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

 النشرة األخیرة – المناخ

 :موجز مؤتمر تغیر المناخ فیجي/بون
 2017نوفمبر/ تشرین الثاني  6-17

 17إلى  6عقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ في الفترة من 
في بون بألمانیا برئاسة فیجي، وتضمن انعقاد  2017نوفمبر / تشرین الثاني 

الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 
طراف العامل بوصفھ بشأن تغیر المناخ، والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األ

اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو، والجزء الثاني من الدورة األولى 
لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس. كما 
اجتمعت الھیئات الفرعیة الثالثة، الدورة السابعة واألربعین للھیئة الفرعیة 

الجزء الرابع من ویة والتكنولوجیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلم
 الدورة األولى للفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس.

ألف  16وقد جمع مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ أكثر من 
عن  ممثل 5500ومسؤول حكومي،  9200مشارك، من بینھم أكثر من 

ة الدولیة ومنظمات ھیئات األمم المتحدة ووكاالتھا، والمنظمات الحكومی
 من العاملین في قطاع اإلعالم. 1200المجتمع المدني، و

 18وركزت المفاوضات، التي لم تختتم حتى صباح یوم السبت الموافق 
نوفمبر/ تشرین الثاني، على مختلف جوانب برنامج عمل اتفاق باریس. 

 أقرھا 7منھا أقرھا مؤتمر األطراف، و 24مقرراً،  31واعتمدت األطراف 
مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو، 
وتناولت ھذه المقررات عدة أمور من بینھا: تقدیم إرشادات وتوجیھات بشأن 
إنجاز برنامج عمل اتفاق باریس، وإطالق حوار تاالنوا (اسم الحوار 

ق ، الذي أقر اتفا21-/م أ 1الذي دعا إلیھ المقرر  2018التیسیري لعام 
، في 2020باریس)، وإیالء االھتمام بتنفیذ جدول أعمال وطموح ما قبل عام 

إطار "زخم فیجي من أجل التنفیذ"، وتقریر أن یخدم صندوق التكیف اتفاق 
ً باتخاذ المقررات خالل الجزء الثالث من الدورة األولى لمؤتمر  باریس رھنا

، وتفعیل منصة األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس
المجتمعات المحلیة والسكان األصلیین، ووضع خطة عمل بشأن النوع 
االجتماعي، وتقییم عملیة الفحص التقني بشأن التخفیف والتكیف؛ والعمل على 
ً فیما یخص التمویل طویل األجل، واختتام عملیات استعراض  المضي قدما

ناء القدرات في البلدان اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل وصندوق التكیف وب
التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة، وفي البلدان النامیة، وتقدیم التوجیھ 
واإلرشاد إلى اللجنة التنفیذیة آللیة وارسو الدولیة المعنیة بالخسائر واألضرار 

 المرتبطة بآثار تغیر المناخ.
ف ومؤتمر وانعقد الجزء الرفیع المستوى المشترك في إطار مؤتمر األطرا

األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو ومؤتمر 
 15األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس بحضور 

 رئیس دولة وحكومة، باإلضافة إلى الوزراء ورؤساء الوفود.
وقد أجریت مفاوضات في "منطقة بوال" وأحداث جانبیة في "منطقة بون". 

ة بون، أعلنت العدید من الجھات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة في منطقو
عن مبادرات العمل المناخي، بما في ذلك إطالق مبادرة مسار المحیطات، 
لربط المحیطات السلیمة بتغیر المناخ من خالل عملیات األمم المتحدة المعنیة 

لقادة المحلیین قائد من ا 300فیجي، الذي أقره أكثر من -بالمناخ، والتزام بون
 واإلقلیمیین لتنفیذ اتفاق باریس.

 

خلفیة مختصرة حول اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 
 وبروتوكول كیوتو

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

العمل الذي یھدف إلى تثبیت مستوى غازات الدفیئة في الغالف الجوي وذلك 
بھدف تجنب "التدخالت الخطیرة الناشئة عن أنشطة بشریة". وقد وصل عدد 

مارس/ آذار  21األطراف الموقعة على االتفاقیة التي دخلت حیز التنفیذ في 
اعتمد مؤتمر  1997ل طرفا. وفي دیسمبر/كانون األو 197إلى  1994

األطراف في دورتھ الثالثة 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 

لمدرجة في المرفق األول لالتفاقیة ھذه الدول المعروفة باسم االطراف ا
االطاریة، على تخفیض اجمالي انبعاثات ستة من غازات الدفیئة بمتوسط 

(فترة االلتزام  2012-2008في الفترة من  1990دون مستویات  5%
األولى) وبأھداف محددة تختلف من دولة ألخرى. ھذا وقد دخل بروتوكول 

طرفا.  192ووقع علیھ اآلن  2005فبرایر/شباط  16كیوتو حیز التنفیذ في 
، اتفق مؤتمر األطراف في دورتھ  2015كانون االول عام  /وفي دیسمبر

الحادیة والعشرین التي ُعقدت في باریس، فرنسا على اتفاق باریس الذي 
ینص على أن الدول ستقدم المساھمات المحددة وطنیا والمتزایدة بصورة 

في التخفیف والتكیف وُسبُل التنفیذ كل  تدریجیة وأن یتم مراجعة التقدم الكلي
 4خمس سنوات في عملیة التقییم العالمي. دخل اتفاق باریس حیز التنفیذ في 

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

انعقدت الدورة  : 2009إلى  2005المفاوضات طویلة األجل فیما بین 
األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول 

حیث تقرر إنشاء الفریق العامل  2005كیوتو؛ في مونتلایر بكندا في عام 
المخصص المعني بالنظر في االلتزامات اإلضافیة لألطراف المدرجة في 

من البروتوكول،  9-3المرفق األول بموجب بروتوكول كیوتو طبقا للمادة 
وتُلزم ھذه المادة األطراف المدرجة في المرفق األول بالنظر في التعھد 
بالتزامات إضافیة قبل سبع سنوات على األقل من نھایة فترة االلتزام 

 األولى.
انعقد مؤتمر األطراف في دورتھ الثالثة  2007وفي دیسمبر/كانون األول  

فھ اجتماع األطراف في عشر، وانعقد مؤتمر األطراف العامل بوص
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 المخصص المعني 

فاقیة لیكون مسؤوالً عن أعمال بالعمل التعاوني الطویل األجل بموجب االت
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 

االلتزامات اإلضافیة لألطراف  العامل المخصص المعني بالنظر في
المدرجة في المرفق األول بموجب بروتوكول كیوتو. وتحدد الموعد 
النھائي الختتام المفاوضات ذات المسارین في كوبنھاغن، الدانمرك 

2009 . 
: ُعقد مؤتمر األمم المتحدة لتغیر المناخ في دیسمبر/كانون األول كوبنھاغن

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

ھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو في لمؤتمر األطراف العامل بوصف
دولة دعمھا التفاق  140، أعلنت ما یزید على  2010. وفي عام 2010

دولة معلومات حول أھداف أو  80كوبنھاغن. كما قدمت ما یزید على 
 أعمال التخفیف لدیھا. 

ُعقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ في دیسمبر/كانون  كانكون:
في كانكون، المكسیك حیث قامت األطراف باعتماد اتفاقیات  2010األول 

كانكون، ووافقت األطراف على النظر في مدى كفایة الھدف العالمي طویل 
كما ساھمت اتفاقیة كانكون في  .2015-2013األجل خالل مراجعة 

إنشاء مؤسسات وعملیات جدیدة وتشمل الصندوق األخضر للمناخ وإطار 
لجنة التكیف وآلیة التكنولوجیا والتي تتضمن اللجنة كانكون للتكیف و

 التنفیذیة للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ. 
ُعقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ في دیربان، جنوب  دیربان:

. وتشمل نتائج مؤتمر دیربان 2011أفریقیا في دیسمبر/كانون األول 
عمل الفریق العامل المخصص المعني بمنھاج موافقة األطراف على بدء 

دیربان للعمل المعّزز لیُكلف بمھمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونیة أخرى 
أو نتیجة متفق علیھا ذات قوة قانونیة بموجب االتفاقیة یتم تطبیقھا على كل 

، حتى تدخل حیز التنفیذ عام  2015األطراف" بحد أقصى في عام 
ى ذلك تم تكلیف الفریق العامل المخصص المعني . وباإلضافة إل2020

بمنھاج دیربان للعمل المعّزز بالنظر في اإلجراءات الخاصة بغلق فجوة 
 .درجة مئویة 2والتي تتعلق بھدف أقل من  2020طموح ما قبل 

تم عقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیّر المناخ في الدوحة، قطر  الدوحة:
. وقد نتج عن ھذا 2012ي ودیسمبر/ كانون األول في نوفمبر/ تشرین الثان

المؤتمر حزمة من القرارات یشار إلیھا بـ "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن 
ھذه القرارات تعدیالت على بروتوكول كیوتو لتحدید فترة التزام ثانیة 

) واالتفاق على إنھاء عمل الفریق العامل المخصص المعني 2013-2020(
زامات اإلضافیة لألطراف المدرجة في المرفق األول بموجب بالنظر في االلت

بروتوكول كیوتو،ویشمل أیضا الفریق العامل المخصص المعني بالعمل 
التعاوني الطویل األجل بموجب االتفاقیة وإنھاء المفاوضات بموجب خطة 

 عمل بالي.
تشرین تم عقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیّر المناخ في نوفمبر/ وارسو:  

. وقد أقر االجتماع القرار الخاص بالفریق في وارسو، بولندا 2013الثاني 
العامل والذي یدعو األطراف إلى البدء في أو تكثیف االستعدادات المحلیة 
الخاصة بالمساھمات المحددة وطنیا. كما أقرت األطراف قراراً بإنشاء آلیة 

آثار تغیر المناخ، وإطار وارسو الدولیة حول الخسائر واألضرار المتعلقة ب
وارسو للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج 

 وتدھور الغابات في الدول النامیة .
انعقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیّر المناخ في لیما، بیرو في لیما: 

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

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

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

عمل لیما حول النوع االجتماعي، واعتماد إعالن لیما حول التعلیم وزیادة 
 الوعي.
: ُعقد مؤتمر تغیر المناخ في باریس، فرنسا، في نوفمبر/ تشرین الثاني باریس
ونتج عنھ اعتماد اتفاق باریس بشأن تغیر  2015ر/كانون األول ودیسمب

المناخ. ویتضمن االتفاق. یخلق االتفاق التزام األطراف تقدیم بالغات متتابعة 
، 2020حول مساھماتھا المحددة وطنیا والتي تنوي تحقیقھا. وبحلول عام 

زمني  سیُطلب من األطراف التي تحتوي مساھماتھا المحددة وطنیا على إطار
أن تقوم باإلبالغ عن مساھمات جدیدة واألطراف التي  2025یصل حتى عام 

أن  2030تحتوي مساھماتھا المحددة وطنیا على إطار زمني یصل حتى عام 
، 2023تقوم باإلبالغ عن أو تحدیث ھذه المساھمات. وابتداء من عام 

فیذ كل سیجري مراجعة التقدم الكلي في مجال التخفیف والتكیف وسبل التن
 خمس سنوات في عملیة تقییم عالمیة.

إلى  7: عقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغیر المناخ في الفترة من مراكش
في مراكش بالمغرب، وتضمن الدورة  2016نوفمبر / تشرین الثاني  18

األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس. 
قررا، تتعلق عدة منھا ببرنامج عمل اتفاق باریس، م 35اعتمدت األطراف 

، وأن صندوق 2018بما في ذلك: أن یتم استكمال ھذا العمل بحلول عام 
التكیف ینبغي أن یخدم اتفاق باریس واختصاصات لجنة باریس المعنیة ببناء 

 5-9القدرات، وبدء عملیة لتحدید المعلومات التي یتعین تقدیمھا وفقا للمادة 
فاق (البالغات المالیة لفترة السنتین من جانب البلدان المتقدمة). كما من االت

اعتمدت الدورة الثانیة والعشرون لمؤتمر األطراف مقررات تشمل الموافقة 
على خطة العمل الخمسیة آللیة وارسو الدولیة، وتعزیز آلیة التكنولوجیا، 

 ي.ومواصلة وتعزیز برنامج عمل لیما المتعلق بالنوع االجتماع
الدورة السادسة واألربعون للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، 
الدورة السادسة واألربعون للھیئة الفرعیة للتنفیذ، الجزء الثالث من الدورة 

 : عقدت ھذه الھیئاتللفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس األولى
انیا. واعتمد الفریق في بون، ألم 2017مایو/أیار  18-8اجتماعاتھا من 

تحدد العمل فیما بین  العامل المخصص المعني باتفاق باریس النتائج التي
الدورات وما قبلھا في إطار كل بند من بنود جدول األعمال الموضوعیة. 
وتناولت نتائج الھیئة الفرعیة للتنفیذ: السجل العام / السجالت العامة فیما 

البالعات المتعلقة بالتكیف؛ ونطاق یتعلق بالمساھمات المحددة وطنیا و
وأسالیب التقییم الدوري آللیة التكنولوجیا فیما یتعلق بدعم اتفاق باریس 
واالستعراض الثالث لصندوق التكیف. واعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة 
العلمیة والتكنولوجیة عدة نتائج من بینھا: إطار تكنولوجیا اتفاق باریس 

من االتفاق (النھج التعاونیة) 6علقة بالمادة رقم والزراعة والمسائل المت
واسالیب محاسبة الموارد المالیة المقدمة والمعبئة من خالل أعمال وتدخالت 

من االتفاق. وتم اعتماد نتائج مشتركة  7-9السلطات العامة بموجب المادة 
 بشأن تدابیر االستجابة ونطاق المراجعة الدوریة المقبلة للھدف الطویل األجل
بموجب االتفاقیة والتقدم المحرز نحو تحقیقھ والذي تضمن أیضا مقرراً 

 لمؤتمر األطراف.
 تقریر االجتماعات

یلخص ھذا التقریر المناقشات التي أجرتھا الھیئات الست استنادا إلى جداول 
نوفمبر/ تشرین الثاني، عقدت  6أعمال كل منھا. في یوم االثنین الموافق 

تاحیة للدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف، الجلسات العامة االفت
واالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في 

والجزء الثاني من الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بروتوكول كیوتو، 
، تلتھا جلسة عامة مشتركة تم بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس

 خاللھا إلى البیانات االفتتاحیة.االستماع 
 

 حفل االفتتاح
افتتح السید صالح الدین مزوار، رئیس الدورة الثانیة والعشرین لمؤتمر 
األطراف والدورة الثانیة عشرة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 
األطراف في بروتوكول كیوتو والدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل 

األطراف في اتفاق باریس، الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر بوصفھ اجتماع 
األطراف. وتحدث عن ضحایا الكوارث الطبیعیة التي وقعت خالل العام 
الماضي، مشیراً إلى أن مثل ھذه األحداث تؤكد على تكلفة التقاعس عن العمل 

 .التي یدفعھا العالم. وتبع حدیثھ احتفال تقلیدي متبع بفیجي، الكالوقالوفي
حددت باتریشیا إسبینوسا، األمین التنفیذي التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 

والمتمثلة  لمؤتمر األطرافبشأن تغیر المناخ، أھداف الدورة الثالثة والعشرین 
في: اتخاذ خطوات أساسیة لضمان اكتمال ھیكل اتفاق باریس وتعزیز آثاره 

 .2020امات ما قبل عام وتحقیق أھدافھ والمضي قدماً نحو الوفاء بالتز
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وأقر بیترى تاالس، األمین العام للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة، بأن 
درجات الحرارة العالمیة قد حطمت الرقم القیاسي وكذلك تركیزات ثاني 
أكسید الكربون ودرجات حرارة البحر، فضال عن زیادة معدل تحمض 

طار الموسمیة والجفاف المحیطات وزیادة مواسم األعاصیر والریاح واألم
 وزیادة حدتھا.

وأفاد ھوسونغ لي، رئیس الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ، بأنھ 
سیتم اعتماد التقریر الخاص الذي حمل عنوان "ارتفاع درجات الحرارة 

درجة مئویة" في الوقت المناسب إلجراء الحوار  1.5العالمیة بمعدل 
 .2018التیسیري لعام 

حت باربرا ھندریكس، وزیرة البیئة وحمایة الطبیعة والبناء والسالمة وصر
النوویة في ألمانیا، بأن كل دوالر یُستثمر الیوم سیتم تسدیده عندما نحصل 
على ھواء أنظف وصحة أفضل وفرص اقتصادیة جدیدة. وأعلنت أن ألمانیا 

ملیون یورو لصندوق التكیف في عام  50ستساھم بمبلغ إضافي قدره 
2017. 

وأكد اشوك الكسندر سریداران، عمدة بون، مرحباً بأعضاء الوفود الذین أتوا 
إلى "مدینة االمم المتحدة" األلمانیة، على أن العمل المحلى واإلقلیمي سیدفع 

 بالعمل المناخي العالمي إلى األمام.
 

 مؤتمر األطراف
/  77الـ  أشار مندوب إكوادور، نیابةً عن مجموعة: البیانات االفتتاحیة

الصین، إلى ضرورة قیام الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف بإحراز 
؛ العمل 2018تقدم بشأن عدة أمور من بینھا: تصمیم الحوار التیسیري لعام 

على الخسائر واألضرار؛ والدعم المالي آللیة وارسو الدولیة؛ والنتیجة 
وتوضیح معاییر األھلیة المتعلقة بصندوق التكیف وجدواه التفاق باریس؛ 

 .الصندوق األخضر للمناخلمرفق البیئة العالمیة و
وقد ركز مندوب االتحاد األوروبي على األولویات التالیة: مسودة المقررات 
أو العناصر النصیة المتعلقة بجمیع مجاالت برنامج عمل اتفاق باریس؛ 

الزخم الخاص ووضوح كیفیة إجراء حوار تاالنوا؛ ومساھمات الجمیع في 
 بجدول أعمال العمل المناخي العالمي.

دعا مندوب سویسرا، نیابةً عن مجموعة السالمة البیئیة، بدعم من مندوب 
جورجیا، الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف إلى العمل على وضع 
مبادئ توجیھیة لتنفیذ اتفاق باریس، وتوضیح تصمیم حوار تاالنوا والنھوض 

 العمل المناخي العالمي. جدول أعمال
وصرح مندوب أسترالیا، نیابةً عن مجموعة المظلة، بأن وضع إطار معزز 
للشفافیة یتسم بالقوة والفعالیة یعد من العناصر األساسیة للدورة الثالثة 

 والعشرین لمؤتمر األطراف.
وشدد مندوب المالدیف، نیابةً عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، على 

از تقدم فیما یخص الخسائر واألضرار خالل الدورة الثالثة ضرورة إحر
والعشرین لمؤتمر األطراف، بما في ذلك وضع برنامج عمل مدتھ خمس 
سنوات، ودعم طویل األجل آللیة وارسو الدولیة بوصفھا من البنود الدائمة في 

 جدول األعمال وتسریع تدفقات التمویل إلى الدول الجزریة الصغیرة النامیة.
في دعوتھ إلى "دورة فعالة ومثمرة لمؤتمر األطراف"، أعرب مندوب و

إثیوبیا، نیابةً عن أقل البلدان نمواً، عن قلقھ إزاء تناقص التمویل وال سیما 
 بالنسبة للصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً وصندوق التكیف.

لى ودعا مندوب المملكة العربیة السعودیة، نیابةً عن المجموعة العربیة، إ
 اتخاذ مقرر شامل یتضمن جمیع البنود المتعلقة باتفاق باریس.

وشدد مندوب مالي، نیابةً عن المجموعة األفریقیة، على أھمیة التمویل لتنفیذ 
 .التزامات االتفاقیة ولتحقیق تقدم في اتفاق باریس

وأكد مندوب جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، نیابةً عن ائتالف بلدان الغابات 
رة، ضرورة تنسیق التمویل العام والخاص لتنفیذ المبادرة المعززة المطی

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدھور الغابات في البلدان 
 .النامیة

دعا مندوب إیران، نیابةً عن البلدان النامیة متقاربة التفكیر، إلى أن یكون ھذا 
األطراف" تتناول االلتزامات  االجتماع بمثابة "دورة تنفیذیة وفعالة لمؤتمر

 المتعلقة بالتمویل ونقل التكنولوجیا وبناء القدرات والخسائر واألضرار.
ودعا مندوب بیرو، نیابةً عن الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة والكاریبي، 

إلى إحراز تقدم في عدة أمور من بینھا: تصمیم الحوار التیسیري لعام 
نیة بالنوع االجتماعي؛ ودعم العمل بشأن ؛ وإقرار خطة عمل مع2018

 القضایا الناشئة مثل المحیطات والصحة والسكان األصلیین.
وذكر مندوب جمھوریة الدومینیكان، نیابةً عن التحالف البولیفاري لشعوب 
أمریكا الالتینیة، أن رسالة اتفاق باریس بعنوان "الحیاة واألمل" قد تأجلت ألن 

ال تتلقى سوى القلیل من الفوائد المالیة أو البلدان المعرضة للخطر 
التكنولوجیة أو مزایا بناء القدرات. وشدد على أن الجھود الدولیة الرامیة إلى 
مكافحة تغیر المناخ غیر كافیة وأعرب عن أسفھ لخروج أحد األطراف 

 المدرجة في المرفق األول من االتفاق.
ازیل وجنوب أفریقیا والھند وأعرب مندوب البرازیل، نیابةً عن مجموعة البر

والصین، عن قلقھ إزاء قیام البلدان المتقدمة بوضع معاییر جدیدة للتمویل من 
جانب واحد في إطار الصندوق األخضر للمناخ، مشدداً على أن ھذه 

 الممارسة ال تستند إلى أساس قانوني.
اریس، وأشار مندوب الوالیات المتحدة إلى قرار بالده باالنسحاب من اتفاق ب

ولكنھ أكد اعتزامھا مواصلة المشاركة في عدة أمور من بینھا وضع األسس 
 للمبادئ التوجیھیة لتنفیذ اتفاق باریس.

 
نوفمبر/  6في یوم االثنین الموافق  الرئیسالمسائل التنظیمیة: انتخاب 

ً للدورة  تشرین الثاني، انتُخب فرانك بینیماراما، رئیس وزراء فیجي، رئیسا
والعشرین لمؤتمر األطراف، والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف الثالثة 

، والجزء الثاني من العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو
الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق 

اق بالتزكیة. وشدد على أن الطموح واالبتكار واإلبداع و"العمل الشباریس 
المتضافر" من شأنھ أن یحافظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمیة إلى ما 

 درجة مئویة، وشدد على أھمیة حوار تاالنوا القادم. 1.5دون 
نوفمبر/ تشرین الثاني اتفقت األطراف على تطبیق  6: في النظام الداخلي

 42)، باستثناء مسودة المادة FCCC/CP/1996/2مسودة النظام الداخلي (
بشأن التصویت. وأشار بینیماراما، رئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر 

 األطراف، إلى أن فیجي سوف تجري مشاورات غیر رسمیة.
 6: تم النظر في جدول األعمال للمرة األولى في إقرار جدول األعمال

نوفمبر/ تشرین الثاني وأقره مؤتمر األطراف. وعقدت مشاورات غیر رسمیة 
سائل تتعلق بجدول األعمال، وتناولت ھذه المشاورات رئاسة حول ثالث م

مؤتمر األطراف طوال المؤتمر، وتعلقت باإلضافتین المقترحتین إلى جدول 
 FCCC/CP/2017/1/Add.1/Rev.1 andاألعمال المؤقت (

Add.2 وتناولت كذلك المقترح المقدم من مندوب تركیا بشأن الوصول ،(
ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ. وفي یوم إلى الصندوق األخضر للمناخ 

نوفمبر/ تشرین الثاني، ذكر باینیماراما، رئیس الدورة  18السبت الموافق 
الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف، أن المشاورات التي جرت حول 
االحتیاجات الخاصة والظروف الخاصة ألفریقیا، على النحو الذي كلف بھ 

انیة والعشرین، لم تتوصل إلى توافق في مؤتمر األطراف في دورتھ الث
 اآلراء، وأن الرئاسة ستواصل التشاور بشأن ھذه المسألة في العام المقبل.  

عرض المقترح األول مندوب إیران، نیابةً عن مجموعة البلدان النامیة 
المتقاربة التفكیر بشأن اإلسراع بوتیرة تنفیذ التزامات وإجراءات ما قبل عام 

؛ وعرض المقترح الثاني مندوب 2020ة طموح ما قبل عام ، وزیاد2020
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، بدعم من مندوب موزمبیق، بشأن إنشاء بوابة 
لتشجیع ورصد طموحات المنظمات من غیر األطراف واإلبالغ بھا والتحقق 

 منھا وتفسیرھا.  
المقترحات قد وفي جلسة عامة، أكد مندوب جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أن 

قُدمت في إطار القواعد الحالیة، وصرح بأنھ یتوقع أن تسفر ھذه المشاورات 
عن مقرر من مؤتمر األطراف. وأشار مندوب البلدان النامیة متقاربة التفكیر 

، 2020إلى االتفاق على الحاجة إلى إحراز تقدم بشأن طموح ما قبل عام 
دعا مندوب الصین إلى المساواة في وبالتالي فھو ال یعتبر "بنداً جدیداً". و

، وأعرب 2012المعاملة بین مساري العمل اللذین قد تم البدء فیھما في عام 
 عن أسفھ لعدم دخول تعدیل الدوحة بعد في حیز التنفیذ.

نوفمبر/ تشرین الثاني، في جلسة عامة، أقر باینیماراما، رئیس الدورة  18في 
أن المشاورات بشأن المقترح الذي قدمھ الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف، 
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 مندوب جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة لم یحظى بتوافق اآلراء.
وفیما یتعلق بالمقترح المقدم من مندوب البلدان النامیة متقاربة التفكیر، 
أسفرت المشاورات غیر الرسمیة عن اتفاق على أن المسائل التي تطرق لھا 

ة أمور من بینھا حوار تاالنوا المقرر انعقاده عدسیتم مناقشتھا مع المقترح 
 .2018خالل عام 

وفیما یتعلق بمقترح مندوب تركیا، أجرى جوشن فالسبارث (ألمانیا) 
نوفمبر/ تشرین الثاني، أفاد باینیماراما،  18مشاورات غیر رسمیة، وفي 

رئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف، أن المشاورات غیر 
لم تتمكن من التوصل إلى توافق في اآلراء ولن تستمر. ووصف الرسمیة 

مندوب تركیا مطلب بالده بأنھ "عادل"، قائال أنھ ال یوجد "أى سبب ملموس" 
 لالعتراض على اقتراحھ.

 
نوفمبر/ تشرین الثاني،  18: في انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئیس

 -؛ ماجد شافي انتخب مؤتمر األطراف أعضاء مكتبھ: محمد نصر (مصر)
 بور (إیران)؛ جورج بورستنغ (النرویج)؛ إیان فراي (توفالو).

ً األعضاء التالیین: أعضاء لجنة التكیف،  وانتخب مؤتمر األطراف أیضا
وأعضاء مجلس صندوق التكیف، وأعضاء مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ، 

التیسیر  وأعضاء فریق الخبراء االستشاري، وأعضاء لجنة االمتثال، لكل من
واإلنفاذ، وأعضاء المجلس التنفیذي آللیة التنمیة النظیفة، وأعضاء اللجنة 
التنفیذیة آللیة وارسو الدولیة، وأعضاء لجنة اإلشراف على التنفیذ المشترك، 
وأعضاء اللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا، وأعضاء فریق الخبراء المعني بأقل 

 البلدان نمواً.
نوفمبر/ تشرین الثاني، وافق مؤتمر األطراف على  6: في قبول المراقبین

بصفة  FCCC/CP/2017/2مشاركة المنظمات الواردة في الوثیقة 
 مراقبین.

نوفمبر/ تشرین الثاني، اتفقت األطراف على إحالة البنود  6: في تنظیم العمل
والبنود الفرعیة التالیة من جدول األعمال إلى الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 

التكنولوجیة والھیئة الفرعیة للتنفیذ: تقریر لجنة التكیف، وتقریر آلیة و
ورارسو الدولیة، والتقریر السنوي المشترك للجنة التنفیذیة للتكنولوجیا 
ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ؛ وتنفیذ برنامج عمل بوینس آیرس بشأن 

ل إلى الھیئة تدابیر التكیف واالستجابة. واتفقت األطراف أیضا على أن تحی
الفرعیة للتنفیذ البنود التالیة: البالغات المقدمة من األطراف المدرجة في 
المرفق األول ومراجعتھا، والبالغات المقدمة من األطراف غیر المدرجة في 
المرفق األول ومراجعتھا، وبناء القدرات بموجب االتفاقیة، والمسائل المتصلة 

النوع االجتماعي وتغیر المناخ، تقریر  بأقل البلدان نمواً، والعالقة بین
؛ وأداء الموازنة لفترة السنتین 2016مراجعة الحسابات والبیانات المالیة لعام 

2016-2017. 
 

: یعرب مؤتمر األطراف في مقرره التواریخ واألماكن
)FCCC/CP/2017/L.9/Rev.1 عن عدة أمور من بینھا تقدیره لتعیین (

 ً لمؤتمر األطراف، ویدعو األطراف إلى إجراء جان سیشكو (بولندا) رئیسا
مزید من المشاورات بشأن استضافة مجموعة أمریكا الالتینیة ومنطقة 
الكاریبي الدورة الخامسة والعشرین لمؤتمر األطراف، ومجموعة دول أوروبا 
الغربیة ودول أخرى لدورتھ السادسة والعشرین؛ ویطلب إلى الھیئة الفرعیة 

 رتیبات االستضافة خالل دورتھا الثامنة واألربعین.للتنفیذ النظر في ت
 17: أقر مؤتمر األطراف یوم الجمعة الموافق وثائق التفویض

نوفمبر/تشرین الثاني التقریر المتعلق بوثائق التفویض 
)FCCC/CP/2017/10.( 
 

نوفمبر/تشرین الثاني، أحاط مؤتمر  17: في تقاریر الھیئات الفرعیة
ً بتقریر الدورة السادسة واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ  األطراف علما

)FCCC/SBI/2017/7 and Add.1 ومسودة تقریر دورتھا السابعة (
)، أقر كذلك تقریر الدورة السادسة FCCC/SBI/2017/L.19واألربعین (

واألربعین للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة 
(FCCC/SBSTA/2017/4)  ومسودة تقریر دورتھا السابعة واألربعین

(FCCC/SBSTA/2017/L.18) نوفمبر/ تشرین  18. وفي یوم السبت

ً بتقریر الجزء الثالث من الدورة األولى  الثاني، أحاط مؤتمر األطراف علما
 (FCCC/APA/2017/2)للفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس 

ھ األولى ومسودة تقریر الجزء الرابع من دورت
(FCCC/APA/2017/L.3). 

