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األحداث الرئيسية لمإتمر تغير المناخ المنعمد في مراكش
السبت 23 ،نوفمبر /تشرين الثاني 3122
واصل مؤتمر تغٌر المناخ انعماده ٌوم السبت  12نوفمبر /تشرٌن الثانً
فً مراكش بالمغرب .وخالل الفترة الصباحٌة ،عمد رئٌس مؤتمر
األطراف جلسة عامة غٌر رسمٌة حول عملٌة التمٌٌم .واجتمعت فرق
االتصال وأُجرٌت المشاورات غٌر الرسمٌة على مدار الٌوم فً إطار
مؤتمر األطراف والهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة والفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس.
بدأت الجولة الثانٌة من عملٌة التمٌٌم المتعددة األطراف فً إطار عملٌة
التمٌٌم والمراجعة الدولٌة تحت إشراف الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ ومؤتمر
األطراف .البث الشبكً لهذه الفعالٌة متاح على الرابط التالً:
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/first.working-group-session-of-the-multilateral--2

جلسة عامة غير رسمية حول عملية التمييم يعمدها رئيس مإتمر
األطراف
افتتح صالح الدٌن مزوار ،رئٌس الدورة الثانٌة والعشرٌن لمؤتمر
األطراف /الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
األطراف فً بروتوكول كٌٌوتو ،الجلسة العامة غٌر الرسمٌة ،معلنا ً عن
بدء العمل فً إطار مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل ،وأشار
إلى أنه ٌتولع النتائج بحلول ٌوم األربعاء الموافك  16نوفمبر /تشرٌن
الثانً .كما صرح بأنه لام بتعٌٌن أعضاء وفده إلجراء مشاورات حول
عدة بنود ،من بٌنها :اعتماد النظام الداخلً لمؤتمر األطراف العامل
وصفه اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس؛ وضعف لارة أفرٌمٌا ومدى
تعرضها للمخاطر؛ وإنشاء منصة للمجتمعات المحلٌة والشعوب األصلٌة.
وحول المشاورات غٌر الرسمٌة المفتوحة العضوٌة التً أُجرٌت
بخصوص الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل ،المنعمدة تحت إشراف
مؤتمر األطراف ،صرح الرئٌس مزوار بأن المشاورات "تسٌر على نحو
جٌد".
أوضح كارلوس فولر (بلٌز) رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ،بدء العمل فً جمٌع البنود تمرٌباً .وأضاف أن العمل ال
ٌزال جارٌا ً بشأن بعض البنود مثل ،مراجعة آلٌة وارسو الدولٌة والمسائل
المتعلمة بالمادة  6من اتفاق بارٌس (النهج التعاونٌة).
وأفاد توماس شروسزكزو (بولندا) ،رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ ،باالتفاق
على جمٌع أهداف هذه الدورة ،وهً :إثبات أن نظام كانكون للمٌاس
واإلبالغ والتحمك ٌعمل بكامل طالته من خالل النظام األول لتماسم اآلراء
التٌسٌري؛ وتمدم العمل فً تنفٌذ اتفاق بارٌس بعدة طرق من بٌنها تفعٌل
لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات؛ والتمدم فً تنفٌذ المسائل المتعلمة
باالتفالٌة وبروتوكول كٌوتو .كما أشار إلى المفاوضات الجارٌة بشأن عدة

أمور من بٌنها ،الشروط المرجعٌة لمراجعة مهام اللجنة الدائمة المعنٌة
بالتموٌل.
أشار جو تٌندال (نٌوزٌلندا) ،الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص
المعنً باتفاق بارٌس ،إلى التمدم الجٌد ،موضحا ً اآلتً :إجراء المشاورات
من  4إلى  6مرات حول كل بند؛ وإتاحة النسخ المبدئٌة من مذكرات
المٌسرٌن المتشاركٌن؛ وسٌستمر العمل ٌوم االثنٌن الموافك  14نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،مع التركٌز على االنتهاء من العمل بعد ظهر هذا الٌوم.
أشارت حكٌمة الحٌطً (المغرب) المؤازرة للعمل المناخً العالمً ،إلى
األحداث الموضوعٌة الناجحة فً إطار برنامج عمل المناخ العالمً وإلى
المشاورات بٌن األطراف حول التوجٌه واإلرشاد الممدم لعملٌة الفحص
التمنً.
