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

 

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

 9#  المناخ

 األحداث الرئیسیة في مؤتمر فیجي/بون
 2017نوفمبر/تشرین الثاني  14، الثالثاء

 
واصل مؤتمر تغیر المناخ فیجي/بون انعقاده یوم الثالثاء. وعلى مدار 

االتصال في إطار الیوم، أجریت مشاورات غیر رسمیة واجتمعت فرق 
مؤتمر األطراف، والفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس، 

 .والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، والھیئة الفرعیة للتنفیذ
وخالل الفترة المسائیة، اجتمع فریق االتصال الخاص بالفریق العامل 

ول أعمالھ للنظر في جمیع بنود جد المعني باتفاق باریس المخصص
الموضوعیة، واجتمعت الجلسات الفرعیة الختامیة للھیئة الفرعیة للتنفیذ 
والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، واعتمدت عدة نتائج 

 ومقررات. 
 

 مؤتمر األطراف
 

خالل ھذه  المسائل المتعلقة بالتمویل: تمویل المناخ طویل األجل:
شارك في تیسیرھا ظھیر فاكیر (جنوب المشاورات غیر الرسمیة التي ت

أفریقیا)، عقبت األطراف على مسودة نص المقرر المنقح. ودعا مندوبو 
البلدان النامیة إلى عدة أمور من بینھا: إلى حذف فقرة عن المصارف 
اإلنمائیة متعددة األطراف واستخالص الرسائل الرئیسیة من حلقة العمل 

تمویل المناخ طویل األجل وإعادة بشأن  2017التي أجریت أثناء دورة 
إدراج نص یطالب األمانة العامة بمساعدة البلدان النامیة في تقییم 

 االحتیاجات واألولویات ذات الصلة بالمساھمات المحددة وطنیاً.
 

وشدد مندوبو البلدان المتقدمة على ضرورة االعتراف بالتقدم المحرز 
ي یرحب بجھود ، وركزوا على النص الذ2020نحو تحقیق ھدف 

 األطراف األخرى في ھذا الصدد.
 

وقد تباینت وجھات نظر مندوبي البلدان المتقدمة والبلدان النامیة حول 
الفقرات المتعلقة بعدة أمور منھا: اإلشارة إلى "االعتراف بالحاجة إلى 
الموارد الحكومیة والموارد المقدمة لتمویل التكیف" في فقرة عن 

البلدان المتقدمة زیادة تعزیز  منوطلبوا  اخ؛للمن العامة صنادیقال
من خالل توفیر  2020العناصر الكمیة والنوعیة المتاحة لمسار 

كما تباینت وجھات نظر األطراف حول جدوى طلب إعداد  المعلومات.
وتجمیع تقاریر البلدان المتقدمة التي تصدر كل سنتین في الوقت 

بشأن  2018لمستوى لعام المناسب إلثراء الحوار الوزاري الرفیع ا
 تمویل المناخ.

 
وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة استناداً إلى صیغة منقحة من 

 مسودة نص المقرر.
 

 الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس
 

: تشارك في تیسیر ھذه المشاورات غیر الرسمیة خولیو بالغات التكیف
اإلصدار الثاني لمذكرة غیر رسمیة  أشار إلىكوردانو (شیلي) الذي 

العمل على إدراج مزید من التفاصیل من مدخالت ھ  ذكر أن ولكن
ولكن ھذه  ،توقف حتى العنوان السادسقد األطراف تحت كل عنوان 

 العملیة قد أوضحت نوع المعلومات التي یمكن جمعھا.
ً یوضح أن المذكرة غیر موطلب  تدوبو عدة بلدان نامیة إدراج نصا

ً بین وجھات ن ر األطراف، وال سیما بشأن ظالرسمیة ال تمثل تقاربا
العناصر. واقترح مندوب إحدى البلدان المتقدمة، بدعم من مجموعتین 

ً في الخیارین دمن البلدان النامیة، عدم تح ید المساھمات المحددة وطنیا
المتعلقین بتوجیھات وإرشادات التكیف، واالستعاضة عن ذلك بإدراج 

رات المتعلقة بما یلي: التوجیھ الخاص بالوسائل، مع إدراج الوسائل الخیا
في نقاط فرعیة؛ والتوجیھ غیر المحدد. وأید مندوبو العدید من  ةالمحتمل

البلدان النامیة أن تتضمن المذكرة غیر الرسمیة طلب الھیئة الحكومیة 
ات الدولیة المعنیة بتغیر المناخ إعداد مبادئ توجیھیة بشأن المنھجی

والنھج المتبعة لتجمیع البیانات لتحقیق ھدف عالمي بشأن التكیف. 
وتساءلت العدید من األطراف عن جدوى ھذا االقتراح، وأشار أحد 

 المندوبین إلى أن ذلك یعد خارج نطاق بند جدول األعمال.
 

واقترحت عدة أطراف إدراج العنوان الخاص "بالنھج" تحت عنوان 
عترض مندوب إحدى البلدان المتقدمة على "المبادئ التوجیھیة"، وا

ذلك، مشیراً إلى عدم االتفاق على وضع عنوان حول المبادئ التوجیھیة. 
وصرح كوردانو أن اإلصدار الثالث من المذكرة غیر الرسمیة سوف 

 یعكس وجھات نظر األطراف.
 

