمرارٌن بشأن مسودة التوجٌه واإلرشاد الممدم إلٌه
إلى مرفك البٌئة العالمٌة والصندوق األخضر للمناخ ،وكذلن على تكرار
التوجٌه واإلرشاد الممدم إلى الصندوق األخضر للمناخ.
تمرٌر الصندوق األخضر للمناخ إلى مؤتمر األطراف والتوجٌه واإلرشاد
الممدم إلٌه :أشار زهٌر فمٌر (جنوب أفرٌمٌا) ،الرئٌس المتشارن لمجلس
الصندوق األخضر للمناخ إلى محفظة متوازنة تضم  ٪28من الموارد
المخصصة لمطاع التكٌؾ و ٪27لمطاع التخفٌؾ و ٪45ممسمة بٌن
المطاعٌن.
ذًكر مندوب بولٌفٌا بمرارات اتفاق بارٌس حول تطوٌر التوجٌه واإلرشاد
الممدم للصندوق األخضر للمناخ بؽرض توفٌر التموٌل لنهج السٌاسات
البدٌلة ،وأعرب عن أسفه إلرجاء نظر الصندوق فً هذه المسألة إلى
اجتماع مجلس إدارته الممبل .ودعا مندوب نٌكاراؼوا الصندوق إلعادة
تمٌٌم عضوٌة المصارؾ الخاصة لتجنب "بعض المدخالت المحرجة"،
وسلط مندوب الهند ،الضوء على عدم كفاٌة تموٌل الصندوق .وتمت
إحالة هذا البند الفرعً إلى فرٌك االتصال.
تمرٌر مرفك البٌئة العالمٌة إلى مؤتمر األطراف والتوجٌه واإلرشاد
الممدم إلٌه :أشارت شٌزورو آوكً ،مندوبة مرفك البٌئة العالمٌة إلى
مساهمات المرفك التً تتضمن على سبٌل المثال :دعم إعداد المساهمات
المحددة على المستوى الوطنً .وتخصٌص مبلػ  554ملٌون دوالر
لتنفٌذ  59مشروعا ً من مشروعات التخفٌؾ؛ ومبلػ  189ملٌون دوالر
لتنفٌذ  85مشروع من مشروعات بناء المدرات .وأعرب مندوب الهند
عن أسفه بسبب االتجاه النزولً فً تخصٌص الموارد .وتمت إحالة هذا
البند الفرعً إلى فرٌك االتصال.
المراجعة السادسة لآللٌة المالٌة :وافمت األطراؾ على الشروط
المرجعٌة للمراجعة السادسة بهدؾ االنتهاء من المراجعة فً الدورة
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وشرة مفبوضبث
األرض

الثالثة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ.
بدء عملٌة تحدٌد المعلومات الواجب تمدٌمها من األطراف عمال بالمادة
 5-9من اتفاق بارٌس :وافمت األطراؾ على بدء هذه العملٌة .وتمت
إحالة هذا البند الفرعً إلى فرٌك االتصال.
فً فرٌك االتصال الذي تشارن فً رئاسته أوتً هونكاتوكٌا (فنلندا)
ورافائٌل دا سولٌر (البرازٌل) ،ألر العدٌد من أعضاء الوفود بالحاجة إلى
المدرة على التنبؤ واستخدام المعلومات الكمٌة والنوعٌة فً هذا الصدد.
وأشارت مندوبة االتحاد األوروبً إلى ترابط ذلن مع بنود أخرى فً
جدول األعمال ،بما فً ذلن التمارٌر الخاصة بنهج االستراتٌجٌة وخارطة
الطرٌك .شدد مندوب الفلبٌن ،نٌابةً عن مجموعة الـ  /77الصٌن ،على
توجٌه التركٌز نحو االستراتٌجٌات المطرٌة واحتٌاجات وأولوٌات البلدان
النامٌة .وسوؾ تستمر المنالشات.
المسائل اإلدارٌة والمالٌة والمؤسسٌة :اتخاذ المرار فً عملٌة اتفالٌة
األمم المتحدة اإلطارٌة المعنٌة بتغٌر المناخ :أشار بول واتكٌنسون
(فرنسا) إلى المشاورات المجراة بٌن األطراؾ فً ماٌو /آٌار ،2016
مشٌرا إلى أنه فً حٌن تؤكد جمٌع األطراؾ على أهمٌة الشفافٌة وااللتزام
بالنظام الداخلً ،إال أن وجهات نظر األطراؾ تختلؾ حول إمكانٌة
االنتهاء من هذا البند من جدول األعمال خالل الدورة الثانٌة والعشرٌن
لمؤتمر األطراؾ  .وسوؾ تجري رئاسة مؤتمر األطراؾ مشاورات ؼٌر
رسمٌة لمنالشة ذلن.
