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من الوزارة االتحادٌة للبٌبة  2012خالل سنة  للنشرةهً االتحاد األوروبً، والمملكة العربٌة السعودٌة.  ٌأتً الدعم العام  للنشرةالجهات المانحة  .المعهد الدولً للتنمٌة المستدامة
( ٌبٌة العالمٌةً والسالمة النووٌة فً ألمانٌا، ووزارة البٌبة واألرض والبحر بإٌطالٌا، ووزارة البٌبة فً الٌابان )من خالل معهد االستراتٌجٌات البوحماٌة الطبٌعة وسالمة المبان

. تم توفٌر سوٌسري للبٌبة(، وسوان إنترناشٌونالووزارة الشبون الخارجٌة  والتجارة فً نٌوزٌلندا، ووزارة الشبون الخارجٌة  فً السوٌد، وحكومة سوٌسرا )المكتب الفٌدرالً ال
تموٌل ترجمة النشرة إلى اللغة الفرنسٌة لدمته الحكومة الفرنسٌة، ومماطعة كٌبٌن، والمنظمة  .المملكة العربٌة السعودٌةاألوروبً و تموٌل خاص لتغطٌة هذا المؤتمر بواسطة االتحاد

هً آراء المؤلفٌن وال تعكس بالضرورة وجهة نظر المعهد الدولً  النشرةالمتضمنة فً المستدامة للدول الناطمة بالفرنسٌة. اآلراء الدولٌة للدول الناطمة بالفرنسٌة/معهد التنمٌة 
لمصادر. للحصول على مً المناسب لللتنمٌة المستدامة أو غٌره من الجهات المانحة. وٌمكن استخدام ممتطفات من هذه النشرة فً المطبوعات غٌر التجارٌة مع التنوٌه األكادٌ

-536-646-1+(، تلٌفون kimo@iisd.org، بما فً ذلن طلبات توفٌر الخدمات اإلخبارٌة، اتصل بمدٌر الخدمات اإلخبارٌة من خالل برٌده اإللكترونً )النشرةمعلومات عن 
.   East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America 300، أو  على العنوان التالً فً نٌوٌورن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة:   7556

 .<jennifera @iisd.org >  على البرٌد اإللكترونً: 2012ماٌو/اٌار   –ٌمكن االتصال بفرٌك نشرة مفاوضات األرض بمؤتمر تغٌر المناخ فً بون  
 

 نشرة مفاوضات األرض
 خدمت اخببريت لمفبوضبث البيئت والتنميت

 

السبدست و األربعىن للهيئبث الفرعيت الدورة 

 #2 

 تغير المناخ المنعمد في بون الرئيسية لمؤتمراألحداث 

 7102مايو/ أيار  8االثنين، 

 

أٌار. وانعمدت  /ماٌو 8افتتح مؤتمر بون لتغٌر المناخ ٌوم االثنٌن الموافك 

الدورة السادسة واألربعون للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والدورة السادسة 

واألربعون للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة، وكذلن الجزء 

الثالث من الدورة األولى للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس. 

ة المستدٌرة لمنالشة المادة خالل فترة ما بعد الظهٌرة، ُعمد اجتماع المابد

من اتفاق بارٌس )النهج التعاونٌة(؛ واجتماع الخبراء التمنٌٌن حول  6

التخفٌف مع التركٌز على البٌبة الحضرٌة واستخدام األراضً، واجتمع 

 كذلن فرٌك االتصال وانعمدت مشاورات غٌر رسمٌة.   

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 

 ربٌس كارلوس فولر )بلٌز( الدورة.افتتح ال

 

: عرض الربٌس فولر جدول األعمال المؤلت المسائل التنظيمية

(FCCC/SBSTA/2017/1 وأوصى مندوب المملكة العربٌة .)

السعودٌة بعمد دورات مشتركة مع الهٌبات األخرى عند االلتضاء. 

م واعتمدت الهٌبة فً دورتها السادسة واألربعٌن جدول األعمال وتنظٌ

 األعمال.

 

أثناء إشارته إلى عدم تمدٌم  انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئيس:

ترشٌحات كافٌة من نابب ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

والتكنولوجٌة، ذكر الربٌس فولر أن نابب الربٌس تٌبور شافهاوزر 

 )هنغارٌا( سٌستمر فً منصبه حتى انتخاب من ٌعمبه.