: استمرت المشاورات غیر الرسمیة، وتشارك في عملیة التقییم العالمي
أوتي ھونكاتوكیا (فنلندا) وریتشارد مویونجي (تنزانیا). وطلب تیسیرھا 

مندوب إحدى مجموعات البلدان النامیة أن تنص المذكرة غیر الرسمیة 
بوضوح على فھم المیسرین المتشاركین للعناصر الرئیسیة دون أن 
تعكس النص المتفق علیھ. ووافق مندوب إحدى مجموعات البلدان 

ً أن المذكرة غیر الرسمیة یجب أن توضح المتقدمة على ذلك، مضیف ا
إمكانیة إضافة التفاصیل في مناقشات الحقة. وشدد أحد المندوبین على 
أن المعلومات الواردة في المذكرة غیر الرسمیة الحالیة ال تخل بصحة 
وجھات النظر المعرب عنھا في المناقشات المقبلة. وأوضح مویونجى 

حان المذكرة غیر الرسمیة ویحیلونھا أن المیسرین المتشاركین سوف ینق
إلى فریق االتصال التابع للفریق العامل المخصص، ووافقت األطراف 

 على ذلك.
 

خالل ھذه المشاورات غیر  المزید من المسائل: صندوق التكیف:
أعضاء الرسمیة التي تشارك في تیسیرھا بیتر تیربسترا (ھولندا)، ناقش 

نقحة التي تتضمن، ضمن مرفقاتھا، المذكرة غیر الرسمیة الم الوفود
مسودة المقررات التي اقترحتھا مجموعة من البلدان. وطرح مندوبو 
بعض البلدان المتقدمة تساؤالت بشأن إرفاق مدخل واحد فقط، في حین 
أكد مندوب إحدى مجموعات البلدان النامیة أن المدخالت لھا وضع 

دة. واقترح تربسترا قانوني مختلف مقارنة بغیرھا من المدخالت الوار
تنقیح المذكرة غیر الرسمیة بحیث تشمل: رابط إلیكتروني بصفحة 
الویب الخاصة باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ یحتوي 

إرفاق جمیع وعلى جمیع المقررات السابقة المتصلة بصندوق التكیف 
ضع القانوني المدخالت الواردة وسرد وجھات النظر المتباینة حول الو

للمدخالت، ووافق المندوبون على ذلك. وأحیلت المذكرة غیر الرسمیة 
 إلى فریق االتصال التابع للفریق العامل المخصص.

 
: خالل ھذه المشاورات غیر الرسمیة التي المزید  من المسائل األخرى
شن (المملكة العربیة السعودیة)، تبادلت عتشاركت في تیسیرھا سارة با

وجھات النظر حول المسألة اإلضافیة المحتملة المتمثلة في األطراف 
. وتباینت 2025وضع ھدف جماعي كمي جدید بشأن التمویل قبل عام 

اآلراء حول اآلتي: ھل بدأ بالفعل تناول البند الفرعي لمؤتمر األطراف 
بشأن تمویل المناخ طویل األجل وھل الھدف الجدید یدخل ضمن نطاق 

وھل ھذه المسألة مدرجة بالفعل في جدول أعمال ھذا البند الفرعي؛ 
مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس من 
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      نشرة مفاوضات األرض         

(نتیجة  21-/ م أ 1خالل اإلشارة إلى الفقرة ذات الصلة من المقرر 
باریس) في حاشیة جدول أعمال الجزء الثاني من الدورة األولى لمؤتمر 

 األطراف في اتفاق باریس. األطراف العامل بوصفھ اجتماع
 

البلدان المتقدمة على ضرورة بدء العمل من مندوبي وشددت العدید 
خالل الجزء الثاني من الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ 
اجتماع األطراف في اتفاق باریس، وأوضحت أن إنجاز األھداف 

ى أن یستغرق بعض الوقت، ودعا البعض الفریق العامل المخصص إل
مقررات إجرائیة تسمح  باتخاذمؤتمر األطراف العامل ل یصدر توصیة

 بتقدیم المدخالت في أقرب وقت ممكن.
 

وأكد مندوبا اثنتین من البلدان النامیة على ضرورة التركیز على "وضع 
احتیاجات وأولویات البلدان النامیة في االعتبار" عند تحدید الھدف. 

ى مناقشة الھدف الجماعي الجدید خالل واقترح مندوب دولة نامیة أخر
 عملیة التقییم العالمي. 

 
ورأى مندوبو العدید من البلدان المتقدمة ومندوب إحدى مجموعات 
البلدان النامیة أنھ ال داعي لبدء العمل التحضیري في الوقت الراھن، 
واقترحوا أن تبدأ مناقشات مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 

، وشدد 2023، ربما في 2025فاق باریس قبل عام األطراف في ات
مندوب دولة نامیة أخرى على ضرورة إدراج الدروس المستفادة من 

، والمدخالت من حوار تاالنوا وعملیة 2020تنفیذ ھدف التمویل في 
التقییم العالمي. وبدورھما اقترح مندوبان من مندوبي البلدان النامیة أن 

الھدف الجدید حوار تاالنوا وعملیة التقییم  تثري المناقشات الجاریة حول
شن إلى أن المیسرین المتشاركین سیعدان إصداراً عوأشارت با العالمي.