 
التحضیرات لدخول اتفاق باریس الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل 

: تم تناول ھذا البند للمرة األولى بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس
نوفمبر/ تشرین الثاني، وركز  7في جلسة عامة انعقدت یوم الثالثاء الموافق 

، الذي أصبح یعرف باسم حوار 2018التیسیري لعام على تصمیم الحوار 
تاالنوا، المستوحى من مفھوم المحیط الھادئ عن المناقشة البناءة والنقاش 
وسرد القصص. وعقدت مشاورات غیر رسمیة طوال المؤتمر، تحت إشراف 
نظمت شمیم خان (فیجي) وعزیز مكوار (المغرب)، ورئاسة الدورة الثانیة 

 ألطراف.والعشرین لمؤتمر ا
نوفمبر/ تشرین الثاني، سلطت خان الضوء على سمات حوار تاالنوا  7في 

اء التیسیري الموجھ التي تتضمن على سبیل المثال ال الحصر، الحوار البنَ
نحو الخروج بحلول؛ وتجنب المواجھة؛ وإثارة التعاطف؛ وتعزیز االستقرار 

ور الحوار حول والشمولیة من خالل خلق مساحة آمنة. واقترحت أن یتمح
 ثالثة أسئلة: أین نحن؟ أین نرید أن نذھب؟ كیف نصل إلى ھناك؟

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

مندوب إیران، طموح التخفیف ینبغي أن یشكل جمیع عناصر العملیة. وقال 
نیابةً عن البلدان النامیة متقاربة التفكیر، أن التنسیق سیكون عنصراً أساسیاً 
لنجاح الحوار. ورغم اتفاقھما على عدم ضرورة الشروع في مفاوضات حول 
تصمیم الحوار، شدد مندوبا االتحاد األوروبي وأسترالیا على ضرورة خروج 

ؤتمر األطراف بتوبفكرة واضحة عن األطراف من الدورة الثالثة والعشرین لم
نھج سیر الحوار. وسلط مندوب كولومبیا كولومبیا الضوء على أھمیة 

 مشاركة الجھات الفاعلة غیر الحكومیة في العملیة.
وشدد 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 االستفادة من 
التكامل الرأسي واألفقي للربط بین اإلجراءات المتعلقة بالمناخ على جمیع 

 مستویات الحكومة.
نوفمبر/ تشرین الثاني، تحدث باینیماراما،  18وفي الجلسة العامة المنعقدة في 

شرین لمؤتمر األطراف، عن المشاورات المفتوحة رئیس الدورة الثالثة والع
العضویة التي أجرتھا رئاستي الدورتین الثانیة والعشرین والثالثة والعشرین 
لمؤتمر األطراف بشأن إنجاز برنامج عمل اتفاق باریس والحوار التیسیري 

وطموحھا. ثم عرض مسودة  2020وتنفیذ التزامات ما قبل  2018لعام 
اف، "زخم فیجي للتنفیذ"، مشیراً إلى أنھا: تھیئ الطریق مقرر مؤتمر األطر

بطریقة شفافة وشاملة وفعالة من حیث  2018للمفاوضات المقررة في 
التكلفة؛ یحتوي أحد مالحق المسودة على تصمیم الحوار التیسیري لعام 

. وأقر مؤتمر األطراف 2020؛ وتوجز أھمیة التنفیذ والعمل قبل عام 2018
 المقرر.

)، یبرز مؤتمر FCCC/CP/2017/L.13: في مقرره (جة النھائیةالنتی
األطراف عدة أمور من بینھا، أھمیة الحفاظ على الزخم ومواصلة التمسك 
بروح ورؤیة اتفاق باریس؛ ویسلط الضوء على الضرورة الملحة إلنجاز 

 برنامج العمل بموجب اتفاق باریس.
من العمل بموجب اتفاق باریس، قام مؤتمر األطراف، بعدة  االنتھاءعند 

 أمور من بینھا ما یلي:
مھ على تعجیل إنجاز برنامج العمل بموجب اتفاق اتأكید اعتز •

باریس واإلشراف علیھ خالل دورتھ الرابعة والعشرین 
الجزء الثالث ) وإحالة النتائج إلى 2018(دیسمبر/ كانون األول 
ؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع من الدورة األولى لم

 للنظر فیھا واعتمادھا. األطراف في اتفاق باریس 
الطلب إلى األمانة إنشاء منصة إلكترونیة تتضمن روابط  •

إلكترونیة الستكمال المعلومات والمراجع المتعلقة بعمل مؤتمر 
األطراف والھیئات الفرعیة والمفوضة في برنامج العمل بموجب 
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 وتقدم لمحة عامة عن ھذه المعلومات والمراجع.اتفاق باریس 
اإلقرار بضرورة عقد دورة مفاوضات إضافیة لجمیع الھیئات  •

الفرعیة الثالث في الفترة ما بین أبریل/ نیسان ومایو/ أیار 
والدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف لتسھیل  2018

 إنجاز برنامج العمل في الوقت المناسب.
وم رئیس مؤتمر األطراف، بالتشاور مع مكتبھ اإلقرار بأن یق •

والرئیسین المتشاركین للفریق العامل المخصص، بتقییم الحاجة 
إلى عقد دورة مفاوضات إضافیة، استناداً إلى نتائج الدورة 
الثامنة واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة 

الدورة األولى للفریق العلمیة والتكنولوجیة والجزء الخامس من 
 العامل المخصص، وتوجیھ األمانة وفقاً لذلك.

الموافقة على أنھ، في حالة عقد دورة المفاوضات اإلضافیة،  •
سیتم تناول المسائل المتعلقة ببرنامج العمل بموجب اتفاق باریس 

 الذي تنظر فیھ الھیئات الفرعیة. 
إلضافیة اتنظیم دورة المفاوضات  ضرورةالموافقة كذلك على  •

فعالة من حیث التكلفة، بما في ذلك ما یتعلق بطول  بطریقة
الدورة والمسائل اللوجستیة ذات الصلة مثل الترجمة الشفویة 
والترجمة التحریریة إلى اللغات الرسمیة لألمم المتحدة، مع 

 السماح أیضاً بالمشاركة الفعالة للمندوبین من البلدان النامیة.
امة أن تتخذ ترتیبات مؤقتة، وإذا اقتضت الطلب إلى األمانة الع •

الضرورة، اتخاذ الترتیبات النھائیة لعقد دورة المفاوضات 
اإلضافیة، وتنفیذ ھذه الترتیبات في حالة تأكید دورة المفاوضات 

 اإلضافیة وفقاً لتوافر الموارد.
، الذي 2018ویرحب مؤتمر األطراف بتصمیم الحوار التیسیري لعام 

النوا، والذي أعلن عنھ خالل دورتھ الثالثة والعشرین على سیعرف بحوار تا
النحو الوارد في المذكرة غیر الرسمیة التي أعدھا رئیسي الدورتین الثانیة 
والعشرین والثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف، والواردة في مرفق یتضمن 
 التكلیف بإقامة الحوار وخصائص المرحلتین التمھیدیة والسیاسیة للحوار.

ووافق مؤتمر األطراف على إطالق حوار تاالنوا في ینایر/ كانون الثاني 
2018. 

، قام مؤتمر  2020ما قبل عام  وفیما یتعلق بتنفیذ التزامات وطموح
 األطراف بعدة أمور من بینھا ما یلي:

الطلب إلى رئاسة مؤتمر األطراف واألمین التنفیذي التفاقیة  •
یر المناخ أن یبعثا رسائل األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغ

مشتركة إلى األطراف في بروتوكول كیوتو التي لم تصدق بعد 
على تعدیل الدوحة، وحثھا على إیداع صكوك قبولھا في أقرب 

 وقت ممكن.
الطلب كذلك إلى األمانة العامة التشاور مع األمین العام لألمم  •

  المتحدة حول سبل التشجیع على التصدیق على تعدیل الدوحة.
دعوة األطراف إلى تقدیم معلومات إضافیة عن التقدم المحرز  •

(نتیجة باریس)، القسم الرابع  21-/م أ 1في تنفیذ المقرر 
، عبر بوابة تقدیم 2020الخاص باإلجراءات المعززة قبل عام 

 .2018مایو/ أیار  1التقاریر والوثائق بحلول 
لتقاریر والوثائق الطلب إلى األمانة أن تقدم تقریراً تجمیعیاً عن ا •

كإسھام في عملیة التقییم العالمي بشأن تنفیذ التزامات ما قبل عام 
 والطموح المشار إلیھ أدناه. 2020

الترحیب بتقریر مؤتمر األطراف الذي أشار إلى أن الحوار  •
(حوار تاالنوا) سوف ینظر في جھود  2018التیسیري لعام 

االقتضاء، في فترة األطراف فیما یتعلق بالعمل والدعم، حسب 
 ، باعتبارھا أحد عناصر الحوار.2020ما قبل عام 

 2020تقییم تنفیذ التزامات ما قبل عام  اتخاذ قرار بشأن   •
والطموح خالل دورتھ الرابعة والعشرین، على أن تطبق ھذه 

، والنظر في عدة 2016العملیة صیغة الحوار التیسیري لعام 
طراف، ومؤتمر األطراف أمور من بینھا: مدخالت مؤتمر األ

العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو، والھیئة 

الفرعیة للتنفیذ، والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، 
والھیئات المفوضة في إطار مؤتمر األطراف وبروتوكول 
كیوتو، والكیانات العاملة في اآللیة المالیة؛ جھود التخفیف التي 

؛ وتقدیم الدعم في 2020األطراف في فترة ما قبل عام  تبذلھا
؛ عمل شراكة مراكش من أجل العمل 2020فترة ما قبل عام 

العالمي بشأن المناخ، بما في ذلك الملخصات التي أعدھا صناع 
السیاسات عن عملیات الفحص التقني والكتب السنویة بشأن 

 وى.العمل المناخي التي أعدھا األبطال الرفیعو المست
ما قبل عام وطموح تقییم تنفیذ التزامات  اتخاذ قرار بشأن  •

خالل دورتھ الخامسة والعشرین، على أن تطبق ھذه  2020
، والنظر في عدة 2018العملیة صیغة الحوار التیسیري لعام 

أمور من بینھا: مدخالت مؤتمر األطراف، ومؤتمر األطراف 
یوتو، والھیئة العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول ك

الفرعیة للتنفیذ، والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، 
والھیئات المفوضة في إطار مؤتمر األطراف وبروتوكول 
كیوتو، والكیانات العاملة في اآللیة المالیة؛ ونتائج الحوار 

في  انعقادهالوزاري رفیع المستوى حول التمویل المناخي المقرر 
رابعة والعشرین، والنتائج ذات الصلة بحوار إطار دورتھ ال

تاالنوا، ونتائج عملیة التقییم العالمي التي أجریت في عام 
عمل شراكة مراكش من أجل العمل العالمي بشأن و، 2018

المناخ، بما في ذلك الملخصات التي أعدھا صناع السیاسات عن 
التي عملیات الفحص التقني والكتب السنویة بشأن العمل المناخي 

 المستوى. يأعدھا األبطال رفیع
 الطلب إلى األمانة إعداد التقاریر عن عملیات التقییم.  •

النظر في المقترحات المقدمة من األطراف لتعدیل االتفاقیة بموجب 
 2-4: مقترح مقدم من مندوب االتحاد الروسي بتعدیل المادة 15المادة 

 ).FCCC/CP/2011/5تم تعلیق النظر في ھذا البند ( (و):
 7مقترح مقدم من مندوبي بابوا غینیا الجدیدة والمكسیك لتعدیل المادتین 

نظرت األطراف للمرة األولى في ھذا البند : 18و
)FCCC/CP/2011/4/Rev.1 نوفمبر/ تشرین الثاني، ووافقت  6) في

 17على إجراء مشاورات غیر رسمیة تشرف علیھا رئاسة الدورة. وفي 
رین الثاني ، وافق مؤتمر األطراف على مواصلة النظر في ھذا نوفمبر/ تش

 البند خالل دورتھ الرابعة والعشرین.
تناول مؤتمر األطراف ھذا البند  تقریر لجنة التكیف:

)FCCC/SB/2017/2 نوفمبر/ تشرین الثاني وأحالھ  6) للمرة األولى في
علمیة والتكنولوجیة. إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة ال

 )19ویوجد ملخص لھذا البند في تقریر الھیئة الفرعیة للتنفیذ. (انظر صفحة 
تناول مؤتمر األطراف ھذا البند  آلیة وارسو الدولیة:

)FCCC/SB/2017/1 نوفمبر/ تشرین الثاني وأحالھ  6) للمرة األولى في
علمیة والتكنولوجیة. إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة ال

 )21ویوجد ملخص لھذا البند في تقریر الھیئة الفرعیة للتنفیذ. (انظر صفحة 
 

تطویر ونقل التكنولوجیا وتنفیذ آلیة التكنولوجیا: استعراض التنفیذ الفعال 
یوجد ملخص لھذا البند في تقریر الھیئة  لمركز وشبكة تكنولوجیا المناخ:

 )21الفرعیة للتنفیذ. (انظر صفحة 
: تم تناول استعراض مستقل للتنفیذ الفعال لمركز وشبكة تكنولوجیا المناخ

) للمرة األولى في جلسة عامة انعقدت في FCCC/CP/2017/3ھذا البند (
ي مشاورات نوفمبر/ تشرین الثاني، ثم في اجتماع أحد فرق االتصال وف 6

غیر رسمیة مشتركة تشارك في تیسیرھا بالیسي غوبوالنغ (بوتسوانا) 
 آنا مور (النمسا).-إلفریدي

في مشاورات غیر رسمیة، أعدت األطراف مسودة مقرر یدعو إلى عدة أمور 
من بینھا، دعوة مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ ومنظمة األمم المتحدة للبیئة 

ركز وشبكة تكنولوجیا المناخ) لالستجابة (بصفتھا الجھة المضیفة لم
لالستعراض، وطلب إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ أن تعد مسودة مقرر على 
أساس االستعراض واالستجابات خالل دورتھا الثامنة واألربعین. وأشار 
كذلك إلى الحاجة إلى تمویل مستدام لمھام مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ. 
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      نشرة مفاوضات األرض         

نوفمبر/ تشرین الثاني، اعتمد مؤتمر األطراف  17ق وفي یوم الجمعة المواف
 المقرر.

 
: یقرر مؤتمر األطراف، في مقرره النتیجة النھائیة

)FCCC/CP/2017/L.1 عدة أمور من بینھا، تجدید مذكرة التفاھم ،(
المبرمة بین مؤتمر األطراف ومنظمة األمم المتحدة للبیئة فیما یتعلق 

المناخ لفترة أربع سنوات إضافیة. ویطلب  باستضافة مركز وشبكة تكنولوجیا
إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ أن تنظر في نتائج وتوصیات عملیة االستعراض 
المستقل خالل دورتھا الثامنة واألربعین، وتعقیب إدارة األمم المتحدة للبیئة 
على ذلك، بغیة التوصیة بمسودة مقرر بشأن تعزیز أداء مركز وشبكة 

خ لینظر فیھا المؤتمر خالل دورتھ الرابعة والعشرین؛ ویطلب تكنولوجیا المنا
إلى األمانة العامة، بناء على توافر الموارد المالیة، أن تكلف بإجراء عملیة 

 االستعراض المستقل الثانیة. 
 

 (ب) من االتفاقیة 2-4(أ) و 2-4مة المادة ءاالستعراض الثاني لمال
 د.تم تعلیق النظر في ھذا البن :االطاریة

: تم تناول ھذا البند، بما في ذلك جمیع بنوده المسائل المتعلقة بالتمویل
نوفمبر/ تشرین  7الفرعیة، في جلسة عامة انعقدت یوم الثالثاء الموافق 

 الثاني.
في جلسة عامة، صرحت مندوبة المنظمات المعنیة بالمرأة والنوع االجتماعي 

)، مع 50/50خفیف (بضرورة التوازن بین تمویل التكیف وتمویل الت
تخصیص 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 

اریة بشأن تغیر المناخ إلى إعطاء في اآللیة المالیة التفاقیة األمم المتحدة اإلط
األولویة لتمویل التنمیة الحضریة المرنة منخفضة الكربون. وأكد مندوب 
المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بنقابات العمال على أھمیة تحقیق االلتزام 

 ملیار دوالر أمریكي في أقرب وقت ممكن. 100المالي بمبلغ 
صال والمشاورات غیر الرسمیة: واستمرت المناقشات من خالل فرق االت

أنشئ فریق اتصال مشترك للنظر في البنود الفرعیة المتعلقة بالتمویل طویل 
األجل واالستعراض السادس لآللیة المالیة؛ وأنشئ فریق أخر للجنة الدائمة 
المعنیة بالتمویل، وفریق اتصال مشترك للنظر في البنود الفرعیة المتعلقة 

مرفق البیئة العالمیة والصندوق األخضر للمناخ بالتقاریر المقدمة من 
 واإلرشادات المقدمة لھما. وتتطلب عدة مسائل مزیدا من المشاورات.

نوفمبر/ تشرین الثاني، تولى لوقا دونیفالو،  17وفي یوم الخمیس الموافق 
رئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف/ الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر 

عامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو، رئاسة فریق األطراف ال
االتصال المشترك بین مؤتمر األطراف/ مؤتمر األطراف العامل للنظر في 
المسائل المتصلة بالتمویل. وفیما یتعلق بالمسائل المتصلة باللجنة الدائمة 
 المعنیة بالتمویل، اقترح دونیفالو أن تواصل رئاسة الدورة المشاورات

الثنائیة. وبخصوص اإلرشاد والتوجیھ المقدم إلى الصندوق األخضر للمناخ 
مبانو (جمھوریة الكونغو  -ومرفق البیئة العالمیة، اقترح توسي مبانو 

الدیمقراطیة) وستیفان شواغر (سویسرا) مواصلة التعاون في تیسیر 
باریس  من اتفاق 5-9المشاورات. وفیما یتعلق بالمعلومات المتعلقة بالمادة 

(الشفافیة المالیة المتوقعة) اقترح أن یواصل أوتي ھونكاتوكیا (فنلندا) 
وأندریس إدواردو موغرو زامبرانو (إكوادور) التشارك في تیسیر ھذه 

 المشاورات.
وأشار العدید من المندوبین، بما في ذلك مندوب اإلكوادور، نیابةً عن البلدان 

لترابط القائمة بین البند الفرعي المتعلق النامیة متقاربة التفكیر، إلى أوجھ ا
من اتفاق باریس، والمناقشات الجاریة في إطار الفریق العامل  5-9بالمادة 

المخصص. واستمرت المشاورات بشأن ھذه المسألة على مستوى رؤساء 
 نوفمبر/ تشرین الثاني. 18الوفود حتى یوم السبت الموافق 

خالل اجتماع فریق االتصال، الذي تشارك في رئاستھ تمویل طویل األجل: ال
جورج بورستنغ (النرویج) وزاھیر فاكیر (جنوب أفریقیا) إلى تقدیم األطراف 

/  77إلى تقدیم مدخالت بشأن مسودة نص المقرر. ونوه مندوب مجموعة الـ 
الصین إلى أن الفریق سیقدم مسودة مقرر. وصرح مندوب کولومبیا، نیابةً 

لف المستقل ألمریكا الالتینیة والكاریبي، إلى ضرورة إشارة النص عن التحا
إلى تعبئة وزیادة تمویل المناخ. وسلط مندوب مالوي الضوء على النطاق 
والتدرج والقدرة على التنبؤ. وشدد مندوب المالدیف على أھمیة الشفافیة ودعا 

سنتین خالل  إلى تجمیع التقاریر والوثائق التي تقدمھا البلدان النامیة كل
الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف بغرض تتبع التقدم المحرز نحو 

ملیار دوالر أمریكي. وأشار مندوبو االتحاد  100تحقیق ھدف جمع 
األوروبي وسویسرا وكندا إلى التزام بالدھم بزیادة تمویل المناخ لیصل إلى 

 .2020ملیار دوالر أمریكي بحلول عام  100
طراف المداوالت في مشاورات غیر رسمیة حول مسودة مقرر واصلت األ

مؤتمر األطراف المكونة من خمس صفحات. وقد شددت البلدان النامیة على 
تقاریر حلقات العمل التي عقدتھا اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل طویل األجل 

ة أثناء الدورة، والتقییمات التي تجري كل سنتین، واللمحات العامة الخاص
بتدفقات تمویل المناخ بوصفھا المدخالت الوحیدة للحوارات الوزاریة الرفیعة 
المستوى. وحذر مندوبو العدید من البلدان المتقدمة من "االنتقائیة" من بین 
ھذه المدخالت، كما دعوا إلى حذف الفقرات التي تشیر إلى تقدیم المساعدة 

اً، مشیرین إلى أن ھذا للبلدان النامیة بخصوص المساھمات المحددة وطنی
األمر یتجاوز نطاق التمویل طویل األجل ویصدر حكماً مسبقاً على مناقشات 
الفریق العامل المخصص. وحول فقرة تتعلق بمذكرة رئیس الدورة الثانیة 
والعشرین لمؤتمر األطراف بشأن الحوار الوزاري الرفیع المستوى الثاني 

بعض التحفظات، التي تشمل على الذي یُجرى كل سنتین، أبرز الكثیرون 
سبیل المثال، التحفظات المتعلقة باإلحالة إلى المرفق الملحق بالمذكرة. 
وتباینت وجھات نظر األطراف حول عدة أمور من بینھا: اإلشارة إلى التقدم 

ملیار دوالر؛ وما إذا كان ینبغي أن یقدم  100المحرز نحو تحقیق ھدف جمع 
طراف القادمة بشأن موضوع الحوار الوزاري التوجیھ لرئاسة مؤتمر األ

 الرفیع المستوى المقبل.
وفي مشاورات أخرى، دعا مندوبو البلدان النامیة إلى عدة أمور من بینھا، 
حذف فقرة عن المصارف اإلنمائیة متعددة األطراف واستخالص الرسائل 

ناخ بشأن تمویل الم 2017الرئیسیة من حلقة العمل التي أجریت أثناء دورة 
طویل األجل وإعادة 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 نحو 

ود األطراف ، وركزوا على النص الذي یرحب بجھ2020تحقیق ھدف 
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" 

من البلدان المتقدمة زیادة تعزیز في فقرة عن الصنادیق العامة للمناخ؛ وطلبوا 
من خالل توفیر المعلومات.  2020العناصر الكمیة والنوعیة المتاحة لمسار 

كما تباینت وجھات نظر األطراف حول جدوى طلب إعداد وتجمیع تقاریر 
البلدان المتقدمة التي تصدر كل سنتین في الوقت المناسب إلثراء الحوار 

 بشأن تمویل المناخ. 2018 الوزاري الرفیع المستوى لعام
نوفمبر/ تشرین الثاني، أقر مؤتمر األطراف  17في یوم الجمعة الموافق 

 المقرر.
قام مؤتمر  (FCCC/CP/2017/L.5)النتیجة النھائیة، في مقرره 

 األطراف بعدة أمور من بینھا: 
الترحیب بالتقدم المستمر الذي أحرزتھ البلدان المتقدمة في تحقیق  •

ملیار دوالر سنویاً  100ھدف جمع التمویل المشترك بقیمة 
وشفافیة ھادفة ، في سیاق إجراءات تخفیف 2020بحلول عام 

 في التنفیذ.
التذكیر بالتزام البلدان المتقدمة في سیاق إجراءات تخفیف ذات  •

 100فیذ ھدف جمع التمویل المشترك بقیمة مغزى وشفافیة في تن
ً بحلول عام  لتلبیة احتیاجات البلدان  2020ملیار دوالر سنویا

النامیة، وحث البلدان المتقدمة على مواصلة زیادة تمویل المناخ 
 المعبأ سعیاً وراء تحقیق ھذا الھدف.

حث البلدان المتقدمة على مواصلة جھودھا لتوجیھ حصة كبیرة  •
المناخ العامة للتكیف والسعي إلى تحقیق مزید من من صنادیق 

التوازن بین التمویل من أجل التخفیف والتكیف االعتراف 
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 بالحاجة إلى الموارد الحكومیة والموارد المقدمة لتمویل التكیف. 
الترحیب بالجھود التي تبذلھا األطراف لتعزیز البیئات المحلیة  •

عزیز ھذه البیئات التمكینیة والطلب إلى األطراف مواصلة ت
 وأطر السیاسات العامة.    

الطلب إلى البلدان المتقدمة إعداد جوالتھا المقبلة من التقاریر  •
المحدثة لفترة السنتین بشأن االستراتیجیات والنھج الرامیة إلى 

بھدف تحدیث  2020-2018زیادة تمویل المناخ للفترة 
یل المعلومات المتاحة عن طریق تحقیق ھدف جمع التمو

ً بحلول عام  100المشترك بقیمة  ، 2020ملیار دوالر سنویا
 وطلب إلى األمانة أن تجمع ھذه التقاریر والوثائق. 

الطلب إلى األمانة أن تقوم، بالتعاون مع مختلف الھیئات،  •
باستكشاف سبل وطرق مساعدة البلدان النامیة في تقییم 

في ذلك  احتیاجاتھا وأولویاتھا، بطریقة تناسب كل بلد، بما
االحتیاجات التكنولوجیة وبناء القدرات، وترجمة احتیاجات 

 تمویل المناخ إلى إجراءات عملیة. 
 2018الطلب إلى األمانة تنظیم حلقة عمل أثناء الدورة لعام  •

وإعداد تقریر موجز عنھا لكي ینظر فیھا مؤتمر األطراف في 
 دورتھ الرابعة والعشرین.

أثناء  2018لمقرر انعقادھا عام اإلشارة إلى أن حلقة العمل ا •
الدورة ینبغي أن تستند إلى النتائج والرسائل الرئیسیة الواردة في 

 وتقریرھا الموجز.  2017حلقة عمل عام 
دعوة رئاسة مؤتمر األطراف عند تنظیم الحوار الوزاري الرفیع  •

، إلى النظر في التركیز على موضوع 2018المستوى لعام 
 المناخ.الحصول على تمویل 

 
نوفمبر/ تشرین  7: في یوم الثالثاء الموافق اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل

الثاني، أبلغت اللجنة بالعمل الذي اضطلعت بھ. وأحال مؤتمر األطراف ھذه 
المسألة إلى أحد فرق االتصال المعنیة بھذا البند الفرعي. وأجریت مناقشات 

مة المعنیة بالتمویل فیما یتعلق بھذا حول استعراض وظائف ومھام اللجنة الدائ
البند الفرعي من جدول األعمال في مشاورات غیر رسمیة في إطار بند الھیئة 

). ولم 22الفرعیة للتنفیذ بشأن المسائل المتصلة بتمویل المناخ (انظر صفحة 
تسفر ھذه المشاورات عن اتفاق وأحالت الھیئة الفرعیة للتنفیذ ھذا البند مرة 

 مؤتمر األطراف. أخرى إلى
 16وجرت مشاورات غیر رسمیة على المستوى الوزاري یوم الخمیس 

 نوفمبر/ تشرین الثاني لحل ھذه المسألة. 17والجمعة 
نوفمبر/ تشرین الثاني، أقر مؤتمر األطراف  18وفي یوم السبت الموافق 

 المقرر.
ة بالتمویل : في مقرره الخاص بتقریر اللجنة الدائمة المعنیالنتائج النھائیة

)FCCC/CP/2017/L.6:قام مؤتمر األطراف بعدة أمور من بینھا ،( 
تأیید خطة العمل المحدثة للجنة الدائمة المعنیة بالتمویل لعام  •

2018. 
الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل أن تعزز عملھا بشأن  •

قیاس الدعم واإلبالغ بھ والتحقق منھ بعد التقییم الذي یجري كل 
سنتین، مع االعتراف بالتقدم الذي أحرزتھ اللجنة، واإلشارة إلى 
الحاجة إلى تجنب االزدواجیة في العمل الجاري في إطار الھیئة 
الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة والفریق العامل 

 المخصص المعني باتفاق باریس. 
ر أداء الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل أن تقوم، في إطا •

مھامھا الخاصة بقیاس الدعم واإلبالغ بھ والتحقق منھ، وفي 
سیاق خطة عملھا الموسعة، بمواصلة تعاونھا مع أصحاب 

 المصلحة والخبراء المعنیین.
دعوة اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل إلى اختتام مداوالتھا بشأن  •

موضوع منتداھا المقبل على أقصى تقدیر في اجتماعھا األول 
 . 2018ي عام ف

الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل أن تقدم إلى الدورة  •

الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف تقریراً عن التقدم المحرز 
في تنفیذ خطة عملھا والنظر في التوجیھات المقدمة إلیھا في 

 مقررات مؤتمر األطراف األخرى ذات الصلة.
وظائف اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل في مقرره الخاص باستعراض مھام و

)FCCC/CP/2017/L.10:قام مؤتمر األطراف بعدة أمور من بینھا ،( 
الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل أن تستمر في تقدیم  •

وتعزیز نشر المدخالت والتوصیات المحددة والمستھدفة 
 ل.   واالستفادة منھا لدفع عمل مؤتمر األطراف على نحو فعا

الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل تنقیح النھج الذي تتبعھ  •
 للحفاظ على أوجھ الترابط مع الھیئات الفرعیة والمفوضة.

الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل ضمان أن یضیف  •
منتداھا قیمة عند اتخاذ قرار یتعلق بموضوعھا لتقدیم توصیات 
واضحة إلى مؤتمر األطراف، حسب االقتضاء، بخصوص 
متابعة إجراءات المنتدى وتعزیز نشر واستخدام وملكیة 

 نتدى.   المعارف والخبرات المتراكمة التي تم جمعھا خالل الم
الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل تعزیز مشاركة  •

 الجھات المعنیة بھا على نحو أفضل. 
تقریر مواصلة مداوالتھ حول سبل تعزیز مشاركة أعضاء اللجنة  •

الدائمة المعنیة بالتمویل، من خالل االعتراف بضرورة ضمان 
جتماعات مشاركة ومساھمة جمیع المندوبین على أكمل نحو في ا

 اللجنة.  
الطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل تقدیم خیارات لتحسین  •

مشاركة األعضاء وتقدیم تقاریرھا إلى الدورة الرابعة والعشرین 
 لمؤتمر األطراف. 

تقریر االتفاق على الجدول الزمني لالستعراض الثاني لوظائف  •
ورة الخامسة ومھام اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل في الد

 والعشرین لمؤتمر األطراف، على أقصى تقدیر.
 

في جلسة  تقریر الصندوق األخضر للمناخ واإلرشاد والتوجیھ المقدم إلیھ:
نوفمبر/ تشرین الثاني، أفاد مندوب  7عامة انعقدت یوم الثالثاء الموافق 

الصندوق األخضر للمناخ بأن الصندوق أصبح اآلن "فعاال ویؤدي مھمتھ 
عل". وشكل مؤتمر األطراف فریق اتصال مشترك للنظر في ھذا البند بالف

الفرعي وفي البند الفرعي الخاص بتقریر الصندوق الخضر للمناخ واإلرشاد 
والتوجیھ المقدم إلیھ وعقد فریق االتصال، الذي تشارك في رئاستھ كل من 

دة توسي مبانو مبانو وستیفان شواغر، مشاورات غیر رسمیة للنظر في مسو
 نص المقرر.  