مراجعة العملٌة المتضمنة فً الممرر  /0م أ  01-المتعلمة باختٌار
وترشٌح األمٌن التنفٌذي ونائبه :عرض مزاور رئٌس الدورة الثانٌة
والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ /الدورة الثانٌة عشر لمؤتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو هذا البند
) .(FCCC/CP/2016/INF.2الترح مندوب المملكة العربٌة
السعودٌة أن تنظر األطراؾ فً التطورات التً حدثت منذ صدور
الممرر األصلً .ولفت مندوب سوٌسرا االنتباه إلى عملٌة التعٌٌن فً
اتفالٌة األمم المتحدة بشأن التنوع البٌولوجً ،ممترحا ً إلرار هذا النموذج
الذي تموم فٌه األطراؾ بتحدٌد المعاٌٌر .وسوؾ تٌُسِر رئاسة مؤتمر
األطراؾ أعمال المشاورات ؼٌر الرسمٌة.
النظر فً الممترحات الممدمة من األطراف بموجب المادة  05من
االتفالٌة :االلتراح الممدم من مندوب االتحاد الروسً :سوؾ تجري
رئاسة مؤتمر األطراؾ مشاورات ؼٌر رسمٌة لمنالشة ذلن.
التراح مندوبً بابوا غٌنٌا الجدٌدة والمكسٌن :سوؾ تجري رئاسة
مؤتمر األطراؾ مشاورات ؼٌر رسمٌة لمنالشة ذلن.
تطوٌر ونمل التكنولوجٌا وتنفٌذ آلٌة التكنولوجٌا :التمرٌر السنوي
المشترن للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ:
سوؾ تجري الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة مشاورات ؼٌر رسمٌة.
العاللة بٌن آلٌة التكنولوجٌا واآللٌة المالٌة لالتفالٌة :سوؾ تجري
رئاسة مؤتمر األطراؾ مشاورات ؼٌر رسمٌة لمنالشة ذلن.
مسائل أخرى :ذكر مزوار ،رئٌس مؤتمر األطراؾ ،أنه لد بدأ عمد
مشاورات ؼٌر رسمٌة بتارٌخ  8نوفمبر /تشرٌن الثانً لمنالشة البند
الفرعً وفما ً لطلب مندوب تركٌا بشأن ظروؾ بالده الخاصة وأن
المشاورات ستستمر.
طلب مندوبا بولٌفٌا واإلكوادور أن ٌنظر مؤتمر األطراؾ فً الفمرة
 136من الممرر  /0م أ ( ،21-إنشاء منصة للمجتمعات المحلٌة
والشعوب األصلٌة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فً مجالً
التخفٌؾ والتكٌؾ) داعٌن إلى بدء العمل .وافمت األطراؾ على إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة بشأن هذه المسألة من لبل رئاسة الدورة الثانٌة
والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ وعرض النتائج فً  16نوفمبر /تشرٌن
الثانً.

الجلسة العامة لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً
بروتوكول كٌوتو

المسائل التنظٌمٌة :حالة التصدٌك على تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو:
أشار رٌتشارد كٌنلً ،نائب األمٌن التنفٌذي لالتفالٌة اإلطارٌة أنه اعتبارا
من  8نوفمبر /تشرٌن الثانً ،صدق  72بلدا ً من األطراؾ على التعدٌل،
فً حٌن ٌلزم دخوله حٌز التنفٌذ تصدٌك  144بلدا ً علٌه .وأوضح أن
تصدٌك ؼامبٌا بتارٌخ  7نوفمبر /تشرٌن الثانً كان آخر تلن التصدٌمات.
أحاطت األطراؾ علما ً بالتمرٌر واتفمت على دعوة األطراؾ التً تعتزم
التصدٌك على اإلسراع فً إٌداع صكون المبول.
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المسائل المتعلمة بآلٌة التنمٌة النظٌفة :عرض األلمانً فرانن فولكً،
نائب رئٌس المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة ،التمرٌر السنوي
) (FCCC/KP/CMP/2016/4للمجلس ،وسلط الضوء على تسجٌل
ما ٌزٌد عن  8000مشروعا فً  111بلدا ً وإصدار أكثر من  1.7ملٌار
شهادة من شهادات إثبات خفض االنبعاثات على مدار  15عام من عمل
آلٌة التنمٌة النظٌفة .وأشار إلى الجهود المبذولة لتحسٌن تلن اآللٌة ،داعٌا ً
إلى اإللؽاء الطوعً لشهادات إثبات خفض االنبعاثات .وأضاؾ أن
المجلس ٌدعو األطراؾ إلى النظر فً إشران آلٌة التنمٌة النظٌفة فً
االستجابة الدولٌة الجارٌة لتؽٌر المناخ.
