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 نشرة مفاوضات األرض
 خدمت اخببريت لمفبوضبث البيئت والخىميت

 

 والعشرون لمؤحمر أطراف الثبويتالدورة 

احفبقيت األمم المخحدة اإلطبريت بشأن حغير 

 01 # المىبخ

 تغٌر المناخ المنعمد فً مراكشاألحداث الرئٌسٌة لمؤتمر 

 6161نوفمبر/ تشرٌن الثانً  61، األربعاء

 

تشرٌن الثانً  نوفمبر/ 16واصل مؤتمر تؽٌر المناخ انعماده ٌوم األربعاء 

فً مراكش بالمؽرب. خبلل الفترة الصباحٌة، انعمد الجزء الثانً من 

الحوار التٌسٌري المعنً بتعزٌز الطموح والدعم. وبعد الظهٌرة، انعمد 

 الحوار الوزاري الثانً رفٌع المستوى لفترة السنتٌن حول تموٌل المناخ. 

 

اورات ؼٌر على مدار الٌوم، اجتمعت فرق االتصال وأُجرٌت المش

الرسمٌة فً إطار مؤتمر األطراؾ ومؤتمر األطراؾ العامل بوصفه 

اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو، وواصل الجزء المشترن رفٌع 

المستوى إنعماده. كما أُجرٌت مشاورات ؼٌر رسمٌة فً إطار مؤتمر 

األطراؾ ورئاسة الدورة الثانٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ لمنالشة 

فاق بارٌس حٌز التنفٌذ وانعماد مؤتمر األطراؾ العامل بوصفه دخول ات

اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس. وخبلل الفترة المسائٌة، انعمدت 

الجلسة العامة لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 

اتفاق بارٌس، وتلتها مشاورات ؼٌر رسمٌة فً إطار المؤتمر ذاته 

 من اللٌل.أجرٌت فً ولت متأخر 

 

البث الشبكً للجزء المشترن رفٌع المستوى متاح على الرابطٌن التالٌٌن: 

HTTP://UNFCCC.CLOUD.STREAMWORLD.DE/W

EBCAST/JOINT-HIGH-LEVEL-SEGMENT-5TH-

MEETING-OF-THE-COP-AN .

و

HTTP://UNFCCC.CLOUD.STREAMWORLD.DE/W

EBCAST/JOINT-HIGH-LEVEL-SEGMENT-6TH-

MEETING-OF-THE-COP-AN. 

 

الجلسة العامة لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً 

 اتفاق بارٌس

 

: خبلل الفترة المسائٌة، ألرت األطراؾ جدول األعمال تنظٌم العمل

. أوضح مندوب بولٌفٌا، (FCCC/PA/CMA/2016/1)وتنظٌم العمل 

ً إدران ببلده أن العمل  نٌابةً عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر، رسمٌا

من جدول األعمال )المسائل المتعلمة باتفاق بارٌس(، بما فً  3حول البند 

)توطٌد  2ذلن الحاشٌة السفلٌة، ال بد أن ٌكون فً سٌاق المادتٌن 

ذي ٌشكله تؽٌر المناخ، فً سٌاق التنمٌة االستجابة العالمٌة للتهدٌد ال

)التمدم المحرز على مر الزمن  3المستدامة وجهود المضاء على الفمر( و

فً المساهمات المحددة وطنٌاً، على أن تُراعى فٌها الحاجة إلى دعم 

 البلدان النامٌة(.

 

: أفادت باترٌشٌا اسبٌنوزا، األمٌن التنفٌذي التفالٌة األمم وضع التصدٌك

نوفمبر/ تشرٌن  16تحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ، أنه اعتباراً من الم

من البلدان األطراؾ فً االتفالٌة صكون  110، أودعت 2016الثانً 

التصدٌك على اتفاق بارٌس أو لبوله أو الموافمة علٌه أو االنضمام له، 

 وٌمثل هذا العدد أكثر من نصؾ البلدان األطراؾ فً االتفالٌة. وأُحٌطت

 األطراؾ علماً بالتمرٌر.