ثم وضع مزوار الخطوط العرٌضة لخطط األسبوع الثانً ،بما فً ذلن
بدء الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً
اتفالٌة بارٌس ،والجزء الرفٌع المستوى وعدد من الفعالٌات رفٌعة
المستوى.
دعا مندوب سوٌسرا ،نٌابةً عن مجموعة السالمة البٌئٌة ،بدعم من مندوبا
أسترالٌا واالتحاد األوروبً ،ومندوب كوستارٌكا ،نٌابةً عن الرابطة
المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ،ومندوبً جمهورٌة الكونغو
الدٌممراطٌة ومنغولٌا واألرجنتٌن وكندا ،وعارضهم فً ذلن مندول
بولٌفٌا ،نٌابةً عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر ،ومندوب جزر المالدٌف،
نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة ،إلى مواصلة العمل فً "الئحة
لواعد" اتفاق بارٌس خالل األسبوع الثانً .ولال الرئٌس مزوار أنه
سوف ٌتناول هذه المسألة فً االجتماع المادم ،الممرر انعماده خالل فترة
ما بعد الظهٌرة.
كما ناشد الرئٌس مزوار جمٌع األطراف لدعم "نداء مراكش للعمل"،
واصفا ً إٌاه بأنه "نداء مبنً على المٌم التً نلتزم بها جمٌعاً" .وأعرب
مندوبا الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً وجمهورٌة الكونغو
الدٌممراطٌة دعمهم لذلن النداء.

فرق االتصال والمشاورات غير الرسمية المنعمدة في إطار مإتمر
األطراف
صنع المرار في عملية اتفالية األمم المتحدة اإلطارية بشؤن تغير المناخ:
لام أزوالي الحسن (المغرب) بتٌسٌر تلن المشاورات غٌر الرسمٌة.
ونظرا ً ألهمٌة االلتزام بمسودة النظام الداخلً لدعم شرعٌة العملٌة ،دعت
ثالثة أطراف إلى إعداد مسودة ممرر ،ولكن عارضت إحدى الفرق هذه
الدعوة نظرا ُ لعدم جدوى الحوار وال ٌنبغً تمنٌنه .وحول طرٌمة المضً
لدماً ،الحظ أحد المندوبٌن تحمل الهٌئتٌن الفرعٌتٌن "أعباء عمل
استثنائٌة" فً ماٌو /آٌار  ،2012والترحا مواصلة النماش خالل الدورة
الثالثة والعشرٌن لمؤتمر األطراف .ووافمت األطراف على ذلن.
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وشرة مفبوضبث
األرض

المسائل المتعلمة بالتمويل :بدء عملية تحديد المعلومات الواجب تمديمها
من األطراف وفما ً للمادة  5-9من اتفاق باريس :خالل المشاورات غٌر
الرسمٌة ،علمت األطراف على المائمة التً أعدها الرئٌسان المتشاركان
لفرٌك االتصال ،والتً تضمنت وجهات النظر حول اآللٌات والمعاٌٌر.
تباٌنت وجهات نظر األطراف حول وصف اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل
بأنها "موطن" هذه المضٌة بعد إغالق هذا البند من جدول األعمال .فً
حٌن دعت بعض األطراف إلى التركٌز على العملٌة بدال من جمع
المعلومات ،وأكدت أخرى على ضرورة توفٌر مزٌد من الوضوح بشأن
المعلومات المسبمة.
فضلت العدٌد من األطراف عدم منالشة الجداول الزمنٌة وفترات اإلبالغ
عن المعلومات المالٌة ،مشٌرٌن إلى أن اتفاق بارٌس واضح فً الجزء
الخاص "ببالغات فترة السنتٌن ".وأشارت أطراف أخرى إلى عدم
احتواء النص على معلومات عن كٌفٌة استخدام األطر الزمنٌة فً
التمارٌر والوثائك الممدمة .وسوف ٌعٌد الرئٌسان المتشاركان النظر فً
الورلة غٌر الرسمٌة بعد إجراءات مشاورات ثنائٌة مع األطراف.