 

: شدد مندوب إكوادور، نٌابةً عن مجموعة الـ ةالكلمات االفتتاحي

واحترام  2020/الصٌن، على ضرورة تعزٌز أعمال ما لبل 22

 "التوازن الدلٌك بٌن جمٌع المضاٌا" الذي تحمك فً بارٌس.

 

وأبرز مندوب المكسٌن، نٌابةً عن مجموعة السالمة البٌبٌة، أهمٌة 

ضرورة تعزٌز من اتفاق بارٌس، وعلى  6المفاوضات بشأن المادة 

 برنامج عمل نٌروبً.

 

وشدد مندوب االتحاد األوروبً على الدور الشامل الذي تلعبه التكنولوجٌا 

وإطارها فً تناول أهداف اتفاق بارٌس وأهمٌة مشاركة المطاعٌن العام 

 والخاص.

 

وأكد مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن مجموعة المظلة، على أن هذه الدورة 

التمدم فً الترتٌبات المتخذة فً إطار النهج التعاونٌة ٌنبغً أن تركز على 

 وضرورة مواصلة منالشة تدابٌر االستجابة.

 

وسلط مندوب جزر المالدٌف، نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، 

الضوء على ضرورة التصدي بفعالٌة للخسابر واألضرار، ورفع مستوى 

لى السالمة البٌبٌة فً الطموح فً التكٌف والتخفٌف، وكذلن الحفاظ ع

 األسواق.

 

وأكد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، نٌابةً عن المجموعة العربٌة، على 

ضرورة التفاوض بشأن األمور المتعلمة بالتكٌف والتخفٌف بطرٌمة 

 .2018متوازنة وضمان التوصل إلى "حزمة لرارات" بحلول عام 

 

نمواً، إحراز تمدم فً الزراعة  وتولع مندوب إثٌوبٌا، نٌابةً عن ألل البلدان

 وإطار الشفافٌة.

 

ودعا مندوب مالً، نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة، إلى االتفاق على 

التصدي آلثار تغٌر المناخ على الزراعة. وفٌما ٌتعلك بتدابٌر االستجابة، 

 .2018ذكر أنه ٌنبغً تحدٌد أنشطة منتدى ما بعد 

 

لتحالف المستمل ألمرٌكا الالتٌنٌة وشدد مندوب غواتٌماال، نٌابةً عن ا

ومنطمة البحر الكارٌبً، على عدة أمور من بٌنها، النهج التعاونٌة لكونها 

 توفر موارد مالٌة إضافٌة لتسهٌل إنجاز مساهماتها المحددة وطنٌاً.

 

وألر مندوب كوبا، نٌابةً عن التحالف البولٌفاري لشعوب أمرٌكا الالتٌنٌة، 

ٌنبغً أن ٌؤدي إلى وضع "إطار عمل" وأنه ال بأن إطار التكنولوجٌا 

 ٌمكن استخدام النُهج التعاونٌة لتجنب االلتزام بتوفٌر التموٌل.

 

ودعا مندوب جمهورٌة الكونغو الدٌممراطٌة، نٌابةً عن ابتالف بلدان 

الغابات المطٌرة، إلى اتخاذ مجموعة كاملة من المرارات للخروج بمواعد 

 تنفٌذ اإلجراءات المتعلمة بالغابات.ومبادئ توجٌهٌة وإجراءات ل

 

وطالب مندوب إٌران، نٌابةً عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر، بإعداد 

نطاق شامل للمراجعة الدورٌة للهدف العالمً طوٌل األجل واالهتمام 

 بمنتدى تدابٌر االستجابة فً إطار اتفاق بارٌس.

 

االجتماعً عن للمها أعربت مندوبة المنظمات المعنٌة بالمرأة والنوع 

 بشأن التراح إدراج الزراعة واستخدام األراضً فً آلٌات السوق.  

 

وحث مندوب المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة بالشباب )ٌونجو( على 

توجٌه مزٌد من التركٌز على الزراعة، واصفاً الولود األحٌابً الناتج من 

 المحاصٌل "بأنه حال وهمٌاً"  

 

ل المناخً على أهمٌة إعداد أنظمة محاسبة شدد مندوب شبكة العم

 تفصٌلٌة للتموٌل وانبعاثات الطابرات.   

