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واصل مؤتمر تؽٌر المناخ انعماده ٌوم الجمعة  11نوفمبر /تشرٌن الثانً
فً مراكش بالمؽرب .واجتمعت فرق االتصال وأُجرٌت المشاورات ؼٌر
الرسمٌة على مدار الٌوم فً إطار الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ ،والهٌئة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس .انعمد الجزء األول من الجلسة الختامٌة للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
خالل فترة الظهٌرة.
ولد أُجرى الحوار التٌسٌري المعنً بتعزٌز الطموح والدعم فً إطار
مؤتمر األطراؾ خالل فترة الظهٌرة.

مإتمر األطراف
الحوار التٌسٌري المعنً بتعزٌز الطموح والدعم :لال عزٌز مكوار،
مندوب رئاسة مؤتمر األطراؾ ،أن الؽرض من الدورة هو تمٌٌم التمدم
المحرز فً تعزٌز طموح ما لبل عام  ،2020وتوفٌر سبل التنفٌذ.
وحول طموح ما لبل عام  ،2020ذكرت كاتٌا سمٌنوفا ،مندوبة األمانة
العامة التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ ،أن تعهدات اتفاق
كانكون والمساهمات المحددة وطنٌا ً ال تكفً لتحمٌك هدؾ اتفاق بارٌس
الخاص بدرجة الحرارة ،وأضافت أن تمارٌر فترة السنتٌن الممدمة من
البلدان المتمدمة تعكس اتجاها ً نزولٌا ً فٌما ٌخص االنبعاثات .أكد أسد
رحمن ،مندوب منظمة أصدلاء األرض انجلترا ووٌلز وأٌرلندا الشمالٌة،
أنه بحلول عام  ،2030سوؾ موازنة الكربون تتجاوز الحد المتولع وأنه
ٌلزم زٌادة الطموح بنحو خمسة أضعاؾ لتلبٌة هدؾ الدرجتٌن.
وحول تحمٌك األهداؾ الكمٌة فً كل لطاعات االلتصاد من لبل األطراؾ
من البلدان المتمدمة  ،أشار متحدثون من االتحاد األوروبً وسوٌسرا
والوالٌات المتحدة وأسترالٌا إلى إحراز تمدم نحو تحمٌك أهدافهم ،مبرزٌن
دور الطالة المتجددة وكفاءة الطالة .وسلط مندوبا االتحاد األوروبً
وسوٌسرا الضوء على التدابٌر الضرٌبٌة ،وشدد مندوب استرالٌا على
تداول االنبعاثات .وتساءل المشاركون عن وضع التصدٌك على تعدٌل
الدوحة ومستمبل النظام المناخً بالنظر إلى االنتخابات األمرٌكٌة
األخٌرة.
وحول إجراءات التخفٌؾ المالئمة وطنٌاً ،أبرز أش شارما ،مندوب مرفك
إجراءات التخفٌؾ ،تموٌل  14مشروع حتى اآلن ،فً حٌن سلط مندوبو
كولومبٌا وإندونٌسٌا وكٌنٌا الضوء على إعداد بالدهم إلجراءات التخفٌؾ
المالئمة وطنٌاً ،مشٌرٌن إلى بعض المشروعات مثل إدارة النفاٌات
الصلبة فً المناطك الحضرٌة والنمل السرٌع وكفاءة الطالة .ونالش
المشاركون لضاٌا النوع االجتماعً والتموٌل وعوائك التنفٌذ.
وحول سبل التنفٌذ ،أبرز فولر ،رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة عدة أمور من بٌنها :لنوات التموٌل الثنائٌة واإلللٌمٌة
والمحلٌة وؼٌرها ،وتطور مؤسسات التكنولوجٌا بموجب االتفالٌة
اإلطارٌة ،ودعم بناء المدرات .وشدد بٌتر سوٌت مان ،مندوب ؼرفة
التجارة الدولٌة ،على العمل مع المطاع الخاص لتتحمٌك الشفافٌة فً
التكٌؾ والسٌاسة بؽرض جذب االستثمار طوٌل األجل.
وحول التموٌل ،أوضح برٌتً بهانداري ،مندوب بنن التنمٌة اآلسٌوي ،أن
محفظة بنون التنمٌة المتعددة األطراؾ لعام  2015تخصص  ٪20من
التموٌل للتكٌؾ و ٪80للتخفٌؾ ،فً حٌن أكد متحدثون من بلٌز والمملكة
المتحدة على ضرورة الموازنة بٌن تموٌل التكٌؾ التخفٌؾ .أكد توزي
مبانو مبانو ،رئٌس فرٌك ألل البلدان نمواً ،على ضرورة تفعٌل منهجٌات
تفسٌر التموٌل المناخً بؽرض زٌادة الشفافٌة والثمة.
وحول تطوٌر ونمل التكنولوجٌا ،أشارت شٌزورو أوكً ،مندوبة مرفك
البٌئة العالمٌة ،وجوكا أوسوكاٌنٌن ،مندوب مركز وشبكة تكنولوجٌا

المناخ ،إلى تموٌل  45مشروعا ً للتخفٌؾ و 22مشروعا ً للتكٌؾ ،وتمدٌم
المساعدة إلى  67بلد .وأكد متحدثون من السنؽال وكولومبٌا على
ضرورة إدراج عملٌات تمٌٌم االحتٌاجات التكنولوجٌة فً المساهمات
المحددة وطنٌا ً.
سوؾ ٌنعمد الحوار التٌسٌري مرة أخرى ٌوم األربعاء الموافك 16
نوفمبر /تشرٌن الثانً.

