نشرة مفاوضات األرض

خدمت اخببريت لمفبوضبث البيئت والخىميت

الدورة الثبويت والعشرون لمؤحمر أطراف
احفبقيت األمم المخحدة اإلطبريت بشأن حغير
المىبخ  #األخيرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجلد  ،21رقم 689

الموقع على االوخروج

http://www.iisd.ca/climate/Cop22/enb :

االثىيه  12ووفمبر /حشريه الثبوي 1026

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملخص مإتمر تغٌر المناخ المنعمد فً مراكش
 19-7نوفمبر/تشرٌن الثانً 2016
عُمد مإتمر االمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً الفترة من 19-7
نوفمبر/تشرٌن الثانً  ،2016فً مراكش ،المؽرب .وتضمن المإتمر
الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر أطراؾ اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
بشؤن تؽٌر المناخ ،والدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ،ومع دخول اتفاق بارٌس حٌز
النفاذ ،تم عمد الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً اتفاق بارٌس .كما اجتمعت ثبلثة من الهٌبات الفرعٌة أٌضا،
فمد انعمدت الدورة الخامسة واألربعون للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة والدورة الخامسة واألربعون للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،والجزء
الثانً من الدورة األولى للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس.
ولد حضر مإتمر االمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ أكثر من 22500
مشاركا ،من بٌنهم ما ٌمرب من  15800من المسإولٌن الحكومٌٌن ،و
 5400من ممثلً هٌبات األمم المتحدة والوكاالت والمنظمات الحكومٌة
الدولٌة ومنظمات المجتمع المدنً ،و 1200ممثلً وسابل اإلعبلم.
وتركزت المفاوضات فً مراكش حول المسابل المتعلمة بدخول اتفاق
بارٌس حٌز التنفٌذ ،بما فً ذلن مإتمر األطراؾ ،ومإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ،ومإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس ،والفرٌك العامل
المخصص المعنً باتفاق بارٌس ،الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة  .خبلل األسبوع األول ،تركز العمل فً
إطار الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس ،والهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،واللتٌن تم اؼبللهما
ٌوم االثنٌن  14نوفمبر والثبلثاء  15نوفمبر.
وخبلل األسبوع الثانً ،بعد إؼبلق الفرٌك العامل المخصص المعنً
باتفاق بارٌس ،والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ،تم افتتاح مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً اتفاق بارٌس .وانعمد الجزء المشترن رفٌع المستوى لمإتمر
األطراؾ ،ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
اتفاق بارٌس ،وضم أكثر من  70ربٌس دولة وحكومة ،باإلضافة إلى
وزراء ورإساء وفود لتولٌد اإلرادة السٌاسٌة .وباإلضافة إلى ذلن ،استمر
العمل فً إطار مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو .وفً ٌوم الخمٌس 17 ،نوفمبر
تولت الرباسة لراءة إعبلن عمل مراكش الخاص بالمناخ والتنمٌة
المستدامة فً الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ.
وطوال فترة المإتمر تم عمد مشاورات ؼٌر رسمٌة فً إطار مإتمر
األطراؾ حول بدء نفاذ اتفالٌة بارٌس ،وفً إطار رباسة مإتمر
األطراؾ حول عمد الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس .وكانت هذه المشاورات ؼٌر الرسمٌة
متتابعة ،وتضمنت عدة أمور من بٌنها الموضع المخصص" للمضاٌا
الٌتٌمة" ،وتولٌت الدورة الممبلة أو المستؤنفة لمإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس ( 2017أو  ،)2018وما إذا
كان ٌنبؽً لصندوق التكٌؾ أن ٌخدم اتفاق بارٌس.
اعتمدت األطراؾ  35لرارا ،منهم  25لرارا فً إطار مإتمر
األطراؾ ،وثمانٌة لرارات فً إطار مإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو واثنٌن فً إطار مإتمر األطراؾ

العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس ،وتضمنت هذه
المرارات  :توفٌر التوجٌه بشؤن االنتهاء من برنامج العمل فً إطار
اتفالٌة بارٌس واتخاذ لرار حول ضرورة أن ٌخدم صندوق التكٌؾ اتفاق
بارٌس؛ والتمدم فً االستعدادات الخاصة ببدء نفاذ اتفاق بارٌس ومإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس ،واعتماد
الشروط المرجعٌة للجنة بارٌس حول بناء المدرات؛ والموافمة على خطة
العمل الخمسٌة للجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة لمعالجة الخسابر
واألضرار المرتبطة بآثار تؽٌر المناخ ،وتوفٌر المزٌد من التوجٌهات
بشؤن مراجعة آلٌة وارسو الدولٌة ،وتعزٌز تطوٌر ونمل تكنولوجٌا المناخ
من خبلل آلٌة التكنولوجٌا .هذا باالضافة إلى التعامل مع التموٌل طوٌل
األجل؛ وتوفٌر التوجٌه للصندوق األخضر للمناخ ومرفك البٌبة العالمٌة؛
والشروع فً عملٌة لتحدٌد المعلومات الواجب تمدٌمها وفما للمادة 5-9
من اتفاق بارٌس (الببلؼات المالٌة لفترة السنتٌن من لبل البلدان
المتمدمة) ،ومواصلة وتعزٌز برنامج عمل لٌما حول النوع االجتماعً؛
وتحسٌن فعالٌة برنامج عمل الدوحة حول المادة  6من االتفالٌة (التعلٌم
والتدرٌب والتوعٌة العامة)؛ واعتماد الشروط المرجعٌة لبلستعراض
الثالث لصندوق التكٌؾ؛ واعتماد جدول معدل لمساهمات الصندوق
االستبمانً للموازنة األساسٌة لبلتفالٌة اإلطارٌة فً .2017-2016
خلفٌة مختصرة حول اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ
بدأت االستجابة الدولٌة السٌاسٌة لتؽٌر المناخ بتبنً اتفالٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ فً عام  ،1992ولد وضعت هذه االتفالٌة
اطار العمل الذي ٌهدؾ إلى تثبٌت مستوى ؼازات الدفٌبة فً الؽبلؾ
الجوي وذلن بهدؾ تجنب "التدخبلت الخطٌرة الناشبة عن أنشطة
بشرٌة" .ولد وصل عدد األطراؾ المولعة على االتفالٌة التً دخلت حٌز
التنفٌذ فً  21مارس /آذار  1994إلى  197طرفا .وفً دٌسمبر/كانون
األول  1997اعتمد مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة بروتوكول كٌوتو
التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ الذي بموجبه التزمت
الدول الصناعٌة والدول فً مرحلة التحول اللتصادٌات السوق بتحمٌك
أهداؾ تخفٌض االنبعاثات .ولد وافمت هذه الدول المعروفة باسم
االطراؾ المدرجة فً المرفك األول لبلتفالٌة االطارٌة ،على تخفٌض
اجمالً انبعاثات ستة من ؼازات الدفٌبة بمتوسط  %5دون مستوٌات
 1990فً الفترة من ( 2012-2008فترة االلتزام األولى) وبؤهداؾ
محددة تختلؾ من دولة ألخرى .هذا ولد دخل بروتوكول كٌوتو حٌز
التنفٌذ فً  16فبراٌر/شباط  2005وولع علٌه اآلن  192طرفا .وفً
دٌسمبر /كانون االول عام  ،2015اتفك مإتمر األطراؾ فً دورته
الحادٌة والعشرٌن التً عُمدت فً بارٌس ،فرنسا على اتفاق بارٌس الذي
ٌنص على أن الدول ستمدم المساهمات المحددة وطنٌا والمتزاٌدة بصورة
سبُل التنفٌذ
تدرٌجٌة وأن ٌتم مراجعة التمدم الكلً فً التخفٌؾ والتكٌؾ و ُ
كل خمس سنوات فً عملٌة التمٌٌم العالمً .دخل اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ
فً  4نوفمبر/تشرٌن الثانً  ،2016واعتبارا ً من  6نوفمبر/تشرٌن الثانً
 2016صدق علٌه  100طرؾ من أصل  193من األطراؾ المولعة
على االتفاق.
المفاوضات طوٌلة األجل فٌما بٌن  2005إلى  : 2009انعمدت
الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً عام  2005حٌث تمرر إنشاء
الفرٌك العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة
لؤلطراؾ المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول كٌوتو طبما
للمادة  9-3من البروتوكول ،وت ُلزم هذه المادة األطراؾ المدرجة فً
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وشرة مفبوضبث
األرض

المرفك األول بالنظر فً التعهد بالتزامات إضافٌة لبل سبع سنوات
على األلل من نهاٌة فترة االلتزام األولى .وفً دٌسمبر/كانون األول
 2007انعمد مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة عشر ،وانعمد مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً
دورته الثالثة فً بالً ،إندونٌسٌا ونتج عنه االتفاق على خارطة طرٌك
بالً للمضاٌا طوٌلة األجل .وألر مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة
عشر خطة عمل بالً وأنشؤ الفرٌك العامل المخصص المعنً بالعمل
التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفالٌة لٌكون مسإوالً عن أعمال
التخفٌؾ والتكٌؾ والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء المدرات والرإٌة
المشتركة حول العمل التعاونً طوٌل األجل .واستمرت المفاوضات
حول االلتزامات اإلضافٌة للدول األطراؾ المدرجة فً المرفك األول
ضمن أعمال الفرٌك العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات
اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول
كٌوتو .وتحدد الموعد النهابً الختتام المفاوضات ذات المسارٌن فً
كوبنهاؼن ،الدانمرن .2009
كوبنهاغن :عُمد مإتمر األمم المتحدة لتؽٌر المناخ فً دٌسمبر/كانون
األول  2009فً كوبنهاؼن ،الدانمرن .ولد شهد هذا الحدث رفٌع
المستوى نزاعا ً حول الشفافٌة والعملٌة ذاتها .وبنهاٌة مساء ٌوم 18
دٌسمبر/كانون األول نتج عن هذه المحادثات اتفالا ً سٌاسٌا ً ":اتفاق
كوبنهاؼن" والذي تم عرضه على الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ
إللراره .وبعد ثبلثة عشر ساعة من الجدل ،وافمت الوفود على
"االحاطة علماً" باتفاق كوبنهاجن وإلى مد والٌات المجموعات
المتفاوضة حتى الدورة السادسة عشر لمإتمر األطراؾ والدورة
السادسة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو فً  .2010وفً عام  ،2010أعلنت ما ٌزٌد على
 140دولة دعمها التفاق كوبنهاؼن .كما لدمت ما ٌزٌد على  80دولة
معلومات حول أهداؾ أو أعمال التخفٌؾ لدٌها.
كانكون :عُمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً
دٌسمبر/كانون األول  2010فً كانكون ،المكسٌن حٌث لامت
األطراؾ باعتماد اتفالٌات كانكون ،ووافمت األطراؾ على النظر فً
مدى كفاٌة الهدؾ العالمً طوٌل األجل خبلل مراجعة .2015-2013
كما ساهمت اتفالٌة كانكون فً إنشاء مإسسات وعملٌات جدٌدة وتشمل
الصندوق األخضر للمناخ وإطار كانكون للتكٌؾ ولجنة التكٌؾ وآلٌة
التكنولوجٌا والتً تتضمن اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ.
دٌربان :عُمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً دٌربان،
جنوب أفرٌمٌا فً دٌسمبر/كانون األول  .2011وتشمل نتابج مإتمر
دٌربان موافمة األطراؾ على بدء عمل الفرٌك العامل المخصص
ّ
المعزز لٌُكلؾ بمهمة "إعداد بروتوكول أو
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
أداة لانونٌة أخرى أو نتٌجة متفك علٌها ذات لوة لانونٌة بموجب
االتفالٌة ٌتم تطبٌمها على كل األطراؾ" بحد ألصى فً عام ،2015
حتى تدخل حٌز التنفٌذ عام  .2020وباإلضافة إلى ذلن تم تكلٌؾ
ّ
المعزز بالنظر
الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
فً اإلجراءات الخاصة بؽلك فجوة طموح ما لبل  2020والتً تتعلك
بهدؾ ألل من  2درجة مبوٌة.
الدوحة :تم عمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً الدوحة،
لطر فً نوفمبر /تشرٌن الثانً ودٌسمبر /كانون األول  .2012ولد نتج
عن هذا المإتمر حزمة من المرارات ٌشار إلٌها بـ "بوابة الدوحة للمناخ".
وتتضمن هذه المرارات تعدٌبلت على بروتوكول كٌوتو لتحدٌد فترة التزام
ثانٌة ( )2020-2013واالتفاق على إنهاء عمل الفرٌك العامل
المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً
المرفك األول بموجب بروتوكول كٌوتو،وٌشمل أٌضا الفرٌك العامل
المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفالٌة وإنهاء
المفاوضات بموجب خطة عمل بالً.
وارسو :تم عمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً نوفمبر/
تشرٌن الثانً  2013فً وارسو ،بولندا .ولد ألر االجتماع المرار
الخاص بالفرٌك العامل والذي ٌدعو األطراؾ إلى البدء فً أو تكثٌؾ
االستعدادات المحلٌة الخاصة بالمساهمات المحددة وطنٌا .كما ألرت
األطراؾ لرارا ً بإنشاء آلٌة وارسو الدولٌة حول الخسابر واألضرار
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المتعلمة بآثار تؽٌر المناخ ،وإطاروارسو للمبادرة المعززة لخفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً الدول النامٌة .
لٌما :انعمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً لٌما ،بٌرو فً
دٌسمبر /كانون األول  .2014ولد اعتمدت الدورة العشرون لمإتمر
األطراؾ "نداء لٌما للعمل المناخً" والذي ٌدفع المفاوضات نحو اتفاق
عام  2015وٌشمل عملٌة تمدٌم ومراجعة المساهمات الممررة المحددة
على المستوى الوطنً .كما تناول المرار تعزٌز طموح ما لبل .2020
كما اعتمدت األطراؾ  19لراراً ،وتشمل هذه المرارات عدة أمور من
بٌنها :المساعدة فً تفعٌل آلٌة وارسو الدولٌة للخسابر واألضرار ،والبدء
فً برنامج عمل لٌما حول النوع االجتماعً ،واعتماد إعبلن لٌما حول
التعلٌم وزٌادة الوعً.
بارٌس :عمد مإتمر تؽٌر المناخ فً بارٌس ،فرنسا ،فً نوفمبر /تشرٌن
الثانً ودٌسمبر/كانون األول  2015ونتج عنه اعتماد اتفاق بارٌس بشؤن
تؽٌر المناخ .وٌتضمن االتفاق األهداؾ التالٌة :االبماء على ارتفاع متوسط
درجة الحرارة العالمٌة فً حدود ألل بكثٌر من  2درجة مبوٌة فوق
مستوٌات ما لبل الثورة الصناعٌة ومواصلة الجهود الرامٌة للحد من
ارتفاع درجة الحرارة فً حد ال ٌتجاوز  1.5درجة مبوٌة فوق مستوٌات
ما لبل الثورة الصناعٌة ،وتعزٌز المدرة العالمٌة على التكٌؾ ،وتعزٌز
المدرة على تحمل تؽٌر المناخ.
ٌخلك االتفاق دورتٌن مدتهما خمس سنوات .دورة منها لؤلطراؾ لتمدٌم
مساهماتها المحددة وطنٌا ،كل مساهمة متعالبة تمثل تمدما عن المساهمة
السابمة ،مما ٌعكس المسإولٌات المشتركة ولكن المتباٌنة والمدرات ذات
الصلة ،فً ضوء الظروؾ الوطنٌة المختلفة .وبحلول عام ،2020
سٌُطلب من األطراؾ التً تحتوي مساهماتها المحددة وطنٌا على إطار
زمنً ٌصل حتى عام  2025أن تموم باإلببلغ عن مساهمات جدٌدة
واألطراؾ التً تحتوي مساهماتها المحددة وطنٌا على إطار زمنً ٌصل
حتى عام  2030أن تموم باإلببلغ عن أو تحدٌث هذه المساهمات.
والدورة الثانٌة هً عملٌة التمٌٌم العالمً للجهود الجماعٌة ،والتً ستبدأ
فً عام  2023فً أعماب حوار مٌسر فً عام .2018
وتلتزم جمٌع األطراؾ باإلببلغ عن جهودها باستخدام إطار الشفافٌة
المشترن ،مع تمدٌم الدعم للدول النامٌة للوفاء بالتزاماتها فً تمدٌم
التمارٌر .وٌتضمن االتفاق إنشاء آلٌة للمساهمة فً تخفٌؾ انبعاثات
ؼازات الدفٌبة ودعم التنمٌة المستدامة وإطارا التكنولوجٌا لتوفٌر التوجٌه
الشامل آللٌة التكنولوجٌا.
دخول اتفاق بارٌس حٌز النفاذ :دخل اتفاق بارٌس حٌز النفاذ فً 4
نوفمبر /تشرٌن الثانً  ،2016وذلن بعد مرور ٌ 30وما من الوفاء
بالمتطلبات المزدوجة لتصدٌك  55دولة على األلل تمثل  ٪55على األلل
من االنبعاثات العالمٌة لؽازات الدفٌبة .ولد صدلت  100دولة على هذا
االتفاق حتى اآلن.
تمرٌر مإتمر تغٌر المناخ المنعمد فً مراكش
افتتحت سٌجولٌن روٌال ،فرنسا ،ربٌسة الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ والدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ٌوم االثنٌن الموافك  7نوفمبر /تشرٌن
الثانً مإتمر تؽٌر المناخ مشٌرة ً إلى تصدٌك  100دولة على اتفاق
بارٌس ،مناشدة ً بالً أطراؾ اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر
المناخ للتصدٌك علٌه لبل حلول نهاٌة عام  .2016ووصفت تلن الدورة
بؤنها "مإتمر األطراؾ األفارلة" ودعت إلى سٌادة العدالة المناخٌة فً
المارة.
تم انتخاب صبلح الدٌن مزوار ،وزٌر الشبون الخارجٌة المؽربً،
بالتزكٌة ربٌسا ً للدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة الثانٌة
عشر لمإتمر األطراؾ 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 لبلتفاق و"إنجاز آلٌات الدعم
ذات الصلة".
أكدت باترٌشٌا اسبٌنوزا ،األمٌن التنفٌذي لبلتفالٌة اإلطارٌة ،على أن
تحمٌك أهداؾ اتفاق بارٌس لٌست أمرا ً مسلما ً به ،مشٌرة ً إلى ضرورة
المٌام باآلتً :دعم التكٌؾ ،وإحراز تمدم فً آلٌة الخسابر واألضرار،
والوصول إلى مستوى من المدرة على التنبإ بالتموٌل الذي من شؤنه
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تحفٌز التنمٌة منخفضة االنبعاثات.
أشار هوسنج لً ،ربٌس الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ ،إلى
برنامج عمل الهٌبة "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 مبوٌة،
طبما ً لطلب مإتمر أطراؾ االتفالٌة اإلطارٌة.
مشٌرا ً إلى حدابك مراكش الشهٌرة ،أوضح دمحم العربً بلماٌد ،عمدة
مراكش ،الجهود التً تبذلها المدٌنة لحماٌة البٌبة ،ومنها على سبٌل
المثال ،المساحات الخضراء وتنفٌذ مشروعات كفاءة الطالة ،فضبل عن
التزامها بؤداء دور ناجح فً لٌادة مإتمر األطراؾ للوصول إلى حلول
ملموسة.
ٌلخص هذا التمارٌر المفاوضات التً أجرٌت فً إطار مإتمر األطراؾ
ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس
والفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.

مإتمر األطراف (الدورة الثانٌة والعشرٌن)
فً ٌوم االثنٌن الموافك  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،افتتح صبلح الدٌن
مزوار الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ هذه الدورة .ملخص
البٌانات اإلفتتاحٌة المشتركة للدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ
والدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً بروتوكول كٌوتو ،التً أجرٌت الثبلثاء  8نوفمبر /تشرٌن الثانً،
التالً:
الرابط
على
متاح
http://www.iisd.ca/vol12/enb12680e.html
أجري الحوار التٌسٌري المعنً بتعزٌز الطموح والدعم ٌومً الجمعة 11
نوفمبر /تشرٌن الثانً واألربعاء  16نوفمبر /تشرٌن الثانً .ملخصات
التالٌٌن:
الرابطٌن
على
متاحة
الفعالٌات
تلن
و
http://www.iisd.ca/vol12/enb12683e.html
http://www.iisd.ca/vol12/enb12687e.html.
فً ٌوم األربعاء الموافك  16نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أجري الحوار
الوزاري رفٌع المستوى حول تموٌل المناخ .ملخص تلن الفعالٌة متاح
التالً:
الرابط
على
http://www.iisd.ca/vol12/enb12687e.html
فً ٌوم الخمٌس الموافك  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألٌم االجتماع
رفٌع المستوى المعنً بتسرٌع العمل المناخً .ملخص تلن الفعالٌة متاح
التالً:
الرابط
على
http://www.iisd.ca/vol12/enb12688e.html
المسائل التنظٌمٌة :فً ٌوم االثنٌن الموافك  7نوفمبر /تشرٌن الثانً وبعد
اإلنتهاء من المشاورات ،وافمت األطراؾ على إلرار جدول األعمال
) (FCCC/CP/2016/1 and Add.1مع تعلٌك البند المعنً
بالمراجعة الثانٌةً لمدى مبلءمة مواد االتفالٌة (4-2أ) و(ب) (التخفٌؾ من
لبل البلدان المتمدمة) .كما تم تعلٌك طلب مندوب تركٌا بخصوص إدراج
بند حول إمكانٌة وصول األطراؾ ،التً ٌمر مإتمر األطراؾ بؤن لها
ظروفا ً خاصة ،إلى الدعم الممدم من الصندوق األخضر للمناخ ومن
مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ بموجب اتفاق بارٌس ،للنظر فٌه فً إطار
مسابل أخرى.
اتفمت األطراؾ على تنظٌم العمل ،بما فً ذلن دورات الهٌبتٌن الفرعٌتٌن
(FCCC/CP/2016/1,
FCCC/SBSTA/2016/3,
) .FCCC/SBI/2016/9 and FCCC/APA/2016/3طالبت
األطراؾ الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس بالمٌام بالعمل
التحضٌري ،حتى ٌتمكن صندوق التكٌؾ من مساعدة اتفاق بارٌس
وتوجٌه توصٌة إلى مإتمر األطراؾ العامل للنظر فً العمل التحضٌري
فً موعد ألصاه الدورة الخامسة عشر لمإتمر األطراؾ العامل.
أحال مإتمر األطراؾ إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ البنود والبنود الفرعٌة
المعنٌة باآلتً :اإلببلغ بالتمارٌر الممدمة من األطراؾ المدرجة فً
المرفك األول من االتفالٌة ومراجعتها ،اإلببلغ بالتمارٌر الممدمة من
األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك األول من االتفالٌة ،وبناء المدرات فً
إطار االتفالٌة والعبللة بٌن النوع االجتماعً وتؽٌر المناخ وتمرٌر
مراجعة الحسابات والبٌانات المالٌة لعام  ،2015وأداء الموازنة لفترة
السنتٌن 2017-2016
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أحال مإتمر األطراؾ إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
البنود المعنٌة باآلتً :تمرٌر لجنة التكٌؾ وتنفٌذ برنامج عمل بوٌنس
آٌرس بشؤن تدابٌر التكٌؾ واالستجابة (الممرر /1م أ ،)10-واألمور ذات
الصلة بؤلل البلدان نمواً.
أحال مإتمر األطراؾ إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة معا ً البنود والبنود الفرعٌة المعنٌة بآلٌة وارسو
الدولٌة والتمرٌر السنوي المشترن للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز
وشبكة تكنولوجٌا المناخ.
المرالبة
المنظمات
اعتماد
على
األطراؾ
اتفمت
(.)FCCC/CP/2016/3
اتفمت األطراؾ على تطبٌك مسودة النظام الداخلً
( ،)FCCC/CP/1996/2باستثناء مسودة المادة  42بشؤن التصوٌت.
وفً الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اتفمت األطراؾ على مواصلة
المشاورات بشؤن مسودة النظام الداخلً خبلل الدورة الثالثة والعشرٌن
لمإتمر األطراؾ.
انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئٌس :فً ٌوم الجمعة  18نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،انتخب مإتمر األطراؾ أعضاء مكتبه ،كارلوس فولر
(بلٌز) ربٌسا ً للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،وتوماس
شروسزكزو (بولندا) ربٌسا ً للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ .وسوؾ ٌظل كل من
حسٌن ألفا نافو (مالً)؛ خالد أبو اللٌؾ (المملكة العربٌة السعودٌة)؛
راجانً رانجان راشمً (الهند)؛ والتر سكولدت اسبٌنل (إكوادور)؛
كولٌن بٌن (جزر سلٌمان)؛ وهٌلموت هوٌسكً (النمسا) .والممرر جورج
بورستٌنػ (النروٌج) ونابب الربٌس أولٌػ شامانوؾ (االتحاد الروسً) فً
منصبه حتى ٌتم انتخاب أعضاء جدد.
كما انتخب مإتمر األطراؾ :أعضاء مكتب الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌةٌ ،ظل تٌبور سكافاهوزر (هنؽارٌا) نابب ربٌس
الهٌبة فً منصبه لحٌن انتخاب بدٌبل له ،وانتخب أدرٌتو سانتانا (ساو
تومً وبرٌنسٌبً) ممررا ً للهٌبة .وأعضاء مكتب الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ،
تشى هوا شٌن (الصٌن) ناببا ً لربٌس الهٌبة ،وتوؼبا إسمٌل (تركٌا) ممررا ً
لها.
كما انتخب مإتمر األطراؾ أعضاء لجنة التكٌؾ ،وأعضاء المجلس
االستشاري للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ،
واللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل ،ولجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات،
وأحٌط علما ً بترشٌحات أعضاء فرٌك الخبراء االستشاري المعنً
بالببلؼات الوطنٌة الممدمة من األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك األول
من االتفالٌة.
كما انتخب مإتمر األطراؾ أعضاء لجنة التكٌؾ ،وأعضاء المجلس
االستشاري للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ،
وأحاط علما ً بترشٌحات أعضاء فرٌك الخبراء االستشاري وفرٌك الخبراء
المعنً بؤلل البلدان نمواً.
مواعٌد وأماكن انعماد الدورات الممبلة .فً ٌوم األربعاء  9نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،أشار مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابةً عن منطمة
آسٌا والمحٌط الهادئ ،أن فٌجً لد تمدمت لرباسة الدورة الثالثة والعشرٌن
لمإتمر األطراؾ ،الممرر عمدها فً ممر االتفالٌة اإلطارٌة فً بون،
مضٌفا ً أن المرار النهابً للفرٌك ظل معلماً .دعا مزوار ،ربٌس الدورة
الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ ،الفرق إلى تمدٌم ممترحات الستضافة
الدورة الرابعة والعشرٌن للمإتمر .وفً ٌوم الجمعة  18نوفمبر /تشرٌن
الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ ممرره.
أشار مندوب فٌجً ،باعتبار ببلده البلد المضٌؾ للدورة الثالثة والعشرٌن
لمإتمر األطراؾ والدورة الثالثة عشر لمإتمر األطراؾ العامل ،إلى
التزام ببلده ببذل كل ما فً وسعها لوضع تؽٌر المناخ على "رأس" جدول
أعمال التنمٌة .وكرر دعوته إلى الربٌس األمرٌكً المنتخب دونالد ترامب
لزٌارة فٌجً ،مإكدا ً "جبت إلنماذنا خبلل الحرب العالمٌة الثانٌة ،وها لد
حان الولت لتنمذنا اآلن" ،مشٌرا ً إلى تؽٌر المناخ.
وأعلن مندوب بولندا أن ببلده ترحب باستضافة الدروة الرابعة والعشرٌن
لمإتمر األطراؾ فً عام .2018
النتٌجة الختامٌة :فً الممرر ) ،(FCCC/CP/2016/L.10وافك
ورحب مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها ،عرض فٌجً استضافة
الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة الثالثة عشر لمإتمر
األطراؾ العامل الممرر انعمادها فً بون بؤلمانٌا خبلل الفترة من  6إلى
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وشرة مفبوضبث
األرض

