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والمملكة العربیة السعودیة.  یأتي  ھي االتحاد األوروبي للنشرةالجھات المانحة  .یتم اصدار نشرة مفاوضات األرض بواسطة المعھد الدولي للتنمیة المستدامة
من الوزارة االتحادیة للبیئة وحمایة الطبیعة وسالمة المباني والسالمة النوویة في ألمانیا، ووزارة البیئة واألرض والبحار  2017خالل سنة  للنشرةالدعم العام 

الشئون الخارجیة  والتجارة في نیوزیلندا،  ووزارة الشئون الخارجیة  ووزارة) عالمیةالبإیطالیا، ووزارة البیئة في الیابان (من خالل معھد االستراتیجیات البیئیة 
البیئة  وقد قدم االتحاد األوروبي والمملكة العربیة السعودیة ووزارة. في السوید، وحكومة سویسرا (المكتب الفیدرالي السویسري للبیئة) وسوان إنترناشیونال

تمویل ترجمة النشرة إلى اللغة  .ووزارة الزراعة والحراجة والبیئة وإدارة المیاه في النمسا تمویال خاصا لتغطیة ھذا االجتماع اإیطالیبر اوحمایة األراضي والبح
قة بالفرنسیة. للدول الناط الفرنسیة قدمتھ الحكومة الفرنسیة، ومقاطعة كیبیك، ومعھد التنمیة المستدامة للدول الناطقة بالفرنسیة وھو جھة تابعة للمنظمة الدولیة

ھي آراء المؤلفین وال تعكس بالضرورة وجھة نظر المعھد الدولي للتنمیة المستدامة أو غیره من الجھات المانحة. ویمكن استخدام  النشرةالمتضمنة في اآلراء 
، بما في ذلك طلبات توفیر النشرةلومات عن مقتطفات من ھذه النشرة في المطبوعات غیر التجاریة مع التنویھ األكادیمي المناسب للمصادر. للحصول على مع

، أو  على العنوان  7556-536-646-1+)، تلیفون kimo@iisd.orgالخدمات اإلخباریة، اتصل بمدیر الخدمات اإلخباریة من خالل بریده اإللكتروني (
یمكن .  East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America 300التالي في نیویورك بالوالیات المتحدة األمریكیة:  

على البرید االلكتروني التالي    2017نوفمبر/تشرین الثاني  –المنعقد في بون  االتصال بفریق نشرة مفاوضات األرض بمؤتمر تغیر المناخ
<jennifera@iisd.org> 

 

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

 

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

 3#  المناخ

 األحداث الرئیسیة في مؤتمر فیجي/بون
 2017نوفمبر/تشرین الثاني  7الثالثاء، 

 
واصل مؤتمر تغیر المناخ فیجي/بون انعقاده خالل یوم الثالثاء. واجتمع 

جلسة عامة، تالھا الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس في 
اجتماع فریق االتصال خالل الفترة الصباحیة. وخالل فترة الظھیرة، 
استؤنفت أعمال جلستي مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل 
بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو. وطوال الیوم، انعقدت 

یة فرق االتصال الخاصة بالھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوج
والھیئة الفرعیة للتنفیذ وأجریت مشاورات غیر رسمیة، وكذلك 
مشاورات غیر رسمیة في إطار أعمال الفریق العامل المخصص المعني 

 باتفاق باریس.
 

 الجلسة العامة للفریق العامل المخصص
 

أشارت سارة باعشن (المملكة العربیة السعودیة)، الرئیسة المتشاركة 
تقدم المطرد المتزاید الذي أحرزه الفریق منذ للجلسة، عند إشادتھا بال

الدورة الثانیة والعشرین لمؤتمر األطراف، إلى أنھ ال یزال ھناك الكثیر 
 المطلوب تحقیقھ.

 
شن وجو تیندال ع: انتخبت األطراف سارة باانتخاب أعضاء المكتب

(نیوزیلندا) لفترة ثانیة متتالیة مدتھا سنة واحدة. وأوضحت ، الرئیسة 
شاركة، أن المشاورات بشأن المقرر ال تزال جاریة، وسیجري المت

 تناول البند مرة أخرى في الجلسة العامة الختامیة.
 