فرق االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة المنعمدة فً إطار الهٌئة
الفرعٌة للتنفٌذ
أسالٌب وإجراءات تشغٌل واستخدام السجل العام المشار إلٌه فً المادة
 16-4من اتفاق بارٌس :نظرت األطراؾ فً مسودة النتائج فً
مشاورات ؼٌر رسمٌة .وحول جهود األمانة المبذولة لتحسٌن السجل
المؤلت ،نالشت األطراؾ التراح عُرض على األمانة بشأن إمسان السجل
وتحسٌنه "على أساس الممترحات الممدمة من مستخدمٌه" وفضلوا فً
النهاٌة إضافة عبارة "حسب االلتضاء" بدال من ذلن.
وحول الفمرة الخاصة بعمل األطراؾ فً الدورة الخامسة واألربعٌن
للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ ،عارض فرٌك واحدة من البلدان النامٌة اإلشارة إلى
السجل العام "للمساهمات المحددة وطنٌاً" وباستثناء حذؾ "المساهمات
المحددة وطنٌاً" أٌد اإلشارة إلٌها فً المادة  3من اتفاق بارٌس بدال من
المادة ( 4التخفٌؾ) .كما نالشت األطراؾ كٌفٌة اإلشارة إلى أوجه
الترابط مع األعمال األخرى بالهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والفرٌك العامل
المخصص المعنً باتفاق بارٌس ،وعارض مندوبو بعض البلدان المتمدمة
إضافة نصوص حول ضمان الترابط وتجنب االزدواجٌة .ونظرا ً لعدم
التوصل إلى اتفاق بشأن التؽٌٌرات ،عادت األطراؾ إلى النص المأخوذ
من نتائج هذه الفمرة خالل الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة
للتنفٌذ.
وأٌد بعض مندوبً البلدان النامٌة والبلدان المتمدمة إضافة طلب تمدٌم
وثائك وتمارٌر من جانب األطراؾ ،وعارضهم فً ذلن العدٌد من
مندوبً البلدان النامٌة .وكحل وسط تم لبوله ،أشار مندوب إحدى البلدان
المتمدمة إلى وجود دعوة مفتوحة لتمدٌم وثائك وتمارٌر فً إطار الفرٌك
العامل المخصص ٌمكن استخدامها لعرض وجهات النظر حول هذا البند.
تمت إحالة مسودة النتائج إلى الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ.
أسالٌب وإجراءات تشغٌل واستخدام السجل العام المشار إلٌه فً المادة
 16-7من اتفاق بارٌس :فً مشاورات ؼٌر رسمٌة ،وافمت األطراؾ
على النظر فً هذه المسألة خالل الدورة السادسة واألربعٌن للهٌئة
الفرعٌة للتنفٌذ .وتمت إحالة مسودة النتائج إلى الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ.
الشروط المرجعٌة لمراجعة مهام اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل :فً
مشاورات ؼٌر الرسمٌة ،تبادلت األطراؾ وجهات النظر حول مسودة
نص ممرر الرئٌس ،الذي تم إعداده على أساس التمارٌر والوثائك الممدمة
من األطراؾ فً الٌوم السابك .لدمت األطراؾ وجهات نظرها بشأن
مرفك مسودة الممرر ،الذي ٌحتوي على الشروط المرجعٌة لعملٌة
المراجعة.
فً المشاورات التً أجرٌت بعد ظهر الٌوم ،تبادلت األطراؾ وجهات
النظر حول الصٌؽة الجدٌدة لمسودة الممرر ،وتحدٌدا حول الشروط
المرجعٌة والمسم الخاص بالهدؾ من هذه المراجعة .ولم تتمكن األطراؾ
من االتفاق على النص ،وأوضحت دلفٌن إٌرواد (فرنسا) ،المٌسرة
المتشاركة ،أنها سوؾ تعرض النص متضمنا ً األلواس المتبمٌة على
رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ.
المسائل المتعلمة بآلٌات بروتوكول كٌوتو :مراجعة أسالٌب وإجراءات
آلٌة التنمٌة النظٌفة :خالل مشاورات ؼٌر رسمٌة ،عرضت كارولٌنا
أنتونٌن (فنلندا) ،المٌسرة المتشاركة ،مسودة النص المدرج بٌن لوسٌن
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وشرة مفبوضبث
األرض

حول برامج أنشطة وأدوار السلطات الوطنٌة المعٌنة الستكمال أسالٌب
وإجراءات آلٌة التنمٌة النظٌفة.
لم ٌتمكن المندوبون من االتفاق على النص .لذا دخلت األطراؾ فً
منالشات مطولة حول تأجٌل هذا البند من جدول األعمال ،وبعد ذلن
تبادلوا وجهات النظر المتباٌنة بشأن النتائج اإلجرائٌة للهٌئة الفرعٌة
للتنفٌذ الممترحة من المٌسرٌن المتشاركٌن .ولم ٌتم التوصل إلى توافك فً
اآلراء.
المسائل اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة :أداء الموازنة لفترة السنتٌن
 :6117-6112نظر فرٌك االتصال ،المنعمد برئاسة كونٌهٌكو شٌمادا
(الٌابان) ،فً مسودة نص ممرر مؤتمر األطراؾ .ولم تتمكن األطراؾ
من التوصل إلى اتفاق بشأن عدة فمرات من بٌنها :دعوة األطراؾ إلى
تمدٌم مساهماتها لعام  2017فً األولات المحدد ؛ ومطالبة األمانة
بمتابعة المساهمات ؼٌر المسددة ومعرفة أسباب عدم السداد ،واإلعراب
عن تمدٌر األمانة وامتنانها للمساهمات الممدمة للصندوق االستئمانً
المخصص لألنشطة التكمٌلٌة ،ومطالبتها بإٌجاد طرق لزٌادة االستخدام
المرن ألموال هذا الصندوق وتحدٌد أولوٌات اإلنفاق.