 

: رحبت األطراؾ باإلشارة اإلٌجابٌة المرسلة إلى البٌانات االفتتاحٌة

المجتمع الدولً بانعماد الدورة األولى لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه 

 اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس.

 

/ الصٌن، على ضرورة 77وشدد مندوب تاٌلند، نٌابةً عن مجموعة الـ 

تجاهل أي طرؾ"، مشٌراً إلى أن تنفٌذ اتفاق بارٌس ال  ضمان "عدم

 ٌنطبك إال على األطراؾ التً صدلت علٌه.

 

وصفت مندوبة االتحاد األوروبً الدورة األولى لمؤتمر األطراؾ العامل 

بأنها بمثابة لحظة تارٌخٌة "لؤلطراؾ التً بذلت جهوداً للتوصل إلى 

اتفاق عالمً بشأن المناخ ولكل من ٌؤمن بوالع تؽٌر المناخ." ووصفت 

اتفاق بارٌس بأنه "نمطة تحول تُؽٌر من ُمجرٌات األمور"، ودعت إلى 

 اصلة التمدم فً الئحة لواعده.مو

 

وصرح مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن مجموعة المظلة، أن "التمدم الحمٌمً" 

المحرز فً الدورة الثانٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ ٌثبت "لوة وارتفاع 

 الروح المعنوٌة فً بارٌس."

 

أنه ٌتولع  ولال مندوب بولٌفٌا، نٌابةً عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر،

أن تُنِفذ األطراؾ فً اتفاق بارٌس التزاماتها "على الرؼم من األحداث 

السٌاسٌة األخٌرة". وشدد على ضرورة احتواء نطاق الببلؼات الوطنٌة 

على التخفٌؾ والتكٌؾ وسبل التنفٌذ، وعلى ضرورة فهم اتفاق بارٌس فً 

 ضوء مبادئ االتفالٌة.

 

ودٌة، نٌابةً عن المجموعة العربٌة، على وأكد مندوب المملكة العربٌة السع

ضرورة استناد التعاون على المسئولٌة المشتركة ولكن المتفاوتة 

والمسئولٌة التارٌخٌة، وٌنبؽً أن ٌركز كذلن على اآلثار السلبٌة لتؽٌر 
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      2 
وشرة مفبوضبث 

      األرض         

 المناخ وتدابٌر االستجابة.

 

صرح مندوب المكسٌن، نٌابةً عن مجموعة السبلمة البٌئٌة، بأنه ال ٌمكن 

إٌماؾ التحرن نحو العمل المناخً نظراً ألن العمل المناخً هو السٌاسة 

االجتماعٌة الصحٌحة، وهو واجب إلزامً من الناحٌة األخبللٌة ومنطمً 

 من الناحٌة االلتصادٌة.

 

حذر مندوب جزر المالدٌؾ نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة، 

لعامل سبباً لبلحتفال ولٌس من أن تكون الدورة األولى لمؤتمر األطراؾ ا

الرضا، ودعا إلى االعتماد على الزخم المحمك عندما "ٌُؽِلب المجتمع 

 الدولً المصلحة الجماعً على مصلحته الفردٌة."

 

نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا اللبلتٌنٌة أكد مندوب كوستارٌكا 

ها: تفعٌل اتفاق بارٌس ٌتطلب عدة أمور من بٌنوالكارٌبً على أن 

المشاركة العالمٌة والتنفٌذ بإتباع سٌاسات مبلئمة وتحفٌز أصحاب 

 المصلحة على المشاركة الواسعة والتعاون فً وضع سبل التنفٌذ.

 

ألل البلدان نمواً، نٌابةً عن أٌد مندوب جمهورٌة الكونؽو الدٌممراطٌة، 

اتفاق  استئناؾ عمل مؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً

رٌس خبلل الدورة الثالثة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ من أجل اعتماد با

واتخاذ المرارات بشأن المسائل الجاهزة  2018خطة عمل واضحة لعام 

 لبلعتماد.