 

!( أنه ال مجال لمعاوضة CJNذكر مندوب منظمة العدل المناخً اآلن )

 الكربون فً ظل محدودٌة الموازنة المخصصة للكربون.  

 

 : لالالبحوث والمرالبة المنهجية: المسائل المتعلمة بالعلم والمراجعة

الربٌس فولر إنه لد تم إعداد مذكرة غٌر رسمٌة لالجتماع التاسع حول 

حوار البحوث، وسوف تتم إتاحة تمرٌر موجز على المولع الشبكً لبل 

 الدورة السابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
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      2 
نشرة مفبوضبث 

      األرض         

 

وروبً : رحب كل من مندوبً سنغافورة والٌابان واالتحاد األولود السفن

واألرجنتٌن وشٌلً بالعمل الذي لامت به المنظمة البحرٌة الدولٌة ومنظمة 

الطٌران المدنً الدولً، ودعا مندوب شٌلً إلى ضرورة التوافك مع 

البحة لواعد اتفاق بارٌس. ودعا مندوبا األرجنتٌن والصٌن إلى العمل فً 

، وحذر إطار المنظمتٌن لتوضٌح المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة

 مندوب الصٌن كذلن من اإلجراءات اإلللٌمٌة أو أحادٌة الجانب.

 

والترح مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، بدعم من مندوب االتحاد 

الروسً، إعداد مسودة نتابج تشبه تلن التً تم إعدادها خالل الدورة 

ً الخامسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة، والت

ً بالمعلومات الممدمة من منظمة الطٌران المدنً الدولً  تحٌط علما

والمنظمة البحرٌة الدولٌة. والترح مندوب الٌابان، بدعم من مندوب 

االتحاد الروسً، دعوة المنظمتٌن إلى مواصلة التصدي النبعاثات ولود 

 السفن.

 

 سوف ٌجري الربٌس فولر مشاورات مع األطراف. 

 

 لتالٌة إلى فرق االتصال:تمت إحالة البنود ا

 

المسابل ذات الصلة بالعلوم والمراجعة: نطاق المراجعة الدورٌة التالٌة 

للهدف العالمً طوٌل األجل والتمدم المحرز نحو تحمٌمه؛ فضال عن العلم 

 والمرالبة النظامٌة.

 

أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة: تحسٌن المنتدى وبرنامج العمل؛ والمسابل 

 من البروتوكول. 3-2ند المتعلمة بالب

 

طرابك حساب الموارد المالٌة الممدمة وتعببتها من خالل المساعدات 

 من االتفاق.  2-9العامة وفماً للمادة 

 

 تمت إحالة البنود التالٌة إلى المشاورات غٌر الرسمٌة:

 

تنفٌذ  الطرابك وبرنامج العمل والمهام المتعلمة باتفاق بارٌس بشأن أثر

 االستجابة.تدابٌر 

 

 برنامج عمل نٌروبً.

 

 من االتفاق. 4-10إطار التكنولوجٌا بموجب المادة 

 

 الزراعة.

 

المسابل المنهجٌة فً إطار االتفالٌة: برنامج تدرٌبً لخبراء االستعراض 

التمنً للتمارٌر التً تمدم كل سنتٌن والبالغات الوطنٌة لألطراف المدرجة 

 بٌانات غازات الدفٌبة.فً المرفك األول؛ واجهة استخدام 

 

من اتفاق  6جمٌع البنود الفرعٌة فً إطار المسابل المتعلمة بالمادة 

 بارٌس.

 

 وسٌُجري الربٌس مشاورات بشأن البنود التالٌة:

 

المسابل المنهجٌة فً إطار االتفالٌة: مراجعة المبادئ التوجٌهٌة لإلعداد 

بشأن تغٌر المناخ فٌما البالغات المتعلمة باتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة 

ٌخص لوابم الجرد السنوٌة لألطراف المدرجة فً المرفك األول؛ 

وبرنامج تدرٌبً لخبراء االستعراض التمنً لموابم جرد غازات الدفٌبة 

لألطراف المدرجة فً المرفك األول؛ والمماٌٌس الموحدة لحساب مكافا 

 ثانً أكسٌد الكربون لغازات الدفٌبة. 

 

فرعٌٌن المدرجٌن تحت المسابل المنهجٌة التً نص علٌها كال البندٌن ال

 البروتوكول.