سوؾ ٌجري شٌمادا مشاورات مع رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ بشأن
كٌفٌة المضً لدماً.
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بناء المدرات فً البلدان النامٌة :لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات:
ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج ).(FCCC/SBI/2016/L.34
أوضح شروسزكزو ،رئٌس الهٌئة ،أن كل ما تبمى أمام لجنة بارٌس
المعنٌة ببناء المدرات لكً تعمل بطالتها الكاملة هو تسمٌة وانتخاب
أعضاء اللجنة واستكمال ذلن فً مراكش .وحث األطراؾ على تسمٌة
األعضاء ،مشٌرا ً إلى أنه لم ٌتم تمدٌم سوى تسمٌتٌن فمط.
علك شروسزكزو ،رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ االجتماع فً 5:45
مسا ًء .وسوؾ تستأنؾ الجلسة الختامٌة أعمالها ٌوم االثنٌن الموافك 14
نوفمبر /تشرٌن الثانً.

فرق االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة المنعمدة فً إطار الهٌئة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
الزراعة :فً مشاورات ؼٌر رسمٌة ،دعا هٌكً ؼرانهولم (فنلندا)،
المٌسر المتشارن إلى إعداد تمارٌر بعد اإلنتهاء من المشاورات ؼٌر
الرسمٌة التً عُمدت مساء الٌوم السابك .ذكرت إحدى المندوبٌن أن
المنالشات كانت مثمرة وركزت على إٌجاد المواسم المشتركة فً منطوق
دمج ممترحً االتحاد األوروبً ومجموعة الـ  /77الصٌن .وأوضحت أن
هذه الوثٌمة تعد "جاري العمل على استكمالها".

افتتح توماس شروسزكزو ،رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ ،الجلسة العامة.
وأعرب مندوبو االتحاد الروسً ونٌكاراؼوا والمملكة العربٌة السعودٌة
عن أسفهم لعدم ترجمة النتائج إلى جمٌع لؽات األمم المتحدة ،ولكنهم
وافموا على النظر فً البنود بعد تأكدهم بأنها لن تكون بمثابة سابمة.

وأشار ؼرانهولم ،المٌسر المتشارن ،إلى أن المٌسرٌن المتشاركٌن كان لد
أعدا مسودة للنتائج اإلجرائٌة .دعمت العدٌد من األطراؾ مواصلة
المنالشات ؼٌر الرسمٌة إلعداد ممرر أكثر موضوعٌة لمؤتمر األطراؾ.
واستمرت المداوالت طوال الٌوم.

إعداد التمارٌر من األطراف المدرجة فً المرفك األول ومراجعتها:
إعداد وتجمٌع تمارٌر فترة السنتٌن الثانٌة الممدمة من األطراف
المدرجة فً المرفك األول :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ مسودة النتائج
) .(FCCC/SBI/2016/L.26وذكر توماس شروسزكزو ،رئٌس
الهٌئة أنه سٌمدم تمرٌرا ً إلى مؤتمر األطراؾ حول عدم تمكن الهٌئة من
االنتهاء من عملها على النحو المطلوب.

استؤنفت المشاورات ؼٌر الرسمٌة خالل فترة الظهٌرة .وتم رفع التمارٌر
حول نتائج المداوالت ،ولام مندوب إحدى البلدان النامٌة بتسلٌط الضوء
على استمرار االختالؾ فً الرأي .ولال مندوب إحدى الفرق أن الوثٌمة
لٌد المنالشة ٌجب أن تحال إلى الدورة السادسة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة كورلة ؼٌر رسمٌة ،وذلن فمط لألطراؾ
المخول لها تمدٌم مدخالت .وذكر طرؾ آخر ضرورة عدم تحدٌد حالة
الوثٌمة .واتفمت األطراؾ فً النهاٌة على إحالة مسودات النتائج اإلجرائٌة
فمط إلى الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،وأعرب العدٌد من
مندوبً الفرق واألطراؾ عن خٌبة أملهم إزاء عدم وجود ممرر
موضوعً لمؤتمر األطراؾ الموضوعً بشأن هذا البند.

إعداد التمارٌر من األطراف المدرجة فً المرفك األول :عمل فرٌك
الخبراء االستشاري :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ مسودة النتائج
) ،(FCCC/SBI/2016/L.28وأوصت بتمدٌم مسودة الممرر
النتائج
ومسودة
)(FCCC/SBI/2016/L.28/Add.1
) (FCCC/SBI/2016/L.28/Add.2إلى مؤتمر األطراؾ.
تمدٌم الدعم الفنً والمالً :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج
)(FCCC/SBI/2016/L.33
وضع أسالٌب وإجراءات تشغٌل واستخدام السجل العام المشار إلٌه فً
المادة  16-4من اتفاق بارٌس :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج
).(FCCC/SBI/2016/L.35
وضع أسالٌب وإجراءات تشغٌل واستخدام السجل العام المشار إلٌه فً
المادة  16-7من اتفاق بارٌس :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج
) .(FCCC/SBI/2016/L.36وأشار مندوب المملكة العربٌة
السعودٌة إلى أنه لد ُ
طلب من المٌسرٌن المتشاركٌن تمدٌم تمرٌرإلى رئٌس
الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ حول ارتباط هذا البند من جدول األعمال بالبند
الخاص بالسجل العام المشار إلٌه فً المادة  12-4من اتفاق بارٌس،
وطلبت بعض األطراؾ بدمج هذٌن البندٌن .وأشار توماس شروسزكزو،
رئٌس الهٌئة ،إلى الملك إزاء ذلن مشٌرا ً إلى أنه سوؾ ٌؤخذ بعٌن
االعتبار عند إعداد جدول األعمال المؤلت للدورة الممبلة.