 نھائیا من مذكرتھما غیر الرسمیة.
 

 ت: دعجدول األعمالمن  8إلى 3بالبنود رقم فریق االتصال المعني 
جو تیندال (نیوزیلندا)، المیسر المتشارك، المیسرین المتشاركین 

إلى  8-3للمشاورات غیر الرسمیة التي تناولت بنود جدول األعمال 
تقدیم تقاریر قصیرة عن التقدم قبل أن ینظر فریق االتصال في مسودة 

 النتائج المقترحة من الرئیسین المتشاركین للفریق العامل المخصص.
 

من جدول األعمال (قسم التخفیف من المقرر  3لق بالبند رقم وفیما یتع
)، أكد سین لیانغ تشیاه (سنغافورة) على التحدي األساسي 21-/ م أ  1

المتمثل في تقدیم عناصر موضوعیة دون المساس بوجھات نظر 
المواد المبدئیة ستكون بمثابة نقطة انطالق  إن وثیقةاألطراف، لكنھ قال 

 المقبلة.للعمل في الدورة 
 

من جدول األعمال (بالغات التكیف)، أفاد  4وفیما یتعلق بالبند رقم 
كوردانو بإحراز تقدم جید مشیراً إلى أن اإلصدار النھائي للمذكرة غیر 

 الرسمیة یتضمن العناوین والعناوین الفرعیة المحتملة.
 

من جدول األعمال (إطار الشفافیة المعزز)،  5وفیما یتعلق بالبند رقم 
أكد شیانغ غاو (الصین) على أن مضمون المذكرة غیر الرسمیة لیس 

 مثالیاً، ولكنھ ال یزال یشكل أداة لتوجیھ المزید من العمل.
 

من جدول األعمال، أكد ھونكاتوكیا على أن  6وفیما یتعلق بالبند رقم 
األطراف قد طرحت أفكاراً حول كیفیة أداء عملیة التقییم العالمي 

احیة العملیة، وسلط الضوء على مناقشة استمرت ساعتین لمھمتھا من الن
 ُخصصت لتبادل اآلراء بشأن اإلنصاف في سیاق العملیة ذاتھا.

 
من جدول األعمال (لجنة تیسیر التنفیذ وتعزیز  7وفیما یتعلق بالبند رقم 

االمتثال)، أشار بیتر ھورن (أسترالیا) إلى المشاركات التقنیة رفیعة 
الفریق  تعمل على اعدادن المذكرة غیر الرسمیة المستوى، وصرح بأ

وفیما یتعلق بصندوق التكیف، نوه  لالضطالع بمھمتھ في العام المقبل.
تیربسترا إلى أنھ على الرغم من استمرار اختالف وجھات النظر، إال 
أن وجھات نظر أعضاء الفریق قد تقاربت حول بعض عناصر 

 الحوكمة.
 

شن بأن الفریق قد عسائل األخرى، أفادت باوفیما یتعلق بالمزید من الم
ركز على خمس مسائل إضافیة محتملة تتعلق بتنفیذ اتفاق باریس، ولكنھ 

(ب) (تقییم التقدم الذي أحرزتھ الھیئات  8لم یتناول البند الفرعي رقم 
الفرعیة والمفوضة ذات الصلة ببرنامج عمل اتفاق باریس) نظراً لضیق 

 الوقت.
 

ودة النتائج التي تضمنت عشر فقرات مع نص مكتوب تیندال مس توقدم
بین أقواس في أربع فقرات تتعلق بما یلي: ما إذا كان ینبغي إلحاق 
المذكرات غیر الرسمیة التي أعدت خالل ھذه الدورة كمرفق بنتائج 

 الوثائق)؛ الدعوة إلى تقدیم 4الفریق العامل المخصص (الفقرة 
)؛ وتوصیة 8م ورقات تقنیة (الفقرة )؛ وطلب تقدی7والتقاریر (الفقرة 

بعقد دورة إضافیة للفریق العامل المخصص في شھر أغسطس/آب أو 
 ).9(الفقرة  2018أیلول/ سبتمبر 

 
البرازیل، نیابةً عن مجموعة  ةمندوب ت، أید4وفیما یتعلق بالفقرة رقم 

البرازیل وأرجنتین وأوروغواي، ومندوب إثیوبیا، نیابةً عن أقل البلدان 
مواً، ومندوب إیران، نیابةً عن البلدان النامیة متقاربة التفكیر، ومندوبة ن

االتحاد األوروبي ومندوب سویسرا، نیابةً عن مجموعة السالمة البیئیة، 
بدعم من مندوبي جورجیا وإندونیسیا، إرفاق المالحظات غیر الرسمیة 
 بالنتائج، وعارضھم في ذلك مندوب أسترالیا، نیابةً عن مجموعة

المظلة. واقترح مندوب مجموعة السالمة البیئیة، بدعم من مندوب 
جورجیا، إضافة موافقة الفریق العامل المخصص على تركیز عملھ 
اإلضافي في الدورة القادمة على العناصر الموضوعیة لمجاالت العمل 
المتفق علیھا، وعارضھما في ذلك مندوب الصین، مشیراً إلى أن ھذا قد 

الفریق العامل المخصص لم یكن یتناول بالفعل تلك یُفسر على أن 
 المسائل الموضوعیة.