تمويل المناخ على المدى الطويل :خالل المشاورات غٌر الرسمٌة ،لدمت
األطراف وثائك وتمارٌر خطٌة حول نص ممرر ٌُحتمل تمدٌمه من:
مندوب الفلبٌن ،نٌابةً عن مجموعة الـ  /22الصٌن ومندوب االتحاد
االوروبً ومندوب كندا ،نٌابةً عن استرالٌا والٌابان ونٌوزٌلندا والنروٌج
والوالٌات المتحدة.
وردا ً على ذلن ،الحظت األطراف العدٌد من أوجه التشابه فً التمارٌر
والوثائك الممدمة ،ومنها على سبٌل المثال ال الحصر ،جدوى إلامة ورشة
عمل خالل الدورة والترحٌب بالتمٌٌم الثانً لفترة السنتٌن الذي تجرٌه
اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل.
اختلفت وجهات نظر األطراف حول التأكٌد على التمدم المحرز أم تسلٌط
الضوء على فجوة تموٌل التكٌف ،فضال عن كٌفٌة العمل على زٌادة دعم
التموٌل .وسوف تشارن األطراف بشكل غٌر رسمً ،وسٌموم الرئٌسان
المتشاركان بصٌاغة نص منظم على أساس التمارٌر والوثائك الممدمة من
األطراف ووجهات نظرهم لمزٌد من الدراسة.
تمرير مرفك البيئة العالمية إلى مإتمر األطراف واإلرشاد والتوجيه
الممدم إليه :خالل المشاورات غٌر الرسمٌة ،علمت األطراف على نص
مسودة الممرر بناء على تجمٌع تمارٌر ووثائك األطراف.
رحبت األطراف بالنص ،لكنها اختلفت على اإلشارة إلى "الترحٌب بتمٌٌم
فترة السنتٌن  2016الذي تجرٌه اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل كإطار
لتمدٌم اإلرشاد والتوجٌه ".سوف تستمر المنالشات.
تمرير الصندوق األخضر للمناخ إلى مإتمر األطراف واإلرشاد والتوجيه
الممدم إليه :خالل المشاورات غٌر الرسمٌة ،علمت األطراف فً إٌجاز
على نص مسودة الممرر ،ولررت أنه بحاجة إلى "مزٌد من التبسٌط".
وسوف ٌموم الرئٌسان المتشاركان بمساعدة األمانة ،بإعداد نص مبسط.
تطوير ونمل التكنولوجيا :العاللة بين آلية التكنولوجيا واآللية المالية
لالتفالية :تشارن الحجً مباي دٌاغنً (السنغال) والفرٌدي أكثر (النمسا)
فً تٌسٌر المشاورات غٌر الرسمٌة .وأعربت العدٌد من األطراف عن
تمدٌرها للتمدم المحرز ،بما فً ذلن :إلامة ورشة عمل خالل الدورة
الرابعة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ؛ والحضور المتبادل لممثلً
الصندوق األخضر للمناخ ومرفك البٌئة العالمٌة واللجنة التنفٌذٌة
للتكنولوجٌا لهذه االجتماعات؛ واالجتماعات السنوٌة التً ٌعمدها
الصندوق األخضر للمناخ من أجل تعزٌز التعاون مع هٌئات االتفالٌة
اإلطارٌة.
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الترحت األطراف مجاالت تعزٌز التعاون ،بما فً ذلن اإلشارة إلى التمدم
المحرز فً التمارٌر السنوٌة وخلك آلٌة للتنسٌك .وسوف تستمر
المشاورات.

فرق االتصال والمشاورات غير الرسمية المنعمدة في إطار مإتمر
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو
المسائل المتعلمة بالتنفيذ المشترن :فً إحدى فرق االتصال ،دعا دٌمٌتار
نٌكوف (فرنسا) وآرثر رول (جزر البهاما) ،الرئٌسان المتشاركان،
األطراف إلى تمدٌم مدخالتها حول مسودة توصٌة التمرٌر السنوي للجنة
اإلشراف على التنفٌذ المشترن )(FCCC/KP/CMP/2016/5
والتوجٌه واإلرشاد المتعلك بالتنفٌذ المشترن.