المسائل المتعلمة بآلٌات بروتوكول كٌوتو :اإلجراءات واآللٌات
والترتٌبات المإسسٌة للطعن على ممررات مجلس إدارة آلٌة التنمٌة
النتائج
للتنفٌذ
الفرعٌة
الهٌئة
ألرت
النظٌفة:
) .(FCCC/SBI/2016/L.30المسائل المتعلمة بؤلل البلدان نمواً:
ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج ).(FCCC/SBI/2016/L.31
خطط التكٌف الوطنٌة :ألرت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ النتائج
) .(FCCC/SBI/2016/L.32وأوصت بتمدٌم مسودة الممرر
) (FCCC/SBI/2016/L.32/Add.1إلى مؤتمر األطراؾ.
تمرٌر لجنة التكٌف :أوصت الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ بتمدٌم مسودة
الممرر ) (FCCC/SB/2016/L.4إلى مؤتمر األطراؾ.
تطوٌر ونمل التكنولوجٌا :نطاق وأسالٌب التمٌٌم الدوري آللٌة
التكنولوجٌا ذات الصلة بدعم تنفٌذ اتفاق بارٌس :ألرت الهٌئة الفرعٌة
للتنفٌذ النتائج ).(FCCC/SBI/2016/L.27
برنامج بوزنان االستراتٌجً بشؤن نمل التكنولوجٌا :ألرت الهٌئة الفرعٌة
للتنفٌذ النتائج ).(FCCC/SBI/2016/L.29

تطوٌر ونمل التكنولوجٌا :إطار التكنولوجٌا وفما ً للمادة  4-11من اتفاق
بارٌس :فً مشاورات ؼٌر رسمٌة ،نالشت األطراؾ مسودة النتائج ،مع
التركٌز على الفمرات التالٌة :الؽرض من إطار التكنولوجٌا؛ والمواضٌع
الرئٌسٌة المبدئٌة إلطار التكنولوجٌا ،وتحدٌدا ً االبتكار والتنفٌذ والبٌئات
التمكٌنٌة وبناء المدرات والتعاون وإشران أصحاب المصلحة ،والدعم؛
ودعوة األطراؾ والمرالبٌن وأصحاب المصلحة اآلخرٌن لتمدٌم الوثائك
والتمارٌر؛ واالتفاق على مواصلة إعداد وتطوٌر إطار التكنولوجٌا فً
الدورة السادسة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
واتفمت األطراؾ على جمٌع الفمرات وعلى تمدٌم مذكرة توضٌحٌة من
لبل الرئٌسٌن المتشاركٌن.
أسالٌب حساب الموارد المالٌة الممدمة والمعبئة من خالل المساعدات
العامة وفما ً للمادة  7-9من اتفاق بارٌس :خالل المشاورات ؼٌر
الرسمٌة ،علك مندوبو األطراؾ على مسودة النتائج والممررات التً
الترحها الرئٌسان المتشاركان .أٌد مندوب بلٌز ،نٌابةً عن تحالؾ الدول
الجزرٌة الصؽٌرة ،ودعمه مندوبً كوستارٌكا ومالوي والفلبٌن،
التعدٌالت الممترحة التً تضمنت عدة أمور من بٌنها ،تشجٌع الصنادٌك
والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة على دعم تطوٌر األسالٌب
المحاسبٌة بمشاركة واسعة من الخبراء وإجراء االجتماعات التمنٌة لهم؛
وضمان أن ٌتم تطوٌر األسالٌب فً الولت المناسب لدمجها فً إطار
الشفافٌة .وعمدت األطراؾ مشاورات ؼٌر رسمٌة خالل فترة الظهٌرة.
المسائل المتعلمة بالعلوم :البحوث وعملٌات الرصد المنهجٌة :خالل
مشاورات ؼٌر رسمٌة ،نالشت األطراؾ عدة أمور من بٌنها ،إمكانٌة
إلامة فعالٌات مستمبلٌة ألٌام معلومات األرض وتحدٌد تولٌت هذه
الفعالٌات ،وأبرزت جمٌع األطراؾ الحاجة إلى تمدٌم مدخالت فً جدول
أعمال تلن الفعالٌات .وتم االتفاق على دعوة األطراؾ إلى النظر فً
دعوة األمانة العامة لتنظٌم فعالٌات مماثلة خالل الدورة التاسعة واألربعٌن
للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على أساس الوثائك
والتمارٌر الممدمة من األطراؾ .وسوؾ تستمر المشاورات ؼٌر الرسمٌة.
برنامج عمل نٌروبً :خالل المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً تناولت مسودة
النتائج ،طلب فرٌمٌن من البلدان النامٌة إضافة نص حول التنوٌع
االلتصادي ،وأٌد مندوب أحد الفرق إلامة ورشة عمل بشأن هذه المسألة.
والترح مندوب آخر دعوة األمانة إلعداد ورلة تحلٌلٌة حول الصحة،
بهدؾ تمدٌم توصٌات إلى الدورة الثالثة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ.
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وشرة مفبوضبث
األرض

والترح آخر حذؾ الفمرة الخاصة بدعوة األمانة لوضع وتطوٌر
األسالٌب ،مشٌرا ً إلى أن األطراؾ لد اضطلعت من لبل بمسئولٌة تطوٌر
وتحسٌن األسالٌب .بعد ذلن ،انعمدت المشاورات ؼٌر الرسمٌة.