 
دعا مندوب جنوب أفریقیا، نیابةً عن المجموعة األفریقیة، إلى إدراج 
ثالثة خیارات بشأن كیفیة المضي قدما في العمل المتعلق بالمسألة 

من  5-9اإلضافیة المحتملة ألسالیب إبالغ المعلومات المالیة وفقاً للمادة 
االتفاقیة (الشفافیة المالیة المسبقة). واعترض مندوبو أسترالیا والوالیات 
المتحدة واالتحاد األوروبي على ھذا األمر، حیث قالت مندوبة االتحاد 
ً في حین أن نتائج الفریق العامل  األوروبي أن االقتراح كان موضوعیا

إن المخصص كانت إجرائیة. وذكر مندوب المجموعة األفریقیة 
وفیما یتعلق  االقتراح یسیر على الطریق الصحیح، ووصفھ بأنھ إجرائي.

(التي توصي رئیس مؤتمر األطراف بالنظر في خیارات  5بالفقرة رقم 
الجمع بین نتائج العمل التي توصلت لھا مختلف الھیئات)، اقترح مندوب 

رة المملكة العربیة السعودیة، نیابةً عن المجموعة العربیة، حذف اإلشا
ً ذلك باالزدواجیة. وأعرب  إلى ھدف توضیح التقدم المحرز، واصفا
مندوب الوالیات المتحدة عن قلق بالده إزاء غموض "الجمع بین"، قائال 

 أن الفقرة ال یجب أن تتضمن تجمیعاً للنص.
 

(المذكرة التوضیحیة التي أعدھا الرئیسان  6وفیما یتعلق بالفقرة رقم 
البلدان النامیة متقاربة التفكیر وضع جدول المتشاركان)، طلب مندوب 

زمني إلعداد المذكرة. واقترح مندوب بیرو، نیابةً عن الرابطة المستقلة 
ألمریكا الالتینیة والكاریبي، بدعم من مندوب المجموعة األفریقیة، أن 
تسعى ھذه المذكرة التوضیحیة إلى القضاء على االزدواجیة وتحسین 

 سمیة، واعترض مندوب الھند على ذلك.محتوى المذكرات غیر الر
 

، عارض مندوب مجموعة البرازیل 8و  7وفیما یتعلق بالفقرتین رقم 
واألرجنتین وأوروغواي، ومندوب مجموعة المظلة، ومندوبة االتحاد 
األوروبي، ومندوب الوالیات المتحدة الدعوة إلى تقدیم وثائق وتقاریر أو 

دیف، نیابةً عن تحالف الدول أوراق تقنیة. وقال مندوب جزر المال
الجزریة الصغیرة، ومندوب بیرو، نیابةً عن الرابطة المستقلة ألمریكا 
الالتینیة والكاریبي، ومندوبا إندونیسیا والھند أن الوثائق والتقاریر 
الجدیدة لیست ضروریة في ھذه المرحلة. وقال مندوبا مجموعة السالمة 

ً لجمیع البنود، البیئیة وجورجیا أن تقدیم الوثائق و التقاریر لیس مطلوبا
(عملیة  6مقترحین إمكانیة تقدیم تقاریر ووثائق وورقة تقنیة للبند رقم 

 التقییم العالمي).
 

، صرح مندوب البلدان النامیة متقاربة التفكیر 8وفیما یتعلق بالفقرة رقم 
بعدم ضرورة تبسیط وجھات النظر وأنھ سیلقي بالمزید من األعباء على 

مانة العامة. وأشار مندوب الصین إلى عدم وضوح الكیفیة التي سیتم األ
بھا التبسیط، وأید االحتفاظ بالنصوص التجمیعیة للحفاظ على جمیع 

 وجھات النظر.
 

وأید مندوب مجموعة أقل البلدان نمواً المقترحات الموضوعیة التي 
 تتضمن مقترحات نصیة لتبسیط العمل.

 
، عارض مندوب مجموعة المظلة الدعوة إلى 9وفیما یتعلق بالفقرة رقم 

عقد اجتماعات موائد مستدیرة تستھدف تناول عدة بنود، وشدد على 
ضرورة التوصل إلى اتفاق خالل الجزء الرابع من الدورة األولى 
للفریق العامل المخصص یفید بإدراج المخرجات في المناقشات المقرر 

إلى عدم  األوروبية االتحاد إجرائھا في الدورة المقبلة. ونوھت مندوب
الحاجة إلى عقد دورة إضافیة، ولكن إذا تقرر ذلك، فإنھا تقترح عقدھا 

 .2018في أكتوبر/ تشرین األول 
 

وأید مندوبو أقل البلدان نمواً وتحالف الدول الجزریة الصغیرة 
 وإندونیسیا والصین عقد دورة إضافیة.