 

أعرب مندوب مالً، نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة، عن تأٌٌده لرئاسة 

  مؤتمر األطراؾ.

 

ؾ العامل بوصفه اجتماع أكد مزوار، رئٌس الدورة األولى لمؤتمر األطرا

اتفاق بارٌس، على ضرورة فهم العالم بأسره للزخم الحالً  األطراؾ فً

ً أعضاء الوفود إلى التحرن نحو العمل ُمتحلٌٌن  للعمل المناخً، داعٌا

بالمناعة المشتركة. وأشار إلى أن المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً أُجرٌت 

 على الفور.فً إطار مؤتمر األطراؾ العامل سوؾ تنعمد 

 

 الحوار التٌسٌري المعنً بتعزٌز الطموح والدعم 

 

افتتح الدورة مزوار، رئٌس الدورة الثانٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ. 

وأبلػ عزٌز مكوار، مندوب رئاسة الدورة الثانٌة والعشرٌن، بنتائج 

الدورة األولى، بما فً ذلن وضوح التمدم على الرؼم من الحاجة إلى 

 موح.مزٌد من الط

 

أكد إبراهٌم ثٌاو، نائب المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة للبٌئة، على 

عدم كفاٌة التعهدات الحالٌة لتحمٌك أهداؾ اتفاق بارٌس، لكنه أشار إلى 

 الفرص التً من شأنها أن "تؤثر على منحنى االنبعاثات."

 

وحول الطموح، نالش المتحدثون: عوامل النجاح والخطوات المحلٌة 

الفورٌة وآلٌات التعاون. وحول عوامل النجاح، ذكر مندوب االتحاد 

األوروبً أنها تجاوزت تعهد كانكون المعنً بالتخفٌؾ. وحث مندوبا 

إندونٌسٌا والهند على التصدٌك على تعدٌل الدوحة. وسلط مندوب كندا 

 الضوء على إشران الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة.

 

المشاركون على تسعٌر الكربون، وحول الخطوات المحلٌة، شدد 

والمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور 

الؽابات فً البلدان النامٌة، وبناء المدرات. وحول التعاون، أكد مندوبا 

االتحاد األوروبً والهند على دور أسواق الكربون. ونادى مندوب 

الٌة، وحث مندوب المالدٌؾ على تسهٌل إندونٌسٌا بالتنسٌك بٌن اآللٌات الم

الوصول إلٌها. وأبرز مندوب الهند خفض حواجز التكنولوجٌا. وسلط 

 مندوب كندا الضوء على التحالؾ المعنً بالمناخ والهواء النمً.

 

وحول سبل التنفٌذ، أكد خافٌٌر مانزانارٌس، المدٌر التنفٌذي المؤلت، على 

مشروعاً  27إلى اعتماد دور الصندوق األخضر للمناخ، وأشار 

وبرامجاً، األمر الذي من شأنه المساهمة فً زٌادة االستثمارات الفعلٌة 

 ملٌار دوالر أمرٌكً. 9.4بنحو 

 

أعلن ناوكو إٌشً، الرئٌس التنفٌذي لمرفك البٌئة العالمٌة، تعهد الجهات 

ملٌون دوالر لتنفٌذ مشروعات مبادرة بناء المدرات  50المانحة بأكثر من 

أجل الشفافٌة، وسوؾ ٌبدأ تنفٌذ المشروعات فً كوستارٌكا وكٌنٌا من 

 وجنوب أفرٌمٌا.

 

خبلل حلمة النماش، حث جوناثان بٌرشٌنج، مندوب الوالٌات المتحدة، 

على زٌادة نسب االستفادة لتوسٌع نطاق سبل التنفٌذ. وأشار أدرٌانو 

التصدي سانثٌاجو دي أولٌفٌرا، مندوب البرازٌل، إلى نجاح ببلده فً 

إلزالة الؽابات، لكنه صرح بأن بإمكانها فعل "األكثر واألفضل واألسرع" 

فً شأن سبل التنفٌذ المناسبة. وأعرب شٌه تشن هوا، مندوب الصٌن، عن 

شكوكه إزاء سبل تنفٌذ المحاسبة "أحادٌة الجانب"، وشدد على ضرورة 

 منالشة ذلن من لبل جمٌع األطراؾ.