فرق االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة المشتركة بٌن الهٌئة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
التمرٌر السنوي المشترن لمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ واللجنة
التنفٌذٌة للتكنولوجٌا :ركزت المنالشات التً أجرٌت أثناء المشاورات
ؼٌر الرسمٌة على نتائج المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،التً تضمنت على
سبٌل المثال ال الحصر ،الدور المهم للتعاون بٌن بلدان الجنوب والتعاون
الثالثً من أجل التكٌؾ والتموٌل المستدام والتموٌل على المدى المرٌب.
عرض مندوب أحد األطراؾ نصا ً جدٌدا ً متفك علٌه باإلجماع حول
المشاورات الجارٌة بٌن مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ والصندوق
األخضر للمناخ ومرفك البٌئة العالمٌة .ووافمت األطراؾ على حذؾ
الفمرة الخاصة بالدور المهم للتعاون بٌن بلدان الجنوب والتعاون الثالثً
من أجل التكٌؾ.
حول التموٌل على المدى المرٌب والتموٌل المستدام ،وافمت األطراؾ
على النص الخاص "بالتموٌل المستدام" وعلى حذؾ عبارة "التموٌل على
المدى المرٌب" ،وأشاروا إلى ضرورة توفٌر المزٌد من "الدعم المالً".
وسوؾ تتم إحالة مسودة النتائج للنظر فٌها خالل الجلسات العامة للهٌئة
الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة الجلسات
العامة.
أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة :انعمدت هذه المشاورات ؼٌر الرسمٌة خالل
الفترة الصباحٌة.
أسالٌب وبرنامج عمل ومهام المنتدى المعنً بأثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة
بموجب اتفاق بارٌس ،وافك الفرٌك على إحالة مسودة النتائج إلى فرٌك
اتصال الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ /الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة التً تم إعدادها استنادا ً إلى مدخالت األطراؾ.
وحول تحسٌن المنتدى وبرنامج عمله ،نالش الفرٌك ما إذاٌ :تم تحدٌد
المنظمات الدولٌة التً سوؾ ترشح اثنٌن من الخبراء لفرٌك الخبراء
التمنٌٌن المخصص؛ والرجوع إلى تحلٌل وتمٌٌم آثار تدابٌر االستجابة؛
ومعالجة اآلثار االجتماعٌة وااللتصادٌة لتدابٌر االستجابة .واستمرت
المشاورات ؼٌر الرسمٌة.
آلٌة وارسو الدولٌة :خالل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،تمت منالشة مسودة
الممرر الخاص بتمرٌر اللجنة التنفٌذٌة .والترح فرٌك إحدى البلدان
النامٌة ،حذؾ عبارة "تحدٌداً" عند االشارة إلى الدول الضعٌفة ،وعارضه
أخر فً ذلن بشدة.
تباٌنت وجهات نظر األطراؾ حول التشجٌع على تمدٌم وثائك وتمارٌر
عن األنشطة الممكنة فً إطار مسار العمل االستراتٌجً لإلطار
اإلرشادي لخطة العمل الخمسٌة .والترح مندوب إحدى البلدان المتمدمة
حذؾ هذه الفمرة ،فً حٌن الترح مندوبا فرٌمٌن من البلدان النامٌة إدراج
وجهات النظر حول الدعم الممدم من البلدان المتمدمة إلى البلدان النامٌة
إلعداد تلن الوثائك والتمارٌر .أجرٌت مشاورات ؼٌر رسمٌة بشأن هذه
الفمرة.

المشاورات غٌر الرسمٌة المنعمدة فً إطار الفرٌك العامل المخصص
المعنً باتفاق بارٌس
أسالٌب وإجراءات التشغٌل الفعال للجنة بغرض تٌسٌر التنفٌذ وتشجٌع
االمتثال :ركزت المشاورات ؼٌر الرسمٌة على سبل المضً لدماً.
الترح البعض لٌام المٌسرٌن المتشاركٌن بإعداد تمارٌر والعٌة أو تمارٌر
تجمٌعٌة وأوراق فنٌة وورش عمل فً هذه المرحلة .ولال مندوب إٌران،
نٌابةً عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر ،أن ورش العمل والعمل فٌما بٌن
الدورات سابما ً ألوانه .ووافمت األطراؾ على تمدٌم وثائك وتمارٌر لطرٌة
ردا ً على أسئلة المٌسرٌن المتشاركٌن.
وردا ً على مذكرة ؼٌر رسمٌة أعدها المٌسرٌن المتشاركٌن ،وافمت معظم
البلدان على هٌكل ومضمون تلن المذكرة .وأشار مندوب مالً ،نٌابةً عن
المجموعة األفرٌمٌة ،إلى ضرورة توضٌح المدرات الوطنٌة والتماٌز فً
وضع اإلجراءات واألسالٌب.
وحول ما إذا كان ٌنبؽً تكلٌؾ اللجنة بمهمة واحدة أو مهمتٌن ،أكدت
مندوبة االتحاد األوروبً أن اللجنة ٌنبؽً أن تكون هٌئة منفردة ذات
مهمة تٌسٌرٌة تساعد على تحمٌك االمتثال.
وتمت منالشة لضاٌا أخرى مثل صناعة المرار ،وخٌارات األسالٌب
واإلجراءات ،والجداول الزمنٌة.