وافمت األطراؾ على انعماد فرٌك االتصال.
المسائل المتعلمة بالتنفٌذ المشترن :لدم األلمانً كونراد راٌسن-كٌسلر،
رئٌس لجنة اإلشراؾ على التنفٌذ المشترن ،التمرٌر السنوي للجنة
) ،(FCCC/KP/CMP/2016/5مشٌرا ً إلى أن نشاط التنفٌذ المشترن
لد تولؾ تمرٌبا ً فً نهاٌة فترة االلتزام األولى وبالتالً ،لم ٌتم تنفٌذ أي
مشروعات جدٌدة أو إصدار وحدات خفض االنبعاثات منذ تمرٌر العام
الماضً .وحول مراجعة المبادئ التوجٌهٌة للتنفٌذ المشترن ،أشار كٌسلر
إلى أن لجنة اإلشراؾ لد وجهت توصٌاتها إلى الدورة الرابعة واألربعٌن
للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ التً أوصت مؤتمر األطراؾ العامل بإنهاء
المراجعة وعدم إلرار المبادئ التوجٌهٌة المنمحة فً الولت الحاضر.
وافمت األطراؾ على اجتماع فرٌك االتصال للنظر فً هذا البند .ولال
مزوار رئٌس الدورة الثانٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ أنه من المتولع
إجراء انتخابات أعضاء لجنة اإلشراؾ على التنفٌذ المشترن خالل
الجلسة العامة الختامٌة لمؤتمر األطراؾ العامل.
تمرٌر لجنة االمتثال :لدم جٌرهارد لوٌبل (النمسا) ،الرئٌس المتشارن
للجنة االمتثال تمرٌر اللجنة ،وسلط الضوء على التراح اللجنة أن ٌنظر
مؤتمر األطراؾ العامل فً السبل المتاحة أمام أوكرانٌا إلثبات االمتثال
لفترة االلتزام األولى من خالل مطالبة األمانة باتخاذ الترتٌبات الالزمة
لتمكٌن أوكرانٌا من تعلٌك عمل وحدات االمتثال بشكل استثنائً .أحٌطت
األطراؾ علما ً بالتمرٌر ووافمت على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة.
المسائل المتعلمة بصندوق التكٌف :تمرٌر مجلس صندوق التكٌف.
صرح نارٌش شارما ،مندوب مجلس إدارة صندوق التكٌؾ أن المدرة
على التنبؤ بتموٌل الصندوق ؼٌر مؤكدة نظرا ً العتمادها على التبرعات
و"انهٌار" سوق الكربون.
دعا مندوب جزر البهاما ،نٌابةً عن مجموعة ال  / 77الصٌن ،إلى تمدٌم
دعم إضافً للصندوق .تم إنشاء فرٌك اتصال.
خالل اجتماع فرٌك االتصال ،الذي تشارن فً رئاسته هٌرمان سبس
(هولندا) وبٌشٌنس دامبتً (ؼانا) ،تبادلت األطراؾ وجهات النظر
المبدئٌة حول عناصر مسودة الممرر .والترح مندوب جزر البهاما ،نٌابةً
عن مجموعة ال  / 77الصٌن ،عدة أمور من بٌنها ،التشدٌد على أهمٌة
تناول استراتٌجٌات جمع التبرعات واالعتراؾ بإنشاء صندوق التكٌؾ
خالل الدروة السابعة لمؤتمر األطراؾ.
الترح مندوب مصر إدراج الفمرة  53من التمرٌر (المعنٌة بالتمٌٌم الشامل
لصندوق التكٌؾ) فً مسودة الممرر .وحذر مندوب سوٌسرا من "االنتماء
واالختٌار" من بٌن عناصر التمرٌر .وسوؾ تستمر المنالشات.
تمرٌر عن االجتماع رفٌع المستوى للمائدة المستدٌرة الوزارٌة حول
زٌادة طموح التزامات بروتوكول كٌوتو :أشار مزوار رئٌس الدورة
الثانٌة عشر لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو إلى عدم توافك اآلراء بشأن الطرٌك نحو األمام وسوؾ
تستمر المشاورات ؼٌر الرسمٌة.

الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس

إرشادات أخرى حول لسم التخفٌف فً الممرر  /0م أ  :60-أُجرٌت
مشاورات ؼٌر رسمٌة خالل فترتً الصباح وبعد الظهٌرة ،وشارن فً
تٌسٌر أعمالها سٌن ٌانػ شٌاه (سنؽافورة) وؼٌرترود فوالنسكً (النمسا).