 

 ٌع المستوى لفترة السنتٌن حول تموٌل المناخالحوار الوزاري الثانً رف

 

سلطت الكلمات االفتتاحٌة الضوء على الحاجة إلى المزٌد من التؽٌٌر 

التدرٌجً لتعبئة ترٌلٌونات من الدوالرات من أجل حماٌة حٌاة األفراد 

والمجتمعات، وتنفٌذ مبادرة التولع والتحمل وإعادة التشكٌل المعنٌة 

 مناخٌة.بالتأمٌن ضد المخاطر ال

 

: حث المتحدثون الرئٌسٌون على اآلتً: السٌاسات المالٌة للعمل المناخً

توجٌه الدعم نحو الدول األكثر عرضة للمخاطر، وتحمٌك االلتزام السنوي 

 ،2020ملٌار دوالر بحلول عام  100للبلدان المتمدمة بتوفٌر مبلػ 

والتأكد من أن المصارؾ االئتمانٌة متعددة األطراؾ تمدم لروضاً رباعٌة 

لتنفٌذ مشروعات البنٌة التحتٌة المرنة المستدامة خبلل السنوات العشر 

ً إلى الجهود المبذولة "الستمطاب"  المادمة. واستمع المشاركون أٌضا

ت تموٌل المطاع الخاص من خبلل صنادٌك التموٌل بشروط مٌسرة وأدوا

 الضمان، وتعزٌز التنمٌة الخضراء من خبلل السٌاسة المالٌة.

 

أشار المتحدثون رفٌعو المستوى إلى: التمدم المحرز فً إطار مجموعة 

العشرٌن نحو "وضع نموذج جدٌد للتموٌل"، والمبادرات الرامٌة إلى 

مساعدة وزراء المالٌة على التصدي لتؽٌر المناخ، وتلبٌة الحاجة إلى 

ات التنمٌة األخرى، وتنفٌذ العمل المناخً على مستوى ضمان أولوٌ

 المماطعات أو األلالٌم.

 

: لال إدؼار ونجو، رئٌس جمهورٌة زٌادة تموٌل المناخ وتوسٌع المجال
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زامبٌا، أن ألل البلدان نمواً تشعر باألسؾ لعدم تمكن األطراؾ حتى اآلن 

 من الوصول إلى اتفاق على هدؾ كمً لتموٌل التكٌؾ. 

 

المتحدثون الرئٌسٌون الضوء على اآلتً: بلػ متوسط تدفمات التموٌل سلط 

ملٌار دوالر، وتُثبت خارطة  41، 2013-2012العام للبلدان النامٌة فً 

ملٌار دوالر أن البلدان  100الطرٌك التً صدرت مؤخراً لتعبئة مبلػ 

المتمدمة تسٌر على الطرٌك الصحٌح نحو تحمٌك الهدؾ أو تجاوزه رؼم 

مخاطر حول عدم المدرة على تحمٌمه، ٌجب على الحكومات أن  وجود

تعزز من بنٌة المعلومات المتاحة حول مخاطر المناخ والفرص المناخٌة 

لتحوٌل استثمارات المطاع الخاص، المدن واألمن الؽذائً وخدمات النظام 

البٌئً من المجاالت المهمة التً ٌتعٌن وضعها فً االعتبار عند تنفٌذ 

ملٌون دوالر لصٌاؼة  3التكٌؾ؛ وتأهل البلدان للحصول على مبلػ تدابٌر 

 برامج التكٌؾ الوطنٌة من خبلل الصندوق األخضر للمناخ.