: ذكرت باعشن، الرئیسة المتشاركة، أنھ على إقرار جدول األعمال
اعتبار أن ھذه الدورة ھي دورة مستأنفة، سیستمر تطبیق جدول األعمال 

في دورتھ األولى، فیما عدا البند  الذي أقره الفریق العامل المخصص
الفرعي المتعلق بالتحضیر لبدء دخول اتفاق باریس حیز التنفیذ، والذي 

 ).FCCC/APA/2017/3( 2016تم االنتھاء منھ في مراكش في 
 

اقترحت باعشن، الرئیسة المتشاركة، ووافقت األطراف  تنظیم العمل:
 2016على تطبیق األسالیب التي تحددت في مایو/ أیار 

)FCCC/APA/2016/2 وأوضحت أن فریق االتصال سیجتمع .(
ثالث مرات على األقل؛ وأن المشاورات غیر الرسمیة ستتناول العمل 
الفني؛ وسیقوم الرئیسان المتشاركان للفریق العامل المخصص بالتنسیق 
على أساس یومي مع المیسرین المتشاركین والتنسیق بشكل منتظم مع 

فرعیتین لضمان االتساق والترابط؛ وتم تشجیع رؤساء الھیئتین ال
األطراف على إبقاء المشاورات غیر الرسمیة مفتوحة أمام المراقبین. 
كما دعت باعشن إلى ضرورة التوصل، خالل الجزء الرابع من الدورة 
األولى للفریق العامل المخصص، إلى فھم لجمیع البنود الخاصة باآلتي: 

العریضة الھیكلیة، والمحتوى بما في ذلك النطاق، بما في ذلك الخطوط 
السرد و/أو النقاط و/أو الخیارات، فضال عن المواضع المخصصة 

 للروابط  الخاصة بالعمل الذي یتم القیام بھ في أماكن أخرى.
 

تركت باعشن المنصة لمن یرید أن یدلي بتصریحات. شددت عدة 
ن المسائل التي أطراف على الفوائد والحاجة إلى التوازن واالتساق بی

تتناولھا الھیئتان الفرعیتان. وأكدت معظم الفرق على توقعاتھا بشأن 
معظم بنود جدول األعمال الموضوعیة، في حین أبرز مندوبو عدة بلدان 
نامیة الحاجة إلى تناول قضایا التخفیف والتكیف وسبل التنفیذ وتدابیر 

 االستجابة في عدة بنود موضوعیة. 
 

عملیة والنتائج المحتملة للدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر وفیما یتعلق بال
األطراف، أعرب مندوب االتحاد األوروبي عن عدم اقتناعھ بفعالیة 
تجمیع التقاریر والوثائق أو آراء األطراف كوسیلة إلجراء العملیة. وأكد 
مندوب أسترالیا، نیابةً عن مجموعة المظلة، على ضرورة تمتع الفریق 

خصص بالمرونة وأن یسمح بتناول كل بند والتقدم فیھ بحسب العامل الم
الوتیرة الخاصة بھ. ودعا مندوب سویسرا، نیابةً عن مجموعة السالمة 
البیئیة، الرئیسین المتشاركین إلى الحفاظ على التوازن العام في العملیة، 

 مع تعمیق مضمون النص وصالبتھ بشكل تدریجي.
 

مجموعة األفریقیة، ومندوب إثیوبیا، نیابةً سلط مندوب مالي، نیابةً عن ال
عن أقل البلدان نمواً، الضوء على الطابع الُملح للمفاوضات النصیة. 
وطالب مندوب إیران، نیابةً عن البلدان النامیة متقاربة التفكیر، بوضع 
مسودة نص تفاوضي واحد تشمل جمیع العناصر. وأعرب مندوب 

عن المجموعة العربیة، عن تفضیلھ  المملكة العربیة السعودیة، نیابةً 
 .2018التخاذ قرار جامع في عام 

 
وصرح مندوب المالدیف، نیابةً عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، 
بضرورة مغادرة األطراف بون بعد وضع خطة عمل شاملة وجدوال 
ً شامال. ودعم مندوب البرازیل، نیابةً عن البرازیل واألرجنتین  زمنیا

رة إعداد عناصر نصیة، مشیراً إلى أنھ ینبغي االتفاق وأوروغواي، فك
والعناصر  2018على التمییز بین العناصر التي تم سیتم تناولھا في 

 التي یمكن تناولھا في وقت الحق.
 