أٌد مندوبو االتحاد األوروبً وسوٌسرا والصٌن ونٌوزٌلندا اإلحاطة علما ً
بالتمرٌر .وأكد مندوب االتحاد األوروبً على أن المشاركة االفتراضٌة
ٌجب أن تحتسب على أساس النصاب المحدد الجتماعات لجنة اإلشراف
على التنفٌذ المشترن ،فً حٌن أعرب مندوب أوكرانٌا عن للمه ،مشٌرا ً
إلى المٌود التمنٌة والمٌود المتعلمة بالمنطمة الزمنٌة .وحذر مندوب الٌابان
من الحكم المسبك على العمل المائم لوضع آلٌات جدٌدة فً إطار اتفاق
بارٌس .وسوف تستمر المنالشات.
المسائل المتعلمة بآلية التنمية النظيفة :خالل اجتماع هذا الفرٌك ،دعا
الرئٌسان المتشاركان كارولٌنا أنتونٌن (فنلندا) وهلوبشاٌل شونغوي
(سوازٌالند) ،األطراف إلى تمدٌم وجهات النظر بشأن تمرٌر المجلس
التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة إلى مؤتمر األطراف العامل
).(FCCC/KP/CMP/2016/4
وشدد مندوب البرازٌل على استخدام شهادات إثبات خفض االنبعاثات فً
سٌاق برنامج معاوضة األثر الكربونً والحد منه فً الطٌران الدولً
تحت إشراف منظمة الطٌران المدنً الدولً .ودعا مندوب الهند إلى
النظر إلى المشروعات الصغٌرة .وطالب مندوب االتحاد األوروبً
بالبحث عن إمكانٌات الحد من تكلفة الرصد عن طرٌك التوسع فً
استخدام المشروعات الدرجٌة.
أعرب مندوب سانت لوسٌا ،نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة،
عن أمله فً احراز تمدم فً شفافٌة سجل شهادات اثبات خفض االنبعاثات
والعد المزدوج وبرامج لروض آلٌة التنمٌة النظٌفة .وسوف تستمر
المنالشات.
المسائل المتعلمة بصندوق التكيف :تمرير مجلس إدارة صندوق التكيف:
خالل المشاورات غٌر الرسمٌة ،رحبت األطراف بمسودة النتائج
والممرر ،والترح البعض اإلشارة إلى اآلتً :وضع األموال المتاحة،
واإلبالغ عن التدفمات النمدٌة ،والوضع الخاص بمسار المشروعات
الفعالة وممترحات البرامج الممدمة إلى صندوق التكٌف؛ واستراتٌجٌات
جمع األموال؛ وملحك تمرٌر مجلس إدارة صندوق التكٌف حول المٌمة
المضافة للصندوق لتفعٌل اتفاق بارٌس .وسوف ٌعٌد الرئٌسان
المتشاركان النظر فً مسودة النص على أساس المدخالت الممدمة من
األطراف.

فرق االتصال المنعمدة في إطار الهيئة الفرعية للتنفيذ
المسائل اإلدارية والمالية والمإسسية :أداء الموازنة لفترة السنتين
 :3122-3122استمرت المنالشات خالل اجتماع فرٌك االتصال على
أساس مسودة ممرر مؤتمر األطراف الذي تم النظر فٌه خالل الٌوم
السابك.
نالش المندوبون عدة أمور من بٌنها ،تمدٌم طلب إلى األمانة لمتابعة
األطراف التً لم تسدد مساهمتها وتمدٌم تمرٌر عن ذلن ،وحثوا على تمدٌم
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"مزٌد من المساهمات" أو "األطراف إلى مواصلة المساهمة" أو
"مواصلة المساهمة من األطراف المدرجة فً المرفك الثانً" إلى
الصندوق االستئمانً للمشاركة فً عملٌة االتفالٌة اإلطارٌة.
واشار كونٌهٌكو شٌمادا (الٌابان) رئٌس فرٌك االتصال ،إلى أن فرٌمه لم
ٌخرج بممرر لعرضه على مؤتمر األطراف ،مشٌرا ً إلى احتمالٌة منالشة
هذه المسألة على مستوى رئاسة المؤتمر.