 

ثم نالش المتحدثون رفٌعً المستوى األمور التالٌة: التحدٌات التً 

تواجهها الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة فً تعبئة استثمارات المطاع 

التكٌؾ، تركٌز مصرؾ التنمٌة اإلفرٌمً على الطالة فً الخاص من أجل 

أفرٌمٌا، وعدم المدرة على تحمٌك االنتمال األخضر فً ظل دعم الولود 

ملٌار دوالر سنوٌاً، الحاجة إلى إطبلق "ثورة  500األحفوري بمبلػ 

الوعً داخلنا" لتحمٌك المزٌد من االلتصادات األخبللٌة، "عاصفة الحلول 

تاحة الٌوم التً تتضمن توافر المزٌد من رأس المال ممارنةً المثالٌة" الم

 بأي ولت مضى، وخلك حوار شامل مع المجتمع االستثماري.

 

فرق االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة المنعمدة فً إطار مؤتمر 

 األطراف 

 

المسائل المتعلمة بالتموٌل: تمرٌر الصندوق األخضر للمناخ إلى مؤتمر 

خبلل اجتماع فرٌك والتوجٌه الممدم إلى الصندوق: األطراف واإلرشاد 

االتصال، عرض ستٌفان شواجر)سوٌسرا( الرئٌس المتشارن، تمارٌر 

حول اثنٌن من المشاورات ؼٌر الرسمٌة واجتماعات صٌاؼة مٌسرة ذاتٌاً 

بٌن األطراؾ، ولدم مسودة الممرر ذات الصلة. ووافمت األطراؾ على 

 ت طفٌفة، إلى مؤتمر األطراؾ للنظر فٌه.إحالة النص، بعد إجراء تعدٌبل

 

بدء عملٌة تحدٌد المعلومات التً ٌجب على األطراف تمدٌمها عمال 

: خبلل اجتماع فرٌك االتصال، عرض من اتفاق بارٌس 5-9بالمادة 

أوتً هونكاتوكٌا )فنلندا( الرئٌس المتشارن، تمارٌر حول ثبلث مشاورات 

ٌما بٌن األطراؾ، ولدم مسودة ؼٌر رسمٌة واجتماعات صٌاؼة مٌسرة ف

 الممرر ذات الصلة. 

 

/ الصٌن، و أٌده فً ذلن 77رحب مندوب الفلبٌن، نٌابةً عن مجموعة الـ

مندوب االتحاد األوروبً، بالنص الممدم، معرباً عن تطلعه إلى المشاركة 

الفعالة فً اجتماعات المائدة المستدٌرة المنعمدة خبلل الدورة، والممرر 

التزامن مع الدورة السادسة واألربعٌن للهٌئتٌن الفرعٌتٌن، انعمادها ب

لضمان "أننا ال نبدأ من الصفر". ووافمت األطراؾ على إحالة النص، بعد 

 إجراء تعدٌبلت طفٌفة، إلى مؤتمر األطراؾ للنظر فٌه.

 

: خبلل اجتماع تمرٌر اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل ومراجعة مهامها

دلفٌن أٌرود )فرنسا( الرئٌس المتشارن، تمارٌر فرٌك االتصال، عرض 

حول بعض المشاورات ؼٌر الرسمٌة واجتماعات صٌاؼة مٌسرة فٌما بٌن 

 األطراؾ، ولدم مسودة الممرر ذات الصلة. 

 

توصلت األطراؾ إلى اتفاق حول فمرة تطالب اللجنة الدائمة المعنٌة 

به والتحمك منه فً  بالتموٌل بتنفٌذ مهامها الخاصة بمٌاس الدعم واإلببلغ

ظل خطة العمل الحالٌة، والتعاون مع أصحاب المصلحة والخبراء 

المعنٌٌن، والنظر فً العمل الجاري فً إطار االتفالٌة والنظر فً المزٌد 

 من اإلجراءات المتصورة بموجب اتفاق بارٌس.