 17نوفمبر /تشرٌن الثانً  ،2017وطلب من األمانة التنفٌذٌة اتخاذ
الترتٌبات المناسبة لعمد الدورتٌن فً ممر األمانة.
كما وافك ورحب مإتمر األطراؾ بعرض بولندا استضافة الدورة الرابعة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة الرابعة عشر لمإتمر األطراؾ
العامل الممرر انعمادها فً خبلل الفترة من  3إلى  14دٌسمبر /كانون
األول  ،2018وطلب إلى األمانة التنفٌذٌة التفاوض بشؤن االتفاق مع البلد
المضٌؾ.
اعتماد تمرٌر وثائك التفوٌض :فً الجمعة الموافك  18نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ تمرٌر وثابك التفوٌض
).(FCCC/CP/2016/11
تمارٌر الهٌئات الفرعٌة :تمرٌر الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة :أُحٌط مإتمر األطراؾ علما ً بتمرٌر الدورة الرابعة
واألربعٌن للهٌبة ،ومسودة تمرٌر دورتها الخامسة واألربعٌن للهٌبة
)(FCCC/SBSTA/2016/2 and L.18
تمرٌر الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ :أُحٌط مإتمر األطراؾ علما ً بتمارٌر الدورة
الرابعة واألربعٌن ومسودة تمرٌر الدورة الخامسة واألربعٌن للهٌبة
(.)FCCC/SBI/2016/8 and Add.1, and L.25
تمرٌر الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس :أحٌط مإتمر
األطراؾ علما ً بتمارٌر الدورة األولى والجزء األول من الدورة الثانٌة
للفرٌك العامل المخصص ) (FCCC/APA/2016/2 and L.5وألر
الممرر ).(FCCC/APA/2016/L.4/Add.1
االستعداد لبدء دخول اتفاق بارٌس والدورة األولى لمإتمر األطراف
العامل بوصفه اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ :تم عرض
هذا البند ٌوم االثنٌن الموافك  7نوفمبر /تشرٌن الثانً مزوار ،ثم نولش
فً مشاورات ؼٌر رسمٌة برباسة مإتمر األطراؾ ،بالتزامن مع
المشاورات ؼٌر الرسمٌة المنعمدة تحت إشراؾ رباسة مإتمر األطراؾ
العامل .ألر مإتمر األطراؾ مسودة الممرر ٌوم الجمعة  18نوفمبر/
تشرٌن الثانً.
خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،تباٌنت وجهات نظر األطراؾ حول
اتخاذ لرار من مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
اتفاق بارٌس من عدمه ،وفً حالة اتخاذه ،هل ٌنبؽً أن ٌكون المرار
لصٌر وإجرابً أم موضوعً .تباٌنت آراء األطراؾ حول استخدام
اإلصدارات األولى من مسودة ممررات مإتمر األطراؾ أم مإتمر
األطراؾ العامل فً هذا الشؤن كؤساس للتفاوض .وفً ٌوم الجمعة 18
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،تم التراح مسودة وافك األطراؾ على العمل بها
كؤساس للمفاوضات .وفٌما ٌتعلك بالمرار المحتمل ،تركزت منالشات
األطراؾ على :لضاٌا التولٌت المتعلمة بإعادة انعماد الدورة األولى
لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس؛
وتناول الموضوعات المكلؾ بها بموجب نتابج بارٌس والتً لم ترد فً
أي من بنود جدول األعمال ،وتنظٌم الحوار التٌسٌري لعام .2018
حول موعد إعادة انعماد الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل ،فضلت
األطراؾ إما  2017أو  .2018كان معظم مإٌدي عام  2017من
البلدان النامٌة ،وأكدوا على احتمالٌة اإلنتهاء من بعض المرارات الصادرة
من الفرٌك العامل المخصص والهٌبتٌن الفرعٌتٌن فً  ،2017وٌنبؽً
اعتمادها على وجه السرعة .وحذرت هذه الدول من المخاطر المحتملة
لتؤخٌر تلن المرارات حتى  ،2018وذلن بالنظر للزخم السٌاسً حول
اتفاق بارٌس.
أشارت البلدان المتمدمة وبعض البلدان النامٌة المإٌدة إلعادة انعماد الدورة
فً  ،2018إلى أن اتفالات مراكش  2001تطلبت ثبلث سنوات من
المفاوضات ،وأن هذه االتفالات كانت عبارة عن "مجموعة" من المواعد.
وأشارت هذه البلدان إلى المخاطر المحتملة إلعادة انعماد الدورة فً
 2017دون إعداد لرارات لبلعتماد .الترحت إحدى فرق البلدان النامٌة
األطراؾ إعادة انعماد الدورة فً  2017إلجراء عملٌة التمٌٌم دون
اعتماد أي لرارات ،فً حٌن عارضتها فرق أخرى.
وحول الموضوعات المكلؾ بها بموجب نتابج بارٌس والتً لم ترد فً
أي من بنود جدول األعمال ،حددت البلدان النامٌة والبلدان المتمدمة
"المضاٌا الٌتٌمة" .وخبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،نالشت األطراؾ
مذكرة ؼٌر رسمٌة عرضتها رباسة مإتمر األطراؾ :األطر الزمنٌة
المشتركة للمساهمات المحددة وطنٌا ً وتعدٌلها ،و"تمكٌن" منتدى تدابٌر
االستجابة واالعتراؾ بجهود التكٌؾ ،وتوجٌه ممثلً الكٌانات التشؽٌلٌة
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لآللٌة المالٌة ،والتوجٌه الممدم للصندوق الخاص بؤلل البلدان والصندوق
الخاص بتؽٌر المناخ ،والهدؾ الجماعً الجدٌد المعنً بالتموٌل
والمعلومات المسبمة عن التموٌل والتعلٌم والتدرٌب والتوعٌة العامة.
عارضت بعض البلدان المتمدمة إدراج المضاٌا الٌتٌمة فً هذه المرحلة،
مشٌرة ً إلى أن جدول أعمال الفرٌك العامل المخصص ٌتضمن بندا ً بشؤن
مسابل أخرى تتعلك بتنفٌذ اتفالٌة بارٌس ،وبند فرعً بشؤن اإلعداد لبدء
تنفٌذ اتفاق بارٌس .شددت البلدان المتمدمة األخرى على ضرورة أن
ٌدعو مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس
مإتمر األطراؾ لمواصلة االضطبلع بؤي عمل ٌتعلك ببرنامج عمل
مإتمر األطراؾ العامل .الترحت أطراؾ أخرى اتباع نهجا ً مرحلٌا ً ٌذكر
أوال المضاٌا المسندة للدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل .حثت بعض
فرق البلدان النامٌة على تناول جمٌع المضاٌا الٌتٌمة بطرٌمة شاملة
لضمان تناولها جمٌعا ً دون تؤخٌر ،أو إعطاء األولوٌة لمضاٌا دون أخرى،
فً حٌن أشارت بعض فرق البلدان المتمدمة إلى إسناد اثنتٌن فمط من
المضاٌا بموجب نتابج بارٌس للدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل،
وطلبت من األطراؾ "إعادة التفاوض".
كان صندوق التكٌؾ هو موضوع المنالشة فً هذا السٌاق .والترحت
العدٌد من البلدان النامٌة أن ٌتخذ مإتمر األطراؾ العامل لرار ٌفٌد بؤن
صندوق التكٌؾ "سوؾ" أو "ٌنبؽً" أو "ٌتعٌن" أن ٌساعد اتفاق بارٌس،
وأشار آخرون إلى النص الوارد فً اتفاق بارٌس بؤن صندوق التكٌؾ
"ٌجوز" أن ٌساعد اتفاق بارٌس.
وحول الحوار التٌسٌري لعام  ،2018تباٌنت اآلراء حول تمدٌم اإلرشاد
والتوجٌه لرباسات مإتمر األطراؾ من عدمه وكٌفٌة المٌام بذلن ،والترح
بعض المندوبٌن تمدٌم التمارٌر والوثابك ،وشدد العدٌد على ضرورة
إجراء مشاورات مع األطراؾ والمرالبٌن .والترحت بعض األطراؾ
إدراج بند فً جدول األعمال حول هذا ،وعارض آخرون هذا االلتراح.
والترحت إحدى الفرق استناد حوار  2018على الحوار التٌسٌري لعام
 2016المعنً بتعزٌز الطموح والدعم ،وعارض آخرون هذا االلتراح.
فً الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ العامل ،طلب مندوبا فنزوٌبل والهند
إضافة حاشٌة سفلٌة لفمرة الممرر التً تنص على أن ٌحٌط مإتمر
األطراؾ علما ً بالمرارات التً اعتمدت خبلل الدورة التاسعة والثبلثٌن
للجمعٌة العمومٌة لمنظمة الطٌران المدنً الدولً لٌعكس تحفظاته
ومخاوفه بشؤن لرارات هذه الدورة .وذكر مزوار ربٌس مإتمر األطراؾ
العامل أنه سٌتم اإلحاطة علما ً بهذه التحفظات .واعتمد مإتمر األطراؾ
الممرر ٌوم السبت الموافك  19نوفمبر /تشرٌن الثانً.
النتٌجة الختامٌةٌ :تؤلؾ الممرر  FCCC/CP/2016/L.12من ستة
أجزاء.
بخصوص الدخول حٌز التنفٌذ والتولٌع على اتفاق بارٌسٌ ،هنا مإتمر
األطراؾ جمٌع األطراؾ التً لبلت أو صدلت أو افمت على اتفاق
بارٌس وٌدعو األطراؾ التً لم تفعل ذلن بإٌداع صكون التصدٌك أو
المبول أو الموافمة أو االنضمام ،عند االلتضاء ،لدى مكتب اإلٌداع فً
ألرب ولت ممكن.
وبخصوص استكمال برنامج العمل بموجب اتفاق بارٌس ،لام مإتمر
األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
 لرر خبلل دورته الثالثة والعشرٌن عمد اجتماع مشترن مع
الجزء الثانً من الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل إلعادة
النظر فً التمدم المحرز فً تنفٌذ برنامج العمل بموجب اتفاق
بارٌس.
 كما لرر اختتام برنامج العمل بموجب اتفاق بارٌس فً أسرع
ولت ممكن وإحالة النتابج إلى الجزء الثالث من الدورة األولى
لمإتمر األطراؾ العامل ،على أبعد تمدٌر ،والممرر انعماده
بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ للنظر
فٌه واعتماده.
وبخصوص المسابل اإلضافٌة ذات الصلة بتنفٌذ اتفاق بارٌس ،أحاط
مإتمر األطراؾ علما ً بدعوة مإتمر األطراؾ العامل الفرٌك العامل
المخصص لمواصلة النظر فً المسابل اإلضافٌة الممكنة المتعلمة بتنفٌذ
اتفاق بارٌس وعمد الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل.
وبخصوص صندوق التكٌؾ ،طلب مإتمر األطراؾ من الفرٌك العامل
المخصص ،أثناء نظره فً العمل التحضٌري البلزم لصندوق التكٌؾ ،أن
ٌتناول ترتٌبات الحوكمة والترتٌبات المإسسٌة والضمانات واألسالٌب
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التشؽٌلٌة التً ٌتبعها صندوق التكٌؾ فً مساعدة اتفاق بارٌس .وٌدعو
مإتمر األطراؾ جمٌع األطراؾ إلى تمدٌم آرابها حول ذلن.
وحول الحوار التٌسٌري لعام  ،2018طلب مإتمر األطراؾ من ربٌس
الدورة الثانٌة والعشرٌن للمإتمر ،بالتعاون مع ربٌس الدورة الثالثة
والعشرٌن للمإتمر ،إجراء مشاورات شاملة وشفافة مع األطراؾ بشؤن
تنظٌم الحوار التٌسٌري المشار إلٌه فً الفمرة  20من الممرر  /1م أ -
 ،21وذلن خبلل الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبتٌن الفرعٌتٌن والدورة
الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ ،إلى جانب تمدٌم تمرٌر مشترن للدورة
الثالثة والعشرٌن حول األعمال التحضٌرٌة للحوار.
وبخصوص العمل المعزز لما لبل  ،2020لام مإتمر األطراؾ بعدة
أمور من بٌنها:
 التشدٌد على الحاجة الملحة لبدء دخول تعدٌل الدوحة حٌز
التنفٌذ ،ودعوة األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو التً لم تصدق
على تعدٌل الدوحة ،بإٌداع صكون المبول لدى الودٌع فً ألرب
ولت ممكن.
 الثناء على األبطال رفٌعً المستوى ،والترحٌب بشراكة
مراكش للعمل المناخً العالمً.
 اإلحاطة علما ً بالمرارات التً تم اعتمادها خبلل الدورة التاسعة
والثبلثٌن لمنظمة الطٌران المدنً الدولً.
 الترحٌب باعتماد تعدٌل كٌؽالً لبروتوكول مونتلاير بشؤن
المواد المستنفدة لطبمة األوزون.
النظر فً الممترحات الممدمة من األطراف بشؤن تعدٌل االتفالٌة بموجب
المادة  :15االلتراح الممدم من مندوب االتحاد الروسً بتعدٌل الفمرة
(و) من المادة  :2-4نظرت األطراؾ ألول مرة فً هذا البند
) (FCCC/CP/2011/5فً األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً،
ووافمت على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة تحت إشراؾ رباسة مإتمر
األطراؾ .وفً الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وافك مإتمر
األطراؾ على مواصلة النظر فً هذا البند الفرعً خبلل دورته الثالثة
والعشرٌن.
التراح مندوبً بابوا غٌنٌا الجدٌدة والمكسٌن لتعدٌل المادتٌن  7و18
من االتفالٌة :نظرت األطراؾ ألول مرة فً هذا البند
) (FCCC/CP/2011/4/Rev.1فً األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن
الثانً ،ووافمت على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة تحت إشراؾ رباسة
مإتمر األطراؾ ،وفً الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وافك مإتمر
األطراؾ على مواصلة النظر فً هذا البند الفرعً خبلل دورته الثالثة
والعشرٌن.
تمرٌر لجنة التكٌف :نظرت األطراؾ ألول مرة فً هذا البند
) (FCCC/SB/2016/2فً ٌوم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً،
وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة للنظر فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً
جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص بلجنة التكٌؾ (انظر
صفحة .)25
آلٌة وارسو الدولٌة :نظرت األطراؾ ألول مرة فً هذا البند
) (FCCC/SB/2016/3فً ٌوم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً،
وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة للنظر فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً
جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص بآلٌة وارسو الدولٌة
(انظر صفحة .)25
تطوٌر ونمل التكنولوجٌا :التمرٌر السنوي المشترن للجنة التنفٌذٌة
للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ :نظرت األطراؾ ألول
مرة فً هذا البند ) (FCCC/SB/2016/1فً ٌوم األربعاء  9نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة للنظر فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا
البند فً جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص بالتمرٌر
السنوي المشترن للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا
المناخ (انظر صفحة .)26
أوجه الترابط بٌن آلٌة التكنولوجٌا واآللٌة المالٌة لالتفالٌة :نظرت
األطراؾ ألول مرة فً هذا البند ( FCCC/CP/2014/6,
 )SB/2016/1, CP/2016/7 and Add.1فً ٌوم األربعاء 9
نوفمبر /تشرٌن الثانً .وافمت األطراؾ على أن تُجري رباسة مإتمر
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األطراؾ مشاورات ؼٌر رسمٌة .تشارن الحجً مباي دٌاؼنً (السنؽال)
والفرٌدي أكثر (النمسا) فً تٌسٌر تلن المشاورات .كما أجرٌت مشاورات
أخرى ؼٌر رسمٌة خبلل االجتماع.
خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،نظرت األطراؾ فً عدة أمور من
بٌنها :التمدم المحرز ،ومجاالت تعزٌز التعاون؛ والتوجٌه واإلرشاد الممدم
إلى الصندوق األخضر للمناخ ،ودعوة البلدان النامٌة الستخدام الدعم
الممدم من برنامج الجاهزٌة والدعم التابع للصندوق األخضر للمناخ لتنفٌذ
خطط عمل التكنولوجٌا ،والنظر فً اختتام هذا البند من جدول األعمال
من عدمه.
وحول التمدم المحرز ،أعربت العدٌد من األطراؾ عن تمدٌرها لآلتً:
إلامة ورشة عمل خبلل الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ؛
والحضور المتبادل لممثلً الصندوق األخضر للمناخ ومرفك البٌبة
العالمٌة واللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا لهذه االجتماعات؛ واالجتماعات
السنوٌة التً ٌعمدها الصندوق األخضر للمناخ من أجل تعزٌز التعاون مع
هٌبات االتفالٌة اإلطارٌة.
وحول مجاالت تعزٌز التعاون ،نالشت األطراؾ اإلشارة إلى التمدم
المحرز فً التمارٌر السنوٌة ووضع آلٌة للتنسٌك.
وحول التوجٌه واإلرشاد الممدم إلى الصندوق األخضر للمناخ ،نالشت
األطراؾ عدة أمور من بٌنها :توجٌه طلب إلى الصندوق األخضر للمناخ
لتحدٌد أولوٌات المشروعات التً ٌدعمها مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ.
أٌدت بعض البلدان المتمدمة ،وعارضتها مجموعة كبٌرة من البلدان
النامٌة ،حذؾ فمرة تتناول هذا األمر ،مشٌرة ً إلى أن التوجٌه واإلرشاد
الممدم للصندوق األخضر للمناخ ٌنبؽً أن ٌُنالش فً إطار البند الفرعً
المعنً من جدول أعمال مإتمر األطراؾ .ووافمت األطراؾ فً النهاٌة
على هذا النهج.
وحول دعوة البلدان النامٌة الستخدام الدعم الممدم من برنامج الجاهزٌة
والدعم التابع للصندوق األخضر للمناخ لتنفٌذ خطط عمل التكنولوجٌا،
أٌدت العدٌد من األطراؾ ،وعارضها البعض األخر ،حذؾ اإلشارة إلى
برنامج بوزنان االستراتٌجً بشؤن نمل التكنولوجٌا ،نظرا ً لتخصٌص
جمٌع أمواله فعلٌاً .أوضح ممثل الصندوق األخضر للمناخ أن المسابل
المتعلمة بتنفٌذ خطط عمل التكنولوجٌا "ٌجب أن موجهة نحو أسالٌب
أخرى بدال من الجاهزٌة المتبعة فً برنامج الصندوق".
وحول اختتام هذا البند من جدول األعمال من عدمه ،نظرت األطراؾ فً
اثنٌن من خٌارات النص :اختتام بند جدول األعمال ،واتخاذ لرار بشؤن
النظر فً المضاٌا المتعلمة بهذا البند الحما ً فً إطار البنود األخرى ذات
الصلة؛ أو االتفاق على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة خبلل الدورة
العاشرة لمإتمر األطراؾ.
أكدت بعض فرق البلدان النامٌة على ضرورة إدراج هذا البند من جدول
األعمال ضمن جدول أعمال مإتمر األطراؾ الممبل لضمان "ارتباط"
آلٌة التكنولوجٌا "بالدعم ".او فضلت العدٌد من البلدان المتمدمة اختتام هذا
البند من جدول األعمال وعمد ورشة عمل داخل الدورة ،لٌس خبلل أربعة
سنوات على النحو الممترح فً السابك ،بل خبلل أولى دورات الهٌبتٌن
الفرعٌتٌن خبلل عام  .2018ووافمت األطراؾ فً النهاٌة على مواصلة
النظر فً هذا البند خبلل الدورة الرابعة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
اعتمد مإتمر األطراؾ الممرر ٌوم الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن
الثانً.
النتٌجة الختامٌة :فً الممرر ) ،(FCCC/CP/2016/L.6شدد مإتمر
األطراؾ على أهمٌة الوصول إلى الموارد المالٌة للعمل فً جمٌع مراحل
دورة التكنولوجٌا ،وحتى فً المراحل األولى ،من أجل تمكٌن األطراؾ
من تعزٌز أعمال التخفٌؾ والتكٌؾ ،كما:
ٌ رحب :بالتمدم الذي أحرزته اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز
وشبكة تكنولوجٌا المناخ والكٌانات التشؽٌلٌة لآللٌة المالٌة فً
توضٌح أوجه الترابط بٌن آلٌة التكنولوجٌا واآللٌة المالٌة،
والمشاركة المتزاٌدة بٌن الصندوق األخضر للمناخ ومركز
وشبكة تكنولوجٌا المناخ ،وخصوصا ً فٌما ٌتعلك باالستفادة من
برنامج الجاهزٌة والدعم التابع للصندوق ومرفك إعداد
المشروع.
ٌ شجع :الصندوق األخضر للمناخ على مواصلة دعوة رإساء
اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا والمجلس االستشاري لمركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ لحضور االجتماعات الممبلة لمجلس إدارة
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الصندوق بشؤن المضاٌا ذات االهتمام المشترن .كما شجع
اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ
والكٌانات التشؽٌلٌة لآللٌة المالٌة على تعزٌز إشران أصحاب
المصلحة ،نظرا ً لدورهم فً تعزٌز الروابط بٌن آلٌة التكنولوجٌا
واآللٌة المالٌة.
ٌ دعو :الجهات الوطنٌة المعنٌة بالصندوق األخضر للمناخ
وجهات التنسٌك ذات الصلة إلى استخدام الدعم المتاح أمامها
فً إطار برنامج الجاهزٌة والدعم التحضٌري وذلن إلجراء
عملٌات تمٌٌم االحتٌاجات التكنولوجٌة ووضع خطط عمل
تكنولوجٌة ،إلى جانب أمور أخرى ،وٌدعو البلدان النامٌة إلى
تطوٌر المشروعات التكنولوجٌة وتمدٌمها ،بما فً ذلن
المشروعات الناتجة عن عملٌات تمٌٌم االحتٌاجات التكنولوجٌة
وعن المساعدة التمنٌة الممدمة من مركز وشبكة تكنولوجٌا
المناخ إلى الكٌانات التشؽٌلٌة لآللٌة المالٌة ألؼراض التنفٌذ.
ٌ وافك على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة خبلل الدورة الرابعة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
المسائل ذات الصلة بالتموٌل :تموٌل المناخ على المدى الطوٌل :تم
النظر ألول مرة فً هذا البند ( )FCCC/CP/2016/5فً األربعاء 9
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ثم نُولش فً اجتماع إحدى فرق االتصال
والمشاورات ؼٌر الرسمٌة التً أُجرٌت خبلل األسبوعٌن األول والثانً،
والتً تشارن فً رباستها جورج بورستنػ (النروٌج) واندرٌس موجرو
(إكوادور).
بدأت األطراؾ عملها خبلل األسبوع األول بتحدٌد عناصر مسودة نص
الممرر ،وذلن من خبلل تمدٌم تمارٌر ووثابك خطٌة من لبل عدة
مجموعات من الطرفٌن ٌوم السبت الموافك  12نوفمبر /تشرٌن الثانً.
واستنادا ً إلى تبادالت تلن الوثابك والتمارٌر ،أعد الربٌسان المتشاركان
نصا ً منمحا ً لمسودة الممرر درسه المندوبون خبلل األسبوع الثانً من
الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
ركزت األطراؾ على عدة أمور من بٌنها :كٌفٌة تجنب حدوث فجوة فً
التموٌل؛ وإمكانٌة الوصول إلى موارد التموٌل؛ وتوصٌات اللجنة الدابمة
المعنٌة بالتموٌل حول الخسابر واألضرار والعمل على تنفٌذها وتموٌل
التكٌؾ .أكد مندوب الهند على ضرورة تحدٌد مصادر التموٌل من داخل
أو خارج االتفالٌة اإلطارٌة ،ودعا إلعادة النظر فً الشروط المرجعٌة
الخاصة "بالهٌبات المالٌة" .وصرح مندوب مورٌتانٌا بؤن تخصٌص
الموارد المالٌة ٌنبؽً أن ٌستند على معاٌٌر العدالة واإلنصاؾ.
اتفمت األطراؾ على جدوى إلامة ورشة عمل خبلل الدورة والترحٌب
بالتمٌٌم الثانً لفترة السنتٌن الذي تجرٌه اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل.
وحول ورشة العمل الممامة خبلل الدورة ،تباٌنت وجهات نظر األطراؾ
حول النص الذي ٌطلب إلى األمانة إجراء برنامج تمٌٌم الحتٌاجات البلدان
النامٌة وحول موضوعات الورشة .وفضل البعض التركٌز على سبل
وصول البلدان النامٌة إلى تموٌل المناخ ووضع هدؾ كمً جدٌد للتموٌل،
فً حٌن أٌد البعض اآلخر التركٌز على دور السٌاسات والبٌبات التمكٌنٌة
فً تعببة التموٌل.
بعد االتفاق على تركٌز ورشة عمل  2017على تموٌل المناخ على
المدى الطوٌل ،علمت األطراؾ على نطاق الورشة ،ودعت مندوبة
الفلبٌن ،نٌابةً عن مجموعة الـ /77الصٌن ،إلى :إثراء تلن الورشة
بالحوار الوزاري رفٌع المستوى المعنً بتموٌل المناخ؛ وزٌادة الوضوح
حول كٌفٌة توسٌع زٌادة هذا التموٌل؛ ونالش مندوب الرابطة المستملة
ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً كٌفٌة المضً لدما ً فً تموٌل التكٌؾ .ولالت
مندوبة االتحاد األوروبً أن تلن الورشة ٌنبؽً أن تساعد على فهم
"الثؽرات الواضحة" .وأشار مندوب كندا إلى التمارٌر والوثابك الممدمة
بشؤن االستراتٌجٌات والنهج التً ٌمكن أن تعمل على زٌادة الوضوح.
اختلفت وجهات نظر األطراؾ حول التؤكٌد على التمدم المحرز أم تسلٌط
الضوء على فجوة تموٌل التكٌؾ .والترحت بعض األطراؾ التركٌز لٌس
فمط على االحتٌاجات ،بل تحدٌدا ً على كٌفٌة :ترجمة االحتٌاجات إلى
مشروعات ،وكٌفٌة الوصول إلى تموٌل المشروعات التً تم تحدٌدها،
ومساعدة البٌبات التمكٌنٌة والسٌاسات على جذب الموارد المالٌة المطلوبة
لدعم هذه األعمال .وشدد البعض األخر على معارضته لئلشارة إلى
"المشروعات االستثمارٌة الممبولة مصرفٌاً".
كما تباٌنت اآلراء حول كٌفٌة العمل على زٌادة دعم التموٌل والمعلومات
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المسبمة.
وحول زٌادة نطاق التموٌل ،أكدت العدٌد من الفرق على رؼبتها فً رإٌة
"خطوة لوٌة فً تموٌل التكٌؾ ".وباإلضافة إلى ذلن ،حول فمرة تناولت
"حث البلدان المتمدمة على زٌادة تمدٌم الدعم المالً للبلدان النامٌة بما
ٌتماشى مع االحتٌاجات المتزاٌد لتلن األخٌرة واألولوٌات المحددة على
المستوى المطري" ،الترحت إحدى فرق البلدان النامٌة إضافة "على
النحو المحدد فً ببلؼات التكٌؾ أٌنما وردت" ،والترح مندوب إحدى
البلدان النامٌة استبدال عبارة " الدعم المالً" بعبارة "الموارد المالٌة".
والترحت أطراؾ أخرى حذؾ الفمرة.
وحول المعلومات المسبمة ،سعت العدٌد من األطراؾ إلى حذؾ الفمرات
التً ٌتضمنها هذا المسم ،مفسرٌن ذلن بؤن "هذا ٌتجاوز نطاق المنالشة
الممررة لهذا البند الفرعً من جدول األعمال".
فً ٌوم الجمعة الموافك  18نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر
األطراؾ الممرر الخاص بتموٌل المناخ على المدى الطوٌل.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره ( ،)FCCC/CP/2016/L.11لام مإتمر
األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
ٌ شٌر مع التمدٌر إلى تمٌٌم فترة السنتٌن  2016وملخص تدفمات
التموٌل المناخً الذي أجرته اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل،
وخصوصا ً نتابج اللجنة وتوصٌاتها الربٌسٌة ،وسلط الضوء
على زٌادة تدفمات التموٌل المناخً من البلدان المتمدمة
األطراؾ إلى البلدان النامٌة األطراؾ.
ٌ رحب بالتمدم الذي أحرزته البلدان المتمدمة األطراؾ نحو
هدؾ تعببة مبلػ  100ملٌار دوالر سنوٌا ً بحلول عام 2020؛
وحثها على مواصلة زٌادة تعببة التموٌل المناخً تحمٌما ً لهذا
الهدؾ.
ٌ رحب بالتمدم المحرز وٌطالب األطراؾ بمواصلة تعزٌز
البٌبات التمكٌنٌة وأطر السٌاسات لتٌسٌر تعببة التموٌل المناخً
وتوزٌعه بطرٌمة فعالة.
ٌ حث البلدان المتمدمة األطراؾ على مواصلة جهودها لتوجٌه
نسبة كبٌرة من تموٌل المناخ إلى أنشطة التكٌؾ والسعً جاهدة ً
لتحمٌك أكبر لدر من التوازن بٌن تموٌل التخفٌؾ وتموٌل
التكٌؾ ،وذلن إدراكا ً ألهمٌة تموٌل التكٌؾ.
ٌ شٌر إلى الزٌادة الملحوظة فً تموٌل التكٌؾ حتى اآلن
والحاجة إلى توسٌع نطاق هذا التموٌل ،فضبل عن التمدم الذي
أحرزته البلدان النامٌة فً تعزٌز فرص الحصول على التموٌل،
مع التؤكٌد على استمرار التحدٌات التً تواجهها البلدان النامٌة
وتشجٌع األطراؾ والمإسسات ذات الصلة على تعزٌز
الحصول على التموٌل من مجموعة كبٌرة من المصادر العامة
والخاصة ،والثنابٌة ومتعددة األطراؾ.
ٌ طلب إلى األمانة إعداد تمرٌر تجمٌعً عن وثابك وتمارٌر فترة
السنتٌن الممدمة من البلدان المتمدمة حول استراتٌجٌات ونهج
زٌادة التموٌل المناخً من  2014إلى .2020
ٌ دعو البلدان النامٌة األطراؾ التً لم تمدم تمارٌرها المحدثة
لفترة السنتٌن أن تفعل ذلن فً ألرب ولت ممكن.
ٌ مرر أن تركز ورش العمل الممامة أثناء الدورة ،حول تموٌل
المناخ على المدى الطوٌل فً عامً  2017و  ،2018على
الخبرات والدروس المستفادة من صٌاؼة وترجمة االحتٌاجات
التً تم تحدٌدها من خبلل عملٌات لطرٌة إلى مشروعات
وبرامج ،ودور السٌاسات والبٌبات التمكٌنٌة فً تموٌل التخفٌؾ
والتكٌؾ ،وتسهٌل الوصول المعزز ،وذلن بهدؾ زٌادة تموٌل
المناخ ألنشطة التخفٌؾ والتكٌؾ.
ٌ طلب إلى األمانة العامة تنظٌم تلن الورش وضمان توازنها
وأن تحضرها الجهات الفاعلة من المطاعٌن العام والخاص،
وإعداد تمارٌر موجزة ذات صلة.
كما ٌدعو مإتمر األطراؾ المإسسات ذات الصلة واألطراؾ إلى وضع
ما ٌلً فً االعتبار:
 ال بد من إجراء عملٌات لطرٌة لتمٌٌم احتٌاجات التكٌؾ فً
البلدان النامٌة ألهمٌتها فً زٌادة تموٌل التكٌؾ.
ٌ مكن أن توفر المساهمات المحددة وطنٌا ً وببلؼات التكٌؾ
فرصة مبلبمة لدعم زٌادة تموٌل التكٌؾ.
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 من الضروري تعزٌز دور المطاع الخاص فً تموٌل التكٌؾ.
 ال ٌزال الوصول إلى تموٌل التكٌؾ ٌمثل تحدٌاً ،وال سٌما
للبلدان النامٌة الجزرٌة الصؽٌرة وألل البلدان نمواً.
ٌ لزم جمع معلومات أفضل لزٌادة فعالٌة التخطٌط ،وذلن من
خبلل تعزٌز تتبع تدفمات التكٌؾ.
 تعزٌز نظم إدارة التموٌل الوطنً العام ٌعد أمرا ً بالػ األهمٌة
لدعم البلدان فً إدارة تموٌل المناخ وتتبعه ورصده على نحو
فعال.
 ال بد من االستفادة المصوى من فعالٌة تموٌل التكٌؾ لضمان
تحمٌك أكبر أثر ممكن من الموارد المالٌة المحدودة.
تمرٌر اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل وإعادة النظر فً مهام تلن اللجنة:
تم النظر ألول مرة فً هذا البند ( FCCC/CP/2016/8 and
 )MISC.1خبلل الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ المنعمدة فً ٌوم
األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ثم نُولش فً اجتماعات فرق االتصال
والمشاورات ؼٌر الرسمٌة التً تشارن فً رباستها نجدٌكس أوالي
أولودونج (باالو) ودلفٌن أٌرود (فرنسا) .بدأت األطراؾ عملها خبلل
األسبوع األول بالتعلٌك على مسودة الممرر التً تضمنت :الترحٌب
بالتمرٌر ،واالعتراؾ بالمنتدى المعنً بالخسابر واألضرار الذي عمل مع
المطاع الخاص ،واالعتراؾ بإنجازات اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل فً
بناء الروابط مع الهٌبات األخرى ،مثل آلٌة التكنولوجٌا ،وحث اللجنة على
أن تضع فً االعتبار النهج ؼٌر السولٌة البدٌلة.
عبلوة ً على ذلن ،ذكرت مجموعة واحدة من األطراؾ أن اللجنة الدابمة
المعنٌة بالتموٌل سوؾ تستفٌد من العمل مع مإتمر األمم المتحدة للتجارة
والتنمٌة ومع المطاع الخاص فً البلدان النامٌة .ودعت مجموعة أخرى
إلى إعداد جداول زمنٌة واضحة وتحدٌد نتابج هذه الدورة فٌما ٌتعلك
بكٌفٌة المضً لدما ً فً تٌسٌر أعمال التكٌؾ فً البلدان النامٌة .وأشار
مندوبو بعض البلدان إلى مراجعة المهام طبما ً لمدى ارتباطها بتحول
اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل لخدمة اتفاق بارٌس.
خبلل األسبوع الثانً ،عملت األطراؾ على نص مسودة الممرر الذي
أعده الربٌسان المتشاركان حتى أصبح جاهزا ً ٌوم الخمٌس  17نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،إلحالته لمإتمر األطراؾ.
فً ٌوم الجمعة الموافك  18نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر
األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره ( ،)FCCC/CP/2016/L.9/Rev.1لام
مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
ٌ رحب بتمرٌر اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل وٌحٌط علما ً
بتوصٌاتها.
ٌ إٌد خطة عمل اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل لعام .2017
ٌ شٌر إلى تمٌٌم فترة السنتٌن لعام  2016وملخص تدفمات
التموٌل المناخً.
ٌ طلب إلى اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل ،فً إطار تنفٌذ مهمتها
المعنٌة بمٌاس الدعم واإلببلغ به والتحمك منه وفً سٌاق خطة
عملها الحالٌة ،التعاون مع أصحاب المصلحة والخبراء ذوي
الصلة والنظر فً العمل الجاري بموجب االتفالٌة والمزٌد من
العمل المنصوص علٌه فً اتفاق بارٌس.
ٌ رحب بمنتدى عمل اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل لعام 2016
المعنً باألدوات المالٌة التً تتناول مخاطر الخسابر واألضرار
ذات الصلة باآلثار السلبٌة لتؽٌر المناخ.
ٌ حٌط علما ً بتمرٌر ملخص منتدى  ،2016بما فً ذلن توصٌات
اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل وأنشطة متابعتها ،وٌدعو اللجنة
لمتابعة التوصٌات فً خطة عملها لعام .2017
ٌ دعو اللجنة لمواصلة مداوالتها حول موضوع المنتدى فً
اجتماعها األول فً .2017
 التؤكٌد على أن اللجنة سوؾ تدمج التموٌل ضمن اعتبارات
الؽابات فً خطة عملها لعام  ،2017عند االلتضاء ،ومواصلة
العمل على هذه المسؤلة فً سٌاق مجمل مسؤلة تحسٌن الترابط
والتنسٌك فً تمدٌم تموٌل تؽٌر المناخ ،مع األخذ بعٌن االعتبار
جمٌع المرارات ذات الصلة بشؤن الؽابات.
ٌتضمن مرفك الممرر بملخص تمرٌر وتوصٌات تمٌٌم فترة السنتٌن لعام
 2016وملخص تدفمات تموٌل المناخ الذي أعدته اللجنة الدابمة المعنٌة
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بالتموٌل ،وتضمن ألساما ً عن :السٌاق والمهام والتحدٌات والمٌود والنتابج
الربٌسٌة والتوصٌات .النتابج الربٌسٌة :تفسٌر المضاٌا المنهجٌة المتعلمة
بمٌاس تموٌل المناخ العام والخاص واإلببلغ به والتحمك منه؛ تمدٌم
ملخص بتدفمات تموٌل المناخ الحالً فً  ،2014-2013وعلى سبٌل
تمٌٌم تلن التدفمات ،إلماء نظرة ثالبة على األسبلة الربٌسٌة فً سٌاق
مفاوضات اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ،بما فً ذلن
دعم التكٌؾ والتخفٌؾ ،ومستوٌات التموٌل لمختلؾ المناطك ،وكٌفٌة تمدٌم
التموٌل.
تمرٌر الصندوق األخضر للمناخ الممدم إلى مإتمر األطراف والتوجٌه
واإلرشاد الممدم إلى الصندوق :تم النظر ألول مرة فً هذا البند
) )(FCCC/CP/2016/7 and Add.1, 8, and INF.1خبلل
الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ المنعمدة فً األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن
الثانً ،ثم نُولش فً اجتماعات فرق االتصال والمشاورات ؼٌر الرسمٌة
التً تشارن فً رباستها رٌتشارد موٌونجً (تنزانٌا) وستٌفان
شواجر(سوٌسرا).
بدأت األطراؾ عملها خبلل األسبوع األول بالتعلٌك على مسودة الممرر
وتمدٌم وثابك وتمارٌر مكتوبة .بسط الربٌسان المتشاركان مسودة الممرر
عدة مرات ،وذلن على أساس التمدم المحرز فً األسبوع الثانً خبلل
اجتماعات الصٌاؼة المٌسرة ذاتٌا ً بٌن األطراؾ .وفً األربعاء 16
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أحال فرٌك االتصال مسودة النص المتفك علٌها
إلى مإتمر األطراؾ.
خبلل هذه المنالشات ،رحب الكثٌرون بتمرٌر اللجنة الدابمة المعنٌة
بالتموٌل ومسودة اإلرشاد والتوجٌه ،مشٌرٌن إلى أنهما ٌمدمان أساسا ً جٌدا ً
ٌعكس التمدم المحرز .كما ألمت األطراؾ الضوء على مختلؾ
الموضوعات .شددت مندوبة الفلبٌن ،نٌابةً عن مجموعة ال / 77الصٌن،
على ضرورة التؤكد من أن الصندوق األخضر للمناخ ٌستمر فً خدمة
جمٌع البلدان النامٌة األطراؾ فً االتفالٌة .وأكد مندوب مصر ،نٌابةً عن
المجموعة األفرٌمٌة ،على أن الصندوق األخضر للمناخ هو "مإسسة
جدٌرة باالستمرار" .وسعى مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر إلٌجاد
سبل لمساعدة مجلس إدارة الصندوق فً تحوٌل التعهدات التً لدمتها
الدول إلى دعم حمٌمً.
أعرب كل من مندوب جزر المالدٌؾ ،نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة
الصؽٌرة ،ومندوب جنوب أفرٌمٌا عن أسفهما إزاء التعمٌد البالػ الذي
ٌشوب إجراءات االعتماد .وسلط مندوبا الوالٌات المتحدة ونٌوزٌلندا
الضوء على أهمٌة دور المطاع الخاص فً ضمان تنفٌذ مهام الصندوق.
وصرح مندوب نٌكاراؼوا بؤنه من األفضل توجٌه استثمارات المطاع
الخاص بشكل عام نحو مشروعات الطالة المتجددة وكفاءة الطالة وإعادة
التحرٌج وتفادي إزالة الؽابات.
فً ٌوم الجمعة الموافك  18نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر
األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره ( ،)FCCC/CP/2016/L.5لام مإتمر
األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
ٌ شٌر إلى مشروع الممرر المعنً بالتوجٌه واإلرشاد الممدم
للصندوق األخضر للمناخ والذي أعدته اللجنة الدابمة المعنٌة
بالتموٌل.
ٌ رحب بتمرٌر الصندوق األخضر للمناخ الممدم إلى مإتمر
األطراؾ ولابمة باإلجراءات التً اتخذها مجلس إدارة
الصندوق ردا ً على التوجٌهات السابمة من مإتمر األطراؾ.
ٌ تطلع إلى التنفٌذ المستمر الذي ٌتم فً الولت المناسب من لبل
المجلس ،بما فً ذلن الخطة االستراتٌجٌة المبدبٌة ،وزٌادة
االستثمارات العمل المناخً المطري الطموح.
ٌ حث المجلس على اإلنتهاء فً الولت المناسب من عمله
المتعلك بالتوجٌهات الصادرة عن مإتمر األطراؾ بشؤن تموٌل
الؽابات.
ٌ حث األطراؾ التً لدمت تعهدات فً إطار عملٌة تعببة
الموارد األولٌة التابعة للصندوق األخضر للمناخ ،ولكنها لم
تإكد بعد هذه التعهدات من خبلل ترتٌبات أو اتفالات المساهمة
المنفذة بالكامل ،على المٌام بذلن باعتباره مسؤلة ذات أولوٌة
لصوى.
ٌ طلب إلى المجلس تٌسٌر زٌادة كمٌة ممترحات الوصول
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المباشر فً مسار المشروعات وتمدٌم تمرٌر إلى مإتمر
األطراؾ بشؤن التمدم المحرز فً هذا الصدد ،وتعزٌز تنسٌك
وتمدٌم الموارد البلزمة لدعم االستراتٌجٌات المطرٌة من خبلل
اتباع إجراءات مبسطة وفعالة فً التطبٌك والموافمات ،ومن
خبلل الدعم المتواصل لجاهزٌة البلدان النامٌة األطراؾ.
ٌ شٌر مع الملك إلى ؼٌاب االتفالات الثنابٌة المولعة ذات الصلة
باالمتٌازات والحصانات حتى ٌتمكن الصندوق األخضر للمناخ
من اإلضبلع بؤنشطته.
ٌ طلب من المجلس تعزٌز تمدٌم الموارد عن طرٌك تناول تلن
التدابٌر التً تإدي إلى تؤخٌر تنفٌذ المشروعات التً اعتمدها
المجلس ،بما فً ذلن ،البت فً اتفالات االعتماد الربٌسٌة
المعلمة واتفالات األنشطة الممولة.
ٌ شجع المجلس على وضع أسالٌب دعم األنشطة التمكٌنٌة
لمشاركة المطاع الخاص فً ألل البلدان نموا ً والدول الجزرٌة
الصؽٌرة النامٌة ،والبحث عن فرص للتعاون مع المطاع
الخاص ،بما فً ذلن الجهات الفاعلة المحلٌة ،لتنفٌذ إجراءات
التكٌؾ على المستوٌات الوطنٌة واإلللٌمٌة والدولٌة.
ٌ دعو الجهات الوطنٌة المعنٌة وجهات التنسٌك إلى استخدام
الدعم المتاح أمامها فً إطار برنامج الجاهزٌة والدعم
التحضٌري وإلى التعاون مع جهات االعتماد الستخدام خدمات
مرفك إعداد المشروعات ،عند االلتضاء ،إلعداد ممترحات
التكٌؾ والتخفٌؾ لزٌادة الجودة واألثر المحتمل.
ٌ كرر طلبه من المجلس بالموافمة على ترتٌبات عملٌة التجدٌد
الرسمٌة األولى للصندوق األخضر للمناخ.
ٌ دعو األطراؾ إلى تمدٌم وجهات نظرهم وتوصٌاتهم بشؤن
عناصر التوجٌه واإلرشاد إلى للصندوق األخضر للمناخ على
أساس سنوي.
ٌ طلب إلى اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل أن تؤخذ فً االعتبار
هذه التمارٌر والوثابك عند إعداد مسودة التوجٌه واإلرشاد
للصندوق األخضر للمناخ.
ٌ طلب من الصندوق األخضر للمناخ ،بوصفه من الكٌانات
التشؽٌلٌة لآللٌة المالٌة ،أن ٌدرج فً تمرٌره السنوي ،إلحاطة
مإتمر األطراؾ ،الخطوات التً اتخذها والجدول الزمنً لتنفٌذ
التوجٌهات الواردة فً هذا الممرر.
تمرٌر مرفك البٌئة العالمٌة الممدم إلى مإتمر األطراف والتوجٌه
واإلرشاد الممدم إلى الصندوق :تم النظر ألول مرة فً هذا البند
( )FCCC/CP/2016/6 and Add.1, 8, and INF.1خبلل
الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ المنعمدة فً ٌوم األربعاء  9نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،ثم نُولش فً اجتماعات فرق االتصال والمشاورات ؼٌر
الرسمٌة التً تشارن فً رباستها رٌتشارد موٌونجً (تنزانٌا) وستٌفان
شواجر(سوٌسرا).
بدأت األطراؾ عملها خبلل األسبوع األول بتمدٌم وثابك وتمارٌر مكتوبة
والتعلٌك على مسودة الممرر التً أعدها الربٌسان المتشاركان .وطوال
األسبوع الثانً ،نظرت األطراؾ فً نص مسودة الممرر المبسط الذي
أعده الربٌسان المتشاركان خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة حتى تم
التوصل إلى اتفاق ٌوم الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ثم أحال فرٌك
االتصال مسودة النص المتفك علٌها إلى مإتمر األطراؾ.
تباٌنت وجهات نظر األطراؾ حول عدة أمور من بٌنها ،اإلشارة إلى
"الترحٌب بتمٌٌم فترة السنتٌن  2016الذي تجرٌه اللجنة الدابمة المعنٌة
بالتموٌل كإطار لتمدٌم اإلرشاد والتوجٌه" ،والعدٌد من الممترحات
النصٌة ،منها على سبٌل المثال ،أن ٌضع مرفك البٌبة العالمٌة فً
االعتبار فً مداوالته بشؤن استراتٌجٌة التجدٌد السابعة" ،أي لرارات
اتخذها مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق
بارٌس" ،وأن تتم دراسة "جمٌع طلبات التموٌل التً تحمك استراتٌجٌات
ومعاٌٌر المجاالت التً ٌركز علٌها مرفك البٌبة العالمٌة ،بالصورة
المبلبمة وفً الولت المناسب والرد علٌها".
واختلفت األطراؾ على عدة إضافات من بٌنها ،إضافة عبارة "كموارد
إضافٌة ٌتم تجنٌبها" بعد النص الخاص بضمان "إدراج دعم مبادرة بناء
المدرات من أجل الشفافٌة فً التجدٌد السابع".
كما ركزت المنالشات على فمرة تطالب مرفك البٌبة العالمٌة بمواصلة

المجلد  ،21رقم  689صفحت 8

تمدٌم معلومات فً تمارٌره السنوٌة عن عدة أمور من بٌنها ،الدعم المالً
الممدم إلعداد الببلؼات الوطنٌة والتمارٌر المحدثة لفترة السنتٌن،
وعارضت بعض األطراؾ اإلشارات إلى" :األطراؾ ؼٌر المدرجة فً
المرفك األول" أو "البلدان النامٌة األطراؾ" أو "األطراؾ المإهلة
للحصول على التموٌل".
فً ٌوم الجمعة الموافك  18نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر
األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره ( ،)FCCC/CP/2016/L.7لام
مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
ٌ شدد على حاجة مرفك البٌبة العالمٌة إلى النظر فً الدروس
المستفادة من فترات التجدٌد الماضٌة وأن ٌؤخذ فً االعتبار
دخول اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ فً مداوالته بشؤن استراتٌجٌة
التجدٌد السابع للصندوق االستبمانً للمرفك.
ٌ دعو األطراؾ من البلدان المتمدمة وؼٌرها من األطراؾ التً
تمدم تبرعات مالٌة لمرفك البٌبة العالمٌة ،لضمان لوة التجدٌد
السابع ،من أجل المساعدة فً توفٌر التموٌل الكافً والمنتظم،
مع وضع اتفاق بارٌس فً االعتبار.
ٌ طلب من مرفك البٌبة العالمٌة فً برنامج التجدٌد السابع،
مواصلة مساعدة البلدان النامٌة ،وال سٌما ألل البلدان نموا
والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة ،فً الوصول إلى الموارد
بطرٌمة فعالة.
ٌ طلب إلى مرفك البٌبة العالمٌة ،حسب االلتضاء ،ضمان متابعة
سٌاساته وإجراءاته ذات الصلة بالنظر فً ممترحات التموٌل
ومراجعتها بطرٌمة فعالة.
ٌ طلب إلى مرفك البٌبة العالمٌة مواصلة جهوده ،حسب
االلتضاء وحسب الحاجة ،للحد من العوالب المحتملة للعجز
المتولع لدعمه للبلدان النامٌة ،وذلن بهدؾ تحمٌك توجٌهات
البرمجة ذات الصلة بالتجدٌد السادس للمرفك.
ٌ طلب إلى مرفك البٌبة العالمٌة مواصلة تمدٌم معلومات بشؤن
وضع وتشؽٌل مبادرة بناء المدرات من أجل الشفافٌة.
ٌ حث مرفك البٌبة العالمٌة والبلدان المتلمٌة على مواصلة
التعرؾ على السبل التً ٌتبعها مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ
لدعم المشارٌع المتعلمة بتكنولوجٌا المناخ من خبلل مخصصات
الدولة للتجدٌد السادس للمرفك.
ٌ طلب إلى مرفك البٌبة العالمٌة أن ٌؤخذ فً االعتبار مخاطر
المناخ فً جمٌع برامجه وعملٌاته ،حسب االلتضاء ،مع
االهتمام بالدروس المستفادة وأفضل الممارسات.
ٌ شجع مرفك البٌبة العالمٌة على تشجٌع البلدان على مواءمة
برامج المرفك مع األولوٌات المحددة فً مساهمتهم المحددة
وطنٌا ً أثناء فترة التجدٌد السابع ،ومواصلة تعزٌز أوجه التآزر
بٌن مجاالت تركٌزه.
ٌ طلب إلى مرفك البٌبة العالمٌة تعزٌز تنمٌة المدرات فً ألل
البلدان نموا ً لتطوٌر ممترحات المشارٌع مع التركٌز على تحدٌد
مصادر التموٌل المحتملة على الصعٌدٌن الوطنً والدولً،
وتعزٌز المدرات المإسسٌة المحلٌة طوٌلة األجل.
المراجعة السادسة لآللٌة المالٌة :تم النظر ألول مرة فً هذا البند خبلل
الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ المنعمدة فً ٌوم األربعاء  9نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،عندما وافمت األطراؾ على الشروط المرجعٌة للمراجعة
السادسة بهدؾ االنتهاء من المراجعة فً الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ .ثم نُولش هذا البند فً اجتماعات فرق االتصال والمشاورات
ؼٌر الرسمٌة التً تشارن فً رباستها أوتً هونكاتوكٌا (فنلندا) ورافابٌل
دا سولٌر (البرازٌل).
وافمت األطراؾ على الشروط المرجعٌة ،وكان لها عدة تعلٌمات على
مسودة النص .شدد مندوب الفلبٌن ،نٌابةً عن مجموعة الـ  /77الصٌن،
على ضرورة اتساق التموٌل بموجب االتفالٌة و"تعزٌز الدعم للتمكٌن من
تحسبن اإلجراءات ".والترح مندوب كندا التركٌز على مجاالت التكامل
وعلى زٌادة فعالٌة اآللٌة المالٌة.
خبلل األسبوع الثانً ،واصلت األطراؾ المفاوضات فً اجتماعات ؼٌر
رسمٌة لمنالشة مسودة نص الربٌسٌن المتشاركٌن المنمح حول المبادئ
التوجٌهٌة المحدثة للمراجعة ،وركزت المنالشات على مصادر المعلومات
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والمعاٌٌر .وفً األربعاء  16نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وافك فرٌك االتصال
على اآلتً :حذؾ معظم اإلضافات النصٌة التً أدرجت فً مسودة نص
المبادئ التوجٌهٌة ،والجزء اإلجرابً من الممرر ،وأحال مسودة الممرر
إلى مإتمراألطراؾ.
فً ٌوم الجمعة الموافك  18نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر
األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره ( ،)FCCC/CP/2016/L.4لام مإتمر
األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
ٌ مرر اعتماد المبادئ التوجٌهٌة المحدثة للمراجعة السادسة
لآللٌة المالٌة الواردة فً المرفك.
ٌ طلب من اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل أن تمدم فً تمرٌرها
إلى الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ ،مدخبلت
الخبراء فً المراجعة السادسة لآللٌة المالٌة ،بهدؾ االنتهاء من
المراجعة لبل انعماد الدورة المذكورة.
ٌ دعو األطراؾ والمرالبٌن والمنظمات المشاركة فً أنشطة
الكٌانات التشؽٌلٌة لآللٌة المالٌة أن ٌمدموا بحلول  30ابرٌل/
نٌسان  ،2017وجهات نظرهم بشؤن المراجعة السادسة لآللٌة
المالٌة استنادا ً إلى المبادئ التوجٌهٌة الواردة فً مرفك هذا
الممرر ،لتضعها اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل فً عٌن
االعتبار عند إعداد مدخبلت الخبراء فً المراجعة.
ٌتضمن المرفك بالممرر المبادئ التوجٌهٌة المحدثة للمراجعة السادسة
لآللٌة المالٌة ،مع ألسام حول :األهداؾ ومصادر المعلومات
والمعاٌٌر.
بدء عملٌة تحدٌد المعلومات التً ٌجب على األطراف تمدٌمها عمال
بالمادة  5-9من اتفاق بارٌس :تم النظر ألول مرة فً هذا البند خبلل
الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ المنعمدة فً األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن
الثانً ،عندما وافمت األطراؾ على بدء العملٌة .ثم نُولش هذا البند فً
اجتماعات فرق االتصال والمشاورات ؼٌر الرسمٌة التً تشارن فً
رباستها أوتً هونكاتوكٌا (فنلندا) ورافابٌل دا سولٌر (البرازٌل).
خبلل األسبوع األول ،تبادلت اآلطراؾ وجهات النظر حول اآللٌات
والمعاٌٌر التً أدرجها الربٌسان المتشاركان فً لابمة .وخبلل األسبوع
الثانً ،عملت األطراؾ فً أوراق ؼٌر رسمٌة منمحة أعدها الربٌسان
المتشاركان والتً تمت صٌاؼتها بعد إجراء مشاورات ثنابٌة مع
األطراؾ وعمد العدٌد من االجتماعات ؼٌر الرسمٌة المٌسرة ذاتٌاً .وفً
األربعاء  16نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وافك فرٌك االتصال على نص
مسودة الممرر وأحالها إلى مإتمر األطراؾ.
خبلل المنالشات ،ألرت العدٌد من األطراؾ الحاجة إلى المدرة على التنبإ
واستخدام المعلومات الكمٌة والنوعٌة فً هذا الصدد .وأشارت مندوبة
االتحاد األوروبً إلى ترابط ذلن مع بنود أخرى فً جدول األعمال ،بما
فً ذلن التمارٌر والوثابك الخاصة بنهج االستراتٌجٌة وخارطة الطرٌك.
وشدد مندوب الفلبٌن ،نٌابةً عن مجموعة الـ  /77الصٌن ،على توجٌه
التركٌز نحو االستراتٌجٌات المطرٌة واحتٌاجات وأولوٌات البلدان النامٌة.
وشددت العدٌد من األطراؾ األخرى على الحاجة إلى مزٌد من الوضوح
فٌما ٌخص المعلومات المسبمة.
فضلت العدٌد من األطراؾ عدم منالشة الجداول الزمنٌة وفترات اإلببلغ
عن المعلومات المالٌة ،مشٌرٌن إلى أن اتفاق بارٌس واضح فً الجزء
الخاص "بببلؼات فترة السنتٌن ".وأشارت أطراؾ أخرى إلى عدم
احتواء النص على معلومات عن كٌفٌة استخدام األطر الزمنٌة فً
التمارٌر والوثابك الممدمة .وأكدت العدٌد من األطراؾ أٌضا ً على التمٌٌز
الواضح بٌن المعلومات المسبمة والبلحمة ،مشٌرة إلى أن الحصول على
المعلومات البلحمة ٌعد أمرا ً بالػ الصعوبة.
دعت بعض األطراؾ إلى التركٌز على العملٌة بدال من جمع المعلومات،
وتباٌنت وجهات نظر األطراؾ حول وصؾ اللجنة الدابمة المعنٌة
بالتموٌل بؤنها "موطن" هذه المضٌة بعد إؼبلق هذا البند من جدول
األعمال.
كما تباٌنت وجهات نظر األطراؾ حول المابمة ؼٌر الحصرٌة التً
تضمنت عناصر وخٌارات األلسام الخاصة باآلتً :األهداؾ والنطاق
والترتٌبات المابمة التً ٌنبؽً االعتماد علٌها وأوجه الترابط والخطوات
الممبلة والجدول الزمنً والترتٌبات األخرى .كما تباٌنت حول :سبل
المضً لدما ً وجدوى إلامة ورشة عمل مٌسرة أثناء الدورة بالتزامن مع
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الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبتٌن الفرعٌتٌن وتمرٌر موجز تعده األمانة
حولها للنظر فٌه خبلل الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
فً ٌوم الجمعة الموافك  18نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر
األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌةٌُ :ذكِر مإتمر األطراؾ فً ممرره
) ،(FCCC/CP/2016/L.2بوجوب لٌام البلدان المتمدمة من
األطراؾ باإلببلغ كل سنتٌن بالمعلومات الكمٌة والنوعٌة اإلرشادٌة
المتعلمة بالمادة  1-9من اتفاق بارٌس (تمدم البلدان المتمدمة األطراؾ
موارد مالٌة لمساعدة البلدان النامٌة البلدان األطراؾ فً كل من التخفٌؾ
والتكٌؾ مواصلةً اللتزاماتها المابمة بموجب االتفالٌة) والمادة 3-9
(ٌنبؽً أن تواصل البلدان المتمدمة األطراؾ رٌادتها لتعببة التموٌل
المناخً ،فً إطار جهود عالمٌة) ،بما فً ذلن وحسب مدى اإلتاحة،
المستوٌات المتولعة من الموارد المالٌة العامة التً ٌنبؽً تمدٌمها إلى
البلدان النامٌة األطراؾ ،وتشجٌع بعض األطراؾ التً توفر موارد مالٌة
لئلببلغ بهذه المعلومات مرة كل سنتٌن على أساس طوعً.
كما لام مإتمر األطراؾ باآلتًٌ :طلب إلى األمانة العامة تنظٌم منالشة
المابدة المستدٌرة بٌن األطراؾ لمنالشة هذا الموضوع بالتزامن مع
الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبتٌن الفرعٌتٌن ،وٌوافك على دفع العمل فً
هذا الشؤن خبلل الدورة الثالثة والعشرٌن ،وذلن بهدؾ تمدٌم توصٌة عن
المعلومات التً تمدمها األطراؾ وفما ً للمادة  5-9من اتفاق بارٌس للنظر
فٌها واعتمادها من لبل الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس.
اإلبالغ بالتمارٌر الممدمة من األطراف المدرجة فً المرفك األول من
االتفالٌة ومراجعتها :تم النظر ألول مرة فً هذا البند ٌوم األربعاء 9
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ للنظر فٌهٌ .وجد
ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ تحت البند الخاص باإلببلغ بالتمارٌر الممدمة من األطراؾ
المدرجة فً المرفك األول من االتفالٌة ومراجعتها (انظر صفحة .)22
اإلبالغ بالتمارٌر الممدمة من األطراف غٌر المدرجة فً المرفك األول
من االتفالٌة ومراجعتها :تم النظر ألول مرة فً هذا البند فً ٌوم
األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ للنظر
فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص باإلببلغ بالتمارٌر الممدمة من األطراؾ
ؼٌر المدرجة فً المرفك األول من االتفالٌة ومراجعتها (انظر صفحة
.)22
بناء المدرات فً إطار االتفالٌة :تم النظر ألول مرة فً هذا البند ٌوم
األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ للنظر
فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص ببناء المدرات فً إطار االتفالٌة (انظر
صفحة .)27
تنفٌذ الفمرتٌن  8و 9من المادة  4من االتفالٌة :تنفٌذ برنامج عمل
بوٌنس آٌرس بشؤن التكٌف وتدابٌر االستجابة (الممرر /1م-أ :)10 .تم
النظر ألول مرة فً هذا البند فً ٌوم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً،
وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة للنظر فٌهٌ .وجد
ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة تحت البند
الخاص ببرنامج عمل بوٌنس آٌرس (انظر صفحة .)29
المسائل المتعلمة بؤلل البلدان نموا :تم النظر ألول مرة فً هذا البند ٌوم
األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة للنظر فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا
البند فً جدول أعمال الهٌبة تحت البند الخاص بالمسابل المتعلمة بؤلل
البلدان نموا ً (انظر صفحة .)24
العاللة بٌن النوع االجتماعً وتغٌر المناخ :تم النظر ألول مرة فً هذا
البند (ٌ )FCCC/CP/2016/4وم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً،
وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ للنظر فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات
المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند
الخاص بالعبللة بٌن النوع االجتماعً وتؽٌر المناخ (انظر صفحة .)29
المسائل األخرى التً أحالتها الهٌئتان الفرعٌتان إلى مإتمر األطراف:
فً ٌوم الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ
الممررات التً أحٌلت إلٌه من الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ المدرجة فً البند  FCCC/SBI/2016/8/Add.1حول :نتابج
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الجولة األولى من عملٌة المراجعة والتمٌٌم الدولٌة ولجنة بارٌس المعنٌة
ببناء المدرات وتعزٌز فعالٌة برنامج عمل الدوحة حول المادة  6من
االتفالٌة والمسابل المالٌة ومسابل الموازنة.
اعتمد مإتمر األطراؾ ممررا ً أوصت به الدورة الخامسة واألربعٌن
الوطنٌة
التكٌؾ
خطط
حول
للتنفٌذ
الفرعٌة
للهٌبة
(ٌ .)FCCC/SBI/2016/L.32/Add.1وجد ملخص بالمنالشات
المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند
الخاص بخطط التكٌؾ الوطنٌة (انظر صفحة .)24
كما اعتمد مإتمر األطراؾ ممررا ً أوصت به الدورة الخامسة واألربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة حول تنفٌذ النظام العالمً
لرصد المناخ (ٌ .)FCCC/SBSTA/2016/L.26/Add.1وجد
ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة تحت البند
الخاص بالبحوث وعملٌات الرصد المنهجٌة (انظر صفحة .)32
عبلوة ً على ذلن ،اعتمد مإتمر األطراؾ اثنٌن من توصٌات الدورة
الرابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ (:)FCCC/SBI/2016/8
اختتام النظر فً االمتٌازات والحصانات الممنوحة لؤلفراد العاملٌن فً
الهٌبات المنشؤة بموجب االتفالٌة؛ وتؽٌٌر الموعد النهابً لتمدٌم التمارٌر
والوثابك المشار إلٌها فً الفمرة 12أ من الممرر /4م أ  21-لٌصبح 4
أكتوبر /تشرٌن األول .2017
نتائج الجولة األولى من عملٌة المراجعة والتمٌٌم الدولٌة :فً ٌوم
الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره ( ،)FCCC/SBI/2016/8/Add.1لام
مإتمر األطراؾ باآلتًٌ :رحب بتنفٌذ الجولة األولى من عملٌة المراجعة
والتمٌٌم الدولٌة ،وٌدعو األطراؾ إلى تمدٌم وجهات نظرهم بشؤن مراجعة
أسالٌب وإجراءات عملٌة المراجعة والتمٌٌم الدولٌة على أساس الخبرة،
وطلب من الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تنمٌح أسالٌب وإجراءات عملٌة المراجعة
والتمٌٌم الدولٌة على أساس الخبرة والوثابك والتمارٌر الممدمة من
األطراؾ بهدؾ تمدٌم توصٌة باألسالٌب واإلجراءات المنمحة للنظر فٌها
وإلرارها خبلل الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات :فً ٌوم الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن
الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره ( ،)FCCC/SBI/2016/8/Add.1لام
مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
ٌ مر الشروط المرجعٌة للجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات ،على
النحو الوارد فً مرفك الممرر.
ٌ إكد أن الهدؾ من لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات هو
معالجة الفجوات واالحتٌاجات ،سواء الحالٌة أم الناشبة ،فً
تنفٌذ بناء المدرات فً البلدان النامٌة وتعزٌز جهود بناء
المدرات ،بما فً ذلن ما ٌتعلك بترابط أنشطة بناء المدرات فً
إطار االتفالٌة والتنسٌك بٌنها.
ٌ ذكر بؤن مإتمر األطراؾ فً دورته الخامسة والعشرٌن سوؾ
ٌعٌد النظر فً التمدم الذي أحرزته لجنة بارٌس المعنٌة ببناء
المدرات وحاجتها إلى اإلرشاد وفعالٌتها وتعزٌزها ،وأن اللجنة
سوؾ تموم بإدارة خطة عمل  2020-2016المبٌنة فً الفمرة
 73من الممرر  /1م أ  ،21-واإلشراؾ علٌها.
ٌ طلب من لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات مواصلة تطوٌر
واعتماد أسالٌب وإجراءات عملها فً أول اجتماع لها ،وٌطلب
من الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تنظٌم هذا االجتماع لٌتم بالتزامن مع
الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبتٌن الفرعٌتٌن.
تعزٌز فعالٌة برنامج عمل الدوحة حول المادة  6من االتفالٌة :فً ٌوم
الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره ( ،)FCCC/SBI/2016/8/Add.1لام
مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها ،االعتراؾ بالتمدم المحرز فً
تخطٌط وتنسٌك وتنفٌذ حمبلت التثمٌؾ والتدرٌب والتوعٌة العامة بتؽٌر
المناخ والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات ،باإلضافة إلى
التعاون الدولً فً هذه المسابل .كما شجع األطراؾ على اآلتً:
 مواصلة تعزٌز التكامل المنهجً للتعلٌم التشاركً والتثمٌؾ
الذي ٌراعً الفوارق بٌن الجنسٌن والتوعٌة العامة والمشاركة
العامة وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلمة بجمٌع أنشطة
التخفٌؾ والتكٌؾ المنفذة فً إطار االتفالٌة ،وكذلن بموجب
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اتفاق بارٌس ،بما فً ذلن تنفٌذ المساهمات المحددة وطنٌا ً
وصٌاؼة استراتٌجٌات تنمٌة منخفضة انبعاثات ؼازات الدفٌبة
على المدى الطوٌل.
 تعزٌز مشاركة أصحاب المصلحة المعنٌٌن فً جمٌع أنشطة
التخفٌؾ والتكٌؾ المنفذة فً إطار االتفالٌة.
 تعٌن نمطة االتصال الوطنٌة للمادة  6من االتفالٌة وإببلغ
األمانة بها.
 تمدٌم المعلومات كجزء من ببلؼاتها الوطنٌة ،وحٌثما أمكن فً
التمارٌر األخرى بموجب االتفالٌة ،حول اإلجراءات المتخذة
لتنفٌذ برنامج عمل الدوحة بشؤن المادة  6من االتفالٌة وتبادل
الخبرات وأفضل الممارسات لؽرض إعادة النظر فً برنامج
عمل الدوحة فً .2020
كما لام مإتمر األطراؾ بعدة أمور أخرى من بٌنها ما ٌلً:
ٌ حث األطراؾ والمنظمات الحكومٌة الدولٌة والمنظمات ؼٌر
الحكومٌة والمإسسات األكادٌمٌة والمإسسات البحثٌة والمطاع
الخاص وحكومات الوالٌات والحكومات المحلٌة والشباب على
مواصلة تنفٌذ السٌاسات واألنشطة وفما ً للمادة  6من االتفالٌة.
ٌ دعو المإسسات والمنظمات المتعددة األطراؾ والثنابٌة ،بما
فً ذلن الكٌانات التشؽٌلٌة لآللٌة المالٌة ،إلى توفٌر الموارد
المالٌة البلزمة لدعم األنشطة المتعلمة بتنفٌذ المادة  6من
االتفالٌة.
ٌ دعو المنظمات الدولٌة ذات الصلة إلى مواصلة دعم األطراؾ
وأصحاب المصلحة فً تنفٌذ برنامج عمل الدوحة وتحدٌد
األنشطة المطلوبة لتحمٌك هذه الؽاٌة.
ٌ طلب إلى األمانة عدة أمور من بٌنها ،مواصلة تسهٌل التبادل
المنتظم لآلراء والممارسات الجٌدة والدروس المستفادة بٌن
نماط االتصال الوطنٌة للمادة  6من االتفالٌة ،وتنظٌم ورش
العمل ومإتمرات الفٌدٌو واألنشطة على الصعٌدٌن الدولً
واإلللٌمً من أجل بناء وتعزٌز مهارات ولدرات نماط االتصال
الوطنٌة الحالٌة للمادة  6من االتفالٌة ،ومواصلة التعاون مع
المنظمات المرالبة المعترؾ بها وأصحاب المصلحة
والمنظمات الدولٌة األخرى ،بهدؾ تحفٌز مزٌد من العمل فً
تنفٌذ تلن المادة.
ٌ مرر ضرورة اإلشارة إلى الجهود المتعلمة بتنفٌذ المادة  6بؤنها
العمل من أجل التمكٌن المناخً.
المسائل المالٌة والمسائل المتعلمة بالموازنة :فً ٌوم الخمٌس 17
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره ( ،)FCCC/SBI/2016/8/Add.1أشار
مإتمر األطراؾ إلى الممرر  /12م أ  ،15-جدول  ،2المتعلك بالترلٌة
المحتملة لمنصب األمٌن العام المساعد (األمٌن التنفٌذي لبلتفالٌة
اإلطارٌة) إلى وكٌل األمٌن العام والترلٌة المحتملة لمنصب فبة  D-2إلى
األمٌن العام المساعد ،ولام باآلتً:
ٌ وافك على اإلشارة إلى ترلٌة المنصب الحالً لمساعد األمٌن
العام لمنصب وكٌل األمٌن العام فً جدول التوظٌؾ المعتمد
لفترة السنتٌن .2017-2016
ٌ مرر صرؾ أي تكالٌؾ إضافٌة تتعلك بهذه الموافمة وترلٌة
منصب المدٌر الثانً من الموارد الحالٌة المتاحة فً إطار
موازنة البرنامج المعتمدة لفترة السنتٌن .2017-2016
 كما ٌمرر إلؽاء واحد من مناصب فبة  D-2الثبلثة الواردة فً
جدول التوظٌؾ المعتمد لفترة السنتٌن  2017-2016بمجرد
تملد نابب األمٌن التنفٌذي منصب األمٌن العام المساعد.
المسائل اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة :تم النظر ألول مرة فً هذا البند،
والبنود الفرعٌة المرتبطة به ٌوم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً.
تمرٌر مراجعة الحسابات والموائم المالٌة لعام  :2015تمت إحالة هذا
البند إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ للنظر فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات
المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند
الخاص بالمسابل اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة (انظر صفحة .)30
أداء الموازنة لفترة السنتٌن  :2017-2016تمت إحالة هذا البند إلى
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ للنظر فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا
البند فً جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص بالمسابل
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اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة (انظر صفحة .)30
اتخاذ المرار فً عملٌة اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ:
تناول مإتمر األطراؾ هذا البند الفرعً خبلل جلسته العامة المنعمدة ٌوم
األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً .أشار بول واتكٌنسون (فرنسا) إلى
المشاورات بٌن األطراؾ فً ماٌو /آٌار  ،2016مشٌرا إلى أنه فً حٌن
تإكد جمٌع األطراؾ على أهمٌة الشفافٌة وااللتزام بالنظام الداخلً ،إال
أن وجهات نظر األطراؾ تختلؾ حول إمكانٌة االنتهاء من هذا البند من
جدول األعمال خبلل الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ .ثم
عمدت رباسة مإتمر األطراؾ مشاورات ؼٌر رسمٌة لام بتٌسٌرها
أزوالي الحسن (المؽرب).
وفً مشاورات ؼٌر رسمٌة أشارت إلى أهمٌة االلتزام بمسودة النظام
الداخلً لدعم شرعٌة العملٌة ،دعت ثبلثة أطراؾ إلى إعداد مسودة
ممرر ،ولكن عارضت إحدى الفرق هذه الدعوة نظرا ُ لعدم جدوى الحوار
وضرورة عدم تمنٌنه .وحول طرٌمة المضً لدماً ،الحظ أحد المندوبٌن
تحمل الهٌبتٌن الفرعٌتٌن "أعباء عمل استثنابٌة" فً ماٌو /آٌار ،2017
والترح مواصلة النماش خبلل الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
ووافمت األطراؾ على ذلن.
النتٌجة الختامٌة :فً الجلسة العامة التً أجرٌت ٌوم الخمٌس 17
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وافك مإتمر األطراؾ على مواصلة النظر فً
هذا البند الفرعً خبلل دورته الثالثة والعشرٌن.
مراجعة العملٌة المتضمنة فً الممرر  /1م أ  14-المتعلمة باختٌار
وترشٌح األمٌن التنفٌذي ونائبه :فً األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً،
عرض مزاور ربٌس الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ هذا البند
) .(FCCC/CP/2016/INF.2والترح 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 بشؤن التنوع البٌولوجً ،ممترحا ً إلرار هذا النموذج
الذي تموم فٌه األطراؾ بتحدٌد المعاٌٌر .وبعدها لامت رباسة مإتمر
األطراؾ بتٌسٌر أعمال المشاورات ؼٌر الرسمٌة.
وفً جلسته الختامٌة المنعمدة الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،لرر
مإتمر األطراؾ أن ٌطلب من الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ أن تنظر فً هذه المسؤلة بؽرض تمدٌم توصٌة لدورته الثالثة
والعشرٌن.
مسائل أخرى :تم النظر فً مسؤلتٌن فً إطار هذا البند من جدول
األعمال.
فً ٌوم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ذكر مزوار ربٌس الدورة
الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ ،أنه لد بدأ عمد مشاورات ؼٌر رسمٌة
فً الٌوم السابك لمنالشة البند الفرعً الذي طلبه مندوب تركٌا بشؤن
ظروؾ ببلده الخاصة.
فً ٌوم السبت  19نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أفاد عزٌز مكوار (المؽرب)
عدم إمكانٌة التوصل إلى النتابج وأن المشاورات ستستمر حول هذا البند.
ورحبت تركٌا بالجهود المبذولة فً هذا الشؤن ،مإكدة على أن دوافعها
وراء ذلن تتمثل فً زٌادة لدرتها على اتخاذ إجراءات طموحة.
فً األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،طلب مندوبا بولٌفٌا واإلكوادور أن
ٌنظر مإتمر األطراؾ فً الفمرة  136من الممرر  /1م أ ( ،21-إنشاء
منتدى للمجتمعات المحلٌة والشعوب األصلٌة لتبادل الخبرات وأفضل
الممارسات فً مجالً التخفٌؾ والتكٌؾ) داعٌن إلى بدء العمل .وافمت
األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة بشؤن هذه المسؤلة من لبل
رباسة الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ .وفً ٌوم السبت 19
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،الترح خالد أبو اللٌؾ (المملكة العربٌة السعودٌة)
نابب ربٌس الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ اتباع نهج تدرٌجً
وبؤن تعمل الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على تفعٌل
المنتدى ،ووافمت األطراؾ على ذلن.
أعرب مندوبا اإلكوادور ونٌكاراؼوا عن تمدٌرهما للجهود المبذولة بشؤن
هذا البند ،ورحب مندوب بولٌفٌا بمدخبلت المجتمعات المحلٌة والشعوب
األصلٌة .وأشار مندوب بولٌفٌا إلى عملٌة التفاوض المطولة التً أفضت
إلى هذا الممرر ،وشدد على أهمٌة تفعٌل المنتدى.
رحب مندوب االتحاد األوروبً ببدء اتباع نهجا ً تدرٌجٌا ً لتعزٌز مشاركة
المجتمعات المحلٌة والشعوب األصلٌة فً االتفالٌة اإلطارٌة.
الجلسة الختامٌة :فً ٌوم الجمعة  18نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أبلػ مزوار
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ربٌس الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ ،بالمشاورات ؼٌر
الرسمٌة المفتوحة العضوٌة التً تناولت ضعؾ المارة األفرٌمٌة .وأشار
إلى أن العدٌد من البلدان لد أوضحت شدة تؤثر المارة باآلثار السلبٌة لتؽٌر
المناخ ،وشدد على المٌمة الملموسة للعدٌد من المبادرات التً تم تماسمها
خبلل الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ .كما أشار إلى عدم
التوصل إلى نتابج بشؤن هذه المسؤلة وإلى مواصلة المشاورات التً تركز
على االحتٌاجات والظروؾ الخاصة ألفرٌمٌا.
دعا مزوار ربٌس الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ ،أبطال
العمل المناخً العالمً إلى تمدٌم تمارٌر عن عملهم.
أشارت حكٌمة الحٌطً إلى أن األحداث الموضوعٌة التً نظمتها الدورة
الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ لد جذبت أكثر من  5600مشارن،
وألمت الضوء على إعبلنات مختلؾ الجهات الفاعلة التً ؼٌرت مجرٌات
األمور فً التعجٌل بتنفٌذ اتفاق بارٌس.
أبرزت لورانس توبٌانا بطلة العمل المناخً ،شراكة مراكش للعمل
المناخً العالمً كواحدة من أهم نتابج الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ والتً من شؤنها أن "تحمك أهداؾ االتفالٌة واتفاق وبارٌس
لٌستفٌد منها العالم" من خبلل إشران جمٌع أصحاب المصلحة.
البٌانات الختامٌة :فً ٌوم السبت  19نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أبرز
مزوار ربٌس الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ "التمدم
التارٌخً" المحرز فً لضاٌا بناء المدرات والتكٌؾ والخسابر واألضرار
والتموٌل والتكنولوجٌا والنوع االجتماعً والتعلٌم وشدد على أن تعزٌز
العمل جٌدا ً لبل " 2020ال ٌعد خٌارا ً بل واجباً".
صرحت اسبٌنوزا األمٌن التنفٌذي لبلتفالٌة اإلطارٌة أن الدورة الثانٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ لد أثبتت أنها مإتمرا ً للتنفٌذ والعمل
المشترن ،وأشارت إلى عدة أمور من بٌنها تمدٌم خارطة طرٌك المبة
ملٌار دوالر ،وتجاوز هدؾ تعببة ثمانٌن ملٌار دوالر لصندوق التكٌؾ
 2016وتعهدات خطط التكٌؾ الوطنٌة وبناء المدرات واالستثمارات
الخاصة كبٌرة الحجم.
أعرب مندوب تاٌبلند ،نٌابةً عن مجموعة الـ  /77الصٌن ،عن أسفه ألنه
على الرؼم من دخول اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ ،إال أن تعدٌل الدوحة لم
ٌدخل بعد ،مبرزا ً ضرورة تناول "األعمال التً لم ٌتم اإلنتهاء منها" فً
أسرع ولت ممكن .كما شدد على أن العمل المعزز ٌتطلب دعما ً معززاً،
ونادى بزٌادة التموٌل ،وخصوصا ً تموٌل التكٌؾ.
وذكر مندوب االتحاد االوروبً أن الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ تثبت أن العالم مستعد للمضً لدما ً و إلى "اإلسراع الشدٌد"
بالعمل من أجل وضع نظام لابم على المواعد مبلبم للؽرض وتحوٌل
اتفاق بارٌس إلى اتفاق ٌعمل بكامل طالته.
أبرز مندوب سوٌسرا نٌابةً عن مجموعة السبلمة البٌبٌة ،أهمٌة العمل
على المدى المصٌر والطوٌل وااللتزام بإعداد "البحة لواعد" بنجاح
الستكمال البحة لواعد اتفاق بارٌس فً .2018
شدد مندوب الوالٌات المتحدة ،نٌابةً عن مجموعة المظلة ،على أن الزخم
وراء اتفاق بارٌس "ال ٌمكن ولفه ولن ٌتولؾ" ،وسلط الضوء على
األسواق المستجٌبة والتدفمات المالٌة هً "الخطوة الصاببة للتنمٌة
االلتصادٌة المستدامة" ،كما شدد على أن المطاع الخاص والدول ؼٌر
األطراؾ والمجتمع المدنً والشعوب األصلٌة "سوؾ تشارن جمٌعا ً فً
التحول نحو إٌجاد الحلول".
سلط مندوب المالدٌؾ ،نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،الضوء
على الحوار التٌسٌري  2018باعتباره لحظة تارٌخٌة حاسمة للجمع بٌن
الكوح الجماعً والعلم.
وحث مندوب جمهورٌة الكونؽو الدٌممراطٌة ،نٌابة عن ألل البلدان نمواً،
على ضمان أن تصبح السرعة والطموح "أكثر من مجرد كلمات فً
الدٌباجة والبٌانات".
أشاد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابةً عن المجموعة العربٌة،
بدور رباسة الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ فً "توجٌه
المفاوضات المعمدة نحو النتابج المرضٌة لؤلطراؾ ولتنفٌذ اتفاق بارٌس
على حد سواء".
وأكد مندوب نٌكاراؼوا ،نٌابةً عن منظومة التكامل االجتماعً ألمرٌكا
الوسطى ،على أن مجموعات البلدان الضعٌفة تضطلع بمسبولٌات أكبر
فً االنتمال إلى االلتصادات منخفضة اإلنبعاثات ،إلى جانب التعامل مع
آثار تؽٌر المناخ.
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وتؤكٌدا ً على أن طموح ما لبل  2020هو أساس العمل لما بعد ،2020
لال مندوب بولٌفٌا نٌابةً عن مجموعة الدول النامٌة متماربة التفكٌر أن
"أعظم أهداؾ هذا المرن" ٌجب أن ٌكون المضاء على أنماط االستهبلن
واإلنتاج ؼٌر المستدامة.
أشاد مندوب مالً ،نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة ،بتمٌز وتفانً كل من
رٌتشارد كٌنلً نابب األمٌن التنفٌذي ،ودان بوندي أوجوال من أمانة
االتفالٌة اإلطارٌة ،وأٌده العدٌد من المندوبٌن فً ذلن.
ولال مندوب كوستارٌكا نٌابةً عن التحالؾ المستمل ألمرٌكا البلتٌنٌة
والكارٌبً أنه على الرؼم من أننا اتخذنا الخطوات األولى فً إعداد البحة
لواعد اتفاق بارٌس ،إال أنه ٌتوجب علٌنا تسرٌع عملنا لتلبٌة الحاجة
الملحة للتحدي العالمً لتؽٌر المناخ.
شدد مندوب الصٌن على التزام ببلده بتنفٌذ اتفاق بارٌس وبناء "الحضارة
البٌبٌة".
وأشار مندوب فرنسا إلى المرار األول لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس بؤنه لرار "تارٌخً" حٌث ٌإكد على
طبٌعة اتفاق بارٌس الذي ال رجعة فٌه.
سلط مندوبو األرجنتٌن والبرازٌل وأوروؼواي ،الضوء على ضرورة
ضمان األمن الؽذابً باعتباره أولوٌة وحثوا على ضرورة االتحاد
"للتؽلب على التحدي األكبر فً عصرنا".
أكد مندوب الهند على أن االتفالٌة ال تزال األساس السٌاسً والمانونً
الذي ترتكز علٌه األطراؾ لتعزٌز العمل المناخً والتعاون الدولً فً
فترة ما بعد  ،2020مع مراعاة مبادبها الخاصة بالعدالة واإلنصاؾ
والمسبولٌات المشتركة ولكن المتفاوتة.
أبرز مندوب اندونٌسٌا ضرورة تحمٌك أهداؾ ما لبل  ،2020والحفاظ
على التوازن بٌن التخفٌؾ والتكٌؾ وسبل التنفٌذ المحرز فً بارٌس.
أبرز مندوب الشعوب األصلٌة على دور ببلده الحاسم فً إٌجاد حلول
لتؽٌر المناخ وأعرب عن تطلعه إلى تبادل الخبرات والمعارؾ وأفضل
الممارسات داخل المنتدى ذا الصلة الذي تم إنشاإه بموجب المرار المتعلك
بنتابج بارٌس.
دعا مندوب نمابات العمال إلى التؤكٌد على توفٌر عدة أمور من بٌنها،
التنوٌع والتحول االلتصادي واالنتمال العادل للموى العاملة والعمل البلبك
والوظابؾ المبلبمة.
شددت مندوبة المنظمات المعنٌة بالمرأة والنوع االجتماعً على الحاجة
إلى جعل التصادات التحول "عادلة تجاه النوع االجتماعً" و"خالٌة من
االسلحة النووٌة" وتعتمد على الطالة المتجددة بنسبة %100
نادى مندوب المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالشباب بوضع خرابط
طرٌك لولؾ استخدام الولود األحفوري وتوجٌه التوجٌه واإلرشاد حول
تخصٌص موازنة الكربون وبناء مستمبل عادل ومستدام مناخٌاً.
ولال مندوب المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً مجال األعمال والصناعة
أن الشركات تمدم حلوال للتحرن نحو االلتصادات منخفضة الكربون،
وذلن فً البلدان األطراؾ فً االتفالٌة اإلطارٌة وؼٌرهم ،من خبلل
منظمة التجارة العالمٌة وؼٌرها.
وحث مندوب شبكة العمل المناخً على ضمان تمكن المجتمع المدنً من:
تعزٌز الطموح وتمدٌم الخبرة والتمكٌن من المسابلة أمام جمهور العامة.
حذر مندوب منظمة العدالة المناخٌة اآلن من أن "مشاركة المطاع الخاص
لٌست بدٌبل عن التموٌل العام" ،وسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة
تخصٌص الموارد المالٌة العامة المخصصة لدعم الحرب والولود
األحفوري لدعم التكٌؾ والخسابر واألضرار.
وأشار مندوب الحكومات المحلٌة والسلطات البلدٌة إلى أن العمل المحلً
المعزز ٌتطلب زٌادة فرص الحصول على التموٌل.
اعتماد تمرٌر الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ :صرح
رٌتشارد كٌنلً نابب األمٌن التنفٌذي لبلتفالٌة اإلطارٌة بؤن مخصصات
الموازنة لم توجه للدورات المنعمدة فً ممر األمانة العامة .وأحٌط علما ً
بعمل األمانة فً سٌنارٌوهات التموٌل ،بما فً ذلن دخول اتفاق بارٌس
حٌز التنفٌذ ،والذي سوؾ ٌحتاج إلى مبلػ إضافً بمٌمة  1.9ملٌون
ٌورو .وأشار إلى الحاجة إلى مبلػ إضافً بمٌمة  320ألؾ ٌورو لتنفٌذ
األنشطة المتعلمة بالنوع االجتماعً فً عام .2017
الدورة
تمرٌر
مسودة
األطراؾ
مإتمر
ألر
)(FCCC/CP/2016/L.1
اختتام الدورة :فً ٌوم السبت  19نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أحاط مإتمر
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األطراؾ علما ً بالمرارات التً تعبر عن االمتنان لحكومة المؽرب وشعب
(FCCC/CP/2016/L.8/Rev.1,
مراكش
FCCC/KP/CMP/2016/L.5/Rev.1,
)FCCC/PA/CMA/2016/L.1/Rev.1
اختتم مإتمر األطراؾ الدورة فً الساعة  2:47صباحاً.
مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو
(الدورة الثانٌة عشر)
فً االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،افتتح مزوار ربٌس الدورة
الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل الجلسة العامة .ملخص البٌانات
اإلفتتاحٌة المشتركة للدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة
الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل والتً أجرٌت ٌوم الخمٌس 8
التالً:
الرابط
على
متاح
تشرٌن الثانً،
نوفمبر/
http://www.iisd.ca/vol12/enb12680e.html
المسائل التنظٌمٌة :فً االثنٌن الموافك  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وافمت
األطراؾ على إلرار جدول األعمال )،(FCCC/KP/CMP/2016/1
ووافمت على تنظٌم العمل ،بما فً ذلن دورات الهٌبتٌن الفرعٌتٌن
)(FCCC/SBSTA/2016/3 and FCCC/SBI/2016/9
أحال مإتمر األطراؾ العامل إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة البند الفرعً المعنً بالمادة  3-2من بروتوكول كٌوتو
(اآلثار السلبٌة للسٌاسات والتدابٌر).
أحال مإتمر األطراؾ إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ البنود الفرعٌة المعنٌة
باآلتً :الببلؼات الوطنٌة وتمرٌر التجمٌع السنوي وتمرٌر المحاسبة لفترة
االلتزام األولى الممدمة من األطراؾ المدرجة فً المرفك باء بموجب
بروتوكول كٌوتو وبناء المدرات بموجب بروتوكول كٌوتو والمسابل
المتعلمة بالمادة  14-3من بروتوكول كٌوتو (الحد من اآلثار السلبٌة)
وتمرٌر مراجعة الحسابات والموابم المالٌة لعام  ،2015أداء الموازنة
لفترة السنتٌن .2017-2016
انتخاب أعضاء المكتب الجدد :فً ٌوم الجمعة  18نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،انتخب مإتمر األطراؾ العامل أعضاء مجلس صندوق
التكٌؾ ولجنة اإلشراؾ على التنفٌذ المشترن والمجلس التنفٌذي آللٌة
التنمٌة النظٌفة ولجنة االمتثال.
أشار مزوار ربٌس الدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل إلى
أن أعضاء مكتب مإتمر األطراؾ ٌمكن أن ٌموموا بدور أعضاء مكتب
مإتمر األطراؾ العامل .كما أوضح أن لابمة األسماء المرشحة متاحة
على مولع االتفالٌة اإلطارٌة على شبكة اإلنترنت ،وحث األطراؾ على
تمدٌم ترشٌحاتهم للمناصب المتبمٌة الشاؼرة بحلول ٌ 31ناٌر /كانون
الثانً .2017
اعتماد تمرٌر وثائك التفوٌض :فً ٌوم الجمعة  18نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،ألر مإتمر األطراؾ العامل تمرٌرا ً حول وثابك التفوٌض
) ،(FCCC/KP/CMP/2016/9باإلضافة إلى وثابك التفوٌض
الخاصة بناورو وأوكرانٌا ،التً أبلػ بها مزوار ربٌس الدورة ،شفوٌاً.
حالة التصدٌك على تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو :فً ٌوم األربعاء 9
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أشار رٌتشارد كٌنلً ،نابب األمٌن التنفٌذي
لبلتفالٌة اإلطارٌة أنه اعتبارا من  8نوفمبر /تشرٌن الثانً ،صدق 72
بلدا ً من األطراؾ على التعدٌل ،فً حٌن ٌلزم دخوله حٌز التنفٌذ تصدٌك
 144بلدا ً علٌه .وأحاطت األطراؾ علما ً بالتمرٌر .وفً الخمٌس 17
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أفاد مزوار ربٌس الدورة الثانٌة عشر لمإتمر
األطراؾ العامل ،تمدٌم مندوب أسترالٌا تصدٌما ً إضافٌا ً فً األربعاء 9
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،لٌصل العدد الكلً إلى  73تصدٌك .وأحاط مإتمر
األطراؾ العامل علما ً بالدعوة التً وجهها ربٌس الدورة الثانٌة عشر
لجمٌع األطراؾ لتسرٌع إجراءاتها الداخلٌة للتصدٌك على التعدٌل.
تمارٌر الهٌئات الفرعٌة :تمرٌر الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة :وفً ٌوم الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أُحٌط مإتمر
األطراؾ العامل علما ً بتمرٌر الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة ،ومسودة
تمرٌر دورتها الخامسة واألربعٌن (FCCC/SBSTA/2016/2 and
)L.18
تمرٌر الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ :فً ٌوم الخمٌس  17نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،أُحٌط مإتمر األطراؾ العامل علما ً بتمرٌر الدورة الرابعة
واألربعٌن ومسودة تمرٌر الدورة الخامسة واألربعٌن للهٌبة
(.)FCCC/SBI/2016/8 and Add.1, and L.25
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وشرة مفبوضبث
األرض