وحث مندوب نٌوزٌلندا األطراف على لبول إدراج فمرة حول تعدٌل
جدول المساهمات لعامً  ،2012-2016مع مراعاة أن األمانة لد تفتمر
إلى التموٌل الكافً لبرنامج عمل .2012لم ٌوافك مندوب المملكة العربٌة
السعودٌة على ذلن.

فرق االتصال والمشاورات غير الرسمية المنعمدة في إطار الفريك
العامل المخصص المعني باتفاق باريس
مسائل أخرى تتعلك بتنفيذ اتفاق باريس :ركزت المنالشات التً أجرٌت
خالل المشاورات غٌر الرسمٌة على صندوق التكٌف وجدواه التفاق
بارٌس .وردا ً على تصرٌح مندوب جزر البهاما ،نٌابةً عن مجموعة الـ
 /22الصٌن ،أبدى مندوب الوالٌات المتحدة مخاوفه بشأن :ضمان احتواء
الهٌكل اإلداري على الدول غٌر األطراف فً بروتوكول كٌوتو؛ إدراج
الصندوق ضمن الهٌكل المالً لما بعد بارٌس؛ وتمٌٌم فعالٌة الصندوق؛
واالتفاق على جمٌع مصادر التموٌل؛ وإعادة النظر فً سٌاسة الضمانات.
وأضاف مندوب االتحاد األوروبً أن :الصندوق هو المؤسسة المالٌة
الوحٌدة الخاضعة إلشراف مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
األطراف فً بروتوكول كٌوتو؛ كما اشار إلى أن المراجعة الثالث
للصندوق "ال تتم بصورة تلمائٌة" .وٌجب دراسة الترتٌبات الالزمة لعمل
الصندوق .ودعا الى االتفاق على خطة عمل واضحة تتضمن المضاٌا
التً ٌتعٌن حلها ،ووضع جدول زمنً وموعد نهائً لحلها.
وأكد مندوب توفالو ،نٌابةً عن ألل البلدان نمواً ،ومندوب األرجنتٌن على
الحلول الممكنة للمسائل المانونٌة المطروحة .وذكر مندوب األرجنتٌن أن
المراجعة الثالثة تشبه المراجعتٌن السابمتٌن ،كما تتشابه سٌاسة الضمانات
والترتٌبات مع الجهات المنفذة لسٌاسة وترتٌبات الصندوق األخضر
للمناخ .والترح مندوب مجموعة الـ / 22الصٌن أنه بإمكان مؤتمر
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً اتفالٌة بارٌس أن ٌتخذ
الترتٌبات الالزمة بسرعة ،بحلول عام  2012على أبعد تمدٌر.
وزع الرئٌسان المتشاركان للفرٌك العامل المخصص مذكرات توضٌحٌة
حول المنالشات السابمة للمضاٌا المطروحة فً هذا البند من جدول
األعمال ،مرفمة بمذكرة توضح وجهات نظر األطراف .وسوف تستمر
المشاورات غٌر الرسمٌة.
المزيد من اإلرشاد والتوجيه حول لسم التخفيف في الممرر /2م أ :32-
خالل المشاورات غٌر الرسمٌة ،تحدث غٌرترود فوالنسكً (النمسا)
المٌسر المتشارن ،عن المشاورات الجانبٌة غٌر الرسمٌة التً أُجرٌت فً
الٌوم السابك ،مشٌرا ً إلى اإلجماع العام على الدعوة لتمدٌم تمارٌر ووثائك
محددة الهدف ،وإلى أنه نظرا ً لعدم التوصل التفاق بشأن مزٌد من العمل
الفنً فً هذه المرحلة ،فإن ذلن ٌبمى خٌارا ً ٌُنظر فٌه فً ولت الحك.
ثم تبادلت األطراف وجهات النظر حول حساب المساهمات المحددة
وطنٌاً .وافك الكثٌرون على أن الفمرة  31الممرر /1م أ( 21-إرشادات
من أجل حساب مساهمات األطراف المحددة وطنٌاً) هً أساس تطوٌر
التوجٌه واإلرشاد .ودعا مندوب كٌنٌا ،نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة ،إلى
مرونة اإلرشاد ،ورأى مندوب االتحاد األوروبً ضرورة تعزٌز التمدم.