نوفمبر/ تشرین  16في مشاورات غیر رسمیة أجریت یوم الخمیس الموافق 
وناقشت كذلك بإیجاز الثاني، ناقشت األطراف مسودة نص مقرر بعد تنقیحھا. 

فقرة تطلب من المجلس ضمان حصول جمیع البلدان النامیة األطراف على 
األخضر للمناخ. وناقشت جمیع األدوات المالیة المتاحة من خالل الصندوق 

األطراف أیضاً، إضافة فقرة تطلب إلى الصندوق األخضر للمناخ تقدیم تقریر 
إلى مؤتمر األطراف عن أنشطة المبادرات التي یتخذھا األمین من أجل 
تعزیز المواءمة بین أصول الصندوق واتفاق باریس، ولكن لم یتم االتفاق 

 على ذلك.
 ودة المقرر لینظر فیھا مؤتمر األطراف.ووافقت األطراف على إحالة مس

نوفمبر/ تشرین  18وفي الجلسة العامة التي انعقدت یوم السبت الموافق 
 الثاني، أقر مؤتمر األطراف المقرر.

)، قام مؤتمر FCCC/CP/2017/L.8: في مقرره (النتائج النھائیة
 األطراف بعدة أمور من بینھا:

ى ضمان تسھیل تشجیع مجلس الصندوق األخضر للمناخ عل •
صرف التمویل المعتمد في الوقت المناسب من خالل عملیة ما 

 بعد االعتماد. 
اإلشارة إلى أن عملیة االعتماد ال تزال معلقة بالنسبة لعدد كبیر  •

 من الھیئات.
الترحیب بقرار المجلس القاضي باستعراض إطار االعتماد  •
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ونھجھ المناسب للغرض، وحث المجلس على سرعة إقرار 
نفیذ اإلطار المنقح بغیة تبسیط وتیسیر الوصول إلى الصندوق وت

 األخضر للمناخ.
الطلب إلى المجلس أن یضمن حصول جمیع البلدان النامیة على  •

جمیع األدوات المالیة المتاحة من خالل الصندوق األخضر 
ً لمعاییر األھلیة المشار إلیھا في األداة التشریعیة  للمناخ وفقا

طراف ذات الصلة وضمان تطبیق سیاسات ومقررات مؤتمر األ
 مرفق البیئة العالمیة المتفق علیھا. 

تشجیع المجلس على مواصلة تحسین عملیة استعراض واعتماد  •
 طلبات التأھب والدعم التمھیدي.

دعوة المجلس إلى النظر في سبل تحسین توافر المعلومات عن  •
الحصول على التمویل من الصندوق األخضر للمناخ، حسب 

 االقتضاء؛
تشجیع األطراف على الدخول في اتفاقات للحصول على منح  •

االمتیازات والحصانات الالزمة لتشغیل الصندوق األخضر 
للمناخ بفعالیة وكفاءة، حسب االقتضاء، وتشجع المجلس على 
تكثیف جھوده لضمان تمتع الصندوق بمثل ھذه االمتیازات 

 والحصانات.
مجلس على النحو المبین في تقریر مواصلة النظر في طلب ال •

(بشأن  08/24مقرر مجلس الصندوق األخضر للمناخ ب. 
) واإلجراءات المتفق 2015الموازنة اإلداریة للصندوق لعام 

(بشأن تقریر الصندوق األخضر  20-/ م أ 7علیھا في المقرر 
 للمناخ المقدم إلى مؤتمر األطراف). 

وعلى اختتام  حث المجلس على ضمان استمرار خدمات األمناء •
 مداوالتھ بشأن اختیار األمین. 

تشجیع المجلس على إطالق أول عملیة لتجدید الصندوق  •
 األخضر للمناخ.

دعوة األطراف إلى تقدیم وجھات نظرھا وتوصیاتھا بشأن  •
العناصر التي ینبغي أخذھا في االعتبار لدى وضع التوجیھات 

ورة الرابعة أسابیع قبل انعقاد الد 10للمجلس في موعد أقصاه 
والعشرین لمؤتمر األطراف، والطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة 
بالتمویل أن تأخذ ھذه التوصیات في االعتبار عند تقدیم مسودة 
التوجیھات إلى مجلس الصندوق األخضر للمناخ لینظر فیھا 

 مؤتمر األطراف. 
الطلب إلى الصندوق األخضر للمناخ أن یدرج في تقریره  •

المقدم إلى مؤتمر األطراف معلومات عن الخطوات التي السنوي 
 اتخذھا لتنفیذ التوجیھات الواردة في ھذا المقرر.

 
في جلسة عامة  تقریر مرفق البیئة العالمیة واإلرشاد والتوجیھ المقدم إلیھ:

نوفمبر/ تشرین الثاني، تحدث مندوب مرفق  7انعقدت یوم الثالثاء الموافق 
البیئة العالمیة عن أنشطة المرفق، مؤكداً التزامھ بمواصلة تقدیم الدعم للبلدان. 
وشكل مؤتمر األطراف فریق اتصال مشترك للنظر في ھذا البند الفرعي وفي 

وق الخضر للمناخ واإلرشاد والتوجیھ البند الفرعي الخاص بتقریر الصند
المقدم إلیھ وعقد فریق االتصال، الذي تشارك في رئاستھ كل من توسي مبانو 
مبانو وستیفان شواغر، وواصل انعقاده طوال األسبوعین للنظر في مسودة 

 نص المقرر.  
 16ركزت المشاورات غیر الرسمیة التي أجریت یوم الخمیس الموافق 

لثاني على مسودة نص المقرر بعد تنقیحھا. وقدمت األطراف نوفمبر/ تشرین ا
مقترحات نصیة وأعربت عن تفضیلھا للفقرات المتعلقة بعدة أمور من بینھا: 
تقدیم طلب إلى مرفق البیئة العالمیة لضمان اتباع سیاساتھ وإجراءاتھ عند 

لمیة النظر في مقترحات التمویل واستعراضھا، أو طلب تقدیم مرفق البیئة العا
ً للمشروعات المناخیة خالل فترة التجدید السابعة للموارد؛ وتفعیل  دعما
مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافیة وحث مرفق البیئة العالمیة أو  تقدیم 
طلب لھ لتوفیر الموارد الكافیة لجمیع البلدان النامیة، وال سیما أقل البلدان 

مساعدتھا في الوصول إلى الموارد نمواً والدول الجزریة الصغیرة النامیة، ل

 المطلوبة لتمویل مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافیة. 
ووافقت األطراف على فقرة تطلب من مرفق البیئة العالمیة مواصلة تنفیذ 
سیاساتھ القائمة بشأن المنح والتمویل بشروط میسرة خالل فترة التجدید 

 ان النامیة.، وذلك دعماً لجمیع البلدللموارد السابعة
وأشار شواغر إلى أن األطراف لم تتمكن من اختتام استعراض جمیع 

 الفقرات، وشجع األطراف على التشاور فیما بینھا.  
واستمرت المناقشات في مشاورات غیر رسمیة على مدار الیوم وخالل یوم 

 نوفمبر/ تشرین الثاني. 17الجمعة الموافق 
نوفمبر/ تشرین  18السبت الموافق  وفي الجلسة العامة التي انعقدت یوم

 الثاني، أقر مؤتمر األطراف المقرر.
 

)، كرر مؤتمر FCCC/CP/2017/L.11: في مقرره (النتائج النھائیة
األطراف دعوتھ لضمان قوة فترة التجدید السابعة للموارد من أجل المساعدة 

فق في توفیر تمویل كاف یمكن التنبؤ بھ. كما طلب مؤتمر األطراف من مر
 البیئة العالمیة ما یلي:

تعزیز عملیة التشاور مع البلدان النامیة وأصحاب المصلحة  •
 اآلخرین في سیاق عملیة تجدید موارد مرفق البیئة العالمیة. 

مواصلة النظر في احتیاجات وأولویات البلدان النامیة في  •
تغیر المناخ في  لمحور العمل الرئیسي في مجالتخصیص ال

 فترة التجدید السابعة للموارد. 
مواصلة تنفیذ سیاساتھا المعتمدة للمنح والتمویل بشروط میسرة  •

 خالل فترة التجدید السابعة للموارد.
من  86تقدیم الدعم الكافي لمساعدة البلدان النامیة، عمال بالفقرة  •

على  (الطلب إلى مرفق البیئة العالمیة وحثھ 21-/م أ 1المقرر 
)، حسب مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافیةإطالق وتفعیل 

االقتضاء، لضمان اتباع سیاساتھ وإجراءاتھ المتعلقة بالنظر في 
 مقترحات التمویل واستعراضھا على النحو الواجب. 

أن یدرج في تقریره السنوي المقدم إلى مؤتمر األطراف  •
وجیھات الواردة في معلومات عن الخطوات التي اتخذھا لتنفیذ الت

 ھذا المقرر.
كما یشجع مؤتمر األطراف مرفق البیئة العالمیة على زیادة  •

تعزیز المشاركة مع القطاع الخاص، بما في ذلك المشاركة في 
مشاریعھ التكنولوجیة، ویدعو األطراف إلى تقدیم وجھات نظرھا 
وتوصیاتھا بشأن العناصر التي ینبغي أخذھا في االعتبار لدى 

إرشادات وتوجیھات لمرفق البیئة العالمیة في موعد أقصاه وضع 
قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر أسابیع  10

األطراف، والطلب إلى اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل أن تأخذ 
ھذه التوصیات في االعتبار عند تقدیم مسودة التوجیھات إلى 

 لمرفق لینظر فیھا مؤتمر األطراف.ا
 

 في جلسة عامة انعقدت یوملیة االستعراض السادس لآللیة المالیة: عم
على تشكیل فریق نوفمبر/ تشرین الثاني، وافقت األطراف  7الثالثاء الموافق 

اتصال مشترك للنظر في ھذا البند الفرعي والبند الفرعي الخاص بالتمویل 
، قدمت طویل األجل، الذي تشارك في رئاستھ جورج بورستنغ وزاھیر فاكیر

 األطراف مدخالت حول مسودة نص المقرر. 
خالل اجتماع ھذا الفریق، بدأت األطراف مداوالتھا بتقدیم مدخالت حول 
مسودة نص المقرر. وأعربت العدید من األطراف والمجموعات عن تأییدھا 
للتوصیات الواردة في تقریر التقییم الذاتي الصادر عن  اللجنة الدائمة المعنیة 

). دعا مندوب الفلبین، نیابةً عن مجموعة FCCC/CP/2017/9( بالتمویل
/ الصین، إلى عدة أمور من بینھا: لمحة عامة عن ھیكل تمویل  77الـ 

المناخ؛ وتجنب االزدواجیة؛ وتقییم مصادر التمویل األخرى. وشدد مندوب 
مصر، نیابةً عن المجموعة األفریقیة، على ضرورة التنبؤ باحتیاجات التمویل 

بو سویسرا والوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي إلى وتقییمھا. دعا مندو
إنشاء ھیكل مشابھ لھیكل االستعراض الخامس لمقرر مؤتمر األطراف، ودعم 
مندوبي الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي النظر في تسلیط الضوء على 
بعض توصیات اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل. ودعم مندوب الوالیات 
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شاركة المراقبین والقطاع الخاص مع اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل المتحدة م
ومرفق البیئة العالمیة. وسیقوم الرئیسان المتشاركان بتجمیع مسودة نص 
لعرضھا في االجتماع المقبل للفریق، استنادا إلى المناقشات والوثائق 

 والتقاریر اإلضافیة الموجزة المقدمة من األطراف.
نھائیة من المشاورات غیر الرسمیة، بعد إشارتھ إلى ضیق وفي الدورة ال

الوقت، اقترح فاكیر أن تنظر األطراف في مسودة المقرر، استناداً إلى 
مدخالت األطراف وإدراج فقرات تشیر إلى توصیة اللجنة الدائمة المعنیة 

) التي تطلب إلى الكیانات FCCC/CP/2017/9, Annex IIبالتمویل (
لیة المالیة مواصلة تعزیز التكامل واالتساق، واتخاذ قرار العاملة في اآل

بالشروع في عملیة االستعراض السابع لآللیة المالیة خالل الدورة السادسة 
والعشرین لمؤتمر األطراف. وقبل النظر في مسودة النص، ناقشت األطراف 
اآلتي: ما إذا كان ینبغي إدراج توصیات أخرى من تقریر اللجنة الدائمة 

لمعنیة بالتمویل؛ وكیفیة تتبع المبادئ التوجیھیة المحدثة لعملیة االستعراض ا
السادس لتستفید منھا عملیة االستعراض المقبل؛ وما إذا كان ینبغي اإلشارة 
إلى عدم توافق في اآلراء وأن یقدم المیسران المتشاركان تقریراً إلى رئیس 

فیھ بشأن سبل المضي قدماً.  الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف للنظر
واقترح مندوبان تأجیل إغالق عملیة االستعراض لمدة سنة، ولكن اعترض 
غیرھم على ذلك. ثم نظرت األطراف في مسودة المقرر في الصیغة التي 

 اقترحھا المیسران المتشاركان ووافقت علیھا.
تشرین نوفمبر/  18وفي الجلسة العامة التي انعقدت یوم السبت الموافق 

 الثاني، أقر مؤتمر األطراف المقرر.
)، قام مؤتمر FCCC/CP/2017/L.4: في مقرره (النتائج النھائیة

 األطراف بعدة أمور من بینھا ما یلي:
اإلشارة إلى مدخالت خبراء اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل في  •

 عملیة االستعراض السادس لآللیة المالیة.
ي تبذلھا الكیانات العاملة في اآللیة اإلحاطة علًما بالجھود الت •

المالیة لتعزیز التكامل واالتساق بینھا وبین الكیانات العاملة 
 وغیرھا من مصادر االستثمار والتدفقات المالیة.

الطلب إلى الكیانات العاملة في اآللیة المالیة أن تواصل تعزیز  •
 التكامل واالتساق.

یة المالیة في الدورة تقریر بدء عملیة االستعراض السابع لآلل •
السادسة والعشرین لمؤتمر األطراف وفقا للمعاییر الواردة في 

-/م أ 12المبادئ التوجیھیة المحدثة الواردة في مرفق المقرر 
(بشأن االستعراض السادس لآللیة المالیة)، أو تلك المبادئ  22

 التوجیھیة التي قد تُعدل الحقاً. 
یة بالتمویل تقدیم إسھامات الخبراء الطلب إلى اللجنة الدائمة المعن •

بغیة  2021في عملیة االستعراض السابع لآللیة المالیة في عام 
استكمال االستعراض الذي یجریھ مؤتمر األطراف في دورتھ 

 السابعة والعشرین.
 

ً المادة  من اتفاق  5-9عملیة تحدید المعلومات التي یتعین تقدیمھا وفقا
نوفمبر/ تشرین  7الثالثاء الموافق  یوم : في جلسة عامة انعقدتباریس

وافق مؤتمر األطراف على تشكیل فریق اتصال لمناقشة ھذا البند الثاني، 
یتشارك في رئاستھ أوتي ھونكاتوكیا وأندریس إدواردو موغرو  الفرعي

   زامبرانو. 
وفي مشاورات غیر رسمیة، أكدت مجموعات وأطراف من البلدان النامیة أن 

درج ضمن برنامج عمل اتفاق باریس ویتطلب الخروج بنتائج في ھذا البند ین
الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف، ودعت مؤتمر األطراف إلى 
اتخاذ مقرر في دورتھ الرابعة والعشرین إلحالة ھذا البند إلى إحدى الھیئتین 

ل الفرعیتین، مشیرین إلى الحاجة إلى ضمان مواصلة النظر في ھذا البند خال
  ، وعارضتھا في ذلك بعض البلدان المتقدمة.2018عام 

 إعدادثم تبادلت األطراف وجھات النظر حول العناصر المحتملة وصیغة 
المعلومات. وأكد مندوبو العدید من األطراف والمجموعات من البلدان النامیة 
على الحاجة إلى تتبع التقدم المحرز نحو تحقیق ھدف التمویل الجماعي. 

مندوبو البلدان المتقدمة استخدام التقاریر والوثائق التي تقدم كل سنتین ودعم 
حول االستراتیجیات والنھج كأساس، مشددین على جدوى تقدیم معلومات 

نوعیة إضافیة. وسلطت األطراف الضوء على عدة أمور من بینھا: لمحة 
عامة عن اتجاھات الدعم الواجب تقدیمھ؛ والتعھدات: ومؤشرات تمویل 

لتخفیف والتكیف؛ وسنوات األساس؛ والقنوات المستخدمة؛ والقطاعات ا
االقتصادیة؛ واألدوات المالیة مثل المنح والقروض؛ ومبدأ الموارد المالیة 
الجدیدة واإلضافیة؛ واستراتیجیات ونھج زیادة تمویل المناخ؛ وتعزیز الشفافیة 

 جدولي الموحد؛الشكل الوقابلیة المقارنة بین معلومات؛ واالعتماد على 
وتعریف تمویل المناخ. وقد تباینت آراء بعض البلدان النامیة والبلدان المتقدمة 
ً التركیز على جمع  بشأن ما إذا كانت المھمة المتعلقة بھذا البند تشمل أیضا
التمویل المتعلق بتغیر المناخ، وما إذا كان یمكن فصل المساعدة اإلنمائیة 

 .الرسمیة عن التمویل المناخي
واستمرت المشاورات غیر الرسمیة. ومع عدم تمكن األطراف من االتفاق 

 17على النص في اجتماع فریق االتصال النھائي یوم األربعاء الموافق 
نوفمبر/ تشرین الثاني، أوضح ھونكاتوكیا أن الرئیسین المتشاركین سیقدمان 

 األطراف.     الشأن إلى رئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر اتقریراً بھذ
وعقدت مشاورات غیر رسمیة على المستوى الوزاري طوال یوم الخمیس 

نوفمبر/ تشرین  18نوفمبر/ تشرین الثاني، حتى یوم السبت  16الموافق 
 الثاني.

الثاني، أقر  نوفمبر/ تشرین 18وفي الجلسة العامة، المعقودة یوم السبت 
 مؤتمر األطراف المقرر.

مؤتمر األطراف في مقرره  : قامالنتیجة النھائیة
)FCCC/CP/2017/L.12 :بما یلي ( 

التأكید على أن تقدم البلدان المتقدمة كل سنتین معلومات إرشادیة  •
من اتفاق باریس، حسب  3-9و 1-9ونوعیة تتعلق بالمادتین 

االقتضاء، بما في ذلك، المعلومات المتاحة عن المستویات 
المتوقعة من الموارد المالیة العامة التي ستقدم إلى البلدان 

طراف األخرى التي توفر النامیة، والتأكید على تشجیع األ
الموارد بإبالغ ھذه المعلومات مرة كل سنتین على أساس 

 طوعي. 
الترحیب بالتبادل البناء لآلراء خالل مناقشة المائدة المستدیرة  •

 2017مایو/ أیار  16بین األطراف التي نظمتھا األمانة في 
وتقریرھا الموجز والتقدم المحرز بشأن ھذه المسألة على النحو 

بین في المذكرة غیر الرسمیة التي أعدھا الرئیسان الم
 المتشاركان لفریق االتصال المعني. 

الطلب إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ في دورتھا الثامنة واألربعین،  •
وفي دورات الحقة تعقد بشأن برنامج عمل اتفاق باریس، أن 

-9تنظر في تحدید المعلومات التي ستقدمھا األطراف وفقاً للمادة 
من اتفاق باریس، وأن تحیل النتائج إلى مؤتمر األطراف في  5

دورتھ الرابعة والعشرین لكي یقدم مؤتمر األطراف توصیة 
من الدورة األولى  للنظر فیھا واعتمادھا خالل الجزء الثالث

لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق 
 .باریس

 
أحیل ھذا البند البالغات المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول: 

 )18إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ. (انظر صفحة 
أحیل ھذا البالغات المقدمة من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول: 

 )18البند إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ. (انظر صفحة 
أحیل ھذا البند إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ. : بناء القدرات بموجب االتفاقیة

 )22(انظر صفحة 
من االتفاقیة: تنفیذ برنامج عمل بوینس آیرس  9-4و  8-4تنفیذ المادتین 

: أحیل ھذا البند إلى )10-/ م أ 1بشأن تدابیر التكیف واالستجابة (المقرر 
ولوجیة (انظر الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكن

 )25صفحة 
: أحیل ھذا البند إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ. المسائل المتصلة بأقل البلدان نمواً 

 ).19(انظر صفحة 
تقییم عملیات الفحص التقني بشأن التخفیف والتكیف: تم تناول ھذا البند للمرة 

ثاني، نوفمبر/ تشرین ال 7األولى في جلسة عامة انعقدت یوم الثالثاء الموافق 
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 ونوقش بعد ذلك في مشاورات غیر رسمیة قام بتیسیرھا دیو ساران (فیجي).
في مشاورات غیر رسمیة، تبادل األطراف والمراقبون وجھات النظر حول 
المذكرة الموجزة التي قدمھا المیسر بشأن: السیاق وتحسین فعالیة عملیة 

عام، وعملیة الفحص التقني بشأن التخفیف  كلبش 2020الفحص التقني قبل 
 یف، علی وجھ التحدید. كوعملیة الفحص التقني بشأن الت

ودعت العدید من المجموعات واألطراف إلى أن تتضمن التوصیات لغة 
"قویة" تعكس الحاجة الملحة للعمل، ومزید من التفاصیل عن كیفیة تنفیذھا. 

براء بتنظیم اجتماعات الخبراء ودعمت األطراف أیضاً: تكلیف منظمات الخ
التقنیین المواضیعیة؛ وتنظیم ھذه االجتماعات على المستوى اإلقلیمي في 
إطار المنتدیات القائمة من أجل فعالیة التكالیف؛ تعزیز عملیات الفحص التقني 
استناداً إلى "احتیاجات العمل المناخي"؛ وتعزیز مشاركة اللجنة التنفیذیة 

وشبكة تكنولوجیا المناخ في وضع خطة عمل متعددة  للتكنولوجیا ومركز
السنوات لعملیات الفحص التقني بشأن التخفیف؛ وضمان مشاركة أقوى من 
األطراف غیر المعنیة، وذلك من خالل العملیات الشاملة التي تسھل 

 المحادثات مع الحكومات.
راف نوفمبر/ تشرین الثاني، أقر مؤتمر األط 17وفي یوم الجمعة الموافق 

 المقرر.
)، قام مؤتمر FCCC/CP/2017/L.2النتیجة النھائیة: في مقرره (

 األطراف بعدة أمور من بینھا ما یلي:
  حث رؤساء الھیئات الفرعیة واألبطال رفیعي المستوى ولجنة

التكیف واللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا 
ى الخیارات السیاسیة المناخ على تركیز عملیات الفحص التقني عل

المحددة والفرص المتاحة لتعزیز التخفیف والتكیف التي یمكن 
تطبیقھا على المدى القصیر، بما في ذلك الخیارات التي تطوي 

 على منافع مشتركة للتنمیة المستدامة.
  حث األبطال رفیعي المستوى أصحاب خطة العمل العالمیة بشأن

تقني بشأن التخفیف للفترة المناخ على تحدید، عملیات الفحص ال
بالتشاور مع اللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا ومركز  2020حتى عام 

 .2018ینایر/ كانون الثاني  12وشبكة تكنولوجیا المناخ بحلول 
  الطلب إلى اللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا

ى مؤتمر المناخ أن یدرجا في تقریرھما السنوي المشترك المقدم إل
األطراف توصیات لألطراف والمنظمات األخرى بشأن سبل 
ً واإلجراءات الالزمة التي یتعین اتخاذھا استناداً إلى  المضي قدما
نتائج اجتماعات الخبراء التقنیین بعد التشاور مع األبطال رفیعي 

 المستوى.
  الطلب كذلك إلى لجنة التكیف، عند إجراء عملیات الفحص التقني

كیف، أن تنظر في احتیاجات األطراف المعرب عنھا في بشأن الت
خططھا المحددة وطنیاً وخطط التكیف الوطنیة والبالغات الوطنیة، 
من أجل تناول جمیع المھام األربعة لعملیات الفحص التقني بشأن 
التكیف، وأن تدرج في تقریرھا السنوي المقدم إلى مؤتمر 

ة والھیئات المفوضة األطراف توصیات بشأن العملیات ذات الصل
بموجب االتفاقیة واألطراف والمنظمات األخرى بشأن سبل 
ً واإلجراءات الالزمة التي یتعین اتخاذھا استناداً إلى  المضي قدما

 نتائج اجتماعات الخبراء التقنیین. 
  حث رؤساء الھیئات الفرعیة واألبطال رفیعي المستوى ولجنة

ا ومركز وشبكة تكنولوجیا التكیف واللجنة التنفیذیة للتكنولوجی
المناخ على ضمان االستمراریة الالزمة لخیارات السیاسات 

والفرص المحددة المشار إلیھا أعاله ومتابعتھا، وذلك عن طریق 
، واألحداث الرفیعة المستوى، السیاسةتقدیم الملخصات لصناع 
 .2018والحوار التیسیري لعام 

 
الھیئة الفرعیة للتنفیذ. (انظر صفحة : أحیل ھذا البند إلى النوع االجتماعي

25( 
المسائل اإلداریة والمالیة والمؤسسیة: تقریر مراجعة الحسابات والبیانات 

: موازنة 2017-2016: أداء الموازنة لفترة السنتین 2016المالیة لعام 
أحیلت ھذه البنود إلى الھیئة الفرعیة  :2019-2018البرنامج لفترة السنتین 

 )25للتنفیذ. (انظر صفحة 
: اتخاذ القرارات في عملیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ

نوفمبر/ تشرین الثاني، ُطلب من أمینا یوفولي  6في یوم االثنین الموافق 
سینظر فیھ  (فیجي) تیسیر المشاورات غیر الرسمیة بشأن ھذا البند الذي

 مؤتمر األطراف في دورتھ الرابعة والعشرین.
. افتتح فرانك باینیماراما (فیجي) رئیس الدورة الثالثة الجزء الرفیع المستوى

 15والعشرین لمؤتمر األطراف الجزء الرفیع المستوى یوم األربعاء الموافق 
لتھدید الثاني. وأكد توماسي نولوساال (فیجي) على واقعیة ا نوفمبر/ تشرین

الناجم عن تغیر المناخ وطبیعتھ التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة، وعلى 
"تزاید حدتھ بین عشیة وضحاھا"، لذا طرح على الحضور السؤال التالي: 

 "ھل أنتم مستعدون لمواجھة الحیاة بدون أرض؟"
وطلب باینیماراما، رئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف، من 

تواصل تركیزھا على الخروج بنتیجة ناجحة من ھذه الدورة، األطراف أن 
وأفاد بأنھ تم التوصل إلى اتفاق بشأن البند المقترح من جدول أعمال مؤتمر 

وزیادة  2020األطراف بشأن التعجیل بتنفیذ التزامات وإجراءات ما قبل 
 .2020طموح ما قبل 

أن البلدان الجزریة وأكد أنطونیو غوتیریس، األمین العام لألمم المتحدة، 
الصغیرة النامیة ھي أولى البلدان المتضررة من تغیر المناخ، فعلینا أن 

"نصغي لصوتھا". وفیما یتعلق بمشاریع البنیة التحتیة الكبیرة، قال: "إذا لم 
تكن تلك المشروعات متوافقة مع المعاییر البیئیة، فال ینبغي السماح بتنفیذھا"، 

 حیاء الصندوق األخضر للمناخ كلیاً.وحث الدول المانحة على إ
فالتر شتاینمایر، ألمانیا، إن واقع تغیر المناخ أمر  -وقال الرئیس فرانك 

مأساوي وملح. وأشار إلى وجوب متابعة اتفاق باریس باألفعال واالجراءات، 
 وأن الھیكل المتعدد األطراف ال غنى عنھ من أجل مستقبل سلمي ومستدام.

اك، رئیس الجمعیة العامة لألمم المتحدة، عن اآلثار وتحدث میروسالف الج
السلبیة لتغیر المناخ، وأشار إلى األدوات الالزمة للتصدي لھ كما ینبغي. ودفع 

بأنھ رغم عدم تواجد األشخاص الذین سوف یعانون من آثار تغیر المناخ 
 داخل قاعة االجتماع، فإن األطراف تعد مسئولة أمامھم.

نوفمبر/  16ء الرفیع المستوى حتى یوم الخمیس الموافق واستمر انعقاد الجز
 بیاناً وطنیاً من المراقبین. 130تشرین الثاني، والخروج منھ بأكثر من 

 18: في الجلسة العامة المنعقدة یوم السبت الموافق الجلسة العامة الختامیة
ن تغیر نوفمبر/ تشرین الثاني، قدمت أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأ

المناخ تقییما مبدئیاً آلثار المقررات التي أقرھا مؤتمر األطراف في ھذه 
 الدورة على الموازنة.

وقدم جورج بورستنغ مقرر مؤتمر األطراف مسودة تقریر الدورة 
)FCCC/CP/2017/L.3.الذي اعتمده مؤتمر األطراف ( 

ألمانیا وشعب واعتمدت األطراف أیضاً قراراً یعرب عن امتنانھا لحكومة 
مدینة بون 

)
FCCC/CP/2017/L.7−FCCC/KP/CMP/2017/L.3−FCCC/

PA/CMA/2017/L.2.( 
قدت جلسة عامة ختامیة مشتركة بین مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف وعُ 

العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو ومؤتمر األطراف 
ستماع إلى البیانات. العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس لال

.) وأغلق باینیماراما، رئیس مؤتمر األطراف، الجلسة في 29(انظر صفحة 
 نوفمبر/ تشرین الثاني. 18صباحاً من یوم السبت الموافق  6:56الساعة 

 
 مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو 

 أقرت األطراف جدول األعمالالمسائل التنظیمیة: 
)FCCC/KP/CMP/2017/1 ووافقت على أن تحیل إلى الھیئة الفرعیة (

للمشورة العلمیة والتكنولوجیة البند الفرعي من جدول األعمال بشأن المسائل 
من بروتوكول كیوتو. كما وافقت األطراف على أن  3-2المتعلقة بالمادة 

یة: االستعراض تحیل إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ البنود والبنود الفرعیة التال
الثالث لصندوق التكیف؛ والبالغات الوطنیة المقدمة من األطراف المدرجة 
في المرفق األول؛ وبناء القدرات في إطار بروتوكول كیوتو؛ والمسائل 

من بروتوكول كیوتو؛ وتقریر مراجعة الحسابات  14-3المتعلقة بالمادة 
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      11 
      نشرة مفاوضات األرض         

 .2017-2016رة السنتین ؛ وأداء الموازنة لفت2016والبیانات المالیة لعام 
: اعتمد مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في وثائق التفویض

نوفمبر/ تشرین الثاني التقریر  18بروتوكول كیوتو یوم السبت الموافق 
 ).FCCC/KP/CMP/2017/7المتعلق بوثائق التفویض (

 
ألمانة : ذكر مندوب اوضع التصدیق على تعدیل الدوحة لبروتوكول كیوتو

طرفاً صكوك القبول. وقدم  84، قدم 2017نوفمبر/تشرین الثاني  6أنھ حتى 
باینیماراما، رئیس الدورة الثالثة عشر لمؤتمر األطراف العامل، مذكرة بشأن 
اإلجراءات التي اتخذتھا األطراف المدرجة في المرفق األول لإلبالغ 

االلتزام الثانیة بالمعلومات لتحدید األرقام المخصصة لھا خالل فترة 
والمعلومات األخرى ذات الصلة التي تقتضیھا المبادئ التوجیھیة لإلبالغ 

)FCCC/CMP/2017/INF.1 وأشار إلى انعقاد المشاورات غیر .(
 الرسمیة.

