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 نشرة مفاوضات األرض
 والتنم�ةخدمة اخ�ار�ة لمفاوضات البیئة 

 

اتفاق�ة  والعشرون لمؤتمر أطراف الثالثةالدورة 
 1#  األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغیر المناخ

 مؤتمر تغیر المناخ المنعقد في بون
 2017نوفمبر/ تشرین الثاني  6-17

 
نوفمبر/تشرین  17یُفتتح الیوم مؤتمر تغیر المناخ في بون ویستمر حتى 

والعشرین الثاني برئاسة فیجي. ویتألف االجتماع من الدورة الثالثة 
لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، 
والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف 
في بروتوكول كیوتو، والجزء الثاني من الدورة األولى لمؤتمر 
األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس. وسوف 

عقد كذلك الدورة السابعة واألربعین لكل من الھیئة الفرعیة للتنفیذ تن
والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، وكذلك الجزء الرابع من 

 الدورة األولى للفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس.
ومن المتوقع أن یستكمل المؤتمر العمل حول القضایا المتعلقة بتنفیذ 

ق باریس، والتي یجب أن یستكمل مؤتمر األطراف النظر فیھا في اتفا
. ویشمل "برنامج 2018دورتھ الرابعة والعشرین المقرر انعقادھا في 

عمل اتفاق باریس" بنود جدول األعمال التي سیتم تناولھا خالل الجزء 
الرابع من الدورة األولى للفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس 

السابعة واألربعین لكل من الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة والدورة 
الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة والدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر 
األطراف والجزء الثاني من الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل 
بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس. وتشمل القضایا التي سیتم 

الل الجزء الرابع من الدورة األولى للفریق العامل المخصص تناولھا خ
(نتیجة باریس)، والبالغات  21-/ م أ 1على: قسم التخفیف في المقرر 

المتعلقة بالتكیف، وإطار شفافیة العمل والدعم، وعملیة التقییم العالمي، 
وآلیة تیسیر التنفیذ وتعزیز االمتثال. وسیستمر النظر في المسائل 

ة بصندوق التكیف وغیرھا من األمور خالل ھذا الجزء. ومن المتعلق
المتوقع أن یواصل مؤتمر األطراف، من بین بنوده العادیة المتصلة 
بالتمویل والتكیف والخسائر واألضرار، النظر في المسائل المتصلة 
باألعمال التحضیریة لتنفیذ اتفاق باریس، بما في ذلك الحوار التیسیري 

 .2018لعام 
 

 المناخ یة مختصرة حول اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیرخلف
 وبروتوكول كیوتو

بدأت االستجابة الدولیة السیاسیة لتغیر المناخ بتبني اتفاقیة األمم المتحدة 
، وقد وضعت ھذه االتفاقیة 1992اإلطاریة بشأن تغیر المناخ في عام 

العمل الذي یھدف إلى تثبیت مستوى غازات الدفیئة في الغالف  اطار
الجوي وذلك بھدف تجنب "التدخالت الخطیرة الناشئة عن أنشطة 
بشریة". وقد وصل عدد األطراف الموقعة على االتفاقیة التي دخلت 

طرفا. وفي  197إلى  1994مارس/ آذار  21حیز التنفیذ في 
ؤتمر األطراف في دورتھ الثالثة اعتمد م 1997دیسمبر/كانون األول 

بروتوكول كیوتو التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ الذي 
بموجبھ التزمت الدول الصناعیة والدول في مرحلة التحول القتصادیات 
السوق بتحقیق أھداف تخفیض االنبعاثات. وقد وافقت ھذه الدول 

فق األول لالتفاقیة االطاریة، المعروفة باسم االطراف المدرجة في المر
 %5على تخفیض اجمالي انبعاثات ستة من غازات الدفیئة بمتوسط 

(فترة االلتزام  2012-2008في الفترة من  1990دون مستویات 
األولى) وبأھداف محددة تختلف من دولة ألخرى. ھذا وقد دخل 