المسائل المتعلمة بآلٌة التنمٌة النظٌفة :تم النظر ألول مرة فً هذا البند
ٌوم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،عندما عرض فرانن فولكً
(ألمانٌا) نابب ربٌس المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة ،التمرٌر
السنوي ( )FCCC/KP/CMP/2016/4للمجلس ،وأشار إلى الجهود
المبذولة لتحسٌن تلن اآللٌة ،داعٌا ً إلى اإللؽاء الطوعً لشهادات إثبات
خفض االنبعاثات.
وافمت األطراؾ على تكوٌن فرٌك اتصال ٌتشارن فً رباسته هلوبشاٌل
شونؽوي (سوازٌبلند) وكارولٌنا أنتونٌن (فنلندا) .وخبلل المنالشات
تباٌنت اآلراء حول عدة أمور ،ولرر فرٌك االتصال حذؾ جزء كبٌر من
مسودة النص وإحالة مسودة ممرر "خالٌة من التحفظات" إلى مإتمر
األطراؾ العامل للنظر فٌها.
كما تباٌنت وجهات نظر األطراؾ حول معظم فمرات المسودة وألسام
مسودة الممرر المنمحة الخاصة ب :البند عام منهجٌات خط األساس
والرصد؛ وتسجٌل أنشطة المشروعات وإصدار شهادات إثبات خفض
اإلنبعاثات؛ والتوزٌع اإلللٌمً ودون اإلللٌمً؛ ونظام لروض آلٌة التنمٌة
النظٌفة :وموارد العمل على آلٌة التنمٌة .ولكن األطراؾ لم تتمكن من
الوصول إلى اتفاق حول عدة أمور من بٌنها :اإللؽاء الطوعً ولضاٌا
الطٌران الدولً واإلشارات إلى الصندوق األخضر للمناخ والممارسات
التمٌٌدٌة وطول فترات االستحماق وأهمٌة آلٌة التنمٌة النظٌفة فً إطار
المادة  6من اتفاق بارٌس (النهج التعاونٌة) .ووافمت األطراؾ على حذؾ
اإلشارات إلى اتفاق بارٌس.
وشدد مندوب البرازٌل على استخدام شهادات إثبات خفض االنبعاثات فً
سٌاق برنامج معاوضة األثر الكربونً والحد منه فً الطٌران الدولً
تحت إشراؾ منظمة الطٌران المدنً الدولً .ودعا مندوب الهند إلى
النظر إلى المشروعات الصؽٌرة .وطالب مندوب االتحاد األوروبً
بالبحث عن إمكانٌات الحد من تكلفة الرصد عن طرٌك التوسع فً
استخدام المشروعات الدرجٌة .وأعرب مندوب سانت لوسٌا ،نٌابةً عن
تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،عن أمله فً احراز تمدم فً شفافٌة
سجل شهادات اثبات خفض االنبعاثات والعد المزدوج وبرامج لروض
آلٌة التنمٌة النظٌفة .وأبرزت بعض األطراؾ للمها إزاء بعض األمور
المتعلمة بآلٌة التنمٌة النظٌفة ،بما فً ذلن نمص الطلب على شهادات
إثبات خفض االنبعاثات والتصدٌمات على تعدٌل الدوحة ،والترحت تؽٌٌر
طرٌمة تعلٌك الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على نتابج آلٌة
التنمٌة النظٌفة ،بدال من إعرابها عن رضاها عنها.
تمكنت األطراؾ من التوصل إلى اتفاق بشؤن الفمرات المعنٌة باآلتً:
تمرٌر المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة  ،2016-2015التمدم
المحرز فً آلٌة التنمٌة النظٌفة حتى اآلن؛ وتشجٌع المجلس التنفٌذي على
مواصلة أنشطته استجابةً للفمرتٌن  7و 8من الممرر /6م أ إ11-
(استكشاؾ الخٌارات المتاحة الستخدام آلٌة التنمٌة النظٌفة كؤداة
الستخدامات أخرى ،ولتموٌل آلٌة التنمٌة النظٌفة من خبلل مإسسات
تموٌل المناخ الدولٌة).
اعتمد مإتمر األطراؾ العامل ممررا ً حول المبادئ التوجٌهٌة آللٌة
التنمٌة النظٌفة ٌوم الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره (،)FCCC/ KP/CMP/2016/L.4
لام مإتمر األطراؾ العامل بعدة أمور من بٌنها:
 تشجٌع المجلس التنفٌذي على مواصلة تبسٌط آلٌة التنمٌة
النظٌفة ،وذلن بهدؾ زٌادة تبسٌط عملٌات ومنهجٌات التسجٌل
واإلصدار مع الحفاظ على السبلمة البٌبٌة.
ٌ طلب إلى المجلس التنفٌذي تحلٌل التكلفة اإلجمالٌة للكٌانات
التشؽٌلٌة المعٌنة وتمدٌم تمرٌر حول ذلن إلى الدورة الثالثة عشر
لمإتمر األطراؾ العامل.
 تعٌٌن الكٌانات التً تم اعتمادها وتعٌٌنها بشكل مإلت من لبل
المجلس التنفٌذي ككٌانات تشؽٌلٌة تضطلع بمهام المصادلة
حسب كل لطاع و/أو مهام المصادلة حسب كل لطاع
الموضحة فً المرفك.
تتضمن المبادئ التوجٌهٌة لسم عام وألسام حول :منهجٌات خط األساس
والرصد؛ التوزٌع اإلللٌمً ودون اإلللٌمً؛ ونظام لروض آلٌة التنمٌة
النظٌفة؛ والموارد البلزمة للعمل فً آلٌة التنمٌة النظٌفةٌ .مدم الممرر فً
مرفمه لمحة عامة عن تعٌٌن الكٌانات التشؽٌلٌة من لبل الدورة الثانٌة
عشر لمإتمر األطراؾ العامل والتؽٌرات فً حالة اعتماد الكٌانات خبلل
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فترة تمرٌر المجلس التنفٌذي ( 17أكتوبر /تشرٌن األول  2015إلى 17
سبتمبر /أٌلول .)2016
المسائل المتعلمة بالتنفٌذ المشترن :تم النظر ألول مرة فً هذا البند ٌوم
األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،عندما لدم كونراد راٌسن-كٌسلر
(ألمانٌا) ربٌس 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 للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ التً أوصت مإتمر األطراؾ العامل
بإنهاء المراجعة وعدم إلرار المبادئ التوجٌهٌة المنمحة فً الولت
الحاضر.
نظرت األطراؾ فً مسودة التوصٌات الخاصة بالتمرٌر السنوي للجنة
اإلشراؾ على التنفٌذ المشترن فً اجتماع فرٌك االتصال والمشاورات
ؼٌر الرسمٌة التً تشارن فً رباستها دعا دٌمٌتار نٌكوؾ (فرنسا) وآرثر
رول (جزر البهاما).
أٌد مندوبو االتحاد األوروبً وسوٌسرا والصٌن ونٌوزٌلندا اإلحاطة علما ً
بالتمرٌر .وأكد مندوب االتحاد األوروبً على أن المشاركة االفتراضٌة
ٌجب أن تُحتسب على أساس النصاب المحدد الجتماعات لجنة اإلشراؾ
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 المابم لوضع آلٌات جدٌدة فً إطار اتفاق
بارٌس.
اعتمد مإتمر األطراؾ العامل ممررا ً حول المبادئ التوجٌهٌة لتنفٌذ المادة
 6من بروتوكول كٌوتو ٌوم الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره (،)FCCC/ KP/CMP/2016/L. 2
اتخذ مإتمر األطراؾ العامل لرارات بشؤن عدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
 سعٌا ً وراء مواصلة اإلدارة الواعٌة للمواردٌ ،تعٌن أن تجتمع
لجنة اإلشراؾ على التنفٌذ المشترن على األلل مرة واحدة فً
السنة.
 فٌما ٌتعلك باالجتماعات المشار إلٌها فً النظام الداخلً للجنة
اإلشراؾ على التنفٌذ المشترنٌ ،تم احتساب المشاركة
االفتراضٌة لؤلعضاء أو المناوبٌن الذٌن ٌحلون محل األعضاء
فً اجتماعات اللجنة ضمن النصاب المحدد ،وأن االجتماعات
االفتراضٌة للجنة اإلشراؾ على التنفٌذ المشتركة هً بمثابة
اجتماعات اللجنة.
ٌ عتبر إرسال لَسم األعضاء واألعضاء المناوبٌن بلجنة
اإلشراؾ بالوسابل االلكترونٌة كافٌا ً الستٌفاء شروط النظام
الداخلً.
تمرٌر لجنة االمتثال :تم النظر ألول مرة فً هذا
البند)ٌ (FCCC/KP/CMP/2016/3وم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن
الثانً.
لدم جٌرهارد لوٌبل (النمسا) ،الربٌس المتشارن للجنة االمتثال تمرٌر
اللجنة ،وسلط الضوء على التراح اللجنة أن ٌنظر مإتمر األطراؾ
العامل فً السبل المتاحة أمام أوكرانٌا إلثبات االمتثال لفترة االلتزام
األولى من خبلل مطالبة األمانة باتخاذ الترتٌبات البلزمة لتمكٌن أوكرانٌا
من تعلٌك عمل وحدات االمتثال بشكل استثنابً .أحٌطت األطراؾ علما ً
بالتمرٌر ووافمت على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌةٌ ،موم بتٌسٌرها خالد
أبو اللٌؾ (المملكة العربٌة السعودٌة).
فً ٌوم الجمعة  18نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وافك مإتمر األطراؾ العامل
على تشجٌع جهود أوكرانٌا إلثبات امتثالها رسمٌا ً لفترة االلتزام األولى
عمبل بالمادة  1-3من بروتوكول كٌوتو ،ومطالبة األمانة باتخاذ الترتٌبات
البلزمة لتمكٌن أوكرانٌا من المٌام بذلن بشكل استثنابً لبل الدورة الثالثة
عشر لمإتمر األطراؾ العامل.
المسائل المتعلمة بصندوق التكٌف :تمرٌر مجلس صندوق التكٌف .تم
النظر ألول مرة فً هذا البند)ٌ (FCCC/KP/CMP/2016/2وم
األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،عندما أخطر نارٌش شارما مندوب
مجلس إدارة صندوق التكٌؾ ،األطراؾ بؤن المدرة على التنبإ بتموٌل
الصندوق "ؼٌر مإكدة" نظرا ً العتمادها على التبرعات و"انهٌار" سوق
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الكربون .دعا مندوب جزر البهاما ،نٌابةً عن مجموعة ال  / 77الصٌن،
إلى تمدٌم دعم إضافً للصندوق.
عملت األطراؾ فً مسودتً نتٌجة وممرر خبلل اجتماعات فرٌك
االتصال والمشاورات ؼٌر الرسمٌة ،التً تشارن فً رباستها هٌرمان
سبس (هولندا) وبٌشٌنس دامبتً (ؼانا).
والترح مندوب جزر البهاما ،نٌابةً عن مجموعة ال  / 77الصٌن ،عدة
أمور من بٌنها ،التشدٌد على أهمٌة تناول استراتٌجٌات جمع التبرعات
واالعتراؾ بإنشاء صندوق التكٌؾ خبلل الدروة السابعة لمإتمر
األطراؾ .والترحت بعض األطراؾ اإلشارة إلى اآلتً :وضع األموال
المتاحة ،واإلببلغ عن التدفمات النمدٌة ،ووضع مسار المشروعات الفعالة
وممترحات البرامج الممدمة إلى صندوق التكٌؾ؛ واستراتٌجٌات جمع
األموال؛ وملحك تمرٌر مجلس إدارة صندوق التكٌؾ حول المٌمة المضافة
للصندوق لتفعٌل اتفاق بارٌس.
والترح مندوب مصر إدراج الفمرة  53من التمرٌر (المعنٌة بالتمٌٌم
الشامل لصندوق التكٌؾ) فً مسودة الممرر .تباٌنت وجهات نظر
األطراؾ حول هذا الممترح والعدٌد من الممترحات األخرى ،بما فً ذلن
"إدران الحاجة إلى إعادة النظر فً آلٌة التنمٌة النظٌفة" من أجل زٌادة
المدرة على التنبإ بموارد صندوق التكٌؾ واستدامتها .والترحت إحدى
فرق البلدان النامٌة كخٌار بدٌل "إدران الحاجة إلى تعدٌل الدوحة للدخول
فً حٌز التنفٌذ" إلحٌاء سوق الكربون .والترح فرٌك آخر الترحٌب
بالجهود التً بذلها مجلس إدارة صندوق التكٌؾ لتناول األمور المتعلمة
المدرة على التنبإ بموارد صندوق التكٌؾ واستدامتها ،من خبلل
استراتٌجٌة تعببة الموارد.
اعتمد مإتمر األطراؾ العامل الممرر ٌوم الخمٌس  17نوفمبر/
تشرٌن الثانً.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره ( ،)FCCC/ KP/CMP/2016/L. 3لام
مإتمر األطراؾ العامل باآلتً:
ٌ شٌر إلى البحة المعلومات واإلجراءات والمرارات المتعلمة
بصندوق التكٌؾ والواردة فً تمرٌر مجلس إدارة الصندوق.
ٌ مرر تجدٌد الترتٌبات المإسسٌة المإلتة مع مرفك البٌبة العالمٌة
بوصفه األمانة المإلتة لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ لمدة ثبلث
سنوات إضافٌة ،من  30ماٌو /آٌار  2017إلى  30ماٌو /آٌار
.2020
ٌ مرر إعادة التؤكٌد على شروط وأحكام الخدمات التً سٌمدمها
البنن الدولً باعتباره وصٌا مإلتا لصندوق التكٌؾ وتمدٌد فترة
والٌة خدمات الوصً لمدة ثبلث سنوات إضافٌة ،من  30ماٌو/
آٌار  2017إلى  30ماٌو /آٌار .2020
ٌ حٌط علما ً باستراتٌجٌة تعببة موارد مجلس إدارة صندوق
التكٌؾ.
ٌ شٌر مع الملك إلى مشاكل استدامة تموٌل صندوق التكٌؾ
ومدى كفاٌته والمدرة على التنبإ به على أساس حالة عدم الٌمٌن
الحالٌة حول أسعار إصدار شهادات إثبات خفض اإلنبعاثات،
ووحدات الكمٌات المخصصة ووحدات خفض اإلنبعاثات.
ٌ شٌر إلى وجود فجوة حالٌة فً التموٌل بمٌمة  3ملٌون دوالر.
ٌ شجع البلدان المتمدمة األطراؾ على زٌادة الموارد المالٌة
لتنفٌذ مشارٌع التكٌؾ فً المسار النشط لصندوق التكٌؾ.
ٌ شجع على تمدٌم الدعم الطوعً المضاؾ إلى حصة عابدات
أنشطة مشارٌع آلٌة التنمٌة النظٌفة من أجل دعم جهود تعببة
موارد مجلس إدارة صندوق التكٌؾ ،بهدؾ تعزٌز الصندوق.
ٌ شجع مجلس إدارة صندوق التكٌؾ على وضع مصادر التموٌل
المحتملة فً االعتبار عند تعببة موارده.
ٌ شجع مجلس إدارة صندوق التكٌؾ على مواصلة النظر فً
الروابط بٌن صندوق التكٌؾ والصنادٌك األخرى وتمدٌم تمرٌر
بالنتابج إلى الدورة الثالثة عشر لمإتمر األطراؾ العامل.
ٌ حٌط علما ً بالمعلومات التً ٌمدمها مجلس إدارة صندوق
التكٌؾ حول المٌمة المضافة للصندوق لتفعٌل اتفاق بارٌس،
على النحو الوارد فً ملحك المرفك األول لتمرٌر المجلس
وٌدعو األطراؾ إلى تمدٌم هذه المعلومات إلى الفرٌك العامل
المخصص.
تمرٌر عن االجتماع رفٌع المستوى للمائدة المستدٌرة الوزارٌة حول
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زٌادة طموح التزامات بروتوكول كٌوتو :تم النظر ألول مرة فً هذا البند
ٌوم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،عندما وافمت األطراؾ على
إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة تحت إشراؾ اسماعٌل شكري ،مندوب
رباسة الدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل.
أخطر مزوار ربٌس الدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل الخمٌس
 9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،األطراؾ بعدم توافك اآلراء وسوؾ ٌدرج هذا
البند ضمن جدول األعمال المإلت للدورة الثالثة عشر لمإتمر األطراؾ
العامل.
اإلبالغ بالتمارٌر الممدمة من األطراف المدرجة فً المرفك األول
ومراجعتها :البالغات الوطنٌة :تم النظر ألول مرة فً هذا البند ٌوم
األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ للنظر
فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص بالببلؼات الوطنٌة (انظر صفحة .)22
تمرٌر التجمٌع النهائً وتمرٌر المحاسبة لفترة االلتزام الثانٌة الممدمة
من األطراف المدرجة فً المرفك باء بموجب بروتوكول كٌوتو :تم
النظر ألول مرة فً هذا البند ٌوم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً،
وأحاط مإتمر األطراؾ العامل علما ً بالمعلومات الواردة فً تمرٌر
التجمٌع النهابً وتمرٌر المحاسبة لفترة االلتزام األولى الممدمة من
األطراؾ المدرجة فً المرفك باء بموجب بروتوكول كٌوتو.
تمرٌر التجمٌع السنوي وتمرٌر المحاسبة لفترة االلتزام الثانٌة الممدمة
من األطراف المدرجة فً المرفك باء بموجب بروتوكول كٌوتو :تم
النظر ألول مرة فً هذا البند ( FCCC/KP/CMP/2016/6 and
ٌ )Add.1وم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحٌل إلى الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ للنظر فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً
جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص بتمرٌر التجمٌع
السنوي وتمرٌر المحاسبة (انظر صفحة .)22
بناء المدرات بموجب بروتوكول كٌوتو :تم النظر ألول مرة فً هذا البند
ٌوم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
للنظر فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص ببناء المدرات بموجب بروتوكول
كٌوتو (انظر صفحة .)27
بناء المدرات بموجب بروتوكول كٌوتو :تم النظر ألول مرة فً هذا البند
ٌوم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
للنظر فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص ببناء المدرات بموجب بروتوكول
كٌوتو (انظر صفحة .)27
المسائل المتعلمة بالمادة  3-2من برتوكول كٌوتو (اآلثار السلبٌة
للسٌاسات والتدابٌر) والمادة  14-3من برتوكول كٌوتو (التملٌل من
اآلثار السلبٌة) :المادة  3-2من البرتوكول :تم النظر ألول مرة فً هذا
البند ٌوم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة للنظر فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات
المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة تحت البند الخاص بؤثر
تنفٌذ تدابٌر االستجابة (انظر صفحة .)33
المادة  3-2من البرتوكول :تم النظر ألول مرة فً هذا البند ٌوم األربعاء
 9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ للنظر فٌه.
ٌوجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص بؤثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة (انظر
صفحة .)29
المسائل األخرى التً أحالتها الهٌئتان الفرعٌتان لمإتمر األطراف
العامل :فً ٌوم الخمٌس الموافك  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألر مإتمر
األطراؾ العامل الممررات التً أحالتها الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ الواردة فً التمرٌر FCCC/SBI/2016/8/Add.1
حول :المسابل المالٌة والمسابل المتعلمة بالموازنة ،مراجعة المبادئ
التوجٌهٌة للتنفٌذ المشترن والمراجعة الثالثة لصندوق التكٌؾ.
كما ألر مإتمر األطراؾ العامل نتٌجة أوصت بها الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة فً دورتها الخامسة واألربعٌن حول حجز الكربون
وتخزٌنه فً التكوٌنات الجٌولوجٌة كؤحد أنشطة مشروع آلٌة التنمٌة
النظٌفة )ٌ .(FCCC/SBSTA/2016/L.19/Add.1وجد ملخص
بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة تحت البند
الخاص بحجز الكربون وتخزٌنه فً التكوٌنات الجٌولوجٌة كؤحد أنشطة
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مشروع آلٌة التنمٌة النظٌفة (انظر صفحة .)34
باإلضافة إلى ذلن ،ألر مإتمر األطراؾ العامل إجراءا ً أوصت بها الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ فً دورتها الرابعة واألربعٌن ()FCCC/SBI/2016/8
حول اختتام النظر فً االمتٌازات والحصانات الممنوحة لؤلفراد العاملٌن
فً الهٌبات المنشؤة بموجب البروتوكول.
المسائل المالٌة والمسائل المتعلمة بالموازنة :فً ٌوم الخمٌس 17
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألر مإتمر األطراؾ العامل الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره (،)FCCC/SBI/2016/8/Add.1
بعد النظر فً جدول التوظٌؾ الممترح والمتمح لفترة السنتٌن -2016
 ،2017أٌد مإتمر األطراؾ العامل المرار الذي اتخذه مإتمر األطراؾ
فً دورته الثانٌة والعشرٌن حول جدول التوظٌؾ المتمح لفترة السنتٌن
ضمن الموازنة المعتمدة للبرنامج.
إعادة النظر فً المبادئ التوجٌهٌة للتنفٌذ المشترن :فً ٌوم الخمٌس
 17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألر مإتمر األطراؾ العامل الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره ( ،)FCCC/SBI/2016/8/Add.1لام
مإتمر األطراؾ العامل بعدة أمور من بٌنها اآلتً:
ٌ عترؾ بؤن مستوى نشاط التنفٌذ المشترن لد انخفض بشكل
ملحوظ.
ٌ شٌد بالعمل الذي أنجزته الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ولجنة اإلشراؾ
على التنفٌذ المشترن خبلل السنوات الماضٌة استجابةً لطلبات
مإتمر األطراؾ العامل ذات الصلة بمراجعة المبادئ التوجٌهٌة
للتنفٌذ المشترن.
ٌ مرر اختتام مراجعة المبادئ التوجٌهٌة للتنفٌذ المشترن دون
اعتماد أي مراجعات ذات صلة.
ٌ شٌر إلى أن مسودة نتابج الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الواردة فً
تمرٌرها  FCCC/SBI/2016/L.8تمثل الخبرات المكتسبة
والدروس المستفادة من مراجعة المبادئ التوجٌهٌة للتنفٌذ
المشترن.
المراجعة الثالثة لصندوق التكٌف :فً الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن
الثانً ،ألر مإتمر األطراؾ العامل الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره (،)FCCC/SBI/2016/8/Add.1
لام مإتمر األطراؾ العامل بعدة أمور من بٌنها اآلتً:
ٌ مرر إجراء المراجعة الثالثة لصندوق التكٌؾ وفما
لبلختصاصات الواردة فً مرفك الممرر.
ٌ دعو األطراؾ والمنظمات المرالبة ،وؼٌرها من المنظمات
الدولٌة المهتمة وأصحاب المصلحة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة
إلى المشاركة فً أنشطة صندوق التكٌؾ والهٌبات المنفذة
المعتمدة من مجلس إدارته ،وعرض وجهات نظرها حول
المراجعة على الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
للنظر فٌها فً موعد ألصاه  30أبرٌل /نٌسان .2017
ٌ طلب إلى مجلس إدارة صندوق التكٌؾ إتاحة معلومات عن
الوضع المالً للصندوق فً تمرٌره الممدم إلى الدورة الثالثة
عشر لمإتمر األطراؾ العامل.
ٌ طلب إلى األمانة ،بالتعاون مع أمانة مجلس إدارة صندوق
التكٌؾ ،إعداد ورلة تمنٌة عن المراجعة الثالثة للصندوق للنظر
فٌها خبلل الدورة السابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،وفما ً
لبلختصاصات ،مع الوضع فً االعتبار مداوالت الدورة
السادسة واألربعٌن فً المداوالت واستنتاجاتها ،فضبل عن
اآلراء الممدمة.
ٌ طلب إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ استكمال عملها بشؤن المراجعة
الثالثة لصندوق التكٌؾ خبلل دورتها السابعة واألربعٌن.
المسائل اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة :تمرٌر مراجعة الحسابات
والموائم المالٌة لعام  :2015تم النظر ألول مرة فً هذا البند ٌوم
األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ للنظر
فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص بالمسابل اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة
(انظر صفحة .)30
أداء الموازنة لفترة السنتٌن  :2017-2016تم النظر ألول مرة فً هذا
البند ٌوم األربعاء  9نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحٌل إلى الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ للنظر فٌهٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول
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أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص بالمسابل اإلدارٌة والمالٌة
والمإسسٌة (انظر صفحة .)30
الجلسة الختامٌةٌ :وجد ملخص بالبٌانات الختامٌة المشتركة الممدمة
ضمن البٌانات الختامٌة لمإتمر األطراؾ (انظر صفحة .)11
فً ٌوم السبت  19نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألر مإتمر األطراؾ
العامل تمرٌر الدورة ) ،(FCCC/KP/CMP/2016/L.1وأحٌط علما ً
بالمرارات التً تعبر عن االمتنان لحكومة المؽرب وشعب مراكش
(FCCC/CP/2016/L.8/Rev.1,
FCCC/KP/CMP/2016/L.5/Rev.1,
)FCCC/PA/CMA/2016/L.1/Rev.1
اختتم مإتمر األطراؾ العامل الدورة فً الساعة  2:20صباحاً.
مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس
(الدورة األولى)
فً ٌوم الثبلثاء  15نوفمبر /تشرٌن الثانً ،افتتح االجتماع مزوار ،ربٌس
مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس،
مشٌدا ً بتلن "المناسبة التارٌخٌة" ،ووصؾ دخول اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ
خبلل ألل من عام من تارٌخ إلراره بؤنه دلٌل على التزام البلدان بمواجهة
تؽٌر المناخ .ملخص البٌانات اإلفتتاحٌة التً أجرٌت ٌوم األربعاء 16
التالً:
الرابط
على
متاح
تشرٌن الثانً،
نوفمبر/
http://www.iisd.ca/vol12/enb12687e.html
المسائل التنظٌمٌة :فً ٌوم األربعاء  16نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت
األطراؾ جدول األعمال ووافمت على تنظٌم العمل
( .)FCCC/PA/CMA/2016/1أوضح مندوب بولٌفٌا ،نٌابةً عن
البلدان النامٌة متماربة التفكٌر ،رسمٌا ً إدران ببلده أن العمل حول البند 3
من جدول األعمال (المسابل المتعلمة باتفاق بارٌس) ،بما فً ذلن الحاشٌة
السفلٌة ،ال بد أن ٌكون فً سٌاق المادتٌن ( 2توطٌد االستجابة العالمٌة
للتهدٌد الذي ٌشكله تؽٌر المناخ ،فً سٌاق التنمٌة المستدامة وجهود
المضاء على الفمر) و( 3التمدم المحرز على مر الزمن فً المساهمات
المحددة وطنٌاً ،على أن تُراعى فٌها الحاجة إلى دعم البلدان النامٌة).
تطبٌك النظام الداخلً لمإتمر األطراف :تم النظر فً هذا البند ألول مرة
فً إطار الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس الذي أحال فً
ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً إلى مإتمر األطراؾ مسودة ممرر،
أُحٌلت فٌما بعد إلى مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
اتفاق بارٌس للنظر فٌها .وفً ٌوم الجمعة  18نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألر
مإتمر األطراؾ العامل الممررٌ .وجد ملخص لهذا البند فً تحت نتٌجة
الفرٌك العامل المخصص (انظر صفحة .)20
انتخاب أعضاء إضافٌٌن للمكتب :فً الجمعة  18نوفمبر /تشرٌن الثانً،
اختار األطراؾ فً اتفاق بارٌس دٌجو باتشٌو (بولٌفٌا) لمنصب نابب
إضافً لربٌس مكتب الدورة الثانٌة العشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة
الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو والدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً اتفاق بارٌس.
اعتماد تمرٌر وثائك التفوٌض :فً الجمعة الموافك  18نوفمبر /تشرٌن
الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق
بارٌس التمرٌر ).(FCCC/PA/CMA/2016/2
المسائل المتعلمة بتنفٌذ اتفاق بارٌس :تم النظر فً هذا البند ٌوم األربعاء
الموافك  16نوفمبر /تشرٌن الثانً مزوار ،ثم نولشت تلن المسابل فً
مشاورات ؼٌر رسمٌة أجرتها رباسة مإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس ،بالتزامن مع المشاورات ؼٌر الرسمٌة
المنعمدة تحت إشراؾ رباسة الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ
حول التحضٌرات لدخول اتفاق بارٌس والدورة األولى لمإتمر األطراؾ
العامل حٌز التنفٌذٌ .وجد ملخص بتلن المشاورات ؼٌر الرسمٌة ضمن
هذا البند فً جدول أعمال مإتمر األطراؾ (انظر صفحة .)4
فً ٌوم الجمعة  18نوفمبر /تشرٌن الثانً ،دعا مزوار ربٌس مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس ،إلى اعتماد
الممرر ووافمت األطراؾ على ذلن .والترح إحالة الفمرة  83من الممرر
 /1م أ ( 21-التدرٌب والتوعٌة العامة والمشاركة العامة ووصول
جمهور العامة إلى المعلومات) والمادة  10-4من اتفاق بارٌس (النظر
فً األطر الزمنٌة المشتركة للمساهمات المحددة وطنٌاً) إلى الدورة
السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ للنظر فٌها.