وفیما یتعلق بصندوق التكیف، أقر مندوب البلدان النامیة متقاربة التفكیر 
یس. ودعا مندوب أقل بأن الصندوق ینبغي أن یكون مجدیاً التفاق بار

البلدان نمواً إلى اتخاذ مقرر خالل الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر 
األطراف. واقترح مندوبو البرازیل وأرجنتین وأوروغواي أن یتخذ 

 .2018مؤتمر األطراف مقرراً في 
 

دعت مندوبة المنظمات المعنیة بالمرأة والنوع االجتماعي إلى وضع 
ق باریس بصورة عادلة وشاملة ومراعیة للنوع قواعد تحقق تنفیذ اتفا

 االجتماعي.
 

وصف مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالشباب مبادرة العمل 

http://www.iisd.ca/climate/Cop23/enb
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      نشرة مفاوضات األرض         

من أجل التمكین المناخي بأنھا الركیزة األساسیة في اتفاق باریس. ودعا 
مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة باألعمال التجاریة والصناعة 

ار شامل مع قطاع األعمال كجزء من نھج "االقتصاد إلى إقامة حو
 الشامل".

 
ودعا مندوب شبكة العمل المناخي إلى تنفیذ المبادئ التوجیھیة التي 
تعمل على تشجیع الطموح وتیسیر العمل، ودعا إلى ضرورة مغادرة 

 بون بعد إعداد نص تفاوضي.
 

وأعرب مندوب منظمة العدل المناخي عن أسفھ من تصریح بعض 
األطراف بأن مساھماتھا المحددة وطنیاً ال تتعلق إال بالتخفیف ولیس 

وشدد مندوب الشعوب األصلیة على تأثر ھذه الشعوب  بسبل التنفیذ.
 بالتقلبات المناخیة والظواھر المتطرفة، مما یؤثر على بقائھم وسیادتھم.

 
وسلط مندوب الحكومات المحلیة والسلطات البلدیة الضوء على 
 مساھماتھا في عدة أمور من بینھا، عملیة التقییم العالمي وإطار الشفافیة.

 
وحث مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بنقابات العمال البلدان 

 على إدراج سبل االنتقال العادل في مساھماتھا المحددة وطنیاً.
 

: خالل اجتماع فریق 8-3بنود جدول أعمال الفریق العامل المخصص 
تصال، قدم جو تیندال، الرئیس المتشارك للفریق العامل المخصص، اال

تحدیثاً وأھدافاً مقترحة لھذه الدورة بشأن كل بند من بنود جدول األعمال 
الموضوعیة. واتفقت األطراف على عقد مشاورات غیر رسمیة لتناول 

 جمیع بنود جدول األعمال المشار إلیھا.
 

ووصف مندوب الصین، بدعم من مندوبي الھند والسعودیة، تحدید 
أسالیب اإلبالغ بمعلومات عن توفیر الموارد المالیة العامة للبلدان 

من اتفاق باریس (الشفافیة المالیة المتوقعة) بأنھا  5-9النامیة وفقاً للمادة 
"قضیة بال مأوى" تفتقر إلى التقدم، ودعا إلى تخصیص بعض الوقت 

سرین متشاركین لھذه المسألة. وقال تیندال أن ھذه المسألة ستناقش ومی
في المشاورات غیر الرسمیة المنعقدة في إطار البند الفرعي المتعلق 

 بمسائل أخرى.
 

: ناقش المشاركون في مشاورات غیر رسمیة، لجنة التنفیذ واالمتثال
ا)، نتائج تشارك في تیسیرھا جانین فیلسون (بلیز) وبیتر ھورن (أسترالی

اجتماع المائدة المستدیرة للفریق العامل المخصص المنعقد بین الدورات 
نوفمبر/ تشرین الثاني، وسبل المضي قدماً. وقدم فیلسون،  6یوم االثنین 

المیِسّر المتشارك، في اجتماع المائدة المستدیرة، أفكاراً حول بعض 
ید التدابیر الموضوعات، بما في ذلك السلطة التقدیریة للجنة لتحد

 المناسبة.
 

وفیما یتعلق بسبل المضي قدماً، أید الكثیرون استخدام المذكرة غیر 
الرسمیة التي تم إعدادھا خالل الدورة السابقة كأساس للعمل، 
واستخدامھا كذلك لوضع مسودة نص مقرر یتضمن عناوین وعناوین 

 فرعیة. وستستمر المشاورات غیر الرسمیة.
 