ووقع علیھ  2005فبرایر/شباط  16بروتوكول كیوتو حیز التنفیذ في 

، اتفق مؤتمر  2015كانون االول عام  /طرفا. وفي دیسمبر 192اآلن 
األطراف في دورتھ الحادیة والعشرین التي ُعقدت في باریس، فرنسا 
على اتفاق باریس الذي ینص على أن الدول ستقدم المساھمات المحددة 
وطنیا والمتزایدة بصورة تدریجیة وأن یتم مراجعة التقدم الكلي في 

لتكیف وُسبُل التنفیذ كل خمس سنوات في عملیة التقییم التخفیف وا
نوفمبر/تشرین الثاني  4العالمي. دخل اتفاق باریس حیز التنفیذ في 

صدق علیھ  2017نوفمبر/تشرین الثاني  5، واعتباراً من  2016
   من األطراف الموقعة على االتفاق.195طرف من أصل  169

 
انعقدت  : 2009إلى  2005المفاوضات طویلة األجل فیما بین 

الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في 
حیث تقرر  2005بروتوكول كیوتو؛ في مونتلایر بكندا في عام 

إنشاء الفریق العامل المخصص المعني بالنظر في االلتزامات 
اإلضافیة لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب بروتوكول 

من البروتوكول، وتُلزم ھذه المادة األطراف  9-3كیوتو طبقا للمادة 
المدرجة في المرفق األول بالنظر في التعھد بالتزامات إضافیة قبل 

 سبع سنوات على األقل من نھایة فترة االلتزام األولى.
انعقد مؤتمر األطراف في دورتھ  2007وفي دیسمبر/كانون األول  

فھ اجتماع األطراف الثالثة عشر، وانعقد مؤتمر األطراف العامل بوص
في بروتوكول كیوتو في دورتھ الثالثة في بالي، إندونیسیا ونتج عنھ 
االتفاق على خارطة طریق بالي للقضایا طویلة األجل. وأقر مؤتمر 
األطراف في دورتھ الثالثة عشر خطة عمل بالي وأنشأ الفریق العامل 

فاقیة المخصص المعني بالعمل التعاوني الطویل األجل بموجب االت
لیكون مسؤوالً عن أعمال التخفیف والتكیف والتمویل والتكنولوجیا 
وبناء القدرات والرؤیة المشتركة حول العمل التعاوني طویل األجل. 
واستمرت المفاوضات حول االلتزامات اإلضافیة للدول األطراف 
المدرجة في المرفق األول ضمن أعمال الفریق العامل المخصص 

االلتزامات اإلضافیة لألطراف المدرجة في المرفق  المعني بالنظر في
األول بموجب بروتوكول كیوتو. وتحدد الموعد النھائي الختتام 

 . 2009المفاوضات ذات المسارین في كوبنھاغن، الدانمرك 
: ُعقد مؤتمر األمم المتحدة لتغیر المناخ في دیسمبر/كانون كوبنھاغن

د شھد ھذا الحدث رفیع في كوبنھاغن، الدانمرك. وق 2009األول 
ً حول الشفافیة والعملیة ذاتھا.. وبعد فترة طویلة من  المستوى نزاعا
الجدل، وافقت الوفود على "االحاطة علماً" باتفاق كوبنھاجن وإلى مد 
والیات المجموعات المتفاوضة حتى الدورة السادسة عشر لمؤتمر 

ھ اجتماع األطراف والدورة السادسة لمؤتمر األطراف العامل بوصف
،  2010. وفي عام 2010األطراف في بروتوكول كیوتو في 

دولة دعمھا التفاق كوبنھاغن. كما قدمت  140أعلنت ما یزید على 
دولة معلومات حول أھداف أو أعمال التخفیف  80ما یزید على 

 لدیھا. 
ُعقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ في  كانكون:

في كانكون، المكسیك حیث قامت  2010دیسمبر/كانون األول 
األطراف باعتماد اتفاقیات كانكون، ووافقت األطراف على النظر في 

-2013مدى كفایة الھدف العالمي طویل األجل خالل مراجعة 
سسات وعملیات كما ساھمت اتفاقیة كانكون في إنشاء مؤ .2015