نوفمبر/ تشرین الثاني، أقر باینیماراما بإیداع  18وفي یوم السبت الموافق 
وألمانیا وسلوفاكیا وأسبانیا  سبعة صكوك قبول إضافیة من بلجیكا وفنلندا

ً أن دخول تعدیل الدوحة حیز التنفیذ  والسوید والمملكة المتحدة، موضحا
 صكاً أخراً. 54یتطلب 

 أحاط مؤتمر األطراف علماً بالوضع المحدث للتصدیق على تعدیل الدوحة. 
نوفمبر / تشرین الثاني،  17: في یوم الجمعة الموافق تقاریر الھیئات الفرعیة

اط مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو أح
ً بتقریر الدورة السادسة واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ  علما

)FCCC/SBI/2017/7 and Add.1 ومسودة تقریر دورتھا السابعة (
) وتقریر الدورة السادسة FCCC/SBI/2017/L.19واألربعین (

ة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة واألربعین للھیئة الفرعی
)FCCC/SBSTA/2017/4 ومسودة تقریر دورتھا السابعة واألربعین (
)FCCC/SBSTA/2017/L.18.( 

: تم تناول ھذا البند المسائل المتعلقة بآلیة التنمیة النظیفة
)FCCC/KP/CMP/2017/5 للمرة األولى في جلسة عامة انعقدت یوم (

تشرین الثاني، ثم في اجتماع أحد فرق االتصال نوفمبر/  6االثنین الموافق 
ومشاورات غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا تاكاالني رامباو (جنوب أفریقیا) 

 وكارولینا أنتونین (فنلندا).
وفي مشاورات غیر رسمیة، قدم مندوبا مجموعتان من البلدان ومندوب إحدى 

بالشفافیة والسالمة البیئیة. وقدم البلدان المتقدمة عدداً من المقترحات المتعلقة 
مندوب مجموعة من البلدان النامیة ومندوبان من مندوبي البلدان النامیة 
مقترحات تتعلق بتعزیز آلیة التنمیة النظیفة وضمان استمرار استخدامھا. وفي 
اجتماع فریق االتصال النھائي، اتفقت األطراف على مسودة مقرر ال یتضمن 

 تلك المقترحات.
ر مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو وأق

 نوفمبر/ تشرین الثاني. 17المقرر في الجلسة الختامیة یوم الجمعة الموافق 
في مقرره بشأن التوجیھ المتعلق بآلیة التنمیة النظیفة  النتیجة النھائیة:

)FCCC/KP/CMP/2017/L.2یحث مؤتمر األطراف العامل بوصفھ ،( 
اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو األطراف على عدة أمور من بینھا، 
على صكوك قبول تعدیل الدوحة، ویطلب إلى المجلس التنفیذي آللیة التنمیة 
 النظیفة مواصلة تبسیط عملیة وضع خطوط األساس الموحدة والموافقة علیھا.

نوفمبر/  6فق : في یوم االثنین المواالمسائل المتعلقة بالتنفیذ المشترك
تشرین الثاني، أحاط مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في 
بروتوكول كیوتو علماً بالتقریر السنوي للجنة اإلشراف على التنفیذ المشترك 

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

تم تناول  المسائل المتعلقة بصندوق التكیف: تقریر مجلس صندوق التكیف:
) للمرة األولى في جلسة عامة FCCC/KP/CMP/2017/6ھذا البند (

نوفمبر/ تشرین الثاني، وفي مشاورات غیر  7انعقدت یوم الثالثاء الموافق 
 ).إیرلندارسمیة تشارك في تیسیرھا باشینس دامبتي (غانا) وجیما أوریلي (

وفي جلسة عامة، أفاد مندوب مجلس صندوق التكیف بأن الصندوق تلقى 
لطلبات؛ وبأنھ یؤدي مھمتھ بفعالیة؛ وبأنھ یعمل فعلیاً عدداً غیر مسبوق من ا

على تیسیر تنفیذ اتفاق باریس. وأفاد بأن الصندوق قد تلقى مساھمات بقیمة 

 ملیون دوالر أمریكي في العام الماضي.  81.4
في مشاورات غیر رسمیة أعربت األطراف عن آرائھا بشأن مسودات 

ضمین مسودات االستنتاجات أعدادا االستنتاجات المقترحة، وناقشت كیفیة ت
حدیثة بشأن التمویل. واقترحت بعض البلدان المتقدمة أن یقوم مجلس صندوق 
التكیف بإصدار ملحق لتقریره یتضمن أعدادا أكثر تحدیثاً بالتزامن مع دورات 
مؤتمر األطراف، وبطریقة مماثلة للصندوق األخضر للمناخ ومرفق البیئة 

 العالمیة.  
قشات ذات صلة في إطار الفریق العامل المخصص، حیث ناقشت وحدثت منا

البلدان دور صندوق التكیف في خدمة اتفاق باریس، باإلشارة إلى تكلیف 
األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق  ةالدور

باریس وتكلیف الدورة الثانیة والعشرین لمؤتمر األطراف. وقد شدد مندوبو 
ید من البلدان النامیة على "وجوب" أن یخدم صندوق التكیف اتفاق العد

ق معظم، إن لم یكن كل، جوانب الحوكمة والجوانب یباریس، ووجوب تطب
المؤسسیة للصندوق مع إجراء التغییرات الالزمة. وأكد مندوبو عدة بلدان 
متقدمة على ضرورة اتخاذ مقرر بشأن الصندوق یقضي بأنھ "ینبغي أن 

اتفاق باریس، بعد استعراض مختلف أسالیب الحوكمة واألسالیب یخدم" 
المؤسسیة، وأنھ ینبغي وجود فترة انتقالیة لنقل سلطة الصندوق من مؤتمر 
األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو إلى مؤتمر 
األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس. ویتناول تقریر 

ریق العامل المخصص ھذه المناقشات بمزید من التفاصیل. (انظر صفحة الف
15( 

نوفمبر/ تشرین الثاني، أقر مؤتمر األطراف  18وفي یوم السبت الموافق 
 العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو المقرر.

) قام مؤتمر FCCC/KP/CMP/2017/L.4في مقرره ( النتیجة النھائیة:
امل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو بعدة أمور األطراف الع

 من بینھا ما یلي: 
  اإلعراب مجدداً عن قلقھ بشأن المسائل المتعلقة باستدامة تمویل

صندوق التكیف ومدى كفایتھ وإمكانیة التنبؤ بموارده بسبب عدم 
 .الیقین الحالي بشأن شھادات إثبات خفض االنبعاثات

 لموارد المالیة، بما في ذلك تقدیم الدعم التشجیع على زیادة ا
الطوعي، باإلضافة إلى حصة العائدات المحصلة على شھادات 
إثبات خفض االنبعاثات، من أجل دعم جھود تعبئة الموارد التي 

 یضطلع بھا مجلس صندوق التكیف بھدف تعزیز عمل الصندوق.
  تشجیع مجلس إدارة صندوق التكیف على مواصلة مداوالتھ بشأن

تعزیز وتبسیط سیاسات االعتماد للكیانات المنفذة، بما في ذلك 
 إعادة اعتماد الكیانات التي سبق اعتمادھا. 

  الطلب إلى مجلس صندوق التكیف أن یدرج في تقریره السنوي
معلومات عن اجتماعاتھ والتطورات األخرى ذات الصلة التي 

 حدثت بعد نشر الجزء الرئیسي من التقریر السنوي. 
 وعمال تقر ً یر أن یخدم صندوق التكیف اتفاق باریس وفقا

بالمقررات التي ستتخذ في الجزء الثالث من الدورة األولى لمؤتمر 
األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس 

 ). 2018(دیسمبر/ كانون األول  
  تقریر النظر فیما إذا كان صندوق التكیف وحده ھو الذي سیخدم

اریس، بتوجیھ من مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع اتفاقیة ب
األطراف في اتفاق باریس والمساءلة أمامھ، بناء على توصیة 
یقدمھا ھذا المؤتمر بشأن ھذه المسألة إلى الدورة الخامسة عشر 
لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول 

   ).2019(نوفمبر/ تشرین الثاني  15كیوتو 
  اإلشارة إلى التقدم الذي أحرزه الفریق العامل المخصص في

االضطالع باألعمال التحضیریة الالزمة لمعالجة الترتیبات 
اإلداریة والترتیبات المؤسسیة والضمانات وأسالیب تشغیل صندوق 

التكیف لخدمة اتفاق باریس، بما في ذلك مصادر التمویل، التي 
وصیات بشأنھا من الفریق العامل تحددھا األطراف، والتطلع إلى ت

 .2018المخصص في عام 
 

أحیل ھذا االستعراض الثالث لصندوق التكیف: 
إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ (انظر صفحة   (FCCC/TP/2017/6)البند
22.( 
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تقریر االجتماع الوزاري الرفیع المستوى بشأن زیادة االلتزام ببروتوكول 
نوفمبر/ تشرین  6: تم تناول ھذا البند للمرة األولى یوم األثنین الموافق كیوتو

الثاني، ثم في مشاورات غیر رسمیة ترأسھا لوك دونیفالو، رئاسة الدورة 
 الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف العامل. 

البالغات المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول: البالغات 
 )18ند إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ. (انظر صفحة أحیل ھذا البالوطنیة: 

التقریر التجمیعي السنوي وتقریر المحاسبة لفترة االلتزام الثانیة المقدمة 
في یوم االثنین من األطراف المدرجة في المرفق باء من بروتوكول كیوتو: 

نوفمبر/ تشرین الثاني، أحاط مؤتمر األطراف العامل علماً  6الموافق 
 (FCCC/KP/CMP/2017/3 and Add.1)ات المقدمة بالمعلوم

: أحیل ھذا البند إلى الھیئة الفرعیة بناء القدرات بموجب بروتوكول كیوتو
 )18للتنفیذ. (انظر صفحة 

: في جلسة عامة من بروتوكول كیوتو 14-3و 3-2المسائل المتعلقة بالمادة 
بینیماراما، رئیس  نوفمبر/ تشرین الثاني، أبلغ 18انعقدت یوم السبت الموافق 

الدورة الثالثة عشر لمؤتمر األطراف العامل أنھ ال توجد نتائج محددة بشأن 
ھذه المسائل، وسوف تواصل الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة 

 العلمیة والتكنولوجیة في دورتھما الثامنة واألربعین النظر في ھذه المسائل.
والمؤسسیة: تقریر مراجعة الحسابات والبیانات  المسائل اإلداریة والمالیة

أحیل ھذا : 2017-2016: أداء الموازنة لفترة السنتین 2016المالیة لعام 
 )25البند إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ. (انظر صفحة 

أحیل ھذا البند إلى الھیئة  :2019-2018موازنة البرنامج لفترة السنتین 
 )25الفرعیة للتنفیذ. (انظر صفحة 

 18: في الجلسة العامة المنعقدة یوم السبت الموافق الجلسة العامة الختامیة
نوفمبر/ تشرین الثاني، اتخذت األطراف قراراً یعرب عن امتنانھا لحكومة 

 ).FCCC/KP/CMP/2017/L.3ألمانیا وشعب مدینة بون (
وقدم جورج بورستنغ، مقرر الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ 

جتماع األطراف في بروتوكول كیوتو، مسودة تقریر الدورة ا
)FCCC/KP/CMP/2017/L.1  .الذي أقره مؤتمر األطراف العامل ( 

وأغلق باینیماراما، رئیس الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف العامل 
من  6:34بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو، الجلسة في الساعة 

 نوفمبر/ تشرین الثاني. 18لموافق صباح یوم السبت ا
 

 مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس
نوفمبر/ تشرین الثاني، أقر  6: في یوم االثنین الموافق المسائل التنظیمیة 

مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس جدول 
 . (FCCC/PA/CMA/2017/1)أعمالھ وتنظیم العمل 

نوفمبر/ تشرین الثاني،  18في یوم السبت الموافق انتخاب أعضاء المكتب: 
أشار باینیماراما، رئیس الجزء الثاني من الدورة األولى لمؤتمر األطراف 
العامل إلى أن مجموعة واحدة من البلدان قد انتخبت عضواً لمكتب مؤتمر 

ً في اتفاق بار یس، وقال أن المجموعة األطراف من بلد لم یصبح بعد طرفا
 سوف تتشاور بشأن تعیین عضو مكتبھا لمؤتمر األطراف العامل.

: أبلغت أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة وضع التصدیق على اتفاق باریس
نوفمبر/ تشرین الثاني أن عدد  6بشأن تغیر المناخ یوم االثنین الموافق 

 بلداً. 169األطراف في اتفاق باریس، 
 17الموافق : أقر مؤتمر األطراف العامل في یوم الجمعة التفویض وثائق

نوفمبر/ تشرین الثاني التقریر المتعلق بوثائق التفویض 
)FCCC/PA/CMA/2017/2.( 

: تم تلخیص ھذه المناقشات، وال سیما المسائل المتعلقة بتنفیذ اتفاق باریس
بحوار تاالنوا، في ، والمعروف 2018تلك المتعلقة بالحوار التیسیري لعام 

 )4بند مؤتمر األطراف بشأن التحضیر لبدء نفاذ اتفاق باریس. (انظر صفحة 
نوفمبر/ تشرین الثاني، اعتمدت  18: في یوم السبت الموافق اختتام الدورة

األطراف قراراً تعرب فیھ عن امتنانھا لحكومة ألمانیا وشعب مدینة بون 
)FCCC/PA/CMA/2017/L.2لجنة جورج بورستنغ ). وقدم مقرر ال

) وأقرھا مؤتمر FCCC/PA/CMA/2017/L.1مسودة تقریر الدورة (
 األطراف العامل. 

وأغلق باینیماراما، رئیس الجزء الثاني من الدورة األولى لمؤتمر األطراف 

 6:29العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس، الجلسة في الساعة 
 فمبر/ تشرین الثاني.نو 18من صباح یوم السبت الموافق 

 
 الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس

الثاني، أشارت سارة باعشن  نوفمبر/ تشرین 7في یوم الثالثاء الموافق 
(المملكة العربیة السعودیة)، الرئیسة المتشاركة، عند إشادتھا بالتقدم المطرد 

لمؤتمر األطراف، المتزاید الذي أحرزه الفریق منذ الدورة الثانیة والعشرین 
 إلى أنھ ال یزال ھناك الكثیر المطلوب تحقیقھ.

شددت عدة أطراف على الفوائد والحاجة إلى التوازن واالتساق بین المسائل 
التي تتناولھا الھیئتان الفرعیتان. وأكدت معظم المجموعات على توقعاتھا 

ة بشأن معظم بنود جدول األعمال الموضوعیة، في حین أبرز مندوبو عد
بلدان نامیة الحاجة إلى تناول قضایا التخفیف والتكیف وسبل التنفیذ وتدابیر 

 االستجابة في عدة بنود موضوعیة.
وفیما یتعلق بالعملیة والنتائج المحتملة للدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر 
األطراف، أعرب مندوب االتحاد األوروبي عن عدم اقتناعھ بفعالیة تجمیع 

ئق أو آراء األطراف كوسیلة إلجراء العملیة. وأكد مندوب التقاریر والوثا
أسترالیا، نیابةً عن مجموعة المظلة، على ضرورة تمتع الفریق العامل 
المخصص بالمرونة وأن یسمح بتناول كل بند والتقدم فیھ بحسب الوتیرة 
الخاصة بھ. ودعا مندوب سویسرا، نیابةً عن مجموعة السالمة البیئیة، 

متشاركین إلى الحفاظ على التوازن العام في العملیة، مع تعمیق الرئیسین ال
 مضمون النص وصالبتھ بشكل تدریجي.

سلط مندوب مالي، نیابةً عن المجموعة األفریقیة، ومندوب إثیوبیا، نیابةً عن 
أقل البلدان نمواً، الضوء على الطابع الُملح للمفاوضات النصیة. وطالب 

لدان النامیة متقاربة التفكیر، بوضع مسودة نص مندوب إیران، نیابةً عن الب
تفاوضي واحد تشمل جمیع العناصر. وأعرب مندوب المملكة العربیة 
السعودیة، نیابةً عن المجموعة العربیة، عن تفضیلھ التخاذ قرار جامع في 

 .2018عام 
وصرح مندوب المالدیف، نیابةً عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، 

ألطراف بون بعد وضع خطة عمل شاملة وجدوال زمنیاً بضرورة مغادرة ا
شامال. ودعم مندوب البرازیل، نیابةً عن البرازیل واألرجنتین وأوروغواي، 
فكرة إعداد عناصر نصیة، مشیراً إلى أنھ ینبغي االتفاق على التمییز بین 

والعناصر التي یمكن تناولھا في  2018العناصر التي تم سیتم تناولھا في 
 حق.وقت ال

وفیما یتعلق بصندوق التكیف، أقر مندوب البلدان النامیة متقاربة التفكیر بأن 
الصندوق ینبغي أن یكون مجدیاً التفاق باریس. ودعا مندوب أقل البلدان نمواً 
إلى اتخاذ مقرر خالل الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف. واقترح 

تخذ مؤتمر األطراف مقرراً في مندوبو البرازیل وأرجنتین وأوروغواي أن ی
2018. 

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

وصف مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالشباب مبادرة العمل من 
 ا الركیزة األساسیة في اتفاق باریس. أجل التمكین المناخي بأنھ

ودعا مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة باألعمال التجاریة والصناعة 
 إلى إقامة حوار شامل مع قطاع األعمال كجزء من نھج "االقتصاد الشامل".

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

 تفاوضي.
وأعرب مندوب منظمة العدل المناخي عن أسفھ من تصریح بعض األطراف 

 بأن مساھماتھا المحددة وطنیاً ال تتعلق إال بالتخفیف ولیس بسبل التنفیذ.
 وشدد مندوب الشعوب األصلیة على تأثر ھذه الشعوب 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 

 االنتقال العادل في مساھماتھا المحددة وطنیاً.إدراج سبل 
شن ع: انتخبت األطراف سارة بالمسائل التنظیمیة: انتخاب أعضاء المكتبا
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وجو تیندال (نیوزیلندا) لفترة ثانیة متتالیة مدتھا سنة واحدة، یوم الثالثاء 
 الثاني. نوفمبر/ تشرین 7الموافق 

لثاني، أبلغت الرئیسة المتشارك ا نوفمبر/ تشرین 18وفي یوم السبت الموافق 
 باعشن أن آنا سیرزیسكو (بولندا) ستواصل عملھا كمقرر للدورة.

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

ى، فیما عدا البند الفرعي المتعلق الفریق العامل المخصص في دورتھ األول
بالتحضیر لبدء دخول اتفاق باریس حیز التنفیذ، والذي تم االنتھاء منھ في 

 ).FCCC/APA/2017/3( 2016مراكش في 
اقترحت باعشن، الرئیسة المتشاركة، ووافقت األطراف على  تنظیم العمل:

 2016تطبیق 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 رؤساء الھیئتین 

تساق والترابط؛ وتم تشجیع األطراف على إبقاء الفرعیتین لضمان اال
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: النطاق، بما في ذلك 

، والمحتوى بما في ذلك السرد و/أو النقاط و/أو الخطوط العریضة الھیكلیة
الخیارات، فضال عن المواضع المخصصة للروابط  الخاصة بالعمل الذي یتم 

 القیام بھ في أماكن أخرى.
 

: اجتمع الفریق العامل فریق االتصال الخاص بالفریق العامل المخصص
وعیة. المخصص في فریق اتصال للنظر في جمیع بنود جدول أعمالھ الموض

نوفمبر/ تشرین الثاني.  14والثالثاء  7واجتمع الفریق یوم الثالثاء الموافق 
وعقدت مشاورات غیر رسمیة بشأن جمیع البنود الموضوعیة، وموجزھا فیما 

 :یلي
نوفمبر/ تشرین الثاني، أكدت تیندال، الرئیسة  7في یوم الثالثاء الموافق 

المقترح ألعمال الدورة، الذي  المتشاركة للفریق العامل المخصص، التنظیم
ً واقترحت أھداف  وافقت علیھ األطراف مرة أخرى. وقدمت بعد ذلك تحدیثا

 لھذه الدورة بشأن كل بند من بنود جدول األعمال الموضوعیة.
من جدول األعمال، "مزید من التوجیھ واإلرشاد  3وفیما یتعلق بالبند رقم 

" أشارت إلى ضرورة 21-أ  / م1فیما یتعلق بقسم التخفیف من المقرر 
 توضیح عناصر التوجیھ واإلرشاد وكیفیة تطبیقھا.

من جدول األعمال "بالغات التكیف"، اقترحت أن  4وفیما یتعلق بالبند رقم 
تركز األطراف على وضع إطار یصور التوجیھ العام، الذي دعت إلیھ بعض 

 رى.األطراف، والتوجیھ الخاص باألدوات الذي دعت إلیھ أطراف أخ
من جدول األعمال "أسالیب وإجراءات وإرشادات  5وفیما یتعلق بالبند رقم 

إطار شفافیة العمل والدعم" اقترحت عدة أمور من بینھا، التركیز على تحدید 
 العناصر بطریقة شاملة تستند إلى الترتیبات القائمة.

التقییم  عملیةبمن جدول األعمال، "المسائل المتصلة  6وفیما یتعلق بالبند رقم 
العالمي"، اقترحت أن تعمل األطراف اآلن على وضع الخطوط العریضة 

 ألسالیب جمع المدخالت ومصادرھا.
من جدول األعمال "أسالیب وإجراءات اللجنة لتیسیر  7وفیما یتعلق بالبند رقم 

التنفیذ وتعزیز االمتثال" قالت إن المداوالت یجب أن تتناول روابط متعددة 
 مجاالت أخرى من برنامج عمل اتفاق باریس.محتملة مع 

من جدول األعمال "المسائل األخرى المتصلة بتنفیذ  8وفیما یتعلق بالبند رقم 
اتفاق باریس" أوضحت أن العمل سیستمر بشأن المسائل المتعلقة بصندوق 

 التكیف الذي یخدم اتفاق باریس، وكذلك بشأن خمس مسائل إضافیة محتملة.
، بدعم من مندوبي الھند والسعودیة، تحدید أسالیب وصف مندوب الصین

ً للمادة  اإلبالغ بمعلومات عن توفیر الموارد المالیة العامة للبلدان النامیة وفقا
من اتفاق باریس (الشفافیة المالیة المتوقعة) بأنھا "قضیة بال مأوى"  9-5

ذه تفتقر إلى التقدم، ودعا إلى تخصیص بعض الوقت ومیسرین متشاركین لھ
المسألة. وقال تیندال أن ھذه المسألة ستناقش في المشاورات غیر الرسمیة 

 المنعقدة في إطار البند الفرعي المتعلق بمسائل أخرى.

نوفمبر/ تشرین الثاني مسودة النتائج  14وقدمت تیندال یوم الثالثاء الموافق 
 التي تضمنت عشر فقرات مع نص مكتوب بین أقواس في أربع فقرات تتعلق
بما یلي: ما إذا كان ینبغي إلحاق المذكرات غیر الرسمیة التي أعدت خالل 

)؛ الدعوة إلى 4ھذه الدورة كمرفق بنتائج الفریق العامل المخصص (الفقرة 
)؛ 8)؛ وطلب تقدیم ورقات تقنیة (الفقرة 7تقدیم الوثائق والتقاریر (الفقرة 

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

، أیدت مندوبة البرازیل، نیابةً عن مجموعة 4وفیما یتعلق بالفقرة رقم 
البرازیل وأرجنتین وأوروغواي، ومندوب إثیوبیا، نیابةً عن أقل البلدان نمواً، 

حاد ومندوب إیران، نیابةً عن البلدان النامیة متقاربة التفكیر، ومندوبة االت
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 

وافقة مندوب مجموعة السالمة البیئیة، بدعم من مندوب جورجیا، إضافة م
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 یُفسر على أن الفریق العامل المخصص 

  لم یكن یتناول بالفعل تلك المسائل الموضوعیة.
جنوب أفریقیا، نیابةً عن المجموعة األفریقیة، إلى إدراج ثالثة  دعا مندوب

خیارات بشأن كیفیة المضي قدما في العمل المتعلق بالمسألة اإلضافیة 
ً للمادة  من االتفاقیة  5-9المحتملة ألسالیب إبالغ المعلومات المالیة وفقا

ت المتحدة (الشفافیة المالیة المتوقعة). واعترض مندوبو أسترالیا والوالیا
واالتحاد األوروبي على ھذا األمر، حیث قالت مندوبة االتحاد األوروبي أن 
ً في حین أن نتائج الفریق العامل المخصص كانت  االقتراح كان موضوعیا
إجرائیة. وذكر مندوب المجموعة األفریقیة إن االقتراح یسیر على الطریق 

 الصحیح، ووصفھ بأنھ إجرائي.
(التي توصي رئیس مؤتمر األطراف بالنظر في  5رقم  وفیما یتعلق بالفقرة

خیارات الجمع بین نتائج العمل التي توصلت لھا مختلف الھیئات)، اقترح 
مندوب المملكة العربیة السعودیة، نیابةً عن المجموعة العربیة، حذف اإلشارة 
ً ذلك باالزدواجیة. وأعرب مندوب  إلى ھدف توضیح التقدم المحرز، واصفا

ات المتحدة عن قلق بالده إزاء غموض "الجمع بین"، قائال أن الفقرة ال الوالی
 یجب أن تتضمن تجمیعاً للنص.

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

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

 غیر الرسمیة، واعترض مندوب الھند على ذلك.
وب مجموعة البرازیل ، عارض مند8و  7وفیما یتعلق بالفقرتین رقم 

واألرجنتین وأوروغواي، ومندوب مجموعة المظلة، ومندوبة االتحاد 
األوروبي، ومندوب الوالیات المتحدة الدعوة إلى تقدیم وثائق وتقاریر أو 
أوراق تقنیة. وقال مندوب جزر المالدیف، نیابةً عن تحالف الدول الجزریة 

لمستقلة ألمریكا الالتینیة الصغیرة، ومندوب بیرو، نیابةً عن الرابطة ا
والكاریبي، ومندوبا إندونیسیا والھند أن الوثائق والتقاریر الجدیدة لیست 
ضروریة في ھذه المرحلة. وقال مندوبا مجموعة السالمة البیئیة وجورجیا أن 
ً لجمیع البنود، مقترحین إمكانیة تقدیم  تقدیم الوثائق والتقاریر لیس مطلوبا

 (عملیة التقییم العالمي). 6تقنیة للبند رقم  تقاریر ووثائق وورقة
، صرح مندوب البلدان النامیة متقاربة التفكیر بعدم 8وفیما یتعلق بالفقرة رقم 

سیلقي بالمزید من األعباء على  ذلك  ضرورة تبسیط وجھات النظر وأن
األمانة العامة. وأشار مندوب الصین إلى عدم وضوح الكیفیة التي سیتم بھا 

، وأید االحتفاظ بالنصوص التجمیعیة للحفاظ على جمیع وجھات التبسیط
 النظر.

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

، عارض مندوب مجموعة المظلة الدعوة إلى عقد 9وفیما یتعلق بالفقرة رقم 
اول عدة بنود، وشدد على ضرورة اجتماعات موائد مستدیرة تستھدف تن

التوصل إلى اتفاق خالل الجزء الرابع من الدورة األولى للفریق العامل 
المخصص یفید بإدراج المخرجات في المناقشات المقرر إجرائھا في الدورة 
المقبلة. ونوھت مندوبة االتحاد األوروبي إلى عدم الحاجة إلى عقد دورة 

إنھا تقترح عقدھا في أكتوبر/ تشرین األول إضافیة، ولكن إذا تقرر ذلك، ف
2018. 
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      نشرة مفاوضات األرض         

 توبعد تعلیق الدورة لمدة نصف ساعة، استأنفت تیندال العمل، وقدم
التعدیالت النصیة التالیة: إرفاق المذكرات غیر الرسمیة بالنتائج؛ وحذف 
النص الخاص بتوصیة رئیس مؤتمر األطراف بجمع نتائج جمیع المسائل 

اتفاق باریس لتوضیح التقدم المحرز؛ وتحدید موعد المتصلة ببرنامج عمل 
إصدار المذكرة التوضیحیة للرئیسین المتشاركین بحلول أوائل أبریل/ نیسان 

واالستعاضة عن مسودة الفقرات الخاصة بالتقاریر والوثائق  2018
والورقات التجمیعیة التي تتضمن فقرة تشیر إلى دعوة األطراف إلى تقدیم 

ً بأن تخصیص وقت إضافي للتفاوض في  تھا. وأحاطتقاریرھا ووثائق علما
 قد یكون مجدیاً. 2018عام 

وعلى ضوء عدم وجود توافق في اآلراء بشأن اقتراح المجموعة األفریقیة، 
اقترحت تیندال أن یدرج الرئیسان المتشاركان ھذا االقتراح في تقریرھما 

تقریر الخطي المقدم الشفوي المقدم إلى مؤتمر األطراف وطلبت إدراجھ في ال
للمؤتمر. وباإلضافة إلى ذلك، اقترحت أن یوضح الرئیسان المتشاركان 

في  2018اختالف اآلراء حول الحاجة إلى عقد دورة إضافیة في عام 
 تقریرھما المقدم إلى مؤتمر األطراف.