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عملٌة التمٌٌم العالمٌة :خالل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،علمت األطراؾ
على سبل المضً لدما وعلى الورلة ؼٌر الرسمٌة الممدمة من األمانة
والتً تتضمن األفكار األولٌة لألطراؾ حول مصادر وأسالٌب
ومخرجات عملٌة التمٌٌم.
وفٌما ٌتعلك بالورلة ؼٌر الرسمٌة ،طالبت العدٌد من األطراؾ ببدء العمل
على عملٌة التمٌٌم مع االلتزام بالمبادئ العامة والحفاظ على الثمة من
خالل تجنب إدراج أي من البنود خارج اتفاق بارٌس .وافمت اطراؾ
اخرى على ذلن ،مؤكدة على شمول جمٌع العناصر فً اتفاق بارٌس ،بما
فً ذلن الخسائر واألضرار.
وفٌما ٌتعلك بالمصادر المختلفة طالبت العدٌد من األطراؾ بالتمٌٌز بٌن
المصادر ،مثل الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ والمعلومات.
وأكد العدٌد من األطراؾ على أهمٌة المعلومات عن حشد وتعبئة الدعم.
وحول األسالٌب  ،طالبت مجموعة من األطراؾ بمجموعة واضحة من
العناصر ٌتم تجمٌعها فً ألسام حول التولٌت والمراحل والمؤسسات
والهٌكل والروابط .وفٌما ٌتعلك بالمخرجات ،الترحت مجموعة االشارة
الى المادة  2من اتفاق بارٌس (الهدؾ) وأكد العدٌد على النظر فً كٌؾ
ٌمكن للمخرجات أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات معززة.
وحول سبل المضً لدماً ،الترح مندوب البرازٌل الحاجة إلى وضع بند
فً جدول أعمال الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس حول
األطر الزمنٌة المشتركة .وأشار العدٌد إلى ان المزٌد من الوثائك التً ٌتم
تمدٌمها بناء على المزٌد من األسئلة المستهدفة ٌمكن أن تكون مفٌدة.
وتضمنت الممترحات اإلضافٌة الممدمة أن ٌُطلب من األمانة تمدٌم
التمرٌر التجمٌعً وورلة تمنٌة وعمد ورشة عمل تمنٌة بٌن الدورات.
وسوؾ تستمر المنالشات.
األسالٌب واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة إلطار الشفافٌة الخاص
باإلجراءات والدعم :أشار المٌسر المتشارن راكسترو (الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة) إلى المشاورات الجانبٌة ؼٌر الرسمٌة ،وسلط الضوء على
عدة أمور من بٌنها الدعم العام للتعامل مع جمٌع عناصر المادة  13من
اتفاق بارٌس وكذلن الممرر  /1م أ  21-حول إطار تعزٌز الشفافٌة،
وعدم المساس بالنتائج النهائٌة لألسالٌب واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة،
والتمدم فً العمل من خالل التمارٌر واألوراق الفنٌة وورش العمل .كما
أشار إلى عدم وجود تمارب فً عناصر األسالٌب واإلجراءات والمبادئ
التوجٌهٌة.
طالب المٌسر المتشارن شٌانػ ؼاو (الصٌن) بتوضٌح وجهات نظر
األطراؾ بشأن ما إذا كان ٌنبؽً إعداد ورلة تمنٌة لبل الدورة األولى
للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس وورشة العمل فً عام
 ،2017وحول موضوعات التمارٌر والوثائك وورش العمل.
دعمت العدٌد من األطراؾ ،ومنهم الصٌن والبرازٌل عن تأٌٌدها لدعوة
األطراؾ إلى تمدٌم وجهات نظرهم بشأن جمٌع عناصر األسالٌب
واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة .ودعمت أطراؾ أخرى ومنها االتحاد
األوروبً وبٌرو ،نٌابة عن الرابطة المستملة المرٌكا اللالتٌنٌة والكارٌبً
التركٌز على إعداد التمارٌر .أشار مندوبا المملكة العربٌة السعودٌة
والبرازٌل إلى أن موضوعات ورش العمل سوؾ تنبُع من التمارٌر
والوثائك الممدمة .عبر مندوب بوتان ،بدعم من مندوبً الوالٌات المتحدة
وكندا عن تأٌٌده لتمرٌر تجمٌعً لحلمات العمل ،بٌنما أشار مندوب المملكة
العربٌة السعودٌة أن هذا سابك ألوانه.
وأشار المٌسر المتشارن جاو إلى أن خطة العمل سوؾ ٌتم االشارة إلٌها
فً استنتاجات الرئٌسٌن المشاركٌن للفرٌك العامل المخصص المعنً
باتفاق بارٌس وأن المشاورات ؼٌر الرسمٌة بشأن مسائل أخرى فً إطار
هذا البند سوؾ تستمر.
مسائل أخرى تتعلك بتنفٌذ اتفالٌة بارٌس :فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة،
وافمت األطراؾ على أن تُحٌل إلى فرٌك االتصال الخاص بالفرٌك العامل
المخصص المعنً باتفاق بارٌس نص مشروع لرار مؤتمر األطراؾ
حول معالجة الجوانب المانونٌة المتعلمة بالنظام الداخلً لمؤتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس ،وحول وثائك التفوٌض
وأعضاء المكاتب ولبول المرالبٌن.
ثم دعت سارة باعشن الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص المعنً
باتفاق بارٌس األطراؾ إلى تحدٌد المسائل المتعلمة بتنفٌذ اتفاق بارٌس
التً لم ٌتم معالجتها ،وأشارت إلى عدد من المضاٌا التً سبك ذكرها من
لِبل األطراؾ .وشددت على أن مهمة الفرٌك العامل المخصص المعنً
باتفاق بارٌس هً لفت انتباه مؤتمر األطراؾ إلى عدة أمور ولٌس تولً
المسؤولٌة عنها.