جدیدة وتشمل الصندوق األخضر للمناخ وإطار كانكون للتكیف ولجنة 
التكیف وآلیة التكنولوجیا والتي تتضمن اللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا 

 ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ. 
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      نشرة مفاوضات األرض         

ُعقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ في دیربان،  دیربان:
. وتشمل نتائج مؤتمر 2011/كانون األول جنوب أفریقیا في دیسمبر

دیربان موافقة األطراف على بدء عمل الفریق العامل المخصص 
المعني بمنھاج دیربان للعمل المعّزز لیُكلف بمھمة "إعداد بروتوكول 
أو أداة قانونیة أخرى أو نتیجة متفق علیھا ذات قوة قانونیة بموجب 

،  2015بحد أقصى في عام  االتفاقیة یتم تطبیقھا على كل األطراف"
. وباإلضافة إلى ذلك تم تكلیف 2020حتى تدخل حیز التنفیذ عام 

الفریق العامل المخصص المعني بمنھاج دیربان للعمل المعّزز بالنظر 
والتي تتعلق  2020في اإلجراءات الخاصة بغلق فجوة طموح ما قبل 

 .درجة مئویة 2بھدف أقل من 
تم عقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیّر المناخ في الدوحة،  الدوحة:

. وقد نتج 2012قطر في نوفمبر/ تشرین الثاني ودیسمبر/ كانون األول 
عن ھذا المؤتمر حزمة من القرارات یشار إلیھا بـ "بوابة الدوحة 
للمناخ". وتتضمن ھذه القرارات تعدیالت على بروتوكول كیوتو لتحدید 

) واالتفاق على إنھاء عمل الفریق 2020-2013م ثانیة (فترة التزا
العامل المخصص المعني بالنظر في االلتزامات اإلضافیة لألطراف 

ویشمل أیضا  المدرجة في المرفق األول بموجب بروتوكول كیوتو،
الفریق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطویل األجل بموجب 

 بموجب خطة عمل بالي.االتفاقیة وإنھاء المفاوضات 
تم عقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیّر المناخ في نوفمبر/ وارسو:  

. وقد أقر االجتماع القرار في وارسو، بولندا 2013تشرین الثاني 
الخاص بالفریق العامل والذي یدعو األطراف إلى البدء في أو تكثیف 

طنیا. كما أقرت االستعدادات المحلیة الخاصة بالمساھمات المحددة و
األطراف قراراً بإنشاء آلیة وارسو الدولیة حول الخسائر واألضرار 
المتعلقة بآثار تغیر المناخ، وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض 
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدھور الغابات في الدول النامیة 

. 
لمناخ في لیما، بیرو في انعقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیّر الیما: 

وقد اعتمدت الدورة العشرون لمؤتمر . 2014دیسمبر/ كانون األول 
األطراف "نداء لیما للعمل المناخي" والذي یدفع المفاوضات نحو اتفاق 

ویشمل عملیة تقدیم ومراجعة المساھمات المقررة المحددة  2015عام 
. 2020ما قبل على المستوى الوطني. كما تناول القرار تعزیز طموح 

قراراً، وتشمل ھذه القرارات عدة أمور من  19كما اعتمدت األطراف 
آلیة وارسو الدولیة للخسائر واألضرار، بینھا: المساعدة في تفعیل 

والبدء في برنامج عمل لیما حول النوع االجتماعي، واعتماد إعالن لیما 
 حول التعلیم وزیادة الوعي.

خ في باریس، فرنسا، في نوفمبر/ تشرین : ُعقد مؤتمر تغیر المناباریس
ونتج عنھ اعتماد اتفاق باریس  2015الثاني ودیسمبر/كانون األول 

بشأن تغیر المناخ. ویتضمن االتفاق. یخلق االتفاق التزام األطراف تقدیم 
بالغات متتابعة حول مساھماتھا المحددة وطنیا والتي تنوي تحقیقھا. 