فً الصباح ،واصلت األطراؾ تبادل وجهات النظر حول تطوٌر التوجٌه
واإلرشاد ،والروابط بٌن البنود الفرعٌة ،والتولعات بشأن نتائج وخٌارات
العمل فً .2017
أشار الكثٌر من أعضاء الوفود إلى اتفاق بارٌس والممرر  /0م أ 60-
باعتبارهما مصادر لالرشاد والتوجٌه .أكد مندوب كٌنٌا ،نٌابةً عن
المجموعة األفرٌمٌة ،على ضرورة بناء لدرات البلدان النامٌة.
وحول السمات ،الترحت األطراؾ عدة أمور من بٌنها :توضٌح سمات
كل نوع من أنواع المساهمات المحددة وطنٌاً ،واتسام التوجٌه الممدم أللل
البلدان نموا ً بالوضوح والشمول واالستمرارٌة والبساطة والمرونة .أما
عن المعلومات ،فمد الترحت األطراؾ عدة أمور من بٌنها :االتفاق على
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إطار زمنً مشترن للمساهمات المحددة وطنٌاً ،ربما خمس سنوات،
وإعداد التوجٌه واإلرشاد الذي ٌمكن أن ٌكون مجدٌا ً دون أن ٌفرض
أعبا ًء إضافٌة ،كما ٌنبؽً توفٌر معلومات حول عدة أمور من بٌنها،
حموق اإلنسان والمساواة بٌن الجنسٌن .وأٌدت بعض األطراؾ النظر فً
المزاٌا والمعلومات فً ولت واحد ،فً حٌن اعترض البعض األخر على
ذلن.
فٌما ٌتعلك بالمحاسبة ،أكد العدٌد من مندوبً البلدان النامٌة على ضرورة
توفٌر المرونة لبالدهم .ودعا مندوب الهند إلى "تضمٌن التفاوت فً
المسئولٌات" فً المحاسبة  .وشدد مندوب إٌران ومندوب المملكة العربٌة
السعودٌة ،نٌابةً عن المجموعة العربٌة ،على الحاجة إلى التركٌز على
النطاق الكامل للمساهمات المحددة وطنٌا ً على النحو المحدد فً المادة 3
من اتفاق بارٌس (المساهمات المحددة وطنٌاً ،بما فً ذلن التدرج
والدعم) .ولكن وجه رأٌهما بمعارضة مندوبً الوالٌات المتحدة
وسوٌسرا.
وحول النتٌجة ،الترح مندوب سوٌسرا إرفاق ملخص المٌسرٌن
المتشاركٌن بملخص الرئٌسٌن المتشاركٌن .وحول العمل فً ،2017
الترح مندوبو العدٌد من البلدان إلامة ورش عمل ،والترح مندوب
البرازٌل أن تمتصر تلن الورش على األطراؾ فمط ،والترح مندوب
الوالٌات المتحدة تٌسٌر تبادل وجهات النظر بطرٌمة "ؼٌر مفروضة".
خالل فترة الظهٌرة ،أكد مندوبو العدٌد من البلدان على ضرورة وضع
سمات المساهمات المحددة وطنٌا ً فً االتفاق .وأكد كل من مندوب بولٌفٌا،
نٌابةً عن مجموعة ال  /77الصٌن ،ومندوب كولومبٌا ،نٌابةً عن التحالؾ
المستمل ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ،ومندوب المملكة العربٌة السعودٌة،
نٌابةً عن المجموعة العربٌة ،ومندوب أسترالٌا على طبٌعة المساهمات
المحددة وطنٌاً .وأبرز مندوب الكوٌت ضرورة النظر فً تنوع أنواع
المساهمات المحددة وطنٌا ً من حٌث السمات ،وأشار مندوب األرجنتٌن
إلى أهمٌة ذلن فً تحدٌد المعلومات المحددة التً ٌنبؽً تمدٌمها.
وصرح مندوب البرازٌل ومندوب الصٌن ،نٌابةً عن الدول النامٌة
متماربة التفكٌر ،بعدم التوصل إلى اتفاق حول ماهٌة السمات والتوجٌه
المطلوب تمدٌمه ،وأشار مندوب البرازٌل إلى ضرورة اعتبار تلن
السمات مرجعا ً للجوالت الممبلة من المساهمات المحددة وطنٌاً ،األمرالذي
من شأنه أن ٌساعد األطراؾ واألمانة فً تنظٌم والمعلومات وتجمٌعها
ألؼراض عملٌة التمٌٌم العالمً.
وحول المعلومات ،أشار مندوب البرازٌل إلى ضرورة أن تكون بعض
المعلومات المحددة فً األهداؾ لابلة للمٌاس الكمً ،فً حٌن أشار
مندوب المجموعة العربٌة إلى عدم اشتراط ذلن فً اتفاق بارٌس .وشدد
مندوب التحالؾ المستمل ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ،على الحاجة إلى
المرونة للسماح بالمساهمات النوعٌة المحددة وطنٌاً .وسوؾ تستمر
المشاورات ؼٌر الرسمٌة.