ولد أٌد العدٌد االعتماد على الترتٌبات الواردة فً االتفالٌة وبروتوكول
كٌوتو ،وتوفٌر المرونة للبلدان النامٌة .وأشار مندوب المملكة العربٌة
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السعودٌة ،نٌابةً عن المجموعة العربٌة ،إلى ضرورة تحدٌد المنهجٌات
والنُهج فً البلدان النامٌة على المستوى الوطنً.
الترح مندوب األرجنتٌن وجود "طبمات مختلفة من المساءلة" لتطبٌمها
على مختلف أنواع المساهمات المحددة وطنٌاً .والترح مندوب نٌوزٌلندا
مجموعة من الخٌارات لوضع اإلرشادات ،ومنها على سبٌل المثال :تحدٌد
أنواع المساهمات المحددة وطنٌا ً وإعداد اإلرشادات المناسبة لكل نوع؛
وإجراء تمٌٌم ٌعده فرٌك ٌشبه فرٌك المنهجٌات التابع آللٌة التنمٌة النظٌفة؛
وتمدٌم األطراف تفسٌرا ً لسبب وكٌفٌة تساق نهجها مع مبادئ المادة -4
 13من اتفاق بارٌس (حساب المساهمات المحددة وطنٌاً).
والترحت البلدان تحدٌد الروابط بٌن عدة أمور من بٌنها ،البنود الفرعٌة
األخرى المدرجة تحت هذا البند من جدول أعمال الفرٌك العامل
المخصص ،والمادة ( 6النهج التعاونٌة) والمادة ( 13إطار الشفافٌة) من
اتفاق بارٌس.
ً
الترح مندوب الصٌن ،نٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر ،تعرٌف
المحاسبة ،ووضع إرشادات حساب دعم التكنولوجٌا ودعم بناء المدرات،
وعارضه فً ذلن مندوب االتحاد األوروبً.
وضع أساليب وإجراءات التشغيل الفعال للجنة بغرض تيسير التنفيذ
وتعزيز االمتثال :خالل المشاورات غٌر الرسمٌة ،الترحت جانٌن فٌلسون
(بلٌز) ،المٌسرة المتشاركة ،بدعم من عدة أطراف ،أن تحدد الوثائك
والتمارٌر الممدمة األسالٌب واإلجراءات الالزمة للتشغٌل الفعال للجنة
وتوضٌح العناصر التً ٌمكن تناولها من خالل هذه األسالٌب
واإلجراءات .وأشارت إلى أن هذه المسألة ال تمنع األطراف من تمدٌم
وجهات نظرهم حول المضاٌا األخرى.
ً
حث مندوب غامبٌا ،نٌابةً عن ألل البلدان نموا ،على وضع خطة عمل
خالل هذه الدورة ،وتساءل آخرون حول ما إذا كانت هذه الوثائك
والتمارٌر من شأنها أن تمثل خطة عمل .الترح مندوب النروٌج إعداد
ورلة تجمٌعٌة على أساس الوثائك والتمارٌر الممدمة ،ولكن مندوب إٌران
عارض ذلن.
الترح فٌلسون ،المٌسر المتشارن ،أن تتناول الوثائك والتمارٌر الممدمة
المزٌد من العمل ،وأٌد هذا االلتراح مندوبا سانت فنسنت وجزر
غرٌنادٌن ،نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة ،ومندوب النروٌج
وغٌرهم .والترح مندوب إٌران أن ٌتم نماش طرٌمة المضً لدما ً فً
ضوء المنالشات الممرر إجرائها فً ماٌو /آٌار  .2012وسوف تستمر
المشاورات غٌر الرسمٌة.
المزيد من اإلرشاد والتوجيه بشؤن بالغات التكيف :أشار بٌت الفندر
(كندا) ،المٌسر المتشارن ،إلى تحدٌث الجدول الذي ٌلخص وجهات نظر
األطراف بشأن مختلف جوانب بالغات التكٌف على أساس المدخالت
الممدمة فً الٌوم السابك.