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

على المستوى الداخلي. وطلب مندوب مجموعة السالمة البیئیة توضیحاً بشأن 
طریقة تناول الرئیسین المتشاركین القتراح المجموعة الخاص بتوجیھ دعوة 
واضحة إلى التركیز على المضمون خالل الدورة المقبلة للفریق العامل 

 خصص. الم
وبعد أن أفادت تیندال أن مسودة النتائج المنقحة ستكون متاحة في مساء الیوم 

سیجري النظر فیھا خالل الجلسة العامة الختامیة للفریق العامل  ھنفسھ، وأن
نوفمبر/ تشرین الثاني،  15المخصص المقرر انعقادھا یوم األربعاء الموافق 

أغلقت تیندال اجتماع فریق االتصال. أجریت مشاورات غیر رسمیة یوم 
نوفمبر/  18نوفمبر/ تشرین الثاني حتى یوم السبت  16الخمیس الموافق 

شرین الثاني. وتم إقرار النتائج في الجلسة العامة للفریق العامل المخصص ت
 نوفمبر/ تشرین الثاني. 18المنعقدة یوم السبت الموافق 

 
 

 21-/ م أ 1مزید من التوجیھ واإلرشاد بشأن قسم التخفیف من المقرر 
ً على النحو المحدد في  (نتائج باریس): مالمح المساھمات المحددة وطنیا

(التوجیھ الخاص بالمساھمات المحددة وطنیاً)؛ معلومات لتسھیل  26رة الفق
الوضوح والشفافیة وفھم المساھمات المحددة وطنیاً على النحو المحدد في 

؛ حساب مساھمات األطراف المحددة وطنیاً على النحو المحدد في 28الفقرة 
وطنیاً): (التوجیھ واإلرشاد لحساب مساھمات األطراف المحددة  31الفقرة 

تشارك في تیسیر المشاورات غیر الرسمیة بشأن ھذا البند سین لیانغ شیاه 
 (سنغافورة) وجیرترود والنسكي (النمسا). 

أشادت األطراف باجتماع  الثاني، نوفمبر/ تشرین 8في یوم األربعاء الموافق 
 6ق المائدة المستدیرة الذي انعقد أثناء الدورة التي ٌعقدت یوم االثنین المواف

نوفمبر/تشرین الثاني، والورقة غیر الرسمیة التي أعدھا المیسران 
). APA.2017.5.INFORMALNOTEالمتشاركان من الدورة السابقة (

واتفق مندوبو الكثیر من البلدان على ضرورة إدراج مختلف القدرات في 
اإلرشادات، في حین اقترح بعض مندوبي البلدان النامیة تقدیم معلومات عامة 

ستكمل باإلرشادات المقدمة من البلدان النامیة والمتقدمة. واتفق مندوبو بعض ت
البلدان المتقدمة على الحاجة إلى إقرار نھج متباین، أال أنھم رفضوا "النھج 

المتفرع". وشدد البعض األخر على ضرورة الموازنة بین المتشعب أو
قد تعتبر بمثابة "آلیة اإلرشادات التي یمكن أن تكون مفصلة للغایة لدرجة أنھا 

مخزیة"، واإلرشادات التي قد تتسم بالعمومیة لدرجة أنھا ال تكون مجدیة في 
المندوبین على الحاجة إلى بناء  الوفاء بالتزامات االتفاق. وشدد العدید من

القدرات. واختلفت األطراف على وضع مجموعة واحدة من مسودات المبادئ 
 آلراء المتباینة بشأن تفعیل التمایز.التوجیھیة أم مسودتین لتوضیح ا

وفي إشارة إلى ضیق الوقت المتاح، عرض تشیھ، المیسر المتشارك، وثیقة 
من صفحة واحدة تضمنت العناوین التالیة: التحذیرات والنھج العام والجوانب 
اإلجرائیة والمواد األولیة لوضع العناصر الموضوعیة. واقترح أن تقدم 

االتفاق على  األطراف مدخالتھا في ھذه الورقة، ولكن لم تتمكن األطراف من
 طریق للمضي قدماً.  

اقترح مندوبو بعض البلدان المتقدمة والبلدان النامیة استخدام المالحق الواردة 
في الورقة غیر الرسمیة التي أعدھا المیسران كأساس للمضي قدماً. واقترح 
مندوبو مجموعة من البلدان النامیة، بدعم من أخرین، إدراج ھیكل وعناوین 

ة، فضال عن قضایا محددة، وصیاغة مجموعات من وعناوین فرعی
المعلومات أو الخیارات، في الوثیقة. ودعا مندوبو إحدى المجموعات إلى 
إعداد مجموعتین من اإلرشادات في العناصر الموضوعیة الخاصة 
بالمعلومات والمحاسبة، في حین عارضھم مندوب إحدى البلدان في ذلك. وأید 

لمبدئیة" ولكنھم لم یتوصلوا إلى اتفاق حول الشكل الكثیرون "وثیقة المواد ا
والمحتوى بالتحدید. وأعربت األطراف عن تأییدھا القتراح المیسرین 
المتشاركین إلعداد وثیقة، مشددة على ضرورة األخذ بجمیع اآلراء واحترام 

 الخطوط الحمراء.
 صفحة تحتوي 45وقد عقبت األطراف على وثیقة "مواد مبدئیة" تتألف من 

على نص حول البنود الفرعیة الثالثة، باإلضافة إلى عناصر موضوعیة عن 
المعلومات والمحاسبة أدرجت في مالحق تحتوي على وجھات نظر األطراف 
مجمعة في ثالث وحدات. وأشاد عدد كبیر من المجموعات والبلدان بعمل 
 المیسرین المتشاركین، لكنھم أشاروا إلى أن الوثیقة تحتوي على مواضع

ازدواجیة وتكرار. ودعا مندوب أحد البلدان النامیة إلى نقل وحدات العناصر 
إلى النص الرئیسي وإزالة االزدواجیة من وحدتین من وحدات المعلومات. 
وعارض عدد من المندوبین إزالة االزدواجیة الموجودة في وحدات 

بعض المعلومات، ولكنھم أیدوا القیام بذلك داخل الوحدات. وقال مندوبو 
البلدان المتقدمة أن الوثیقة تناولت وجھة نظر إحدى المجموعات بصورة 
أكبر، ودعوا إلى معاملة جمیع وجھات النظر بصورة متساویة. ولم توافق 
األطراف على مقترحات تبسیط النص في ھذه المرحلة، ودعا عدد من 

 األطراف والمجموعات إلى إتاحة الوقت لمواصلة دراسة النص. 
 ً على وثیقة المواد المبدئیة، اقترح مندوب إحدى البلدان المتقدمة: نقل  وتعقیبا

"وحدتین" من المالحق المتعلقة بالمعلومات والمحاسبة إلى الجزء الرئیسي 
للنص؛ وطلب إدراج الوثائق والتقاریر المقدمة من األطراف كمرفقات بعد 

نص، بما في كل قسم ذي صلة؛ كما طلب من المیسرین المتشاركین تبسیط ال
ذلك وحدات المعلومات. واقترح مندوب إحدى مجموعات البلدان النامیة 
االستعاضة عن وحدتین من المعلومات بالتقاریر والوثائق المقدمة من 
األطراف. واقترح والنسكي، أن تقدم األطراف أثناء الدورة تقاریر ووثائق 

ً ف ي النص، عن المعلومات والمحاسبة وعن أي شيء قد یكون منقوصا
ووافقت األطراف على ذلك. كما كلفت األطراف المیسرین المتشاركین 
بتبسیط الوثیقة والموافقة على أن تشیر األطراف فیما تقدمھ من وثائق 

 وتقاریر إلى تفضیلھا فیما یتعلق باإلسناد.
في مشاورات غیر رسمیة أجریت الحقاً، قدم سین تشیھ، المیسر المتشارك، 

صفحة. وبینما أعرب لیانغ عن  180لمبدئیة" مكونة من وثیقة "المواد ا
شواغلھ إزاء طول الوثیقة، أال أنھ أشار إلى أنھا تتضمن عدة إشارات إلى 
ضرورة وضع شواغل األطراف في االعتبار، وأعرب عن أملھ في أن تمكن 
ھذه الوثیقة األطراف من بدء مفاوضات موضوعیة خالل الجزء الخامس من 

للفریق العامل المخصص. وأعرب الكثیرون عن ارتیاحھم  ولىالدورة األ
لتفویض المیسرین المشاركین بالعمل على النص قبل انعقاد الجزء الخامس 
من الدورة األولى للفریق العامل المخصص، واقترح مندوب إحدى 
مجموعات البلدان النامیة أن یقوم المیسرون المتشاركون بتبسیط الوثیقة 

وافقت البلدان على إحالة الوثیقة إلى الرئیسین المتشاركین وتوحید اآلراء. و
للفریق العامل المخصص، باعتبارھا المذكرة غیر الرسمیة للمیسرین 

 المتشاركین للجزء الرابع من الدورة األولى للفریق العامل المخصص.
 

توجیھات وإرشادات أخرى تتعلق ببالغات التكییف، بما في ذلك عدة أمور 
-7عناصر المساھمات المحددة وطنیاً، المشار إلیھا في المادتین من بینھا، 

: تشارك في تیسیر المشاورات غیر الرسمیة من اتفاق باریس 11-7و 10
 المتعلقة بھذا البند خولیو كوردانو (شیلي) وبیت الفندر (كندا).

بدأ أعضاء الوفود في النظر في وثیقة المواد المبدئیة التي تتضمن قائمة 
ل األساسي" بالعناوین والعناوین الفرعیة المعدة، وتطورت ھذه القائمة "الھیك

إلى ثالثة إصدارات من المذكرات غیر الرسمیة استناداً إلى مدخالت 
األطراف والتي تناولت بمزید من التفصیل المحتویات الممكنة من العناوین 

 والعناوین الفرعیة.   
ین والعناوین الفرعیة التالیة: الدیباجة اقترح مندوب أحد البلدان النامیة العناو

والمبادئ التوجیھیة والغرض وعناوین فرعیة بشأن عناصر القبول أو 
الرفض واألدوات، وأخرى حول قضایا التوقیت والتكرار والروابط والدعم، 
وعناوین فرعیة أخرى عن الدعم إلعداد وتقدیم بالغات التكیف، وتنفیذ 

طط واالستراتیجیات في البالغات وأسالیب االحتیاجات واألولویات والخ
الدعم ومسائل أخرى. وتباینت اآلراء فیما بین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة 
بشأن ما إذا كان ینبغي المضي قدماً في المفاوضات استناداً إلى ھذا االقتراح 
أو أن تتناول مجاالت التقارب فقط. وشدد مندوبو عدة بلدان نامیة على 

أن تتضمن المبادئ التوجیھیة  ضرورةرة تقدیم الدعم للبلدان النامیة، وضرو
مسؤولیات مشتركة وإن كانت متباینة والقدرات ذات الصلة، والظروف 
الوطنیة والمرونة. واعترض الكثیر من مندوبي البلدان المتقدمة على إدراج 

س. مبادئ توجیھیة، مشیرین إلى أن ھذه المبادئ مدرجة في اتفاق باری
وصرح مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن أشكال اإلبالغ اإللزامیة أو 
المشتركة تزید من األعباء وتقلل المرونة، واقترح أن وضع قائمة بالعناصر 

 أن تقلل من األعباء.یُمكن 
واقترح مندوب إحدى مجموعات البلدان النامیة، بدعم من مندوب أخر، أن 
یكون ھناك مجموعتین منفصلتین من التوجیھات الخاصة ببالغات التكیف: 
توجیھات عامة وتوجیھات خاصة بالمساھمات المحددة وطنیاً. إال أن ھذا 

ث أشاروا االقتراح لم یجد قبوال من العدید من مندوبي البلدان المتقدمة، حی
فة بوضع توجیھات بشأن بالغات التكیف ولیس اإلبالغ كلَ إلى أن المجموعة مً 
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عن التكیف من خالل المساھمات المحددة وطنیاً. وأوضح مندوب إحدى 
مجموعات البلدان النامیة أن ھذا االقتراح یستند إلى عدم وجود توجیھات 

ذكر العدید من بشأن بالغات التكییف في المساھمات المحددة وطنیاً. و
 المندوبین أن ھذا االقتراح یمكن أن یسفر عن مزید من األعباء.  

في مشاورات غیر الرسمیة أجریت الحقاً، أفاد المیسر المتشارك الفندر بأن 
الرئیسین المتشاركین للفریق العامل المخصص قد طلبا من المیسرین 

بمزید من التفصیل، المتشاركین تقدیم إصدار ثاني من المذكرة غیر الرسمیة 
وال سیما تحت عنوان العناصر، من أجل ضمان "قابلیة مقارنتھا" مع العمل 

 الجاري في إطار بنود جدول أعمال الفریق العامل المخصص.
وحول اإلصدار الثاني من المذكرة غیر الرسمیة، طلب مندوبو عدة بلدان 

ارباً بین وجھات نامیة إدراج نص یوضح أن المذكرة غیر الرسمیة ال تمثل تق
نظر األطراف، وال سیما بشأن العناصر. واقترح مندوب إحدى البلدان 
المتقدمة، بدعم من مجموعتین من البلدان النامیة، عدم تحدید المساھمات 
ً في الخیارین المتعلقین بتوجیھات وإرشادات التكیف،  المحددة وطنیا

لي: التوجیھ الخاص واالستعاضة عن ذلك بإدراج الخیارات المتعلقة بما ی
بالوسائل، مع إدراج الوسائل المحتملة في نقاط فرعیة؛ والتوجیھ غیر المحدد. 
وأید مندوبو العدید من البلدان النامیة أن تتضمن المذكرة غیر الرسمیة طلب 
الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ إعداد مبادئ توجیھیة بشأن 

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

 إلى أن ذلك یعد خارج نطاق بند جدول األعمال.
تم تنقیح المذكرة غیر الرسمیة بحیث تشمل المقترحات المطروحة وتمت 

 یق العامل المخصص. إحالتھا إلى فریق االتصال التابع للفر
 

تمت مناقشة ھذا  أسالیب وإجراءات وإرشادات إطار شفافیة العمل والدعم:
البند في مشاورات غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا شیانغ غاو (الصین) 
وأندرو راكستراو (الوالیات المتحدة). وناقش المندوبون األمور التالیة: أساس 

واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة، التمییز بین االلتزامات في األسالیب 
والرموز االصطالحیة التي أدخلھا المیسران المتشاركان في وثیقة المواد 
المبدئیة التي تشیر إلى األحكام التي تنطبق على تجمعات األطراف. 

من اتفاق  5-9والعناوین اإلضافیة، بما في ذلك عنوان بخصوص المادة 
بشأن دعم إعداد المساھمات المحددة وطنیاً  باریس (الشفافیة المالیة المتوقعة)

وبالغات التكییف والدراسة التیسیریة متعددة األطراف للتقدم المحرز 
واستعراض الخبراء التقنیین، والحاجة إلى الموافقة على الدعم المسجل في 

التزامات ب الوفاءاإلطار من قبل مقدمي الدعم والحاصلین علیھ، وذلك بھدف 
 اتفاق باریس.  

من عملیات المراجعة، أحال المیسران المتشاركان وثیقة المواد  االنتھاءوبعد 
 المبدئیة إلى فریق االتصال التابع للفریق العامل المخصص للنظر فیھا. 

 
المسائل ذات الصلة بعملیة التقییم العالمي: تحدید مصادر مدخالت عملیة 

: تشارك في تیسیر العالميالتقییم العالمي: وضع أسالیب تنفیذ عملیة التقییم 
ھذه المشاورات غیر الرسمیة أوتي ھونكاتوكیا (فنلندا) وریتشارد مویونجي 
(تنزانیا). ناقشت البلدان "أحجار أساس" وثیقة المواد المبدئیة التي أعدھا 
المیسران المتشاركان، والتي ركزت على اآلتي: إمكانیة ھیكلة المدخالت 

د الجھة المناسبة للحوكمة سواء كانت الھیئات حول األسئلة التوجیھیة، تحدی
الفرعیة أو مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس 

 والحاجة إلى تحدید توقیت ومدة العملیة التقنیة. 
كما ناقشت البلدان كیفیة تفعیل مبدأ اإلنصاف في سیاق عملیة التقییم العالمي. 

كون مفھوم ھذه العملیة: شامال وأن یضمن واتفق المندوبون على أن ی
الشمولیة وأن یرتبط بمفاھیم التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر وأال یلقي 
بأعباء ال مبرر لھا على األطراف من البلدان النامیة وأن یطبق التدابیر 
الموضوعیة وأن ینطبق على التكیف والتخفیف وسبل التنفیذ وأن یشجع 

مصلحة من غیر األعضاء وفرق الخبراء. ومن بین مشاركة أصحاب ال
االقتراحات المقدمة، اقترحت األطراف اآلتي: عقد حوارات تقنیة بالتزامن 
مع الدورات العادیة؛ مع مراعاة مصادر المدخالت التي یمكن أن توفر تحلیال 
لإلنصاف وإجراء حوارات محددة بما في ذلك اإلشارة إلى اإلنصاف في 

 لتقییم العالمي.  نتائج عملیة ا
من عملیات المراجعة، أحال المیسران المتشاركان وثیقة المواد  االنتھاءوبعد 

 المبدئیة إلى فریق االتصال التابع للفریق العامل المخصص للنظر فیھا. 
: أسالیب وإجراءات التشغیل الفعال للجنة تیسیر التنفیذ وتعزیز االمتثال

تشارك في تیسیر المشاورات غیر الرسمیة المعنیة بھذا البند جانین فیلسون 
(بلیز) وبیتر ھورن (أسترالیا)، وافق المشاركون على إعداد وثیقة المواد 
المبدئیة للمساعدة في اإلضافة إلى المذكرة غیر الرسمیة. كما ناقش 

من  5ة (البند رقم المشاركون القضایا النظامیة وأوجھ الترابط بإطار الشفافی
 جدول أعمال الفریق العامل المخصص). 

وفیما یتعلق بأوجھ الترابط، اقترح مندوب إحدى المجموعات أن استكشاف 
ً ألوانھ، وذكر آخر أنھ ال توجد صلة بإطار الشفافیة.  الصلة یعد أمراً سابقا

 ووصف مندوب أحد البلدان إطار الشفافیة بأنھ الكیان الرئیسي لالمتثال.
وأشار مندوبو العدید من البلدان إلى المعلومات التي یمكن الحصول علیھا من 
استعراض الخبراء التقنیین في إطار الشفافیة، وركز البعض على االزدواجیة 
المحتملة بین المھام التیسیریة للجنة والمھام التیسیریة الستعراض الخبراء 

ة بمحفزات العملیة، وأشار التقنیین. والحظ مندوبو بعض البلدان وجود عالق
مندوب إحدى المجموعات إلى أن ھذا االستعراض یمكن أن یستخدم كأساس 

إحدى األطراف  اتخاذلبدء عمل اللجنة، في حین اقترح أخرون إمكانیة 
 مرجعاً استناداً إلى خبرتھ في استعراض الخبراء التقنیین.
ھذا التحلیل ینبغي أن  وفیما یتعلق بالقضایا النظامیة، صرح الكثیرون أن مثل

یتم على مستوى شامل دون السعي إلى تحدید األطراف الفردیة. وشدد مندوب 
إحدى المجموعات على إمكانیة االزدواجیة مع المؤسسات األخرى. وقال 
مندوب مجموعة أخرى أن التركیز ینبغي أن یكون على القضایا المشتركة أو 

األسباب األساسیة التي تجد  المتكررة، في حین اقترح آخرون النظر في
األطراف صعوبة في االمتثال لھا. ورأى البعض أن القضایا النظامیة یمكن 

أن تناول القضایا إلى أن تكون قیمة تضیفھا اللجنة، في حین أشار البعض 
النظامیة یعتبر من اختصاص مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 

 األطراف في اتفاق باریس.   
 ً على وثیقة المواد المبدئیة، ركزت األطراف على اآلتي: المبادئ وتعقیبا

 والقضایا النظامیة وأوجھ الترابط مع الھیئات األخرى والمھام والوظائف.  
وحول المبادئ، فضل مندوبو البلدان النامیة اإلبقاء على ھذا القسم، في حین 

ن بالفعل تتضم 15ذھب العدید من مندوبي البلدان المتقدمة بأن المادة 
توجیھات كافیة تتعلق بالمبادئ. وتضمنت االقتراحات المقدمة من األطراف 
بشأن المبادئ إضافة الكلمات التالیة غیر مكرر، ومستقل، وقائم على آراء 
الخبراء، وتیسیري وشفاف، وعدم تعدیل اآللیات األخرى. وشددت العدید من 

رشد أعمال اللجنة مجموعات البلدان النامیة أخرى أنھ ینبغي أن تست
بالمسئولیات المشتركة لكن المتفاوتة، في حین أعرب مندوبو بعض البلدان 
المتقدمة عن قلق بالدھم من "تعقد" الوثیقة نظراً إلدراج إشارات كثیرة إلى 
مختلف صور التمایز في الوثیقة، مستشھدین باإلشارات إلى المسئولیات 

 ة والظروف الوطنیة والقدرات.  المشتركة لكن المتفاوتة والنھج المتشعب
وحول القضایا النظامیة، دعت ثالثة من مجموعات البلدان النامیة إلى مزید 
من االھتمام بالقضایا النظامیة على المستوى الشامل، ورأت مجموعات 

إعداد إلى أخرى أن ھذا لیس من اختصاصات اللجنة. ودعت مجموعة أخرى 
المدرجة في األقسام المتعلقة بالمعلومات  مذكرة توضیحیة بالقضایا النظامیة

والمحفزات والنواتج. ونوه مندوبو بعض البلدان المتقدمة إلى إن آرائھم 
إعادة  واالخاصة بسلسلة المھام والوظائف لم تنعكس على نحو كاف، وطلب

 إدراج النص السابق.
ن وفیما یتعلق بأوجھ الترابط مع الھیئات األخرى، لم یؤید بعض المندوبی

وجود صلة بعملیة التقییم العالمي، بینما اقترح أخرون الربط بمنتدى تدابیر 
من اتفاق باریس (النھج التعاونیة). وشددت إحدى  6االستجابة والمادة 

 المجموعات على أنھ ینبغي أال تكون المؤسسات األخرى بمثابة محفزات.
ینبغي أن یكون وفیما یتعلق بالوظائف والمھام، قال البعض أن عمل اللجنة 

ملزماً من الناحیة القانونیة فقط، في حین قال آخرون أن مھمتي، تیسیر التنفیذ 
على األحكام الملزمة قانوناً، في حین أن  اوتعزیز االمتثال، ینبغي أن تنطبق

مھمة تیسیر االمتثال ینبغي أن تنطبق على األحكام الملزمة قانوناً. وأشارت 
أن آراءھا بشأن سلسلة المھام ال تنعكس على نحو بعض البلدان المتقدمة إلى 

 كاف، وطلبت إعادة إدراج النص السابق.
ودعا مندوب إحدى المجموعات إلى مناقشة عدة أقسام في ضوء كل نوع من 
ً أن كیفیة مناقشة وتقریر كل طریقة تعتمد على  أنواع المحفزات، موضحا

 المحفزات التي تختارھا اللجنة. 
رسمیة أجریت الحقاً، عرض بیتر ھورن المیسر في مشاورات غیر 

المتشارك المذكرة غیر الرسمیة بعد تنقیحھا. واعتبر الجمیع ھذه المذكرة 
ً مفیداً نظراً ألنھا تجمیع لوجھات النظر. واقترحت إحدى مجموعات  أساسا
البلدان النامیة إدراج الظروف الخاصة لجمیع البلدان النامیة، لیس فقط ألقل 

نمواً والبلدان الجزریة الصغیرة النامیة، وعارضتھا في ذلك البلدان 
مجموعتان من البلدان النامیة. وطلب مندوبو بعض البلدان المتقدمة أن 

 تتضمن المذكرة إمكانیة بدء عمل اللجنة من قبل ھیئات أخرى غیر اللجنة.
وحول سبل المضي قدماً، اقترحت إحدى مجموعات البلدان النامیة تقدیم 

یر ووثائق خطیة، مشیرة إلى إن المذكرة غیر الرسمیة قد أشارت إلى تقار
األوضاع على النحو المالئم، وعارضتھا في ذلك مجموعتان من البلدان 

 النامیة. 
تم تنقیح المذكرة غیر الرسمیة لتشمل االقتراحات المطروحة، ثم أحیلت إلى 

 فریق االتصال التابع للفریق العامل المخصص.
  

 بتنفیذ اتفاق باریس: صلة أخرى ذاتمسائل 
ھیئات الالتحضیر لدخول االتفاق حیز التنفیذ: تقییم التقدم المحرز من 

الفرعیة والھیئات المفوضة في العمل المكلفین بتنفیذه بموجب اتفاق باریس 
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(مقررات دخول اتفاق باریس حیز  21-/ م أ 1والقسم الثالث من المقرر 
التنسیق والترابط في تنفیذ برنامج العمل،  ریسیالتنفیذ) من أجل تعزیز وت

تشاركت في واتخاذ إجراءات عند االقتضاء، والتي قد تشمل تقدیم توصیات: 
تیسیر ھذه المشاورات غیر الرسمیة الرئیستان المتشاركتان للفریق العامل 
المخصص سارة باعشن وجو تیندال. ونظرت األطراف في صندوق التكیف 

 إضافیة محتملة.وخمس مسائل أخرى 
 

مشاورات غیر رسمیة تشارك في : تم النظر في ھذا البند في صندوق التكیف
تیسیرھا ماریا دیل بیالر بوینو (األرجنتین) وبیتر تیربسترا (ھولندا). وتباینت 
وجھات نظر األطراف حول ما إذا كان ینبغي الخروج من الدورة الثالثة 

بضرورة خدمة صندوق التكیف والعشرین لمؤتمر األطراف بنتیجة تقر 
األسالیب في إطار زمني خاضع للمناقشة.  وضرورة وضعالتفاق باریس 

ورأى مندوبو عدة بلدان متقدمة ضرورة دفع العمل نحو تناول القضایا 
المتصلة بصندوق التكیف، والتي تتعلق أساساً بالحوكمة والترتیبات المؤسسیة 

 یة، قبل اتخاذ المقرر. والضمانات الوقائیة واألسالیب التشغیل
وقدمت إحدى مجموعات البلدان النامیة مسودتي مقررین: أولھما مقرر 
لمؤتمر األطراف یقتضي أن یخدم صندوق التكیف اتفاق باریس، والثاني 
مقرر مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو 

ویحدد السیاسات  الذي یقتضي أن یخدم صندوق التكیف اتفاق باریس
والمبادئ التوجیھیة التشغیلیة المتصلة بعدة أمور من بینھا الحصول على 
الموارد واستراتیجیة تعبئة الموارد، والتي یجب أن یتم تطبیقھا مع إجراء 
التغییرات الالزمة. وقد أشارت عدة مقترحات من البلدان المتقدمة إلى الحاجة 

دى المجموعات أن یخدم الصندوق االتفاق إلى فترة انتقالیة، حیث اقترحت إح
. وأكد مندوب إحدى البالد المتقدمة على أن المصدر 2020اعتبارا من عام 

الرئیسي للتمویل ینبغي أن یكون حصة من العائدات من األسواق، ونادى 
من االتفاق، في حین وصفت إحدى  6العدید بتوضیح العالقة مع المادة 

رط قبول األسواق في ھذا السیاق بأنھ "أمر یؤدي مجموعات البلدان النامیة ش
 إلى الفشل".  

ورداً على اإلصدار األول للمذكرة غیر الرسمیة، اعترضت عدة مجموعات 
وأطراف من البلدان النامیة على ذكر "مصادر تمویل إبتكاریة" وشددت على 
ضرورة تعریف ھذا المصطلح، ودفع أحد مندوبي البلدان المتقدمة بأن 

شكل أحد مصادر تُ مات شھادات إثبات خفض االنبعاثات إلى الصندوق مساھ
ً على االبتكاريالتمویل  . وحذر أحد مندوبي البلدان النامیة من الحكم مسبقا

من اتفاق باریس. وأشار مندوب إحدى البلدان  6المفاوضات المتعلقة بالمادة 
 ً  .المتقدمة أن مستقبل الصندوق بوجھ عام ینتظر قراراً سیاسیا

في مشاورات غیر رسمیة أجریت الحقاً، أعرب مندوبو عدة مجموعات 
وأطراف من البلدان النامیة عن قلقھم إزاء عدم إحراز تقدم، وأضاف أحدھم 
أن المناقشات "ال تحرز أي تقدم"، في حین أشار مندوبو عدة بلدان متقدمة 

 إلى مجاالت التقارب.  
ھذه المسألة في إطار بند جدول واستمرت المشاورات غیر الرسمیة حول 

أعمال مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو 
نوفمبر/  18بشأن المسائل المتعلقة بصندوق التكیف حتى یوم السبت الموافق 

 )10تشرین الثاني. (انظر صفحة 
 

مسة في مشاورات غیر رسمیة حول المسائل الخ المزید من المسائل األخرى:
اإلضافیة المحتملة، ردت األطراف على المزید من األسئلة التي طرحھا 
الرئیسان المتشاركان والتي تستھدف دعم المداوالت، والتي أضیفت إلى 
األسئلة الثالث التي اقترحھا الرئیسان المتشاركان للفریق العامل المخصص 

یق في المذكرة التوضیحیة اتي أعدھا خالل الدورة السابقة للفر
(APA.2017.3.InformalNote)  . 

مع البنود  في الجدولة  وأثارت العدید من األطراف مخاوف بشأن التضارب
األخرى المتعلقة بالتمویل والجاري مناقشتھا في إطار اجتماعات الھیئات 
األخرى. وحول الحاجة إلى النظر في أسالیب تقدیم المعلومات المالیة كل 

ً للمادة  سنتین بشأن توفیر الموارد من  5-9المالیة العامة للبلدان النامیة وفقا
تباینت وجھات النظر حول تناول ، اتفاق باریس (الشفافیة المالیة المتوقعة)

أم  5-9ھذه المسألة بما فیھ الكفایة في إطار بند مؤتمر األطراف بشأن المادة 
 ال.  

وقد تكرر التأكید على ھذه اآلراء في مشاورات الحقة، حیث دعت البلدان 
النامیة مؤتمر األطراف إلى تكلیف الفریق العامل المخصص بتناول ھذه 

من  5بموجب البند  قداً بأوجھ الترابط بینھا وبین عمل الفریاستشھاالمسألة، 
بلدان النامیة جدول أعمالھ بشأن إطار الشفافیة. وأبلغت إحدى مجموعات ال

أنھا ستقدم ورقة اجتماعات تتضمن عناصر موضوعیة عن الطریقة المقترحة 
 من الفریق بشأن المضي قدماً بھذه المسألة.