طراف التي تحتوي مساھماتھا ، سیُطلب من األ2020وبحلول عام 
أن تقوم  2025المحددة وطنیا على إطار زمني یصل حتى عام 

باإلبالغ عن مساھمات جدیدة واألطراف التي تحتوي مساھماتھا 
أن تقوم  2030المحددة وطنیا على إطار زمني یصل حتى عام 

، 2023باإلبالغ عن أو تحدیث ھذه المساھمات. وابتداء من عام 
عة التقدم الكلي في مجال التخفیف والتكیف وسبل التنفیذ سیجري مراج

 كل خمس سنوات في عملیة تقییم عالمیة.
 7: عقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ في الفترة من مراكش

في مراكش بالمغرب، وتضمن  2016نوفمبر / تشرین الثاني  18إلى 
جتماع األطراف في الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ ا

مقررا، تتعلق عدة منھا ببرنامج  35اتفاق باریس. اعتمدت األطراف 
عمل اتفاق باریس، بما في ذلك: أن یتم استكمال ھذا العمل بحلول عام 

، وأن صندوق التكیف ینبغي أن یخدم اتفاق باریس 2018
واختصاصات لجنة باریس المعنیة ببناء القدرات، وبدء عملیة لتحدید 

من االتفاق (البالغات  5-9علومات التي یتعین تقدیمھا وفقا للمادة الم
المالیة لفترة السنتین من جانب البلدان المتقدمة). كما اعتمدت الدورة 
الثانیة والعشرون لمؤتمر األطراف مقررات تشمل الموافقة على خطة 

لة العمل الخمسیة آللیة وارسو الدولیة، وتعزیز آلیة التكنولوجیا، ومواص
 وتعزیز برنامج عمل لیما المتعلق بالنوع االجتماعي.

 
الدورة السادسة واألربعون للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 
والتكنولوجیة، الدورة السادسة واألربعون للھیئة الفرعیة للتنفیذ، 

للفریق العامل المخصص المعني  الجزء الثالث من الدورة األولى
مایو/أیار  18-8اجتماعاتھا من  الھیئات: عقدت ھذه باتفاق باریس

في بون، ألمانیا. واعتمد الفریق العامل المخصص المعني  2017
تحدد العمل فیما بین الدورات وما قبلھا في  باتفاق باریس النتائج التي

إطار كل بند من بنود جدول األعمال الموضوعیة. وتناولت نتائج الھیئة 

السجالت العامة فیما یتعلق بالمساھمات  الفرعیة للتنفیذ: السجل العام /
المحددة وطنیا والبالعات المتعلقة بالتكیف؛ ونطاق وأسالیب التقییم 
الدوري آللیة التكنولوجیا فیما یتعلق بدعم اتفاق باریس واالستعراض 
الثالث لصندوق التكیف. واعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 

ھا: إطار تكنولوجیا اتفاق باریس والتكنولوجیة عدة نتائج من بین
من االتفاق (النھج التعاونیة) 6والزراعة والمسائل المتعلقة بالمادة رقم 

واسالیب محاسبة الموارد المالیة المقدمة والمعبئة من خالل أعمال 
من االتفاقیة. وتم اعتماد  7-9وتدخالت السلطات العامة بموجب المادة 

تجابة ونطاق المراجعة الدوریة المقبلة نتائج مشتركة بشأن تدابیر االس
للھدف الطویل األجل بموجب االتفاقیة والتقدم المحرز نحو تحقیقھ 

 والذي تضمن أیضا مقرراً لمؤتمر األطراف.
 

 األحداث الھامة المنعقدة بین الدورات 
الدورة السادسة واألربعون للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیّر 

في  2017سبتمبر/أیلول  10إلى  6ھذه في الفترة من : انعقدت المناخ
مونتلایر، كندا. ومن بین المقررات المتخذة خاللھا، اعتمدت الھیئة 
الخطوط العریضة للفصل الذي یضم تقاریر فرق العمل الثالثة التي 
یتألف منھا تقریر التقییم السادس، باإلضافة إلى التقریر التجمیعي، 