 

 التعاون مع المنظمات الدولٌة األخرى.

 

: تشارن فً تٌسٌر أعمال المشاورات غٌر الرسمٌة إٌمانوٌل الزراعة

دالمٌنً )سوازٌلند(. وأشار مندوبو العدٌد من البلدان النامٌة إلى 

والمضاء على الجوع، مع اإلحاطة "األولوٌة المصوى" لألمن الغذابً 

علماً بأنه ٌنبغً معالجة هذه األمور من حٌث التكٌف والتعرض للمخاطر. 

ً توفٌمٌاً، الترح  وحول االلتراح الخاص بتمدٌم بعض البلدان النامٌة نصا

مندوبو العدٌد من البلدان المتمدمة البدء بخطوات صغٌرة، مثل تمدٌم 

حلمات العمل. وستتشاور األطراف بصورة المشورة استناداً إلى تمارٌر 

 غٌر رسمٌة بشأن سبل المضً لدماً لبل انعماد االجتماع الممبل.

 

خالل  من اتفاق باريس: 4-01إطار التكنولوجيا بموجب المادة 

آنا مور  المشاورات غٌر الرسمٌة التً تشارن فً تٌسٌر أعمالها إلفرٌدي

)النمسا(، اختلفت وجهات النظر بٌن من أٌدوا استخدام نص اتفاق بارٌس، 

ومن الترحوا استخدام اإلطار لخدمة االتفالٌة االطارٌة. ودعا مندوبو 

بعض األطراف إلى ربط اإلطار باآللٌة المالٌة. والترح آخرون ضرورة 

دوب أخر التصدي للعوابك التً تحول دون نمل التكنولوجٌا. ووصف من

البٌبات الداعمة بأنها مبدأ متفك علٌه فً مراكش. وستستمر المنالشات 

 بشأن هٌكل اإلطار.

 

: أشار فولر، من اتفاق باريس 6اجتماع المائدة المستديرة بشأن المادة 

ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة، إلى أن الغرض من 

اوضات من خالل التشاور بشأن هذه الدورة هو إحراز تمدم فً المف

المسابل التمنٌة. ولال هٌو سٌلى )جزر المالدٌف( المٌسر المتشارن أن 

 المٌسرٌن المشاركٌن سٌمدمان تمرٌراً شفوٌاً كموجز.

 

وحول تحدٌد النهج غٌر السولٌة وتمكٌنها، نالشت األطراف النهج 

لى المالبمة لإلطار وكٌفٌة تمكٌنها. كما سلطت األطراف الضوء ع

السمات التً تتضمن، عدم لابلٌة النتابج للتداول والتحوٌل، وتحدٌداً تجنب 

االستغالل التجاري ومنتدى التبادل؛ والجانب الدولً الذي لد ٌنطوي على 

االعتراف بالجهود؛ والطبٌعة التصاعدٌة الالمركزٌة لتتناسب مع 

 التمنٌٌن. السٌالات الوطنٌة؛ وإمكانٌة تطبٌك صٌغة تشبه اجتماع الخبراء

 

وبشأن تفعٌل اإلطار، تبادلت األطراف اآلراء حول المهمة التنسٌمٌة 

لإلطار، والترتٌبات التنظٌمٌة المطلوبة، وعاللته بإطار الشفافٌة. وأشاروا 

إلى دور اإلطار فً تٌسٌر التنفٌذ، وتعزٌز بناء المدرات وإلامة روابط 

 مؤسسٌة.بٌن مختلف الجهات الفاعلة وخٌارات الترتٌبات ال

 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ

 

 افتتح الربٌس توماس كروشزوف )بولندا( الدورة. 

 

: لدم الربٌس كروسززو جدول األعمال المسائل التنظيمية 

األعمال. وألر أعضاء الوفود  وتنظٌم (FCCC/SBI/2017/1)المؤلت

جدول األعمال تحت عنوان "توفٌر الدعم المالً والفنً" بدال من "الدعم 

الً والفنً"، وإدراج البند المتعلك بالمعلومات الواردة فً البالغات الم

 الوطنٌة الممدمة من األطراف غٌر المدرجة فً المرفك األول.