انعقدت مشاورات غیر رسمیة،  صندوق التكیف: المزید من المسائل:
وتشارك في تیسیرھا ماریا دیل بیالر بوینو (األرجنتین) وبیتر تیربسترا 
(ھولندا). وذكر مندوبو عدة بلدان نامیة أنھ ینبغي الخروج من ھذه 
الدورة بنتیجة تقر یضرورة خدمة صندوق التكیف التفاق باریس 

مني خاضع للمناقشة. ورأى مندوبو وینبغي  وضع األسالیب في إطار ز
عدة بلدان متقدمة ضرورة دفع العمل نحو تناول القضایا المتصلة 
ً بالحوكمة والترتیبات المؤسسیة  بصندوق التكیف، والتي تتعلق أساسا
والضمانات الوقائیة واألسالیب التشغیلیة. وستستمر المشاورات غیر 

 الرسمیة.
 

رئیس المتشارك للفریق العامل : قامت سارة باعشن، المسائل أخرى
المخصص، بتیسیر أعمال ھذا االجتماع. وأشارت إلى أنھ من المتوقع 
أن تنظر ھذه الدورة في خمس مسائل إضافیة محتملة وأن المیسرین 
المتشاركین قد أعدا مزیدا من األسئلة لدعم المداوالت، باإلضافة إلى 

لتوضیحیة التي أعدھا األسئلة الثالث المقترحة بالفعل في المذكرة ا
الرئیسان المتشاركان للفریق العامل المخصص 

)APA.2017.3.InformalNote واختلفت األطراف على ما إذا .(
ً أم ال. وأثارت العدید من  كان ینبغي المشاركة في تبادل اآلراء مبدئیا
األطراف مخاوف بشأن جدولة التضارب مع البنود األخرى المتعلقة 

 ي مناقشتھا في إطار اجتماعات الھیئات األخرى.بالتمویل والجار
 

وقدمت باعشن، المیسرة المتشاركة، المزید من األسئلة. وقدم البعض 
وجھات نظرھم األولیة حول واحدة من المسائل اإلضافیة المحتملة: 
أسالیب تقدیم المعلومات المالیة كل سنتین بشأن توفیر الموارد المالیة 

ً للمادة  العامة للبلدان النامیة من اتفاق باریس (الشفافیة المالیة  5-9وفقا
المتوقعة). وتباینت وجھات النظر حول تناول ھذه المسألة بما فیھ 

أم ال. وستستمر  5-9الكفایة في إطار بند مؤتمر األطراف بشأن المادة 
 المشاورات غیر الرسمیة.

 
 الجلسة العامة لمؤتمر األطراف

 
جي)، رئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر دعا فرانك باینیماراما (فی

األطراف، األطراف التي لم تتمكن من تقدیم بیانات مترجمة خالل 
الجلسة العامة المنعقدة یوم االثنین إلى تقدیم بیاناتھم. ودعا مندوب 
المملكة العربیة السعودیة، نیابةً عن المجموعة العربیة، إلى اتخاذ مقرر 

 د المتعلقة باتفاق باریس.شامل یتضمن جمیع البنو
 

وقدم باینیماراما معلومات محدثة عن اقتراحین لإلضافة إلى جدول 
األعمال المؤقت، مشیراً إلى أن المشاورات غیر الرسمیة قد بدأت 
بالفعل في مناقشة أحد البندین المقترحین، وستبدأ یوم األربعاء الموافق 

 نوفمبر/ تشرین الثاني في مناقشة األخر. 8
 
: أعلن الرئیس باینیماراما أن المشاورات بشأن االحتیاجات نظیم العملت

والظروف الخاصة ألفریقیا لم تتوصل إلى اتفاق، لذا ال بد من إجراء 
مشاورات أخرى. وحول طلب مندوب تركیا الحصول على الدعم من 
الصندوق األخضر للمناخ ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ، ذكر 

شن فالسبارث (ألمانیا) سیجري المشاورات المطلوبة باینیماراما أن یو
 في ھذا الشأن.

 
: قدم مندوب بولندا، التي ستتولى مواعید وأماكن انعقاد الدورات المقبلة

رئاسة الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، معلومات محدثة عن 
ر األعمال التحضیریة للدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، المقر

إنعقادھا في كاتوفیتشي، بولندا. ودعا الرئیس باینیماراما األطراف 
المعنیة من أمریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبي إلى تقدیم عروض 

وأوروبا الغربیة  2019الستضافة دورات مؤتمر األطراف في 
 .2020وغیرھا في 

 
المسائل المتعلقة بالتمویل: تمویل المناخ طویل األجل: االستعراض 

قدم صالح الدین مزوار، رئیس الدورة الثانیة  السادس لآللیة المالیة:
والعشرین لمؤتمر األطراف، معلومات محدثة عن التقدم المحرز في 
مسألة التمویل طویل األجل. وشكل مؤتمر األطراف فریق اتصال 

 مشترك لمناقشة ھذه البنود الفرعیة.
 