وبعد المنالشة ،الترحت باعشن  ،وووافمت األطراؾ على أن ٌعمل
الرئٌسان المتشاركان على الفئات الالزمة لحصر ما تسمٌه األطراؾ
"لضاٌا بال مأوى "،والتً ٌمكن أن تشمل :التمدم المحرز والتولٌت؛
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والهٌئات الممكنة المادرة على دفع المضاٌا إلى األمام .وأشارت إلى أنه لن
ٌتم تمدٌم توصٌات محددة إلى مؤتمر األطراؾ بشأن المضاٌا الفردٌة إال
إذا اتفمت األطراؾ علٌها.
طالبت األطراؾ أٌضا بالوضوح بشأن كٌؾ تتعلك المنالشات فً إطار
هذا البند من جدول أعمال الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس
بالمشاورات الموازٌة فً إطار رئاسة مؤتمر األطراؾ ،واستفسرت عن
استمرار المنالشات فً األسبوع الثانً .أوضحت باعشن أن المنالشات
الموضوعٌة لن تتم ضمن الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس الذي ٌعتبر بمثابة آلٌة لضمان التنسٌك .وباإلضافة إلى ذلن،
أوضحت باعشن أن من المخطط أن تنعمد الجلسة الختامٌة العامة
للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس ٌوم االثنٌن  14نوفمبر،
وبعد ذلن تكون لدي األطراؾ الحرٌة لمواصلة المنالشات فٌما بٌنها.
إرشادات أخرى تتعلك بمسم التخفٌف فً الممرر / 1م أ :61-فً
المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً تركز على التوجٌه بشأن المعلومات
لتسهٌل وضوح وشفافٌة وفهم المساهمات المحددة وطنٌا ،تبادلت
األطراؾ وجهات النظر حول :نمطة البداٌة إلعداد المزٌد من التوجٌهات،
والعناصر التً ٌجب أن تشملها هذه التوجٌهات ،وممترحات لمزٌد من
العمل.
وأعربت األطراؾ عن وجهات نظر متباٌنة حول عدة أمور من بٌنها،
ضرورة إعداد المزٌد من التوجٌه ،وعما إذا كانت المعلومات المشار إلٌها
فً الفمرة  27من الممرر  1م أ( 21-المعلومات التً ستمدمها الدول
لالبالغ عن المساهمات المحددة وطنٌا الخاصة بهم) إلزامٌة.
وأٌد عدد من األطراؾ التمٌٌز بٌن التوجٌهات العامة المشتركة لجمٌع
األطراؾ ،بما فً ذلن ،عدة أمور من بٌنها  ،المعلومات المابلة للمٌاس
والتوجٌهات المحددة والتً تنشأ من أنواع مختلفة من المساهمات المحددة
وطنٌا .طالب مندوب الصٌن ،نٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر
بمستوى أعلى من التفصٌل فً المعلومات الممدمة من لبل البلدان
المتمدمة .الترح مندوب سانت لوسٌا ،بالنٌابة عن الجماعة الكارٌبٌة ،عدة
أمور من بٌنها تحدٌد المعلومات الالزمة لتحدٌد تأثٌر الكلً للمساهمات
المحددة وطنٌا.
وفٌما ٌتعلك بالمزٌد من العمل ،الترحت العدٌد من األطراؾ الدعوة
لتمدٌم الوثائك والتمارٌر ،كما الترح البعض استخدام األسئلة التوجٌهٌة.
الترح مندوب نٌوزٌلندا أسئلة حول :الؽرض من هذا التوجٌه؛ الروابط
بٌن الفمرات ذات الصلة بالممرر / 1م أ ،21-وكٌفٌة االستفادة من
المساهمات المعتزمة المحددة وطنٌا و المساهمات المحددة وطنٌا،
والتوجٌه من لٌما وبارٌس؛ وسبل هٌكلة نمدم العمل.
دعمت العدٌد من األطراؾ التكلٌؾ بعمد ورش العمل أو تمدٌم أوراق
تمنٌة وعارضت أطراؾ أخرى ذلن ،منهم مندوب المملكة العربٌة
السعودٌة ،نٌابة عن المجموعة العربٌة ،الذي أشار إلى أن العمل التمتً
سٌكون سابما ألوانه.
إرشادات أخرى تتعلك بالبالغات الخاصة بالتكٌف كعنصر من عناصر
المساهمات المحددة وطنٌا  :واصل أعضاء الوفود منالشة جدول ٌلخص
وجهات نظر األطراؾ حول ؼرض وخصائص وروابط وأدوات ومرونة
البالؼات الخاصة بالتكٌؾ.
طلب المٌسر المتشارن رٌتشارد موٌونجً (تنزانٌا) من األطراؾ تمدٌم
التراحات لمزٌد من العمل فٌما بٌن الدورات بشأن هذا البند ومشاركة أي
أسئلة بشأن المضاٌا الرئٌسٌة الواردة فً الجدول.
الترح مندوب األرجنتٌن ،نٌابة عن مجموعة ال / 77الصٌن ،عددا من
التؽٌٌرات واإلضافات إلى الجدول  ،مشٌرا إلى أن هذه التؽٌٌرات
واإلضافات تستند على اللؽة المتفك علٌها بموجب اتفالٌة بارٌس .والترح
مندوب المكسٌن أن البالؼات والتمارٌر الخاصة بالتكٌؾ على المستوى
اإلللٌمً ٌمكن أن تكون أحد االحتماالت المائمة .وأشار المٌسر المتشارن
موٌونجً أنه سٌتم تضمٌن التدخالت فً جدول ُمنمح.