 

/  22: دعا مندوب إكوادور، نٌابةً عن مجموعة الـ الكلمات االفتتاحية

الصٌن، إلى: إجراء منالشات بشأن خطط التكٌف الوطنٌة للنظر فً سبل 

التنفٌذ؛ واستدامة أموال صندوق التكٌف وإمكانٌة التنبؤ بها؛ وتعرٌف 

 دور الجهات الفاعلة غٌر الحكومٌة.

 

وشجع مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن مجموعة المظلة، على المشاركة 

الواسعة فً التمٌٌم متعدد األطراف، وأشار إلى تمدٌم تمارٌر التحدٌث 

 مزٌد من التمارٌر.لفترة السنتٌن، وتتطلع إلى تمدٌم ال
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ماٌو/  9علك الربٌس تشروزكزو الجلسة العامة حتى ٌوم الثالثاء الموافك 

 أٌار، لالنتهاء من الكلمات االفتتاحٌة.

 

أحاطت الهٌبة التمييم متعدد األطراف: تبادل اآلراء بطريمة ميسرة: 

ً بالمعلومات الممدمة بشأن توافر معلومات أساسٌة  الفرعٌة للتنفٌذ علما

 هذه العملٌات.عن 

 

ً بالمعلومات أحداث أخرى ممررة : أحاطت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ علما

الممدمة بشأن األحداث الممررة أثناء الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة 

 الفرعٌة للتنفٌذ.

 

البالغات الممدمة من األطراف المدرجة في المرفك األول من االتفالية 

راً عن حلمة عمل تدرٌبٌة حول استخدام لدمت األمانة تمرٌ ومراجعتها:

المبادئ التوجٌهٌة الخاصة بالهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ 

بشأن لوابم جرد غازات الدفٌبة فً المنطمة األفرٌمٌة، وأشارت إلى حلمة 

/ حزٌران ٌونٌةعمل ممبلة لمنطمة أمرٌكا الالتٌنٌة والبحر الكارٌبً فً 

 د مشاورات غٌر رسمٌة فً هذا الشأن.. وسوف تنعم2012

 

لدم فرٌك الخبراء المعنً بألل البلدان  المسائل المتعلمة بألل البلدان نمواً:

. 2016/ تشرٌن الثانً منذ نوفمبرنمواً تمرٌراً عن أنشطة الفرٌك 

 وسوف تنعمد مشاورات غٌر رسمٌة فً هذا الشأن.

 

المرفك األول من البالغات الممدمة من األطراف غير المدرجة في 

 التحديث لفترةتمارير موجزة عن التحليل الفني لتمارير : االتفالية

: أحاطت الهٌبة السنتين من األطراف غير المدرجة في المرفك األول

ً بالتمارٌر الموجزة المنشورة على المولع الشبكً  الفرعٌة للتنفٌذ علما

 التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ.

 

لدمت نازات شمٌم خان، ربٌسة  ترتيبات االجتماعات الحكومية الدولية:

الدورة الثالثة والعشرٌن لمؤتمر األطراف، معلومات محدثة عن حالة 

االستعدادات للدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف، ورحبت 

بإسهامات األطراف فٌما ٌتعلك بالتولعات، وفعالٌات التشاور التً نظمتها 

باسة المادمة فً الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبتٌن الفرعٌنٌن. وسوف الر

ٌتولى كولٌن بٌن، جزر سلٌمان، رباسة أحد فرق االتصال المعنٌة بهذا 

 البند.

 

موازنة البرنامج لفترة  مسودة والمؤسسية:المسائل اإلدارية والمالية 

األمٌن التنفٌذي التفالٌة  : لدمت باترٌشٌا إسبٌنوسا7102-7108السنتين 

األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ مسودة موازنة البرنامج لفترة 

، مشٌرة إلى أنها توفر جسرا من العمل الحالً 2019-2018السنتٌن 

لألمانة إلى العمل المتولع للمضً لدما. كما أشارت إلى أن األطراف لد 

هذا الخٌار لد أُدرج فً المسودة، طلبت زٌادة بنسبة صفر فً المابة، وأن 

فً  9.2وذكرت أٌضا أن الخٌار المطلوب من األمانة هو زٌادة بنسبة 

المابة، الستٌعاب مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً 

 بارٌس والحواراتفاق بارٌس والفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق 

صال بهذا الشأن. وتم إنشاء . وسوف ٌجتمع فرٌك ات2018لعام التٌسٌري 

مجموعة منبثمة للنظر فً الموازنة الممترحة لسجل المعامالت الدولٌة 

 .2019-2018ومنهجٌة تحصٌل رسومها للفترة 

 