 
تیندال العمل، وقدم  توبعد تعلیق الدورة لمدة نصف ساعة، استأنف

التعدیالت النصیة التالیة: إرفاق المذكرات غیر الرسمیة بالنتائج؛ 
وحذف النص الخاص بتوصیة رئیس مؤتمر األطراف بجمع نتائج 
جمیع المسائل المتصلة ببرنامج عمل اتفاق باریس لتوضیح التقدم 

كین تحدید موعد إصدار المذكرة التوضیحیة للرئیسین المتشاروالمحرز؛ 
واالستعاضة عن مسودة الفقرات  2018بحلول أوائل أبریل/ نیسان 



 3صفحة    711 ، رقم 12المجلد                 2017 نوفمبر /تشر�ن الثاني 15 األر�عاء 

 
 

      3 
      نشرة مفاوضات األرض         

الخاصة بالتقاریر والوثائق والورقات التجمیعیة التي تتضمن فقرة تشیر 
ً بأن توأحاط  .إلى دعوة األطراف إلى تقدیم تقاریرھا ووثائقھا علما

 قد یكون مجدیاً. 2018تخصیص وقت إضافي للتفاوض في عام 
 

وجود توافق في اآلراء بشأن اقتراح المجموعة  وعلى ضوء عدم
األفریقیة، اقترحت تیندال أن یدرج الرئیسان المتشاركان ھذا االقتراح 
في تقریرھما الشفوي المقدم إلى مؤتمر األطراف وطلبت إدراجھ في 
التقریر الخطي المقدم للمؤتمر. وباإلضافة إلى ذلك، اقترحت أن یوضح 

الف اآلراء حول الحاجة إلى عقد دورة إضافیة الرئیسان المتشاركان اخت
 في تقریرھما المقدم إلى مؤتمر األطراف. 2018في عام 

 
وأشار مندوب المجموعة األفریقیة إلى أن االقتراح لم یتناول شواغل 
المجموعة، لذا فإنھا تحتفظ بالحق في العودة إلى ھذه المسألة بعد 

ب مجموعة السالمة البیئیة التشاور على المستوى الداخلي. وطلب مندو
ً بشأن طریقة تناول الرئیسین المتشاركین القتراح المجموعة  توضیحا
الخاص بتوجیھ دعوة واضحة إلى التركیز على المضمون خالل الدورة 

 المقبلة للفریق العامل المخصص.
 

وبعد أن أفادت تیندال أن مسودة النتائج المنقحة ستكون متاحة في مساء 
وأن سیجري النظر فیھا خالل الجلسة العامة الختامیة الیوم نفسھ، 

 15للفریق العامل المخصص المقرر انعقادھا یوم األربعاء الموافق 
 نوفمبر/ تشرین الثاني، أغلقت تیندال الدورة.

 

 الھیئة الفرعیة للتنفیذ 
 

إعداد التقاریر من األطراف المدرجة في المرفق األول ومراجعتھا: 
في جلسة عامة، أشار ریر فترة السنتین الثانیة: إعداد وتجمیع تقا

تشروزكزو، رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، إلى أن المشاورات بشأن ھذا 
من  16 و (ج) 10 للقواعدوفقاً   إنھالبند لم تسفر عن أي نتائج، وقال 

مسودة النظام الداخلي، سوف یدرج ھذا البند في جدول األعمال المؤقت 
 األربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ.  للدورة الثامنة و

 
إعداد التقاریر من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول: عمل 

في جلسة عامة، أقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ فریق الخبراء االستشاري: 
 . (FCCC/SBI/2017/L.31)النتائج 

 
للتنفیذ : في جلسة عامة، أقرت الھیئة الفرعیة تقدیم الدعم الفني والمالي

  (FCCC/SBI/2017/L.21)النتائج
 

ً والمشار إلیھا  الجداول الزمنیة المشتركة للمساھمات المحددة وطنیا
في جلسة عامة، أقرت الھیئة : من اتفاق باریس 10-4في المادة 

 . (FCCC/SBI/2017/L.20)الفرعیة للتنفیذ النتائج 
 

المشار إلیھ في إعداد أسالیب وإجراءات تشغیل واستخدام السجل العام 
: في جلسة عامة، أقرت الھیئة الفرعیة من اتفاق باریس 12-4المادة 

 . (FCCC/SBI/2017/L.30)للتنفیذ النتائج 
 

إعداد أسالیب وإجراءات تشغیل واستخدام السجل العام المشار إلیھ في 
: في جلسة عامة، أقرت الھیئة الفرعیة من اتفاق باریس 12-7المادة 

 . (FCCC/SBI/2017/L.33)ئج للتنفیذ النتا
 

تنسیق الدعم لتنفیذ األنشطة المتعلقة بإجراءات التخفیف في قطاع 
: في الغابات من جانب البلدان النامیة، بما في ذلك الترتیبات المؤسسیة

الجلسة العامة، أشار كروسززو، رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، إلى أن 
 10 بالقواعدالي ینبغي العمل المشاورات لم تسفر عن أي نتائج، وبالت

أن القاعدة من مسودة النظام الداخلي. وقال مندوب النرویج   16ج) و(
لھا عواقب تؤثر على وضع االجتماع الطوعي للخبراء، وذھب  16 رقم

إلى أنھ بدون نتائج قد ال تستمر االجتماعات بشكل تلقائي. وذكرت 
مندوبة البرازیل أن المقرر الذي خول عقد االجتماعات الطوعیة ال 
ینص على سنة نھائیة، ومن ثم ینبغي أن تواصل األمانة تنظیم ھذه 

توضیح ذلك في التقریر النھائي للھیئة الفرعیة  االجتماعات. وطلبت
 للتنفیذ.