ناقشت األطراف الحاجة إلى التوجیھ المبدئي المقدم من مؤتمر األطراف 

العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس إلى الصندوق األخضر 
رفق البیئة العالمیة. وأوضح مندوب مجموعة من البلدان النامیة للمناخ وم

الترتیبات القانونیة وترتیبات المساءلة بین الھیئات ذات الصلة، مشیراً إلى أن 
أي توجیھات یقدمھا مؤتمر األطراف العامل بشأن المسائل المتعلقة باتفاق 

ل، ثم ینظر فیھا باریس فقط، سوف تُطلب من اللجنة الدائمة المعنیة بالتموی
مؤتمر األطراف العامل، ویعرضھا في نھایة األمر على مؤتمر األطراف. 
واتفق الكثیر من المندوبین على أنھ ال ینبغي تناول ھذه المسألة في تلك 
المرحلة. وشدد مندوبو العدید من البلدان المتقدمة على أنھ ال حاجة إلى 

ائمة المعنیة بالتمویل مكلفة توجیھات إضافیة، مشیرین إلى أن اللجنة الد
(نتیجة باریس) بإعداد مسودة التوجیھات.  21-/م أ 1بالفعل بموجب المقرر 

وأعربت البلدان النامیة عن تفضیلھا النتظار مزید من الوضوح بشأن "خطة 
عمل مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس" قبل 

واقترحت مجموعة من البلدان النامیة أن تبدأ مناقشة التوجیھات اإلضافیة. 
الدورة األولى مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق 
باریس في النظر في إمكانیة تقدیم توجیھات إضافیة. وطلبت تیندال من 

 المجموعة إعداد مقترح نصي.
األطراف في الحاجة إلى التوجیھ المبدئي المقدم من مؤتمر  فاألطرانظرت 

العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس إلى الصندوق الخاص بأقل 
البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغیر المناخ. واقترحت العدید من مجموعات 
البلدان النامیة تكلیف الھیئة الفرعیة للتنفیذ بإصدار التوجیھ المبدئي لمؤتمر 

إلى الصندوق الخاص بأقل البلدان  األطراف، وإرساء التوجیھ المبدئي المقدم
نمواً بوصفھ بندا محدداً في جدول أعمال الھیئة تتم مناقشتھ خالل الدورة 
األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس 

بھدف تقدیم توصیات إلى المؤتمر، واختتام  2018المقرر انعقادھا في عام 
مسین للھیئة. وأشار مندوب إحدى البلدان النامیة أیضاً ھذا البند في الدورة الخ

إلى أن الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغیر المناخ 
ھما من صنادیق االتفاقیة، وبالتالي فإنھما یخضعان إلشراف مؤتمر 
األطراف، وأشار إلى أنھ في حالة تناول ھذه المسألة من قبل الھیئة الفرعیة 

فیذ، ولیس الفریق العامل المخصص، فینبغي أن یتم ذلك في إطار أحد للتن
بنود جدول األعمال المدرج تحت عنوان "مسائل أخرى تتعلق بتفعیل اتفاق 
باریس بخصوص مھمة الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً". وقال العدید من 

لوقت الراھن، مندوبي البلدان المتقدمة أنھ ال داعي للنظر في ھذا التكلیف في ا
حیث أن التوجیھ المقدم إلى الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً یندرج تحت 
التوجیھ المقدم من مرفق البیئة العالمیة، وأضاف أحد المندوبین أن بالده تدعم 

 النظر في التوجیھ المبدئي من قبل الھیئة الفرعیة للتنفیذ. 
ضع ھدف جماعي كمي جدید حول المسألة اإلضافیة المحتملة المتمثلة في و

، تباینت اآلراء حول اآلتي: العمل الذي بدأ 2025بشأن التمویل قبل عام 
بالفعل في البند الفرعي لمؤتمر األطراف بشأن تمویل المناخ طویل األجل 
ودخول الھدف الجدید ضمن نطاق ھذا البند الفرعي؛ وإدراج ھذه المسألة 

العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بالفعل في جدول أعمال مؤتمر األطراف 
 21-/ م أ 1اتفاق باریس من خالل اإلشارة إلى الفقرة ذات الصلة من المقرر 

(نتیجة باریس) في حاشیة جدول أعمال الجزء الثاني من الدورة األولى 
لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس. وشدد 

نامیة على ضرورة بدء العمل خالل الجزء الثاني العدید من مندوبي البلدان ال
من الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في 
اتفاق باریس، وأوضحت أن إنجاز األھداف یستغرق بعض الوقت، ودعا 

صدر توصیة لمؤتمر األطراف البعض الفریق العامل المخصص إلى أن یُ 
تسمح بتقدیم المدخالت في أقرب وقت ممكن.  العامل باتخاذ مقررات إجرائیة

وأكد مندوبا اثنتین من البلدان النامیة على ضرورة التركیز على "وضع 
احتیاجات وأولویات البلدان النامیة في االعتبار" عند تحدید الھدف. ورأى 
مندوبو العدید من البلدان المتقدمة ومندوب إحدى مجموعات البلدان النامیة 

لبدء العمل التحضیري في الوقت الراھن، واقترحوا أن تبدأ أنھ ال داعي 
مناقشات مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس 

، وشدد مندوب دولة نامیة أخرى على 2023، ربما في 2025قبل عام 
، 2020ضرورة إدراج الدروس المستفادة من تنفیذ ھدف التمویل في 

االنوا وعملیة التقییم العالمي. وبدورھما اقترح والمدخالت من حوار ت
مندوبان من مندوبي البلدان النامیة أن تثري المناقشات الجاریة حول الھدف 
الجدید حوار تاالنوا وعملیة التقییم العالمي. وفي إیجاز، تم عرض ورقة 

نوفمبر/  10اجتماعات قدمھا مندوب المجموعة األفریقیة یوم الجمعة الموافق 
ین الثاني، تتضمن آراء الفریق فیما یتعلق بطرائق إبالغ المعلومات تشر

من اتفاق باریس. وأشارت باعشن إلى أن المیسرین  5-9بموجب المادة 
 المتشاركین سیعدان إصداراً نھائیا من مذكرتھما غیر الرسمیة.

 15استمرت المشاورات بین األطراف بقیادة رئاسة الفریق خالل الفترة من 
المجموعة األفریقیة فیما  اھتمامات في تناولنوفمبر/ تشرین الثاني  17إلى 

من  5-9یتعلق بالحاجة إلى النظر في أسالیب إبالغ المعلومات بموجب المادة 
 اتفاق باریس ودمجھا في برنامج عمل اتفاق باریس. 
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نوفمبر/ تشرین الثاني  15یوم األربعاء الموافق  في: الجلسة العامة الختامیة
دعت باعشن، الرئیسة المتشاركة األطراف إلى النظر في مسودة النتائج بشأن 

 FCCC/APA/2017/L.4 and( 8إلى  3بنود جدول األعمال من 
Add.1 وقالت: نظراً لعدم توافق اآلراء حول اقتراح مجموعة البلدان .(

من اتفاق  5-9األسالیب المنصوص علیھا في المادة  األفریقیة المتعلق بتناول
باریس (الشفافیة المالیة المسبقة)، فینبغي على الرئیسین المتشاركین إدراج 
المقترح في تقریرھما الشفوي المقدم إلى مؤتمر األطراف، وطلب إدراجھ في 
التقریر الكتابي المقدم لمؤتمر األطراف؛ وسیقوم الرئیسان المشاركان بنقل 

عند تقدیم  2018تباین اآلراء بشأن الحاجة إلى عقد دورة إضافیة في عام 
 تقریرھما إلى مؤتمر األطراف.

شدد مندوب جنوب أفریقیا، نیابةً عن المجموعة األفریقیة، على أن رئاسة 
مؤتمر األطراف قد تعھدت بإجراء مشاورات مع جمیع األطراف بشأن المادة 

 ة إلى حین االنتھاء من المشاورات.وطلبت تأجیل الجلسة العام 9-5
من تقریر الدورة السادسة واألربعین للھیئة  106أشارت باعشن إلى الفقرة 

التي توصي فیھا الھیئة الفرعیة  (FCCC/SBI/2017/7)الفرعیة للتنفیذ 
والفریق العامل المخصص بحلول الھیئتین الفرعیتین للتنفیذ باختتام أعمال 

نوفمبر/ تشرین الثاني من أجل ترجمة مسودة  15فق ظھر یوم األربعاء الموا
النصوص إلى لغات األمم المتحدة الرسمیة الست إلقرارھا. ودعت الحضور 

 إلى اإلدالء ببیانات عن مسودة النتائج.
وأكد مندوب جنوب أفریقیا أن إقرار النتائج یتطلب توافقاً في اآلراء، وھو ما 

ً في ضوء تحفظات المجمو إرجاء بعة األفریقیة. وكرر طلبھ لم یكن ممكنا
شن عالجلسة العامة لحین الخروج بنتائج من مشاورات الرئاسة. وأشارت با

 أن البیانات قد تقدم حلوال. تإلى تحفظ المجموعة االفریقیة وقال
ودعا مندوب المجموعة األفریقیة إلى تناول اإلجراءات قبل أي مناقشات 

/ الصین إلى 77یابةً عن مجموعة الـ موضوعیة. وأشار مندوب اإلكوادور، ن
ضرورة توافق اآلراء حتى یمكن إقرار النتائج، مؤكداً على أن ھذه المسألة 
تستحق النظر فیھا. وأید مندوب إیران، نیابةً عن البلدان النامیة متقاربة 

 التفكیر، تأجیل االجتماع.
جتماع، وقد عارض مندوب أسترالیا، نیابةً عن مجموعة المظلة تأجیل اال

 وأیده في ذلك مندوبا االتحاد األوروبي والیابان.
ثم اقترحت باعشن، ووافقت األطراف على تعلیق االجتماع للتشاور بشأن ھذه 

 المسألة.
وخالل الفترة المسائیة، استأنفت باعشن الجلسة العامة، وطلبت إلى األطراف 

الرسمیة تقدیم معلومات محدثة عن التقدم المحرز في المشاورات غیر 
 الخاصة بتناول اقتراح المجموعة األفریقیة.

وأفاد مندوب المجموعة األفریقیة بأن المشاورات غیر الرسمیة التي جرت 
/ الصین قد أسفرت عن خیارین، ولكن لم یكن ھناك وقت 77بین مجموعة الـ 

كاف للمشاركة مع األطراف األخرى. ورحب بالمقترحات المتعلقة بكیفیة 
 اورات واختتام أعمال الفریق العامل المخصص.مواصلة المش

/ الصین أنھ ینبغي أن تظل مسودة نتائج الفریق 77وقال مندوب مجموعة الـ 
العامل المخصص كما ھي واقترح "وضعھا جانباً". واقترح إجراء مشاورات 

 بشأن مكان وكیفیة تناول اقتراح المجموعة األفریقیة.
الثة والعشرین لمؤتمر األطراف ستواصل وقالت باعشن أن رئاسة الدورة الث

المشاورات من أجل الوصول إلى سبیل اجرائي للمضي قدماً. وعلقت الجلسة 
العامة للسماح باستمرار ھذه المشاورات، مشیرةً إلى أن الفریق العامل 
المخصص قد یستأنف انعقاده في وقت الحق من ھذا األسبوع. وأجریت 

 18إلى  15ربعاء حتى یوم السبت من مشاورات غیر رسمیة من یوم األ
 الثاني.  نوفمبر/ تشرین

نوفمبر/ تشرین الثاني، استأنفت باعشن، الرئیسة  18وفي یوم السبت الموافق 
المتشاركة، الجلسة العامة وقدمت تقریراً عن المشاورات التي أجریت بقیادة 

جموعة رئاسة مؤتمر األطراف. وفیما یتعلق بالقلق الذي أثاره مندوب الم
من اتفاق باریس، أشارت إلى أن األطراف قد  5-9األفریقیة بشأن المادة 

توصلت إلى اتفاق. وفیما یتعلق باقتراحات انعقاد دورات إضافیة للفریق 
، أشارت إلى أن األطراف قد توصلت إلى 2018العامل المخصص في 

جھ في مسودة مقرر مؤتمر األطراف. وأشارت إلى ااتفاق، قد یتم إدر
المالحظات غیر الرسمیة للمیسرین المتشاركین للفریق العامل المخصص 

). FCCC/APA/2017/L.4/Add.1الواردة في مرفق مسودة النتائج (
   غبة في اإلدالء بتصریحااوتركت باعشن المنصة لألطراف الر

/ الصین، بالحفاظ على 77وطالب مندوب اإلكوادور، نیابةً عن مجموعة الـ 
تفاق باریس واإلسراع بوتیرة التقدم المحرز في برنامج العمل، التوازن بین ا

وأعرب عن أملھ في الحصول على مزید من المعلومات عن احتمالیة انعقاد 
 .2018دورة إضافیة في 

وأعرب مندوب إثیوبیا، نیابةً عن أقل البلدان نمواً، عن أملھ في العمل مع 
ل الموعد النھائي المحدد في الرئیسین المتشاركین لتنفیذ االلتزامات بحلو

. ویتطلع مندوب المملكة العربیة السعودیة، نیابةً عن المجموعة 2018
العربیة، إلى العمل مع الرئیسین المتشاركین من أجل التوصل إلى حزمة 

 متوازنة من شأنھا "أن تصل بنا إلى خط النھایة."
شات التقنیة ودعت مندوبة االتحاد األوروبي إلى اإلسراع بوتیرة المناق

وإحراز تقدم بشأن جمیع البنود والتركیز على المسائل المقررة في برنامج 
العمل. وأشار مندوب أسترالیا، نیابةً عن مجموعة المظلة، إلى أنھ تم إحراز 
تقدم، ولكن ال یزال ھناك الكثیر مما ینبغي عملھ. وأشار مندوب سویسرا، 

 2018الحاجة إلى دفع العمل في عام نیابةً عن مجموعة السالمة البیئیة، إلى 
 بشأن المضمون.

وأعرب مندوب إیران، نیابةً عن البلدان النامیة متقاربة التفكیر، ومندوب 
بیرو، نیابةً عن مجموعة أمریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبي، ومندوب 
األرجنتین، نیابةً عن مجموعة األرجنتین والبرازیل وأوروغواي، عن تأییدھم 

 ین المتشاركین للفریق العامل المخصص.للرئیس
أقر مؤتمر األطراف مسودة نتائج بشأن بنود جدول أعمال الفریق العامل 

 ).FCCC/APA/2017/L.4 and Add.1( 8إلى  3المخصص من 
ودعت تیندال، الرئیسة المتشاركة، مقرر الفریق العامل المخصص إلى تقدیم 

). وأقر الفریق مسودة FCCC/APA/2017/L.3مسودة تقریر الفریق (
 التقریر.

علقت تیندال، الرئیسة المتشاركة للفریق العامل المخصص، الجلسة في 
نوفمبر/ تشرین الثاني،  18من صباح یوم السبت الموافق   2:37الساعة 

 .2018مشیرة إلى أنھا ستستأنف في أبریل/ نیسان 
جدول أعمال  من 8إلى  3: في نتائجھا بشأن البنود من النتیجة النھائیة

)FCCC/APA/2017/L.4 and Add.1 قام الفریق العامل ،(
 المخصص باآلتي:

  بالوثائق التي أعدت قبل انعقاد الدورة واجتماعات ً اإلحاطة علما
من  7إلى  3المائدة المستدیرة السابقة للدورة بشأن البنود من 

 جدول أعمالھ.
 دیرة السابقة الموافقة على أن الوثائق واجتماعات المائدة المست

للدورة قد ساعدت على تیسیر فھم آراء األطراف بشأن بنود جدول 
األعمال ذات الصلة وإیضاحھا بشكل أفضل، وقدمت مدخالت 

 مفیدة للمفاوضات في إطار جدول أعمالھ.
  اإلشارة إلى التقدم المحرز في ھذه الدورة، رغم اإلشارة إلى

تجري في إطار  ضرورة إحراز تقدم ملموس في المداوالت التي
من جدول األعمال لضمان أن تحقق جمیع  8إلى  3البنود من 

المسائل درجة كافیة من النضج والتفصیل للسماح بإنجاز العمل في 
 . 2018الوقت المناسب بحلول دیسمبر/ كانون األول 

  تأكید اعترافھ بضرورة إحراز تقدم بشأن جمیع البنود بطریقة
باع نھج منسق لنظر الھیئة الفرعیة مترابطة ومتوازنة، وضمان ات

للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة ومؤتمر 
 األطراف في المسائل المتصلة ببرنامج عمل اتفاق باریس. 

  التوصیة بأن ینظر رئیس مؤتمر األطراف في خیارات الجمع بین
یذ نتائج أعمال الفریق العامل المخصص والھیئة الفرعیة للتنف

والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة ومؤتمر األطراف 
بشأن األمور ذات الصلة باتفاق باریس، على مسؤولیتھ الخاصة 
ودون اإلخالل بأعمال الھیئات الفرعیة في المستقبل، خالل ھذه 

 الدورة. 
  اإلشارة إلى اعتزام الرئیسین المتشاركین للفریق إصدار مذكرة

وتتضمن ھذه ، 2018ل أوائل أبریل/ نیسان  توضیحیة بحلو
للمضي  لمحة عامة عن نتائج ھذه الدورة، واقتراح طریق المذكرة

ً استناداً إلى اآلراء واألفكار التي طرحتھا األطراف في ھذه  قدما
في تقاریرھما عن ھذه الدورة، على أن تتضمن ھذه اآلراء والدورة 

عدت في إطار ھذه ما ورد في المذكرات غیر الرسمیة التي أ
 الدورة.

  اإلشارة إلى أن المقترحات النصیة المركزة ستكون مفیدة للغایة في
السماح لألطراف بالتركیز على المضمون في مداوالتھا بشأن بنود 
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      نشرة مفاوضات األرض         

 الفریق العامل المخصص.  جدول أعمال
  إضافي  خصیص وقتتاإلعراب عن وجھة نظره التي تفید بجدوى

بالتقدم المحرز وجدوى عقد دورة ، رھناً 2018للتفاوض في 
إضافیة بطریقة فعالة من حیث التكلفة مع السماح كذلك بمشاركة 

 فعالة من الخبراء من البلدان النامیة.
 الھیئة الفرعیة للتنفیذ

افتتح توماش كروسززو (بولندا) رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، وكارلوس فولر 
لعلمیة والتكنولوجیة، جلسة عامة (بلیز)، رئیس الھیئة الفرعیة للمشورة ا

یوم االثنین الموافق وذلك  للھیئتین  ةاالفتتاحیمشتركة لالستماع إلى البیانات 
 نوفمبر/ تشرین الثاني. 6

/ الصین على عدة أمور  77وشدد مندوب اإلكوادور، نیابة عن مجموعة ال 
ة بالنسبة ؛ التكیف كأولوی2020من بینھا: الحاجة الماسة إلى العمل قبل عام 

للبلدان النامیة؛ وتعزیز مشاركة الشعوب األصلیة في عملیة اتفاقیة األمم 
 المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ.

وشددت مندوبة االتحاد األوروبي على عدة امور من بینھا ضرورة اعتماد 
خطة عمل للنوع االجتماعي وإطالق منصة المجتمعات المحلیة والشعوب 

الشفافیة في إطار الھیئات الفرعیة وضرورة البدء في العمل  األصلیة ومناقشة
على األطر الزمنیة المشتركة للمساھمات المحددة وطنیا، وأكد على تعزیز 
تنفیذ التدریب والتوعیة العامة والمشاركة والوصول إلى المعلومات بموجب 

 اتفاق باریس.
ان االتساق ودعا مندوب مالي، نیابة عن المجموعة األفریقیة، إلى ضم

والتوازن في برنامج عمل اتفاق باریس. ودعا إلى التوصل إلى تفاھم بشأن 
المرونة لألمانة في استخدام  الدعم وتوفیرالسجل العام ووضع طرائق لشفافیة 

 األموال الطوعیة.
ودعا مندوب إثیوبیا، نیابة عن أقل البلدان نموا، إلى إدراج بند دائم عن 

عن أسفھ لعدم كفایة الموارد في صندوق أقل  الخسائر واألضرار وعبر
 البلدان نموا؛ ودعا إلى ضمان استدامة عملیات صندوق التكیف.

عن مجموعة المظلة عن إدراج جدول أعمال  أسترالیا نیابةوتساءل مندوب 
في جدول األعمال نظرا إلى  2019-2018الموازنة نصف السنویة للفترة 
 ھیئة الفرعیة للتنفیذ وافقت على مسودة مقرر.أن الدورة السادسة واألربعین لل

المالدیف، نیابةً عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، إن  وقال مندوب
الكوارث المناخیة األخیرة في الدول الجزریة الصغیرة النامیة ھي دلیل على 
ظروفھا الخاصة، وأن تقریر فجوة برنامج األمم المتحدة للبیئة یبین أنھ لم 

ن بعد حتى نعود إلى المسار الصحیح للحد من ارتفاع درجة یفُت األوا
 درجة مئویة". 1.5الحرارة إلى 

وذکر مندوب کوریا، نیابةً عن مجموعة السالمة البیئیة، ودعمھ مندوب 
جورجیا، أن النھج السوقیة وغیر السوقیة ینبغي أن تسترشد بمبادئ الشفافیة 

عاة تنوع المساھمات المحددة والسالمة البیئیة وتجنب االزدواجیة مع مرا
 وطنیاً.

وأكد مندوب بیرو، نیابةً عن الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة والكاریبي، 
اعتماد خطة للنوع االجتماعي باعتبارھا من أھم نتائج الدورة الثالثة 

 والعشرین لمؤتمر األطراف.
التفكیر، على أن التعجیل لبلدان النامیة متقاربة اوأكد مندوب إیران، نیابةً عن 

أمر أساسي إلرساء الثقة المتبادلة وایجاد أساس  2020بتنفیذ أعمال ما قبل 
 .2020متین لطموح ما بعد عام 

وأكد مندوب بولیفیا، نیابةً عن التحالف البولیفاري لشعوب أمریكا الالتینیة ، 
صناعیة وأنھ على أن تغیر المناخ ھو نتیجة تاریخیة للرأسمالیة في البلدان ال

 من الضروري تنفیذ آلیة وارسو الدولیة.
وقد دعا مندوب جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، نیابة عن ائتالف بلدان 
الغابات المطیرة ، إلى أن تكون الحراجة جزءا من النھج التعاونیة بموجب 

 من اتفاق باریس. 6المادة 
ي المركزي، بضمان وطالب مندوب بنما، نیابةً عن  نظام التكامل األمریك

وجود الموارد الالزمة لتنفیذ آلیة وارسو الدولیة ، ولتحقیق الشفافیة والسالمة 
 .6البیئیة آللیات المادة 

وقال مندوب الشعوب األصلیة إنھا یمكن أن تقدم وجھات نظر فریدة وأساسیة 
 بشأن التخفیف والتكیف والخسارة واألضرار وبناء القدرات.

ظمات المعنیة بالمرأة والنوع االجتماعي أن المساواة بین وأكدت مندوبة المن
الجنسین مسألة شاملة ومتداخلة تحتاج إلى أھداف شاملة والتزامات مالیة 

 واضحة.
برنامج عمل  حول  ىدعا مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالشباب إل

 الشباب. لمشاركةالزراعة لفتح المجال 
الحكومیة المعنیة باألعمال التجاریة والصناعة وطلب مندوب المنظمات غیر 

من المیسرین المشاركین في تدابیر االستجابة السعي بنشاط إلى مشاركة 
 الشركات التجاریة في فریق االتصال.

األطراف إلى  والعشرین لمؤتمردعت شبكة العمل المناخي الدورة الثالثة 
تمكین آلیة وارسو الدولیة من الوفاء بوالیتھا تجاه الفئات األكثر ضعفا من 

 خالل ضمان الموارد الكافیة.
أكد مندوب منظمة العدالة المناخ اآلن! أن تمویل المناخ یجب أن یخدم 

 المصالح العامة ولیس الخاصة.
وبة إلدخال المعنیة بالمزارعین العناصر المطل مندوب المنظماتوحدد 

 تحسینات على الزراعة بما في ذلك التمویل ونقل التكنولوجیا.
وسلط مندوب الحكومات المحلیة والسلطات البلدیة الضوء على كیفیة مساھمة 

ً  المحددةالحكومات المحلیة واإلقلیمیة في زیادة طموح المساھمات   .وطنیا
ات المستقلة إلى وتتطلع المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالبحوث والمنظم

تحدید الثغرات بین القدرات الحالیة والمطلوبة، والتعرف على طرق لسد تلك 
 الثغرات.

المنظمات غیر الحكومیة عن أسفھ لتنظیم حلقة  اتحاد نقابات وأعرب مندوب
 عمل ھامة لما قبل الدورات بشأن تدابیر االستجابة دون وجود مراقبین.

ف جدول األعمال وتنظیم العمل أقرت األطرا المسائل التنظیمیة:
)FCCC/SBI/2017/8 and Add.1 مع تعلیق النظر في البند الفرعي (

المتعلق بالمعلومات الواردة في البالغات الوطنیة من األطراف غیر المدرجة 
 الثاني. نوفمبر/ تشرین 6في المرفق األول، یوم االثنین الموافق 

متعدد األطراف یوم الجمعة الموافق : أجري التقییم الالتقییم متعدد األطراف
 الثاني. وأكملت بیالروس التقییم الخاص بھا.  نوفمبر/ تشرین 10

: اجتمع الفریق المعني بھذا البند یوم الجمعة الموافق التبادل التیسیري لآلراء
نوفمبر/ تشرین الثاني. وقدم أرمینیا وإكوادور وجورجیا وجامایكا  10

 وصربیا آرائھا.
انتخبت الھیئة الفرعیة للتنفیذ ناصر مقداسي (إیران) ضاء المكتب: انتخاب أع

ً للرئیس نیابةً عن منطقة آسیا والمحیط الھادئ وتوغبا إزملي (تركیا)  نائبا
 الثاني. نوفمبر/ تشرین 15مقرراً، یوم األربعاء الموافق 

حالة : البالغات المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول ومراجعتھا
 6: في یوم االثنین الموافق قدیم واستعراض التقاریر التي تقدم كل سنتینت

ً بالمعلومات  نوفمبر/ تشرین الثاني، أحاطت الھیئة الفرعیة للتنفیذ علما
الخاصة بحالة تقدیم واستعراض التقاریر الثانیة لفترة السنتین 

)FCCC/SBI/2017/INF.1   .( 
تم تناول ھذا البند للمرة األولى  الثانیة:إعداد وتجمیع تقاریر فترة السنتین 

نوفمبر/ تشرین الثاني في الجلسة العامة للھیئة الفرعیة  6یوم االثنین الموافق 
للتنفیذ. وعقدت مشاورات غیر رسمیة تشاركت في تیسیرھا آن راسموسن 

 (ساموا) وھیلین بلوم (نیوزیلندا).
اني، أفاد كروزكزو رئیس نوفمبر/ تشرین الث 14وفي یوم الثالثاء الموافق 

من  16الھیئة الفرعیة للتنفیذ، بأنھ لم یتم التوصل إلى اتفاق حول المادة 
النظام الداخلي، وستنظر الھیئة الفرعیة للتنفیذ في ھذه المسألة خالل دورتھا 

 الثامنة واألربعین.  
 

راف التقریر المتعلق ببیانات الجرد الوطنیة لغازات الدفیئة الواردة من األط
: في یوم االثنین 2015-1990المدرجة في المرفق األول عن الفترة 

نوفمبر/ تشرین الثاني، أحاطت الھیئة الفرعیة للتنفیذ علماً ببیانات  6الموافق 
 ).FCCC/SBI/2017/18الجرد الوطنیة لغازات الدفیئة (

البالغات المقدمة من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول: المعلومات 
 تم تعلیق النظر في ھذا البند. لواردة في البالغات الوطنیة: ا

عمل فریق الخبراء االستشاري بشأن البالغات الوطنیة من األطراف غیر 
 ,FCCC/SBI/2017/12): تم عرض ھذا البند المدرجة في المرفق األول

نوفمبر/ تشرین  6في جلسة عامة انعقدت یوم االثنین الموافق   (15-17
الثاني، وتم تناولھ الحقاً في مشاورات غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا آن 

 راسموسن وھیلین بلوم.
نوفمبر/ تشرین الثاني، أقرت الھیئة الفرعیة  14وفي یوم الثالثاء الموافق 

 للتنفیذ النتائج.
الھیئة الفرعیة للتنفیذ في نتائجھا  صت: خلُ النتیجة النھائیة 

(FCCC/SBI/2017/L.31) :إلى عدة أمور من بینھا ما یلي 
  بالمشاكل والقیود والدروس المستفادة وأفضل ً اإلحاطة علما

الممارسات المحددة في التقریر المرحلي والتقاریر التقنیة، وتشجیع 
ً لتكلیفھ، على وضع ما سب ق في فریق الخبراء االستشاري، وفقا

االعتبار عند تقدیم المساعدة التقنیة إلى األطراف غیر المدرجة في 
المرفق األول وتیسیر التعاون مع الشركاء المحتملین المعنیین، 
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 حسب االقتضاء.
  ً برنامج عمل فریق الخبراء االستشاري لعام باإلحاطة علما

، بما في ذلك مجاالت التركیز على ما یلي: تعزیز التعاون 2018
الشركاء المحتملین المعنیین لتنفیذ األنشطة الرئیسیة المقررة في مع 

ضوء القیود المفروضة على الدعم المالي؛ وإنشاء شبكات إقلیمیة 
رسمیة من الخبراء والممارسین المشاركین في العملیة وإعداد 
البالغات الوطنیة وتقاریر التحدیث لفترة السنتین لتكون بمثابة 

ت من فریق الخبراء االستشاري إلى أصحاب وسائل لنشر المعلوما
المصلحة؛ وتعزیز أنشطة التواصل والتوعیة حتى یتمكن أصحاب 
المصلحة من فھم أفضل لمنتجات التدریب والفرص المتاحة من 
خالل فریق الخبراء االستشاري إلعداد البالغات الوطنیة وتقاریر 

جیع في تش يالتحدیث لفترة السنتین؛ واالضطالع بدور رئیس
واجتذاب التعاون مع الشركاء المحتملین المعنیین من أجل توفیر 
التوجیھ واإلرشاد االستراتیجیین في االستجابة إلى احتیاجات 
األطراف غیر المدرجة في المرفق األول فیما یتعلق بإعداد 

 البالغات الوطنیة وتقاریر التحدیث لفترة السنتین.  
  العمل التدریبیة اإلقلیمیة المزمع أن حلقة باإلحاطة علماً مع القلق

عقدھا لمنطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي بشأن إعداد 
إجراءات التخفیف واإلبالغ عنھا في البالغات الوطنیة وتقاریر 

بسبب عدم  2017التحدیث لفترة السنتین لم تكن ممكنة في عام 
 كفایة الموارد المالیة.

 ف إلى التعاون مع فریق الخبراء دعوة الكیانات المتعددة األطرا
االستشاري، حسب االقتضاء، في تقدیم الدعم التقني لألطراف غیر 
المدرجة في المرفق األول في إعداد بالغاتھا الوطنیة وتقاریر 

 التحدیث لفترة السنتین.
تم تناول ھذا البند  تقدیم الدعم المالي والتقني:

)FCCC/SBI/2017/INF.9 and INF.10 األولى في الجلسة ) للمرة
نوفمبر/ تشرین الثاني، ثم في  6العامة التي انعقدت یوم االثنین الموافق 

 مشاورات غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا آن راسموسن وھیلین بلوم.
نوفمبر/ تشرین الثاني، أقرت الھیئة الفرعیة  14وفي یوم الثالثاء الموافق 

 للتنفیذ النتائج.
الھیئة الفرعیة للتنفیذ في نتائجھا : توافق النتیجة النھائیة

)FCCC/SBI/2017/L.21 على مواصلة نظرھا في ھذه المسألة خالل (
 دورتھا الثامنة واألربعین.