: لدمت األمانة تمرٌرا عن مسائل خاصة بالموازنة ومسائل مالية أخرى

سبل معالجة المساهمات والخٌارات المعلمة لزٌادة مرونة األموال فً 

لصندوق االستبمانً لألنشطة التكمٌلٌة. وأشارت إلى عدم رضاها عن ا

(، الترح مندوب المملكة FCCC/SBI/2017/INF.4تمرٌر األمانة )

منالشة هذه المسابل بواسطة فرٌك االتصال فً  أن ٌتمالعربٌة السعودٌة 

-2018إطار البند الفرعً المتعلك بموازنة البرنامج لفترة السنتٌن 

طت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ علما بالتمرٌر وأحالته إلى فرٌك . وأح2019ٌ

 االتصال.

 

سٌموم ربٌس الهٌبة  االستعراض المستمر لوظائف األمانة وعملياتها:

 مع األطراف المعنٌة. للتنفٌذ بالتشاورالفرعٌة 

 

لدمت إسبٌنوسا األمٌن التنفٌذي إحاطة عن التمدم  تنفيذ اتفاق الممر:

ألمانة بالبلد المضٌف، بما فً ذلن خطط توسٌع مبانً المحرز فً عاللة ا

ومرافك فً بون بمبنً األمم المتحدة. وسٌعد ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ 

 مسودة استنتاجات بشأن هذه المسألة.

 

 وأحٌلت البنود التالٌة إلى المشاورات غٌر الرسمٌة:

 

لٌه فً وضع طرابك وإجراءات لتشغٌل واستخدام السجل العام المشار إ

 .12-4اتفاق بارٌس المادة 

 

وضع طرابك وإجراءات لتشغٌل واستخدام السجل العام المشار إلٌه فً 

 .12-2اتفاق بارٌس المادة 

 

 الوطنٌة. خطط التكٌفاستعراض طرابك وإجراءات آلٌة التنمٌة النظٌفة؛ 

 

التكنولوجٌات: نطاق وطرابك التمٌٌم الدوري آللٌة ونمل تطوٌر 

 ما ٌتعلك بدعم تنفٌذ اتفاق بارٌس. التكنولوجٌا فٌ

 

 الفرعٌٌن فً إطار المسابل المتعلمة بتموٌل المناخ. من البندٌنكال 

 

انشاء فرق اتصال مشتركة بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة 

 للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة من أجل:

 

التمدم نطاق االستعراض الدوري الممبل للهدف العالمً طوٌل األجل و

 العام نحو تحمٌمه. 

 

أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة: تحسٌن المنتدى وبرنامج العمل والطرابك 

العمل وبرنامج العمل ومهامه بموجب اتفاق بارٌس بشأن أثر تنفٌذ تدابٌر 

من ببروتوكول كٌوتو والتمدم  14-3المتعلمة بالمادة  االستجابة والمسابل

)برنامج عمل بوٌنس آٌرس بشأن  10-/ م أ  1المحرز فً تنفٌذ الممرر 

 تدابٌر التكٌف واالستجابة(.

 

  

 

اجتماع الخبراء التمنيين حول التخفيف: البيئة الحضرية واستخدام 

 األراضي

 

المترتبة على التوسع الحضري شملت المسابل التً تمت منالشتها اآلثار 

المتنامً واالنبعاثات الناجمة عن لطاعات الغابات واستخدام األراضً، 

وعدة امور من بٌنها الحاجة إلى: إشران عدد كبٌر من أصحاب المصلحة 

فً اإلجراءات المتعلمة بالمناخ واالعتراف بحموق السكان األصلٌٌن 

لً للمدن وتملٌل استهالن وربط مفاوضات األمم المتحدة بالوالع الفع

 اللحوم واأللبان وزٌادة التعاون على المستوٌٌن المحلً والدولً.