 

تباٌنت اآلراء حول الفمرة التً تؤكد على أن اللجنة الدائمة المعنٌة 

ٌل سوؾ تدمج تموٌل االعتبارات ذات الصلة بالؽابات فً خطة بالتمو

. دعا مندوب إحدى الفرق إلى اإلشارة إلى الممرر 2017عملها لعام 

)نهج السٌاسة البدٌلة لئلدارة المتكاملة والمستدامة للؽابات(.  21-/م أ16

والترحت عدة أطراؾ أخرى حذؾ هذه الفمرة. أحال الرئٌسان 

 لموضوع بٌن لوسٌن إلى رئاسة مؤتمر األطراؾ.المتشاركان النص ا

 

تمرٌر مرفك البٌئة العالمٌة إلى مؤتمر األطراف واإلرشاد والتوجٌه 

خبلل اجتماع فرٌك االتصال، توصلت األطراؾ إلى الممدم إلى المرفك: 

اتفاق حول العدٌد من فمرات مسودة الممرر، ومن ضمنها الفمرة التً 

العالمٌة ألن ٌضع فً االعتبار دخول اتفاق تشدد على حاجة مرفك البٌئة 

 بارٌس حٌز التنفٌذ وذلن فً مداوالته ذات الصلة بالتجدٌد السابع للمرفك.  

 

ً بالعجز المتولع فً موارد  واتفمت األطراؾ على الفمرة التً تحٌط علما

، وطلبت إلى المرفك مواصلة جهوده، حسب 6 -مرفك البٌئة العالمٌة

لحد من العوالب المحتملة لهذا العجز لتحمٌك دعمه االلتضاء والحاجة، ل

الممدم للبلدان النامٌة وذلن باستهداؾ االتجاهات البرامجٌة لمرفك البٌئة 

 ذات الصلة. 6-العالمٌة 

 

كما وافمت األطراؾ على فمرة تطالب مرفك البٌئة العالمٌة، باعتباره 

الخاص بألل البلدان الجهة المنفذة لآللٌة المالٌة المكلفة بتشؽٌل الصندوق 

نمواً، بمواصلة تعزٌز تنمٌة المدرات فً البلدان األلل نمواً من أجل 

تطوٌر ممترحات المشارٌع، مع التركٌز على تحدٌد مصادر التموٌل 

 المحتملة و على تعزٌز المدرات المؤسسٌة المحلٌة على المدى الطوٌل.

 

ارة "كموارد واختلفت األطراؾ على عدة إضافات من بٌنها، إضافة عب

إضافٌة ٌتم تجنٌبها" بعد النص الخاص بضمان "إدراج دعم مبادرة بناء 

 المدرات من أجل الشفافٌة فً التجدٌد السابع".

 

شارن المندوبون فً منالشات حول فمرة تطالب مرفك البٌئة العالمٌة 

بمواصلة تمدٌم معلومات فً تمارٌره السنوٌة عن عدة أمور من بٌنها، 

ً الممدم إلعداد الببلؼات الوطنٌة والتمارٌر المحدثة لفترة الدعم المال

السنتٌن، وعارضت بعض األطراؾ اإلشارات إلى: "األطراؾ ؼٌر 

المدرجة فً المرفك األول" أو "البلدان النامٌة األطراؾ" أو "األطراؾ 

 المؤهلة للحصول على التموٌل."

 

ال الرئٌسان وبعد وضع الفمرة السابمة وفمرات أخرى بٌن ألواس، أح

المتشاركان النص إلى رئاسة مؤتمر األطراؾ لمزٌد من اإلرشادات 

 والتوجٌهات.

 

خبلل اجتماع فرٌك االتصال، لدم المراجعة السادسة لآللٌة المالٌة: 
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الرئٌس المتشارن جورج بورستٌنػ )النروٌج( مسودة نص ممرر مبسط. 

اإلضافات  ووافمت األطراؾ على: لبول إضافة بسٌطة واحدة وحذؾ كل

األخرى فً مسودة النص الخاص بالمبادئ التوجٌهٌة؛ والجزء اإلجرائً 

 للممرر، وأحالت مسودة الممرر إلى مؤتمراألطراؾ.