 
: تشارك في تیسیر ھذه المشاورات المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً 

غیر الرسمیة مالكولم ریدوت (المملكة المتحدة)، ووافقت األطراف على 
 مسودة النتائج دون تغییر.

 
المشاورات غیر الرسمیة : تشارك في تیسیر ھذه خطط التكیف الوطنیة

ریدوت، الذي أشار إلى تسویة الخالفات في مفاوضات غیر رسمیة. 
 ورھناً بتغییرات نصیة صغیرة، اتفقت األطراف على مسودة النتائج.

 

تطویر ونقل التكنولوجیا: برنامج بوزنان االستراتیجي لنقل 
ائج : في جلسة عامة، أقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ النتالتكنولوجیا

(FCCC/SBI/2017/L.23) . 
 

ومھام اللجنة المسائل المتعلقة بتمویل المناخ: استعراض وظائف 
: دعا دلفین إیرود (فرنسا)، المیسر المتشارك، الدائمة المعنیة بالتمویل

في مشاورات غیر رسمیة األطراف إلى الموافقة على مسودة النتائج 
ارض العدید من المنقحة ومسودة مقرر لمؤتمر األطراف. وقد ع

مندوبي مجموعات البلدان النامیة واألطراف ذلك، معترضین على عدم 
وجود نص یتناول ترتیبات استبدال أعضاء اللجنة. وأیدواً كذلك إعادة 
إدراج فقرة تشجع اللجنة على النظر في سبل تعزیز عملھا بشأن القضایا 

د من البلدان المتعلقة بتعبئة التمویل المناخي، وھو ما عارضتھ العدی
 المتقدمة.

 
أشارت العدید من البلدان المتقدمة إلى أن النص یمثل حال توفیقیاً وأكدت 
على أن إعادة إدراج نص حول اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل لم یعد 
یقدم مسودة توجیھات للصندوق األخضر للمناخ، بل یقدم مؤتمر 

إحدى البلدان المتقدمة األطراف ھذا التوجیھ. وإضافة إلى ذلك، أیدت 
 إعادة تقدیم نص حول منتدیات اللجنة التي ال تعقد سوى مرة كل سنتین.

 
وأشار إیراود إلى عدم وجود توافق في اآلراء، واقترح أن یقوم 
المیسران المتشاركان بإرجاع النص إلى الصیغة التي أشارت إلیھا 

للتنفیذ للنظر فیھ األطراف وإحالتھ بین قوسین إلى رئیس الھیئة الفرعیة 
خالل الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف. وعارض مندوب 
إحدى البلدان المتقدمة إرسال نص غیر متفق علیھ إلى مؤتمر 
األطراف. وأشار إیراود كذلك إلى عدم وجود اتفاق بشأن سبل المضي 

لھیئة قدماً، وأفاد بأن یقدم المیسران المتشاركان تقریراً بھذا إلى رئیس ا
 الفرعیة للتنفیذ.

 
: في جلسة عامة، أقرت الھیئة االستعراض الثالث لصندوق التكیف

للنظر فیھ من  (FCCC/SBI/2017/L.32)الفرعیة للتنفیذ النتائج 
قبل مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول 

 . كیوتو
 

ناء القدرات بموجب ب المسائل المتعلقة ببناء القدرات بموجب االتفاقیة:
في جلسة عامة، أقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ نتائج بشأن بناء  االتفاقیة:

وحول   (FCCC/SBI/2017/L.24)القدرات في البلدان النامیة 
البلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة 

، فضال عن مسودة مقرر  (FCCC/SBI/2017/L.25)انتقالیة
)FCCC/SBI/2017/L.25/Add.1 (.لینظر فیھم مؤتمر األطراف 
 

: اعتمدت تقریر التقدم التقني السنوي للجنة باریس لبناء القدرات
الھیئة الفرعیة للتنفیذ في جلستھا العامة نتائج ومشروع مقرر 

)FCCC/SBI/2017/L.28.لینظر فیھ مؤتمر األطراف ( 
 

فیذ : اعتمدت الھیئة الفرعیة للتنبناء القدرات في إطار بروتوكول كیوتو
) FCCC/SBI/2017/L.26, L.27في جلستھا العامة نتائج (

) لینظر فیھ FCCC/SBI/2017/L.27/Add.1ومشروع مقرر (
 مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو.

 
طرق تعزیز تنفیذ التعلیم والتدریب والتوعیة العامة والمشاركة العامة 

ات لتعزیز اإلجراءات بموجب اتفاق والوصول العام إلى المعلوم
: اعتمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ في جلستھا العامة النتائج باریس

)FCCC/SBI/2017/L.22.( 
 

اعتمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ في  النوع االجتماعي وتغیر المناخ:
 مندوب وأشار). FCCC/SBI/2017/ L.29جلستھا العامة النتائج (

الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة والكاریبي، إلى  كوستاریكا، نیابة عن
اعتماد خطة عمل اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن خطة عمل النوع 
الجتماعي ألول مرة، وأكد على أن قضایا النوع االجتماعي في الجنوب 

 العالمي ھي "مسألة حیاة وموت".
 