 

 الفريك العامل المخصص المعني باتفاق باريس  

 

افتتحت االجتماع سارة باعشن )المملكة العربٌة السعودٌة( الربٌس 

 بارٌس.المشارن للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق 

 

للفرٌك  1ة: وافمت األطراف على مواصلة جدول أعمال المسابل التنظٌمٌ

( FCCC/APA/2017/1بارٌس )العامل المخصص المعنً باتفاق 

والعمل فً فرٌك اتصال واحد ٌتولى المٌام بأعماله من خالل مشاورات 

 غٌر رسمٌة.
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: أشارت سارة باعشن الربٌس المشارن إلى أن انتخاب أعضاء المكتب 

ماٌو/ أٌار وأنه سٌعاد النظر فً  12الترشٌحات هو  الموعد النهابً لتمدٌم

 هذه المسألة فً الجلسة العامة الختامٌة.

 

/  22البٌانات االفتتاحٌة: شدد مندوب اإلكوادور، نٌابة عن مجموعة ال 

الصٌن، على أهمٌة المضً لدما فً تحمٌك التوازن بٌن جمٌع عناصر 

مفاوضات النصٌة فً اتفاق بارٌس وعلى الحاجة إلى االنتمال إلى ال

وطنٌاً المحددة  األطراف والمساهماتالدورة الثالثة والعشرٌن لمؤتمر 

 أساسٌة لوضع إجراءات معززة بموجب اتفاق بارٌس. کوسٌلة

 

ولال مندوب االتحاد األوروبً ان ورش العمل واجتماعات المابدة 

 بارٌسالمستدٌرة التً ٌعمدها الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق 

مدى فابدتها فى تعزٌز التفاهم الفنً. ودعا إلى تجاوز المنالشات  تثبت

تمدٌم عناصر مشروع نص بشأن جمٌع المضاٌا للدورة  المفاهٌمٌة وعلى

 الثالثة والعشرٌن لمؤتمر األطراف.

 

عن مجموعة المظلة، إلى أن المنالشات  أسترالٌا، نٌابةواشار مندوب 

 الوفاء باختصاصاتالضروري  إنه منأصبحت اآلن أكثر والعٌة، ولال 

 ومهام اتفاق بارٌس.

 

وأكد مندوب سوٌسرا، نٌابة عن مجموعة السالمة البٌبٌة، أن األسلوب 

 .2018التمنً هو أساس المنالشات المابمة على النصوص فً عام 

 

وشدد مندوب إٌران، نٌابة عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر، على 

الشمولٌة، واالتساث مع مبادئ االتفالٌة وأحكامها، الحاجة إلى الشفافٌة و

 .2020وأهمٌة سبل التنفٌذ فً فترة ما بعد عام 

 

دعا مندوب إثٌوبٌا نٌابة عن ألل البلدان نموا إلى تمدٌم مذكرات غٌر 

رسمٌة وإٌضاحٌة، واشار إلى إمكانٌة اتخاذ بعض المرارات فً الدورة 

حظ عدم التوازن فً المنالشات الثالثة والعشرٌن لمؤتمر األطراف. وال

المتعلمة باإلبالغ عن االنبعاثات، وهً متمدمة أكثر من المنالشات المتعلمة 

 بالدعم.

 

ودعا مندوب الصٌن، نٌابة عن البرازٌل وجنوب أفرٌمٌا والهند والصٌن 

إلى بدء مفاوضات نصٌة فً ألرب ولت ممكن وأن تعكس التماٌز فً 

 للمساهمات والمرونة بالنسبة للبلدان النامٌة.المسبولٌات والطابع الوطنً 

 

وأكد مندوب ولٌفٌا، نٌابة عن التحالف البولٌفاري لشعوب أمرٌكا 

الالتٌنٌة، على الحاجة إلى تجنب إعادة التفاوض بشأن اتفاق بارٌس وأن 

تعكس المنالشات مبادئ االتفالٌة االطارٌة، بما فً ذلن المساواة 

 المتفاوتة.والمسبولٌات المشتركة لكن 

 

وأفاد مندوب غواتٌماال، نٌابة عن الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة 

والكارٌبً، بأن االنضمام إلى اتفاق بارٌس ٌنطوي على مسؤولٌة العمل 

 من أجل نجاحه وطموحه وتمدمه.

 

وأكد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، نٌابة عن المجموعة العربٌة، على 

أن تنطبك على جمٌع الجوانب، وخاصة سبل التنفٌذ. أن الشفافٌة ٌنبغً 

واشار إلى الحاجة إلى التماٌز فً التصدي للتخفٌف، مشددا على ضرورة 

 ربط اإلجراءات مع الدعم.