إرشادات أخرى تتعلك باإلبالغ عن التكٌف ،بما فً ذلن عدة أمور من
بٌنها ،اعتبار اإلبالغ عنصرا ً من عناصر المساهمات المحددة وطنٌا ً:
اجتمع هذا الفرٌك خالل الفترة الصباحٌة والمسائٌة ،وشارن فً تٌسٌر
أعماله رٌتشارد موٌونجً (تنزانٌا) وبٌت الفندر (كندا).
خالل الفترة الصباحٌة ،أوضح الفندر ،المٌسر المتشارن ،الهدؾ من
المشاورات على النحو التالً :تطوٌر فهم مشترن حول نطاق العمل؛
والفصل بٌن المشاكل والتحدٌات؛ وتحدٌد األسئلة والخٌارات المتاحة
لتناولها خالل العام الممبل .تبادل مندوبو عدة أطراؾ وجهات النظر ،مع
التركٌز على عدة أمور من بٌنها :التكٌؾ بوصفه أولوٌة بالنسبة للبلدان
النامٌة؛ وتنوع الظروؾ الوطنٌة والحاجة إلى المرونة والبالؼات
المطرٌة؛ وضرورة تجنب األعباء اإلضافٌة المتعلمة بإعداد التمارٌر؛
وإمكانات البالؼات عن التكٌؾ فً دفع اإلجراءات.
كما لام مندوبو األطراؾ باآلتً :التصرٌح بضرورة أن ٌوفر الفرٌك
العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس الحد األدنى من التوجٌه
واإلرشاد؛ والتشدٌد على أهمٌة تفعٌل الهدؾ العالمً للتكٌؾ وإثراء
عملٌة التمٌٌم العالمً؛ والمطالبة بإعداد لائمة ؼٌر حصرٌة بعناصر
البالؼات ،والمتطلبات اإلضافٌة لخطط التكٌؾ الوطنٌة؛ ودعم المرونة
من أجل اختٌار أنسب أداة لإلبالغ ،والدعوة إلى المرونة من حٌث تكرار
تمدٌم التمارٌر ،والمطالبة بإتاحة خٌار عدم تمدٌم بالؼات التكٌؾ.
وبعد المساعدات اإلضافٌة التً شهدتها الفترة المسائٌة ،عرض
موٌونجً ،المٌسر المتشارن ،جدوال ٌوضح وجهات نظر األطراؾ حول
الؽرض من بالؼات التكٌؾ وسماتها والروابط بٌنها وأدواتها ومرونتها،
والترح االسترشاد بها فً المداوالت المادمة.
األسالٌب واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة إلطار شفافٌة العمل والدعم:
خالل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،التً تشارن فً تٌسٌر أعمالها أندرو
راكسترو (الوالٌات المتحدة) وشٌانػ ؼاو (الصٌن) ،عرض مندوب
الوالٌات المتحدة فً إٌجاز عناصر إعداد التمارٌر ،وأشار إلى المسم
الخاص بتحمٌك المساهمات المحددة وطنٌا ً من لبل األعضاء خالل
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السنوات المستهدفة .ودعا مندوب بوتان ،نٌابةً عن ألل البلدان نمواً ،إلى
إجراء مراجعة على األلل مرة واحدة كل خمس سنوات .ولال مندوب
الٌابان أن هذا اإلطار ٌنبؽً أن ٌساعد كل طرؾ على تحسٌن إعداد
التمارٌر مع مرور الولت.
أشار مندوب الصٌن ،ومندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابة عن
المجموعة العربٌة ،ومندوب الفلبٌن ،إلى أهمٌة بنٌة اإلطار الحالً
للمٌاس واإلبالغ والتحمك التً تتكون من لسمٌن بموجب االتفالٌة كنمطة
انطالق ،وأكد أن التفاوت والتباٌن فً المسئولٌات ٌجب أن ٌكون جزءا ال
ٌتجزأ فً هٌكل اإلطار ولٌس جانبا متؽٌرا من كل عنصر.
وأٌد مندوب كندا وضع المرونة فً االعتبار فً سٌاق كل من المتطلبات
المحددة.
وافمت العدٌد من األطراؾ على الحاجة إلى مؽادرة مراكش بعد وضع
خطة عمل واضحة ،واختلفت اآلراء حول الحاجة إلى تمدٌم المزٌد من
التمارٌر ونوع كل منها وإجراء ورش عمل و/أو أوراق تمنٌة.