 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة 
 

من  4-10تطویر ونقل التكنولوجیا: إطار التكنولوجیا بموجب المادة 
: اعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في االتفاق

 ).FCCC/SBSTA/2017/L.22الجلسة العامة النتائج (
 

اعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في  الزراعة:
) ومسودة FCCC/SBSTA/2017/L.24( جلستھا العامة النتائج

مقرر لینظر فیھ مؤتمر األطراف 
)FCCC/SBSTA/2017/L.24/Add.1.( 
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اعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة  البحوث والرقابة النظامیة:
والتكنولوجیة في جلستھا العامة النتائج 

)FCCC/SBSTA/2017/L.21.( 
 

 المقای�س المشتركة طاریة:المسائل المنھجیة في إطار االتفاقیة اال
: اعتمدت الھیئة لحساب معادلة ثاني أكسید الكربون لغازات الدفیئة

الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في الجلسة العامة النتائج 
)FCCC/SBSTA/2017/L.19.( 
 

: اعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في وقود السفن
 ).FCCC/SBSTA/2017/L.20نتائج (جلستھا العامة ال

 
أسالیب محاسبة الموارد المالیة التي تم توفیرھا وتعبئتھا من خالل 

: اعتمدت الھیئة الفرعیة من االتفاق 7-9التدخالت العامة وفقا للمادة 
للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في الجلسة العامة النتائج 

)FCCC/SBSTA/2017/L.23.( 
 
  
 

: تولى كارلوس فولر ت المحلیة والشعوب األصلیةمنتدى المجتمعا
الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة تیسیر  بلیز) رئ�س(

أن األطراف قد وافقت على  واشار إلىالمشاورات غیر الرسمیة، 
غرض المنتدى ووظائفھ، ولكن لیس على أسالیب العمل والھیكل. 
واقترح فقرة إضافیة تتناول التقدم المحرز في المشاورات غیر الرسمیة 
وتحدد طریقا للمضي قدما. وأعرب عدد من األطراف عن حرصھم 

الوقت على تفعیل المنتدى في مؤتمر األطراف ھذا، وطلبوا مزیدا من 
لمواصلة العمل في االجتماعات الجانبیة غیر الرسمیة. وأعربت إحدى 
مجموعات البلدان المتقدمة عن قلقھا إزاء وضع إطار زمني طویل 
للتفاوض بشأن تفعیل المنتدى. استمرت االجتماعات الجانبیة غیر 

 الرسمیة على مدار الیوم.
 
 ة العلمیة والتكنولوجیةالھیئة الفرعیة للمشور الھیئة الفرعیة للتنفیذ/ 
 

تولى ریتشارد  المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا: تقریر لجنة التكیف:
میرزیان (أسترالیا) تیسیر جلسة المشاورات غیر الرسمیة المشتركة 
التي نظرت فیھا األطراف في مسودات نتائج مشتركة مقترحة لتقریر 

نموا، فضال عن مذكرتین لجنة التكیف والمسائل المتعلقة بأقل البلدان 
غیر رسمیتین. وأشارت عدة أطراف إلى أن المذكرات غیر الرسمیة ال 
تعكس بطریقة متوازنة جمیع اآلراء التي أعربت عنھا األطراف وحثت 
على إجراء مناقشات بشأن المحتوى بدال من اتخاذ إجراء في الدورة 

ودة النتائج الثامنة واألربعین للھیئات الفرعیة. وقبلت األطراف مس
بصیغتھا المقدمة ووافقت على إرفاق المذكرات غیر الرسمیة حیث إنھا 

 ستشمل لغة تفید بأنھا ال تعكس وجھات نظر جمیع األطراف.
 

عقدت جلسة عامة مشتركة بین الھیئة  الجلسة العامة المشتركة:
الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة والھیئة الفرعیة للتنفیذ لسماع 

ورحب االتحاد األوروبي بالتقدم المحرز، وال سیما فیما یتعلق  یانات.الب
بعدة أمور من بینھا: الزراعة وخطة عمل النوع االجتماعي والتركیز 

 على المحیطات في النتائج المتعلقة بالبحث والمراقبة المنھجیة.
 

وأعرب مندوب أسترالیا نیابة عن مجموعة المظلة عن ارتیاحھ لوضع 
وأشار إلى أن  االجتماعي،لنھائیة لخطة العمل المتعلقة بالنوع الصیغة ا

ھذه نتیجة قویة بالنسبة للمرأة والمناخ. كما اشاد بالموافقة على 
 الموازنة.

 
ودعا مندوب الملدیف، نیابة عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، إلى 

على تفعیل آلیة وارسو الدولیة بحیث تفي برؤیتھا األصلیة وتخدم الناس 
 أرض الواقع.

 
وأعرب مندوب إثیوبیا، نیابة عن أقل البلدان نموا، عن قلقھ إزاء 
االفتقار إلى الشمول والشفافیة والوقت للمشاركة في المفاوضات بشأن 
المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا، وأعرب عن أسفھ لعدم مناقشة نص 

 مسودة النتائج في المفاوضات.
 

مسودة القرار الخاص  ان CANوقال مندوب منظمة العمل المناخي 
كافیة لبنود التمویل، واعرب عن  تتضمن تغط�ةبالخسائر واالضرار لم 

املھ في ان تعمل رئاسة مؤتمر األطراف على اقامة طریق واضح 
 لتمویل الخسائر واألضرار لتحقیق الفائدة للفئات االكثر ضعفا.