ذكر مندوب الوالٌات المتحدة إن المدخالت الواردة فً لسم "الؽرض"
من الجدول ال ٌمكن أن تتواجد معا ،وٌمكن أن تنطبك على مختلؾ
األطراؾ طبما ً لظروفها.
واتفمت األطراؾ على أن الجدول ال ٌنبؽً أن ٌكون بمثابة نص تفاوضً
ولكن ٌتم ارفاله بالتمرٌر الممدم للرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل
المخصص التفاق بارٌس ،وٌمكن أن ٌتم استخدامه فٌما بٌن الدورات.
وسوؾ تستمر المنالشات.
بنود جدول األعمال  :8-3عرض جو تٌندال الرئٌس المتشارن مسودة
االستنتاجات العامة للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس  ،بما
فً ذلن تنظٌم العمل الذي الترحه الرئٌسان المتشاركان للفرٌك العامل،
باالضافة إلى مسودة استنتاجات للتوصٌة بنص لرار حول النظام
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الداخلً لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق
بارٌس.
لدمت األطراؾ تعلٌمات أولٌة تشمل طلب المزٌد من التوضٌح حول:
موضع للفمرات الخاصة بكل بند من جدول األعمال؛ كٌؾ ٌتم دمج
الممترحات بشأن مواصلة العمل فً كل بند ضمن العمل الممترح؛ والترح
الرئٌسان المشاركان إعداد مذكرة ؼٌر رسمٌة بهذا الصدد.
الترح مندوب المالدٌؾ ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة،
االشارة إلى ان الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس سٌتطلب
ولتا إضافٌا للعمل فً عام  .2017وأعرب مندوبا سوٌسرا والوالٌات
المتحدة عن تفضٌلهما لتعلٌك دورة الفرٌك العامل المخصص المعنً
باتفاق بارٌس بدال من إؼاللها.
وسوؾ ٌمدم الرئٌسان المتشاركان للفرٌك العامل المخصص المعنً
باتفاق بارٌس مسودة منمحة حول االستنتاجات العامة للفرٌك العامل
المخصص المعنً باتفاق بارٌس تعكس تمارٌر المٌسرٌن المتشاركٌن
حول كل بند من جدول األعمال للمزٌد من الدراسة.
فً األرولة
تدافع أعضاء الوفود نحو لاعات االجتماعات فً باب إؼلً صباح الٌوم
الجمعة فً محاولة الستكمال مسودة االستنتاجات والمرارات لبل المواعٌد
النهائٌة المحددة من لبل رؤساء الهٌئات الفرعٌة .واستكملت بعض
المشاورات ؼٌر الرسمٌة أعمالها  ،فً حٌن انتشرت المشاورات الجانبٌة
ؼٌر الرسمٌة لحل وتسوٌة العمبات الموجودة فً الفمرات الصعبة.
واجهت الوفود ذات األعداد الكبٌرة تضاربا ً فً المواعٌد الممررة ،كما
واجهت صعوبة فً االنتمال من حضور مفاوضات إلى حضور
مفاوضات أخرى  .واتبعت مجموعة صؽٌرة واحدة نصٌحة المٌسر
المتشارن "بالبماء فً هذه الؽرفة إلى أن ٌتم طردكم".
فً فترة ما بعد الظهر ،فً حٌن واصلت العدٌد من مجموعات الهٌئات
الفرعٌة العمل على النصوص تولى أعضاء الوفود اآلخرٌن النظر فً
الصورة األكبر للعمل المناخً .وكان من المتولع للحوار التٌسٌري للعمل
والدعم أن ٌكون حدثا ٌتسم بالجمود ،ولكنه لم ٌكن كذلن على اإلطالق.
وتلمى مندوب الوالٌات المتحدة تساؤل من مندوب آخر حول "كٌؾ
ترون اتفاق بارٌس فً احتماالت عدم وجودكم " ،وكان الرد مفعما
بالصدق والوضوح مما أثار موجة من التمدٌر وجعل بعض المرالبٌن
ٌشعرون باالرتٌاح "لمستمبل به درجة ألل من عدم الٌمٌن ".
وفً الوالع ،رأى البعض مزٌدا ً من األمل على المدى الطوٌل ولٌس فً
المستمبل المرٌب ،حٌث أعربت بعض األطراؾ معربا عن اسفها مع
إعالن الرئٌسٌن المشاركٌن للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس بأنه لن ٌكون هنان خٌار سوى "المحادثات ؼٌر الرسمٌة أثناء
تناول المهوة" حول الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس بعد
إؼالق الجلسة العامة للفرٌك ٌوم االثنٌن .وتساءل آخرون عما أعدته
رئاسة مؤتمر األطراؾ للوزراء خالل األسبوع الثانً ،على أمل أن
ٌبمى التركٌز على العمل الهام المتبمً فً إطار مؤتمر األطراؾ و
مؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو،
ومؤتمر اأألطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس
الذي تم افتتاحه حدٌثا ،وأال ٌتم إدخال العناصر التً ٌمكن ان تصرؾ
نظر أعضاء الوفود عن األعمال الهامة.
وحٌث التربت الدورة الثانٌة والعشرون من مؤتمر األطراؾ من منتصؾ
الطرٌك  ،اشار أحد األعضاء المتفائلون إلى كلمات مندوب الوالٌات
المتحدة االمرٌكٌة وعبر عن أمله "بأن تأتً الدول بأفضل ما لدٌها وأن
ٌؤدي بنا هذا الزخم إلى تحمٌك نجاح كبٌر".
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