15

االثىيه  12ووفمبر /حشريه الثبوي 6102

وشرة مفبوضبث
األرض

لال مندوب بولٌفٌا ،وأٌده مندوب الهند ،أن ببلده لم تكن لادرة على تؤٌٌد
ممترح إحالة مسؤلة محددة للؽاٌة "تتمحور حول التخفٌؾ" للهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ إلجراء مزٌد من المنالشات بشؤنها .وشدد على أن تلن األمور
ٌجب أن تُدرس "كحزمة شاملة واحدة" وطالب باتباع نهج متوازن للنظر
فً "األمور المتبمٌة".
طلب مندوب البرازٌل من مندوب بولٌفٌا إعادة النظر فً اعتراضه،
مشٌرا ً إلى أن الفمرة  9من ممرر مإتمر األطراؾ العامل (استمرار
النظر فً مسابل إضافٌة محتملة فً إطار الفرٌك العامل المخصص)
تتناول بالفعل لضٌة المسابل اإلضافٌة بطرٌمة شاملة .دعمت العدٌد من
األطراؾ التراح الرباسة ،بما فً ذلن مندوب مالً ومندوب كوستارٌكا
نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً ،ومندوب الوالٌات
المتحدة ،ومندوب جزر المالدٌؾ ،نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة
الصؽٌرة ،ومندوب جمهورٌة الكونؽو الدٌممراطٌة نٌابةً عن ألل البلدان
نمواً ،ومندوب االتحاد األوروبً .وأشار العدٌد إلى أن االلتراح ٌتماشى
مع اتفاق بارٌس.
بعد إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ،طلب مندوب البرازٌل من ربٌس
الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل أن ٌسؤل عما إذا كان من الممكن
الموافمة على ممترح بدء النظر فً هذه المسابل خبلل الدورة السابعة
واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ أم ال.
ذكر مندوب جنوب أفرٌمٌا نٌابةً عن البرازٌل وجنوب أفرٌمٌا والهند
والصٌن أن الفرٌك سوؾ ٌإٌد االلتراح على أساس أن لضاٌا ما لبل
 2020سوؾ تحظى "بالمساواة التفضٌلٌة خبلل الدورة الممبلة".
وافك مإتمر األطراؾ العامل على ممترح مندوب البرازٌل.
النتٌجة النهائٌةٌ :وجد الجزء الثالث من اجتماع مإتمر األطراؾ العامل
فً الوثٌمة  .FCCC/PA/CMA/2016/L.3وحول دخول اتفاق
بارٌس حٌز التنفٌذ والتولٌع علٌه ،لام مإتمر األطراؾ العامل بعدة أمور
من بٌنها ،تهنبة أطراؾ االتفالٌة الذٌن صدلوا على اتفاق بارٌس أو لبله
أو اعتمده ودعوة بمٌة األطراؾ إلى أن إٌداع صكون التصدٌك أو المبول
أو الموافمة أو االنضمام ،حسب االلتضاء ،لدى الودٌع فً ألرب ولت
ممكن.
وحول انتهاء جدول األعمال فً إطار اتفاق بارٌس ،لام مإتمر
األطراؾ بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
 دعوة مإتمر األطراؾ إلى مواصلة اإلشراؾ على تنفٌذ برنامج
العمل فً إطار اتفاق بارٌس وفما ً للترتٌبات الواردة فً الممرر
 /1م أ ( 21-نتابج بارٌس) ولتسرٌع وتٌرة العمل وإحالة
النتابج إلى الجزء الثالث من الدورة األولى لمإتمر األطراؾ
العامل على أبعد تمدٌر والممرر عمده بالتزامن مع الدورة
الرابعة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ للنظر فٌها واعتمادها.
 دعوة مإتمر األطراؾ إلى مواصلة اإلشراؾ على العمل على
مزٌد من التوجٌه بخصوص ببلؼات التكٌؾ ،بما فً ذلن عدة
أمور من بٌنها ،بوصفها أحد مكونات -المساهمات المحددة
وطنٌا ً المشار إلٌها فً المادتٌن من  10-7و 11-7من اتفاق
بارٌس.
 دعوة مإتمر األطراؾ إلى مواصلة اإلشراؾ على إعداد
وتطوٌر أسالٌب وإجراءات إدارة واستخدام السجل العام المشار
إلٌه فً المادة  12-7من اتفاق بارٌس (ببلؼات التكٌؾ).
 دعوة مإتمر األطراؾ إلى مطالبة الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والفرٌك العامل
المخصص المعنً باتفاق بارٌس والهٌبات المنشؤة بموجب
االتفالٌة لتسرٌع وتٌرة العمل فً برنامج العمل الناتج عن
الطلبات ذات الصلة الواردة فً المسم الثالث من الممرر  /1م أ
( 21نتابج بارٌس) و إحالة النتابج إلى الدورة الرابعةوالعشرٌن لمإتمر األطراؾ على أبعد تمدٌر.
 دعوة مإتمر األطراؾ إلى مطالبة الفرٌك العامل المخصص
بمواصلة النظر فً المسابل اإلضافٌة الممكنة المتعلمة بتنفٌذ
اتفاق بارٌس وعمد الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل.
 اتخاذ لرار بشؤن عمد اجتماع مشترن مع الدورة الثالثة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ خبلل الجزء الثانً من الدورة
األولى لمإتمر األطراؾ العامل لمراجعة التمدم المحرز فً
تنفٌذ برنامج العمل فً إطار اتفاق بارٌس.
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وحول صندوق التكٌؾ ،لرر مإتمر األطراؾ العامل ضرورة أن
ٌمدم الصندوق المساعدة التفاق بارٌس ،بما ٌتماشى مع المرارات المتخذة
خبلل الجزء الثالث من الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل الذي
سٌعمد بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة
الرابعة عشر لمإتمر األطراؾ العامل الذي ٌتناول الترتٌبات اإلدارٌة
والمإسسٌة والضمانات وأسالٌب تشؽٌل الصندوق.
الجلسة الختامٌةٌ :وجد ملخص بالبٌانات الختامٌة المشتركة الممدمة
ضمن البٌانات الختامٌة لمإتمر األطراؾ (انظر صفحة  .)11فً ٌوم
السبت  19نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألر مإتمر األطراؾ العامل تمرٌر
الدورة ) ،(FCCC/PA/CMA/2016/L.2وأحاط علما ً بالمرارات
التً تعبر عن االمتنان لحكومة المؽرب وشعب مراكش
(FCCC/CP/2016/L.8/Rev.1,
FCCC/KP/CMP/2016/L.5/Rev.1,
)FCCC/PA/CMA/2016/L.1/Rev.1
اختتم مإتمر األطراؾ العامل الدورة فً الساعة  2:16صباحاً.

الجزء المشترن رفٌع المستوى للدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراف والدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
األطراف فً بروتوكول كٌوتو والدورة األولى لمإتمر األطراف العامل
بوصفه اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس
وصؾ دمحم السادس ملن المؽرب ،فً ٌوم الثبلثاء  15نوفمبر /تشرٌن
الثانً الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ بؤنها "نمطة تحول
حاسمة" فً تنفٌذ اتفاق بارٌس.
وأبرز بان كً مون األمٌن العام لؤلمم المتحدة ،الدروس المستفادة خبلل
فترة والٌته ،وهً :أهمٌة الحلول المتعددة األطراؾ والمٌادة السٌاسٌة؛
والحاجة إلى ضمان مشاركة جمٌع الجهات الفاعلة؛ وأهمٌة دور األمم
المتحدة فً مناصرة العلم ودفع العمل فً المضاٌا األخبللٌة.
ودعا بٌتر تومسون (فٌجً) ربٌس الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة ،إلى
الحفاظ على الزخم فً مواجهة تؽٌر المناخ ،لٌس فمط لؤلجٌال المادمة،
حٌث أن جمٌع البلدان تشعر بآثاره فً الولت الحالً.
دعت باترٌشٌا اسبٌنوزا األمٌن التنفٌذي التفالٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تؽٌرالمناخ ،إلى إدراج الشعوب األصلٌة والشباب والنساء
والفبات األخرى فً االنتمال إلى عالم منخفض الكربون لادر على التكٌؾ
مع تؽٌر المناخ.
سلطت لورٌن باول جوبس ،مإسسة وربٌسة جمعٌة إٌمرسون كولٌكتؾ،
الضوء على ضرورة توجٌه الشعوب األصلٌة فً حماٌة كوكب األرض
والمٌاه والتنوع البٌولوجً ،ودعت إلى التعامل معهم بوصفهم شركاء
جدٌرٌن باالحترام والمساواة.
دعت مرٌام محب (المؽرب) ممثلة الشباب ،أعضاء الوفود إلى النظر
بعٌدا ً عن خبلفاتهم ،والعمل على االنتمال البٌبً المنصؾ وبناء التضامن
مع أكثر فبات العالم ضعفا ً وعرضة للخطر.
تؤكٌدا ً على التزام ببلده بؤن تكون لدوة ٌحتذى بها فً المٌادة ،أكد فرانسوا
هوالند ،ربٌس فرنسا ،أن اتفاق بارٌس هو "اتفاق ال رجعة فٌه" ،مشٌرا ً
إلى أن الحكومات والشركات والمطاع المالً والمنظمات ؼٌر الحكومٌة
والمواطنٌن فً جمٌع أنحاء العالم ٌدخلون فً مبادرات وٌعملون على
إٌجاد حلول ملموسة .وشدد على ضرورة احترام الوالٌات المتحدة
اللتزاماتها المناخٌة ،مضٌفا ً أن فرنسا على استعداد إلجراء حوار ٌتسم
باالحترام وثبات والعزٌمة مع الربٌس األمرٌكً الجدٌد .وصرح بؤنه
"على الرؼم من كل خبلفاتنا ،إال أن هنان أمر مشترن ٌوحد بٌننا ،إنه
كوكبنا".
واصل الجزء المشترن رفٌع المستوى انعماده من الثبلثاء  15نوفمبر/
تشرٌن الثانً وحتى الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً .البث الشبكً
لبلجتماعات متاح على الروابط اآلتٌة:
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/high;level-segment
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint;high-level-segment-5th-meeting-of-the-cop-an
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint;high-level-segment-6th-meeting-of-the-cop-an
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/jointhigh-level-segment-7th-meeting-of-the-cop-an; and
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المهمة ،بما فً ذلن العدٌد من المبادرات ومنها شراكة مراكش من أجل
العمل المناخً الشامل التً أطلمت بمراكش.

كان إعبلن مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمٌة المستدامة من
المبادرات التً لامت بها الرباسة المؽربٌة .وتم توزٌع المسودات بشكل
ؼٌر رسمً بٌن مجموعات األطراؾ للتعلٌك علٌها .ووزعت المسودات
النهابٌة على المجموعات تحت عنوان "إجراء الصمت" ،حٌث تعتبر عدم
استجابة أي طرؾ للمسودة خبلل  24ساعة بمثابة موافمة علٌها .ولد
ُكسر حاجز الصمت ولُدمت التعدٌبلت البلحمة من األطراؾ ذات الصلة.
وبعد ذلن ،تم التشاور مع جمٌع األطراؾ.
لرأ عزٌز مكوار ،مندوب رباسة مإتمر األطراؾ ،إعبلن مراكش للعمل
اإلعبلن خبلل الجلسة العامة المنعمدة فً الخمٌس  17نوفمبر/
تشرٌن الثانً.
إعالن مراكش للعمل :نحن ،رإساء الدول والحكومات والوفود
المجتمعون بمراكش فوق األرض اإلفرٌمٌة خبلل الحدث الرفٌع المستوى
للدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة الثانٌة عشر لمإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو والدورة
األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق
بارٌس ،بدعوة كرٌمة من صاحب الجبللة الملن المؽربً دمحم السادس،
نصدر هذا اإلعبلن لنعبر عن نملة نحو مرحلة جدٌدة من التنفٌذ والعمل
من أجل المناخ والتنمٌة المستدامة.
إن درجة حرارة المناخ آخذة فً االرتفاع بوتٌرة مملمة وؼٌر مسبولة
وٌتعٌن علٌنا اتخاذ تدابٌر آنٌة لمواجهتها.
نرحب باتفاق بارٌس الذي تم تبنٌه فً إطار اإلتفالٌة ،كما نرحب بدخوله
حٌز التنفٌذ فً ظرؾ وجٌز وبؤهدافه الطموحة وبشمولٌته باإلضافة إلى
أخذه العدالة فً عٌن االعتبار بتكرٌسه مبدأ المسبولٌة المشتركة بٌن
الدول وإن كانت متفاوتة وبمدرات متباٌنة ،بالنظر إلى وجود ظروؾ
وطنٌة مختلفة ،كما نعبر عن عزمنا على التنزٌل الكامل لهذا االتفاق.
بالفعل شهدنا خبلل هذه السنة زخما ً عالمٌا ً منمطع النظٌر تجاه التؽٌر
المناخً فً العدٌد من المنتدٌات المتعددة األطراؾ .وهذا الزخم ال رجعة
فٌه حٌث لم تساهم فٌه الحكومات فمط ،بل ساهم فٌه كذان العلم واألعمال
والعمل العالمً فً مختلؾ األصعدة.
إن مهمتنا اآلن تتمثل فً اؼتنام هذا الزخم بشكل جماعً للمضً لدما ً
نحو خفض انبعاثات ؼازات الدفٌبة وتعزٌز جهود التكٌؾ ،لذلنٌ ،نبؽً
االستفادة من خطة التنمٌة المستدامة لعام  2030وأهداؾ التنمٌة
المستدامة وتمدٌم الدعم لها.
ندعو إلى التزام سٌاسً على أعلى مستوى لمواجهة التؽٌر المناخً،
باعتباره أولوٌة ُملِحة.
ندعو إلى تضامن أكبر مع الدول األكثر عرضة آلثار التؽٌر المناخً
ونشدد على ضرورة دعم الجهود الرامٌة إلى تعزٌز لدراتها على التكٌؾ
وتعزٌز لدراتها على الصمود وخفض هشاشتها.
ندعو جمٌع األطراؾ إلى تعزٌز جهود المضاء على الفمر وضمان األمن
الؽذابً واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التحدٌات التً ٌطرحها التؽٌر
المناخً على الزراعة.
ندعو إلى العمل ال ُملِح ورفع الطموحات وتعزٌز التعاون بٌننا من أجل سد
الفجوة بٌن مسارات االنبعاثات الحالٌة والطرٌك الضروري لتحمٌك
األهداؾ المناخٌة طوٌلة األجل التفاق بارٌس.
ندعو إلى رفع حجم وتدفك التموٌل الخاص بالمشارٌع المناخٌة وإمكانٌة
الوصول إلٌه ،باإلضافة إلى تعزٌز المدرات والتكنولوجٌا بما فً ذلن
نملها من البلدان المتمدمة إلى البلدان النامٌة.
نحن ،الدول المتمدمة األطراؾ ،نجدد التؤكٌد على هدؾ تعببة  100ملٌار
دوالر.
وباإلجماع ،ندعو إلى المزٌد من العمل المناخً والدعم لبل حلول
 ،2020مع األخذ فً عٌن االعتبار االحتٌاجات والظروؾ الخاصة
للدول النامٌة ،وألل البلدان نموا ً خاصة تلن األكثر عرضة لآلثار الكارثٌة
للتؽٌر المناخً.
نحن ،األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو ،نشجع التصدٌك على تعدٌل
الدوحة.
وندعو بشكل جماعً جمٌع الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة إلى االنضمام
إلٌنا من أجل عمل وتعببة آنٌة وطموحة ،واالستفادة من المنجزات

إن التحول المطلوب فً التصاداتنا من أجل تحمٌك أهداؾ اتفاق بارٌس
ٌعطً فرصة إٌجابٌة للؽاٌة لتعزٌز الرفاهٌة والتنمٌة المستدامة.
وٌشكل مإتمر مراكش نمطة تحول مهمة فً التزامنا لتوحٌد جهود
المجتمع الدولً حتى ٌتمكن من مواجهة أكبر تحدٌات عصرنا.
وبٌنما نتجه نحو التنفٌذ والعمل ،نجدد التؤكٌد على عزمنا على زٌادة
التضامن واألمل والفرص من أجل األجٌال الحالٌة والبلحمة.

إعالن مراكش للعمل

الجزء الثانً من الدورة األولى للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس
فً ٌوم االثنٌن الموافك  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،افتتحت االجتماع سارة
باعشن الربٌسة المتشاركة للفرٌك العامل المخصص ،مشٌرة ً إلى أن
دخول اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ فً ولت مبكر ٌزٌد الضؽط على الفرٌك
العامل المخصص الستكمال العمل على وجه السرعة .ملخص البٌانات
التالً:
الرابط
على
متاح
المشتركة
اإلفتتاحٌة
http://www.iisd.ca/vol12/enb12679e.html
المسائل التنظٌمٌة :أشارت سارة باعشن الربٌسة المتشاركة إلى أن
جدول األعمال وتنظٌم العمل )(FCCC/APA/2016/3 and 2
الذٌن تم الراراهما للدورة األولى للفرٌك العامل المخصص ال ٌزاالن
سارٌٌن على الجزء الثانً من الدورة األولى .وفٌما ٌتعلك بطلب مإتمر
األطراؾ إلجراء األعمال التحضٌرٌة بحٌث ٌستطٌع صندوق التكٌؾ
خدمة اتفاق بارٌس ،وافمت األطراؾ على النظر فً ذلن فً الجزء الثانً
من الدورة األولى فً إطار بند جدول األعمال الخاص بالتحضٌر النعماد
الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
اتفاق بارٌس.
انتخاب أعضاء المكتب :أشارت سارة باعشن الربٌسة المتشاركة ،إلى أنه
لد تم االنتهاء من هذا البند فً الجزء األول من الدورة األولى للفرٌك
العامل المخصص.
فرٌك االتصال المعنً بالبنود من  3إلى  :8تشارن فً رباسة هذا الفرٌك
الربٌسان المتشاركان للفرٌك العامل المخصص سارة باعشن وجو تٌندال
(نٌوزٌلندا) واجتمع الفرٌك ألول مرة ٌوم الثبلثاء الموافك  8نوفمبر/
تشرٌن الثانً.
على مدار هذا األسبوع ،نظرت األطراؾ فً التمدم المحرز خبلل
المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً تناولت اآلتً :لسم التخفٌؾ فً الممرر /1
م أ ( 21-نتابج بارٌس) ،والمزٌد من التوجٌه واإلرشاد بخصوص
ببلؼات التكٌؾ ،وأسالٌب وإجراءات وإرشادات إطار الشفافٌة ،وعملٌة
التمٌٌم العالمً ،اللجنة المعنٌة بتٌسٌر التنفٌذ وتشجٌع االمتثال ،والمسابل
األخرى المتعلمة بتنفٌذ اتفاق بارٌس .كما تمت منالشة كٌفٌة تحدٌد التمدم
المحرز والتشاور بشؤن المزٌد من العمل الذي ٌضطلع به الفرٌك العامل
المخصص.
وحول التركٌز على التمدم المحرز ،الترح جو تٌندال الربٌس المتشارن
ثبلثة عناصر :النتابج الرسمٌة التً تعكس المزٌد من العمل المطلوب،
والذي لد ٌشمل إرفاق ممرر باألعمال ذات الصلة بمإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس؛ ومذكرات المٌسرٌن
المتشاركٌن التً تتضمن موجز فعلً بمنالشات كل بند على حدة؛
ومذكرة الربٌسٌن المتشاركٌن التوضٌحٌة التً تعكس النتابج ؼٌر
الرسمٌة .ووافمت األطراؾ على اتباع هذا النهج.
وحول مزٌد من العمل الفنً للفرٌك العامل المخصص ،الترح مندوب
المالدٌؾ نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،اإلشارة إلى ان
الفرٌك العامل المخصص بحاجة إلى ولت إضافً للعمل فً عام .2017
وأعرب مندوبا سوٌسرا والوالٌات المتحدة عن تفضٌلهما لتعلٌك دورة
الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس بدال من إؼبللها .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 .وأٌدت العدٌد من األطراؾ
أن ٌعمد الفرٌك العامل المخصص دورة "مستؤنفة" بدال من دورة "ثانٌة"
فً ماٌو /آٌار .2017
وافمت األطراؾ على دعوة عامة لتمدٌم الوثابك والتمارٌر لتسرٌع وتٌرة
عمل الفرٌك العامل المخصص لما بعد ماٌو /آٌار .2017
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وحول المسودة النهابٌة لنص النتابج التً تم عرضها على فرٌك
االتصال ،دعت العدٌد من األطراؾ إلى عدة أمور من بٌنها ،االعتراؾ
الكافً بمسودة الممرر الممترح من مندوب مجموعة الـ  / 77الصٌن
حول جدوى صندوق التكٌؾ التفاق بارٌس .ووافمت األطراؾ على
صٌاؼة لؽوٌة إضافٌة لمسودة الممرر ،وصرحت بؤن وجهات نظر
األطراؾ األخرى فً هذا الممرر ٌعد سابما ً ألوانه.
إرشادات أخرى تتعلك بمسم التخفٌف من الممرر /1م أ ( 21-نتائج
بارٌس) :تم النظر فً هذا البند ( )FCCC/APA/2016/INF.1ألول
مرة فً ٌوم االثنٌن الموافك  7نوفمبر /تشرٌن الثانً .وافمت األطراؾ
على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتشارن فً تٌسٌرها وجٌرتراد
فوالنسكً (النمسا) وسٌن ٌانػ شٌاه (سنؽافورة) .ثم تبادلت األطراؾ
وجهات النظر حول حساب المساهمات المحددة وطنٌاً .تناولت هذه
المشاورات البنود الفرعٌة الثبلثة لجدول األعمال حول :سمات
المساهمات المحددة وطنٌاً ،على النحو المنصوص علٌه فً الفمرة 26
من ممرر نتابج بارٌس؛ والمعلومات المطلوبة لتٌسٌر وضوح المساهمات
المحددة وطنٌا ً وشفافٌتها وفهمها على النحو المنصوص علٌه فً الفمرة
28؛ وحساب مساهمات األطراؾ المحددة وطنٌا ً على النحو المنصوص
علٌه فً الفمرة .31
وخبلل تلن المشاورات ؼٌر الرسمٌة ركزت األطراؾ على اآلتً:
الروابط الممكنة بٌن البنود الفرعٌة الثبلثة وبٌن المادة ( 6النهج التعاونٌة)
والمادة ( 13إطار الشفافٌة) من اتفاق بارٌس ،والتوجٌه المطلوب،
وسمات المساهمات المحددة وطنٌاً ،وحساب مساهمات األطراؾ المحددة
وطنٌاً ،وذلن استنادا ً إلى الترتٌبات المعمول بها فً االتفالٌة وفً
بروتوكول كٌوتو ،والمعلومات المطلوبة لتٌسٌر الوضوح ،والمزٌد من
العمل المطلوب.
بالنسبة للتوجٌه المطلوب ،الترحت األطراؾ عدة أمور من بٌنها :تحدٌد
الموضوعات الفرعٌة تحت كل بند فرعً ألؼراض منالشتها ،والتركٌز
على المعلومات العامة المعروفة لجمٌع األطراؾ والمعلومات الممتصرة
على المساهمات المحددة وطنٌاً ،األخذ فً االعتبار أهمٌة المدرة على
تجمٌع األثر الجماعً لتلن المساهمات .وأشار الكثٌرون إلى استخدام
اتفاق بارٌس والممرر /1م أ 21 -كمصادر لمزٌد من التوجٌه واإلرشاد.
سلط مندوب الصٌن ،نٌابةً عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر ،ومندوب
المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابةً عن المجموعة العربٌة ،وعارضهم فً
ذلن مندوب نٌوزٌلندا ،الضوء على الحاجة إلى تحدٌد نطاق المساهمات
المحددة وطنٌا ً وتوضٌح أوجه التماٌز فً التوجٌه التشؽٌلً باعتباره من
المضاٌا الشاملة .وأكد مندوب الوالٌات المتحدة على أن التوجٌه ٌحتاج
إلى اعتراؾ األطراؾ بؤن لدٌها مسار مشترن ،ولكنها تختلؾ فً نمطة
االنطبلق وخطوات المضً لدماً.
وحول سمات المساهمات المحددة وطنٌاً ،الترحت األطراؾ عدة أمور
من بٌنها :توضٌح سمات كل نوع من أنواع تلن المساهمات ،واتسام
التوجٌه الممدم أللل البلدان نموا ً بالوضوح والشمول واالستمرارٌة
والبساطة والمرونة.
أكد كل من مندوب بولٌفٌا ،نٌابةً عن مجموعة ال  /77الصٌن ،ومندوب
كولومبٌا ،نٌابةً عن التحالؾ المستمل ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً،
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 بضرورة اعتبار تلن السمات مرجعا ً
للجوالت الممبلة من المساهمات المحددة وطنٌاً ،األمر الذي من شؤنه أن
ٌساعد األطراؾ واألمانة فً تنظٌم المعلومات وتجمٌعها ألؼراض عملٌة
التمٌٌم العالمً.
فٌما ٌتعلك بحساب مساهمات األطراؾ المحددة وطنٌاً ،أكد العدٌد من
مندوبً البلدان النامٌة على ضرورة توفٌر المرونة لببلدهم .ودعا مندوب
الهند إلى "تضمٌن التفاوت فً المسبولٌات" فً المحاسبة .وشدد مندوب
المملكة العربٌة السعودٌة على ضرورة تحدٌد المنهجٌات والنُهج فً
البلدان النامٌة على المستوى الوطنً .ودعا مندوب االتحاد األوروبً
ومندوب كٌنٌا ،نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة ،إلى ضرورة تعزٌز التمدم.
والترح مندوب األرجنتٌن وجود "طبمات مختلفة من المساءلة" لتطبٌمها
على مختلؾ أنواع المساهمات المحددة وطنٌاً.
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وشدد مندوب إٌران ومندوب المجموعة العربٌة ،على الحاجة إلى التركٌز
على النطاق الكامل للمساهمات المحددة وطنٌا ً على النحو المحدد فً
المادة  3من اتفاق بارٌس (المساهمات المحددة وطنٌاً ،بما فً ذلن التدرج
والدعم) .ولكن وجه رأٌهما بمعارضة مندوبً الوالٌات المتحدة
وسوٌسرا.
الترح مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر ،تعرٌؾ المحاسبة ووضع
إرشادات حساب دعم التكنولوجٌا ودعم بناء المدرات ،وعارضه فً ذلن
مندوب االتحاد األوروبً .وافمت العدٌد من األطراؾ على اعتبار أن
الفمرة  31الممرر /1م أ( 21-إرشادات من أجل حساب مساهمات
األطراؾ المحددة وطنٌاً) هً أساس تطوٌر التوجٌه واإلرشاد.
وحول المعلومات المطلوبة للوضوح ،تباٌنت وجهات نظر األطراؾ
حول ما إذا كانت المعلومات المشار إلٌها فً الفمرة  27من الممرر  1م
أ( 21-المعلومات التً ستمدمها البلدان لئلببلغ عن مساهماتها المحددة
وطنٌاً) إلزامٌة أم ال ،وعما كان ٌنبؽً النظر فً السمات والمعلومات فً
ولت واحد أم ال.
أشار مندوب البرازٌل إلى ضرورة أن تكون بعض المعلومات المحددة
فً األهداؾ لابلة للمٌاس الكمً ،فً حٌن شدد بعض المندوبٌن على
الحاجة إلى المرونة للسماح بالمساهمات النوعٌة المحددة وطنٌاً .الترح
مندوب سانت لوسٌا ،نٌابةً عن الجماعة الكارٌبٌة تحدٌد المعلومات التً
تشكل جز ًء ال ٌتجزأ عن تحدٌد التؤثٌر الكلً للمساهمات المحددة وطنٌاً.
وأٌد عدد من األطراؾ التمٌٌز بٌن التوجٌهات العامة المشتركة لجمٌع
األطراؾ والتوجٌهات المحددة المستنتجة من مختلؾ أنواع المساهمات
المحددة وطنٌاً .طالب مندوب الصٌن ،نٌابةً 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 البلزمة لتحدٌد التؤثٌر الكلً للمساهمات
المحددة وطنٌاً .وأٌد مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر مستوى أعلى
من التفاصٌل فً المعلومات الممدمة من لبل البلدان المتمدمة.
وحول المزٌد من العمل ،دعا مندوب جزر المالدٌؾ نٌابةً عن تحالؾ
الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،وؼٌره إلى وضع خطة عمل خبلل عام
 .2018والترحت عدة أطراؾ الدعوة لتمدٌم الوثابك والتمارٌر ،مع
استخدام األسبلة التوجٌهٌة ،والترح البعض األخر التكلٌؾ بعمد ورش
العمل أو تمدٌم أوراق ؼٌر رسمٌة.
الترح مندوب البرازٌل عمد ورش عمل لؤلطراؾ فمط ،والترح مندوب
الوالٌات المتحدة تٌسٌر تبادل وجهات النظر بطرٌمة "ؼٌر مفروضة".
وأشار مندوب المجموعة العربٌة ،إلى أن العمل التمتً سٌكون سابما ً
ألوانه.
الترح مندوب نٌوزٌلندا أن تتناول الوثابك والتمارٌر الممدمة ما ٌلً:
الؽرض من التوجٌه؛ الروابط بٌن الفمرات ذات الصلة بالممرر / 1م أ-
 ،21وكٌفٌة االستفادة من المساهمات المعتزمة المحددة وطنٌا ً و
المساهمات المحددة وطنٌاً ،والتوجٌه من لٌما وبارٌس؛ وسبل هٌكلة تمدم
العمل .وافمت البلدان على عمد اجتماع المابدة المستدٌرة ،على النحو
الممترح من مندوب الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً ومندوب
الدول النامٌة متماربة التفكٌر بدال من عمد ورش عمل.
مزٌد من اإلرشاد والتوجٌه فً المسائل المتعلمة ببالغات التكٌف،
باعتبارها أحد مكونات المساهمات المحددة وطنٌا :تم النظر فً هذا البند
( )FCCC/APA/2016/INF.2ألول مرة فً األربعاء الموافك 9
نوفمبر /تشرٌن الثانً .وافمت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر
رسمٌة ٌتشارن فً تٌسٌرها رٌتشارد موٌونجً (تنزانٌا) وبٌت الفندر
(كندا) لتناول الؽرض من ببلؼات التكٌؾ وعناصرها والروابط بٌنها
وأدواتها ومرونتها والمزٌد من العمل المطلوب.
حول الؽرض ،أبرزت عدة أطراؾ ضرورة دراسة ملؾ التكٌؾ وفهم
التمدم الجماعً نحو هدؾ التكٌؾ العالمً .شدد مندوب األرجنتٌن نٌابةً
عن مجموعة الـ  /77الصٌن على أهمٌة تفعٌل الهدؾ العالمً للتكٌؾ.
وطالب مندوب كولومبٌا نٌابةً عن الرابطة المستملة المرٌكا البلتٌنٌة
والكارٌبً ،ومندوب جاماٌكا نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة،
بوجود ؼرض أكثر تبسٌطاً ،والذي أشار إلٌه مندوب الرابطة المستملة
المرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً بؤن ٌكون تحفٌز وتعزٌز إجراءات التكٌؾ.
الترح مندوب السودان نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة ،فصل أفكار تحفٌز
وتعزٌز إجراءات التكٌؾ عن الدعم.
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وحول العناصر ،الحظ العدٌد من األطراؾ أن اتفاق بارٌس ٌشٌر إلى
األولوٌات واحتٌاجات التنفٌذ والدعم والخطط واإلجراءات .وطالب
مندوب المملكة العربٌة السعودٌة نٌابةً عن المجموعة العربٌة ،بمزٌد من
التفكٌر حول التكالٌؾ المالٌة والتكالٌؾ األخرى الخاصة بجهود التكٌؾ
واإلجراءات ،مشٌرا ً إلى أن بعض البلدان النامٌة تتعهد باتخاذ إجراءات
التكٌؾ دون وجود سبل التنفٌذ وأن هذه المعلومات ٌمكن أن تكون مفٌدة.
دعا مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة إلى اإلشارة الصرٌحة إلى
الدعم الممدم.
وحول الروابط ،سلط الكثٌرون الضوء على أهمٌة عملٌة التمٌم
العالمً .ودعا مندوب مجموعة الـ  /77الصٌن إلى أن تساهم ببلؼات
التكٌؾ فً إثراء عملٌة التمٌٌم العالمً ،وذكر مندوب نٌوزٌلندا أن
ببلؼات التكٌؾ طوعٌة ،ولذلن ،من شؤنها أن تساهم على أفضل نحو فً
إجراء عملٌة التمٌٌم العالمً ذات مدلول .أشار مندوب النروٌج وؼٌره إلى
أن خطط التكٌؾ الوطنٌة التً وصفها مندوب المجموعة العربٌة بؤنها
ٌمكن أن تكون نمطة انطبلق .وأشار مندوبا االتحاد األوروبً والوالٌات
المتحدة إلى عبللة تلن الببلؼات بإطار الشفافٌة.
وحول األدوات ،لال مندوب مجموعة الـ  /77الصٌن ومندوبا والنروٌج
االتحاد األوروبً وؼٌرهم أن األطراؾ بإمكانها أن تختار أنسب أداة
إلعداد ببلؼتهم .والترح مندوب المكسٌن أن الببلؼات والتمارٌر الخاصة
بالتكٌؾ على المستوى اإلللٌمً ٌمكن أن تكون أحد االحتماالت المابمة.
وأٌد مندوب اإلكوادور نٌابةً عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر استخدام
األدوات المعمول بها حالٌاً .أبرز مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة
ضرورة تجنب األعباء اإلضافٌة المتعلمة بإعداد التمارٌر ،وأٌده الكثٌرون
فً ذلن.
وحول المرونة ،الترح مندوب سوٌسرا ضرورة أن ٌوفر الفرٌك العامل
المخصص المعنً باتفاق بارٌس الحد األدنى من التوجٌه واإلرشاد .وذكر
مندوب الٌابان أن توافر بعض المعلومات األساسٌة من شؤنه أن ٌفٌد
جمٌع البلدان .والترح مندوب الوالٌات المتحدة إعداد صٌؽة للملخص
التنفٌذي ،فً حٌن عارض مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر التراح
الببلؼات رفٌعة المستوى لاببل أن من شؤن مثل هذه الببلؼات أن تُضعِؾ
هدؾ زٌادة التكٌؾ.
وحول المزٌد من العمل المطلوب ،الترح مندوب الدول النامٌة متماربة
التفكٌر ومندوب المجموعة العربٌة إعداد تمرٌر مجمع عن ببلؼات
التكٌؾ باعتبارها أحد مكونات المساهمات المحددة وطنٌاً ،استنادا ً إلى
الوثابك والتمارٌر الممدمة من األطراؾ .وعارض مندوب نٌوزٌلندا هذا
االلتراح ،وأٌد لٌام األمانة بتجمٌع الوثابك والتمارٌر حول هذا البند فً
إطار الموضوعات المشتركة .ومن ناحٌة أخرى ،أٌد مندوب االتحاد
األوروبً وكندا الطلب إلى األمانة إعداد ورلة تمنٌة ،تحتوي على
مجموعة من اإلرشادات الحالٌة الخاصة بببلؼات التكٌؾ.
واتفمت األطراؾ على أن تطلب إلى األمانة إعداد مذكرة معلوماتٌة
متبوعة باآلتً :الوثابك والتمارٌر الجدٌدة وتمرٌر مجمع بها وورشة عمل.
أسالٌب وإجراءات وإرشادات إطار شفافٌة العمل والدعم :تم النظر فً
هذا البند ( )FCCC/APA/2016/INF. 3ألول مرة فً االثنٌن
الموافك  7نوفمبر /تشرٌن الثانً .وافمت األطراؾ على إجراء مشاورات
ؼٌر رسمٌة ٌتشارن فً تٌسٌرها أندرو راكسترو (الوالٌات المتحدة)
وشٌانػ ؼاو (الصٌن).
وخبلل تلن المشاورات ؼٌر الرسمٌة ركزت األطراؾ على منالشة
اآلتً :تحدٌد العناصر األساسٌة ألسالٌب وإجراءات وإرشادات إطار
الشفافٌة ،وإثراء األسالٌب واإلجراءات واإلرشادات من الترتٌبات الحالٌة
لعملٌة المٌاس واإلببلغ والتحمك والتركٌز على المرونة للبلدان النامٌة
التً هً بحاجة إلٌها وتنظٌم العمل فً .2018-2017
وحول العناصر ،أكد مندوب سنؽافورة ،نٌابةً عن مجموعة الـ /77
الصٌن ،على ضرورة إدراج األسالٌب واإلجراءات واإلرشادات ضمن
السطور التً تشٌر إلى "النماط الواجبة" و"النماط الضرورٌة" فً المادة
( 13إطار الشفافٌة المعزز) .وأٌدت عدة أطراؾ منالشة جمٌع العناصر
ذات الصلة من المادة  13من اتفاق بارٌس وممررها .وأشار مندوب
االتحاد األوروبً إلى اتفاق عام فً الوثابك والتمارٌر الممدمة من
األطراؾ حول ضرورة تعرٌؾ ثبلث مجموعات من اإلرشادات ،وهً:
اإلببلغ بالتمارٌر ومراجعة الخبراء التمنٌن والنظر فٌها من العدٌد من
األطراؾ .وعرض مندوب الوالٌات المتحدة فً إٌجاز عناصر اإلببلغ
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بالتمارٌر ،وأشار إلى المسم الخاص بتحمٌك المساهمات المحددة وطنٌا ً من
لبل األطراؾ خبلل السنوات المستهدفة .ودعا مندوب بوتان ،نٌابةً عن
ألل البلدان نمواً ،إلى إجراء مراجعة على األلل مرة واحدة كل خمس
سنوات.
وحول المرونة ،أٌد مندوبا نٌوزٌلندا وكندا طرح مسؤلة المرونة للمنالشة
مثل بمٌة عناصر اإلرشادات .أشار مندوب الصٌن ومندوب المملكة
العربٌة السعودٌة ،نٌابةً عن المجموعة العربٌة ،ومندوب الفلبٌن ،إلى
أهمٌة بنٌة اإلطار الحالً للمٌاس واإلببلغ والتحمك التً تتكون من لسمٌن
بموجب االتفالٌة كنمطة انطبلق ،وأكد أن التفاوت والتباٌن فً المسبولٌات
ٌجب أن ٌكون جزءا ً ال ٌتجزأ فً هٌكل اإلطار ولٌس جانبا ً متؽٌرا ً من
كل عنصر.
وحول خطة عمل  ،2018-2017أكد بعض أعضاء الوفود على أن
وضع خطة عمل للعامٌن المادمٌن ستكون من أهم نتابج الدورة الثانٌة
عشر لمإتمر األطراؾ .وفً حٌن اتفمت العدٌد من األطراؾ على الحاجة
إلى مؽادرة مراكش بعد وضع خطة عمل واضحة ،اختلفت اآلراء حول
الحاجة إلى تمدٌم المزٌد من التمارٌر والوثابك وأنواعها وإجراء ورش
عمل و/أو أوراق تمنٌة.
وحول موضوعات التمارٌر والوثابك الممدمة وورش العمل ،أٌدت عدة
أطراؾ من بٌنها الصٌن والبرازٌل ،دعوة األطراؾ إلى تمدٌم وجهات
نظرهم بشؤن جمٌع عناصر األسالٌب واإلجراءات واإلرشادات .ودعمت
أطراؾ أخرى ومنها االتحاد األوروبً وبٌرو ،نٌابةً عن الرابطة المستملة
ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً التركٌز على اإلببلغ بالتمارٌر .أشار مندوبا
المجموعة العربٌة والبرازٌل إلى أن موضوعات ورش العمل سوؾ
تمتبس من التمارٌر والوثابك الممدمة .والترح مندوبو ألل البلدان نموا ً
ونٌوزٌلندا والنروٌج والوالٌات المتحدة وكندا أن تعد األمانة تمرٌر
تجمٌعً عن ورشة العمل أو أٌة أوراق تمنٌة أخرى تستخدم كمدخبلت فً
ورشة العمل ،بٌنما أشار مندوب المملكة العربٌة السعودٌة أن هذا سابك
ألوانه.
المسائل المتعلمة بعملٌة التمٌٌم العالمً :تم النظر فً هذا البند
( )FCCC/APA/2016/INF. 4ألول مرة فً الثبلثاء الموافك 8
نوفمبر /تشرٌن الثانً .وافمت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر
رسمٌة ٌتشارن فً تٌسٌرها نجم الدٌن الحسن (السودان) وإٌلز بروز
(التفٌا)
وخبلل تلن المشاورات ؼٌر الرسمٌة تبادلت األطراؾ وجهات النظر
حول اآلتً :المصادر العامة /الشاملة والمحددة لمدخبلت عملٌة التمٌٌم
العالمً وأسالٌبها ونتابجها والطرٌك نحو األمام.
وحول األسالٌب ،رأت عدة أطراؾ أن العملٌة تتؤلؾ من مرحلة تمنٌة
ومرحلة سٌاسٌة .والترح مندوب الٌابان ،بدعم من مندوب نٌوزٌلندا،
وجود مخرجات واضحة لكل مرحلة ،مثل تمرٌر عن الحوار التمنً.
الترح مندوب كولومبٌا ،نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة
والكارٌبً ،تشكٌل فرٌك عامل مخصص لتناول الجوانب التمنٌة إلعداد
مخرجات المرحلة السٌاسٌة.
والترح مندوب البرازٌل ،عدة أمور من بٌنها ،وجود حوار واحد إلطار
كل عنصر من عناصر نطاق عملٌة التمٌٌم العالمً خبلل المرحلة التمنٌة/
التحلٌلٌة .وأكد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابةً عن المجموعة
العربٌة ،أنه من السابك ألوانه تحدٌد ما إذا كانت عملٌة التمٌٌم ستتم على
مرحلتٌن أم ال .ودعا مندوب إٌران ،نٌابةً عن الدول النامٌة متماربة
التفكٌر ،إلى تعزٌز الروابط بٌن العمل والدعم وتحدٌد العوابك التً تحول
دون التنفٌذ
وحول مصادر ال ُمدخبلت ،وافك العدٌد من أعضاء الوفود على أن
ال ُمدخبلت العلمٌة ٌجب أن تستمد فً الممام األول من الهٌبة الحكومٌة
الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ ،ودعوا إلى التمٌٌز بٌن المصادر ،مثل الهٌبة
الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ والمعلومات .ودعا مندوب االتحاد
األوروبً إلى وضع كٌفٌة إدارة تلن المدخبلت فً االعتبار .والترحت
عدة أطراؾ لابمة ؼٌر حصرٌة من المدخبلت ،وأكد العدٌد على أهمٌة
تمدٌم معلومات عن حشد وتعببة الدعم .وحذر مندوبو عدة دول من
محاولة االتفاق على لابمة محددة ،وبصفة خاصة من أجل الحفاظ على
االستمرارٌة.
وبالنظر إلى نطاق عملٌة التمٌٌم العالمً ومدخبلتها ،أكد العدٌد من
مندوبً البلدان النامٌة على ضرورة المساواة ،أكد مندوب بولٌفٌا على
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وجوب التماسم العادل والمنصؾ للموازنة العالمٌة المخصصة للكربون،
مع وضع المسبولٌة التارٌخٌة للببلد والبصمة البٌبٌة والتنمٌة والمدرة
التكنولوجٌة فً االعتبار .وأبرز 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".
أٌد مندوب جنوب أفرٌمٌا نطالا ً ٌنظر إلى الماضً وٌتطلع إلى المستمبل
فً الولت ذاته .والترحت بعض األطراؾ احتمالٌة وجود بعض العناصر
التً نبؽً النظر فٌها فٌما ٌخص "التكٌؾ والتخفٌؾ وسبل التنفٌذ
والدعم".
وحول النتابج ،أشار مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر إلى تعزٌز
التعاون الدولً .وأٌد مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة دمج
مصادر التموٌل المناخً .وأكد مندوب االتحاد األوروبً ومندوب
الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً على ضرورة دفع العمل
وزٌادة الطموح .أكد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ،نٌابةً عن
المجموعة العربٌة ،على المبادئ العامة وأشار إلى الؽرض من عملٌة
التمٌٌم العالمً واالتفالٌة .حذر مندوب نٌوزٌبلندا من عدم وضوح الفرق
بٌن "النتابج" و"المخرجات".
وحول سبل المضً لدماً ،الترح مندوب البرازٌل الحاجة إلى وضع بند
فً جدول أعمال الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس حول
األطر الزمنٌة المشتركة .وتضمنت الممترحات اإلضافٌة الممدمة أن
ٌُطلب من األمانة تمدٌم التمرٌر التجمٌعً وورلة تمنٌة وعمد ورشة عمل
تمنٌة بٌن الدورات .وأشار العدٌد إلى جدوى تمدٌم المزٌد من الوثابك
والتمارٌر على أساس المزٌد من األسبلة المستهدفة.
أسالٌب وإجراءات التشغٌل الفعال للجنة المعنٌة بتٌسٌر التنفٌذ وتشجٌع
االمتثال :تم النظر فً هذا البند ألول مرة فً االثنٌن  7نوفمبر/
تشرٌن الثانً .ووافمت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة
ٌتشارن فً تٌسٌرها جانٌن فٌلسون (بلٌز) وبٌتر هورن (أسترالٌا).
وخبلل تلن المشاورات نالشت األطراؾ :نطاق اآللٌة وأدابها الوظٌفً،
واإلمكانات والظروؾ الوطنٌة ،ومحفزات دفع عملٌة اتخاذ إجراء من
لبل اللجنة ،وعبللة اللجنة بالترتٌبات والهٌبات المابمة ،ومشاركة
األطراؾ المعنٌة والمضً لدما ً فً العام المادم.
وحول نطاق اآللٌة وأدابها الوظٌفً ،أبرزت العدٌد من البلدان الحاجة إلى
الشمولٌة ودعت إلى اتباع نهج عام من شؤنه تٌسٌر التنفٌذ بدال من فرض
العموبات .ذكر مندوب أنتٌؽوا وبربودا ،نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة
الصؽٌرة ،أن األحكام ال ُملزمة من الناحٌة المانونٌة تتطلب من اللجنة
التركٌز على االمتثال وإجراءات التٌسٌر.
أكد مندوب االتحاد األوروبً أن اللجنة ٌنبؽً أن تكون هٌبة منفردة ذات
مهمة تٌسٌرٌة تساعد على تحمٌك االمتثال .وأكد مندوب مالً ،نٌابةً عن
المجموعة األفرٌمٌة ،على ضرورة إجراء عملٌات التمٌٌم المُطرٌة الفردٌة
بالتوازي مع عملٌات التمٌٌم الجماعً للتمدم المحرز .وشدد مندوب
الوالٌات المتحدة على ضرورة التفكٌر فً المستمبل للتعامل مع المضاٌا
الجدٌدة واالستفادة من المساءلة الفعالة.
وحول اإلمكانات الوطنٌة :الترح مندوب نٌوزٌلندا المساواة بٌن جمٌع
األطراؾ فً المساءلة عن تنفٌذ المساهمات المحددة وطنٌا ً الخاصة بكل
منها .شدد كل من مندوب إٌران نٌابةً عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر،
ومندوب شٌلً نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً،
ومندوب مالً نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة على ضرورة بناء لدرات
البلدان لتتمكن من تنفٌذ التزاماتها.
وحول محفزات العملٌة ،أشار مندوبو العدٌد من البلدان ،ومنهم إٌران
ونٌوزٌلندا والبرازٌل وباكستان والوالٌات المتحدة ،إلى أن اللجنة ٌجب أن
ٌكون لدٌها الدافع الذاتً ،بٌنما تم تمدٌم ممترحات بشؤن خٌارات أخرى.
وحول العبللة مع الترتٌبات والهٌبات المابمة ،أشارت األطراؾ إلى
العبللة مع آلٌات سبل التنفٌذ الخاصة باالتفالٌة اإلطارٌة وآلٌات الشفافٌة
الخاصة باتفاق بارٌس وبناء المدرات وعملٌة التمٌٌم العالمً .وأبرز
مندوب االتحاد األوروبً أن تشؽٌل هذه اآللٌة ٌجب أن ٌتسم بالشفافٌة
واحترام الترتٌبات المانونٌة للعملٌات األخرى.
وحول مشاركة األطراؾ المعنٌة ،أكد الجمٌع على أنه ٌجب أن ٌتم إدراج
الدول المعنٌة بشكل كامل فً العملٌة.
وحول المضً لدماً ،وافمت األطراؾ على تمدٌم وثابك وتمارٌر للرد على
أسبلة المٌسرٌن المتشاركٌن ،والترح العدٌد من المندوبٌن مواعٌد نهابٌة
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محددة .وأٌد الكثٌرون تحدٌد األسالٌب واإلجراءات البلزمة للتشؽٌل
الفعال للجنة وتوضٌح العناصر التً ٌمكن تناولها من خبلل هذه األسالٌب
واإلجراءات ،وتناول العمل األخر المتعلك بتلن الوثابك والتمارٌر.
والترح البعض إعداد أوراق فنٌة وتمارٌر مجمعة بمعرفة األمانة أو
المٌسرٌن المتشاركٌن استنادا ً إلى الوثابك والتمارٌر الممدمة من األطراؾ.
وأشار مندوب الوالٌات المتحدة وؼٌره ،إلى أن عمد ورشة عمل ٌعد سابما ً
ألوانه ،وعارضهم فً ذلن مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر .وحث
مندوب ؼامبٌا ،نٌابةً عن ألل البلدان نمواً ،على وضع خطة عمل خبلل
هذه الدورة.
مسائل أخرى تتعلك بتنفٌذ اتفاق بارٌس :تم النظر فً هذا البند ألول مرة
فً االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً .ووافمت األطراؾ على إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتشارن فً تٌسٌرها باعشن وتندال ،الربٌسان
المتشاركان للفرٌك العامل المخصص.
تناولت تلن المشاورات ؼٌر الرسمٌة ثبلثة بنود فرعٌة من جدول
األعمال حول :التحضٌر لدخول اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ ،والتحضٌر
النعماد الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً اتفاق بارٌس ،وحصر التمدم الذي أحرزته الهٌبات الفرعٌة فً العمل
المسند إلٌها فً إطار اتفاق بارٌس والجزء الثالث من الممرر /11م أ -
 21من أجل تعزٌز وتٌسٌر التعاون والتماسن فً تنفٌذ برنامج العمل
واتخاذ إجراءات عند االلتضاء ،ولد تخرج هذه المشاورات بتوصٌات.
وفٌما ٌتعلك بالطلب الممدم من مإتمر األطراؾ بشؤن تنفٌذ العمل
التحضٌري حتى ٌتمكن صندوق التكٌؾ من خدمة اتفاق بارٌس ،اتفمت
األطراؾ على النظر فً ذلن خبلل الجزء الثانً من الدورة األولى
للفرٌك العامل المخصص فً إطار بند جدول األعمال المعنً بالتحضٌر
النعماد الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل.
وحول األمور المتعلمة بتنفٌذ اتفاق بارٌس والتً لم تنالش بعد ،حدد
مندوب البرازٌل :األطر الزمنٌة المشتركة للمساهمات المحددة وطنٌاً،
واالعتراؾ بجهود التكٌؾ المبذولة من البلدان النامٌة؛ وتمدٌم التوجٌه
واإلرشاد المبدبً للجهات الفاعلة فً اآللٌة المالٌة؛ والتدرٌب والتوعٌة
العامة والمشاركة .كما حددت األطراؾ "لضاٌا ٌتٌمة" إضافٌة وخرجوا
فً النهاٌة بمابمة تضم تسعة مسابل محتملة لم ٌتم تناولها فً إطار برنامج
عمل اتفالٌة بارٌس بموجب الممرر /1م أ .21
وحذر مندوب االتحاد األوروبً من االزدواجٌة ،وأشار إلى إمكانٌة تناول
بعض من هذه البنود خبلل دورات الهٌبات الفرعٌة أو إدراج هذه البنود
ضمن مسبولٌات مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
اتفاق بارٌس.
وبنا ًء على الطلبات الممدمة من األطراؾ ،أعد الربٌسان المتشاركان
جدوال مبدبٌا ً بهذه "المضاٌا الٌتٌمة " .ونظرت األطراؾ فٌما إذا كان
ٌنبؽً تمدٌم توصٌات إلى مإتمر األطراؾ حول كٌفٌة أو موضع منالشة
هذه المضاٌا .وبحث العدٌد من مندوبً البلدان النامٌة ترتٌبا ً شامبل لجمٌع
البنود فً الجدول الذي أعده الربٌسان المتشاركان ولكن عارضهم
أخرون.
وحول التحضٌر النعماد الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس ،أٌدت األطراؾ اتباع نهجا ً مبسطا ً فً
التعامل مع :وثابك تفوٌض األطراؾ؛ ولبول المنظمات المرالبة؛
وانتخاب أعضاء المكتب.
وحول حصر التمدم المحرز ،الترح مندوب جنوب إفرٌمٌا ،النظر فً
أسالٌب ببلؼات فترة السنتٌن للدعم اإلرشادي ودعمه مندوبا الصٌن
وتوفالو ،وعارضهم مندوب الوالٌات المتحدة .والترح مندوب سوٌسرا
إدراج هذه األسالٌب ضمن المنالشات الخاصة بتمارٌر فترة السنتٌن.
وحول صندوق التكٌؾ ،نظرت األطراؾ فً المضاٌا التالٌة :المسابل
الربٌسٌة التً ٌتعٌن تناولها من أجل استكمال عمل الفرٌك العامل
المخصص؛ و الخطوات التً ٌتعٌن اتخاذها لتحمٌك تكلٌؾ الفرٌك العامل
المخصص حول هذه المسؤلة؛ والروابط التً ٌتعٌن وضعها فً االعتبار
عند تنفٌذ عمل الفرٌك فً إطار هذا التكلٌؾ.
حث بعض مندوبً البلدان النامٌة على الطلب من صندوق التكٌؾ لخدمة
ومساعدة اتفاق بارٌس .وأوضح العدٌد من مندوبً البلدان المتمدمة بمن
فٌهم مندوب أسترالٌا ومندوب االتحاد األوروبً ومندوب الوالٌات
المتحدة ومندوب سوٌسرا ،نٌابةً عن مجموعة السبلمة البٌبٌة ،أن هذه
المسؤلة تتطلب مزٌدا ً من المنالشات ،مشٌرٌن إلى عدة أمور من بٌنها،
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الدروس المستفادة .شددت البلدان النامٌة على أن صندوق التكٌؾ ٌساهم
بالفعل فً تفعٌل اتفاق بارٌس ،ودعم ممرر إجرابً حول هذه المسؤلة.
أبدى مندوب الوالٌات المتحدة مخاوفه بشؤن :ضمان احتواء الهٌكل
اإلداري على الدول ؼٌر األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو؛ إدراج
الصندوق ضمن الهٌكل المالً لما بعد بارٌس؛ وتمٌٌم فعالٌة الصندوق؛
واالتفاق على جمٌع مصادر التموٌل؛ وإعادة النظر فً سٌاسة الضمانات.
وأضاؾ مندوب االتحاد األوروبً أن :الصندوق هو المإسسة المالٌة
الوحٌدة الخاضعة إلشراؾ مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو؛ كما اشار إلى أن المراجعة الثالث
للصندوق "ال تتم بصورة تلمابٌة" .وٌجب دراسة الترتٌبات البلزمة لعمل
الصندوق .ودعا الى االتفاق على خطة عمل واضحة تتضمن المضاٌا
التً ٌتعٌن حلها ،ووضع جدول زمنً وموعد نهابً لحلها.
وأكد مندوب توفالو ،نٌابةً عن ألل البلدان نمواً ،ومندوب األرجنتٌن على
الحلول الممكنة للمسابل المانونٌة المطروحة .والترح مندوب مجموعة
الـ /77الصٌن أنه بإمكان مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً اتفالٌة بارٌس أن ٌتخذ الترتٌبات البلزمة بسرعة ،بحلول
عام  2018على أبعد تمدٌر.
الدورة الختامٌة :فً ٌوم االثنٌن الموافك  14نوفمبر /تشرٌن الثانً،
لدمت سارة باعشن الربٌسة المتشاركة للفرٌك العامل المخصص النتابج
( )FCCC/APA/2016/L.4 and Add.1وألرتها األطراؾ.
وأوصت األطراؾ بمسودتً ممررٌن ،واحدة لمإتمر األطراؾ واألخرى
لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو.
وأوضحت أن الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل المخصص ٌعتزمان
إصدار المذكرات التوضٌحٌة ؼٌر الرسمٌة التً لاما بإعدادها ،باإلضافة
إلى تمدٌم ملخص بنتابج هذه الدورة المستؤنفة ،استنادا ً إلى اآلراء التً
أوضحتها األطراؾ وعبرت عنها فً الوثابك والتمارٌر التً لدمتها خبلل
هذه الدورة .ملخص البٌانات الختامٌة متاح على الرابط التالً:
.http://www.iisd.ca/vol12/enb12685e.html
أعلنت األمانة العامة عن اآلثار اإلدارٌة والمالٌة المبدبٌة ،مشٌرة إلى أن
تنفٌذ اإلجراءات المتخذة فً إطار البند ( 3إرشادات أخرى تتعلك بمسم
التخفٌؾ من الممرر /1م أ  )21-سٌتطلب مبلػ  65ألؾ ٌورو ،والبند 4
(مزٌد من اإلرشاد والتوجٌه فً المسابل المتعلمة بببلؼات التكٌؾ)
سٌتطلب مبلػ  65ألؾ ٌورو ،والبند ( 5أسالٌب وإجراءات وإرشادات
إطار شفافٌة العمل والدعم) سٌتطلب مبلػ  427ألؾ ٌورو ،وسٌتطلب
تنفٌذ األنشطة الممررة األخرى مبالػ إضافٌة بمٌمة  557ألؾ ٌورو.
لدمت آنا سٌرزٌسكو (بولندا) ممررة الفرٌك العامل المخصص ،تمرٌر
الجزء األول من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص واعتمدته
األطراؾ ()FCCC/APA/2016/L.5
الترح تٌندال الربٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص المعنً
باتفاق بارٌس ،تعلٌك الجزء الثانً من الدورة األولى للفرٌك العامل
المخصص المعنً باتفاق بارٌس فً تمام الساعة  11:23مساء ،وإعادة
انعماد الجزء الثالث من الدورة األولى فً بون فً ماٌو /آٌار 2017
ووافمت األطراؾ على ذلن.
النتٌجة الختامٌة :فً النتابج ) ،(FCCC/APA/2016/L.4أفاد
الربٌسان المتشاركان للفرٌك العامل المخصص عدة أمور من بٌنها:
 الترحٌب بدخول اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ فً  4نوفمبر/
تشرٌن الثانً  2016وتشجٌع األطراؾ التً لم تصدق بعد أو
تمبل أو توافك على اتفاق بارٌس أن تفعل ذلن فً ألرب ولت
ممكن.
 االتفاق على أنه بعد الدخول المبكر التفاق بارٌس فً حٌز
التنفٌذ ،لم ٌعد هنان حاجة لمزٌد من العمل فً إطار البند ( 8أ)
من جدول أعماله (التحضٌر لدخول اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ).
 التشدٌد على استعداد الفرٌك لتنفٌذ أٌة إرشادات خاصة بعمله
المستمبلً الذي ٌمكن أن ٌُسند إلٌه من مإتمر األطراؾ.
 النظر ،فً إطار البند الفرعً ( 8ب) من جدول أعماله
(التحضٌر لعمد الدور األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس) ،النظام الداخلً لمإتمر
األطراؾ العامل وتوصٌته ،من خبلل مإتمر األطراؾ ،بإعداد
مسودة ممرر ( )FCCC/APA/2016/L.4/Add.1بشؤن
هذه المسؤلة للنظر فٌها واعتمادها.
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 اإلحاطة علما ً بؤنه خبلل الدورة الخامسة واألربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ ،كان من الممكن إحراز تمدم فً العمل على
جمٌع بنود جدول األعمال الموضوعٌة ،ولكن ال ٌزال هنان
الكثٌر الذي ٌنبؽً تنفٌذه فً ضوء الدخول المبكر التفاق بارٌس
حٌز التنفٌذ.
 التشدٌد على ضرورة إحراز تمدم فً جمٌع البنود بطرٌمة
مترابطة ومتوازنة وضمان اتباع نهج منسك فٌما ٌخص
المسابل ذات الصلة المحالة إلى الهٌبتٌن الفرعٌتٌن للنظر فٌها.
 دعوة األطراؾ إلى تمدٌم وجهات نظرها بحلول  30ابرٌل/
نٌسان  ،2017حول كٌفٌة سٌر العمل فً فترة ما بعد الجزء
الثالث من الدورة األولى للفرٌك العامل المخصص بطرٌمة
متماسكة ومتوازنة ومنسمة ،مع الوضع فً االعتبار المسابل
ذات الصلة المحالة إلى الهٌبتٌن الفرعٌتٌن للنظر فٌها.
 الموافمة على تطبٌك أسالٌب تنظٌم العمل المعمول بها فً
الجزء األول من الدورة األولى للفرٌك العامل خبلل الجزء
الثالث.
 اإلحاطة علما ً بالتمدم المحرز فً جمٌع البنود الموضوعٌة
الواردة فً جدول أعمال الفرٌك العامل المخصص على النحو
المبٌن فً المذكرات الرسمٌة التً أعدها المٌسرون
المتشاركون للمشاورات ؼٌر الرسمٌة التً تناولت البنود ذات
الصلة بالفرٌك ،والموافمة على اعتبار تلن المذكرات مجدٌة
للعمل المستمبلً للفرٌك.
وحول البند  3من جدول األعمال (المزٌد من التوجٌه واإلرشاد فٌما
ٌتعلك بالمسم الخاص بالتخفٌؾ فً الممرر /1م أ  )21-وبنوده الفرعٌة،
أفاد الربٌسان المتشاركان للفرٌك العامل المخصص بعدة أمور من بٌنها:
 دعوة األطراؾ إلى تمدٌم وجهات نظرها لبل  1ابرٌل /نٌسان
 ،2017حول المضاٌا التً نولشت فً إطار هذا البند من
جدول األعمال ،مع األخذ بعٌن االعتبار المسابل المتصلة بهذا
البند التً حددتها األطراؾ والمدرجة فً مرفك المذكرة ؼٌر
الرسمٌة التً أعدها الربٌسان المٌسران.
 األسبلة المتصلة بهذا البند التً حددتها األطراؾ والمدرجة فً
مرفك المذكرة ؼٌر الرسمٌة التً أعدها الربٌسان المٌسران.
 الطلب من األمانة بتجمٌع تلن الوثابك والتمارٌر وإتاحتها
مجمعة على المولع اإللٌكترونً لبلتفالٌة اإلطارٌة لبل انعماد
الجزء الثالث من الدورة األولى للفرٌك العامل المخصص.
ٌ طلب من األمانة تنظٌم مابدة مستدٌرة مفتوحة لؤلطراؾ
والدول المرالبة تحت إشراؾ الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك
العامل المخصص ،وعمدها بتارٌخ  6ماٌو /آٌار 2017
بالتزامن مع موعد انعماد الجزء الثالث من الدورة األولى
للفرٌك العامل المخصص.
وحول البند  4من جدول األعمال (المزٌد من التوجٌه واإلرشاد فٌما
ٌتعلك بببلؼات التكٌؾ باعتبارها أحد عناصر المساهمات المحددة وطنٌا ً
والمشار إلٌها فً المادتٌن  11-7و 10-7من اتفاق بارٌس) لام الفرٌك
العامل المخصص باآلتً:
ٌ طلب من األمانة إعداد مذكرة لبل  15فبراٌر /شباط ،2017
تضم معلومات عن كل عنصر ٌمكن تحدٌده من لبل األطراؾ،
مع مراعاة المبادئ التوجٌهٌة لمختلؾ األدوات المذكورة فً
المادة  11-7من اتفاق بارٌس ،أٌنما وجدت .وٌنبؽً أن تنظر
تلن المذكرة فً المابمة ؼٌر الحصرٌة بالعناصر التً تم
تحدٌدها فً تمارٌر ووثابك األطراؾ والمرفك بالمذكرة
الموجزة الرسمٌة التً أعدها المٌسران المتشاركان.
ٌ دعو األطراؾ إلى تمدٌم وجهات النظر لبل  30مارس /آذار
 ،2017حول ببلؼات التكٌؾ بوصفها أحد عناصر المساهمات
المحددة وطنٌاً ،والمشار إلٌها فً المادتٌن  11-7و 10-7من
اتفاق بارٌس ،مع األخذ فً االعتبار المنالشات التً دارت
حول هذا البند فً هذه الدورة ،فضبل عن مرفك المذكرة ؼٌر
الرسمٌة التً أعدها المٌسران المتشاركان.
ٌ طلب من األمانة تجمٌع كل الوثابك والتمارٌر الممدمة من
األطراؾ حول هذا البند من جدول األعمال لبل  1ابرٌل/
نٌسان .2017
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ٌ طلب من األمانة تنظٌم مابدة مستدٌرة مفتوحة لؤلطراؾ
والدول المرالبة تحت إشراؾ الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك
العامل المخصص ،وعمدها بتارٌخ  6ماٌو /آٌار 2017
بالتزامن مع موعد إنعماد الجزء الثالث من الدورة األولى
للفرٌك العامل المخصص.
ٌ طلب من األمانة تنظٌم ورشة عمل تحت إشراؾ الربٌسٌن
المتشاركٌن للفرٌك العامل المخصص ،لمنالشة البند  4من
جدول األعمال بتارٌخ  5ماٌو /آٌار  2017بالتزامن مع موعد
انعماد الجزء الثالث من الدورة األولى للفرٌك العامل
المخصص.
وحول البند  5من جدول األعمال (أسالٌب وإجراءات وإرشادات
إطار شفافٌة العمل والدعم المشار إلٌه فً المادة  13من اتفاق بارٌس)
لام الفرٌك العامل المخصص باآلتً:
ٌ دعو األطراؾ إلى تمدٌم وجهات النظر لبل  15فبراٌر /شباط
 ،2017حول لابمة األسبلة.
ٌ طلب من األمانة تنظٌم ورشة عمل داخل الدورة تحت إشراؾ
الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل المخصص لبل موعد
إنعماد الجزء الثالث من دورته األولى ،للتركٌز على
الموضوعات المتضمنة فً وثابك وتمارٌر األطراؾ ،على أن
تبدأ بمنالشة تمدٌم التمارٌر واالعتراؾ بارتباطها الوثٌك
بمراجعة الخبراء التمنٌٌن والدراسة التٌسٌرٌة متعددة األطراؾ
للتمدم .ولذلن ٌنبؽً ،عند الضرورة ،تحدٌد ما إذا كانت تلن
الورشة تعمد بالتزامن مع اإلببلغ بالتمارٌر أو مكملة لها أو
كبلهما.
ٌ طلب من الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل المخصص إعداد
تمرٌر ورشة العمل للنظر فٌه خبلل الجزء الثالث من دورته
األولى وذلن بدعم من األمانة.
ٌ شٌر إلى وجوب لٌام الربٌسٌن المتشاركٌن واألمانة أثناء تنظٌم
الورشة ،بتنظٌم الروابط مع بمٌة بنود جدول األعمال لتجنب
إزدواجٌة العمل.
وحول البند  6من جدول األعمال (المسابل المتعلمة بعملٌة التمٌٌم
العالمً المشار إلٌها فً المادة  14من اتفاق بارٌس) وبنوده الفرعٌة ،لام
الفرٌك العامل المخصص باآلتً:
الترحٌب بمشورة الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة حول
كٌفٌة استعانة التمٌٌم العالمً بتمارٌر التمٌٌم التً أعدتها الهٌبة الحكومٌة
الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ.
ٌ دعو األطراؾ إلى تمدٌم وجهات النظر لبل  30أبرٌل /نٌسان
 ،2017حول األمور التً جرت منالشتها فً إطار هذا البند
من جدول األعمال ،مع األخذ فً االعتبار األسبلة التً طرحتها
األطراؾ حول الروابط والسٌاق والمصادر والمدخبلت
واألسالٌب والنتابج /المخرجات.
وحول البند  7من جدول األعمال (أسالٌب وإجراءات التشؽٌل الفعال
للجنة المعنٌة بتٌسٌر التنفٌذ وتشجٌع االمتثال المشار إلٌها فً المادة -15
 2من اتفاق بارٌس) ٌدعو الفرٌك العامل المخصص األطراؾ إلى تمدٌم
وجهات النظر والممترحات لبل  30مارس /آذار  ،2017ودعوتهم للمٌام
باآلتً:
 تحدٌد األسالٌب واإلجراءات البلزمة للتشؽٌل الفعال للجنة
المشار إلٌها فً المادة  2-15من اتفاق بارٌس.
 توضٌح العناصر التً ٌمكن تناولها من خبلل هذه األسالٌب
واإلجراءات.
 تبادل وجهات النظر حول كٌفٌة استكمال العمل فً هذا البند من
جدول األعمال.
وحول البند  8من جدول األعمال (مسابل أخرى تتعلك بتنفٌذ اتفاق
بارٌس) وجمٌع بنوده الفرعٌة ،لام الفرٌك العامل المخصص باآلتً:
ٌ شٌر إلى إجراء منالشات بناءة ومثمرة خبلل الدورة حول كافة
المضاٌا التً ٌؽطٌها هذا البند من جدول األعمال ،بما فً ذلن
المنالشات الموضوعٌة حول صندوق التكٌؾ التً بدأت فً
الجزء الثانً من دورته األولى.
ٌ شٌر إلى تمدٌم إحدى مجموعات األطراؾ مسودة ممرر حول
استفادة اتفاق بارٌس من صندوق التكٌؾ بؽرض إلراره خبلل
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الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً اتفاق بارٌس ،ورأت مجموعة أخرى أن هذا
الممرر سابما ً ألوانه.
ٌ حٌط علما ً بالمسابل اإلضافٌة المحتملة المتعلمة بتنفٌذ اتفاق
بارٌس وانعماد الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس ،والتً حددتها بعض
األطراؾ ،وٌرى البعض األخر من األطراؾ أن تلن المسابل
لم ٌتم تناولها حتى اآلن كما هو واضح فً مرفك المذكرة ؼٌر
الرسمٌة التً أعدها الربٌسان المتشاركان للمشاورات ؼٌر
الرسمٌة التً أجرٌت حول البند (8ب) من جدول األعمال.
وٌوافك على عرض تلن المعلومات على مإتمر األطراؾ فً
دورته الثانٌة والعشرٌن للنظر فٌها واتخاذ المرار المبلبم.
باإلضافة إلى ذلن ،لام الفرٌك العامل المخصص باآلتً:
 بالنسبة لجمٌع البنود المدرجة فً جدول أعماله والتً تمت دعوة
األطراؾ لتمدٌم وجهات النظر بشؤنها ،مع األخذ بعٌن االعتبار
األسبلة التوجٌهٌةٌ ،إكد الفرٌك أن تلن البنود واألسبلة ال تمنع
األطراؾ من تمدٌم وثابك وتمارٌر حول أي جانب من جوانب
المضاٌا المطروحة ضمن جدول أعمال الفرٌك.
ٌ كرر دعوته السابمة لؤلطراؾ والمنظمات المرالبة المعترؾ بها
لتمدٌم المعلومات واآلراء والممترحات بشؤن أي من أعمال الفرٌك
لبل كل دورة من دوراته.
ٌ حٌط علما ً بؤن الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك ٌعتزمان إصدار
المذكرات التوضٌحٌة ؼٌر الرسمٌة التً لاما بإعدادها ،باإلضافة
إلى ملخص عن نتابج هذه الدورة المستؤنفة ،استنادا ً إلى اآلراء
التً أوضحتها األطراؾ وعبرت عنها فً الوثابك والتمارٌر التً
لدمتها خبلل الجزء الثانً من الدورة األولى للفرٌك .وتهدؾ هذه
المذكرة إلى تعزٌز فهم نطاق المسابل التً ٌنبؽً حلها فً إطار
كل بند من جدول األعمال ،وتحدٌد خٌارات واسعة لتحمٌك المهام
المسندة للفرٌك ،أٌنما أمكن ،دون المساس بؤي من الخٌارات التً
لد تحددها األطراؾ فً المستمبل.
فً ممرره (ٌ ،)FCCC/APA/2016/L.4/Add.1وصً مإتمر
األطراؾ بؤن ٌعتمد مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً اتفاق بارٌس مسودة الممرر الواردة فً المرفك حول النظام الداخلً
للمإتمر.
فً ممرره (ٌ ،)FCCC/APA/2016/L.4/Add.1مرر مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس بؤنه عند
تطبٌك مسودة النظام الداخلً لمإتمر األطراؾ ،وفما ً للمادة  5-16من
اتفاق بارٌسٌ ،نبؽً إدران اآلتً:
 فٌما ٌتعلك بمسودة المواعد من  22إلى  ،26تنتهً مدة تكلٌؾ
أي عضو بدٌل انتخبته األطراؾ فً اتفاق بارٌس من بٌنها وفما ً
للمادتٌن  3-18 3-16من االتفاق ذاته ،فً نفس الولت المحدد
للعضو المستعاض عنه.
 فٌما ٌتعلك بمسودة المواعد من  17إلى  ،21تسري على وثابك
تفوٌض ممثلً األطراؾ فً اتفاق بارٌس على ممثلٌهم
المشاركٌن فً دورات مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ
العامل ،وٌجوز تمدٌم تمرٌر واحد عن وثابك التفوٌض التً
سوؾ تمدم لبلعتمادها من مكتب مإتمر األطراؾ ومإتمر
األطراؾ العامل ،وفما ً لئلجراءات المعمول بها.
 فٌما ٌتعلك بمسودة الماعدتٌن  6وٌ ،7مكن لبول المنظمات
المرالبة الممبولة لدى الدورات السابمة لمإتمر األطراؾ ،لدى
الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل ،وٌمكن اتباع عملٌة
واحدة لمبول المنظمات المرالبة فً دورات المإتمرٌن على أن
ٌتخذ مإتمر األطراؾ المرارات ذات الصلة بتلن المنظمات.

الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ (الدورة الخامسة واألربعٌن)
افتتح توماس شروسزكزو (بولندا) ،ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الدورة
الخامسة واألربعٌن فً االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانًٌ .وجد مخلص
بالبٌانات اإلفتتاحٌة التً أجرٌت خبلل الجلسة العامة للهٌبة على الرابط
التالًhttp://www.iisd.ca/vol12/enb12679e.html :
المسائل التنظٌمٌة :ألر األطراؾ جدول األعمال فً االثنٌن  7نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،ووافموا على تنظٌم العمل )،(FCCC/SBI/2016/9
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مع تعلٌك النظر فً البند الفرعً الخاص بالمعلومات الواردة فً
الببلؼات الوطنٌة الممدمة من األطرؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك األول.
ثم افتتحت الهٌبة بنود جدول األعمال الفردٌة وأحالتها إلى فرق االتصال
أو المشاورات ؼٌر الرسمٌة أو المشاورات التً أجراها ربٌس الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ .ألرت الهٌبة الفرعٌة النتابج وأوصت بمسودة ممررات
ٌنظر فٌها خبلل الجلسات الختامٌة لمإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو.
دورة الفرٌك العامل المعنً بالتمٌٌم متعدد األطراف فً إطار عملٌة
المراجعة والتمٌٌم الدولٌة :انعمدت الجولة الثانٌة للتمٌٌم متعدد األطراؾ
فً إطار عملٌة المراجعة والتمٌٌم الدولٌة ٌومً السبت  12واالثنٌن 14
نوفمبر /تشرٌن الثانً .البث الشبكً لتلن الفاعلٌات متاح على الروابط
التالٌة
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/first;working-group-session-of-the-multilateral-as
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/first;working-group-session-of-the-multilateral--2
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/firstworking-group-session-of-the-multilateral--3; and
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/firstworking-group-session-of-the-multilateral--4.
تماسم وجهات النظر التٌسٌري فً إطار عملٌة التشاور والتحلٌل
الدولٌة :أجري تماسم وجهات النظر التٌسٌري فً إطار عملٌة التشاور
والتحلٌل الدولٌة فً ٌوم الخمٌس  10نوفمبر /تشرٌن الثانً .البث الشبكً
لتلن الفاعلٌات متاح على الروابط التالٌة:
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi;facilitative-sharing-of-views-part-1
and
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbifacilitative-sharing-of-views-part-2.
انتخاب أعضاء المكتب عدا الرئٌس :فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر/
تشرٌن الثانً انتخبت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تشى هوا شٌن (الصٌن)
لمنصب نابب ربٌس الهٌبة وتوؼبا إسمٌل (تركٌا) ممررا ً لها.
اإلبالغ بالتمارٌر الممدمة من األطراف المدرجة فً المرفك األول من
االتفالٌة ومراجعتها :المولف الخاص بتمدٌم ومراجعة التمارٌر الثانٌة
لفترة السنتٌن من األطراف المدرجة فً المرفك األول :فً ٌوم االثنٌن 7
نوفمبر /تشرٌن الثانً أُحٌطت الهٌبة علما ً بمولؾ تمدٌم ومراجعة التمارٌر
الثانٌة لفترة السنتٌن الممدمة من األطراؾ المدرجة فً المرفك األول
).(FCCC/SBI/2016/INF.9
تمارٌر التجمٌع والمحاسبة لفترة السنتٌن الثانٌة الممدمة من األطراف
المدرجة فً االتفالٌة :تم النظر فً هذا البند للمرة األولى
)،(FCCC/SBI/2016/INF.10, Add.1 and Add.1/Corr.1
فً ٌوم االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً .واتفمت األطراؾ على إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتشارن فً تٌسٌرها هٌلٌن بلوم (نٌوزٌلندا) وآن
راسموسن (ساموا).
فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً أجرٌت حول نص مسودة ممرر مإتمر
األطراؾ ،أوضحت بلوم المٌسرة المتشاركة الفرق بٌن ثبلثة خٌارات
وهً :الترحٌب بتجمٌع ودمج التمارٌر الثانٌة لفترة السنتٌن الممدمة من
األطراؾ المدرجة فً المرفك األول ،وتضمٌن معلومات محددة تعتمد
على تجمٌع ودمج التمارٌر ،وتضمٌن معلومات عامة حول تجمٌع ودمج
التمارٌر.
وأعربت األطراؾ عن دعمها للخٌارٌن األول والثانً ،ولكن لم تتفك على
ذلن .أشارت هٌلٌن بلوم ،المٌسرة المتشاركة إلى أنها تشاورت مع ربٌس
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بشؤن كٌفٌة المضً لدما ،ولكنها ذكرت أنه لم ٌكن
هنان توافك فً اآلراء بشؤن هذه المسؤلة ،ولذلن سٌتم وضع هذا البند
الفرعً على جدول أعمال الدورة السادسة واألربعون للهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ.
فً ٌوم الجمعة الموافك  11نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمدت الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ النتابج اإلجرابٌة .ولال شروسزكزو ربٌس الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ أنه سٌمدم تمرٌرا ً إلى مإتمر األطراؾ إلفادته بؤن الهٌبة لم تتمكن
من التوصل إلى نتابج موضوعٌة بشؤن هذا البند.
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النتٌجة الختامٌة :فً نتابجها ( ،)FCCC/SBI/2016/L.26وافمت
الهٌبة على مواصلة النظر فً هذا البند فً دوراتها السادسة واألربعٌن.
إعادة النظر فً المبادئ التوجٌهٌة إلعداد البالغات الوطنٌة من لبل
األطراف المدرجة فً الجزء الثانً من المرفك األول لالتفالٌة :المبادئ
التوجٌهٌة إلعداد تمارٌر البالغات الوطنٌة فً إطار اتفالٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ :تم النظر فً هذا البند للمرة األولى فً ٌوم
االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً .وأجرٌت مشاورات بمٌادة شروسزكزو
ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ مع األطراؾ المعنٌة .ووافمت األطراؾ على
إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتشارن فً تٌسٌرها هٌلٌن بلوم (نٌوزٌلندا)
وآن راسموسن (ساموا).
أشار توماس شروسزكزو الربٌس المتشارن ،إلى أن المبادئ التوجٌهٌة
المنمحة أصبحت "جاهزة تمرٌباً" ،ولكن لم ٌتم إٌجاد حل "للمسؤلة
المعلمة" .ألرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ مسودة النتابج التً اعتمدت الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ (.)FCCC/SBI/2016/L.42
فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً .أشار شروسزكزو ربٌس
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ إلى أن المبادئ التوجٌهٌة المنمحة أصبحت "جاهزة
تمرٌباً" ،ولكن لم ٌتم إٌجاد حل "للمسؤلة المعلمة" الخاصة بالفمرة 71
(حول اإلببلغ بالمعلومات فً المبادئ التوجٌهٌة) والتشجٌع على تمدٌم
الترجمة اإلنجلٌزٌة.
وأعربت العدٌد من األطراؾ عن أسفها لعدم إلرار المبادئ التوجٌهٌة.
وأعربت أخرى ،بما فً ذلن مندوبً نٌوزٌلندا والوالٌات المتحدة
والنروٌج وسوٌسرا ،عن استعدادها لتطبٌك المبادئ التوجٌهٌة المنمحة
طوعاً ،أو النظر فً إدراج بعض عناصر المبادئ التوجٌهٌة فً الببلؼات
الوطنٌة السابعة الخاصة بهم.
ولال مندوب االتحاد الروسً أن تطبٌك مسودة المبادئ التوجٌهٌة لٌس
من شؤنه أن ٌضمن شفافٌة الببلؼات الوطنٌة واتسالها ولابلٌتها للممارنة،
وأٌد تطبٌك المبادئ التً تم إلرارها فمط .فً االثنٌن  14نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة النتابج.
النتٌجة الختامٌة :فً نتابجها ( ،)FCCC/SBI/2016/L.42وافمت
الهٌبة على مواصلة النظر فً هذا البند الخاص بالمضاٌا المعلمة الواردة
فً الفمرة  71من المرفك األول من الوثٌمة .FCCC/SBI/2016/8
تمرٌر عن بٌانات الجرد الوطنٌة لغازات الدفٌئة الممدمة من األطراف
المدرجة فً المرفك األول للفترة  :2014-1990أُحٌطت الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ علما ً بالتمرٌر ( )FCCC/SBI/2016/19فً االثنٌن 14
نوفمبر /تشرٌن الثانً.
تمرٌر التجمٌع وتمرٌر المحاسبة الممدمة من األطراف المدرجة فً
المرفك باء بموجب بروتوكول كٌوتو :وافمت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على
توصٌة مإتمر األطراؾ العامل باإلحاطة علما ً بتمرٌر التجمٌع السنوي
) (FCCC/KP/CMP/2016/6 and Add.1فً االثنٌن 14
نوفمبر /تشرٌن الثانً.
اإلبالغ بالتمارٌر الممدمة من األطراف غٌر المدرجة فً المرفك األول:
عمل فرٌك الخبراء االستشاري :تم النظر فً هذا البند
) (FCCC/SBI/2016/15, 16 and 17للمرة األولى فً االثنٌن 7
نوفمبر /تشرٌن الثانً .ووافمت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر
رسمٌة ٌتشارن فً تٌسٌرها هٌلٌن بلوم (نٌوزٌلندا) وآن راسموسن
(ساموا).
فً مشاورات ؼٌر رسمٌة نظرت األطراؾ فً عدة أمور من بٌنها
مسودة أعدها مإتمر األطراؾ بشؤن استعراض فرٌك الخبراء
االستشاري ،ووافمت األطراؾ على "النظر فً" بدال من "البدء فً"
االستعراض خبلل الدورة الثامنة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
فً ٌوم الجمعة  11نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
النتابج وأحالت مسودة الممرر ومسودة النتابج إلى مإتمر األطراؾ للنظر
فٌها .وفً الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ
الممرر والنتابج.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ) ،(FCCC/SBI/2016/L.28تحٌط
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ علما ً بالتمدم الذي أحرزه فرٌك الخبراء االستشاري
فً تنفٌذ خطة عملها لعام  ،2016فٌما ٌتعلك بعدة أمور من بٌنها ،برامج
التدرٌب وورش العمل والمواد التدرٌبٌة ودورات التعلم اإللكترونً
والحلمات الشبكٌة ومنتدٌات االنترنت .كما تحٌط الهٌبة علما ً باآلثار
المالٌة التمدٌرٌة لدعم تنفٌذ أعمال فرٌك الخبراء االستشاري فً -2017
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 ،2018وتدعو البرامج والمنظمات متعددة األطراؾ إلى التعاون مع
مرفك البٌبة العالمٌة ،حسب االلتضاء ،فً تمدٌم الدعم لؤلطراؾ ؼٌر
المدرجة فً المرفك األول إلعداد الببلؼات الوطنٌة وتمارٌر التحدٌث
لفترة السنتٌن.
وفً ممرره ) ،(FCCC/SBI/2016/L.28/Add.1لام مإتمر
األطراؾ باآلتً:
ٌ مرر عدم تؽٌٌر مهمة فرٌك الخبراء االستشاري وشروطه
المرجعٌة الواردة فً الممرر / 1م أ 21-ومرفمه.
ٌ طلب من الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ النظر فً مراجعة مدة ومهمة
فرٌك الخبراء االستشاري وشروطه المرجعٌة فً دورتها
الثامنة واألربعٌن بهدؾ التوصٌة بمسودة ممرر فً هذا الشؤن
للنظر فٌها واعتمادها خبلل الدورة الرابعة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ.
ٌ طلب إلى األمانة تسهٌل إجراءات وأعمال فرٌك الخبراء
االستشاري ،وفما ً لتوافر الموارد المالٌة.
فً النتٌجة (ٌ ،)FCCC/SBI/2016/L.28/Add.2دعو مإتمر
األطراؾ أحد ممثلً األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك األول من ؼٌر
الممثلٌن فً الدوابر االنتخابٌة المشار إلٌها فً الفمرة  3من الممرر / 3م
أ 8-بشؤن عضوٌة فرٌك الخبراء االستشاري ،لمواصلة المشاركة فً
عمل الفرٌك بصفة مرالب.
وافمت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتشارن فً تٌسٌرها
هٌلٌن بلوم (نٌوزٌلندا) وآن راسموسن (ساموا).
توفٌر الدعم المالً والتمنً :تم النظر ألول مرة فً هذا البند
FCCC/SBI/2016/INF.17
and
( INF.18,
ٌ )FCCC/CP/2016/6, Add.1 and Add.2وم االثنٌن 7
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ووافمت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر
رسمٌة تشارن فً تٌسٌر أعمالها هٌلٌن بلوم (نٌوزٌلندا) وآن راسموسن
(ساموا).
وخبلل تلن المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،نالشت األطراؾ تفعٌل مبادرة بناء
المدرات من أجل الشفافٌة وإدراج "جهود" تلن المبادرة فً دورة التجدٌد
الممبلة لمرفك البٌبة العالمٌة واالعتراؾ بالتحدٌات التً تواجهها
األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك األول فً تمدٌم تمارٌر التحدٌث لفترة
السنتٌن.
فً ٌوم الجمعة  11نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
النتابج.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ) ،(FCCC/SBI/2016/L.33لامت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
 الترحٌب بالمعلومات التً لدمها مرفك البٌبة العالمٌة فً تمرٌره
إلى الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ حول :إنشاء
مبادرة بناء المدرات من أجل الشفافٌة ،متضمنة أسالٌب البرمجة
والتنفٌذ والمساهمات الطوعٌة التً تعهدت بها العدٌد من
البلدان ،والدعم المالً الممدم لؤلطراؾ ؼٌر المدرجة فً
المرفك األول من أجل إعداد الببلؼات الوطنٌة وتمارٌر
التحدٌث لفترة السنتٌن وبرنامج الدعم العالمً إلعداد تلن
الببلؼات والتمارٌر من األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك
األول ،وخاصةً فٌما ٌتعلك بتطوٌر وتنفٌذ برنامج عمل .2016
 التوصٌة بؤن ٌطلب مإتمر األطراؾ إلى مرفك البٌبة العالمٌة
مواصلة تمدٌم المعلومات المشار إلٌها أعبله فً تمارٌره
السنوٌة.
 اإلشارة مع التمدٌر إلى الجهود الناجحة لمرفك البٌبة العالمٌة
من أجل اتخاذ إجراءات سرٌعة إلنشاء مبادرة بناء المدرات من
أجل الشفافٌة عن طرٌك المساهمات.
 تشجٌع مرفك البٌبة العالمٌة ،حسب بتوافر الموارد المالٌة فً
الصندوق االستبمانً لمبادرة بناء المدرات من أجل الشفافٌة،
على اعتماد أول مجموعة من مشروعات المبادرة فً ألرب
ولت ممكن ،وتشجٌع البلدان النامٌة على تمدٌم ممترحات لتلن
المشروعات للحصول على موارد مالٌة من الصندوق
االستبمانً للمبادرة؛
 االعتراؾ بالتحدٌات التً تواجه األطراؾ ؼٌر المدرجة فً
المرفك األول فً تمدٌم تمارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن فً الولت
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المناسب ،واإلحاطة علما ً بؤنه حتى  9نوفمبر /تشرٌن الثانً
 ،2016كان العدٌد من تلن التمارٌر معلماً ،واإلشارة إلى الفمرة
( 41أ) من الممرر / 1م أ 21-الذي ٌنص على وجوب تمدٌم
األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك األول أول تمرٌر تحدٌث
بحلول دٌسمبر /كانون األول  ،2014وذلن بما ٌتفك مع لدرات
كل منها ومستوى الدعم الممدم لها إلعداد تلن التمارٌر،
وتشجٌع األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك األول التً لم
تنتهً بعد من إعداد التمرٌر األول وتمدٌمه على المٌام بذلن فً
ألرب ولت ممكن.
 اإلشارة إلى طلب األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفك األول
للحصول على مزٌد من الدعم التمنً بهدؾ تحسٌن لدراتها
المحلٌة لتسهٌل مواصلة استٌفاء شروط إعداد التمارٌر ،وتشجع
األطراؾ المدرجة فً المرفك الثانً من االتفالٌة واألطراؾ
من البلدان المتمدمة األخرى المادرة على المٌام بذلن ،على
توفٌر الموارد المالٌة البلزمة لتمكٌن األمانة من مواصلة
االستجابة لهذا الطلب.
تمارٌر موجزة عن التحلٌل التمنً لتمارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن
الممدمة من األطراف غٌر المدرجة فً المرفك األول :فً االثنٌن 7
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أُحٌطت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ علما ً بالتمارٌر
الموجزة (FCCC/SBI/ICA/2015/TASR.1/AND, and
FCCC/SBI/ICA/2016/TASR.1/ARG, COL, CRI,
) LBN, MEX and PRYالتً تم اإلنتهاء منها خبلل الفترة من 1
مارس /آذار إلى  30سبتمبر /أٌلول .2016
وضع أسالٌب وإجراءات تشغٌل واستخدام السجل العام المشار إلٌه فً
المادة  12-4من اتفاق بارٌس :تم النظر فً هذا البند ألول مرة فً ٌوم
االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ووافمت األطراؾ على إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌر أعمالها مادلٌن ضٌوؾ سار
(السنؽال) وجٌرتراد فوالنسكً (النمسا).
وخبلل تلن المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،تباٌنت وجهات نظر األطراؾ فً
الممام األول حول خطة العمل فً هذا البند ،ودعت اثنان من مجموعات
البلدان النامٌة إلى تبادل المزٌد من وجهات النظر ،أثناء انتظار اإلنتهاء
من عمل الفرٌك العامل المخصص فً المساهمات المحددة وطنٌاً .عبلوة ً
على ذلن ،حث مندوب أحد األطراؾ على الخروج بنتابج إجرابٌة فمط.
أٌدت بعض البلدان النامٌة وبعض البلدان المتمدمة دعوة األطراؾ لتمدٌم
الوثابك والتمارٌر ،بٌنما عارض العدٌد من مندوبً البلدان المتمدمة ذلن
على اعتبار أن هذا األمر سٌكون سابما ً ألوانه ،حٌث أن نطاق العمل
والخطوات اإلجرابٌة الممبلة ٌجب أن ٌتم تحدٌدها أوال.
وحول جهود األمانة المبذولة لتحسٌن السجل المإلت ،نالشت األطراؾ
التراح ع ُِرض على األمانة بشؤن 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
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،عارض فرٌك واحد 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).
وحول اإلشارة إلى أوجه الترابط مع األعمال األخرى بالهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ والفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس ،عارض مندوبو
بعض البلدان المتمدمة إضافة نصوص حول ضمان الترابط وتجنب
االزدواجٌة ،ووافمت األطراؾ فً النهاٌة على استخدام صٌاؼة لؽوٌة
وردت فً نتابج الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
فً ٌوم الجمعة  11نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
النتابج.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ) ،(FCCC/SBI/2016/L.35لامت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعدة أمور من بٌنها اإلحاطة علما ً بوجهات النظر
المتبادلة بٌن األطراؾ خبلل الدورة التً تناولت أسالٌب وإجراءات
تشؽٌل واستخدام السجل العام المشار إلٌه فً الفمرة  29من الممرر / 1م
أ ،21-والعبللة بٌن عمل الهٌبة فً إطار هذا البند من جدول األعمال
وعملها فً إطار البند السادس من جدول أعمال دورتها الخامسة
واألربعٌن (وضع أسالٌب وإجراءات تشؽٌل واستخدام السجل العام
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المشار إلٌه فً المادة  12-7من اتفاق بارٌس ،وعبللته كذلن بعمل
الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس.
وافمت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة خبلل
دورتها السادسة واألربعٌن.
وضع أسالٌب وإجراءات تشغٌل واستخدام السجل العام المشار إلٌه فً
المادة  12-7من اتفاق بارٌس :تم النظر فً هذا البند ألول مرة فً ٌوم
االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ووافمت األطراؾ على إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌر أعمالها مادلٌن ضٌوؾ سار
(السنؽال) وجٌرتراد فوالنسكً (النمسا).
وخبلل تلن المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،ركزت األطراؾ فً الممام األول
على طبٌعة هذا البند من جدول األعمال وخطة العمل ذات الصلة به،
وأٌد مندوبا مجموعتٌن من البلدان النامٌة النتابج اإلجرابٌة ،فً حٌن
عارض العدٌد من مندوبً البلدان المتمدمة ذلن ،معربٌن عن تفضٌلهم
ألن ٌتم دمج هذا البند ضمن البند الخامس من جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ (وضع أسالٌب وإجراءات تشؽٌل واستخدام السجل العام المشار
إلٌه فً المادة  12-4من اتفاق بارٌس).
الحظت العدٌد من األطراؾ مدى الترابط بٌن التكٌؾ والتخفٌؾ
والمنالشات التً تجرى فً إطار الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس ،وأٌد البعض إرجاء المنالشات الموضوعٌة المتعلمة بشكل السجل
حتى ٌنتهً الفرٌك العامل المخصص من إعداد إرشادات ببلؼات التكٌؾ.
وأشار مندوب إحدى البلدان المتمدمة إلى المرونة التً تتمتع بها األطراؾ
لتمدٌم مساهمات محددة وطنٌا ً عن المنافع المشتركة للتكٌؾ والتخفٌؾ،
فضبل عن خٌار عدم تمدٌم ببلؼات التكٌؾ .ولال أحد المندوبٌن أنه وفما ً
لنتابج الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذٌ ،مكن أن ٌُطلب من األمانة تمٌٌم آثار التكلفة
والموارد المطلوبة إلعداد اثنٌن من السجبلت.
وصؾ مندوبو بعض األطراؾ ،وعارضهم البعض األخر ،المطالبة
بتمدٌم وثابك وتمارٌر بؤنها "سابمة ألوانها" .ولم تتمكن األطراؾ من
الوصول إلى اتفاق حول العمل بٌن الدورات أو الخطوات الممبلة ،لذا
اتفمت على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة خبلل الدورة السادسة
واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
فً ٌوم الجمعة  11نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
النتابج ) .(FCCC/SBI/2016/L.36وأشار مندوب المملكة العربٌة
السعودٌة إلى أنه لد ُ
طلب من المٌسرٌن المتشاركٌن تمدٌم تمرٌر إلى
ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول ارتباط هذا البند من جدول أعمال الهٌبة
بالبند  ،5وطلبت بعض األطراؾ بدمج هذٌن البندٌن .وأشار توماس
شروسزكزو ،ربٌس الهٌبة ،إلى الملك إزاء ذلن مشٌرا ً إلى أنه سوؾ
ٌإخذ بعٌن االعتبار عند إعداد جدول األعمال المإلت للدورة الممبلة.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ) ،(FCCC/SBI/2016/L.36لامت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعدة أمور من بٌنها اإلحاطة علما ً بوجهات النظر
التً أعربت عنها األطراؾ خبلل الدورة التً تناولت هذه المسؤلة بما فً
ذلن ،العبللة المابمة أو المحتملة بٌن البند  5من جدول أعمال دورتها
الخامسة واألربعٌن ،وبٌن عمل األمانة المتواصل فً السجل المإلت
والصفحة التً أنشؤتها األمانة على اإلنترنت حول تعهدات تخطٌط
التكٌؾ ،وبٌن عمل الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس.
وافمت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة
خبلل دورتها السادسة واألربعٌن.
المسائل المتعلمة بآلٌات بروتوكول كٌوتو :مراجعة أسالٌب
وإجراءات آلٌة التنمٌة النظٌفة :فً ٌوم االثنٌن الموافك  7نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،أحالت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ هذا البند
) (FCCC/SBI/2016/INF.16إلى المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً
تشارن فً تٌسٌرها هلوبشاٌل شونؽوي (سوازٌبلند) وكارولٌنا أنتونٌن
(فنلندا) .وخبلل هذه المشاورات التً استمرت طوال األسبوع ،نظرت
األطراؾ فً مسودة النص الممدم من األمانة.
بخصوص برامج أنشطة آلٌة التنمٌة النظٌفة ،الترحت مجموعة من
البلدان وضع منهجٌات لهذه البرامج ،ووضع "منهجٌات تؤتً من الممة
إلى الماعدة" للمطاعات التً تعانً من سوء التمثٌل .والترحت مجموعة
أخرى إدراج نص ٌوضح أن األنشطة صؽٌرة النطاق المدرجة ضمن هذه
البرامج ٌمكن أن تطبك نهج اإلضافٌة صؽٌرة النطاق وأن تإكد إمكانٌة
تطبٌك الحد األدنى للنطاق على مستوى الوحدة .وعارض مندوبو عدة
بلدان هذه الممترحات.
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وبخصوص التراح تشجٌع السلطات الوطنٌة المحددة على إطبلع جمهور
العامة على المعلومات ذات الصلة بآلٌة التنمٌة النظٌفة ،فضلت بعض
األطراؾ حذؾ هذا الجزء ،فً حٌن الترحت أطراؾ أخرى مزٌد من
العمل فً هذا الشؤن.
وبخصوص برامج األنشطة وأدوار السلطات الوطنٌة المحددة الستكمال
أسالٌب وإجراءات آلٌة التنمٌة النظٌفة ،لم تتمكن األطراؾ من التوصل
إلى اتفاق ودخلت فً منالشات مطولة حول تؤجٌل النظر فً هذا البند من
جدول األعمال.
النتٌجة الختامٌة :فً ٌوم االثنٌن الموافك  14نوفمبر /تشرٌن الثانً،
أوضح شروسزكزو ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ عدم التوصل إلى نتابج
وأن المفاوضات سوؾ تستمر خبلل الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة.
اإلجراءات واآللٌات والترتٌبات المإسسٌة للطعن على ممررات مجلس
إدارة آلٌة التنمٌة النظٌفة :فً االثنٌن الموافك  7نوفمبر /تشرٌن الثانً،
أحٌل هذا البند إلى المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً تشاركت فً تٌسٌرها
كارولٌنا أنتونٌن (فنلندا) .وفً ٌوم الجمعة  11نوفمبر /تشرٌن الثانً،
ألرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ النتابج.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ) ،(FCCC/SBI/2016/L.30توافك
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة خبلل دورتها
الخمسٌن على أساس عدة أمور من بٌنها ،مسودة النص المدرج فً
الوثٌمة .FCCC/SBI/2012/33/Add.1
تمرٌر إدارة سجل المعامالت الدولٌة بموجب بروتوكول كٌوتو :فً
االثنٌن الموافك  7نوفمبر /تشرٌن الثانً أُحٌطت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
علما ً بالتمرٌر (.)FCCC/SBI/2016/INF.20
المسائل المتعلمة بؤلل البلدان نموا :فً االثنٌن الموافك  7نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،عرض أبٌاس هونوؼو ،ربٌس فرٌك الخبراء المعنً بؤلل
البلدان نمواً ،أنشطة فرٌك الخبراء ،بما فً ذلن المعرض الخاص بخطط
التكٌؾ الوطنٌة الذي عُمد فً شهرٌولٌو /تموز  .2016وسوؾ ٌحال هذا
البند إلى مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتشارن فً تٌسٌرها مامادو هونادٌا
(بوركٌنا فاسو) وجٌنس فوجل (الدنمارن).
خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة اتفمت األطراؾ على استنتاج أن الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ "تحث على" بدال من "تدعو إلى" تمدٌم مساهمات إضافٌة
إلى الصندوق الخاص بؤلل البلدان نموا ً والصنادٌك األخرى التابعة لآللٌة
المالٌة ،حسب االلتضاء .وعلى إدراج بعض النصوص األخرى.
وفً ٌوم الجمعة  11نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ النتابج.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ) ،(FCCC/SBI/2016/L.31ترحب
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعدة أمور من بٌنها :تمرٌر االجتماع الثبلثٌن لفرٌك
الخبراء المعنً بؤلل البلدان نمواً ،والتمدم الذي أحرزه فً دعم ألل البلدان
نموا ً فً تنفٌذها المتواصل لبرنامج عملها لعامً  ،2017-2016ونجاح
المعرض الخاص بخطط التكٌؾ الوطنٌة الذي عُمد فً شهرٌولٌو /تموز
 .2016ولرار مجلس إدارة مرفك البٌبة العالمٌة حول التعجٌل بدعم
البلدان النامٌة فً صٌاؼة خطط التكٌؾ الوطنٌة.
حثت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على تمدٌم مساهمات إضافٌة إلى الصندوق
الخاص بؤلل البلدان نموا ً والصنادٌك األخرى التابعة لآللٌة المالٌة ،حسب
االلتضاء ،إدراكا ً ألهمٌة التنفٌذ الكامل لخطط العمل الوطنٌة للتكٌؾ،
والتنفٌذ الناجح لعملٌة صٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة.
خطط التكٌف الوطنٌة :فً االثنٌن الموافك  7نوفمبر /تشرٌن الثانً،
أحٌل البند (FCCC/SBI/2016/18, FCCC/SB/2016/2,
) FCCC/SBI/2016/INF.11إلى مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتشارن
فً تٌسٌرها مامادو هونادٌا (بوركٌنا فاسو) وجٌنس فوجل (الدنمارن).
وفً ٌوم الجمعة  11نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ النتابج ،وأحالت مسودة ممرر لمإتمر األطراؾ للنظر فٌها .وفً
الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ) ،(FCCC/SBI/2016/L.32ترحب
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بالورلة المعلوماتٌة التً توضح التمدم المحرز فً
عملٌة صٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة ،وتحٌط علما ً بالوثابك
األخرى ذات الصلة بهذه الدورة.
فً ممرره ) ،(FCCC/SBI/2016/L.32/Add.1لام مإتمر
األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
 الترحٌب بالوثابك والتمارٌر التً لدمتها البرازٌل وبوركٌنا
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فاسو والكامٌرون وسرٌبلنكا والسودان عن خطط التكٌؾ
الوطنٌة الخاصة بكل منها عبر مركز تبادل خطط التكٌؾ
الوطنٌة ،وتشجٌع األطراؾ األخرى على إحالة المخرجات
والنتابج ذات الصلة بالعملٌة من أجل صٌاؼة وتنفٌذ تلن
الخطط.
ٌ شٌر مع التمدٌر إلى لرار مجلس إدارة الصندوق األخضر
للمناخ الذي وافك على منح  3ملٌون دوالر لكل بلد من خبلل
برنامج الجاهزٌة والدعم التابع للصندوق وبرنامج الدعم
التحضٌري لدعم صٌاؼة خطط التكٌؾ الوطنٌة و/أو ؼٌرها من
العملٌات الوطنٌة لتخطٌط التكٌؾ ،وٌدعو الدول النامٌة
للوصول إلى هذا التموٌل.
ٌ مدر التمدم الذي أحرزه الصندوق األخضر للمناخ فً دعم
التعجٌل بصٌاؼة خطط التكٌؾ الوطنٌة وٌتطلع إلى معرفة
طرٌمة دعم الصندوق للتنفٌذ البلحك لسٌاسات ومشروعات
وبرامج البلدان النامٌة ،على النحو المطلوب بموجب الفمرة 46
من الممرر / 1م أ.21-
 الترحٌب بالدعم الممدم من مرفك البٌبة العالمٌة لعملٌة صٌاؼة
خطط التكٌؾ الوطنٌة وتنفٌذها.
ٌ شٌر مع الملك إلى أن مرفك البٌبة العالمٌة لد وافك فنٌا ً على
 12ممترح من ممترحات التموٌل التً تسعى لدعم عناصر
عمل البلدان فً عملٌة صٌاؼة خطط التكٌؾ الوطنٌة وتنفٌذها،
ولكنها كانت فً انتظار التموٌل الذي ٌمدمه الصندوق الخاص
بؤلل البلدان نموا ً حتى  10نوفمبر /تشرٌن الثانً.
ٌ شجع البلدان النامٌة على المساهمة فً الصندوق الخاص بؤلل
البلدان نموا ً والصندوق الخاص بتؽٌر المناخ وٌدعو إلى تمدٌم
المساهمات الطوعٌة المالٌة اإلضافٌة إلى الصندوق الخاص
بؤلل البلدان نموا ً والصندوق الخاص بتؽٌر المناخ والصنادٌك
األخرى الخاصة باآللٌة المالٌة ،حسب االلتضاء.
 كما ٌبلحظ مع التمدٌر أن أكثر الدول اعتمادا ً على العملٌة فً
صٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة مدعومة إما من خبلل
الوكاالت ثنابٌة أو متعددة األطراؾ أو الموارد المحلٌة.
ٌ مرر تؽٌر أخر موعد لتمدٌم األطراؾ والمنظمات ذات الصلة،
المعلومات الخاصة بالتمدم المحرز نحو تحمٌك أهداؾ عملٌة
صٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة المشار إلٌها فً الممرر 4
/م أ 21-إلى  4أكتوبر /تشرٌن الثانً .2017
تمرٌر لجنة التكٌف :تم النظر ألول مرة فً هذا البند
)ٌ (FCCC/SB/2016/2وم االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحٌل
إلى المشاروات ؼٌر الرسمٌة المشتركة بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والتً تشارن فً تٌسٌرها خولٌو
كوردانو (شٌلً) وؼوتفرٌد فون جٌمنجن (ألمانٌا) .وفً ٌوم االثنٌن 14
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبتان الفرعٌتان النتابج وأحالت مسودة
الممرر إلى مإتمر األطراؾ للنظر فٌها .وفً الخمٌس  17نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً النتابج المشتركة )(FCCC/SB/2016/L.4
التً توصلت إلٌها الهٌبتان الفرعٌتان ،تمت إحالة مسودة ممرر إلى
مإتمر األطراؾ للنظر فٌها.
 فً ممرره ) ،(FCCC/SB/2016/L.4لام مإتمر األطراؾ
بعدة أمور من بٌنها:
ٌ طلب إلى لجنة التكٌؾ االستفادة من األسالٌب اإلضافٌة للرد
على المهام ذات الصلة الواردة فً الممرر / 1م أ ،21-بما فً
ذلن إشران برنامج عمل نٌروبً بشؤن آثار تؽٌر المناخ
والمابلٌة للتؤثر به والتكٌؾ معه ومنظماته الشرٌكة ومإسسات
البحوث والترتٌبات المإسسٌة األخرى خارج االتفالٌة.
ٌ طلب إلى لجنة التكٌؾ أثناء تنفٌذ عملٌة الفحص التمنً للتكٌؾ،
اإلسراع بالتحضٌر الجتماعات الخبراء التمنٌٌن لعام 2017
حول التكٌؾ ،بما فً ذلن اختٌار الموضوعات.
ٌ طلب إلى لجنة التكٌؾ ضمان أن تحمك عملٌة الفحص التمنً
للتكٌؾ أهدافها المتعلمة بتحدٌد الفرص الملموسة لتعزٌز المدرة
على التكٌؾ مع تؽٌر المناخ والحد من المابلٌة للتؤثر به وزٌادة
فهم وتنفٌذ إجراءات التكٌؾ من خبلل األوراق التمنٌة.
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ٌ طلب إلى لجنة التكٌؾ مواصلة تنفٌذ خطة عملها المنمحة،
كنتٌجة لمراجعة أداء اللجنة والتمدم الذي أحرزته ،وتحدٌدا ً من
خبلل إعطاء األولوٌة لؤلنشطة التً تدعم اتفاق بارٌس ،وأن
تبحث عن المزٌد من الطرق لتعزٌز التمدم والفعالٌة واألداء.
ٌ مرر استعراض التمدم الذي أحرزته لجنة التكٌؾ وفعالٌتها
وأدابها مرة أخرى خبلل الدورة السابعة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ ،وذلن بهدؾ اعتماد ممرر مناسب بشؤن نتابج هذا
االستعراض.
ٌ بلحظ مع الملك نمص الموارد المتاحة للجنة التكٌؾ ،والحاجة
إلى الموارد المالٌة التكمٌلٌة واآلثار المالٌة الممدرة لؤلنشطة
التً سوؾ تضطلع بها األمانة وفما ً للممرر / 1م أ ،21-وٌشجع
األطراؾ على إتاحة الموارد الكافٌة من أجل التنفٌذ الناجح
والمناسب من حٌث التولٌت لخطة عمل لجنة التكٌؾ لمدة ثبلث
سنوات.
تمرٌر اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة :تم النظر ألول مرة فً هذا
البند )ٌ (FCCC/SB/2016/3وم االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً،
خبلل المشاروات ؼٌر الرسمٌة المشتركة بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والتً تشارن فً تٌسٌرها
بٌت الفندر (كندا) وألؾ وٌلز (جنوب أفرٌمٌا) .وفً ٌوم االثنٌن 14
نوفمبر /تشرٌن الثانً.
خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،نالشت األطراؾ تمرٌر اللجنة التنفٌذٌة
آللٌة وارسو الدولٌة ومراجعة اآللٌة على حدة ،واتفمت على إجراء
منالشات منفصلة حول هذه المضاٌا.
رحبت العدٌد من األطراؾ بتمرٌر اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة،
وأشادت بالعمل المدٌر الذي حممته اللجنة أثناء تنفٌذ خطة عملها .وتباٌنت
وجهات نظر األطراؾ حول التشجٌع على تمدٌم وثابك وتمارٌر عن
األنشطة الممكنة فً إطار مسار العمل االستراتٌجً لئلطار اإلرشادي
لخطة العمل الخمسٌة.
والترح مندوب إحدى البلدان المتمدمة حذؾ هذه الفمرة ،فً حٌن الترح
مندوبا فرٌمٌن من البلدان النامٌة إدراج وجهات النظر حول مسار العمل
بؽرض تعزٌز تعببة وتؤمٌن الدعم المالً الممدم من البلدان المتمدمة إلى
البلدان النامٌة إلعداد تلن الوثابك والتمارٌر .والترحت مجموعة أخرى
إعداد تمرٌر تجمٌعً بهذه الوثابك والتمارٌر.
وأشارت بعض األطراؾ إلى وجود موضع للدعم المالً فً خطة العمل
الخمسٌة ،ورد أحد مندوبً البلدان النامٌة على ذلن لاببل أن المواضع
البدٌلة األخرى مخصصة لبنود أخرى مثل المضاٌا المستجدة التً تختلؾ
فً طبٌعتها عن تمدٌم الدعم المالً.
وحول مراجعة آلٌة وارسو الدولٌة ،اتفمت األطراؾ على أن المراجعة
ٌنبؽً أن تضع فً االعتبار هٌكل وفعالٌة ومهمة اآللٌة الواردة فً
التكلٌؾ الصادر خبلل الدورة التاسعة عشر لمإتمر األطراؾ .والترحت
إحدى الفرق تمٌٌم الفجوات واالحتٌاجات والتحدٌات فً التمارٌر الخاصة
بمهمة اآللٌة ،وتمدٌم توصٌات بشؤن كٌفٌة تعزٌز العمل على مدى
السنوات الخمس الممبلة .والترح البعض أٌضا ً إعادة النظر فً الهٌكل
والمهمة فً سٌاق الدعم الممدم من آلٌة وراسو الدولٌة إلى اتفاق بارٌس،
والترحت إحدى الفرق الفصل بٌن عناصر المراجعة التً "تركز على
الماضً" والعناصر "التً تركز على المستمبل" فٌما ٌتعلك باتفاق
بارٌس.
فً ٌوم الثبلثاء  15نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ النتابج وأحالت مسودة الممرر إلى مإتمر األطراؾ للنظر فٌها.
وفً ٌوم الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ كبل
الممررٌن.
النتٌجة الختامٌة :فً ممرره ) (FCCC/SB/2016/L.8حول آلٌة
وارسو الدولٌة ،لام مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
ٌ طلب من اللجنة التنفٌذٌة مواصلة تنفٌذ األنشطة الواردة فً
خطط عمل السنتٌن المبدبٌة.
ٌ عتمد اإلطار اإلرشادي لخطة العمل الخمسٌة للجنة التنفٌذٌة
كؤساس تطوٌر األنشطة ذات الصلة ،بد ًء من اجتماع اللجنة
األول الممرر انعماده فً  ،2017مع الوضع فً االعتبار
المدخبلت ذات الصلة الممدمة من األطراؾ والمنظمات ذات
الصلة.
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وشرة مفبوضبث
األرض