 
! أن االسالیب التي تتمثل في CJNدل المناخي الع مندوب منظمةوقال 

والمادة الجیولوجیة،  الحیو�ة والهندسةاحتجاز الكربون وتخزینھ والطاقة 
على درجة  " للحفاظمن االتفاق   نھج السوق "لن تفعل شیئا 6 رقم

درجة مئویة، ودعا إلى التزامات مالیة قابلة للقیاس  1.5الحرارة دون 
 یتعلق بالخسائر واألضرار.الكمي، ال سیما فیما 

 
ان الكیانات العاملة في  FARMERSوقال مندوب منظمة المزارعون 

اآللیة المالیة تحتاج الى اعطاء االولویة القصوى للزراعة ودعا الى 
ضمان مشاركة المجتمع المدني وخاصة المزارعین والمنظمات غیر 

 الحكومیة المعنیة بالمزارعین فى المفاوضات.
 

وب الحكومات المحلیة والسلطات البلدیة أن مندوبیھم وذكر مند
سیواصلون العمل مع مجلس إدارة صندوق التكیف بشأن مشاریع 
التكیف وتحسین رصد تأثیرات التكیف باستخدام المقاییس المحلیة 

 واإلقلیمیة.
 

إن الباحثین یمكن أن یساعدوا في إلقاء  RINGOsوقال مندوب 
ي نحصل علیھا من التفاوض على القضایا، الضوء على القیم الھامة الت

 وأشار إلى أن مندوبیھم ملتزمون بالمساھمة في بناء القدرات والتدریب.
 

ورحب مندوب منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة بمسودة مقرر 
مؤتمر األطراف الذي یطلب من الھیئة الفرعیة للتنفیذ / الھیئة الفرعیة 

جیة أن تتصدیان بصورة مشتركة للقضایا للمشورة العلمیة والتكنولو
 المتصلة بالزراعة، وقال إن المنظمة ستقدم المساھمة والدعم التقني.

 
وھنأت منظمات النساء والنوع االجتماعي األطراف على اعتماد خطة 
عمل النوع االجتماعي األولى في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 

المجتمعات المحلیة والشعوب  بشأن تغیر المناخ، ودعمت منتدى
األصلیة، وعارضت حجز الكربون وتخزینھ والھندسة الجیولوجیة 

 وأسواق الكربون القائمة على الزراعة أو الغابات.
 

القرارات المتعلقة  ورحب مندوب منظمات الشباب بعدة أمور من بینھا
والتدریب والتوعیة العامة والمشاركة العامة،  والتعلیم بالزراعة

لوصول العام إلى المعلومات، وأعرب عن أملھ في أن تصبح مبادرة وا
مسار المحیطات لرئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف 

 جزءا من خطة عمل اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ.
 

بالتقدم المحرز، ولكنھ دعا إلى  BINGOsورحب مندوب منظمات 
من االتفاق والمشاركة األوسع نطاقا  6أن المادة مزید من الوضوح بش

 مع األعمال التجاریة بشأن آلیة التكنولوجیا.
 

 في األروقة
 

وفى یوم الثالثاء تضاعف عدد الحضور في مركز بون الدولي 
للمؤتمرات سواء في المشاورات غیر رسمیة أو ھؤالء المتواجدین في 

ز تقدم، في الوقت الذي الممرات. ودعا الرؤساء والمیسرون إلى إحرا
حاول فیھ أعضاء الوفود الوصول إلى حلول وسط وایجاد الكلمات 
المناسبة. وكان الجدول الزمني أیضا في حالة تغیر، حیث اشارت إحدى 
أعضاء الوفود إلى أنھا أمضت معظم الصباح في البحث في المكان 

ن على أمل العثور على الغرفة الصحیحة في الوقت الصحیح. غیر أ
االجتماعات المزدحمة أثبتت فعالیتھا نظرا ألن كل من الھیئة الفرعیة 
للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة قد استطاعتا 
الخروج بعدة نتائج وقرارات، وعمل أعضاء الوفود حتى المساء في 
فریق االتصال الخاص بالفریق العامل المخصص المعني باتفاق 

فقوا مبدئیا على نص یساعد في توجیھ العمل في األشھر باریس، ووا
 المقبلة.

 
ومع قرب وصول رؤساء الدول والحكومات والوزراء للجزء الرفیع 
المستوى من مؤتمر األطراف، تزاید الضغط إلثبات أن برنامج عمل 
اتفاق باریس یسیر على الطریق الصحیح. ومع ذلك، یبدو أن ھناك 

لیست لھا عالقة بالواقع “سائر واألضرار قضایا أخرى ال سیما الخ
ً لوجھات نظر العدید من المراقبین والبلدان النامیة.  الفعلي" وذلك طبقا
وربما كان البعض یتساءل أن مثل ھذه القضایا الھامة "السیاسیة، ولیس 

بواسطة مؤتمر األطراف". وقد تعني ھذه  یتم معالجتھاالتقنیة، ینبغي أن 
سواعدھم عن  أنفسھم یشمرون أن یجدوااالقتراحات أن الوزراء یمكن 

 في توجیھ المفاوضات. للمساعدة
 
 
 
 