 

: خبلل اجتماع فرٌك االتصال، أعلن تموٌل المناخ على المدى الطوٌل

اندرٌس موؼرو )إكوادور( الرئٌس المتشارن، أن الرئٌسٌن المتشاركٌن 

ئاسة مؤتمر األطراؾ بوضع المفاوضات الجارٌة بشأن سوؾ ٌخطران ر

هذا البند الفرعً، بما فً ذلن أحدث نسخة من نص مسودة الممرر التً 

 تعكس وجهات نظر األطراؾ وأفكارهم.

 

تطوٌر ونمل التكنولوجٌا: الترابط بٌن آلٌة التكنولوجٌا واآللٌة المالٌة 

لفرٌدي مور )النمسا( : خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة، سلط الالتفالٌة

المٌسر المتشارن، الضوء على وصول األطراؾ إلى اتفاق بشأن جمٌع 

 المضاٌا تمرٌباً.

 

وأكدت بعض فرق البلدان النامٌة على ضرورة إدراج هذا البند من جدول 

األعمال ضمن جدول أعمال مؤتمر األطراؾ الممبل لضمان ربط آلٌة 

مندوبً البلدان المتمدمة اختتام هذا التكنولوجٌا "بالدعم." فضل العدٌد من 

البند من جدول األعمال وعمد ورشة عمل أثناء الدورة، ولٌس خبلل 

أربعة سنوات على النحو الممترح من لبل، ولكن خبلل الدورة األولى 

 .2018للهٌئتٌن الفرعٌتٌن فً عام 

 

منالشات وافمت األطراؾ على حذؾ الفمرة الممترحة لتمدٌم التوجٌه  وبعد

واإلرشاد للصندوق األخضر للمناخ ووافمت على إحالة مسودة الممرر 

لمواصلة النظر فً هذه المسألة خبلل الدورة الرابعة والعشرٌن لمؤتمر 

 األطراؾ.

 

فرق االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة المنعمدة فً إطار مؤتمر 

 ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتوا

 

خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة المسائل المتعلمة بآلٌة التنمٌة النظٌفة: 

المجراة صباح الٌوم، نظرت األطراؾ فً نسخة منمحة من نص مسودة 

الممرر. فً لسم بعنوان "بند عام"، تمكنت األطراؾ من التوصل إلى 

ات المعنٌة باآلتً: تمرٌر المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة اتفاق بشأن الفمر

، التمدم المحرز فً آلٌة التنمٌة النظٌفة حتى اآلن؛ 2016-2015النظٌفة 

 8و 7وتشجٌع المجلس التنفٌذي على مواصلة أنشطته استجابةً للفمرتٌن 

)استكشاؾ الخٌارات المتاحة الستخدام آلٌة التنمٌة  11-/م أ إ6من الممرر 

لنظٌفة كأداة الستخدامات أخرى، ولتموٌل آلٌة التنمٌة النظٌفة من خبلل ا

 مؤسسات تموٌل المناخ الدولٌة(.

 

واستمرت المشاورات خبلل فترة ما بعد الظهٌرة. لم تتمكن األطراؾ من 

التوصل إلى اتفاق نظراً الستمرار تباٌن وجهات نظرها حول العدٌد من 

من  6التنمٌة النظٌفة فً إطار المادة  المضاٌا، بما فً ذلن: أهمٌة آلٌة

اتفاق بارٌس )النهج التعاونٌة(؛ واإللؽاء الطوعً؛ ولضاٌا الطٌران 

الدولً؛ اإلشارات إلى الصندوق األخضر للمناخ والممارسات التمٌٌدٌة 

وطول فترات االستحماق. وبعد منالشات تضمنت الطبٌعة اإلجرائٌة، 

الرئٌسة المتشاركة، ووافمت األطراؾ،  الترحت كارولٌنا أنتونٌن )فنلندا(

على حذؾ النص الموجود بٌن لوسٌن وإحالة مسودة ممرر "خالٌة من 

  التحفظات" إلى مؤتمر األطراؾ العامل للنظر فٌها.