: قدم مندوب اللجنة بالتمویلالمسائل المتعلقة باللجنة الدائمة المعنیة 
تقریراً عن أعمالھا، بما في ذلك االجتماعات، ومنتدى اللجنة، وغیرھا 
من األعمال التي تتم بین الدورات. ووافق مؤتمر األطراف على تشكیل 

 فریق اتصال لمناقشة ھذا البند الفرعي.
 

 تقریر مرفق البیئة العالمیة واإلرشاد والتوجیھ المقدم إلیھ: تقریر
: أفاد مندوب الصندوق األخضر للمناخ واإلرشاد والتوجیھ المقدم إلیھ

الصندوق األخضر للمناخ بأن الصندوق أصبح اآلن "فعاال ویؤدي 
مھمتھ بالفعل". وأشار مندوب مرفق البیئة العالمیة إلى أنشطة المرفق، 
مؤكداً االلتزام بمواصلة دعمھ. وشكل مؤتمر األطراف فریق اتصال 

 ناقشة ھذه البنود الفرعیة.مشترك لم
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من اتفاق  5-9عملیة تحدید المعلومات التي یتعین تقدیمھا وفقاً المادة 
: وافق مؤتمر األطراف على تشكیل فریق اتصال لمناقشة ھذا باریس

 البند الفرعي.
 

وصرحت مندوبة المنظمات المعنیة بالمرأة والنوع االجتماعي بضرورة 
)، مع تخصیص 50/50تمویل التخفیف (التوازن بین تمویل التكیف و

 تمویل إضافي للخسائر واألضرار.
 

ودعا مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالشباب إلى إحراز تقدم 
 ملموس وتمویل عام لصندوق التكیف.

 
ودعا مندوب الحكومات المحلیة والسلطات البلدیة الكیانات العاملة في 

لمتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ إلى اآللیة المالیة التفاقیة األمم ا
 إعطاء األولویة لتمویل التنمیة الحضریة المرنة منخفضة الكربون.

 
وأكد مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بنقابات العمال على أھمیة 

ملیار دوالر أمریكي في أقرب وقت  100تحقیق االلتزام المالي بمبلغ 
 ممكن.

 
ة باریس والدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل التحضیر لتنفیذ اتفاقی

: صرح عزیز مكوار، رئیس بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس
الدورة الثانیة والعشرین لمؤتمر األطراف والدورة الثانیة عشر لمؤتمر 
األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو والدورة 

امل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق األولى لمؤتمر األطراف الع
باریس، بأنھ أجرى مشاورات مع رئاسة الدورة الثالثة والعشرین 

 لمؤتمر األطراف، والتي ستستمر طوال فترة انعقاد ھذه الدورة. 
 

وسلطت السفیرة نازات شمیم خان (فیجي) الضوء على سمات حوار 
وار البناء تاالنوا التي تتضمن على سبیل المثال ال الحصر، الح

التیسیري الموجھ نحو الخروج بحلول؛ وتجنب المواجھة؛ وإثارة 
التعاطف؛ وتعزیز االستقرار والشمولیة من خالل خلق مساحة آمنة. 
واقترحت أن یتمحور الحوار حول ثالثة أسئلة: أین نحن؟ أین نرید أن 

 نذھب؟ كیف نصل إلى ھناك؟
 

ً للعمل الذي تقوده فیجي في تطویر أس الیب بناء حوار تاالنوا، ودعما
ذكر مندوب المالدیف، نیابةً عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، أن 

 تعزیز طموح التخفیف ینبغي أن یشكل جمیع عناصر العملیة.
 

وقال مندوب إیران، نیابةً عن البلدان النامیة متقاربة التفكیر، أن التنسیق 
 سیكون عنصراً أساسیاً لنجاح الحوار.

 
اقھما على عدم ضرورة الشروع في مفاوضات حول تصمیم ورغم اتف

الحوار، شدد مندوبا االتحاد األوروبي وأسترالیا على ضرورة خروج 
األطراف من الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف بتوبفكرة 
واضحة عن نھج سیر الحوار. وسلط مندوب كولومبیا كولومبیا الضوء 

 علة غیر الحكومیة في العملیة.على أھمیة مشاركة الجھات الفا
 

وشددت مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالشباب على أن 
 الحوار ال یمكن أن یكون مجرد "محادثة ال معنى لھا وبیانات سطحیة".