حذر مندوب توفالو من أن ٌؤدي التسلسل الذي ٌعطً األولوٌة للتخفٌؾ
إلى تجاهل جانبً الدعم والتكٌؾ .وسلط مندوب بٌرو ،نٌابةً عن التحالؾ
المستمل ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ،ومندوبو العدٌد من األطراؾ
األخرى ،الضوء على ضرورة التنسٌك مع المضاٌا ذات الصلة التً
تجري منالشتها فً أماكن أخرى .ودعا مندوب نٌوزٌلندا إلى األخذ
بتجربة األمانة فً إدارة النظام الحالً ،حٌث أن موظفً األمانة العامة هم
من "سٌتعاملون فً النهاٌة مع تحدٌات أي إطار "ووافمت األطراؾ على
ذلن.
وسوؾ تستمر المنالشات فً "مشاورات ؼٌر رسمٌة".
عملٌة التمٌٌم العالمً :خالل المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً استمرت لمدة
ٌومٌن ،بتٌسٌر الزي بروز (التفٌا) ونجم الدٌن الحسن (السودان)،
واصلت األطراؾ تبادل وجهات النظر بشأن :المصادر العامة /الشاملة
والمحددة لمدخالت عملٌة التمٌٌم العالمً وأسالٌبها ونتائجها.
وحول المدخالت ،أكدت مندوبة بولٌفٌا على وجوب اتساق المحتوى مع
التماسم العادل والمنصؾ للموازنة العالمٌة المخصصة للكربون ،وفً
رأٌها تحتاج تلن الموازنة إلى وضع المسئولٌة التارٌخٌة للبالد والبصمة
البٌئٌة والتنمٌة والمدرة التكنولوجٌة فً االعتبار .وأكد مندوب الهند على
مبادئ اإلنصاؾ والمسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة ،وشدد على
ضرورة أن ٌشمل نطاق عملٌة التمٌٌم التخفٌؾ والتكٌؾ وسبل التنفٌذ.
وحول النطاق ،أبرز مندوب جزر سلٌمان ،نٌابةً عن ألل البلدان نمواً،
أهمٌة عملٌة التمٌٌم العالمً لتحدٌد "ما إذا كان اتفاق بارٌس كافٌا ً للتصدي
لتؽٌر المناخ الجامح من عدمه ".وأٌد مندوب جنوب أفرٌمٌا نطالا ً ٌنظر
إلى الماضً وٌتطلع إلى المستمبل فً الولت ذاته.
وحول األسالٌب ،أكد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابةً عن
المجموعة العربٌة ،أنه من السابك ألوانه تحدٌد ما إذا كانت عملٌة التمٌٌم
ستتم على مرحلتٌن أم ال .ودعا مندوبا النروٌج ونٌوزٌلندا ألن تتم العملٌة
فً مرحلتٌن .والترح مندوب الٌابان ،بدعم من مندوب نٌوزٌلندا ،وجود
مخرجات واضحة لكل مرحلة ،مثل تمرٌر عن الحوار التمنً .والترح
مندوب البرازٌل ،عدة أمور من بٌنها ،وجود حوار واحد إلطار كل
عنصر من عناصر نطاق عملٌة التمٌٌم العالمً خالل المرحلة التمنٌة /
التحلٌلٌة .وسوؾ تستمر المنالشات.
مسائل أخرى تتعلك بتنفٌذ اتفاق بارٌس :االعداد النعماد الدورة األولى
لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس :فً
المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،دعت جو تٌندال ،الرئٌس المتشارن للفرٌك
العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس إلى تمدٌم تعلٌمات حول صندوق
التكٌؾ .أكد مندوب األرجنتٌن ،وأٌده مندوب الفلبٌن ،أن صندوق التكٌؾ
ٌساهم فً تفعٌل اتفاق بارٌس ،ودعما اتخاذ لرار إجرائً بشأن هذه
المسألة .طالب مندوب الفلبٌن بالوضوح بشأن المهام المتضمنة فً
"األعمال التحضٌرٌة".
طلب مندوب إكوادور من األمانة العامة عرضا ً بشأن الكٌفٌة التً ٌتم بها
الحفاظ على صندوق التكٌؾ بموجب اتفاق بارٌس .أشارت تٌندال،
الرئٌس المشارن ،إلى أن مجموعة أخرى من األطراؾ أٌدت النظر فً
هذه المسألة فً السٌاق األوسع لهٌكل تموٌل المناخ العالمً .ودعت
الوفود للنظر فً كٌفٌة التمدم بالنماش إلى األمام.