 

 فً األرولة

 

فً صباح األربعاء، رحب الطمس المعتدل بالمشاركٌن فً مؤتمر تؽٌر 

مر بالفعالٌات رفٌعة المناخ المنعمد فً مراكش، مما ٌبشر بٌوم مث

المستوى والمزٌد من المفاوضات التمنٌة. بدا اختتام البنود وكأنه موضوع 

الٌوم، مع المنالشات التً أُجرٌت فً إطار مؤتمر األطراؾ العامل 

بوصفه اجتماع أطراؾ االتفالٌة حول آلٌة التنمٌة النظٌفة، وفً إطار 

والتً انتهت بإحالة  مؤتمر األطراؾ، حول ترابط تموٌل التكنولوجٌا،

 النصوص.

 

ً عن خٌبة األمل إزاء نتائج الحوار التٌسٌري المعنً بتعزٌز  وإعرابا

الطموح والدعم، صرح أحد المرالبٌن بأن "كان من المفترض أن ٌكون 

ً "أن علٌنا تنفٌذ الكثٌر من  ذلن الحوار ضمن آلٌات الطموح" مضٌفا

الواجبات للتعرؾ على كٌفٌة إضفاء سمة الفعالٌة على الحوار التٌسٌري 

 ". 2018لعام 

 

وبدا أن االختتام ٌمترب أكثر وأكثر عندما ألمى جون كٌري وزٌر 

ً بالحماس فً لاعة ملٌئة بالصحفٌٌن  ً مفعما الخارجٌة األمرٌكً، خطابا

اءات خبلل أخر مؤتمر معنً بالمناخ ٌحضره حول ضرورة اتخاذه إجر

بصفة رسمٌة. كما أكد أنه ال ٌحك ألحد أن ٌمرر عدم اتخاذ إجراءات، 

 نٌابةً عن ملٌارات البشر، لمجرد أن "أٌدٌولوجٌته وحدها تُملً علٌه ذلن".

 

وعلى الرؼم من سرعة التراب المهلة النهائٌة الختتام المفاوضات، 

العالمة، ومنها بعض العناصر الخاصة  الزالت هنان بعض المضاٌا

بتموٌل مؤتمر األطراؾ. كما بدا أٌضا أن الوصول إلى نتٌجة سرٌعة 

بعٌد المنال فً مشاورات الرئاسة حول الدورة األولى لمؤتمر األطراؾ 

العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس واالستعدادات لبدء 

طراؾ من االتفاق على استخدام سرٌان اتفاق بارٌس، حٌث لم تتمكن األ

مسودات نصوص ممررات مؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع 

األطراؾ فً اتفاق بارٌس ومؤتمر األطراؾ كأساس لمزٌد من 

المفاوضات. شعرت األطراؾ بالملك من أن الخبلؾ حول موعد الدورة 

المادمة لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق 

رٌس وكٌؾ سٌتم التعامل مع ما ٌطلك علٌها "المضاٌا مجهولة المنشأ" با

فً إطار اتفاق بارٌس ٌمكن أن ٌُثبط "الرسالة االحتفالٌة الموٌة" التً 

 ٌتولعها البعض من هذا االجتماع.

 

وجد أعضاء الوفود الدؾء فً التجمع فً  ومع حلول أمسٌة باردة آخرى،

الجلسة العامة فً مراكش لفحص المضاٌا النهائٌة لبل أن تُستأنؾ الجلسة 

العامة لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس. 

وبعد االستماع إلى نصٌحة الرئٌس مزوار حول "تعزٌز ما لدٌنا والتمدم 

الخطوات المادمة"، واصل أعضاء الوفود  بصورة أكثر فعالٌة نحو

المفاوضات ؼٌر الرسمٌة حول المضاٌا مجهولة المنشأ وتولٌت عمد الدورة 

التالٌة لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس، 

آملٌن أن تؤدي هذه اللٌلة الطوٌلة إلى اختتام اجتماع مراكش فً الولت 

 .المحدد من ٌوم الجمعة

 

 