أوضحت مندوبة األرجنتٌن ،نٌابةً عن مجموعة الـ / 22الصٌن ،أنه من
المحتمل إطالع األطراف على مسودة مذكرة غٌر رسمٌة ولم ٌتم
التفاوض علٌها .والترحت أن ٌرفك بهذه المذكرة المذكرات التوضٌحٌة
التً أعدها المٌسرٌن المتشاركٌن حول لضاٌا االتفاق واالختالف ،مع
إرفاق الجدول بالتمرٌر.
وحول تمدم العمل التمنً خالل العام الممبل ،الترح مندوب نٌوزٌلندا أن
ٌُطلب من األمانة تجمٌع التمارٌر والوثائك الممدمة من األطراف بشأن هذا
البند الخاص بمواضٌع مشتركة .وأٌد مندوب االتحاد األوروبً أن ٌُطلب
من األمانة إعداد ورلة تمنٌة ،تحتوي على مجموعة من اإلرشادات
الحالٌة الخاصة ببالغات التكٌف.
ودعا الفندر المٌسر المتشارن ،األطراف إلى تمدٌم مذكرات توضٌحٌة
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حول مسودة مذكرة المٌسرٌن المتشاركٌن وتمدٌم أفكار أخرى عن خطة
عمل المضً لدماً ،وذلن فً ٌوم االثنٌن.
أساليب وإجراءات وإرشادات إطار شفافية العمل والدعم :خالل
المشاورات غٌر الرسمٌة ،نالشت األطراف مسودة مذكرة غٌر رسمٌة
أعدها المٌسران المتشاركان حول خطة العمل.
وبخصوص تنظٌم العمل ،أكد مندوب الصٌن على ضرورة االعتماد على
اآللٌات المائمة ومبدأ التماٌز.
ً
وحول المسم الخاص باألسالٌب ،واستجابة للمخاوف التً تراود العدٌد من
األطراف حول عدم منالشة ضرورة "بدء استخدام األوراق التمنٌة و/أو
األوراق المجمعة اعتبارا ً من النصف الثانً من  2012وفً ،"2012
الترح مندوبا االتحاد األوروبً وجنوب أفرٌمٌا االعتراف بمٌمة هذه
األوراق خالل الدورات الممبلة.
وحول الوثائك والتمارٌر الممدمة فً لسم الخطوات الممبلة ،دعا مندوبو
البرازٌل واالتحاد األوروبً ونٌوزٌلندا وجمهورٌة كورٌا ،ومندوب
بٌرو ،نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ،ومندوب
الوالٌات المتحدة ،إلى إضافة كلمة "المشتركة" بعد األسالٌب واإلجراءات
واإلرشادات ،وعارضهم فً ذلن مندوبً الصٌن والهند.
فً ورشة عمل تندرج ضمن المسم الخاص بالخطوات الممبلة ،أوضح
مندوب البرازٌل ضرورة إجراء ورشة عمل منالشات حول عملٌة
مراجعة الخبراء التمنٌٌن والدراسة التٌسٌرٌة متعددة األطراف "إلى
جانب" منالشات التمارٌر ،أو تكملةً لها .والترح مندوب نٌوزٌلندا ،بدعم
من مندوبً بوتان والوالٌات المتحدة والنروٌج ،ومعارضة مندوب
البرازٌل ،أن تعد األمانة ورلة تمدم ضمن مدخالت ورشة العمل.
بعد النص الذي أدرجه مندوب البرازٌل وغٌره من التعدٌالت الطفٌفة،
وافمت األطراف على الخطوات الممبلة لنتائج الفرٌك العامل المخصص
بشأن هذا البند .وسوف تشكل األلسام الخاصة بتنظٌم العمل واألسالٌب
جزءا ً ال ٌتجزأ عن المذكرات التوضٌحٌة التً عرضها المٌسران
المتشاركان على الرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل المخصص.
فريك االتصال المعني بالبنود من  4إلى  :8أشارت سارة باعشن
(المملكة العربٌة السعودٌة) الرئٌسة المتشاركة للفرٌك العامل المخصص،
إلى أن مسودة نتائج الفرٌك المنمحة ،التً تضمنت تنظٌم العمل ،متاحة
وأن المشاورات غٌر الرسمٌة سوف تستمر خالل ٌوم االثنٌن الموافك
 14نوفمبر /تشرٌن الثانً لبل الجلسة الختامٌة للفرٌك العامل المخصص.