ٌ طلب من اللجنة التنفٌذٌة إدراج مسار عمل استراتٌجً فً
خطة عملها الخمسٌة بؽرض توجٌه تنفٌذ مهمة آلٌة وارسو
الدولٌة الخاصة بتعزٌز العمل والدعم ،شاملة التموٌل
والتكنولوجٌا وبناء المدرات ،حتى تتمكن من تناول الخسابر
واألضرار ذات الصلة باآلثار السلبٌة لتؽٌر المناخ ،على النحو
الوارد فً الممرر / 1م أ( 21-آلٌة وارسو الدولٌة).
ٌ طلب من اللجنة التنفٌذٌة إدراج العمل ذا الصلة فً خطة عملها
الخمسٌة بؽرض اإلسراع بتفعٌل المهام المسندة إلٌها وفما ً
للممرر / 1م أ 21-فمرة ( 48إنشاء مركز لتبادل المعلومات
من أجل تحوٌل المخاطر) وفمرة ( 49فرلة عمل معنٌة بتجنب
حاالت التشرد والحد منها وتناولها)
فً ممرره ) (FCCC/SB/2016/L.9حول مراجعة آلٌة وارسو
الدولٌةٌ ،وصً مإتمر األطراؾ باآلتً:
 إجراء عملٌة مراجعة دورٌة آللٌة وارسو الدولٌة كل خمس
سنوات على األكثر.
 تتم المراجعة الممبلة فً  ،2019وتحدد دورٌة المراجعات
الممبلة فً ذلن الولت.
ٌ نبؽً أن تنظر عملٌات المراجعة المستمبلٌة لآللٌة ،فً عدة
أمور من بٌنها ،التمدم المحرز فً تنفٌذ خطة عمل اللجنة
التنفٌذٌة لآللٌة ،ورإٌتها طوٌلة األجل التً ترشدها نحو أفضل
سبل تعزٌز وتموٌة اآللٌة ،حسب االلتضاء.
 تنتهً الهٌبتان الفرعٌتان من إعداد الشروط المرجعٌة لكل
مراجعة لآللٌة لبل إجراء المراجعة بستة أشهر على األلل.
 تضع الهٌبتان الفرعٌتان فً االعتبار المدخبلت والتمارٌر
والوثابك الممدمة من األطراؾ والمنظمات ذات الصلة ،حسب
االلتضاء ،عند وضع الشروط المرجعٌة للمراجعة.
 كؤحد مدخبلت عملٌة المراجعة فً  ،2019تعد األمانة العامة
ورلة تمنٌة توضح مصادر الدعم المالً ،كما هو وارد فً اآللٌة
المالٌة ،لتناول الخسابر واألضرار على النحو الموضح فً
الممررات ذات الصلة ،وكذلن طرابك الحصول على مثل هذا
الدعم.
 تشمل الورلة التمنٌة توضٌح التموٌل المتاح لمعالجة الخسابر
واألضرار من خارج اآللٌة المالٌة كما هو موضح فً
الممررات ذات الصلة ،فضبل عن طرابك الحصول علٌه.
 تحدد األمانة ،بمساعدة اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة،
نطاق الورلة التمنٌة ،بهدؾ إتاحة تلن الورلة لؤلطراؾ
المشاركة فً الدورة الخمسٌن للهٌبتٌن الفرعٌتٌن للنظر فً
مراجعة آلٌة وارسو الدولٌة.
ٌوصً مإتمر األطراؾ كذلن بؤن األنشطة التالٌة من شؤنها أن تدفع
عمل اللجنة التنفٌذٌة نحو األمام:
 تعزٌز التعاون والتنسٌك والشراكة مع الهٌبات والكٌانات
وبرامج العمل من داخل وخارج االتفالٌة بما فً ذلن لجنة
بارٌس المعنٌة ببناء المدرات.
 النظر فً تشكٌل فرق خبراء إضافٌة أو لجان فرعٌة أو هٌبات
أو مجموعات استشارٌة أو فرق عمل متخصصة لمساعدة
اللجنة فً إجراء عملها ودعم جهودها الرامٌة إلى تعزٌز العمل
والدعم من أجل معالجة الخسابر واألضرار العمل على النحو
المنصوص علٌه فً الممرر / 2م أ 19-الفمرة ( 5ج) (من
النمطة األولى إلى الثالثة) (تعزٌز العمل والدعم من أجل معالجة
الخسابر واألضرار).
 تحسٌن فرص الوصول إلى اللجان العلمٌة والتمنٌة ذات الصلة
والهٌبات والخبرات المتاحة للجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة
والتفاعل معها مع مرور الولت ،وذلن عن طرٌك عدة أمور
من بٌنها ،ودعوة المنظمات ذات الصلة على جمٌع المستوٌات
ومنظمات البحث العلمً التً تتمتع بالخبرات العلمٌة ذات
الصلة بالخسابر واألضرار ،إلى ضمان إبراز أفضل العلوم
المتاحة فً عمل اآللٌة.
 دعوة األطراؾ المعنٌة إلى إنشاء جهة اتصال من خبلل مركز
التنسٌك الوطنً المعنً باالتفالٌة اإلطارٌة الخاص بكل منها
بؽرض تعزٌز تنفٌذ النهج المطلوبة لمعالجة الخسابر واألضرار
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ذات الصلة باآلثار السلبٌة لتؽٌر المناخ على المستوى الوطنً.
تطوٌر ونمل التكنولوجٌا :تمت إحالة البنود الفرعٌة الخاصة بهذه المسؤلة
فً ٌوم االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحٌل إلى المشاروات ؼٌر
الرسمٌة المشتركة بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة والتً تشارن فً تٌسٌرها الفرٌدي آنا مور (النمسا)
وواشنطن زكاتا (زٌمبابوي).
التمرٌر السنوي المشترن لمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ واللجنة
التنفٌذٌة للتكنولوجٌا :تم النظر ألول مرة فً هذا البند
(ٌ )FCCC/SB/2016/1وم االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً .أشارت
دودزٌل نهلٌنجٌثوا ماسٌنا سوازٌبلند ،ربٌسة اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا،
إلى أن اللجنة لد حددت العدٌد من الموضوعات المحتملة للمنالشة خبلل
اجتماعات الخبراء التمنٌٌن فً المستمبل .وأفاد سبنسر توماس ،ؼرٌنادا،
نابب ربٌس المجلس االستشاري لمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ ،أن
المركز ٌشارن فً سلسلة من المشروعات التجرٌبٌة مع مرفك البٌبة
العالمٌة.
ركزت المشاورات ؼٌر الرسمٌة على عدة أمور من بٌنها ،نتابج
المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،التً تضمنت الدور المهم للتعاون بٌن بلدان
الجنوب والتعاون الثبلثً 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 البٌبة العالمٌة .ووافمت األطراؾ على حذؾ
الفمرة الخاصة بالدور المهم للتعاون بٌن بلدان الجنوب والتعاون الثبلثً
من أجل التكٌؾ .وحول 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".
فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
النتابج وأحالت مسودة الممرر إلى مإتمر األطراؾ للنظر فٌها .وفً ٌوم
الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً النتابج المشتركة )(FCCC/SB/2016/L.5
أوصت الهٌبتان الفرعٌتان بمسودة ممرر مإتمر األطراؾ حول تعزٌز
تطوٌر ونمل تكنولوجٌا المناخ من خبلل آلٌة التكنولوجٌا.
فً ممرره ) ،(FCCC/SB/2016/L.5لام مإتمر األطراؾ بعدة أمور
من بٌنها ،الترحٌب بالتمرٌر السنوي المشترن لمركز وشبكة تكنولوجٌا
المناخ واللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا لعام  2016ورسابله وتوصٌاته
األساسٌة ،وتشجٌع اللجنة والمركز على مواصلة التعاون من أجل تعزٌز
الترابط والتآزر فً عمل آلٌة التكنولوجٌا.
حول أنشطة وأداء اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا فً عام ٌ ،2016موم
مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها :دعوة األطراؾ وجمٌع أصحاب
المصلحة المعنٌٌن بالعمل على تطوٌر ونمل التكنولوجٌا للنظر فً
الرسابل الربٌسٌة للجنة عند تنفٌذ عمل تكنولوجٌا المناخ؛ وٌشٌر إلى أن
تعزٌز الروابط بٌن تمٌٌم االحتٌاجات التكنولوجٌة والمساهمات المحددة
وطنٌا ً وعملٌات خطط التكٌؾ الوطنٌة من شؤنها أن تعزز فعالٌتها
واستجابتها للتنفٌذ.
حول أنشطة وأداء مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ فً عام ٌ ،2016موم
مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها :الترحٌب بالطلب المتزاٌد على
المساعدة التمنٌة وؼٌرها من خدمات المراكز وزٌادة التواصل بٌن
الصندوق األخضر للمناخ ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ ،وٌشٌر إلى
أن المركز ٌواجه تحدٌات بشؤن التموٌل المستدام ،وأنه ٌنبؽً توفٌر
مساعدات مالٌة إضافٌة إلٌه؛ وٌشدد على أهمٌة تعزٌز التعاون المعزز
بٌن السلطات الوطنٌة المحددة للصندوق ومكاتب تنسٌمه و والكٌانات
الوطنٌة المعنٌة بتطوٌر ونمل التكنولوجٌا.
نطاق وأسالٌب التمٌٌم الدوري آللٌة التكنولوجٌا ذات الصلة بدعم تنفٌذ
اتفاق بارٌس :تم النظر ألول مرة فً هذا البند ٌوم الخمٌس  10نوفمبر/
تشرٌن الثانً.
ألرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ النتابج ٌوم الجمعة  11نوفمبر /تشرٌن الثانً.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ) (FCCC/SBI/2016/L.27وافمت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة خبلل دورتها
السادسة واألربعٌن.
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برنامج بوزنان االستراتٌجً بشؤن نمل التكنولوجٌا :تم النظر ألول
مرة فً هذا البند)ٌ (FCCC/CP/2016/6وم الثبلثاء  8نوفمبر/
تشرٌن الثانً.
فً مشاورات ؼٌر رسمٌة نظرت األطراؾ فً تمرٌر مرفك البٌبة
العالمٌة بشؤن التمدم المحرز فً تنفٌذ البرنامج .ورحبت عدة أطراؾ
بإعادة هٌكلة هذا التمرٌر .ولامت األطراؾ بعدة أمور من بٌنها :حث
مرفك البٌبة العالمٌة على تطوٌر اإلببلغ عن التحدٌات والدروس
المستفادة؛ أو طلب معلومات إضافٌة عن تعاون المرفك مع مركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ؛ وطلبت من مرفك البٌبة العالمٌة النظر فً تجرٌب
خطط العمل التكنولوجٌة.
ألرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ النتابج ٌوم الجمعة  11نوفمبر /تشرٌن الثانً.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ) (FCCC/SBI/2016/L.29ترحب
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعدة أمور من بٌنها :تمرٌر مرفك البٌبة العالمٌة
بشؤن التمدم المحرز فً تنفٌذ البرنامج ،والهٌكل الجدٌد للتمرٌر ،وموافمة
مجلس إدارة المرفك على تنفٌذ  31مشروع بؽرض نمل التكنولوجٌا من
أجل التخفٌؾ و 10مشروعات بؽرض نمل التكنولوجٌا من أجل التكٌؾ
خبلل فترة تمرٌر المرفك.
تشجع الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ أٌضاً :مرفك البٌبة العالمٌة على مواصلة
توضٌح التحدٌات والدروس المستفادة ،ومواصلة تعزٌز التعاون بٌن
المرفك ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ ،وتشجع األطراؾ على تعزٌز
التعاون بٌن مكاتب االتصال الخاصة بالمرفك وبٌن هٌباتها الوطنٌة
المعنٌة بتطوٌر ونمل التكنولوجٌا ،وكذلن النظر فً طرق استخدام نظام
شفافٌة تخصٌص الموارد المخصصة لتجرٌب تنفٌذ نتابج عملٌات تمٌٌم
االحتٌاجات التكنولوجٌة.
الشروط المرجعٌة لمراجعة مهام اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل :فً
ٌوم االثنٌن الموافك  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أحٌل البند
) (FCCC/CP/2016/MISC.1إلى مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتشارن
فً تٌسٌرها نجدٌكس أوالي أولودونج (باالو) ودلفٌن أٌرود (فرنسا).
وخبلل تلن المشاورات ،علمت األطراؾ على مسودة نص ممرر ومرفك
الشروط المرجعٌة لعملٌة المراجعة.
رحب الكثٌرون ببعض عناصر الشروط المرجعٌة ،بما فً ذلن :التركٌز
على عمل وفعالٌة اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل؛ وكٌفٌة دعمها التفاق
بارٌس بشكل أفضل؛ واإلشارة إلى المراجعة السادسة لآللٌة المالٌة فً
 .2017وعارضت بعض األطراؾ األمور المتعلمة بالمهام والحوكمة.
وفً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
النتابج ،وأحالت مسودة ممرر لمإتمر األطراؾ للنظر فٌها .وفً ٌوم
الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ( ،)FCCC/SBI/2016/L.40توصً
الهٌبة الفرعٌة بإعداد مسودة ممرر وعرضها على مإتمر األطراؾ للنظر
فٌها واعتمادها خبلل دورته الثانٌة والعشرٌن.
فً ممرره ) ،(FCCC/SBI/2016/L.40لام مإتمر األطراؾ
بعدة أمور من بٌنها:
 اعتملد الشروط المرجعٌة لمراجعة مهام اللجنة الدابمة المعنٌة
بالتموٌل والواردة فً المرفك الذي ٌتضمن ألسام حول الهدؾ
والنطاق ومصادر المعلومات والمعاٌٌر.
علما ً
المعنٌة
الدابمة
اللجنة
بتمرٌر
ٌ حٌط
بالتموٌل ) ،(FCCC/CP/2016/8وتحدٌدا ً المرفك السابع
(حول المهام المسندة إلى اللجنة من مإتمر األطراؾ ممارنةً
بالنتابج التً تحممها اللجنة.)2015-2011 :
ٌ دعو أعضاء اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل واألطراؾ
والهٌبات المنشؤة بموجب االتفالٌة وأصحاب المصلحة
الخارجٌٌن أن ٌمدموا وجهات نظرهم بشؤن مراجعة مهام اللجنة
على أساس الشروط المرجعٌة الواردة فً المرفك فً موعد
ألصاه  9مارس /آذار  ،2017للنظر فٌها خبلل الدورة
السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
ٌ طلب من الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بدء
العمل على مراجعة مهام اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل على
أساس الشروط المرجعٌة الواردة فً المرفك.
ٌ طلب من األمانة أن تعد ورلة تمنٌة عن مراجعة مهام اللجنة
الدابمة المعنٌة بالتموٌل للنظر فٌها خبلل الدورة السابعة
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واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
ٌ طلب من الدورة السابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
استكمال عملها المعنً بمراجعة مهام اللجنة بهدؾ التوصٌة
بمسودة ممرر فً هذا الشؤن للنظر فٌها خبلل الدورة الثالثة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
بناء المدرات فً البلدان النامٌة :تم النظر ألول مرة فً البنود الفرعٌة
الثالثة لهذه البند فً ٌوم االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ثم جرت
منالشتها فً مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها بول واتكٌنسون
(فرنسا) وكرٌسبٌن دي أوفٌرنً (سانت لوسٌا).
المراجعة الثالثة الشاملة لتنفٌذ إطار بناء المدرات بموجب االتفالٌة :فً
المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً تناولت هذا البند الفرعً
) ،(FCCC/SBI/2016/14نظرت األطراؾ فً مسودة نتابج
المراجعة الثالثة الشاملة .ولم تستطع االطراؾ الوصول إلى توافك تام
على فمرة "تطلب" أو "تشجع" لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات على أن
"تُدمج" أو "تؤخذ فً االعتبار" أو "تموم بتضمٌن" المبادرات والتدابٌر
المنصوص علٌها فً االتفالٌة االطارٌة واتفاق بارٌس ،وأن "تحدد
االلتزامات الحالٌة للببلؼات" أو "أن تؤخذ فً االعتبار تعزٌز الببلؼات"
عن بناء المدرات.
كما اختلفت األطراؾ حول اإلشارة إلى اتفاق بارٌس ،وحول تنسٌك
ومرالبة الدعم فً الفمرة التً تطالب لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات،
فً إدارة خطة عملها  ،2020-2016بعدة أمور من بٌنها ،تعزٌز
الروابط مع الهٌبات األخرى المنشؤة بموجب االتفالٌة .واختلفت األطراؾ
أٌضا حول فمرات تشجع /تحث األطراؾ من البلدان النامٌة واألطراؾ
األخرى على تمدٌم الدعم.
وخبلل الجلسة الختامٌة التً أجرٌت ٌوم االثنٌن  14نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ النتابج وأوصت بمسودة
ممرر تعرض على مإتمر األطراؾ للنظر فٌه .وفً ٌوم الخمٌس 17
نوفمبر /تشرٌن الثانً اعتمد مإتمر األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ( ،)FCCC/SBI/2016/L.38بعد
إجراء المراجعة الثالثة الشاملة ،توصً الهٌبة الفرعٌة بإعداد مسودة
ممرر وعرضها على مإتمر األطراؾ للنظر فٌها واعتمادها خبلل دورته
الثانٌة والعشرٌن.
فً ممرره ) ،(FCCC/SBI/2016/L.38لام مإتمر األطراؾ
بعدة أمور من بٌنها:
ٌ دعو األطراؾ إلى النظر فً كٌفٌة تعزٌز الببلؼات المابمة
بآثار أنشطة بناء المدرات والممارسات الجٌدة والدروس
المستفادة وكٌفٌة عودة كل منها بالنفع على العملٌات ذات الصلة
بتعزٌز تنفٌذ أنشطة بناء المدرات.
ٌ دعو لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات ،فً إدارة خطة عملها
 ،2020-2016إلى عدة أمور من بٌنها :أن تؤخذ فً االعتبار
المسابل الشاملة ونتابج المراجعة الشاملة الثالثة ،واألعمال
السابمة التً أجرٌت حول المإشرات ذات الصلة؛ وتعزٌز
واستكشاؾ الروابط مع الهٌبات األخرى المنشؤة بموجب
االتفالٌة واتفاق بارٌس ،وأوجه التآزر الهادفة إلى تعزٌز
التعاون مع مإسسات من خارج االتفالٌة واالتفاق؛ ووضع سبل
تعزٌز اإلببلغ بؤنشطة بناء المدرات فً االعتبار.
ٌ دعو األطراؾ إلى تعزٌز التواصل والتعاون مع األوساط
األكادٌمٌة ومراكز البحوث.
ٌ دعو األطراؾ إلى التعاون من أجل تعزٌز لدرة البلدان النامٌة
على تنفٌذ االتفالٌة واتفاق بارٌس ،ولدرة البلدان المتمدمة على
تعزٌز دعم إجراءات بناء المدرات فً البلدان النامٌة.
ٌ دعو األطراؾ إلى تمدٌم وجهات نظرها حول الموضوعات
المحتمل منالشتها خبلل االجتماع السادس لمنتدى دٌربان
وخبلل المراجعة الرابعة لتنفٌذ إطار بناء المدرات فً البلدان
ذات االلتصادات التً تمر بمرحلة انتمالٌة لبل  9مارس /آذار
.2017
ٌ مرر االنتهاء من المراجعة الشاملة الثالثة لتنفٌذ إطار بناء
المدرات فً البلدان النامٌة بموجب االتفالٌة ،والبدء فً
المراجعة الشاملة الرابعة خبلل الدورة الخمسٌن للهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ.
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المراجعة الشاملة الثالثة لتنفٌذ إطار بناء المدرات بموجب بروتوكول
كٌوتو:
تم إدارج ملخص بالمنالشات التً أجرٌت حول هذا البند الفرعً
) (FCCC/SBI/2016/14تحت البند الفرعً المعنً بالمراجعة
الشاملة الثالثة لتنفٌذ إطار بناء المدرات بموجب االتفالٌة.
فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
النتابج وأوصت بمسودة ممرر تعرض على مإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو للنظر فٌه .وفً ٌوم
الجمعة  18نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ العامل
الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ( ،)FCCC/SBI/2016/L.39بعد
إجراء المراجعة الثالثة الشاملة ،توصً الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بإعداد
مسودة ممرر وعرضها على مإتمر األطراؾ العامل للنظر فٌها
واعتمادها خبلل دورته الثانٌة عشر.
فً ممرره ) ،(FCCC/SBI/2016/L.39لام مإتمر األطراؾ
العامل بعدة أمور من بٌنها:
ٌ دعو األطراؾ إلى مواصلة تنفٌذ إطار بناء المدرات فً إطار
بروتوكول كٌوتو فً البلدان النامٌة من خبلل عدة طرق من
بٌنها ،تعزٌز التشاور مع جمٌع أصحاب المصلحة فً جمٌع
مراحل تطوٌر المشارٌع ،وتعزٌز لدرات أصحاب المصلحة
وتعزٌز التواصل وتبادل المعلومات ولدرات السلطات الوطنٌة
المحددة.
ٌ دعو جمٌع األطراؾ إلى التعاون من أجل تعزٌز لدرة البلدان
النامٌة على تنفٌذ بروتوكول كٌوتو ،ولدرة البلدان المتمدمة على
تعزٌز الدعم إلجراءات بناء المدرات فً البلدان النامٌة.
ٌ مرر االنتهاء من المراجعة الشاملة الثالثة لتنفٌذ إطار بناء
المدرات فً البلدان النامٌة بموجب االتفالٌة ،والبدء فً
المراجعة الشاملة الرابعة خبلل الدورة الثانٌة والخمسٌن للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ.
ٌ دعو األطراؾ والمرالبٌن وأصحاب المصلحة إلى تمدٌم
وجهات نظرها حول المراجعة الرابعة لتنفٌذ إطار بناء المدرات
فً البلدان ذات االلتصادات التً تمر بمرحلة انتمالٌة لبل 9
مارس /آذار  ،2017وٌدعو األطراؾ والمرالبٌن إلى تمدٌم
ممترحات بالموضوعات المحتملة ذات الصلة ببروتوكول كٌوتو
لمنالشتها خبلل االجتماع السادس لمنتدى دٌربان لبل  9مارس/
آذار .2017
لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات :تم إدارج ملخص بالمنالشات التً
أجرٌت حول هذا البند الفرعً تحت البند الفرعً المعنً بالمراجعة
الشاملة الثالثة لتنفٌذ إطار بناء المدرات بموجب االتفالٌة.
فً ٌوم الجمعة  11نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ النتابج.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ( ،)FCCC/SBI/2016/L.34توافك
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على اآلتً:
 سوؾ تركز لجنة بارٌس فً عام  2017فً الممام األول على
أنشطة بناء المدرات لتنفٌذ المساهمات المحددة وطنٌا ً فً إطار
اتفاق بارٌس.
 دعوة ممثلٌن من مرفك البٌبة العالمٌة والصندوق األخضر
للمناخ ولجنة التكٌؾ و فرٌك الخبراء المعنً بؤلل البلدان نموا ً
واللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل واللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا،
إلى حضور االجتماع األول للجنة بارٌس الممرر انعمادها
بالتزامن مع الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبتٌن الفرعٌتٌن.
 دعوة ممثلً الهٌبات األخرى المنشؤة بموجب االتفالٌة
والكٌانات التشؽٌلٌة لآللٌة المالٌة مدعوة إلى تحدٌد ممثلٌن
للتعاون ،حسب االلتضاء ،فً تنفٌذ أنشطة محددة تتعلك بعمل
لجنة بارٌس ،وتحث تحدٌدا ً على مشاركة ممثل من مركز
وشبكة تكنولوجٌا المناخ للمشاركة فً االجتماع األول للجنة
بارٌس.
أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة :تمت إحالة البنود الفرعٌة الخاصة بهذا البند
فً االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً إلى اجتماع فرٌك االتصال المشترن
بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة،
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الذي تشارن فً تٌسٌره ناتالٌا كوشكو (أوكرانٌا) وأندرٌا ماركو (بنما).
كما عمدت الهٌبتان االجتماع الثانً للمنتدى المعزز المعنً بؤثر تنفٌذ
تدابٌر االستجابة بالتزامن مع اجتماع فرٌك االتصال.
المنتدى المعزز وبرنامج العمل :فً مشاورات ؼٌر رسمٌة تناولت
األطراؾ هذا البند الفرعً (FCCC/SB/2016/INF.2 and
) ،FCCC/TP/2016/7نالشت األطراؾ عدة أمور من بٌنها :الرجوع
إلى تحلٌل وتمٌٌم آثار تدابٌر االستجابة؛ ومعالجة اآلثار االجتماعٌة
وااللتصادٌة لتدابٌر االستجابة ،وتمٌٌم تدابٌر االستجابة تحت مظلة التنمٌة
المستدامة؛ والعمل معا ً لتحدٌد األساس المشترن للعمل التمنً ،وتشكٌل
فرٌك الخبراء التمنٌٌن المخصص ،والطلب إلى المنظمات الدولٌة ترشٌح
اثنٌن من الخبراء للمشاركة فً هذا الفرٌك.
فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.
النتٌجة الختامٌة :فً النتابج المشتركة للهٌبتٌن الفرعٌتٌن
( ،)FCCC/SBI/2016/L.6اتفمت الهٌبتان على عدة أمور من بٌنها
ما ٌلً:
 اإلحاطة علما ً بوجهات نظر األطراؾ والمنظمات المرالبة
حول التنوٌع االلتصادي والتحول واالنتمال العادل للموى
العاملة وخلك فرص عمل البمة ووظابؾ مبلبمة من أجل تنفٌذ
أعمال المنتدى المعزز.
 الموافمة على تشكٌل فرٌك الخبراء التمنٌٌن المخصص ،الذي
ٌنبؽً أن ٌجتمع فً دورة داخل الدورة السادسة واألربعٌن
للهٌبتٌن الفرعٌتٌن وتوضٌح األعمال التمنٌة فً مجاالت
برنامج العمل فً سٌاق التنمٌة المستدامة وسوؾ ٌتم النظر فً
األمرٌن خبلل ٌومٌن ،مع تخصٌص ٌوم لكل أمر.
 مطالبة األطراؾ بتمدٌم ترشٌحات الخبراء من خبلل منسمً
الفرق اإلللٌمٌة ،والطلب إلى رإساء الهٌبتٌن دعوة المنظمات
الحكومٌة والدولٌة ،بما فً ذلن ،مإتمر األمم المتحدة للتجارة
والتنمٌة وبرنامج األمم المتحدة للتنمٌة ومنظمة العمل الدولٌة
واالتحاد الدولً لنمابات العمال وؼٌرها ،لترشٌح اثنٌن من
الخبراء.
أسالٌب وبرنامج عمل ومهام المنتدى المعنً بؤثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة
فً إطار اتفاق بارٌس :خبلل اجتماعات فرٌك االتصال ومشاوراته ؼٌر
الرسمٌة حول هذا البند الفرعً ،لامت األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
سماع عروض تمدٌمٌة حول أسالٌب وبرنامج عمل ومهام المنتدى المعنً
بؤثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة فً إطار اتفاق بارٌس .ودعت بعض
األطراؾ إلى :إلامة ورشة عمل لتبادل الخبرات ودراسات الحالة وتمٌٌم
اإلمكانات الحالٌة وآثار تدابٌر االستجابة التً اتخذتها البلدان المتمدمة
وتحسٌن مهام المنتدى من خبلل تعزٌز التعاون ،كما دعت إلى "إجراء
تحسٌنات جوهرٌة على الدعم لتكوٌن فكرة أفضل عن بناء المدرة على
التكٌؾ والتعافً من اآلثار".
وتساءل أخرون عن سبب عدم مبلءمة المنتدى الحالً لٌكون منصة
لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات .وأشاروا إلى تفعٌل بناء المدرات
فً إطار لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات.
فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.
النتٌجة الختامٌة :فً النتابج المشتركة للهٌبتٌن الفرعٌتٌن
( ،)FCCC/SBI/2016/L.7طلبت الهٌبتان إعداد مذكرة توضٌحٌة
عن وجهات نظر األطراؾ ذات الصلة بؤسالٌب وبرنامج عمل ومهام
المنتدى فً إطار اتفاق بارٌس بؽرض تٌسٌر المنالشات البلحمة الممرر
إجرابها خبلل الدورة السادسة واألربعٌن.
المسائل المتعلمة بالمادة  14-3من البروتوكول (الحد من اآلثار
السلبٌة) :تم النظر فً هذا البند الفرعً مع البند الفرعً الذي تناولته
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول المنتدى المعزز وبرنامج العمل .فً االثنٌن
 14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أشار الربٌس شروسزكزو إلى عدم التوصل
إلى النتابج وإلى أنه سٌتم النظر فً هذا البند الفرعً خبلل الدورة
السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
التمدم المحرز فً تنفٌذ الممرر /1م أ ( 10 -برنامج عمل بوٌنس آٌرس
بشؤن التكٌف وتدابٌر االستجابة) :تم النظر فً هذا البند الفرعً مع البند
الفرعً الذي تناولته الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول المنتدى المعزز وبرنامج
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العمل .فً االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أشار الربٌس شروسزكزو
إلى عدم التوصل إلى النتابج وإلى أنه سٌتم النظر فً هذا البند الفرعً
خبلل الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
العاللة بٌن النوع االجتماعً وتغٌر المناخ :تم النظر فً هذا
(FCCC/SBI/2016/10,
MISC.2
البند and
) MISC.2/Add.1أول مرة فً االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً،
ثم أحٌل للمنالشة فً مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها ٌنفرٌد
لٌتشمٌا (كٌنٌا) ومارتن هٌسون (االتحاد األوروبً).
فً تلن المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،نالشت األطراؾ مسودة نص لدمه
مندوب كوستارٌكا نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً
استنادا ً إلى المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً وسعت برنامج عمل لٌما
الخاص بالمساواة بٌن الجنسٌن .وأعرب مندول الوالٌات المتحدة عن للمه
إزاء زٌادة المهام المسندة إلى األمانة مشٌرا ً إلى اآلثار المالٌة.
فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
النتابج وأحالت مسودة ممرر إلى مإتمر األطراؾ للنظر فٌها .وفً ٌوم
الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ( ،)FCCC/SBI/2016/L.37وافمت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على إحالة مسودة ممرر إلى مإتمر األطراؾ للنظر
فٌها.
فً ممرره ( ،)FCCC/SBI/2016/L.37لرر مإتمر األطراؾ عدة
أمور من بٌنها ،تمرٌر مواصلة وتعزٌز برنامج عمل لٌما بشؤن النوع
االجتماعً لمدة ثبلث سنوات ،وأن ٌعٌد النظر فً برنامج العمل خبلل
دورته الخامسة والعشرٌن ،وأن ٌحدد الخطوات التالٌة لبرنامج العمل:
ٌ دعو األطراؾ إلى مواصلة المساعدة فً جهود تدرٌب وتوعٌة
المندوبٌن والمندوبات بالمضاٌا المتعلمة بالمساواة بٌن الجنسٌن
وتؽٌر المناخ وبناء مهارات ولدرات المندوبات حتً تتمكن من
المشاركة بفعالٌة فً اجتماعات اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
بشؤن تؽٌر المناخ من خبلل التدرٌب على مهارات التفاوض
وصٌاؼة الوثابك المانونٌة واالتصاالت االستراتٌجٌة.
ٌ دعو األطراؾ والمنظمات المعنٌة بمواصلة المساعدة فً
جهود التدرٌب والتوعٌة ،مع التركٌز بشكل خاص على تدرٌب
وبناء لدرات المندوبٌن من األطراؾ المابلة للتؤثر باآلثار
السلبٌة لتؽٌر المناخ.
ٌ طلب إلى األمانة مواصلة دعم المنظمات المعنٌة بتدرٌب وبناء
لدرات المندوبٌن ،بالتزامن مع دورات الهٌبتٌن الفرعٌتٌن.
ٌ دعو األطراؾ إلى زٌادة تمثٌل المرأة ومشاركتها الفعالة فً
الهٌبات المنشؤة بموجب االتفالٌة.
ٌ مرر انعماد ورش العمل السنوٌة التً تجرى داخل الدورات
بالتزامن مع دورات الهٌبتٌن الفرعٌتٌن خبلل فترة الدورات
األولى فً  2018و .2019وٌطلب من الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
توضٌح الموضوعات الممرر منالشتها خبلل ورش العمل التً
تنعمد أثناء دورات  2017وتمدٌم تمرٌر للدورة الثالثة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ عن الموضوعات التً توصً بها
لتلن الورش.
ٌ طلب من األمانة إعداد ورلة تمنٌة لتحدٌد نماط الدخول لدمج
اعتبارات المساواة بٌن الجنسٌن فً مسارات العمل فً إطار
عملٌة االتفالٌة اإلطارٌة للنظر فٌها خبلل الدورة الثامنة
واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
ٌ طلب من جمٌع الهٌبات المنشؤة فً إطار عملٌة االتفالٌة
درج فً تمارٌرها العادٌة معلومات حول التمدم
اإلطارٌة أن ت ُ ِ
المحرز تجاه دمج منظور المساواة بٌن الجنسٌن فً عملٌات كل
منها وفما ً لنماط اإلدخال المحددة فً الورلة التمنٌة.
ٌ طلب من األمانة إعداد تمارٌر مجمعة كل سنتٌن حول
المعلومات الواردة فً التمارٌر المعروضة علٌه للنظر فٌها،
إلى جانب التمرٌر المجمع األول لفترة السنتٌن الممرر النظر فٌه
خبلل دورته الخامسة والعشرٌن.
ٌ شجع األطراؾ واألمانة على وضع منظور المساواة بٌن
الجنسٌن فً االعتبار عند تنظٌم فرق الخبراء التمنٌٌن المعنٌة
بالتخفٌؾ والتكٌؾ.
ٌ دعو األطراؾ إلى تعمٌم مراعاة المنظور الجنسانً فً تعزٌز