تشكیل فریق مھام یضطلع بمسئولیة مواءمة  ووافقت الھیئة كذلك على
دورات الھیئة وعملیة التقییم العالمي بموجب اتفاقیة األمم المتحدة 

 اإلطاریة بشأن تغیر المناخ.
التحالف المعني بالمناخ لفریق عمل االجتماع الحادي والعشرون 

: انعقد ھذا والھواء النقي للحد من ملوثات المناخ القصیرة العمر
في باریس  2017سبتمبر/أیلول  26إلى  25ع في الفترة من االجتما

بفرنسا. وكان الھدف من االجتماع: التحضیر الجتماع التحالف المعني 
بالمناخ والھواء النقي الرفیع المستوى المقرر انعقاده في نوفمبر/تشرین 

الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف ، بالتوازي مع 2017الثاني 
، والتركیز على ة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخفي اتفاقی

ھدف التحالف المتمثل في "زیادة التمویل إلى الحجم المطلوب" والنظر 
في مشروع استراتیجیة تمویل التحالف، والنظر في الخطوات التالیة 
المتعلقة بكیفیة معالجة نھج المسار المقترح للملوثات المناخیة قصیرة 

 اقشتھا.العمر ومن
 

: انعقدت ھذه الحلقة في بون في حلقة عمل بشأن تدابیر االستجابة
، وتناولت 2017نوفمبر/تشرین الثاني  5إلى  4ألمانیا في الفترة من 

 مھام المنتدى وطرائق وبرنامج عملھ.
اجتماع المائدة المستدیرة للفریق العامل المخصص المعني ببالغات 

في بون بألمانیا،  2017نوفمبر  4 : انعقد ھذا االجتماع فيالتكیف
وعمل المشاركون في فرق عمل فرعیة لمناقشة األمور المتعلقة باآلتي: 
األغراض والثغرات األكثر أھمیة في بالغات التكیف، وضرورة وجود 
عناصر مشتركة إلى جانب عناصر القبول والرفض؛ وھل كان من 

وات، والنتائج المفترض أن یتناول التوجیھ واإلرشاد اختیار األد
المحتملة وآثار االرتباط ببنود جدول األعمال األخرى؛ واألحكام التي 

 یمكن إدراجھا لضمان المرونة واالختیاریة واالختیار والتقدیر.
 

اجتماع المائدة المستدیرة للفریق العامل المخصص حول إطار 
افیة انعقد ھذا االجتماع في بون بألمانیا لمناقشة شفالشفافیة المعزز: 

وشفافیة العمل مع التركیز  2017نوفمبر/تشرین الثاني  4الدعم في 
. وفیما یتعلق 2017نوفمبر/تشرین الثاني  5على التكیف والتخفیف في 

بشفافیة الدعم، ناقشت األطراف المعلومات المتعلقة بالدعم المالي ودعم 
دان نقل التكنولوجیا ودعم بناء القدرات المقدم إلى األطراف من البل

النامیة التي تحتاج إلى الحصول علیھ. ھذا باإلضافة إلى استعراض 
الخبراء التقنیین والدراسة التیسیریة متعددة األطراف للتقدم المحرز. 

 وفیما یتعلق بشفافیة العمل المتعلق بالتكیف، ناقش المشاركون الروابط 
العمل  بالغات التكیف وكیفیة تفعیل المرونة. وفیما یتعلق بشفافیةمع 

المتصل بالتخفیف، ناقش المشاركون تقاریر الجرد الوطنیة لغازات 
الدفیئة، والمعلومات الالزمة لتتبع التقدم المحرز في تنفیذ المساھمات 

 المحددة وطنیاً وتحقیقھا. 
 

اجتماع المائدة المستدیرة للفریق العامل المخصص حول عملیة التقییم 
نوفمبر/تشرین الثاني  5بون بألمانیا في انعقد ھذا االجتماع في العالمي: 

. وفي فرق عمل فرعیة، حاكى المشاركون تنظیم عملیة التقییم 2017
العالمي، بما في ذلك تقییم التقدم الجماعي وخیارات التصمیم ونھج 

 مسارات العمل الخاصة بمختلف الموضوعات. 
 