ثم استمع فرٌك االتصال لتمارٌر المشاورات غٌر الرسمٌة التً أعدها
المٌسران المتشاركان.
ودعت باعشن الرئٌسة المتشاركة ،األطراف إلى تبادل وجهات النظر
حول مسودة النتائج التً تم تحدٌثها .وفٌما ٌتعلك بما إذا كان على الفرٌك
العامل المخصص عمد اجتماعه الثانً أم استئناف دورته فً ماٌو /آٌار
 ، 2012أٌد العدٌد استئناف الدورة .توفالو ،الترح مندوب توفالو،
وعارضه مندوبا الصٌن والوالٌات المتحدة ،عدم اإلشارة إلى ضرورة
إحراز تمدم فً كافة البنود بطرٌمة "متوازنة" ،مشٌرا ً إلى إمكانٌة حل
بعض المضاٌا على وجه السرعة.
دعا مندوب البرازٌل ،بدعم من مندوب الوالٌات المتحدة ،ومعارضة
مندوبً جنوب أفرٌمٌا والصٌن والمملكة العربٌة السعودٌة ،لتخصٌص
موضع للمضاٌا الممرر نظرها خالل الدورة األولى لمؤتمر األطراف
العامل بوصفه اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس ،والتً لم تدرج حالٌا ً
ضمن برنامج عمل الفرٌك العامل المخصص .والترحت باعشن الرئٌسة
المتشاركة ،أن تنتظر األطراف النتائج المتوصل إلٌها فً هذا الشأن من
المنالشات المجراه تحت البند ب  2للفرٌك العامل المخصص (اإلعداد
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النعماد الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
فً اتفالٌة بارٌس) .تساءل مندوبا سوٌسرا وجنوب أفرٌمٌا حول كٌف
سٌتم شغل المواضع المخصصة للموضوعات المعنٌة بالمزٌد من العمل،
بما فً ذلن تحدٌد ما إذا كانت ستتضمن عرض االختالف المحتمل فً
وجهات النظر.
في األرولة
بٌنما شارف األسبوع األول للدورة الثانٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف
على االنتهاء ،بدأ أعضاء الوفود فً إعادة تهٌئة تفكٌرهم لألسبوع
الثانً ،لٌتحولوا من التركٌز على األمور التمنٌة إلى األمور السٌاسٌة.
ومع بدء وصول الوزراء  ،ظلت األسئلة تدور حول كٌفٌة سٌستمبلون "
نداء مراكش للعمل" ،التً أشار إلٌها الرئٌس مزوار بأنها "ندا ًء مبنً
على المٌم التً نلتزم بها جمٌعا" .ورحب البعض بهذه المبادرة ،بٌنما
كان اآلخرون للمٌن من إعادة فتح المضاٌا المعروفة بصعوبتها.
وانتظارا ً لعمد الفعالٌات الهامة النعماد الدورة األولى لمؤتمر األطراف
العامل بوصفه اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس  ،نالش أعضاء الوفود
كٌفٌة إرسال إشارة حول حالة الزخم والسرعة التً ٌعملون بها  ،والتً
ٌمكن أن تتأثر بوجود خالفات فً اإلجراءات .وبمالحظة أن أعضاء
الوفود متمسكون بموالفهم حول إعادة عمد مؤتمر األطراف العامل فً
عام  2012أم االنتظار إلى أن ٌكون "كتاب المواعد" بأكمله جاهزا فً
عام  ،2012أشار أحد أعضاء الوفود واحد إلى أن الخدعة هً " حفظ
المرارات فً عام  ".2012أشار آخرون إلى أنه إذا كانت المرارات
غٌر جاهزة فإن ذلن ٌمكن أن ٌؤدي إلى ضرورة إٌجاد وسٌلة لنوضح
للعالم أننا نموم بمنالشة "كٌفٌة ولٌس ماهٌة "كتاب المواعد ،وهو ما حدث
فً األسبوع األول.
ومع غروب الشمس على "المدٌنة الحمراء" تطلع الكثٌرون الى االسبوع
التالً لتحمٌك تولعاتهم من مؤتمر األطراف بشأن التنفٌذ والعمل والدعم
آملٌن بأن ٌستطٌع مؤتمر مراكش الوفاء بكل هذه المهام.
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