: أحاطت الھیئة الفرعیة تقاریر موجزة عن تقاریر التحدیث لفترة السنتین
 اني.نوفمبر/ تشرین الث 6یوم االثنین الموافق في للتنفیذ علماً بھذه المعلومات 

تم تناول ھذا البند في الجداول الزمنیة المشتركة للمساھمات المحددة وطنیاً: 
نوفمبر/ تشرین الثاني.  6الجلسة العامة التي انعقدت یوم االثنین الموافق 

صرح كروسززو، رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، بأن المشاورات غیر الرسمیة 
رویج) وجورج واموكویا التي تشارك في تیسیرھا ماریان كارلسن (الن

(کینیا)، یمكن أن تنعقد بغرض إقرار النتائج، إن أمكن. وشدد مندوب الصین، 
نیابةً عن البلدان النامیة متقاربة التفكیر، على أن مؤتمر األطراف في دورتھ 
الثانیة والعشرین وافق على أن تتشاور الھیئة الفرعیة للتنفیذ، ولكنھا لم تكن 

تائج وأعرب عن قلقھ إزاء المساس بنتائج المفاوضات. فة باعتماد النمكلَ 
وأعرب مندوب البرازیل عن أملھ في إجراء مفاوضات بناءة یمكن أن تسفر 

 عن نتیجة.
وفي مشاورات غیر رسمیة، وضعا المیسران المتشاركان الخطوط العریضة 

(نتیجة باریس) ذات  21-/م أ 1المحتملة في اتفاق باریس والمقرر  لألحكام
لصلة باألطر الزمنیة المشتركة، ودعا األطراف إلى تبادل توقعاتھم عن ا

الدورة ووجھات النظر بشأن األطر الزمنیة المشتركة. واتفق الجمیع على أنھ 
ینبغي أن تكون ھناك أطر زمنیة مشتركة، وأشار الكثیرون إلى ضرورة 

. وشدد 2030بنقطة نھایة لما بعد عام  2025تقدیم البالغات التالیة في عام 
كثیرون على ضرورة النظر في عملیة التقییم العالمي. وشدد أخرون على أن 

والتي تشیر  21-/ م أ 1الفقرات المتعلقة باألطر الزمنیة الواردة في المقرر 
ً لألطراف ال تشكل جزءاً من نطاق  إلى المساھمات المقررة المحددة وطنیا

لطین الضوء على ضرورة تطبیق المناقشات المجراة في إطار ھذا البند، مس
 2030األطر الزمنیة المشتركة على المساھمات المحددة وطنیاً لما بعد عام 

 فقط.
وقد اتفقت معظم األطراف على جدوى إجراء مناقشة حول "إیجابیات 
وسلبیات" األطر الزمنیة ذات الخمس والعشر سنوات، وربما خیارات أخرى، 

یذ ینبغي أال تكون محدودة الطموح، بل وأشار البعض إلى أن فترات التنف
ینبغي أیضاً أن تراعي مختلف الظروف والعملیات الوطنیة. وأعربت بعض 
األطراف عن تأییدھا إلطار زمني مدتھ خمس سنوات. وأیدت العدید من 
األطراف استنباط استنتاجات إجرائیة لھذه الدورة، حیث دعا الكثیرون إلى 

البعض األخر محاولة التوصل إلى اتفاق في عام  تقدیم مذكرات وتقاریر، وأید
2018. 

نوفمبر/  10و 9استمرت المشاورات غیر الرسمیة یومي الخمیس والجمعة 
 تشرین الثاني ووافقت األطراف على مسودة النتائج.

نوفمبر/ تشرین الثاني، أقرت الھیئة  14في جلسة عامة انعقدت یوم الثالثاء 
 الفرعیة للتنفیذ النتائج. 

: تحیط الھیئة الفرعیة للتنفیذ في نتائجھا النتیجة النھائیة
)FCCC/SBI/2017/L.20 علماً بعدة أمور من بینھا، طلب تقدیم تقریر (

األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع  ةعن ھذه المسألة إلى الدور
األطراف في اتفاق باریس؛ ودعوة األطراف والمراقبین إلى تقدیم وجھات 

ھم حول األطر الزمنیة المشتركة، بما في ذلك مدى جدوى ھذه األطر نظر
؛ والموافقة 2018مارس/ آذار  31وخیاراتھا ومزایاھا (عیوبھا) بحلول 

على مواصلة نظرھا في المسألة خالل دورتھا الثامنة واألربعین بغیة تقدیم 
توصیة إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق 

 اریس للنظر فیھا واعتمادھا.ب
 

المادة  إلیھ في العام المشارإعداد اسالیب وإجراءات تفعیل واستخدام السجل 
: تم تناول ھذا (سجل المساھمات المحددة وطنیاً) من اتفاق باریس 4-12

نوفمبر/ تشرین الثاني. الحظ مندوب الصین،  6البند یوم االثنین الموافق 
نیابةً عن البلدان النامیة متقاربة التفكیر، أن ھذا البند یتعلق بالسجل الخاص 
بالتكیف، واقترح النظر في البنود في مشاورات غیر رسمیة مشتركة. 

ى مشاورات غیر رسمیة تشارك في ووافقت األطراف على إحالة ھذا البند إل
 تیسیرھا بیر ستیانسن (النرویج) ومادلین ضیوف سار (السنغال). 

وركزت المشاورات غیر الرسمیة على إدراج اقتراحات األطراف 
ومقترحاتھا في مذكرة غیر رسمیة من إعداد المیسرین المتشاركین. وأثناء 

مندوب إحدى المجموعات النظر للمرة األولى في مسودة ھذه المذكرة، أثار 
نقطة نظام ودعا إلى تعلیق االجتماع دون التوصل إلى نتیجة، وأشار إلى عدم 

من جدول  3تكلیف المیسرین المتشاركین بإدراج أوجھ الترابط مع البند 
)  21-/ م أ  1أعمال الفریق العامل المخصص (قسم التخفیف من المقرر 

 ً ً على نتائجھ، مصرحا بأن ھذه المسألة تعتبر "قضیة ثقة". التي تحكم مسبقا
وأعرب مندوبو العدید من المجموعات والبلدان األخرى عن استعدادھم للنظر 
في إزالة النص طبقاً لما اقترحتھ المجموعة، وذلك إلى أن یتم الحصول على 
توضیح من المجموعة التي أثارت نقطة النظام. وبعد التشاور على المستوى 

ب المجموعة عن استعدادھا لمواصلة مناقشة النص الداخلي، أعرب مندو
 بشرط إزالة أجزاء من النص.  

ً على عدم التوصل إلى اتفاق، قال ستیانسن أن المیسرین المتشاركین  وتعقیبا
سیقومان بتنقیح المذكرة ثم التشاور مع رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ بشأن 

 المضي قدماً. 
ظرت األطراف في مسودة منقحة للمذكرة وفي جلسة الحقة من المشاورات، ن

غیر الرسمیة ومسودة النتائج اإلجرائیة. ودعا مندوب إحدى البلدان النامیة 
إلى تناول بندي السجل العام من جدول أعمال الھیئة الفرعیة للتنفیذ بطریقة 
متوازنة، بما في ذلك النظر في صیاغة عناصر األسالیب والتأكد من أنھا 

واردة في المذكرة غیر الرسمیة ومسودة النتائج الخاصة بالسجل مماثلة لتلك ال
من اتفاق باریس (سجل بالغات التكیف). وأید  12-7بموجب المادة 

الكثیرون إضافة قسم خاص بالمقترحات في المذكرة، بما في ذلك مقترحات 
استخدام السجل المؤقت للمساھمات المحددة وطنیاً كما ھو أو االعتماد علیھ، 

ن اآلراء تباینت حول ما إذا كان ینبغي إدراج مقترح یشیر إلى سجل ولك
 "مزود بوظیفة متقدمة للبحث عن المحتوى".

تم عرض مذكرة رسمیة منقحة تتضمن أقسام بشأن المقترحات والعناصر 
مھیكلة على شاكلة المذكرة الرسمیة المنقحة التي أعدت في إطار المفصلة، 

فرعیة للتنفیذ الخاص بالسجل العام على األطراف. بند جدول أعمال الھیئة ال
عارض مندوب مجموعة من البلدان النامیة بشدة المقترح الذي أشار إلى 
"وظائف البحث المتقدمة." ووافقت األطراف على استبعاد ھذا المقترح، بعد 

مع األجزاء ذات الصلة من نص المذكرة غیر الرسمیة  لیتواءم النص تعدیل
السجل األخر من بنود جدول أعمال الھیئة الفرعیة للتنفیذ، الخاصة ببند 

واتفقت األطراف كذلك على مسودة النتائج التي تتضمن إشارة إلى المذكرة 
غیر الرسمیة باعتبارھا مصدراً تستفید من األطراف في الدورة الثامنة 

 واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ.
نوفمبر/  14لثالثاء الموافق وفي الجلسة العامة التي انعقدت یوم ا

 الثاني، أقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ النتائج.  تشرین
: توافق الھیئة الفرعیة للتنفیذ في نتائجھا النتیجة النھائیة

)FCCC/SBI/2017/L.30 على عدة أمور من بینھا، مواصلة نظرھا (
یر الرسمیة في المسألة في دورتھا الثامنة واألربعین، استناداً إلى المذكرة غ
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للمیسرین المتشاركین بشأن ھذا البند من جدول األعمال، وعلى أساس 
مداوالت األطراف في الدورات الحالیة والسابقة للھیئة ووجھات النظر 

 المطروحة.
 

المادة  إلیھ في العام المشارإعداد اسالیب وإجراءات تفعیل واستخدام السجل 
: تم تناول ھذا البند یوم (سجل بالغات التكیف) من اتفاق باریس 7-12

نوفمبر/ تشرین الثاني. طلب مندوب الصین، نیابةً عن  6االثنین الموافق 
ً بشأن ما إذا كانت األطراف توافق  البلدان النامیة متقاربة التفكیر، توضیحا

كة. وأشار الرئیس على النظر في البندین في مشاورة غیر رسمیة مشتر
كروسززو إلى أن األطراف اتفقت في الدورة الرابعة واألربعین للھیئة 
الفرعیة للتنفیذ على أن ھذه البنود ینبغي أن تكون متمیزة في جدول األعمال. 
وقال مندوب جمھوریة كوریا، نیابةً عن مجموعة السالمة البیئیة، إن المھام 

فرعیة للتنفیذ على إجراء مشاورات والخصائص مختلفة. ووافقت الھیئة ال
غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا بیر ستیانسن (النرویج) ومادلین ضیوف سار 

 (السنغال). 
وخالل المشاورات غیر الرسمیة، ركزت البلدان على إدراج اقتراحات 
األطراف ووجھات نظرھا في مذكرة غیر رسمیة من إعداد المیسرین 

ى البلدان إدراج أربعة مقترحات محتملة تعبر المتشاركین. اقترح مندوب إحد
عن وجھات نظر األطراف، وھي: عدم وجود سجل؛ وفرض سجل قائم أي 
سجل المساھمات المحددة وطنیاً؛ وسجل جدید؛ وسجل بھ روابط لبالغات 

وأشارت األطراف إلى تفضیالتھا وقدمت  األطراف في السجالت األخرى.
اجة إلى سجل مستقل إللقاء الضوء على مبررات بذلك وشدد كثیرون على الح

التكیف. ودعت إحدى المجموعات إلى توجیھ معلومات التكیف من خالل 
المساھمات المحددة وطنیا. واقترح مندوب إحدى البلدان دمج السجلین في 
سجل لكل من المساھمات المحددة وطنیاً والبالغات المتعلقة بالتكیف. وأفادت 

الروابط" بأنھ لن یعزز الشفافیة. واعترضت  األطراف المعارضة ل "سجل
مجموعة على استخدام منصة خطط التكیف الوطنیة باعتبارھا مستودعا 

ووافقت األطراف في نھایة األمر على تكلیف المیسرین  لبالغات التكیف.
 المتشاركین بتسجیل المناقشات في مذكرة غیر رسمیة.  

غیر رسمیة في مشاورات وتناقشت األطراف حول مسودة أولیة لمذكرة 
أخرى، حیث تبادلت األطراف اآلراء بشأن ھیكل المذكرة ومحتویاتھا. 
ً على نتیجة  ً مسبقا ً من شأنھ أن یصدر حكما وحددت األطراف كذلك نصا
المفاوضات في إطار ھذا البند، بما في ذلك "البیانات الوصفیة" أو "النسخ" أو 

 ت وجھات النظر حول ذلك. "الوثیقة" أو "بالغات التكییف"، وتباین
ً عن ُعرضت بعد ذلك على األطراف  مذكرة غیر رسمیة تتضمن أقساما

المقترحات والعناصر التفصیلیة، مع ھیكل مماثل لمذكرة غیر رسمیة منقحة 
أعدت في إطار بند الھیئة الفرعیة للتنفیذ الخاص بالسجل العام المشار إلیھ في 

المساھمات المحددة وطنیاً). وبعد من اتفاق باریس (سجل  12-4المادة 
الموافقة على التعدیالت النصیة، اتفقت األطراف على مسودة النتائج التي 

األطراف في  ھتتضمن إشارة إلى المذكرة غیر الرسمیة كمصدر تستفید من
 الدورة الثامنة واألربعین للھیئة.

ر/ نوفمب 14وفي الجلسة العامة التي انعقدت یوم الثالثاء الموافق 
 الثاني، أقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ النتائج.  تشرین

: توافق الھیئة الفرعیة للتنفیذ في نتائجھا النتیجة النھائیة
)FCCC/SBI/2017/L.33 على عدة أمور من بینھا، مواصلة نظرھا (

في المسألة في دورتھا الثامنة واألربعین، استناداً إلى المذكرة غیر الرسمیة 
شاركین بشأن ھذا البند من جدول األعمال، وعلى أساس للمیسرین المت

مداوالت األطراف في الدورات الحالیة والسابقة للھیئة ووجھات النظر 
 المطروحة.

 
المسائل المتعلقة بآلیات بروتوكول كیوتو: استعراض أسالیب وإجراءات 

أشار  نوفمبر/ تشرین الثاني، 6: في یوم االثنین الموافق آلیة التنمیة النظیفة
رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ إلى أن النظر في ھذا البند قد أرجئ إلى الدورة 

 الثامنة واألربعین للھیئة.
: أحاطت الھیئة تقریر إدارة سجل المعامالت الدولیة بموجب البروتوكول

ً بالتقریر ( ) یوم االثنین FCCC/SBI/2017/INF.11الفرعیة للتنفیذ علما
  رین الثاني.نوفمبر/ تش 6الموافق 

تنسیق الدعم لتنفیذ أنشطة التخفیف في قطاع الغابات من جانب البلدان 
: تم تناول ھذا البند للمرة األولى في جلسة عامة انعقدت یوم االثنین النامیة

نوفمبر/ تشرین الثاني، ثم في مشاورات غیر رسمیة تشارك في  6الموافق 
 ي (المغرب).تیسیرھا كیث أندرسون (سویسرا) وأیمن شرقاو

في مشاورات غیر رسمیة، تناقشت األطراف في: ما إذا كانت اجتماعات  
جھات االتصال الطوعیة قد تمكنت من تحقیق غرضھا في توفیر الدعم 
المنسق الكافي لتنفیذ المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

ذا كان من الضروري األحراج وتدھور الغابات في البلدان النامیة، أو ما إ
مواصلة االجتماعات، والحاجة إلى ترتیبات حوكمة بدیلة، مثل تشكیل ھیئة 
رسمیة معنیة بتنفیذ المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
األحراج وتدھور الغابات في البلدان النامیة، وكیفیة تنسیق التنفیذ ومعالجة 

حاجة إلى االعتراف بالصندوق األخضر الثغرات والقیود في التمویل وال
 للمناخ في المقرر.

نوفمبر/ تشرین الثاني، أشار  14في جلسة عامة انعقدت یوم الثالثاء الموافق 
تشروزكزو، رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، إلى أن المشاورات بشأن ھذا البند 

من  16(ج) والمادة  10لم تسفر عن أي نتائج، لذلك سوف یتم تطبیق المادة 
لھا عواقب  16مسودة النظام الداخلي، وقال مندوب النرویج أن المادة رقم 

تؤثر على وضع االجتماع الطوعي للخبراء، وذھب إلى أنھ بدون نتائج قد ال 
تستمر االجتماعات بشكل تلقائي. وذكرت مندوبة البرازیل أن المقرر الذي 

ة، ومن ثم ینبغي أن خول عقد االجتماعات الطوعیة ال ینص على سنة نھائی
تواصل األمانة تنظیم ھذه االجتماعات. وطلبت توضیح ذلك في التقریر 

 النھائي للھیئة الفرعیة للتنفیذ.
 

: تم تناول ھذا البند المسائل ذات الصلة بأقل البلدان نمواً، تقریر لجنة التكیف
یذ غیر رسمیة مشتركة بین الھیئة الفرعیة للتنف مشاوراتللمرة األولى في 

والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة مع عرض تقریر لجنة التكیف، 
وتشارك في تیسیر ھذه المشاورات ریتشارد میرزیان (أسترالیا) وحمزة طبر 
(المغرب)، وحول المسائل ذات الصلة بأقل البلدان نمواً 

)FCCC/SBI/2017/14 أخرى تشارك في تیسیرھا  مشاورات)، أجریت
 ریدوت (المملكة المتحدة) ومامادو ھونادیا (بوركینا فاسو). مالكولم

تم النظر في ھذه البنود للمرة األولى في الجلسة العامة للھیئة الفرعیة للتنفیذ 
نوفمبر/ تشرین الثاني، حیث أشارت لجنة  6التي انعقدت یوم االثنین الموافق 

نمواً لتقدیم الدعم  التكیف إلى العمل مع فریق الخبراء المعني بأقل البلدان
التقني والتوجیھ لألطراف بشأن إجراءات التكیف المدرجة ضمن أنشطة 
فریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، بما في ذلك: المشاركة مع أمانة 
مرفق البیئة العالمیة والتوسع في التوجیھات التقنیة بشأن خطط التكیف 

 الوطنیة.
یر لجنة التكیف، ناقشت األطراف وفي مشاورات غیر رسمیة حول تقر

توصیتین قدمتھما اللجنة، وھما استعراض الترتیبات والمنھجیات المؤسسیة 
مندوبو عدة بلدان  حاطالمتصلة بالتكیف ومنھجیات تقییم احتیاجات التكیف. وأ

التوصیات الواردة في التقریر "ذات صبغة سیاسیة" وأنھا استغرقت ب علما
من  4الترابط بین ھاتین التوصیتین والبند رقم  أوجھبعامین إلعدادھا؛ و

 8جدول أعمال الفریق العامل المخصص (بالغات التكیف) والبند رقم  
 (مسائل أخرى). 

وفي مشاورات غیر رسمیة حول المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً، نظرت 
دون االتفاق على ما إذا كان ینبغي اإلبقاء على األطراف في مسودة نتائج 

فقرة بشأن ما إذا كان فریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً مع أمانة 
الصندوق األخضر للمناخ ینبغي أن یقدما المشورة ألقل البلدان نموا للوصول 

 إلى برنامج االستعداد ودعم األنشطة التحضیریة للصندوق األخضر للمناخ. 
مشاورات مشتركة، تم عرض توصیات لجنة التكیف وفریق الخبراء وفي 

المعني بأقل البلدان نموا لمعالجة القضایا المكلفین بھا من نتیجة باریس 
)FCCC/SB/2017/2/Add.1 FCCC/SBI/2017/14/Add.1 .(

أشارت بیث الفندر، عضو اللجنة التنفیذیة إلى أنھم لم یتمكنوا من استكمال 
بمھمة وضع منھجیات بشأن استعراض مدى مالءمة التكیف العمل المتعلق 

والدعم. واقترح مندوبو عدة بلدان نامیة نقل والیات باریس للجنة التكیف 
وفریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً إلى الھیئتین الفرعیتین كبند مستقل 

 في جدول أعمالھما.  
ھذه التوصیات في  ودارت مشاورات غیر رسمیة الحقة حول كیفیة تناول

التقریر والموعد المناسب إلحالتھا إلى مؤتمر األطراف، وفي النھایة إلى 
تم ومؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس، 

تسلیط الضوء على ثالثة خیارات: إحالة التوصیات إلى الدورة الثالثة 
سمي المشترك المسئولیة والعشرین لمؤتمر األطراف؛ وتولي الفریق غیر الر

عن تلك التوصیات، والعمل على تعزیزھا للخروج بنتیجة في الدورة الثالثة 
والعشرین لمؤتمر األطراف أو الدورة الثامنة واألربعین للھیئتین الفرعیتین أو 
الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف؛ أو تولي المسئولیة عن ھذه 

ا في إطار بند مشترك جدید في جدول التوصیات، والعمل على تعزیزھ
األعمال خالل الدورة الثامنة واألربعین للھیئتین الفرعیتین وربما الدورة 

 الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف.
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اختلفت األطراف بشأن ما إذا كان ینبغي االستمرار في النظر في الثالث 
ولجنة التكیف،  والیات المشتركة لفریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً 

فضال عن والیتي لجنة التكیف في إطار ھذا البند من جدول األعمال أو في 
إطار بند جدید من بنود جدول األعمال في الدورة الثامنة واألربعین للھیئتین 
الفرعیة، وطالبت األطراف بتقدیم تقاریر بشأن الوالیات قبل انعقاد الدورة 

 عیة. الثامنة واألربعین للھیئتین الفر
نوفمبر/ تشرین الثاني، أقرت الھیئة الفرعیة  15وفي یوم األربعاء الموافق 

للتنفیذ النتائج وأحالت مسودتي مقررین لینظر فیھما مؤتمر األطراف. وأكد 
مندوب تیمور الشرقیة، بدعم من مندوب موریتانیا، على نقص الموارد المالیة 

ر الذي من شأنھ أن یؤدي إلى في الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً، األم
 عدم تمویل مقترحات لتنفیذ برنامج العمل الوطني للتكیف. 

: في مقررھما المتعلق بتقریر لجنة التكیف النتائج النھائیة
)FCCC/SB/2017/L.6 وافقت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة ،(

لمسألة في والتكنولوجیة والھیئة الفرعیة للتنفیذ على مواصلة النظر في ھذه ا
) بھدف تقدیم 2018یار أمایو/  –دورتھما الثامنة واألربعین (أبریل/ نیسان 

توصیة من الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف (دیسمبر / كانون 
) إلى الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 2018األول 

 األطراف في اتفاق باریس للنظر فیھا وإقرارھا.
)، FCCC/ SBI /2017/L.36مقررھا المتعلق بأقل البلدان نمواً ( وفي

 قامت الھیئة الفرعیة للتنفیذ بعدة أمور من بینھا ما یلي: 
  الترحیب بعمل فریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً في توفیر

التوجیھ والمشورة التقنیة بشأن الحصول على التمویل من 
صیاغة وتنفیذ خطط التكیف  الصندوق األخضر للمناخ من أجل

ً لمھمة  الوطنیة بالتعاون مع أمانة الصندوق األخضر للمناخ وفقا
 فریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً. 

  اإلحاطة علماً باألعمال التحضیریة لمعرض خطط التكیف الوطنیة
في  2018أبریل/ نیسان  6إلى  4المزمع إقامتھ في الفترة من 

عوة األطراف والمنظمات ذات الصلة إلى بون بألمانیا، ود
 المساعدة في تنظیم الحدث والمشاركة فیھ.

  الطلب إلى األمانة إعداد تقریر عن األحكام المتعلقة بالدعم
والمرونة المقدمة إلى أقل البلدان نمواً بموجب االتفاقیة واتفاق 
باریس وكیف یمكن لھذه األحكام أن تساعد أقل البلدان نمواً على 

نتقال السلس من وضعھا في ضوء قرار الجمعیة العامة لألمم اال
 .  67/221المتحدة 

  الطلب إلى فریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً مواصلة تحدید
 أولویات أنشطتھ في إطار برنامج عملھ على حسب توافر الموارد.

ة انعقدت : تم تناول ھذا البند للمرة األولى في جلسة عامخطط التكیف الوطنیة
نوفمبر/ تشرین الثاني، ثم في مشاورات غیر رسمیة  6یوم االثنین الموافق 

تشارك في تیسیرھا بیبیتوا التاسي (توفالو) ومالكولم ریدوت (المملكة 
 المتحدة).

سلطت العدید من مندوبي البلدان النامیة الضوء على الحاجة إلى تبسیط 
طرائق الوصول إلى برنامج استعداد الصندوق األخضر للمناخ لتمویل خطط 
التكیف الوطنیة. كما شددوا على أن ما یقلقھم ھو الجوانب التقنیة للحصول 

ان متقدمة على التمویل ولیس على مستویات التمویل. وذكر مندوبو عدة بلد
أن ھذا لیس المنتدى الخاص بمناقشة قضایا الحصول على تمویل الصندوق 
األخضر للمناخ. وأشار المیسر المتشارك ریدوت إلى أنھ نظراً للتباین في 
وجھات النظر، فإن المیسرین المتشاركین لن یقوما بإعداد نص مقرر في ھذا 

لمناقشة مجاالت التقارب الوقت، ویمكن لألطراف أن تستخدم الدورة المقبلة 
بشأن ما قد تحیلھ إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في 
بروتوكول كیوتو. وفي مشاورات غیر رسمیة أجریت الحقاً، قدم مندوب 
إحدى مجموعات البلدان النامیة معلومات محدثة عن النص الذي اقترحھ 

ء المعني بأقل البلدان نمواً مؤخراً بشأن تكلیف لجنة التكیف وفریق الخبرا
بإعداد ورقة معلومات عن تجارب البلدان في الوصول إلى برنامج اإلعداد 
التابع للصندوق األخضر للمناخ، بما في ذلك عملیة صیاغة وتنفیذ خطط 
التكیف الوطنیة. ورأت المجموعة أن ذلك یدخل في نطاق ھذا البند من جدول 

ضیق الوقت المخصص للنظر في النص األعمال. وأشارت عدة أطراف إلى 
 المقترح الجدید.  

ً إلجراء تغییرات  14وفي یوم الثالثاء الموافق  نوفمبر/ تشرین الثاني، وفقا
 نصیة صغیرة، وافقت األطراف على مسودة النتائج.

نوفمبر/ تشرین الثاني، أقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ  15وفي یوم األربعاء 
 النتائج.

) قامت الھیئة FCCC/SBI/2017/L.35في نتائجھا ( ائیة:النتیجة النھ
 الفرعیة للتنفیذ بعدة أمور من بینھا ما یلي:

  30اإلشارة إلى موافقة الصندوق األخضر للمناخ، اعتباراً من 
 38مقترحات من أصل  10، على 2017أكتوبر/تشرین الثاني 

ً للتمویل من خالل برنامج االستعداد ودعم األنشطة  مقترحا
لتحضیریة للصندوق لدعم صیاغة خطط التكیف الوطنیة، فضال ا

عن موافقة مرفق البیئة العالمیة على مقترحات التمویل المقدمة من 
 أربعة بلدان لدعم عملیة صیاغة خطط التكیف الوطنیة وتنفیذھا.

  األطراف من البلدان النامیة ال تزال من االعتراف بأن العدید
ى التمویل من الصندوق األخضر تواجھ تحدیات في الحصول عل

 للمناخ لصیاغة وتنفیذ خطط التكیف الوطنیة.
  دعوة لجنة التكیف وفریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً، في

، إلى النظر 2018أعقاب إقامة معرض خطط التكیف الوطنیة عام 
في سبل المساعدة في تنفیذ برامج التكیف الوطنیة في برامج عملھا 

 إدراج معلومات عن ذلك في تقاریرھا، حسب االقتضاء. المقبلة و
  دعوة األطراف إلى مواصلة تقدیم معلومات عن التقدم المحرز نحو

تحقیق أھداف العملیة الرامیة إلى صیاغة وتنفیذ خطط التكیف 
الوطنیة وعن الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة 

والذي تم الحصول علیھ في والثغرات واالحتیاجات والدعم المقدم 
عملیة صیاغة وتنفیذ خطط التكیف الوطنیة عبر استبیان إلكتروني 

 عن منصة خطط التكیف الوطنیة.
 

: تم تناول ھذا البند (فسك / سب / تقریر اللجنة التنفیذیة آللیة وارسو الدولیة
) للمرة األولى في جلسة عامة انعقدت یوم االثنین Add.1و  2017/1

نوفمبر/ تشرین الثاني، ونوقشت كذلك في مشاورات غیر رسمیة  6الموافق 
باالشتراك مع الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، تشارك في 

 تیسیرھا الفندر (كندا) وألف ویلز (جنوب أفریقیا).
في مشاورات غیر رسمیة، اقترح مندوبو البلدان النامیة أن یتضمن مقرر 

ة إلى عدة أمور منھا: المنتجات المعرفیة سھلة االستخدام؛ بشأن ھذا البند إشار
ً في جدول أعمال الھیئتین الفرعیتین؛  جعل آلیة وارسو الدولیة بنداً دائما
وإدراج ھذه اآللیة في الموازنة األساسیة لألمانة العامة. وأبرز مندوبو البلدان 

شاورات المعنیة مسائل الموازنة في الم إدراجالمتقدمة عدة أمور من بینھا: 
بالموازنة؛ زیادة الموارد عن التمویل؛ وأن اعتبار آلیة وارسو الدولیة بنداً 

. واختلفت التنفیذیةدائماً من شأنھ أن یحول دون إحراز تقدم من جانب اللجنة 
، 2019األطراف حول متى ینبغي أن تبدأ األعمال التحضیریة الستعراض 

راج بند دائم في جدول أعمال آلیة وارسو وعما إذا كان ینبغي بدال من ذلك إد
الدولیة أو ما إذا كان ینبغي إدراجھا في أحداث رفیعة المستوى مثل حلقات 
العمل والحوارات في الدورات المقبلة للھیئات الفرعیة أو مؤتمر األطراف. 
وكانت ھناك أیضا خالفات بشأن الموارد، سواء الستخدام لغة تقریر اللجنة 

 تقدیم مزید من التوجیھات المحددة.   التنفیذیة أو
نوفمبر/ تشرین الثاني، أقرت الھیئة الفرعیة  15وفي یوم األربعاء الموافق 

للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة النتائج، وأحالتا مسودة 
مقرر لینظر فیھ مؤتمر األطراف. وأعلن فولر رئیس الھیئة الفرعیة للمشورة 

یة والتكنولوجیة وكروسززو رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، أثناء الجلسات العلم
العامة لكل منھما، أن حوار الخبراء الذي سیعقد بالتزامن مع الدورة الثامنة 
واألربعین للھیئتین الفرعیتین وسیطلق علیھ "حوار الخبراء في سوفا" وتسمیة 

ركز فیجي لتبادل المعلومات مركز تبادل المعلومات المتعلقة بنقل المخاطر بم
 المتعلقة بنقل المخاطر.