المجلد  ،21رقم  689صفحت 30

تطوٌر التكنولوجٌا المناخ ونملها.
ٌ طلب من األمانة عند تحدٌث عملٌة اعتماد األطراؾ ،أن
تحسن دلة البٌانات المتعلمة بالنوع االجتماعً للمشاركٌن
كطرٌمة لتمدٌم بٌانات دلٌمة عن تمٌٌم التمدم المحرز بشؤن
مشاركة المندوبات فً اجتماعات االتفالٌة اإلطارٌة والهٌبات
المنشؤة بموجبها.
ٌ طلب من األمانة مواصلة إعداد تمرٌر سنوي عن التكوٌن
الجنسانً.
ٌ طلب من األمانة إجراء بحوث وتحلٌبلت حول التحدٌات التً
تواجه مشاركة المرأة بشكل كامل ومنصؾ فً العملٌات
واألنشطة المتصلة بالمناخ وإعداد ورلة تمنٌة حول تحمٌك هدؾ
المساواة بٌن الجنسٌن ،استنادا ً إلى التمارٌر والوثابك ،وكذلن
األبحاث التً تجرٌها األمانة ،لٌنظر فٌها خبلل دورته الثالثة
والعشرٌن.
ٌ طلب إلى اآللٌة المالٌة والكٌانات التشؽٌلٌة أن تدرج فً
تمارٌرها السنوٌة الممدمة إلى مإتمر األطراؾ ،معلومات عن
إدراج اعتبارات المساواة بٌن الجنسٌن فً جمٌع جوانب عملها.
ٌ دعو األطراؾ إلى تعٌٌن الجهات الوطنٌة لتنسٌك لضاٌا
المساواة بٌن الجنسٌن وتمدٌم الدعم لها إلجراء المفاوضات
المناخٌة وتنفٌذها ومتابعتها.
ٌ شجع األطراؾ عند إعداد تمارٌر عن سٌاساتهم المناخٌة فً
إطار عملٌة االتفالٌة اإلطارٌة ،على إدراج معلومات حول
كٌفٌة إدراج اعتبارات المساواة بٌن الجنسٌن فً مثل هذه
السٌاسات.
ٌ شجع األطراؾ على دمج المعارؾ المحلٌة والتملٌدٌة فً
صٌاؼة سٌاسة المناخ واالعتراؾ بمٌمة وأهمٌة مشاركة المرأة
الشعبٌة فً العمل المناخً الذي ٌراعً اعتبارات المساواة بٌن
الجنسٌن على جمٌع المستوٌات.
ٌ طلب إلى األمانة الحفاظ على صفحاتها الشبكٌة الخاصة بتبادل
المعلومات حول مشاركة المرأة والسٌاسات المناخٌة التً
تراعً اعتبارات المساواة بٌن الجنسٌن ،وتحدٌثها بشكل منتظم.
ٌ دعو األطراؾ وأصحاب المصلحة من ؼٌر األطراؾ إلى
تماسم المعلومات حول عملهم المتعلك بدمج منظور المساواة
بٌن الجنسٌن فً أنشطة وعمل االتفالٌة وبروتوكول كٌوتو
واتفاق بارٌس.
ٌ طلب من الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ وضع خطة عمل للمسابل
الجنسانٌة دعما ً لتنفٌذ المرارات المتعلمة بالنوع االجتماعً
ومهام عملٌة االتفالٌة اإلطارٌة ،والتً لد تشمل المجاالت ذات
األولوٌة واألنشطة والمإشرات الربٌسٌة والجداول الزمنٌة
للتنفٌذ ،والجهات الفاعلة المسبولة والربٌسٌة واحتٌاجات كل
نشاط من الموارد اإلرشادٌة ،وتمدٌم مزٌد من التفاصٌل العملٌة
للمراجعة والرصد.
ٌ دعو األطراؾ وأعضاء الهٌبات المنشؤة بموجب االتفالٌة
ومنظمات األمم المتحدة والمرالبٌن وؼٌرهم من أصحاب
المصلحة للتشاور خبلل االجتماعات ولبل انعماد الدورة
السادسة واألربعٌن للهٌبتٌن الفرعٌتٌن ،من أجل توفٌر مدخبلت
لصٌاؼة خطة العمل المعنٌة بالمسابل الجنسانٌة المشار إلٌها فً
الفمرة السابمة.
ٌ طلب من األمانة ،بالتعاون مع األطراؾ والمرالبٌن المعنٌٌن
وأصحاب المصلحة اآلخرٌن ،إلامة ورشة عمل أثناء الدورة
السادسة واألربعٌن للهٌبتٌن الفرعٌتٌن بهدؾ تحدٌد العناصر
المحتملة لخطة العمل المعنٌة بالمسابل الجنسانٌة لتنظر فٌها
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ خبلل دورتها السابعة واألربعٌن.
 تدعو األطراؾ والمرالبٌن وأصحاب المصلحة اآلخرٌن إلى
تمدٌم وجهات نظرها بشؤن المسابل التً ستتناولها الورشة
المنعمدة خبلل الدورة لبل ٌ 25ناٌر /كانون الثانً .2017
المسائل اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة :تم النظر فً هذه البنود أول مرة
فً االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً .سلطت اسبٌنوزا األمٌن التنفٌذي
التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ الضوء على المخاوؾ
الخاصة باستدامة حجم العمل ال ُملمى على كاهل األمانة العامة نظرا ً
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النخفاض المساهمات ،وشجعت األطراؾ على تسدٌد مساهماتها لعام
 2017فً ألرب ولت ممكن .وتمت إحالة البنود الفرعٌة المعنٌة أداء
الموازنة لفترة السنتٌن  2017-2016وتمرٌر مراجعة الحسابات
والبٌانات المالٌة لعام  ،2015والمسابل المالٌة األخرى إلى منالشات ؼٌر
رسمٌة أجراها فرٌك اتصال برباسة كونٌهٌكو شٌمادا (الٌابان).
أداء الموازنة لفترة السنتٌن  :2017-2016تم النظر فً هذا البند أول
مرة ) (FCCC/SBI/2016/13, INF.15 and INF.19فً
االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً .خبلل اجتماعات فرٌك االتصال
والمشاورات ؼٌر الرسمٌة ،نظرت األطراؾ فً مسودة نص ممرر
مإتمر األطراؾ حول أداء الموازنة لفترة السنتٌن 2017-2016
والبٌانات المالٌة لعام  ،2015والمسابل المالٌة األخرى.
حول أداء الموازنة ،لفترة السنتٌن  :2017-2016نالشت األطراؾ عدة
أمور من بٌنها :التراح مندوب نٌوزٌلندا تسلٌط الضوء على اعتبار
مساهمات الموازنة األساسٌة المعلمة "مشكلة كبٌرة" ،وأن ٌطلب من
األمانة متابعة األمر مع األطراؾ وتمدٌم تمارٌرها إلى الدورة السادسة
واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ مع التراح سبل زٌادة المدرة على التنبإ
بالتدفمات النمدٌة.
كما نالشت األطراؾ أمور أخرى منها :دعوة األطراؾ إلى تمدٌم
مساهماتها لعام  2017فً األولات المحددة؛ ومطالبة األمانة بمتابعة
المساهمات ؼٌر المسددة ومعرفة أسباب عدم السداد ،والتشجٌع على تمدٌم
"مزٌد من المساهمات" أو "تشجٌع األطراؾ على مواصلة تمدٌم
المساهمات" أو "تشجٌع األطراؾ المدرجة فً المرفك الثانً على
مواصلة تمدٌم المساهمات" إلى الصندوق االستبمانً للمشاركة فً عملٌة
االتفالٌة اإلطارٌة ،وتمدٌر األمانة وامتنانها للمساهمات الممدمة للصندوق
االستبمانً المخصص لؤلنشطة التكمٌلٌة ،ومطالبتها بإٌجاد طرق لزٌادة
االستخدام المرن ألموال هذا الصندوق وتحدٌد أولوٌات اإلنفاق.
وحث مندوب نٌوزٌلندا األطراؾ على لبول إدراج فمرة حول تعدٌل
جدول المساهمات لعامً  ،2017-2016مع مراعاة أن األمانة لد تفتمر
إلى التموٌل الكافً لبرنامج عمل  ،2017ولكن مندوب المملكة العربٌة
السعودٌة لم ٌوافك على ذلن.
بالنسبة للمسابل المالٌة األخرى ،لدمت األطراؾ التراحات حول كٌفٌة
إدراج نص من الوثٌمة بشؤن تحسٌن الكفاءة والشفافٌة فً عملٌة إعداد
موازنة اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ
(.)FCCC/SBI/2016/INF.14
فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
النتابج الخاصة بالبنود الفرعٌة الثبلثة ضمن المسابل اإلدارٌة والمالٌة
والمإسسٌة ،وأوصت بمسودة ممرر إلى مإتمر األطراؾ ومإتمر
األطراؾ العامل للنظر فٌها.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ( ،)FCCC/SBI/2016/L.41توصً
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بمسودة ممرر حول المسابل اإلدارٌة والمالٌة
والمإسسٌة للنظر فٌها وإلرارها فً الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ وأوصت بمسودة ممرر عن المسابل المالٌة والمسابل المتعلمة
بالموازنة للنظر فٌها وإلرارها فً الدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ
العامل.
فً ٌوم الخمٌس  17نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ
ممرره
وفً
الممررٌن.
العامل
األطراؾ
ومإتمر
) ،(FCCC/SBI/2016/L.41/Add.1لام مإتمر األطراؾ بعدة
أمور من بٌنها ما ٌلً:
ٌ حٌط علما ً بالمعلومات الواردة فً تمرٌر أداء الموازنة للفترة
من ٌ 1ناٌر /كانون الثانً إلى ٌ 30ونٌو /حزٌران ،2016
ومذكرة عن وضع المساهمات فً الصنادٌك االستبمانٌة التً
تدٌرها األمانة العامة اعتبارا ً من  21أكتوبر /تشرٌن األول
 2016ومذكرة عن المساهمات اإلرشادٌة المنمحة لفترة
السنتٌن .2017-2016
ٌ عرب عن للمه إزاء ارتفاع مستوى المساهمات ؼٌر المسددة
إلى الموازنة األساسٌة ،مما أدى إلى وجود صعوبة فً التدفمات
النمدٌة ،وٌحث بشدة األطراؾ التً لم تمدم مساهمتها كاملة إلى
الموازنة األساسٌة لفترة السنتٌن الحالٌة أو السابمة أو كبلهما
إلى المٌام بذلن دون أي تؤخٌر.
ٌ دعو األطراؾ إلى تمدٌم مساهماتها إلى الموازنة األساسٌة لعام
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 2017فً الولت المحدد.
ٌ طلب إلى األمانة التعرؾ على الخٌارات المتاحة حول سبل
تناول المساهمات ؼٌر المسددة إلى الموازنة األساسٌة للنظر
فٌها خبلل الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
ٌ حث األطراؾ على تمدٌم مزٌد من المساهمات إلى الصندوق
االستنمابً للمشاركة فً عملٌة االتفالٌة اإلطارٌة والصندوق
االستنمابً لؤلنشطة التكمٌلٌة.
ٌ طلب إلى األمانة التعرؾ على خٌارات زٌادة مرونة األموال
الموجودة فً الصندوق االستنمابً لؤلنشطة التكمٌلٌة للنظر
إلٌها فً الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
ٌ مر جدوال معدال لمساهمات  2017-2016الواردة فً مرفك
هذا الممرر.
ٌ حٌط علما ً بتمرٌر مجلس مراجعً حسابات األمم المتحدة
والبٌانات المالٌة لعام  ،2015وٌحث األمٌن التنفٌذي على تنفٌذ
توصٌات مراجعً الحسابات ،حسب االلتضاء.
ٌ طلب إلى األمٌن التنفٌذي أن ٌعمل تدرٌجٌا ً على تعزٌز شفافٌة
عملٌة الموازنة من خبلل تمدٌم وثابك إضافٌة ،ومتابعة طرق
أخرى ممكنة لزٌادة الكفاءة والشفافٌة فً عملٌة الموازنة.
ٌ طالب بتنفٌذ اإلجراءات التً طلبتها األمانة فً المرار حسب
بتوافر الموارد المالٌة.
فً ممرره ) ،(FCCC/SBI/2016/L.41/Add.2لام مإتمر
األطراؾ العامل بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
ٌ حٌط علما ً بالمعلومات الواردة فً تمرٌر أداء الموازنة للفترة
من ٌ 1ناٌر /كانون الثانً إلى ٌ 30ونٌو /حزٌران ،2016
ومذكرة عن وضع المساهمات فً الصنادٌك االستبمانٌة التً
تدٌرها األمانة العامة اعتبارا ً من  21أكتوبر /تشرٌن األول
 2016ومذكرة عن المساهمات اإلرشادٌة المنمحة لفترة
السنتٌن .2017-2016
ٌ عرب عن للمه إزاء ارتفاع مستوى المساهمات ؼٌر المسددة
إلى الموازنة األساسٌة ،مما أدى إلى وجود صعوبة فً التدفمات
النمدٌة ،وٌحث بشدة األطراؾ التً لم تمدم مساهمتها كاملة إلى
الموازنة األساسٌة لفترة السنتٌن الحالٌة أو السابمة أو كبلهما
إلى المٌام بذلن دون أي تؤخٌر.
ٌ دعو األطراؾ إلى تمدٌم مساهماتها إلى الموازنة األساسٌة لعام
 2017فً الولت المحدد.
ٌ طلب إلى األمانة التعرؾ على الخٌارات المتاحة حول سبل
تناول المساهمات ؼٌر المسددة إلى الموازنة األساسٌة للنظر
فٌها خبلل الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
ٌ حث األطراؾ على تمدٌم مزٌد من المساهمات إلى الصندوق
االستنمابً للمشاركة فً عملٌة االتفالٌة اإلطارٌة والصندوق
االستنمابً لؤلنشطة التكمٌلٌة.
ٌ طلب إلى األمانة التعرؾ على خٌارات زٌادة مرونة األموال
الموجودة فً الصندوق االستنمابً لؤلنشطة التكمٌلٌة للنظر
إلٌها فً الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
ٌ مر جدوالً معدالً لمساهمات  2017-2016الواردة فً مرفك
هذا الممرر.
ٌ حٌط علما ً بتمرٌر مجلس مراجعً حسابات األمم المتحدة
والبٌانات المالٌة لعام  ،2015وٌحث األمٌن التنفٌذي على تنفٌذ
توصٌات مراجعً الحسابات ،حسب االلتضاء.
ٌ إٌد الممرر الذي اتخذه مإتمر األطراؾ فً دورته الثانٌة
والعشرٌن حول المسابل اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة ،نظرا ً
النطباله على بروتوكول كٌوتو ،وتحدٌدا ً النصوص الواردة فً
المسم الثالث من الممرر.
تمرٌر مراجعة الحسابات والبٌانات المالٌة لعام  :2015تم النظر فً هذا
البند الفرعً ) (FCCC/SBI/2016/INF.12 and Add.1أول
مرة فً االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً .لئلطبلع على ملخص
المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،انظر البند الفرعً المعنً بؤداء الموازنة لفترة
السنتٌن .2017-2016
فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ النتابج ،وأوصت بمسودة ممررات إلى مإتمر األطراؾ ومإتمر
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األطراؾ العامل للنظر فٌها .وفً ٌوم الخمٌس  17نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ العامل تلن
الممررات.
النتٌجة الختامٌةٌ :وجد ملخص لهذا البند الفرعً ضمن البند الفرعً
الذي نالشته الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والمعنً بؤداء الموازنة لفترة السنتٌن
.2017-2016
المسائل المالٌة األخرى :تم النظر فً هذا البند الفرعً
) (FCCC/SBI/2016/INF.13 and INF.14أول مرة فً ٌوم
االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً .لئلطبلع على ملخص المشاورات ؼٌر
الرسمٌة ،انظر البند الفرعً المعنً بؤداء الموازنة لفترة السنتٌن -2016
.2017
فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ النتابج ،وأوصت بمسودة ممررات إلى مإتمر األطراؾ ومإتمر
األطراؾ العامل للنظر فٌها.
النتٌجة الختامٌةٌ :وجد ملخص لهذا البند الفرعً ضمن البند الفرعً
الذي نالشته الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والمعنً بؤداء الموازنة لفترة السنتٌن
.2017-2016
تمارٌر حول األنشطة المتعلمة بتنفٌذ المادة  6من االتفالٌة (التثمٌف
والتدرٌب والتوعٌة العامة) :أحاطت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ علما ً
بالمعلومات الواردة فً التمارٌر الخاصة بالحوار الرابع للعمل من أجل
التمكٌن المناخً ( )FCCC/SBI/2016/11وورشة عمل لدعم تنفٌذ
برنامج عمل الدوحة بشؤن المادة  6من االتفالٌة
( )FCCC/SBI/2016/12فً االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً.
مسائل أخرى :فً االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أشار مندوب فلسطٌن
إلى صعوبات الحصول على موارد مرفك البٌبة العالمٌة ،وطلب أن ٌتم
نمل رسالة إلى مإتمر األطراؾ بشؤن عدم استبعاد أي من األطراؾ ؼٌر
المدرجة فً المرفك األول من الوصول إلى الموارد.
الجلسة الختامٌة :فً االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أبلؽت األمانة
العامة األطراؾ باآلثار اإلدارٌة والمالٌة للممررات التً تم إلرارها خبلل
االجتماع حتى اآلن ،مشٌرة إلى الحاجة إلى مبلػ إضافً بمٌمة  320ألؾ
ٌورو لتنفٌذ األنشطة المتعلمة بالنوع االجتماعً فً عام ٌ .2017وجد
ملخص بالبٌانات الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على الرابط التالً:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12685e.html
فً ٌوم الثبلثاء  15نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة تمرٌر
الدورة ).(FCCC/SBI/2016/L.25
اختتم تشروزو ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الدورة الخامسة واألربعٌن فً
الساعة  10:20صباحاً.

الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة (الدورة الخامسة
واألربعٌن)
افتتح كارلوس فولر (بلٌز) ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة الدورة الخامسة واألربعٌن للدورة فً ٌوم االثنٌن  7نوفمبر/
األعمال
جدول
األطراؾ
وألرت
الثانً.
تشرٌن
) (FCCC/SBSTA/2016/3ووافموا على تنظٌم العملٌ .وجد
مخلص بالبٌانات االفتتاحٌة التً أجرٌت خبلل الجلسة العامة للهٌبة على
الرابط التالًhttp://www.iisd.ca/vol12/enb12679e.html :
افتتحت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بنود جدول األعمال
الفردٌة وأحالتها إلى فرق االتصال أو المشاورات ؼٌر الرسمٌة أو
المشاورات التً أجراها ربٌس الهٌبة .ألرت الهٌبة النتابج وأوصت
بمسودة ممررات لٌنظر فٌها مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ العامل
خبلل الجلسات الختامٌة المنعمدة ٌومً االثنٌن  14و الثبلثاء  15نوفمبر/
تشرٌن الثانً.
المسائل التنظٌمٌة :انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئٌس :تم انتخاب
أدرٌتو سانتانا (ساو تومً وبرٌنسٌبً) ممررا ً للهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة فً االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وسوؾ ٌظل
تٌبور سكافوزٌر (المجر) فً منصب نابب ربٌس الهٌبة حتى ٌتم ترشٌح
عضو أخر من فرٌمه اإلللٌمً.
البند
هذا
تناول
تم
نٌروبً:
عمل
برنامج
( )FCCC/SBSTA/2016/INF.10ألول مرة فً الجلسة العامة
للهٌبة المنعمدة ٌوم االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ونالشته الحما ً فً
مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها شٌرٌن دي سوزا (الوالٌات
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المتحدة) وعٌنون نٌشات (بنؽبلدٌش).
فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،نالشت األطراؾ كٌفٌة المضً لدما ً فً
العمل المتعلك بتؽٌر المناخ والصحة وإدراج نص حول التنوٌع
االلتصادي وكٌفٌة ذلن.
وحول العبللة بٌن تؽٌر المناخ والصحة ،طلب مندوب إحدى المجموعات
أن تموم األمانة بإعداد ورلة تجمٌعٌة تلخص الثؽرات واالحتٌاجات
والتحدٌات الواردة فً التمارٌر والوثابك الممدمة من األطراؾ
والمرالبٌن ،وذلن بهدؾ إعداد توصٌات خبلل الدورة السادسة واألربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة للنظر فٌها خبلل الدورة
الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ .كما الترح أن تنظم األمانة حدثا ً
جانبٌا ً لتسهٌل إعداد التوصٌات الخاصة بالعبللة بٌن تؽٌر المناخ
والصحة.
وحول التنوٌع االلتصادي ،طلب مندوبان اإلشارة إلٌه فً مسودة النتابج،
ووصفاه بؤنه من "المجاالت المواضٌعٌة الحٌوٌة" فً برنامج عمل
نٌروبً .وأوضح نٌشات المٌسر المتشارن أن الدورة الرابعة واألربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة لد طالبت األطراؾ بإٌبلء
االهتمام بمضاٌا التنوٌع االلتصادي ودعت إلى تمدٌم وثابك وتمارٌر حول
هذه المسؤلة للنظر فٌها خبلل الدورة السابعة واألربعٌن للهٌبة .الحظت
إحدى الفرق أن المضاٌا األخرى المدرجة فً نتابج الدورة الرابعة
واألربعٌن ،لد أُدرجت أٌضا ً فً مسودة نتابج الدورة الخامسة واألربعٌن،
وحثت على اإلشارة إلى التنوٌع االلتصادي.
فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج ).(FCCC/SBI/2016/L.25
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2016/L.22
لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بعدة أمور من بٌنها ما
ٌلً:
 ألرت بالوثابك والتمارٌر الممدمة من األطراؾ والمنظمات
الشرٌكة فً برنامج عمل نٌروبً وؼٌرها من المنظمات ذات
الصلة حول عملها األخٌر فً مجال اآلثار المناخٌة على صحة
اإلنسان ،وتطلب إلى األمانة أن تعد ورلة تجمٌعٌة للنظر فٌها
خبلل دورتها السادسة واألربعٌن.
 توافك على النظر فً طرق تحسٌن فعالٌة منتدى جهة التنسٌك
خبلل دورتها السادسة واألربعٌن.
 ترحب باألنشطة التً نفذتها األمانة بالتعاون مع المنظمات
الشرٌكة فً برنامج عمل نٌروبً وؼٌرها من المنظمات ذات
الصلة استجابة للتوصٌات التً لدمتها لجنة التكٌؾ وفرٌك
الخبراء المعنً بؤلل البلدان نمواً ،وألرت بؤن تلن األنشطة لد
ساهمت فً تعزٌز دور برنامج عمل نٌروبً فً تمدٌم الدعم
المعرفً إلى لجنة التكٌؾ وفرٌك الخبراء.
 رحبت بتوصٌات لجنة التكٌؾ وفرٌك الخبراء المعنً بؤلل
البلدان نموا ً على األنشطة الممرر تنفٌذها فً إطار برنامج عمل
نٌروبً وتطلب إلى األمانة البدء فً تنفٌذ هذه األنشطة ،بتوجٌه
من ربٌس الهٌبة :إلعداد لمحة عامة عن المإسسات المابمة ،بما
فً ذلن الثؽرات ،بالتعاون مع مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ.
كما تطلب إشران المنظمات الشرٌكة فً برنامج عمل نٌروبً
فً دعم مختلؾ أنشطة فرٌك الخبراء حتى ٌتمكن من تمدٌم
الدعم التمنً الشامل أللل البلدان نمواً ،ومن هذه األنشطة إلامة
معارض إللٌمٌة لخطط التكٌؾ الوطنٌة؛ وتنظٌم دورات تدرٌب
لها ،وإعداد دراسات حالة مفتوحة عنها ،وإعداد ورلة
معلوماتٌة عن االعتبارات الخاصة بالمجتمعات والجماعات
والنظم اإلٌكولوجٌة الضعٌفة فً سٌاق عملٌة صٌاؼة وتنفٌذ
خطط التكٌؾ الوطنٌة.
 تخلص إلى وجوب تنفٌذ األنشطة المنفذة فً إطار برنامج عمل
نٌروبً ،وفما للنتابج التً توصلت إلٌها دورتها الرابعة
واألربعٌن ،متضمنة التوصٌات التً لدمها فرٌك الخبراء
المعنً بؤلل البلدان نموا ً ولجنة التكٌؾ ،بطرٌمة تعزز دور
برنامج عمل نٌروبً كمركز المعرفة الذي ٌدعم تعزٌز العمل
على التكٌؾ.
 تطلب إلى األمانة عند تنفٌذ هذه األنشطة ،أن تستكشؾ الفرص
المتاحة لتعزٌز الشراكات مع المراكز والشبكات اإلللٌمٌة
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وشرة مفبوضبث
األرض

والحكومات المحلٌة والبلدٌات والمطاع الخاص والمنظمات
العلمٌة واألوساط األكادٌمٌة والمنظمات التً تمثل المجتمعات
األصلٌة والتملٌدٌة ،والجماعات الروحٌة والدٌنٌة ،والدوابر
المناصرة للمساواة بٌن الجنسٌن ،ومنظمات الشباب ووسابل
اإلعبلم ،والروابط مع أهداؾ التنمٌة المستدامة ،حسب
االلتضاء.
تمرٌر لجنة التكٌف :تم النظر فً هذا البند )(FCCC/SB/2016/2
ألول مرة فً الجلسة االفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وتمت إحالته
إلى المشاورات ؼٌر الرسمٌة المشتركة بٌن الهٌبتٌن الفرعٌتٌن التً
تشارن فً تٌسٌرها بٌت الفندر (كندا) وألؾ وٌلز (جنوب أفرٌمٌا) خولٌو
كوردانو (شٌلً) وؼوتفرٌد فون جٌمنجن (ألمانٌا)ٌ .وجد ملخص
بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت
البند الخاص بلجنة التكٌؾ (انظر صفحة .)25
تمرٌر اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة :تم النظر فً هذا
البند ) (FCCC/SB/2016/3ألول مرة فً الجلسة االفتتاحٌة للهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم االثنٌن  7نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،وتمت إحالته إلى المشاورات ؼٌر الرسمٌة المشتركة بٌن
الهٌبتٌن الفرعٌتٌن التً تشارن فً تٌسٌرها بٌت الفندر (كندا) وألؾ وٌلز
(جنوب أفرٌمٌا)ٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول
أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص بآلٌة وارسو الدولٌة (انظر
صفحة .)25
تطوٌر ونمل التكنولوجٌا :التمرٌر السنوي المشترن لمركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ واللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا :تم النظر فً هذا
البند ) (FCCC/SB/2016/1ألول مرة فً الجلسة االفتتاحٌة للهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم االثنٌن  7نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،وتمت إحالته إلى المشاورات ؼٌر الرسمٌة المشتركة بٌن
الهٌبتٌن الفرعٌتٌن المعنٌة بتطوٌر ونمل التكنولوجٌا والتً تشارن فً
تٌسٌرها الفرٌدي آنا مور (النمسا) وواشنطن زكاتا (زٌمبابوي)ٌ .وجد
ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ تحت البند الخاص بآلٌة وارسو الدولٌة (انظر صفحة .)26
إطار التكنولوجٌا وفما للمادة  4-10من اتفاق بارٌس :تم النظر فً
هذا البند (FCCC/SBSTA/2016/INF.9, INF.9/Corr.1 and
) MISC.4ألول مرة فً االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً .واتفمت
األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها الفرٌدي
آنا مور (النمسا) وواشنطن زكاتا (زٌمبابوي).
فً مشاورات ؼٌر رسمٌة ،نالشت األطراؾ :المواضٌع الربٌسٌة المبدبٌة
إلطار التكنولوجٌا؛ ودعوة األطراؾ والمرالبٌن وأصحاب المصلحة
اآلخرٌن لتمدٌم الوثابك والتمارٌر؛ واالتفاق على مواصلة إعداد وتطوٌر
إطار التكنولوجٌا فً الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة.
فً االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2016/L.21
لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بعدة أمور من بٌنها ما
ٌلً:
 توافك على أن ٌكون الؽرض من اإلطار التكنولوجً هو ذلن
المنصوص علٌه فً المادة  4-10من اتفاق بارٌس ،وأن من
شؤن هذا اإلطار أن ٌلعب دورا ً استراتٌجٌا ً فً تحسٌن فعالٌة
وكفاءة عمل آلٌة التكنولوجٌا من خبلل التصدي للتؽٌرات
التحولٌة التً نص علٌها اتفاق بارٌس.
ٌ وافك على أن تكون الموضوعات الربٌسٌة المبدبٌة إلطار
التكنولوجٌا هً االبتكار والتنفٌذ والبٌبات التمكٌنٌة وبناء
المدرات والتعاون وإشران أصحاب المصلحة والدعم.
 تدعو األطراؾ والمرالبٌن وأصحاب المصلحة اآلخرٌن إلى
تمدٌم وجهات نظرهم بشؤن مبادئ اإلطار التكنولوجً وهٌكله
بحلول  10أبرٌل /نٌسان .2017
هذا
منالشة
تمت
بالزراعة:
المتعلمة
المسائل
البند ) (FCCC/SBSTA/2016/INF.5 and INF.6ألول مرة
فً الجلسة االفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
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المنعمدة ٌوم االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ثم نولش الحما ً فً
المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً تشارن فً تٌسٌرها اٌمانوٌل دالمٌنً
(سوازٌبلند) وهٌكً ؼرانهولم (فنلندا).
خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،حاولت األطراؾ إٌجاد أرضٌة مشتركة
بٌن مسودتً الممررٌن الممترحٌن من اثنٌن من مجموعات األطراؾ.
وأشارت بعض األطراؾ إلى وجود اختبلؾ بٌن المسودتٌن من حٌث
كٌفٌة تحمٌك التوازن بٌن التخفٌؾ والتكٌؾ .وحدد أحد المندوبٌن عدة
لواسم مشتركة بٌنهما ،بما فً ذلن :التوصٌة بممرر من مإتمر األطراؾ؛
وتعزٌز التنفٌذ؛ والدعوة إللامة ورش عمل وتمدٌم الوثابك والتمارٌر،
واإلشارة إلى الحاجة إلى مركزا ً المعرفة؛ وتسلٌط الضوء على األمن
الؽذابً.
وبالنظر إلى استمرار االختبلؾ فً الرأي ،الترح مندوب إحدى الفرق أن
الوثٌمة لٌد المنالشة ٌجب أن تحال إلى الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة كورلة ؼٌر رسمٌة ،وذلن فمط
لؤلطراؾ المخول لها تمدٌم مدخبلت .وذكر مندوب طرؾ آخر ضرورة
عدم تحدٌد حالة الوثٌمة .واتفمت األطراؾ فً النهاٌة على إحالة مسودات
النتابج اإلجرابٌة فمط إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة،
وأعرب العدٌد من مندوبً الفرق واألطراؾ عن خٌبة أملهم إزاء عدم
إصدار ممرر موضوعً من مإتمر األطراؾ بشؤن هذا البند.
فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2016/L.23
وافمت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على مواصلة النظر
فً هذا البند من جدول األعمال خبلل دورتها السادسة واألربعٌن.
المسائل المتعلمة بالعلم والمراجعة :البحوث وعملٌات الرصد المنهجً:
تم النظر فً هذا البند ألول مرة فً االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً.
واتفمت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها
آن ؼوردون (بلٌز) وسٌلفان موندون (فرنسا).
خبلل تلن المشاورات ؼٌر الرسمٌة نالشت األطراؾ عدة أمور من بٌنها،
إمكانٌة إلامة فعالٌات مستمبلٌة ألٌام معلومات األرض وتحدٌد تولٌت هذه
الفعالٌات ،وأبرزت جمٌع األطراؾ الحاجة إلى تمدٌم مدخبلت فً جدول
أعمال تلن الفعالٌات .وتم االتفاق على دعوة األطراؾ إلى النظر فً
دعوة األمانة العامة لتنظٌم فعالٌات مماثلة خبلل الدورة التاسعة واألربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على أساس الوثابك
والتمارٌر الممدمة من األطراؾ.
فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج ،بعد إجراء تؽٌٌرات بسٌطة وأحالت مسودة
الممرر إلى مإتمر األطراؾ للنظر فٌها واعتمادها .وفً ٌوم الخمٌس 17
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألر مإتمر األطراؾ الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2016/L.26
لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بعدة أمور من بٌنها ما
ٌلً:
 تحٌط علما ً بورش العمل اإلللٌمٌة على النحو المشار إلٌه فً
خطة تنفٌذ النظام العالمً لرصد المناخ " 2016النظام
العالمً لرصد المناخ :احتٌاجات التنفٌذ" ،وتدعو هذا النظام
إلى تنظٌم مثل هذه الورش ،مع وضع مزاٌا تنظٌم هذه
الورش بالتعاون مع الشركاء المعنٌٌن فً االعتبار.
 تشجع األطراؾ والمنظمات ذات الصلة لبلستفادة من الدعم
المتاح عبر الكٌانات التشؽٌلٌة لآللٌة المالٌة فضبل عن
المنظمات والمنوات األخرى ذات الصلة ،حسب االلتضاء،
لدعم خطة تنفٌذ النظام العالمً لرصد المناخ  2016وتعزٌز
وصٌانة شبكات المرالبة والمدرات فً جمٌع البلدان،
وخصوصا ً البلدان النامٌة وألل البلدان نموا ً والدول الجزرٌة
الصؽٌرة النامٌة.
 تدعو أمانة النظام العالمً لرصد المناخ إلى تمدٌم تمرٌر عن
التمدم المحرز فً خطة التنفٌذ لعام  2016على أساس
منتظم ،فً دوراتها البلحمة ،حسب االلتضاء.
 تشجع اللجنة المعنٌة بسواتل رصد األرض على تمدٌم
الطرٌمة الشاملة الستجابات وكاالت الفضاء فً خطة تنفٌذ
النظام العالمً لرصد المناخ  2016لدورتها السابعة
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واألربعٌن (نوفمبر /تشرٌن الثانً .)2017
 تدعو المنظمة العالمٌة لؤلرصاد الجوٌة لتمدٌم تمارٌر عن
حالة المناخ العالمً على أساس منتظم ،حسب االلتضاء ،فً
دورات الهٌبة المادمة.
 تدعو األطراؾ إلى تمدٌم وجهات نظرها حول فعالٌات أٌام
معلومات األرض البلحمة عبر بوابة التمارٌر والوثابك لبل
ٌ 25ولٌو /تموز  ،2018مع األخذ بعٌن االعتبار التمدم فً
خطة تنفٌذ النظام العالمً لرصد المناخ .2016
 توصً بمسودة ممرر حول تنفٌذ خطة النظام العالمً لرصد
المناخ  2016لعرضها على مإتمر األطراؾ للنظر فٌها
واعتمادها فً دورته الثانٌة والعشرٌن.
فً ممرره ) ،(FCCC/SBSTA/2016/L.26/Add.1لام
مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
 تشجٌع األطراؾ على العمل من أجل التنفٌذ الكامل لخطة
النظام العالمً لرصد المناخ  2016والنظر فً اإلجراءات
التً ٌمكن أن تتخذ للمساهمة فً تنفٌذها.
 دعوة وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولٌة لدعم التنفٌذ
الكامل لخطة النظام العالمً لرصد المناخ  ،2016حسب
االلتضاء.
 بخصوص تنفٌذ خطة النظام العالمً لرصد المناخ ،2016
التشدٌد على ضرورة تعزٌز وبناء المدرات البلزمة لرصد
ومتابعة المناخ وإدارة البٌانات ،بما فً ذلن إنماذ البٌانات
وتمثٌلها رلمٌا ً وتحلٌلها وأرشفتها وتبادلها.
 التشدٌد على ضرورة بناء المدرات فً البلدان النامٌة من
خبلل اآللٌات المابمة ذات الصلة ،بما فً ذلن آلٌة التعاون
الخاصة بالنظام العالمً لرصد المناخ.
تمدٌم المشورة حول كٌفٌة استعانة التمٌٌم العالمً بتمارٌر التمٌٌم
التً أعدتها الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ على النحو
المشار له فً المادة  14من اتفاق بارٌس .تم النظر فً هذا البند ألول
مرة فً ٌوم االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً .واتفمت األطراؾ على
إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها فرانن ماكؽفرن
(أٌرلندا) وبٌشٌنس دامبتً (مالً).
خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،ركزت األطراؾ تحدٌدا ً على كٌفٌة تمدٌم
توجٌه ُمعد خصٌصا ً وفك الحاجة إلى الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة
بتؽٌر المناخ دون تجاوز صبلحٌاتها.
وحول تمدٌم التوجٌه واإلرشاد ،طالب مندوبو ثبلثة من البلدان النامٌة
بتوضٌح ما هو مطلوب من الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ،
مشٌرٌن إلى أن تمارٌرها وتمٌٌماتها تحتوي على أكثر مما هو مطلوب
لعملٌة التمٌٌم العالمً .والترحوا أن تمدم الهٌبة الحكومٌة الدولٌة مدخبلت
عن :التؤثٌر الكلً للمساهمات المحددة وطنٌا ً فً ضوء الحد من ارتفاع
درجة الحرارة عند  1.5درجة مبوٌة ،وأثرها على النظم الطبٌعٌة،
واآلثار التً تم تفادٌها ،والنهج العلمٌة المطلوبة لتمٌٌم مدى فعالٌة التكٌؾ
والنهج العلمٌة المطلوبة لتمٌٌم التموٌل المناخً والتمدم المحرز نحو
تحمٌك الهدؾ العالمً للتكٌؾ.
وردا ً على ذلن ،حذر العدٌد من مندوبً البلدان النامٌة والمتمدمة من أن
ذلن لد ٌكون بمثابة توجٌه لبند جدول األعمال ٌمتضً التركٌز على كٌفٌة
استعانة التمٌٌم العالمً بتمارٌر التمٌٌم التً أعدتها الهٌبة الحكومٌة الدولٌة.
وأضاؾ أحد المندوبٌن أن الهٌبة سوؾ تشٌر إلى مدخبلت محددة فً
عملٌة تحدٌد نطاق عملها.
وردا ً على دعم العدٌد من البلدان بؤن ٌُطلَب من الهٌبة الحكومٌة الدولٌة
مواءمة دورات تمٌٌمها مع دورات عملٌة التمٌٌم العالمً ،أوضحت العدٌد
من البلدان استمبللٌة الهٌبة ،مشٌرٌن إلى أنها تدرس بالفعل كٌفٌة مواءمة
عملها مع أحكام اتفاق بارٌس.
فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2016/L.24
لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بعدة أمور من بٌنها ما
ٌلً:
 تمر بؤن نواتج دورات التمٌٌم التً تعدها الهٌبة الحكومٌة
الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ ستكون مدخبلت ربٌسٌة فً
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عملٌة التمٌٌم العالمً ،وأنها سوؾ توفر أفضل المعارؾ
العلمٌة المتاحة حول السٌاسات ،مع توفٌر منظور علمً
وتمنً واجتماعً والتصادي متكامل.
 تشٌر إلى أن نواتج دورة التمٌٌم السادسة التً تعدها الهٌبة
الحكومٌة الدولٌة ستكون مدخبلت ربٌسٌة فً أولى عملٌات
التمٌٌم العالمً لعام .2023
 تشجع الهٌبة الحكومٌة الدولٌة على إٌبلء اهتمام خاص بؤولى
عملٌات التمٌٌم العالمً عند تحدٌد نطاق تمرٌرها التمٌٌمً
السادس ،مع الوضع فً االعتبار أن عملٌة التمٌٌم العالمً
سوؾ تنصب على التمدم الجماعً المحرز نحو تحمٌك
ؼرض اتفاق بارٌس واألهداؾ طوٌلة األجل بطرٌمة شاملة
ومٌسرة ،مع مراعاة التخفٌؾ والتكٌؾ وسبل التنفٌذ والدعم،
فً ضوء اإلنصاؾ وأفضل العلوم المتاحة.
 ترحب بمرار الهٌبة الحكومٌة الدولٌة مطالبة أمانتها "بإعداد
ممترحات لمواءمة عمل الهٌبة فً تمرٌرها التمٌٌمً السابع
مع احتٌاجات عملٌة التمٌٌم العالمً المتولعة فً إطار اتفاق
بارٌس ،وتمدٌم هذه الممترحات للنظر فٌها خبلل الجلسة
العامة للهٌبة فً موعد ألصاه  ،" 2018وتشجع الهٌبة على
مواصلة ذلن بهدؾ التؤكد من استفادة عملٌة التمٌٌم العالمً
دابما ً وفً الولت المناسب من أفضل العلوم المتاحة.
 تدعو الهٌبة الحكومٌة الدولٌة للنظر فً جمٌع نتابج عملٌة
التمٌٌم العالمً ،بما فً ذلن ثؽرات المعلومات العلمٌة
الممكنة ،والتً تعتبرها الهٌبة ذات صلة بإثراء التمٌٌم فً
المستمبل.
كما تمدم الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة اإلرشادات التالٌة
حول كٌفٌة استعانة عملٌة التمٌٌم العالمً بالتمٌٌمات التً تجرٌها الهٌبة
الحكومٌة الدولٌة ،مع إدراكها بؤن تحدٌد مصادر المدخبلت فً عملٌة
التمٌٌم العالمً سٌتم من خبلل الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس.
ٌ مكن االستفادة من التجارب السابمة ،والحوار بٌن خبراء
الهٌبة الحكومٌة الدولٌة واألطراؾ حول نتابج تمارٌرها،
األمر الذي ٌُمكن من تبادل المعلومات العلمٌة والتمنٌة بطرٌمة
منفتحة وشفافة.
 إلامة فعالٌات خاصة ،على ؼرار الحدث الخاص المشترن
بٌن الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ والهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،الذي نظمته األخٌرة
فً  18ماٌو /آٌار ٌ ،2016مكن أن تكون ذات لٌمة.
 األخذ بعٌن االعتبار وجهات النظر الناشبة من تبادل
المعلومات بٌن الهٌبة الحكومٌة الدولٌة واألطراؾ والحدث
الخاص المشترن بٌن الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر
المناخ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
 وضع المدخبلت التً تمدمها الهٌبة الحكومٌة الدولٌة فً
االعتبار بطرٌمة فعالة ومتوازنة كجزء من المدخبلت الشاملة
فً عملٌة التمٌٌم العالمً.
ٌ مكن االستفادة من الفرٌك العامل المشترن بٌن الهٌبة
الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ والهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً تعزٌز التواصل والتنسٌك
بٌن الهٌبتٌن فً سٌاق عملٌة التمٌٌم العالمً.
أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة :المنتدى المعزز وبرنامج العمل :خبلل
الجلسة االفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة
ٌوم االثنٌن  7نوفمبر /تشرٌن الثانً ،اتفمت األطراؾ على إنشاء فرٌك
اتصال مشترن بٌن الهٌبتٌن الفرعٌتٌن حول هذا البند
)،(FCCC/SB/2016/INF.2 and FCCC/TP/2016/7
وتشارن فً رباسته شروسزكزو ،ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ وفولر،
ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة .ولام بتٌسٌر
المشاورات ؼٌر الرسمٌة ناتالٌا كوشكو (أوكرانٌا) وأندرٌا ماركو (بنما).
ٌوجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا البند فً جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص بؤثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة (انظر
صفحة .)28
أسالٌب وبرنامج عمل ومهام المنتدى المعنً بؤثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة
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بموجب اتفاق بارٌس :تم النظر فً هذا البند الفرعً مع البند الخاص
بالمنتدى المحسن وبرنامج العملٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا
البند فً جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص بؤثر تنفٌذ
تدابٌر االستجابة (انظر صفحة .)28
المسائل المتعلمة بالمادة  3-2من البرتوكول (اآلثار السلبٌة للسٌاسات
والتدابٌر) :تم النظر ألول مرة فً هذا البند الفرعً مع البند الخاص
بالمنتدى المحسن وبرنامج العملٌ .وجد ملخص بالمنالشات المعنٌة بهذا
البند فً جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تحت البند الخاص بؤثر تنفٌذ
تدابٌر االستجابة (انظر صفحة .)28
المضاٌا المنهجٌة فً إطار االتفالٌة :واجهة بٌانات غازات الدفٌئة :تم
النظر ألول مرة فً هذا البند فً االثنٌن الموافك  7نوفمبر/
تشرٌن الثانً .اتفمت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة
ٌتشارن فً تٌسٌرها تاكٌشً انوكً (الٌابان) وتهابٌلو لٌتٌت (جنوب
أفرٌمٌا) .لم تتوصل الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة إلى
اتفاق بشؤن هذا البند ،لذا تمرر النظر فٌه خبلل دورتها السادسة
واألربعٌن.
هذا
فً
مرة
ألول
النظر
تم
السفن:
ولود
البند ) (FCCC/SBSTA/2016/MISC.5فً االثنٌن الموافك 7
نوفمبر /تشرٌن الثانً .اتفمت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر
رسمٌة ٌتشارن فً تٌسٌرها تاكٌشً انوكً (الٌابان) وتهابٌلو لٌتٌت
(جنوب أفرٌمٌا) .لم تتوصل الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
إلى اتفاق بشؤن هذا البند ،لذا تمرر النظر فٌه خبلل دورتها السادسة
واألربعٌن.
الترح فوللر ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على
إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ووافمت األطراؾ على ذلن.
أبرز مندوب منظمة الطٌران المدنً الدولً االتفاق المعنً ببرنامج
معاوضة األثر الكربونً والحد منه فً الطٌران الدولً .وذكر مندوب
المنظمة البحرٌة الدولٌة شرط جدٌد فرض على السفن ،وهو تسجٌل
بٌانات استهبلن زٌت الولود واإلببلغ بها.
شدد مندوب الهند ،نٌابةً عن العدٌد من البلدان النامٌة واالبتبلفات ،أن
اآللٌات التً وضعتها منظمة الطٌران المدنً الدولً والمنظمة البحرٌة
الدولٌة ٌجب أن تتبلءم مع مبادئ االتفالٌة وممررات مإتمر األطراؾ.
ولال مندوب الٌابان أن المنظمة البحرٌة الدولٌة ومنظمة الطٌران المدنً
الدولً هما المحافل المناسبة لمعالجة االنبعاثات الناجمة عن الطٌران
الدولً والنمل البحري .ورحب مندوبا الوالٌات المتحدة وسنؽافورة بإلرار
برنامج معاوضة األثر الكربونً والحد منه فً الطٌران الدولً وتعدٌل
المنظمة البحرٌة الدولٌة التفالٌة ماربول بشؤن استهبلن ولود السفن،
وشدد مندوب سنؽافورة على ضرورة وضع تدابٌر طوٌلة األجل تحكم
انبعاثات السفن.
فً ٌوم االثنٌن  14نوفمبر /تشرٌن الثانً ،ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2016/L.25
لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بعدة أمور من بٌنها
اإلحاطة علما ً بالمعلومات الممدمة من أمانتً منظمة الطٌران المدنً
الدولً والمنظمة البحرٌة الدولٌة والنتابج الواردة فً تمارٌرهما ،وتدعو
األمانتٌن إلى مواصلة تمدٌم تمارٌر حول عملهما الجاري فً المضاٌا ذات
الصلة خبلل الدورات المادمة للهٌبة.
المضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو :استخدام األراضً وتغٌر
استخدام األراضً واألحراج بموجب المادتٌن  3-3و 4-3من بروتوكول
كٌوتو ،وبموجب آلٌة التنمٌة النظٌفة :تم النظر ألول مرة فً هذا
البند ) (FCCC/SBSTA/2016/INF.7فً االثنٌن الموافك 7
نوفمبر /تشرٌن الثانً .اتفمت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر
رسمٌة ٌتشارن فً تٌسٌرها ماٌا هانت (نٌوزٌلندا) وخوسٌه أنطونٌو
برادو (شٌلً).
خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،وزع مندوب أحد األطراؾ ورلة ؼٌر
رسمٌة بالنتابج الموضوعٌة التً تضمنت عدة أمور من بٌنها ،االعتراؾ
بؤنه على الرؼم من تطبٌك ،أو إمكانٌة تطبٌك ،أسالٌب التحرٌج وإعادة
التحرٌج من الناحٌة التمنٌة على بعض أنشطة تجدٌد الؽطاء النباتً ،إال
أنه من الصعب تنفٌذ أنشطة مشروع تجدٌد الؽطاء النباتً خبلل الولت
المتبمً من فترة االلتزام الثانٌة.
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وصؾ أحد المندوبٌن ذلن بؤنه "تنازال كبٌراً" وأعرب عن لبول فرٌمه
إؼبلق هذا البند من جدول األعمال فً حال إلرار نتابج موضوعٌة
تعترؾ ببعض أنشطة تجدٌد الؽطاء النباتً بؽرض تجنب أن ٌصبح هذا
البند "مهمبل تماماً" .ولد دعم العدٌد من المندوبٌن الورلة ؼٌر الرسمٌة
كؤساس للمفاوضات ،وأشار مندوبً بعض البلدان النامٌة إلى أن تلن
الورلة تشكل حزمة من شؤنها أن تؽلك هذا البند ،األمر الذي عارضه
الكثٌرون.
ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج فً االثنٌن
الموافك  14نوفمبر /تشرٌن الثانً.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2016/L.20
توافك الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على مواصلة النظر
فً هذه المسؤلة خبلل دورتها السادسة واألربعٌن.
حجز وتخزٌن الكربون فً التكوٌنات الجٌولوجٌة كؤحد أنشطة مشروع
آلٌة التنمٌة النظٌفة :تم النظر ألول مرة فً هذا البند فً ٌوم االثنٌن
الموافك  7نوفمبر /تشرٌن الثانً .الترح فولر ،ربٌس الهٌبة ،إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة مع األطراؾ المعنٌة ،ووافمت األطراؾ على ذلن.
ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج وأحالت مسودة
ممرر إلى مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو للنظر فٌها وإلرارها فً ٌوم االثنٌن الموافك 14
نوفمبر /تشرٌن الثانً .وفً ٌوم الخمٌس الموافك  17نوفمبر/
تشرٌن الثانً ،اعتمد مإتمر األطراؾ العامل الممرر.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2016/L.19
توصً الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بمسودة
الممرر ) (FCCC/SBSTA/2016/L.19/Add.1للنظر فٌها خبلل
الدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل.
فً ممرره ،لام مإتمر األطراؾ العامل بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
ٌ حٌط علما ً بعمل الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
والعمل الذي ٌضطلع به األطراؾ طبما ً لما هو وارد فً
تمارٌرهم ووثابمهم والورلة التمنٌة الخاصة بؤنشطة مشروع
حجز الكربون وتخزٌنه العابر للحدود.
 االعتراؾ بدور تكنولوجٌا حجز الكربون وتخزٌنه فً التصدي
النبعاثات ؼازات الدفٌبة فً إطار آلٌة التنمٌة النظٌفة.
ٌ حٌط علما ً بؤنه حتى اآلن لم ٌُمدم أي طلب لتسجٌل أي من
أنشطة مشروع آلٌة التنمٌة النظٌفة وفما ً ألسالٌب وإجراءات
حجز وتخزٌن الكربون فً التكوٌنات الجٌولوجٌة ،على الرؼم
من اعتماد الوثابك ذات الصلة من المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة
النظٌفة.
ٌ مرر اختتام النظر فً معاٌٌر أهلٌة أنشطة مشروع آلٌة التنمٌة
النظٌفة التً تتؤلؾ من حجز وتخزٌن الكربون فً التكوٌنات
الجٌولوجٌة ونمل الكربون من بلد آلخر أو إلى موالع التخزٌن
الجٌولوجٌة الموجودة فً أكثر من بلد وإنشاء احتٌاطً عالمً
من شهادات إثبات خفض االنبعاثات حجز وتخزٌن الكربون فً
التكوٌنات الجٌولوجٌة.
المسائل المتعلمة بالمادة ( )6من اتفاق بارٌس :تم النظر ألول مرة فً
البنود الفرعٌة الثبلثة المدرجة ضمن هذا البند فً االثنٌن الموافك 7
نوفمبر /تشرٌن الثانً .ووافمت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر
رسمٌة ٌتشارن فً تٌسٌرها كٌلً كٌزر (االتحاد األوروبً) وهٌو سٌلً
(جزر المالدٌؾ).
خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،نالشت األطراؾ األفكار الممترحة بشؤن
برنامج عمل ومسودة نتابج جمٌع البنود الفرعٌة الثبلثة .الترح مندوبو
العدٌد من البلدان المتمدمة ،بدعم من مجموعتٌن من البلدان النامٌة ،طلب
تركٌز المذكرات الممدمة على عناصر التوجٌه واإلرشاد التً تحتاج إلى
تطوٌر ،مطالبٌن بتجمٌع تمارٌر ووثابك األمانة العامة وعمد ورشة عمل
على هذا األساس.
رؼم الدعم الموي لفكرة تمدٌم تمارٌر ووثابك موجهة ،أعرب مندوبو
العدٌد من البلدان النامٌة عن ترددهم إزاء لٌام األمانة بتجمٌع وجهات
النظر أو إعداد ورلة تمنٌة .وأعربت مجموعة أخرى عن للمها من أن
ذلن من شؤنه المضاء على األفكار لبل األوان .رفض مندوبو العدٌد من
البلدان النامٌة أٌضا ً فكرة ورشة عمل ،وحذر أحدهم من أنها لد تإدي إلى
منالشات موازٌة.