وفٌما ٌتعلك بالمسائل اإلجرائٌة لإلعداد للدورة األولى لمؤتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس ،الترحت تٌندال،
الرئٌس المتشارن إعداد مشروع نص ٌأخذ نهجا مبسطا ؼً التعامل
مع :وثائك تفوٌض الطرفٌن؛ ولبول المنظمات المرالبة؛ وانتخاب أعضاء
مكتب مؤتمر األطراؾ ،ومؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ،ومؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً اتفاق بارٌس .وأوضحت أن هنان حاجة إلى مشروع لرار
من المجموعة حول هذا البند الفرعً على المدى الطوٌل ،فً حٌن تتناول
مشاورات رئاسة مؤتمر األطراؾ حالً على المدى المصٌر حول كٌفٌة
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التعامل مع عمد الدورة األولى لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً اتفاق بارٌس فً الدورة الثانٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ.
ومع تمدم العدٌد من األطراؾ بطلب توضٌحات إضافٌة ،سوؾ تستمر
المنالشات بشأن هذا البند الفرعً.
الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
البالغات الواردة من األطراف المدرجة فً المرفك األول :تجمٌع ودمج
تمارٌر فترة السنتٌن الثانٌة من أطراف المرفك األول :فً المشاورات
ؼٌر الرسمٌة ،أوضحت هٌلٌن بلوم (نٌوزٌلندا) ،المٌسر المتشارن الفرق
بٌن ثالثة خٌارات فً مشروع نص المرار الجدٌد الخاص بمؤتمر
األطراؾ ،وهً :أوال الترحٌب ببساطة بتجمٌع ودمج التمارٌر الثانٌة
لفترة السنتٌن من األطراؾ المدرجة فً المرفك األول ،وثانٌا ً تضمٌن
معلومات محددة تعتمد على تجمٌع ودمج التمارٌر ،وثالثا ً تضمٌن
معلومات عامة حول تجمٌع ودمج التمارٌر.
وأعربت األطراؾ عن دعمها للخٌارٌن األول والثانً ،ولكن لم تتفك
على ذلن .أشارت هٌلٌن بلوم ،المٌسر المتشارن إلى أنها تشاورت مع
رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ بشأن كٌفٌة المضً لدما ،ولكنها ذكرت أنه لم
ٌكن هنان توافك فً اآلراء بشأن هذه المسألة ،ولذلن سٌتم وضع هذا البند
الفرعً على جدول أعمال الدورة السادسة واألربعون للهٌئة الفرعٌة
للتنفٌذ.
البالغات الواردة من األطراف غٌر المدرجة فً المرفك األول :العمل
الخاص بفرٌك الخبراء االستشاري :فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،التً
شارن فً تٌسٌرها آن راسموسن (ساموا) وهٌلٌن بلوم (نٌوزٌلندا)،
وافمت األطراؾ على مشروع االستنتاجات المنمحة .وحول مشروع لرار
منمح من مؤتمر األطراؾ بشأن استعراض فرٌك الخبراء االستشاري،
وافمت األطراؾ على "البدء" بدال من "النظر فً " االستعراض فً
الدورة الثامنة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ .وسٌتم إحالة مشروع
النتائج والمرارات ،إلى جانب النتائج والمرارات الخاصة بعضوٌة فرٌك
الخبراء االستشاري ،إلى الجلسة العامة الختامٌة للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ.
إعداد اسالٌب وإجراءات لتشغٌل واستخدام السجل العام المشار إلٌه
فً المادة  06-1من اتفاق بارٌس :عند لٌام المٌسران المتشاركان
مادلٌن ضٌوؾ سار (السنؽال) وجٌرتراود فوالنسكً (النمسا) بتوزٌع
العناصر المحتملة لمشروع النتائج فً مشاورات ؼٌر رسمٌة ،عارضت
مجموعتان من األطراؾ من البلدان النامٌة منالشة هذه الورلة ،وطالبتا
بالمزٌد من تبادل وجهات النظر إلى أن ٌتم االنتهاء من األعمال ذات
الصلة بفرٌك اتفاق بارٌس حول المساهمات المحددة وطنٌاً .وبعد بعض
المجادالت ،وافمت األطراؾ على وضع هذه الورلة جانبا.
دعت بعض األطراؾ لتمدٌم بعض األوراق ،وذكر بعض المعارضٌن ان
هذا سٌكون سابما ألوانه ،حٌث أن نطاق العمل والخطوات اإلجرائٌة
الممبلة ٌجب أن ٌتم تحدٌدها أوال .وحث أحد األطراؾ على النظر فً
النتائج اإلجرائٌة فمط.