 
ودعا مندوب الحكومات المحلیة والسلطات البلدیة األطراف إلى 

اإلجراءات المتعلقة االستفادة من التكامل الرأسي واألفقي للربط بین 
 بالمناخ على جمیع مستویات الحكومة.

 
النظر في المقترحات المقدمة من األطراف بشأن التعدیالت على 

: اقتراح مقدم من مندوبي بابوا غینیا 15االتفاقیة بموجب المادة 
 ستعقد رئاسة الدورة مشاورات لمناقشة ھذا األمر. الجدیدة والمكسیك:

 
جیا وتنفیذ آلیة التكنولوجیا: استعراض التنفیذ تطویر ونقل التكنولو

: دعا مندوب المنظمات غیر الفعال لمركز وشبكة تكنولوجیا المناخ
الحكومیة المعنیة باألعمال التجاریة والصناعة إلى زیادة القدرة على 

التنبؤ بالسیاسات المناخیة طویلة األجل وتعزیز عمل مركز وشبكة 
! على أن CJNب منظمة العدل المناخي  شدد مندو تكنولوجیا المناخ.

الجانب الطوعي لنموذج التمویل یؤدي إلى عدم القدرة على التنبؤ على 
 المدى المتوسط والقصیر.

 
 وستجري رئاسة الدورة المشاورات لمناقشة ھذا األمر.

 
: أكد مندوب الحكومات المحلیة والسلطات تقییم عملیات الفحص التقني

الحكومات والسلطات بھدف زیادة فعالیة عملیات البلدیة على دعم ھذه 
الفحص التقني وتحدید اإلجراءات ذات اإلمكانات العالیة والمنافع 
المشتركة والمستویات المحلیة واإلقلیمیة. وستجري رئاسة الدورة 

 المشاورات لمناقشة ھذا األمر.
 

یة المسائل اإلداریة والمالیة والمؤسسیة: صنع القرار في عملیة اتفاق
اقترح مندوب االتحاد األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ: 

الروسي مواصلة ھذا الحوار. وستجري رئاسة الدورة المشاورات 
 لمناقشة ھذا األمر.

 
وبعد إشارتھ إلى عدم وجود مزید من المسائل للمناقشة، علق الرئیس 

 باینیماراما أعمال الجلسة العامة.
 

األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في  الجلسة العامة لمؤتمر
 بروتوكول كیوتو

 
أفاد مندوب المجلس التنفیذي  المسائل المتعلقة بآلیة التنمیة النظیفة:

آللیة التنمیة النظیفة بأنھ على الرغم من انخفاض الطلب، إال أن ھناك 
"زیادة صحیة" في اإلصدار. واقترح أن یقدم مؤتمر األطراف العامل 

اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو توجیھات بشأن وظیفة بوصفھ 
 آلیة التنمیة النظیفة بعد فترة االلتزام الثانیة.

 
وحث مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة باألعمال التجاریة 
والصناعة األطراف على استخدام آلیة التنمیة النظیفة كنموذج لإلطار 

 المستقبلي.
 

 صال.وشكلت األطراف فریق ات
 

: أفاد مندوب لجنة اإلشراف على المسائل المتعلقة بالتنفیذ المشترك
التنفیذ المشترك بأن األنشطة الجدیدة المنفذة في إطار التنفیذ المشترك 
تعتمد على بدء دخول تعدیل الدوحة حیز التنفیذ، وبالتالي لم تتم الموافقة 

فھ اجتماع على مشروعات جدیدة. وأحاط مؤتمر األطراف العامل بوص
ً بالتقریر  األطراف في بروتوكول كیوتو علما

)FCCC/KP/CMP/2017/2.( 
 

ودعا مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة باألعمال التجاریة 
والصناعة األطراف إلى االلتفات إلى الدروس والتحلیالت التي قدمتھا 
لجنة اإلشراف على التنفیذ المشترك إلى الدورة الثانیة والعشرین لمؤتمر 

 األطراف، بما في ذلك الحوكمة والشفافیة.
 