 

، نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، إلى مندوب المالدٌفودعا 

لرار الشروع فً العمل بشأن هدف مالً جدٌد ُمحدد كمٌا، والتوصل إلى 

بشأن صندوق التكٌف،  وتحدٌد الخسابر واألضرار واستكمال تصمٌم 

الذي سٌعمده مؤتمر األطراف فً دورته  2018الحوار التٌسٌري لعام 

 الثالثة والعشرٌن.

 

أكد مندوب مالً، نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة، على الربط بٌن بنود  

ن المشاركٌن جدول األعمال وطلب تمدٌم مذكرة تشاورٌة من الربٌسٌ

 للمساعدة فً إحراز تمدم فً المفاوضات.

 

والترح مندوب جمهورٌة الكونغو الدٌممراطٌة، نٌابة عن ابتالف بلدان 

الغابات المطٌرة، أن مؤسسات المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات 

الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة ٌمكن أن 

بارٌس ة لعمل الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق تتضمن دروساً لٌم

 نتابج التخفٌف المنمولة دولٌا. حول

 

دعت المنظمات غٌر الحكومٌة فً مجال التجارة األطراف إلی أن 

 تتضمن مساهماتها المحددة وطنٌا تحوال وانتماال عادال.

 

المرأة والنوع االجتماعً إلى عملٌة إلشران خبراء فً  دعت منظمات

 ون الجنسانٌة.الشؤ

 

وحث مندوب المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة بالشباب )ٌونجو( على 

التركٌز على التكٌف والشفافٌة، ودعا مع شبكة العمل المناخً، إلى 

 المزٌد من مشاركة المجتمع المدنً.

 

أن التمارٌر  أسفه حٌثعن  المؤسسٌة الدولٌةالمساءلة  أعرب مندوب

ر إلى أي عالمة حول تمدم اإلجراءات الممدمة من األطراف ال تُشٌ

والدعم. ولال مندوب الشعوب األصلٌة إن "المعاوضات هً انبعاثات 

مخفٌة" ودعا إلى المشاركة الفعالة للشعوب األصلٌة فً عملٌة التمٌٌم 

 العالمٌة.

 

 في األرولة

 

حٌنما اجتمع أعضاء الوفود للبدء فً المفاوضات فً إطار الهٌبات  

الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة  الهٌبة-الثالث 

 رأى-العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس  والتكنولوجٌة والفرٌك

كثٌرون أن جداول األعمال الثالثة تبدو مألوفة. وبعد أن لدمت مراكش 

لألطراف المزٌد من التوضٌح بشأن برنامج عمل اتفاق بارٌس، 

دأ عملها بسالسة وبدأت العدٌد من استطاعت الهٌبات الثالث أن تب

 المشاورات واألحداث الممررة فً فترة بعد الظهٌرة.

 

ولكن هل كان هنان شٌبا مختلفا هذه المرة؟ لم ٌسع الكثٌر من أعضاء 

الوفود إال أن ٌتساءلوا عن مدى تأثٌر عدم الٌمٌن بشأن مشاركة الوالٌات 

ٌة بشأن تغٌر المناخ على المتحدة فً عملٌة اتفالٌة األمم المتحدة اإلطار

المزاج العام. وأعربت إحدى مجموعات الدول فً الجلسة العامة عن 

للمها من "أننا نعٌش فً أولات صعبة، األمر الذي لد ٌختبر اصرارنا 

الجماعً والفردي على الوفاء بما التزمت به جمٌع البلدان التً صدلت 

ذوي الخبرة  على االتفاق". ولد سمعنا تعجب بعض المرالبٌن من

المانونٌة من اللوحة البٌضاء الخاصة باسم الوالٌات المتحدة، بدال من 

 اللون األسود المعتاد المستخدم للدول األطراف.

 

ومع ذلن، كان العدٌد من أعضاء الوفود مستعدٌن للمضً لدما "للعمل 

كالمعتاد"، ودعا مندوب دولة كبٌرة اآلخرٌن إلى "تجنب لعبة اللوم ". 

، 2018ومع التراب الموعد النهابً لبرنامج عمل اتفاق بارٌس فً عام 

فً األفك من لبل معظم األطراف التً شددت  باإللحاح ٌلوحبدأ الشعور 

 ى ضرورة مواصلة المشاركة فً العمل والمضً لدما.عل

 

 

 

 

 

 