35

االثىيه  12ووفمبر /حشريه الثبوي 6102

وشرة مفبوضبث
األرض

التوجٌه الممدم بشؤن النهج التعاونٌة المشار إلٌها فً المادة  2-6من
اتفاق بارٌس :خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،استجابات األطراؾ
لؤلسبلة التوجٌهٌة التً طرحها المٌسران المتشاركان حول :خٌارات
ضمان السبلمة البٌبٌة والتنمٌة المستدامة؛ وفعالٌة التعدٌل الممابل؛
والوصول إلى التوجٌه؛ وإدارة العبللات بٌن المادة  2-6والمادة  4-6من
اتفاق بارٌس وبٌن المادة  2-6والمادة ( 13-4بشؤن حساب المساهمات
المحددة وطنٌاً) .رأت العدٌد من األطراؾ أن التعدٌل الممابل ٌعد مسؤلة
تمنٌة للؽاٌة وال تصلح للمنالشة فً الدورة الخامسة واألربعٌن للهٌبة.
وحول توجٌه ما ٌمكن نمله ،الترح العدٌد من المندوبٌن أن ٌظل نطاق
التوجٌه حول ما ٌمكن نمله مفتوحاً .وطالب آخرون باإلدارة المركزٌة
والمإسسات المناسبة فً إطار مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً اتفاق بارٌس.
وحول العبللات ،الترح مندوب واحد أن تبادل نتابج التخفٌؾ المعلن عنها
دولٌا ً ٌنبؽً أن ٌتم عمبل بالمادة  2-6من اتفاق بارٌس ،وٌمكن تحمٌك هذه
النتابج من خبلل أي آلٌة ،بما فً ذلن اآللٌة التً نصت علٌها المادة -6
.4
ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج فً االثنٌن
الموافك  14نوفمبر /تشرٌن الثانً.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2016/L.28
تموم الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بعدة أمور من بٌنها ما
ٌلً:
 تدعو األطراؾ إلى تمدٌم وجهات نظرها لبل  17مارس /آذار
 2017حول عدة أمور من بٌنها :العناصر المطلوب منالشتها
بما فً ذلن تفعٌل التوجٌه المشار إلٌه فً المادة  2-6من اتفاق
بارٌس والموضوعات الشاملة والعبللات بٌن المادة 2-6
وؼٌرها من مواد اتفاق بارٌس واالتفالٌة اإلطارٌة والصكون
المانونٌة ذات الصلة ،حسب االلتضاء.
 تطلب إلى األمانة تنظٌم منالشة المابدة المستدٌرة بٌن األطراؾ
استنادا ً إلى الوثابك والتمارٌر الممدمة بالتزامن مع عمد دورتها
السادسة واألربعٌن ،مع ضمان المشاركة العرٌضة من مندوبً
البلدان النامٌة والمتمدمة.
 توافك على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة خبلل دورتها
السادسة واألربعٌن.
لواعد وأسالٌب وإجراءات اآللٌة المنشؤة بموجب المادة  4-6من اتفاق
بارٌس :فً مشاورات ؼٌر رسمٌة ،نظرت األطراؾ فً توضٌح المسابل
المتعلمة باآلتً :أثر تمدٌم جمٌع األطراؾ للمساهمات المحددة وطنٌا ً على
عملٌة اآللٌة المركزٌة؛ واإلضافٌة؛ والحوكمة؛ وكٌفٌة تمدٌم كافة
إجراءات التخفٌؾ؛ وتسلسل وضع لواعد المشروع أو نطالات األنشطة
األخرى أو كبلهما؛ واستخدام خبرة اآللٌات المابمة.
وحول اإلضافٌة ،أشار مندوب إحدى األطراؾ أن هذا البند ٌتعلك بتمكٌن
المشارٌع الجدٌدة التً لم تكن لتُنفذ دون المادة  ،4-6وال تمتصر فمط على
األنشطة المخططة بالفعل فً المساهمات المحددة وطنٌاً .وأبرز مندوب
آخر أن اإلضافٌة ترتبط بطبٌعتها بالسبلمة البٌبٌة.
وأعربت األطراؾ عن دعمها الموي للحوكمة المركزٌة ،وتعزٌز
الخبرات المكتسبة من آلٌة التنمٌة النظٌفة والتنفٌذ المشترن واالعتماد
علٌها .وأشار مندوب إحدى األطراؾ إلى الترابط بٌن بمٌة أحكام هذه
المادة ،وخصوصا ً فً سٌاق وحدات العد المزدوج.
وحول التسلسل ،دعا مندوب إحدى األطراؾ إلى إعطاء األولوٌة للمواعد
المابمة على المشارٌع واالستناد إلٌها.
ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج فً االثنٌن
الموافك  14نوفمبر /تشرٌن الثانً.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2016/L.29
تموم الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بعدة أمور من بٌنها ما
ٌلً:
 تدعو األطراؾ إلى تمدٌم وجهات نظرها لبل  17مارس /آذار
 2017حول عدة أمور من بٌنها :العناصر المطلوب منالشتها
بما فً ذلن تفعٌل لواعد وإجراءات وأسالٌب اآللٌة المنشؤة وفما ً
للمادة  4-6من اتفاق بارٌس والموضوعات الشاملة والعبللات
بٌن المواد من  4-6إلى  2-6وؼٌرها من مواد اتفاق بارٌس
واالتفالٌة اإلطارٌة والصكون المانونٌة ذات الصلة ،حسب
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االلتضاء.
 تطلب إلى األمانة تنظٌم منالشة المابدة المستدٌرة بٌن األطراؾ
استنادا ً إلى الوثابك والتمارٌر الممدمة بالتزامن مع عمد دورتها
السادسة واألربعٌن ،مع ضمان المشاركة العرٌضة من مندوبً
البلدان النامٌة والمتمدمة.
 توافك على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة خبلل دورتها
السادسة واألربعٌن.
برنامج عمل فً إطار النهج غٌر السولٌة المشار إلٌها فً المادة -6
 8من اتفاق بارٌس :خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،ردت األطراؾ
على األسبلة التوجٌهٌة المتعلمة بمدى ارتباط الحوكمة وتمدٌر الكمٌات
والمحاسبة والتعاون الدولً بالنهج ؼٌر السولٌة من عدمه.
وأشار البعض إلى أهمٌة الحوكمة فً سٌاق تتبع إسهامات النهج ؼٌر
السولٌة فً المساهمات المحددة وطنٌاً .الحظت العدٌد من األطراؾ ،أن
تمدٌر الكمٌات سٌكون مفٌداً ،حٌثما أمكن ،والترح البعض إمكانٌة استفادة
هذا الؽرض من لنوات اإلببلغ الحالٌة ولوابم جرد ؼازات الدفٌبة.
والحظ أحد األطراؾ أن المحاسبة لٌست ضرورة أو التزام ،بل إنها
عنصر مفٌد فً حالة وضع اإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة لبلستخدام
الطوعً .وأشارت بعض األطراؾ إلى أوجه التآزر والتداخل المحتملة
مع المادتٌن  2-6و 4-6من اتفاق بارٌس ،وحذر فرٌك واحد من أن هذه
التداخبلت تدعو للمحاسبة لتجنب العد المزدوج.
وأعربت األطراؾ عن وجهات النظر الخاصة بالطبٌعة الوطنٌة للنهج
ؼٌر السولٌة ،وأشار العدٌد إلى المجاالت التً ٌمكن أن تشهد زٌادة فً
العمل الوطنً من خبلل التعاون الدولً.
وحول الترتٌبات المإسسٌة ،الترحت أحد الفرق أن ٌتضمن برنامج العمل
ورش عمل ،فً حٌن الترحت أطراؾ أخرى :إنشاء مركز لتبادل
المعلومات؛ وتجمٌع النهج ؼٌر السولٌة حسب النوع؛ وإجراء عملٌة
لعرض وتوضٌح النهج.
ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج فً االثنٌن
الموافك  14نوفمبر /تشرٌن الثانً.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة ) ،(FCCC/SBSTA/2016/L.30تموم
الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
 تدعو األطراؾ إلى تمدٌم وجهات نظرها لبل  17مارس /آذار
 2017حول عدة أمور من بٌنها :العناصر المطلوب منالشتها
بما فً ذلن تفعٌل الممرر المعنً ببرنامج العمل فً إطار النهج
ؼٌر السولٌة للتنمٌة المستدامة المنصوص علٌه فً المادة 9-6
من اتفاق بارٌس والموضوعات الشاملة والعبللات بٌن المادتٌن
 8-6و 9-6وؼٌرها من مواد اتفاق بارٌس واالتفالٌة اإلطارٌة
والصكون المانونٌة ذات الصلة.
 تطلب إلى األمانة تنظٌم منالشة المابدة المستدٌرة بٌن األطراؾ
استنادا ً إلى الوثابك والتمارٌر الممدمة بالتزامن مع عمد دورتها
السادسة واألربعٌن ،مع ضمان المشاركة العرٌضة من مندوبً
البلدان النامٌة والمتمدمة.
 توافك على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة خبلل دورتها
السادسة واألربعٌن.
أسالٌب حساب الموارد المالٌة الممدمة وتعبئتها من خالل
المساعدات العامة عمال بالمادة  7-9من اتفاق بارٌس :نظرت الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ألول مرة فً هذه المسؤلة
) (FCCC/SBSTA/2016/MISC.3فً ٌوم االثنٌن الموافك 7
نوفمبر /تشرٌن الثانً ،وأحالتها إلى اجتماع فرٌك اتصال تشارن فً
تٌسٌره أوتً هونكاتوكٌا (فنلندا) ورافابٌل دا سولٌر (البرازٌل).
خبلل اجتماع فرٌك االتصال ،نالشت األطراؾ ،عدة أمور من بٌنها ،ما
إذا كان تكلٌؾ الفرٌك ٌمتصر على أسالٌب حساب الموارد المجمعة من
البلدان المتمدمة إلى البلدان النامٌة فمط .أبرز مندوب الفلبٌن ،نٌابةً عن
مجموعة  /77الصٌن ،عبللة ذلن بمضاٌا أخرى ،من بٌنها الشفافٌة
وعملٌة التمٌٌم العالمً ،ودعا إلى دراسة التعارٌؾ .وطالب مندوب شٌلً،
نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً ،بتحدٌد التموٌل
العام.
أما عن نتابج 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
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األطراؾ .واستفسر مندوب الوالٌات المتحدة عن الطرق األخرى الممكنة
إلحراز التمدم.
ٌوجد ملخص بورشة العمل المجراة أثناء الدورة حول هذه المسؤلة على
الرابط التالًhttp://www.iisd.ca/vol12/enb12680e.html :
خبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،علك مندوبو األطراؾ على مسودة
النتابج والممررات التً الترحها الربٌسان المتشاركان .أٌد مندوب بلٌز،
نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ،ودعمه مندوبً كوستارٌكا
ومبلوي والفلبٌن ،التعدٌبلت الممترحة التً تضمنت عدة أمور من بٌنها،
تشجٌع الصنادٌك والوكاالت المتخصصة التابعة لؤلمم 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.
ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج فً االثنٌن
الموافك  14نوفمبر /تشرٌن الثانً.
النتٌجة الختامٌة :فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2016/L.27
تموم الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بعدة أمور من بٌنها ما
ٌلً:
 تطلب إلى األمانة العامة التركٌز على المعلومات الخاصة ببنٌة
األسبلة التوجٌهٌة المطروحة خبلل ورشة العمل التً تجرى
أثناء الدورة ،والمنالشات التً أجرٌت خبلل دورتها الخامسة
واألربعٌن ،والتطورات ذات الصلة فً إطار االتفالٌة
وخارجها ،والمذكرة الوضٌحٌة التً أعدها الربٌسان
المتشاركان لفرٌك االتصال حول هذا البند من جدول األعمال،
وذلن أثناء لٌام األمانة بإعداد الورلة التمنٌة المشار إلٌها فً
الفمرة  10من الوثٌمة ( FCCC/SBSTA/2016/2طلب
إعداد ورلة تمنٌة تلخص المعلومات الممدمة من ورشة العمل
المجراة أثناء الدورة التً عمدت بالتعاون مع الدورة الخامسة
واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
والتمارٌر والوثابك الممدمة وذلن لبل انعماد الدورة السادسة
واألربعٌن).
 تشجٌع الصنادٌك والبرامج والوكاالت المتخصصة التابعة لؤلمم
المتحدة وؼٌرها من المنظمات على المساهمة بالمعلومات فً
وضع األسالٌب المطلوبة فً إطار هذا البند من جدول األعمال
وذلن من خبلل عمد اجتماعات تمنٌة ضمن أمور أخرى.
 توافك على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة خبلل دورتها
السادسة واألربعٌن.
 تدرن ضرورة ضمان وضع األسالٌب المطلوبة فً إطار هذا
البند من جدول األعمال فً الولت المناسب لٌتم دمجها فً إطار
الشفافٌة المشار إلٌه فً المادة  13من اتفاق بارٌس.
 تطلب إلى ربٌسها إجراء مشاورات مع الربٌسان المتشاركان
للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس حول عمل
الهٌبة فً هذا الشؤن وعمل الفرٌك العامل المخصص على
وضع أسالٌب وإجراءات وإرشادات إطار الشفافٌة المشار إلٌه
فً المادة  13من اتفاق بارٌس.
تمارٌر حول أنشطة أخرى :أحٌطت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة علما ً فً االثنٌن الموافك  7نوفمبر /تشرٌن الثانً باآلتً:
التمرٌر السنوي حول المراجعة التمنٌة للمعلومات المبلػ عنها بموجب
االتفالٌة من لبل األطراؾ المدرجة فً المرفك األول فً تمارٌر فترى
طرؾ
لكل
الوطنٌة
والببلؼات
السنتٌن
()FCCC/SBSTA/2016/INF.8؛ والتمرٌر السنوي حول
المراجعة التمنٌة لموابم جرد ؼازات الدفٌبة من األطراؾ المدرجة فً
المرفك األول ()FCCC/SBSTA/2016/INF.11؛ والتمرٌر
السنوي حول المراجعة التمنٌة لموابم جرد ؼازات الدفٌبة ومعلومات
أخرى مبلػ بها من األطراؾ المدرجة فً المرفك األول على النحو
كٌوتو
بروتوكول
من
7-1
المادة
فً
المحدد
(.)FCCC/SBSTA/2016/INF.12
الجلسة الختامٌة :انعمدت الجلسة الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة فً االثنٌن  14والثبلثاء  15نوفمبر /تشرٌن الثانً.
فً ٌوم الثبلثاء  15نوفمبر /تشرٌن الثانً ،أبلؽت األمانة العامة األطراؾ
باآلثار المالٌة واآلثار المتعلمة بالموازنة للممررات التً تم إلرارها خبلل
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االجتماع حتى اآلن ،مشٌرة إلى الحاجة إلى مبلػ إضافً بمٌمة  490ألؾ
ٌورو لتنظٌم اجتماع المابدة المستدٌرة المتفك علٌه بٌن األطراؾ عمبل
بالمادة  6من اتفاق بارٌس (النهج التعاونٌة)ٌ .وجد ملخص بالبٌانات
الختامٌة للدورة الخامسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
التالً:
الرابط
على
والتكنولوجٌة
http://www.iisd.ca/vol12/enb12685e.html
اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة تمرٌر الدورة
).(FCCC/SBSTA/2016/L.18
اختتم فولر ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة الدورة
الخامسة واألربعٌن فً الساعة  10:33صباحاً.
تحلٌل موجز لمإتمر تغٌر المناخ المنعمد فً مراكش
عاد أعضاء الوفود المشاركون فً الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ إلى المدٌنة التً ألروا فٌها منذ  15عاما ً اتفالات مراكش
والبحة لواعد بروتوكول كٌوتو ،مكلفٌن بمهمة مماثلة .أصبحت مراكش
مرة أخرى ممرا ً للمفاوضات التمنٌة الرامٌة إلى تفعٌل معاهدة من شؤنها
مكافحة تؽٌر المناخ العالمً وسط أدلة ؼٌر مسبولة منذرة بالخطر بمدى
خطورة آثاره ،وهذا ما ٌتمناه العالم بؤسره .وكما حدث من لبل ،خلفت
السٌاسة الداخلٌة فً الوالٌات المتحدة حالة من عدم الٌمٌن حول لدرة
معاهدة ال تزال فً مهدها على تحمٌك هذه األهداؾ الضرورٌة.
أصبح العالم مختلفا ً كثٌرا ً فً العدٌد من النواحً السٌاسٌة وااللتصادٌة
ممارنةً بوضعه منذ  15عاما .دخل اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ ،وأعطى
الثمة لؤلطراؾ فً عملهم على إعداد البحة المواعد وعدم السماح
"لمجموعة" صؽٌرة من البلدان بطلب تنازالت وإضعاؾ المواعد التنفٌذٌة
للمعاهدة فً ممابل التصدٌك علٌها .لم تعد الوالٌات المتحدة المسبول
األول عن اإلنبعاثات فً العالم ،وهذا ٌعنً أنه بإمكان بلدان أخرى تولً
لٌادة المناخ .من الناحٌة االلتصادٌة ،تتنافس أسعار ولدرات الطالة
المتجددة مع الولود األحفوري فً العدٌد من البلدان المتمدمة والنامٌة.
بمجرد بدء تطبٌك النظام الوطنً الصٌنً لتحدٌد سمؾ االنبعاثات
وتداولها فى مارس آذار  ،2017سوؾ تتضمن نسبة  ٪60من الناتج
المحلً اإلجمالً فً العالم سعر الكربون .خبلل الدورة الثانٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراؾ ،طلبت  360شركة ،بما فً ذلن شركات العبلمات
التجارٌة العالمٌة مثل ناٌن وستاربكس ،من دونالد ترامب ،الربٌس
االمرٌكً المنتخب ،تشؽٌل االلتصاد األمرٌكً بمصادر الطالة منخفضة
الكربون .والٌوم ،تتخذ الحكومات وكبار رجال األعمال والمستثمرٌن
لرارات صدٌمة للمناخ لصالح محافظهم االستثمارٌة ،إن لم ٌكن لصالح
هذا الكوكب.
تنعمد الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر المناخ بالتزامن مع هذه الموجة
من الزخم ،وٌرى البعض أنها ُمكلَفة بالنظر فً اثنٌن من المهام ،ولكل
منهما جمهور مختلؾ .كان على أعضاء الوفود أن ٌثبتوا للعالم الخارجً
إمكانٌة مساهمة اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ فً
الزخم الذي تولد بعد اتفاق بارٌس نتٌجة لجهود الجهات الفاعلة ؼٌر
الحكومٌة ،فضبل عن العملٌات الدولٌة األخرى ،بما فً ذلن تعدٌل كٌؽالً
لبروتوكول مونتلاير الذي ألؽى تدرٌجٌا ً استخدام مركبات الكربون
الفلورٌة ،التً تسبب إنبعاثات ؼازات الدفٌبة ،وآلٌة معاوضة أثر
االنبعاثات الكربونٌة الجدٌدة التً أطلمتها المنظمة الدولٌة للطٌران
المدنً ،من لطاع الطٌران الدولً .وعلى المستوى الداخلً ،تم تكلٌؾ
أعضاء الوفود بالكثٌر من األعمال التمنٌة لوضع حجر األساس لسرعة
استكمال األسالٌب واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة التً من شؤنها أن
ت جعل اتفاق بارٌس لابل للتنفٌذٌ .نظر هذا التحلٌل الموجز فً مدى نجاح
الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ فً تحمٌك هاتٌن المهمتٌن.

مواصلة الزخم
بعد السرعة التارٌخٌة لدخول اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ ،تمنى الكثٌرون
من خارج العملٌة أن تتمكن الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ من
الحفاظ على هذا الزخم .وتولع العدٌد من األطراؾ أن تكون الدورة
األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق
بارٌس بمثابة لحظة االحتفال .وبالفعل ،خبلل اجتماع ما لبل انعماد مإتمر
األطراؾ ،أعربت جمٌع األطراؾ عن للمها من أن تشٌر دالالت بعض
المصطلحات مثل "تعلٌك" و"تؤجٌل" إلى تباطإ االتفالٌة اإلطارٌة بدال من
إحراز تمدم.
لد ٌكون من الصعب إثبات إحراز تمدم ملحوظ عندما ٌكون العمل التمنً
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مشوب بالوهن والضعؾ  .ولد كانت الدورة الثانٌة
المطلوب المٌام به
ُ
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ أهبل للتحدي ،حٌث خلمت شعورا ً باألهمٌة
المصوى والمساءلة فً إعداد البحة لواعد من شؤنها أن تجعل اتفاق
بارٌس لاببل للتنفٌذ منذ أول ٌوم من العمل به .بموجب الممررات التً
اتخذها مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً اتفاق بارٌسٌ ،نبؽً اإلنتهاء من البحة المواعد بحلول عام
 ،2018بٌنما كان  2019هو العام الذي تولعه الكثٌرون ممن حضروا
لمة بارٌس لتحمٌك نفس الؽرض ،وكان عام  2017هو العام الذي
أشارت بعض التحالفات مثل ألل البلدان إلى ضرورة االنتهاء من بعض
أجزاء البحة المواعد بحلوله .أٌد مندوب ألل البلدان نموا ً اعتماد
الممررات فور إعدادها تجنبا ً لعدم الجمع بٌن أجزاء منفصلة من البحة
المواعد فً اتفاق إجمالً.
كما وافمت األطراؾ على المٌام بمزٌد من األعمال بالنظر فً بنود
أخرى ،ومنها على سبٌل المثال ،دور صندوق التكٌؾ باعتباره عنصرا ً
ضرورٌا ً فً النظام المناخً بعد لمة بارٌس ،أن لم ٌشكل البحة لواعده.
وعلى الرؼم من توصل أعضاء الوفود إلى اتفاق حول برنامج عمل
وجدول زمنً منصؾ وطموح للعمل التمنً ،إال أن معظم دالالت
االلتزام رفٌع المستوى والطالة نتجت عن المفاوضات التمنٌة.
بدا مندوب الرباسة المؽربٌة مصمما ً على ضمان خلو الدورة الثانٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ من الملل والرتابة ،وال سٌما بعد السمة
البارٌسٌة التً اكتسبها المإتمر .انتهى العمل التمنً مبكرا ً فً األسبوع
الثانً ،مما أصاب البعض بالذعر حٌث اعتمدوا أن الفرٌك العامل
المخصص المعنً باتفاق بارٌس سوؾ ٌحظى بمترة تفاوض تصل إلى
أسبوعٌن كاملٌن كما هو الحال مع ؼٌره من فرق العمل المخصصة.
وباختتام هذا العمل ،اتضح الجدول الزمنً للعدٌد من الفعالٌات رفٌعة
المستوى التً خططت لها الجهات المضٌفة المؽربٌة.
دعت الرباسة واستضافت ما ٌمرب من  50ربٌس من رإساء الدول
والحكومات خبلل الجزء الرفٌع المستوى ،وعمدت عدة فعالٌات أخرى
رفٌعة المستوى ،بما فً ذلن تسرٌع العمل وتموٌل المناخ .كما عزز
المإتمر جدول أعمال العمل المناخً العالمً ،الذي بدأ عام  2014بهدؾ
تحفٌز وعرض عمل ما لبل  2020من لبل الجهات الحكومٌة وؼٌر
الحكومٌة ،وذلن عن طرٌك إطبلق شراكة مراكش من أجل العمل
المناخً العالمً الرامٌة إلى تجسٌد جدول األعمال وتمدٌم خارطة طرٌك
للعمل من  2017وحتى .2020
طوال األسبوع الثانً ،استمرت المشاورات ؼٌر الرسمٌة الهادبة حول
إعبلن مراكش للعمل .ووصؾ عدة مندوبٌن هذه الوثٌمة السٌاسٌة بؤنها
مصدرا ً لبلرتبان والخلط ،وال سٌما مع تضاإل محتواها عبر جوالت
متعددة من المشاورات والمراجعات ،فبعد أن كانت وثٌمة من أربع
صفحات أصبحت وثٌمة من صفحة واحدة ،موضوعها الربٌسً هو إعادة
صٌاؼة ألل العناصر المثٌرة للجدل فً اتفاق بارٌس .وأبرز الكثٌرون
رؼبة الرباسة فً الخروج بنتٌجة ال تتولؾ عند مجرد إصدار إعبلنات
مختلفة وبرنامج عمل تمنً ،فً حٌن فضل الملٌل منهم العمل التمنً على
االلتزامات الوزارٌة.
فً أعماب االنتخابات الرباسٌة األمرٌكٌة ،لعبت هذه المنتدٌات رفٌعة
المستوى دور منصات مهمة بالنسبة للدول حٌث أشارت إلى عزمهم
وإصرارهم على المضً لدماً ،وال سٌما مع استمرار مشاركة الوالٌات
المتحدة فً عملٌة متعددة الجوانب حول المناخ .وٌلمً انتخاب دونالد
ترامب ،الذي دعا إلى تموٌة العمل المناخ فً عام  2009ووعد
باالنسحاب من اتفاق بارٌس فً عام  ،2016بظبلله على حالة الشن
التً تكتنؾ مستمبل اتفاق بارٌس .وأصبحت كلمات "ال ٌمكن ولفها" و
"ال رجعة فٌها" كلمات تستخدم لوصؾ العمل المناخً والزخم الذي
تحدث عنه بان كً مون األمٌن العام لؤلمم المتحدة ،فً أخر دورة
حضرها من دورات مإتمر األطراؾ ،وباترٌشٌا اسبٌنوزا األمٌن
التنفٌذي لبلتفالٌة اإلطارٌة ،فً أول مشاركة لها فً مإتمر األطراؾ،
وجوناثان بٌرشٌنػ المبعوث األمرٌكً الخاص المعنً بتؽٌر المناخ ،فً
مشاركته الثانٌة والعشرٌن فً مإتمر األطراؾ ،ونؤمل أال تكون األخٌرة.
منذ خمسة عشر عاماً ،وجه إعبلن الربٌس األمرٌكً جورج دبلٌو بوش
حول أن الوالٌات المتحدة لن تصدق على بروتوكول كٌوتو ضربة لوٌة
لدخوله حٌز التنفٌذ وفعالٌته البلحمة .ولكن هذه المرة ،تنبؤ الكثٌرون بؤن
سرعة دخول اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ كان بمثابة جهد منسك بهدوء
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لٌجعل اتفاق بارٌس " ُمحصنا ً ضد ترامب" ،فبمجرد دخول االتفاق حٌز
التنفٌذ سوؾ تخصص فترة انتظار مدتها ثبلث سنوات لمنح الفرص
للبلدان الراؼبة فً االنسحاب ،تلٌها سنة لبل تنفٌذ االنسحاب فعلٌاً .شعر
البعض بالراحة نظرا ً ألن اتفاق بارٌس مإكداً ،فً حٌن أشار آخرون
بضجر إلى أن عدم اإلنسحاب والمشاركة بفعالٌة فً تنفٌذ االتفاق ٌختلفان
للؽاٌة عن بعضهما .بذل جون كٌري ،وزٌر الخارجٌة األمرٌكً والوفد
األمرٌكً ما فً وسعهم لتمثٌل إدارة أوباما ،لكنهم نملوا شعور ؼٌرهم
بعدم الٌمٌن تجاه ما ٌنتظر سٌاسة المناخ فً ببلدهم فً المستمبل .وربما
كان كٌري هو صاحب أكبر مساحة للحدٌث السٌاسً ،وشدد على أنه
"لٌس ألي شخص الحك فً اتخاذ لرارات نٌابةً عن الملٌارات فمط بناء
على أٌدٌولوجٌاته الخاصة".
بدت إعبلنات الوالٌات المتحدة " إما بتولً دور المٌادة أو الخروج من
الطرٌك" أمرا ً ساذجا ً بعض الشًء فً  ،2007وذلن فً الولت الذي
ولعت فٌه على مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ما بعد كٌوتو ،وأدرن
ك ثٌرون ضرورة إشران البلد الذي كان فً ذلن الولت المسبول األول
عن إصدار اإلنبعاثات فً العالم .ولد تناولت الدورة الثانٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراؾ فً لرارتها تلن الرسالة على وجه التحدٌد .ومع
استعداد جمٌع البلدان األخرى المسبولة عن إصدار اإلنبعاثات لتفعٌل
اتفاق بارٌس ،ومع إشران الجهات الفاعلة االجتماعٌة وااللتصادٌة،
وتفانً السلطات المحلٌة ،دفع الكثٌرون بؤن العالم لد ٌتحرن نحو التحول
إلى عالم منخفض االنبعاثات تاركا ً الوالٌات المتحدة فً التصاد الماضً.
فعل مإتمر األطراؾ فً دورته الثانٌة والعشرٌن الكثٌر لركوب موجة
الزخم للوصول إلى جبهة موحدة وتمدمٌة .ولكن تشعر البلدان النامٌة
بخٌبة األمل نظرا ً ألن هذا الزخم كان موجها ً لعمل ما بعد  ،2020أي أنه
جعل عمل ما لبل  2020مجرد جولة ثانٌة للعمل االستعراضً لتصمٌم
وتنفٌذ معاهدة جدٌدة .وأعرب الكثٌرون عن أسفهم "فعلى الرؼم من
التراب اتفاق بارٌس من دخول حٌز التنفٌذ ،إال أن تعدٌل الدوحة المإرخ
فً  2012لم ٌدخل حٌز التنفٌذ بعد ".ومن الجوانب المهمة للتوازن الذي
حممته والٌة دٌربان فً عام  ،2011تفاوض جمٌع األطراؾ على إبرام
اتفاق جدٌد وفً الولت نفسه ،تعزٌز طموح ما لبل  2020بموجب
االتفالٌة وبروتوكول كٌوتو .وبالنسبة للبلدان النامٌة ،كان ذلن وعدا ً لم
ٌنفذ بعد.
كانت هنان عدة أسباب تدعو لبلحتفال فً الدورة الثانٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراؾ ،ومنها دخول اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ والعدٌد من
إعبلنات التموٌل واإلجراءات المتخذة من لبل الجهات الحكومٌة وؼٌر
الحكومٌة .ومع ذلن ،أعرب بعض أعضاء الوفود عن خوفهم من إؼفال
حمٌمة مهمة وسط تلن االحتفاالت ،وهً أن التعهدات الحالٌة ال تكفً
لئلبماء على ارتفاع درجات الحرارة دون درجتٌن مبوٌتٌن وسد الفجوة
فً االنبعاثات الممدرة بنحو  14-12ملٌار طن (بما ٌعادل منع جمٌع
السٌارات فً أوروبا تمرٌبا من السٌر على الطرق لمدة  12إلى 14
سنة) .ساعدت اإلعبلنات عن تخصٌص مبلػ  81ملٌون دوالر أمرٌكً
لصندوق التكٌؾ ،بما ٌتجاوز هدفه لعام  ،2016على التهدبة الجزبٌة
ولٌست الكاملة للمطالبات الخاصة بسد الفجوة المالٌة وبالمعاملة المنصفة
للطموح والعمل لبل عام  ،2020وما بعده.
كتابة كتاب المواعد
وفٌما ٌتعلك بكتاب لواعد اتفاق بارٌس ،استطاع مإتمر مراكش إحراز
لدرا ً ال بؤس به من التمدم .وشملت النتابج الهامة من مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس تحدٌد  2018موعدا
نهابٌا الستكمال تفعٌل االتفاق وإنماذ ما ٌسمى ب "المضاٌا الٌتٌمة" التً لم
ٌتم إدراجها بوضوح فً جداول أعمال الهٌبات الفرعٌة .ورحبت العدٌد
من األطراؾ بالمهام المحددة الموكلة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ لتتولً اثنٌن
من هذه المضاٌا الٌتٌمة وهً األطر الزمنٌة المشتركة للمساهمات المحددة
وطنٌا والمادة  12من اتفاق بارٌس (التثمٌؾ والتدرٌب والتوعٌة العامة)
فً دورتها الثانٌة فً عام .2017
شعرت العدٌد من األطراؾ بالوضوح البلزم فً األعمال التحضٌرٌة
للحوار التٌسٌري لعام  2018لعمل تمٌٌم للتمدم الجماعً نحو هدؾ
االنبعاثات على المدى الطوٌل التفاق بارٌس واإلببلغ إلعداد المساهمات
المحددة وطنٌا ،من خبلل طلب مإتمر األطراؾ إلى رباسة الدورتٌن
الثانٌة والعشرٌن والثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ بإجراء مشاورات
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بشؤن تنظٌم هذا الحوار وتمدٌم تمرٌر إلى الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ.
كما تم إحراز تمدم فً إطار الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس خبلل األسبوع األول من المإتمر .وفً إطارهذا الفرٌك انعمدت
مشاورات ؼٌر رسمٌة ست الى سبع مرات على كل بند من البنود
األساسٌة ،وهً التخفٌؾ والتكٌؾ ،والشفافٌة ،وعملٌة التمٌٌم العالمً
والتنفٌذ واالمتثال ،ومسابل أخرى تتعلك بالتنفٌذ .وتضمنت النتابج المتفك
علٌها بموجب الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس اإلشارة
إلى المذكرات الرسمٌة ال ُمعدة بواسطة المٌسرٌن المتشاركٌن لكل من هذه
المنالشات ،والتً تتضمن وجهات النظر التً تم التعبٌر عنها ،فً بعض
الحاالت ،األسبلة أو العناصر التوجٌهٌة لتنظٌم المزٌد من المنالشات.
رحبت األطراؾ أٌضا ببرنامج العمل الواضح الوارد فً استنتاجات
الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس لكل عنصر حتى شهر
ماٌو/آٌار عام  ،2017والتً تشمل عدة أمور من بٌنها ،المطالبة بتمدٌم
تمارٌر وورش عمل ومابدة مستدٌرة .وبالنسبة لكل عنصر من العناصر
الهامة ،ؼادرت األطراؾ الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ
ولدٌها التزامات ومهام ٌجب المٌام بها ،والتً شعر الكثٌرون أنها من
شؤنها أن تُمكِن من إحراز تمدم حول كل العناصر وفٌما بٌنها بطرٌمة
متوازنة.
وافمت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة على النتابج التً تعزز كل من اإلطار المإسسً لنظام األمم
المتحدة للمناخ والعمل على كتاب لواعد اتفاق بارٌس ،بما فً ذلن التفعٌل
الكامل للجنة بارٌس حول بناء المدرات ،التً ستبدأ العمل فً عام
 ،2017واالتفاق على خطة عمل لمدة خمس سنوات للجنة التنفٌذٌة آللٌة
وارسو الدولٌة المعنٌة بالخسابر واألضرار ،واالتفاق على المراجعات
الدورٌة لبلحمة لهذه اآللٌة والتً لد تكون ذات أهمٌة عندما تتحول اآللٌة
لخدمة اتفاق بارٌس بعد عام .2020
ولد دعم العمل فً إطار الهٌبتٌن الفرعٌتٌن تنمٌة إطار الشفافٌة لما بعد
 2020للعمل والدعم فً ناحٌتٌن على األلل .أوال ،اجتماعات لتحلٌل
ومراجعة سٌاسات وتدابٌر التخفٌؾ التً تُعمد بموجب المسارٌن الذٌن
ٌشكبلن حالٌا نظام الشفافٌة الخاص باالتفالٌة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ
والمحددان فً كانكون وهما :التمٌٌم المتعدد األطراؾ والتبادل ال ُمٌسر
لوجهات النظر .وثانٌاً ،أحرزت األطراؾ تمدما ً فً منالشات الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بشؤن أسالٌب المحاسبة للحصول
على معلومات حول "التموٌل العام للمناخ" و تحدٌدا الدعم من البلدان
المتمدمة الممدم من خبلل التدخبلت العامة للبلدان النامٌة .وتم عمد ورشة
عمل أثناء الدورة بشؤن هذا البند ،وسوؾ تمدم مذكرة الربٌسٌن
المشاركٌن مدخبلت لورلة تمنٌة للمضً لدما فً هذا العمل إلى األمام.
على الرؼم من التمدم الواضح المحرز فً العمل التمنً ،رأى البعض أن
مإتمر مراكش ٌمكن أن ٌفعل أكثر من ذلن .وأعرب عدد من مندوبً
البلدان المتمدمة والنامٌة عن خٌبة أملهم من أن الفرٌك العامل المخصص
المعنً باتفاق بارٌس لم ٌواصل منالشاته خبلل األسبوع الثانً .لكن،
وكما أشار العدٌد من المرالبٌن ،فإن بعض البلدان النامٌة لد أعربت
بوضوح فً عدد من الجلسات ؼٌر الرسمٌة للفرٌك العامل المخصص
المعنً باتفاق بارٌس أنها لم تكن على استعداد "لبلندفاع" نحو إعداد
كتاب المواعد ،والترحت بدال من ذلن تمدٌم تمارٌر وإجراء مزٌد من
المنالشات وهً الطرٌمة المفضلة للمضً إلى األمام .فً حٌن اتفك العدٌد
على ان الولت كان ٌمكن أن ٌكون استؽبلله بصورة أفضل نظرا ألن
معظم المفاوضٌن والخبراء التمنٌٌن استمروا فً المشاركة خبلل ثانً
أسبوع ،ألر عدد من المشاركٌن أن هذا ربما كان من أفضل النتابج
الممكنة نظرا لبلختبلفات فً الرأي حول كٌفٌة التعجٌل بعملٌة التمدم.
أوضحت المنالشات فً إطار الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس وما بعده فً مراكش أنه ال تزال هنان اختبلالت سٌاسٌة هامة ،ال
سٌما فٌما ٌتعلك بالتوازن الدلٌك فً اتفاق بارٌس بٌن عناصرها ،والتماٌز
بٌن المسإولٌات واالهتمام الموجه إلى ما لبل وما بعد  .2020وأكدت
الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ تولعات ومخاوؾ المرالبٌن
على المدى الطوٌل أن التفسٌرات المختلفة الناتجة عن الؽموض الموجود
فً اتفاق بارٌس ستواصل التؤثٌر على وتٌرة وتسلسل العمل فً كتاب
المواعد .وأثناء منالشات الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس
حول التخفٌؾ ،أعربت مجموعة واحدة من البلدان النامٌة بوضوح عن
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عدم سعادتها حول المضً لدما ما لم تتضمن المنالشات "النطاق الكامل
سبل التنفٌذ
للمساهمات المحددة وطنٌا" وتمدٌم معلومات محددة حول ُ
والتموٌل والتكنولوجٌا ودعم بناء المدرات .وكان من الواضح أن
المنالشات التمنٌة فً إطار الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول انشاء سجل عام
واحد أو اثنٌن للمساهمات المحددة وطنٌا وللببلؼات الخاصة بالتكٌؾ لد
أحرزت تمدما محدودا ً بسبب المطالبة بالتمدم فً العمل أوال بموجب
الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس حول ببلؼات التكٌؾ
والمساهمات المحددة وطنٌا.
وهنان عدد من "العمبات" أمام إحراز تمدم فً المنالشات التمنٌة حول
كتاب المواعد تُستمد من كٌفٌة لٌام اتفاق بارٌس بحل لضاٌا التماٌز بٌن
البلدان المتمدمة والبلدان النامٌة ،وكٌؾ سٌتم احراز تمدم فً العمل فً
فترة ما لبل عام  .2020هذه المضٌة األخٌرة ضرورٌة للبلدان النامٌة
التً ال تزال تشعر بالملك إزاء رؼبة البلدان المتمدمة فً "تؤخٌر" الوفاء
بالتزاماتها لحمبة ما بعد  2020عندما ٌكون متولعا ً من جمٌع البلدان
تمدٌم مساهمات للعمل المناخً .وخبلل الجلسة العامة الختامٌة ،أكد
مندوب جنوب أفرٌمٌا ،نٌابة عن عن البرازٌل وجنوب أفرٌمٌا والهند
والصٌن ،على ضرورة "المساواة فً تفضٌل لضاٌا ما لبل عام "2020
فً الدورة الممبلة لبلتفالٌة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ،معربا عن للمه
من أن هذه المضاٌا لم تعالج بشكل كاؾ فً مراكش.
وكان هنان منالشة جدٌدة ظهرت فً مراكش تحت ُمسمى "المضاٌا
الٌتٌمة" ،وهً المضاٌا التً تم التكلٌؾ بها فً نتابج بارٌس ولكن تفتمر
إلى "موضع" على جداول أعمال الهٌبات الفرعٌة .ووفما للمذكرة ؼٌر
الرسمٌة للربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس فإن هذه المضاٌا تشمل أطر زمنٌة موحدة للمساهمات المحددة
وطنٌا وتعدٌل المساهمات المابمة المحددة وطنٌا ،ومنتدى تدابٌر
االستجابة ،واالعتراؾ بجهود التكٌؾ الخاصة بالبلدان النامٌة والتوجٌه
المتعلمة بالتموٌل ،ووضع هدؾ جماعً جدٌد حول التموٌل ،وببلؼات
البلدان المتمدمة لفترة السنتٌن والخاصة بالتموٌل ،والتعلٌم والتدرٌب
والتوعٌة ،وعدة أمور أخرى.
تم خبلل األسبوع األول بموجب الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس منالشة البند الفرعً الخاص بالتحضٌر النعماد الدورة األولً
لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس ،لم
تستطع األطراؾ االتفاق على اي من المضاٌا " الٌتٌمة" التً ٌنبؽً
معالجتها (و إذا ما كان ٌنبؽً إدراج المضاٌا المكلؾ بها مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس) ،وأي من الهٌبات التً
ٌنبؽً علٌها تنفٌذ األعمال ذات الصلة ،وأخٌرا ً كٌفٌة التكلٌؾ بمزٌد من
العمل .أصبحت "المضاٌا الٌتٌمة" أحد لضاٌا النهابٌة التً ٌجب االتفاق
علٌها لبل أن تعتمد األطراؾ ممررات مإتمر األطراؾ ومإتمر
األطراؾ العامل حول اتفاق بارٌس فً مراكش ،وتم حسمها أخٌرا عن
طرٌك تكلٌؾ الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس لمواصلة
النظر فً "مسابل إضافٌة محتملة تتعلك بتنفٌذ اتفاق بارٌس وعمد الدورة
األولى لمإتمر أألطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق
بارٌس" .وأشار البعض إلى أن هذه الصٌاؼة الؽامضة ٌمكن أن تعود
لمطاردة الدول فً الدورة الممبلة للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس.
المضً لدما ،وبصورة أسرع ،ومعا
وهنان درس من الماضً فً أذهان الكثٌرٌن من الحاضرٌن فً الدورة
الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ أال وهو أن المضاٌا التمنٌة تكون فً
كثٌر من األحٌان سٌاسٌة .هذا العام ،كانت التولعات بشؤن التمدم الذي
ٌجب احرازه فً مراكش ،متزاٌدة بصورة ؼٌر مبررة ،نظرا لسرعة
دخول اتفاق بارٌس حٌز النفاذ ،كما ادت هذه التولعات بظهور الحاجة
إلى إرسال إشارات لوٌة من الوحدة والعزم ،نظرا لحالة عدم الٌمٌن
الناجمة عن نتابج االنتخابات فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .وتلبٌة لهذه
الدعوة ،أعطى أعضاء الوفود ألنفسهم مهلة لدرها عامٌن فمط الستكمال
العمل فً كتاب المواعد ،وهً المهمة التً استلزمت ثبلث سنوات
لتحمٌمها فً بروتوكول كٌوتو ،كما استلزمت استنناؾ مإتمر األطراؾ
للمادة  6مكررفً عام  ،2001نظرا لعدم التوصل إلى توافك فً اآلراء
بشؤن عدد من المضاٌا السٌاسٌة األساسٌة بحلول الموعد النهابً األصلً
فً عام .2000
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وشرة مفبوضبث
األرض

درس آخر تم تعلمه هو أنه فً أولات عدم الٌمٌن ٌبحث العالم عن المٌادة.
ففً الدورة السابعة لمإتمر األطراؾ ،وسط الفراغ الذي خلفه رحٌل
الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عن بروتوكول كٌوتو ،نظرت األطراؾ إلى
الوراء لتسهٌل التصدٌمات من كندا والٌابان واالتحاد الروسً ،وأشادت
بمٌادة االتحاد األوروبً .ومع ظهور فراغ محتمل آخر فً المٌادة ،بدأ
العدٌد ٌبحثون عن بوادر ظهور لادة آخرٌن .بدأ البعض ٌبحثون فً
األطراؾ الكبرى ،وهً الصٌن واالتحاد األوروبً ،لتحمل شعلة العمل
المناخً .ومع ذلن ،ومع اختتام أعمال مإتمر األطراؾ ،رشح آخرون
أنفسهم ،بما فً ذلن  48عضوا فً منتدى البلدان المعرضة لخطر تؽٌر
المناخ الذٌن تعهدوا بؤن ٌتم تجدٌده بنسبة  ٪100بحلول عام .2050
أشار أحد المرالبٌن أنها عبلمة على "تحول المٌادة إلى دول صؽٌرة
الحجم وكبٌرة فً الطموح ".ومن أجل احراز التمدمٌ ،جب على أعضاء
الوفود ،كما أشارت حكٌمة الحٌتً مإازرة المناخ العالمً " ،المضً لدما
وأسرع ،ومعا" من أجل إنجاز المهام المزدوجة الخاصة بوضع اللمسات
األخٌرة على كتاب المواعد بٌنما ٌمدمون العمل المناخً المطلوب لما لبل
.2020
االجتماعات الممبلة
اجتماع تشاوري بشؤن التمرٌر الخاص الصادر عن الهٌئة الحكومٌة
الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ حول "التغٌر المناخً والمحٌطات والغالف
الجوي" :خبلل هذا االجتماع ،سوؾ تنالش األطراؾ الخطوط العرٌضة
للتمرٌر الخاص .الموعد 9-6 :دٌسمبر /كانون األول  .2016المكان:
مونت كارلو ،موناكو .جهة االتصال :أمانة الهٌبة الحكومٌة الدولٌة
المعنٌة بتؽٌر المناخ .الهاتف.+41-22-730-8208/54/84 :
الفاكس .+41-22-730-8025/13 :البرٌد اإللكترونًIPCC- :
 .Sec@wmo.intالمولع اإللكترونًhttp://www.ipcc.ch:
اجتماع الخبراء المعنً بتغٌر المناخ واستخدام األراضً واألمن الغذائً:
سوؾ تتشارن فً استضافة هذا االجتماع ،الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة
بتؽٌر المناخ ومنظمة األؼذٌة والزراعة .الموعدٌ 25-23 :ناٌر /كانون
الثانً  .2017المكان :روما ،إٌطالٌا .جهة االتصال :شعبة البٌبة وتؽٌر
المناخ .الهاتف .+39-6-570 52714 :البرٌد اإللكترونًNRC- :
اإللكترونً:
المولع
.Director@fao.org
http://www.fao.org/nr/aboutnr/nrc/en/
االجتماع التاسع والعشرون لمجلس إدارة صندوق التكٌف :سوؾ ٌنعمد
هذا االجتماع فً بون ،ألمانٌا .الموعد 17-14 :مارس /آذار .2017
المكان :بون ،ألمانٌا .جهة االتصال :أمانة مجلس إدارة صندوق التكٌؾ.
الهاتف .+1-202-458-7347 :الفاكس.+1-202-522-3240 :
https://www.adaptationاإللكترونً:
المولع
fund.org/events/29th-adaptation-fund-boardmeeting/?instance_id=6
اجتماع األطراف المعنً بالتخفٌف واالستدامة وسٌنارٌوهات االستمرار
المناخً :تتمثل أهداؾ هذا االجتماع فً إلامة حوار بٌن المجتمعات
البحثٌة المختلفة ،وحفز أنشطة البحوث متعددة التخصصات التً ٌمكن أن
تنتج آدبٌات وتمارٌر عن تمٌٌم التمرٌر السادس والتواصل مع الخبراء
وأصحاب المصلحة المعنٌٌن بالتخفٌؾ .الموعد :أواخر مارس /آذار
 .2017المكان :النروٌج .جهة االتصال :أمانة الهٌبة الحكومٌة الدولٌة
المعنٌة بتؽٌر المناخ .الهاتف.+41-22-730-8208/54/84 :
الفاكس .+41-22-730-8025/13 :البرٌد اإللكترونًIPCC- :
 .Sec@wmo.intالمولع اإللكترونًhttp://www.ipcc.ch:
ندوة دولٌة حول الكربون العضوي فً التربةٌ :تشارن فً تنظٌم هذه
الورشة كل من منظمة األمم المتحدة لؤلؼذٌة والزراعة والفرٌك الحكومً
الدولً التمنً المعنً بالتربة التابع للشراكة العالمٌة من أجل التربة،
وهٌبة التفاعل بٌن العلوم والسٌاسات التابعة التفالٌة األمم المتحدة لمكافحة
التصحر والمنظمة العالمٌة لؤلرصاد الجوٌة .الموعد 6-4 :أبرٌل /نٌسان
 2017المكان :روما ،إٌطالٌا .جهة االتصال :رونالد فارؼاس ،الشراكة
اإللكترونً:
البرٌد
التربة.
أجل
من
العالمٌة
اإللٌكترونً:
المولع
.ronald.vargas@fao.org
/http://www.fao.org/global-soil-partnership/en
الدورة الرابعة والخمسٌن للهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ:
سوؾ تعمد الهٌبة اجتماعا ً لمنالشة عدة أمور من بٌنها نواتج تمرٌر التمٌٌم
السادس ،وتمارٌر منهجٌة تحسٌن إرشادات الهٌبة حول الموابم الوطنٌة
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لجرد ؼازات الدفٌبة  2006والتمرٌر الخاص برفع درجة االحترار
العالمً بنحو  1.5درجة مبوٌة .الموعد 9-3 :أبرٌل /نٌسان 2017
المكانٌ( :حدد الحماً) .جهة االتصال :أمانة الهٌبة الحكومٌة الدولٌة
المعنٌة بتؽٌر المناخ .الهاتف.+41-22-730-8208/54/84 :
الفاكس .+41-22-730-8025/13 :البرٌد اإللكترونًIPCC- :
 .Sec@wmo.intالمولع اإللكترونًhttp://www.ipcc.ch:
اجتماع تشاوري بشؤن تمرٌر التمٌٌم السادس الصادر عن الهٌئة
الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ :خبلل هذا االجتماع ،سوؾ
تنالش األطراؾ الخطوط العرٌضة لتمرٌر التمٌٌم السادس .الموعد7-1 :
ماٌو /آٌار  .2017المكانٌ( :حدد الحماً) .جهة االتصال :أمانة الهٌبة
الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ .الهاتف-730-8208/54/84 :
 .+41-22الفاكس .+41-22-730-8025/13 :البرٌد اإللكترونً:
المولع
.IPCC-Sec@wmo.int
اإللكترونًhttp://www.ipcc.ch:
الدورة السادسة واألربعٌن للهٌئتٌن الفرعٌتٌن التابعتٌن التفالٌة األمم
المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ :سوؾ تجتمع الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ لبدء دورتٌهما
السادسة واألربعٌن بالتزامن مع االجتماع الثالث للدورة األولى للفرٌك
العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس فً ماٌو /آٌار  .2017الموعد:
 18-8ماٌو /آٌار  .2017المكان :بون ،ألمانٌا .جهة االتصال :أمانة
اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة الهاتؾ بشؤن تؽٌر المناخ .هاتؾ-1000 :
البرٌد
.+49-288-815-1999
فاكس:
.+49-288-815
اإللكترونً secretariat@unfccc.int :المولع اإللٌكترونً:
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/26
55.php?year=2016
الدورة السادسة واألربعٌن للهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر
المناخ :سوؾ تعمد الهٌبة اجتماعا ً لمواصلة المنالشات حول التعجٌل
بنواتج تمرٌر التمٌٌم السادس .الموعد 10-4 :سبتمبر /أٌلول .2017
المكانٌ( :حدد الحماً) .جهة االتصال :أمانة الهٌبة الحكومٌة الدولٌة
المعنٌة بتؽٌر المناخ .الهاتف.+41-22-730-8208/54/84 :
الفاكس .+41-22-730-8025/13 :البرٌد اإللكترونًIPCC- :
 .Sec@wmo.intالمولع اإللكترونًhttp://www.ipcc.ch:
الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراف فً اتفالٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ :خبلل الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ ،سوؾ تجتمع األطراؾ لعدة أمور من بٌنها ،مواصلة التحضٌر
لدخول اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ .الموعد 17-6 :نوفمبر /تشرٌن الثانً
 .2017المكان :بون ،ألمانٌا (برباسة فٌجً) .جهة االتصال :أمانة اتفالٌة
األمم المتحدة اإلطارٌة الهاتؾ بشؤن تؽٌر المناخ .هاتؾ-815-1000 :
 .+49-288فاكس .+49-288-815-1999 :البرٌد اإللكترونً:
اإللٌكترونً:
المولع
secretariat@unfccc.int
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/26
55.php?year=2016
لمزٌد من االجتماعاتٌ ،رجى زٌارة المولع اإللٌكترونً:
http://climate-l.iisd.org/
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