اللجنة تقریراً عن إجراءات التنفیذ وفروع  : قدمتتقریر لجنة االمتثال
التیسیر. وأحاط مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في 

ً بالتقریر (  ,FCCC/KP/CMP/2017/4بروتوكول كیوتو علما
and CAR/UKR.( 

 
المسائل المتعلقة بصندوق التكیف: تقریر مجلس إدارة صندوق 

دوق تلقى عدداً غیر مسبوق من : أفاد مندوب المجلس بأن الصنالتكیف
ً على تیسیر تنفیذ  الطلبات؛ وبأنھ یؤدي مھمتھ بفعالیة؛ وبأنھ یعمل فعلیا

ملیون  81.4اتفاق باریس. وأفاد بأن الصندوق قد تلقى مساھمات بقیمة 
دوالر أمریكي في العام الماضي. وسیجتمع فریق اتصال حول ھذا 

 األمر.
 

مدرجة في المرفق األول ومراجعتھا: التقاریر المقدمة من األطراف ال
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التقریر التجمیعي السنوي وتقریر المحاسبة لفترة االلتزام الثانیة 
أحاط مؤتمر األطراف  المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق باء:

العامل بوصفھ اجتماع األطراف في البروتوكول علما بالتقریر 
)FCCC/KP/CMP/2017/3 and Add.1.( 
 

تماع الوزاري الرفیع المستوى بشأن زیادة االلتزام تقریر االج
: أعلن باینیماراما أن اآلراء بشأن ھذا البند من جدول ببروتوكول كیوتو

 األعمال لم تتغیر وأن الرئاسة ستواصل المشاورات غیر الرسمیة.
 

وبعد إشارتھ إلى عدم وجود مزید من المسائل للمناقشة، علق 
لثالثة عشر لمؤتمر األطراف العامل، أعمال باینیماراما، رئیس الدورة ا

 الجلسة العامة.
 

 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة
 

: تشارك ھیو سیلي (المالدیف) من االتفاق 6المسائل المتعلقة بالمادة 
وكلي كیزیر (االتحاد األوروبي) في رئاسة فریق االتصال. وقدم 

غیر رسمیة أعدت بشأن كل بند الرئیسان المتشاركان ثالث مذكرات 
فرعي، استناداً إلى اآلراء التي قدمتھا األطراف ومناقشات المائدة 

نوفمبر/ تشرین الثاني،  5المستدیرة التي أجریت یوم األحد الموافق 
والتي تتضمن عناصر محتملة وعناصر فرعیة وعناصر أخرى 

قشات، محتملة. وأیدت أطراف كثیرة النصوص كأساس لمزید من المنا
ولكنھا أشارت إلى الحاجة إلى مزید من العمل. ودعت معظم األطراف 
إلى التوصل أوال إلى اتفاق بشأن العناوین ثم التطرق بعمق إلى 
المضمون، في حین أشارت بعض األطراف على التركیز على 

 المضمون أوال. وستستمر المشاورات غیر الرسمیة.
 

ئج التخفیف المنقولة دولیاً، دعا : حول نتامن اتفاق باریس 2-6المادة 
كیزیر، الرئیس المتشارك، إلى مناقشة عناصر المذكرات غیر الرسمیة 
لھذه النتائج، مع التركیز أوال على العناوین الرئیسیة، ثم العناوین 
الفرعیة في مجاالت: المبادئ والتعریفات والتوجیھات المقدمة للبلدان 

ً في إعداد مساھماتھا المحددة التي تستخدم نتائج التخفیف المنقو لة دولیا
وطنیاً؛ والتوجیھات المقدمة للبلدان التي تقوم بإعداد/ إصدار ھذه 
النتائج. واقترحت األطراف عناوین إضافیة، من بینھا: طموح التكیف 
والنطاق واآلثار االجتماعیة واالقتصادیة السلبیة والحوكمة/ المؤسسات، 

ة البیئیة؛ والممارسات التي تلقي بالقیود على والتنمیة المستدامة؛ والسالم
عملیة شراء نتائج التخفیف المنقولة دولیاً. واقترح البعض إدراج مبادئ 
وتعریفات إضافیة، بینما اقترح آخرون إدراج قسم تمھیدي. وستنعقد 

 المشاورات غیر الرسمیة.
 

: تشارك في تیسیر المشاورات غیر الرسمیة كل من إیمانویل الزراعة
دالمیني (سوازیالند) وھیكي غرانھولم (فنلندا). وناقش المشاركون: 
الحاجة إلى الوصول إلى نواتج ملموسة مرتبطة بالتنفیذ؛ وإمكانیة إعداد 
األمانة العامة خارطة لتوفیر المعلومات عن األعمال الزراعیة التي 

بالفعل ھیئات أخرى تابعة لالتفاقیة. وستستمر المشاورات  اضطلعت بھا
 غیر الرسمیة.