بناء المدرات فً البلدان النامٌة :المراجعة الثالثة الشاملة لتنفٌذ إطار
بناء المدرات بموجب االتفالٌة االطارٌة :فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة
التً عُمدت فً الصباح وشارن فً تٌسٌرها بول واتكٌنسون (فرنسا)
وكرٌسبٌن دي أوفٌرنً (سانت لوسٌا) تم انظر فً مسودة النتائج .ولم
تستطع االطراؾ الوصول إلى توافك تام على فمرة تطلب  /تشجع لجنة
بارٌس لبناء المدرات على أن تُدمج  /تأخذ فً االعتبار  /تموم بتضمٌن
المبادرات والتدابٌر المنصوص علٌها فً االتفالٌة االطارٌة واتفاق
بارٌس ،وأن تحدد االلتزامات الحالٌة للبالؼات  /وأن تأخذ فً االعتبار
تعزٌز البالؼات عن بناء المدرات.
كما اختلفت األطراؾ حول اإلشارة إلى اتفاق بارٌس ،وحول تنسٌك
ومرالبة الدعم فً الفمرة التً تطالب لجنة بارٌس لبناء المدرات ،فً
إدارة خطة عملها  ،2020-2016بعدة أمور منها تعزٌز الروابط مع
الهٌئات األخرى المنشأة بموجب االتفالٌة .واختلفت األطراؾ أٌضا حول
فمرات تشجع األطراؾ من البلدان النامٌة واألطراؾ األخرى على تمدٌم
الدعم .واستمرت المشاورات ؼٌر الرسمٌة فً فترة ما بعد الظهر.
الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة  /الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
تمرٌر اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة :فً المشاورات ؼٌر
الرسمٌة ،التً شارن فً تٌسٌرها بٌت الفندر (كندا) وألؾ وٌلز (جنوب
أفرٌمٌا) ،رحب العدٌد بمشروع المرار الممترح من المٌسرٌن المتشاركٌن
حول تمرٌر اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة  .والترح البعض
لرارات منفصلة ،حول المراجعة وحول تمرٌر آلٌة وارسو الدولٌة.
وتباٌنت اآلراء بشأن المطالبة بتمدٌم األوراق الخاصة بخطة العمل
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الخمسٌة كمدخالت للجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة .وسوؾ تستمر
المشاورات ؼٌر الرسمٌة لمنالشة مراجعة آلٌة وارسو الدولٌة.
فً األرولة
حدث "زلزال سٌاسً" عبر المحٌط من المؽرب وتسبب فً موجات فً
الٌوم الثالث من الدورة الثانٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ ،حٌث وصل
أعضاء الوفود وهم فً حالة من الحزن حٌث فوجئوا بأنباء انتخاب
الرئٌس األمرٌكً الجدٌد الذي سٌكون الزعٌم الوحٌد الذي ال ٌعترؾ
بوجود تؽٌر المناخ ،والذي تعهد بـ "إعادة التفاوض" على اتفاق بارٌس.
حفلت ممرات باب إؼلً بالتكهنات حول اآلثار المترتبة لنتائج
االنتخابات األمرٌكٌة على العملٌات الموسعة التً تموم بها األمم المتحدة
فً مجال المناخ .رأى البعض نوع من العزاء فً حمٌمة أن األطراؾ
ٌمكن أن تنسحب فمط من اتفاق بارٌس فً ثالث سنوات حٌث أنها دخلت
اآلن حٌز النفاذ .وعبر أحد أعضاء الوفود عن للمله بشأن العودة إلى
"العصور المظلمة" ،مشٌرا إلى عام  - 2001وهو آخر مرة كان العالم
فٌها مستعدا ً للتصدي لتؽٌر المناخ  -عندما أعلنت الوالٌات المتحدة أنها
لن تصادق على بروتوكول كٌوتو .وتساءل الكثٌرون بملك حول كٌؾ
سٌؤثر هذا "العصر الجدٌد" على تنفٌذ االتفاق وعلى عمل ما لبل 2020
وعلى الدعم.
ومع ذلن ،ولال المتفائلون أن العالم لد تؽٌر منذ  15عاما وأن النظام
المناخً العالمً لم ٌعد ٌعتمد على تصرفات ولرارات دولة واحدة كبٌرة،
وتمت االشارة إلى التزام االلتصادٌات الرئٌسٌة األخرى بالحفاظ على هذا
الزخم .وأكد العدٌد من أعضاء المجتمع المدنً على أن التصاد العالم لد
تؽٌر أٌضا ،حٌث تم التحول بصور أكبر نحو الطالة المتجددة ذات
األسعار المعمولة ،وأن دورها لد "تضاعفت أهمٌته بٌن عشٌة
وضحاها" ".وؼادر أعضاء الوفود ،الذٌن كانوا منمسمٌن ومختلفٌن لفترة
طوٌلة وهم ٌتساءلون كٌؾ ٌمكنهم توحٌد أنفسهم لبل أن ٌحدث ما ٌمكن
أن ٌكون أصعب تحدي ٌواجهونه.
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