 
 الھیئة الفرعیة للتنفیذ

 
(أسترالیا) وحمزة طبر  تشارك ریتشارد میرزیانتقریر لجنة التكیف: 

(المغرب) في تیسیر المشاورات غیر الرسمیة. وناقشت األطراف 
توصیتین قدمتھما لجنة التكیف، وھما استعراض الترتیبات والمنھجیات 
المؤسسیة المتصلة بالتكیف ومنھجیات تقییم احتیاجات التكیف. وأشار 

"ذات صبغة مندوبو عدة بلدان إلى أن التوصیات الواردة في التقریر 
سیاسیة" وأنھا استغرقت عامین إلعدادھا؛ وترتبط ھاتین التوصیتین 

من جدول أعمال الفریق العامل المخصص (بالغات التكیف)  4بالبند 
 (مسائل أخرى). وستستمر المشاورات غیر الرسمیة. 8والبند  

 
المسائل المتعلقة بالتمویل المناخي: االستعراض الثالث لصندوق 

عقدت المشاورات غیر الرسمیة، وتشارك في تیسیرھا : انالتكیف
باشینس دامبتي (غانا) وجیما أوریلي (أیرلندا). ورحبت األطراف 

)، وأبرز العدید النجاح FCCC/TP/2017/6باالستعراض الثالث (
الذي حققھ الصندوق. وأبدى مندوب إحدى البلدان النامیة اعتراضھ على 

ال الذي یتناول الفقرات الواردة في المناقشة في إطار بند جدول األعم
االستعراض مشیراً إلى األموال "التي تتھاوى فوق بعضھا البعض". 
وذكر مندوب دولة نامیة أخرى أن االستعراض ال یمكن مناقشتھ دون 
النظر في السیاق األوسع المتعلق بأمور أخر نثل، التزامات البلدان 

حددة وطنیاً وعلوم المناخ. النامیة ومعالجة التکیف في مساھماتھا الم
ورحب المیسران المتشاركان باالقتراحات النصیة المقدمة من 

 األطراف. وستستمر المشاورات.
 

 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة/ الھیئة الفرعیة للتنفیذ
 

: تشارك بیث الفندر (كندا) وألف ویلز (جنوب آلیة وارسو الدولیة
ھذه المشاورات غیر الرسمیة. واقترح مندوبو البلدان  أفریقیا) في تیسیر

النامیة أن یتضمن اتخاذ مقرر بشأن ھذا البند إشارة إلى عدة أمور منھا: 
المنتجات المعرفیة سھلة االستخدام؛ جعل آلیة وارسو الدولیة بنداً دائماً 
في جدول أعمال الھیئتین الفرعیتین؛ وإدراج ھذه اآللیة في الموازنة 

اسیة لألمانة العامة. وأبرز مندوبو البلدان المتقدمة عدة أمور من األس
بینھا: إدارج مسائل الموازنة في المشاورات المعنیة بالموازنة؛ زیادة 
الموارد عن التمویل؛ وأن اعتبار آلیة وارسو الدولیة بنداً دائماً من شأنھ 
 أن یحول دون إحراز تقدم من جانب اللجنة التنفیذیة. وستستمر

 المشاورات.
 

 في األروقة 
 

شرعت الوفود في الیوم الثاني في العمل في الغرف العدیدة الموجودة 
في مقر المؤتمر، وتردد بین الحضور "شعوُر بضرورة بذل جھود 

. 2018ھائلة" إلنجاز برنامج عمل اتفاق باریس قبل موعده المحدد في 
طیبة تفید بأن  وفي مستھل فترة الظھیرة، بثت وسائل اإلعالم أنباءً 

سوریا قد أشارت إلى اعتزامھا المصادقة على االتفاق، وقد أشارت 
وسائل اإلعالم إلى أن ذلك قد زاد من عزلةً الوالیات المتحدة. كما لفت 
أعضاء الوفود من ذوي الخبرة األنظار إلى األطراف الكثیرة التي لم 

م قوة تصادق على االتفاق بعد، وإن كان اإلعالن السوري قد دع
 1الدعوات التي تنادي بااللتزام واالستمرار على "المسار الحالي"
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