، أقر مؤتمر األطراف نوفمبر/ تشرین الثاني 17الموافق وفي یوم الجمعة 
 نتائجھ، التي تتضمن مقرراً.

: وافقت الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة النتیجة النھائیة
نتائجھما على إحالة مقرر ) في FCCC/SB/2017/L.5والتكنولوجیة (

ینظر فیھ مؤتمر األطراف. ویوافق مؤتمر األطراف في مقرره على عدة 
 أمور من بینھا:

  الطلب إلى اللجنة التنفیذیة أن تدرج في تقاریرھا السنویة، حسب
االقتضاء، معلومات أكثر تفصیال عن األعمال التي اضطلعت بھا 

عیة والفرق االستشاریة فرق الخبراء التابعة للجنة ولجانھا الفر
المواضیعیة ومجموعات العمل المخصصة ومجموعات العمل التي 
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تركز على المھام، إلى أقصى حد ممكن، لكونھا أمور ذات صلة 
بالسیاق اإلقلیمي والوطني كما حددتھا األطراف في تقاریرھا 

 ووثائقھا. 
 الطلب إلى األمانة، بتوجیھ من اللجنة التنفیذیة ورئیس الھیئة 

الفرعیة للتنفیذ، أن تنظم بالتزامن مع الدورة الثامنة واألربعین 
للھیئتین الفرعیتین، حواراً للخبراء الستكشاف مجموعة كبیرة من 
المعلومات والمدخالت واآلراء بشأن سبل تیسیر تعبئة الخبرات 
وتأمینھا، وتعزیز الدعم بما في ذلك التمویل والتكنولوجیا وبناء 

وتقلیل الخسائر واألضرار المرتبطة باآلثار القدرات لتفادي 
الضارة لتغیر المناخ بما في ذلك الظواھر المناخیة الشدیدة 

 والظواھر بطیئة الحدوث، بھدف اإلضافة إلى إعداد ورقة تقنیة. 
  الطلب إلى األمانة إعداد تقریر عن حوار الخبراء المشار إلیھ

ھا الثاني المزمع انعقاده أعاله لتنظر فیھ اللجنة التنفیذیة في اجتماع
 .2018في 

  تشجیع األطراف على االنخراط بنشاط في العمل ونشر وترویج
واستخدام منتجات آلیة وارسو الدولیة ولجنتھا التنفیذیة، وذلك من 
خالل عدة سبل منھا: إنشاء جھة اتصال تھتم بالخسائر واألضرار 

مم المتحدة من خالل نقاط االتصال الوطنیة التابعة التفاقیة األ
اإلطاریة بشأن تغیر المناخ؛ والمشاركة في اجتماعات اللجنة 
التنفیذیة بصفة مراقبین، مع االعتراف بالقیود التي تعوق الوقت 

والنظر في الظواھر المناخیة الشدیدة والظواھر بطیئة  والموارد؛
الحدوث والخسائر غیر االقتصادیة وآثار تغیر المناخ على التنقل 

ما في ذلك الھجرة والنزوح وإعادة التوطین واإلدارة البشري ب
الشاملة للمخاطر في السیاسات والتخطیط والعمل ذوات الصلة، 
حسب االقتضاء، وتشجع الكیانات الثنائیة والمتعددة األطراف ذات 

 الصلة على دعم ھذه الجھود. 
 في  الطلب إلى اللجنة التنفیذیة، وفقاً لتكلیفھا أن تقوم باآلتي: النظر

القضایا المشتركة بین القطاعات، واالحتیاجات الحالیة والملحة 
والناشئة المتعلقة بالظواھر المناخیة الشدیدة والظواھر بطیئة 
الحدوث عند تحدیث خطة عملھا الخمسیة المتجددة؛ وتعزیز 
جھودھا الرامیة إلى ضمان تحویل المعلومات المجمعة من خالل 

تخدام، مثل األدوات واألسالیب عملھا إلى منتجات سھلة االس
والمواد الالزمة لنماذج التدریب، بغیة تعزیز اتساق وفعالیة الجھود 

بھا على الصعیدین اإلقلیمي والوطني ، حسب  التي یتمذات الصلة 
االقتضاء؛ والنظر كذلك في تطویر ونشر منتجات المعلومات 

خسائر واالتصال سھلة االستخدام على جمیع المستویات لتجنب ال
واألضرار ذات الصلة بالسیاق اإلقلیمي والوطني والتقلیل منھا 

 ومعالجتھا، من خالل إقامة التعاون والشراكات. 
 

تطویر ونقل التكنولوجیا وتنفیذ آلیة التكنولوجیا: التقریر السنوي للجنة  
: تم تناول ھذا البند التنفیذیة للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ

نوفمبر/ تشرین  6األولى من قبل مؤتمر األطراف یوم االثنین الموافق  للمرة
الثاني، وتمت إحالتھ إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة 
العلمیة والتكنولوجیة حیث تم تناولھ في اجتماع أحد فرق االتصال ومشاورات 

نا) وإلفریدي آنا غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا بالیسي غوبوالنغ (بوتسوا
 مور (النمسا).

العامة للھیئة الفرعیة للتنفیذ، أفاد مندوب مركز وشبكة  االفتتاحیة في الجلسة
طلباً للمساعدة التقنیة، وجاري  30تكنولوجیا المناخ أنھ قد انتھى من حوالي 

 طلباً آخر. 111حالیاً النظر في 
العمل المنجز في عام  سلط مندوب اللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا الضوء على

، بما في ذلك التعاون فیما بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بشأن 2017
 التكیف مع التركیز على قطاعي المیاه والزراعة.

وفي مشاورات غیر رسمیة، أعدت األطراف مشروع مقرر لمؤتمر األطراف 
یذیة حول أعمال آلیة التكنولوجیا، وأنشطة وأداء كل من اللجنة التنف

للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ. وعارضت مندوب إحدى 
مجموعات البلدان النامیة إدراج النوع االجتماعي ضمن مھام مركز وشبكة 
تكنولوجیا المناخ، وأُرسلت مسودة مقرر إلى رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ مع 

عقدة یوم األربعاء بین قوسین. وفي الجلسة العامة الختامیة المن الفترةوضع 
نوفمبر/ تشرین الثاني، قامت الھیئة الفرعیة للتنفیذ بإزالة  15الموافق 

 األقواس وأقرت النتائج وأحالت مقرراً إلى مؤتمر األطراف للنظر فیھ.
: توصي الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة النتیجة النھائیة

) FCCC/SB/2017/L.4/Rev.1العلمیة والتكنولوجیة في نتائجھما (
بمسودة مقرر لمؤتمر األطراف. وفي مقرره، قام مؤتمر األطراف بعدة أمور 

 من بینھا ما یلي:
  لتنفیذ اتفاق باریس والتطلع  الذي تم القیاماإلقرار بالعمل ً بھ دعما

إلى تعزیز الجھود في ھذا الصدد، مع الوضع في االعتبار قضایا 
جیات المحلیة، بما في ذلك المعارف من النوع االجتماعي والتكنولو

المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة، والموازنة بین التكیف 
 والتخفیف.

  الطلب إلى اللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا
 برصد وتقییم آثار تنفیذ مھام كل منھما. االضطالعالمناخ 

، دعا مؤتمر 2017ولوجیا في وحول أنشطة وأداء اللجنة التنفیذیة للتكن
األطراف اللجنة إلى مواصلة تعزیز أوجھ الترابط بین عملیة تقییم االحتیاجات 

 ً التكیف الوطنیة، وشجع  وخططالتكنولوجیة والمساھمات المحددة وطنیا
اللجنة على مواصلة دعم التعاون مع الكیانات المفوضة في إطار االتفاقیة، 

تكیف واللجنة التنفیذیة آللیة وارسو الدولیة، وحث وتشمل ھذه الھیئات لجنة ال
 اللجنة على تعزیز استراتیجیة التواصل والتوعیة. 

، دعا مؤتمر 2017وحول أنشطة وأداء مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ في 
األطراف مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ إلى مواصلة تعزیز الشراكات 
وأوجھ التعاون مع أصحاب المصلحة؛ ودعا المركز إلى مواصلة تقدیم الدعم 

بعد  لتحسین قدرات الكیانات المفوضة وطنیاً، ودعا األطراف التي لم ترشح
ھیئاتھا الوطنیة إلى أن ترسل ترشیحاتھا إلى األمانة من خالل مركز التنسیق 

 الوطني التابع لھا. 
 

تم تناول ھذا البند للمرة  برنامج بوزنان االستراتیجي لنقل التكنولوجیا:
) في FCCC/CP/2017/7 and FCCC/CP/2017/3األولى (

نوفمبر/ تشرین الثاني، ثم  6ق الجلسة العامة التي انعقدت یوم االثنین المواف
ً في اجتماع ألحد فرق االتصال ومشاورات  ناقشتھ الھیئتان الفرعیتان الحقا
غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا ستیال غاما (مالوي) وكونیھیكو شیمادا 
(الیابان). وفي مشاورات غیر رسمیة، أعدت األطراف مسودات نتائج 

ین، ودعت مرفق البیئة العالمیة إلى دعم إلحالتھا إلى رئیسي الھیئتین الفرعیت
البلدان النامیة في إجراء عملیات تقییم االحتیاجات التكنولوجیة، وتجریب 

 مشاریع تكنولوجیة ذات أولویة لتعزیز االبتكار واالستثمار.
، أقرت الھیئة الفرعیة نوفمبر/ تشرین الثاني 14الموافق وفي یوم الثالثاء 
والتكنولوجیة والھیئة الفرعیة للتنفیذ في جلساتھما العامة للمشورة العلمیة 

 النتائج.
قامت الھیئة  (FCCC/SBI/2017/L.23): في نتائجھما النتیجة النھائیة

 الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة بما یلي:  
  توصیة مؤتمر األطراف بأن یدعو مرفق البیئة العالمیة إلى

ة رصیص أحكام في مجال التركیز المتعلق بتغیر المناخ في فتتخ
التجدید السابع للموارد لدعم األطراف من البلدان النامیة في إجراء 
عملیات تقییم االحتیاجات التكنولوجیة وتجریب مشاریع تكنولوجیة 

 ذات أولویة لتعزیز االبتكار واالستثمار. 
 یئة العالمیة إلى إدراج توصیة مؤتمر األطراف بأن یدعو مرفق الب

معلومات في تقاریره المقدمة إلیھ بشأن ما یلي: التعاون بین جھات 
االتصال التابعة لمرفق البیئة العالمیة والكیانات المفوضة وطنیاً 
بتطویر التكنولوجیا ونقلھا، على النحو الذي یقدم بھ مركز وشبكة 

ة؛ وما إذا كانت تكنولوجیا المناخ تقاریر إلى مرفق البیئة العالمی
ً األطراف قد استخدمت نظام لتخصیص الموارد من  یتسم بالشفافیة ا

أجل تجریب تنفیذ نتائج تقییم االحتیاجات التكنولوجیة وكیفیة 
تطبیقھا؛ ونتائج التعاون بین برنامج بوزنان االستراتیجي بشأن نقل 

 التكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ.
 

بتمویل المناخ: استعراض وظائف ومھام اللجنة الدائمة المسائل المتعلقة 
 FCCC/TP/2017/4)تناول مؤتمر األطراف ھذا البند  المعنیة بالتمویل:
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and FCCC/CP/2017/9)      6لى یوم االثنین الموافق واألللمرة 
نوفمبر/ تشرین الثاني، وأحالھ إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ، التي ناقشت ھذه 
المسألة مع قضایا التمویل األخرى المحالة من مؤتمر األطراف. ولم تتمكن 
المشاورات غیر الرسمیة التي تشارك في تیسیرھا دلفین إیرود (فرنسا) 

تي أجریت في إطار الھیئة الفرعیة للتنفیذ، من وأوالي أولودونغ (باالو)، ال
نوفمبر/ تشرین الثاني،  15التوصل إلى اتفاق، وفي یوم األربعاء الموافق 

أفاد كروسززو، رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، بأن رئاسة مؤتمر األطراف 
ستواصل المشاورات. ویوجد ملخص لھذه المناقشات والمقرر في تقریر 

 ) 5انظر صفحة مؤتمر األطراف. (
 

: تم تناول ھذا البند للمرة األولى یوم االستعراض الثالث لصندوق التكیف
ومشاورات غیر  نوفمبر/ تشرین الثاني في جلسة عامة 7الثالثاء الموافق 

رسمیة تشارك في تیسیرھا باشینس دامبتي (غانا) وجیما أوریلي (أیرلندا)، 
، وسلط (FCCC/TP/2017/6)ورحبت األطراف باالستعراض الثالث 

الكثیرون الضوء على النجاح الذي حققھ الصندوق. وقال مندوب أحد البلدان 
النامیة أنھ ال یمكن مناقشة ھذه المراجعة دون النظر في السیاق األوسع 
المتعلق بأمور أخر مثل، التزامات البلدان النامیة بتناول قضایا التكیف في 

 ناخ.مساھماتھا المحددة وطنیاً وعلوم الم
وفیما یتعلق بمسودات النتائج، ذھب البعض إلى وجود عدة فقرات خارج 
نطاق ھذا البند من جدول األعمال، وسلطت مجموعة من البلدان النامیة 
الضوء على أن النص الذي یتعلق بتنویع مصادر التمویل یعد خارج النطاق. 

بل، حیث كما أشارت األطراف إلى عدم االتساق في توقیت االستعراض المق
اقترحت عدة بلدان متقدمة إجراء االستعراض المقبل بالتزامن مع استعراض 
اآللیة المالیة في غضون أربع سنوات. واقترح مندوب إحدى البلدان المتقدمة 
 إدراج إشارات إلى احتیاجات التكیف في المستقبل والفجوة في تمویل التكیف.

نوفمبر/ تشرین الثاني  14الموافق  وأقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ یوم الثالثاء
النتائج وأحالت مسودة مقرر إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 
األطراف في بروتوكول كیوتو الذي اعتمد ھذا المقرر في یوم الجمعة 

 نوفمبر/ تشرین الثاني.  17الموافق 
ف : یشجع مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراالنتیجة النھائیة

 (FCCC/SBI/2017/L.32)في بروتوكول كیوتو، في نتائجھ النھائیة 
 عدة أمور من بینھا تشجیع مجلس صندوق التكیف على ما یلي: 
  النظر في خیارات تحسین الكفاءة فیما یتعلق بتشغیل صندوق

 التكیف.
  مواصلة العمل مع الجھات الفاعلة دون الوطنیة والقطاع الخاص

نھا، مخططات التمویل متناھي الصغر من خالل عدة سبل من بی
والترتیبات المتعلقة بنظام التأمین القائم على الطقس والمشاركة مع 
الجماعات الصناعة المحلیة والمزارعین في مشاریع التكیف 

 والشراكات بین القطاعین العام والخاص.
  الطوعي للتمویل المتعلق بالمناخ، عند االقتضاء.  التتبعالنظر في 
 الجھود الرامیة إلى تعزیز التكامل واالتساق مع الصنادیق  مواصلة

 األخرى سواء التابعة لالتفاقیة أو غیرھا.
 یطالب ھذا المقرر مجلس صندوق التكیف باآلتي: 

  النظر في الدروس المستفادة من التعاون بین صندوق التكیف
وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص في مشاریع التكیف على 

المحلي، بما في ذلك عملیات صنع القرار الخاصة المستوى 
 بالصندوق وفي التواصل مع الجھات المانحة.

  رصد وتقییم توقیت الموافقة على المشروع في إطار برنامج
ت وبین طرح السیاسة یالجاھزیة، وتحدید العالقة بین ھذا التوق

، البیئیة واالجتماعیة لصندوق التكیف، واتخاذ تدابیر لتقلیل الوقت
عند الضرورة، مع االستمرار في تنفیذ ضمانات الصندوق الوقائیة 

 البیئیة واالجتماعیة والسیاسة المعنیة بالنوع االجتماعي. 
 .مواصلة تقدیم المعلومات عن توقیت الموافقة على المشروع 
  مواصلة رصد آثار التكیف ونتائج صندوق التكیف، بما في ذلك

 اعیة. استخدام المقاییس المحلیة والقط
  اإلبالغ بالتقدم المحرز في الوالیات الناشئة عن ھذا المقرر في

التقاریر المقبلة التي یرسلھا الصندوق إلى مؤتمر األطراف العامل 
 بوصفھ اجتماع لألطراف في بروتوكول كیوتو.

الھیئة الفرعیة للتنفیذ بدء االستعراض الرابع  منكما یطلب ھذا المقرر 
، ، 2020ورتھا المقرر انعقادھا في یونیھ/ حزیران لصندوق التكیف خالل د

، أو بصیغتھ 12-/م أ إ1وفقا للشروط المرجعیة الواردة في مرفق المقرر 
المعدلة، وأن یقدم تقریراً إلى مجلس إدارتھ لالجتماع بالتزامن مع الدورة 

 ).2021السابعة والعشرین لمؤتمر األطراف (نوفمبر/ تشرین الثاني 
 

: تم تناول ھذا البند، باإلضافة إلى جمیع بنوده تعلقة ببناء القدراتالمسائل الم
للمرة األولى یوم االثنین  (FCCC/SBI/2017/9 and 11)الفرعیة 
نوفمبر/ تشرین الثاني. ووافقت الھیئة الفرعیة للتنفیذ على إجراء  6الموافق 

 مشاورات غیر رسمیة متواصلة بشأن بناء القدرات في إطار االتفاقیة
وبروتوكول كیوتو، وإجراء مشاورات غیر رسمیة منفصلة بشأن التقریر 

 السنوي للجنة باریس المعنیة ببناء القدرات.
 

تشارك في تیسیر ھذه المشاورات غیر بناء القدرات بموجب االتفاقیة: 
الرسمیة جینیفر ھانا كوالدو (جمھوریة الدومینیكان) وماكوتو كاتو (الیابان)، 

دخالت عن عملیة الرصد والتقییم السنویة لتنفیذ إطار بناء قدمت األطراف م
القدرات في البلدان النامیة. ودعا مندوبو البلدان إلى ضرورة التركیز على 
عدة أمور من بینھا: بناء القدرات طویلة األجل، شاملة القدرات المؤسسیة؛ 

في وضمان أن یستند بناء القدرات إلى احتیاجات الدول وتناول الثغرات 
القدرات وضمان مشاركة المجتمع المدني من خالل سن التشریعات؛ وتنسیق 
أنشطة المانحین؛ وخلق عملیة للحصول على معلومات عن األنشطة بشكل 
سنوي لدعم االستعراض؛ وتعزیز لجنة باریس المعنیة ببناء القدرات؛ 

 ودراسة مدى مالءمة دور ھذه اللجنة في إطار بناء القدرات.
ألطراف أیضاً اآلراء حول جدوى مؤشرات األداء المشتركة لرصد وتبادلت ا

األنشطة والدعم المقدمین ومدى فعالیتھما. ووافقت األطراف على أن یقوم 
المیسران المتشاركان بإعداد عناصر لمسودة نص تمت مناقشتھا خالل 
مشاورات غیر رسمیة أجریت خالل األسبوع األول، باإلضافة إلى مسودة 

 ناء قدرات البلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة.نص حول ب
نوفمبر/ تشرین الثاني، نظرت األطراف في  13وفي یوم االثنین الموافق 

مسودات النتائج ووافقت علیھا، ووافقت كذلك على مسودة مقرري مؤتمر 
األطراف ومؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول 

 كیوتو.
رت الھیئة الفرعیة للتنفیذ، في جلستھا العامة المنعقدة یوم الثالثاء الموافق وأق
نوفمبر/ تشرین الثاني، نتائج حول بناء القدرات في البلدان النامیة وفي  13

البلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة، واعتمدت مسودة مقرر لمؤتمر 
ر األطراف المقرر في جلسة األطراف بشأن ھذه االقتصادات. واعتمد مؤتم

 نوفمبر/ تشرین الثاني.   17عامة انعقدت یوم الجمعة الموافق 
في نتائجھا المتعلقة ببناء القدرات في البلدان النامیة بموجب  النتائج النھائیة:

، قامت الھیئة الفرعیة للتنفیذ بعدة (FCCC/SBI/2017/L.24)االتفاقیة 
 أمور من بینھا ما یلي:

  بمنتدى دیربان بشأن بناء القدرات كوسیلة للتبادل الفعال االعتراف
 والمستمر للمعلومات والممارسات الجیدة والدروس المستفادة.

  اإلشارة إلى أن ھدف ونطاق بناء القدرات في البلدان النامیة، على
، ال تزال ذات صلة، وأنھ ینبغي 7-/م أ 2النحو الوارد في المقرر 

ً وضع المجاالت الحا لیة والناشئة في سیاق االتفاقیة واتفاق أیضا
 باریس في االعتبار. 

  ھدف إلى سد تالتذكیر بأن لجنة باریس المعنیة ببناء القدرات
الفجوات واالحتیاجات الحالیة والناشئة في تنفیذ بناء القدرات في 
البلدان النامیة وزیادة تعزیز الجھود فیما یتعلق باالتساق والتنسیق 

 في األنشطة المضطلع بھا بموجب االتفاقیة. 

  دعوة األطراف والمراقبین إلى تقدیم آرائھم بشأن المواضیع
بع لمنتدى دیربان بشأن بناء القدرات، المحتملة لالجتماع السا

المزمع انعقاده في الدورة الثامنة واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ 
 .2018فبرایر/ شباط   16بحلول 

وتخلص الھیئة الفرعیة للتنفیذ، في نتائجھا حول بناء القدرات في البلدان التي 
تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة بموجب االتفاقیة 

(FCCC/SBI/2017/L.25):أعمالھا بشأن تستكمل الھیئة   إلى ما یلي
االستعراض الرابع لتنفیذ إطار بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتھا 
ً بالمعلومات المقدمة من  بمرحلة انتقالیة بموجب االتفاقیة؛ واإلحاطة علما

علماً بالتقریر  األطراف والتقاریر والوثائق التي تم الحصول علیھا؛ واإلحاطة
التجمیعي عن تنفیذ األنشطة في البلدان التي تتلقى الدعم حالیاً 

)FCCC/SBI/2017/INF.5 مسودة مقرر إلى مؤتمر بإعداد )؛ وتوصي
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      نشرة مفاوضات األرض         

 األطراف.

، قام مؤتمر األطراف (FCCC/SBI/2017/L.27.Add.1)وفي مقرره 
 بعدة أمور من بینھا ما یلي:

 حراز تقدم كبیر في بناء قدرات االعتراف بعدة أمور من بینھا، إ
البلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة للتخفیف من آثار تغیر 
المناخ والتكیف معھا، وتقدیم األطراف المدرجة في المرفق األول 
ومرفق البیئة العالمیة موارد ومساعدة كافیة لتنفیذ إطار بناء 

ان التي تمر القدرات في ھذه البلدان، واالعتراف بأن البلد
اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة وتتلقى الدعم حالیاً بحاجة إلى المزید من 

 بناء القدرات.

  التأكید على أن نطاق االحتیاجات المحددة في إطار بناء قدرات
البلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة الذي تم وضعھ عمال 

-/م أ 3في المقرر   والعوامل األساسیة المحددة 7-/م أ 3بالمقرر  
، ال یظل ذا صلة وال یزال یعتبر أساس ألنشطة البلدان التي 10

تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة التي تحصل على الدعم وموجھاً 
 لتنفیذھا.  

  دعوة األطراف المدرجة في المرفق الثاني واألطراف األخرى
 التي یسمح لھا وضعھا بأن تفعل ذلك ومرفق البیئة العالمیة
والوكاالت المتعددة األطراف والثنائیة والمنظمات الدولیة 
والمصارف اإلنمائیة المتعددة األطراف والمؤسسات المالیة الدولیة 
والقطاع الخاص إلى مواصلة تقدیم الدعم لألنشطة في البلدان التي 

 تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة وتتلقي الدعم حالیاً. 

 لرابع والطلب من الھیئة الفرعیة للتنفیذ تقریر اختتام االستعراض ا
بدء االستعراض الخامس لتنفیذ إطار بناء القدرات في البلدان التي 
تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة خالل دورتھا الثانیة والخمسین بغیة 
استكمال االستعراض في الدورة السادسة والعشرین لمؤتمر 

 األطراف.

في الجلسة العامة معنیة ببناء القدرات: التقریر السنوي للجنة باریس ال
نوفمبر/ تشرین الثاني،  6للھیئة الفرعیة للتنفیذ المنعقدة یوم االثنین الموافق 

تقریراً عن التقدم التقني السنوي عن  القدراتقدمت لجنة باریس المعنیة ببناء 
 ، مشیرة إلى إحراز تقدم كبیر.2017عام 

ینسون (فرنسا) جینیفر ھانا كوالدو عرض المیسران المتشاركان بول واتك
(جمھوریة الدومینیكان) مسودة العناصر مشیرین إلى أن عمل لجنة باریس 

جید وأن جمیع عناصر النص المقترحة  المعنیة ببناء القدرات قد حظي بقبولٍ 
یمكن أن تكون جزءاً من مسودة مقرر لمؤتمر األطراف، وھو  11وعددھا 

لعدید من البلدان المتقدمة تساؤالت بشأن الفقرات ما أیده الكثیرون. وأثارت ا
المتعلقة بالدعم المالي والموارد، واستفسرت عما إذا كان ینبغي عدم تناول 
ھذه المسائل في إطار مناقشات الموازنة. واشارت الدول النامیة الى ان 
التوصیات جاءت من تقریر لجنة باریس المعنیة ببناء القدرات ، وقالت ان 

ینص على انھ یجب القیام بشيء" بدال من "طلب المزید". وكلفت النص "
األطراف المیسرین المتشاركین بإعداد نص ُمحدث للدورة المقبلة للمشاورات 
غیر الرسمیة، باإلضافة إلى إعداد مسودة نص حول بناء القدرات في البلدان 

 التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة. 

نوفمبر/ تشرین الثاني، نظرت األطراف في  13 وفي یوم االثنین الموافق
 مسودات النتائج ومسودة مقرر لمؤتمر األطراف ووافقت علیھا.

وأقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ في جلستھا العامة المنعقدة یوم الثالثاء الموافق 
وأقر نوفمبر/ تشرین الثاني نتائج ومسودة مقرر لمؤتمر األطراف.  14

 نوفمبر/ تشرین الثاني. 17الجمعة الموافق المقرر یوم  المؤتمر

: توصي الھیئة الفرعیة للتنفیذ في نتائجھا النتیجة النھائیة
(FCCC/SBI/2017/L.28)  بمسودة مقرر لمؤتمر األطراف. وفي

 مقرره، قام مؤتمر األطراف بعدة أمور من بینھا ما یلي:

  ،اإلشادة بعمل لجنة باریس المعنیة ببناء القدرات في السنة األولى
، مع 2017والترحیب بتقریر التقدم التقني السنوي للجنة لعام 

ً بتوصیات اللجنة ونظامھا الداخلي وأسالیب عملھا،  اإلحاطة علما
 . 2019-2017وخطة عملھا المتجددة لفترة السنتین 

 لة إلى تقدیم الدعم والموارد دعوة األطراف والمؤسسات ذات الص
إلى لجنة باریس المعنیة ببناء القدرات في تنفیذ خطة عمل اللجنة 

 . 2019-2017للفترة 

  ،تشجیع لجنة باریس المعنیة ببناء القدرات، لدى تنفیذ خطة عملھا
على التعاون مع المؤسسات وأصحاب المصلحة اآلخرین ممن 

ت الصلة، بما في ذلك یمتلكون الخبرات واألدوات والموارد ذا
 الھیئات المنشأة بموجب االتفاقیة. 

  بقرار لجنة باریس المعنیة ببناء القدرات بشأن ً اإلحاطة علما
، أي أنشطة بناء 2017مواصلة مجال أو موضوع تركیزھا لعام 

ً في سیاق اتفاق باریس  القدرات لتنفیذ المساھمات المحددة وطنیا
 .2018خالل عام 

 ة الفرعیة للتنفیذ مواءمة منتدى دیربان المقبل مع الطلب إلى الھیئ
المجال أو الموضوع الذي تركز علیھ لجنة باریس المعنیة ببناء 

 . 2018-2017القدرات في الفترة 

  الطلب إلى األمانة أن تساعد في تحدید أسالیب من شأنھا أن
تستوعب بشكل أفضل األعمال التي تضطلع بھا اللجنة فیما بین 

 الدورات.

یتضمن البند الفرعي المتعلق ببناء  بناء القدرات بموجب البروتوكول:
القدرات بموجب االتفاقیة الوارد أعاله موجز للمناقشات التي جرت في 

 المشاورات غیر الرسمیة المشتركة.

واعتمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ في جلستھا العامة المنعقدة یوم الثالثاء الموافق 
  (FCCC/SBI/2017/L.26, L.27)نوفمبر/ تشرین الثاني النتائج  14

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

 نوفمبر/ تشرین الثاني. 17ف العامل المقرر یوم الجمعة الموافق األطرا

: خلصت الھیئة الفرعیة للتنفیذ في نتائجھا بشأن بناء القدرات النتائج النھائیة
إلى  (FCCC/SBI/2017/L.26)في البلدان النامیة بموجب البروتوكول 

 عدة أمور من بینھا ما یلي:

 لقدرات كوسیلة للتبادل الفعال االعتراف بمنتدى دیربان بشأن بناء ا
 والمستمر للمعلومات والممارسات الجیدة والدروس المستفادة.

  اإلشارة إلى أن ھدف ونطاق بناء القدرات في البلدان النامیة، على
(بشأن بناء القدرات في البلدان  7-/م أ 2النحو الوارد في المقرر 

ة البلدان النامیة النامیة) والمجاالت ذات األولویة المتعلقة بمشارك
في أنشطة المشاریع المنفذة في إطار آلیة التنمیة النظیفة كما وردت 

(بشأن بناء القدرات فیما یتعلق بتنفیذ  1-/ م أإ  29في المقرر 
زال ذا صلة، وأن یبروتوكول كیوتو في البلدان النامیة) ال 

المجاالت الحالیة والناشئة ینبغي أن تؤخذ في االعتبار لدى 
 صلة تنفیذ األنشطة في البلدان النامیة. موا

  دعوة األطراف والمراقبین إلى عرض وجھات نظرھم بشأن
المواضیع المحتملة لالجتماع السابع لمنتدى دیربان بشأن بناء 
القدرات، المزمع انعقاده خالل الدورة الثامنة واألربعین للھیئة 

 .2018فبرایر/ شباط  16الفرعیة للتنفیذ بحلول 

الھیئة الفرعیة للتنفیذ، في نتائجھا حول بناء القدرات في البلدان التي  وتخلص
تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة بموجب بروتوكول كیوتو 

(FCCC/SBI/2017/L.27)، أعمالھا بشأن  إلى أن الھیئة استكملت
االستعراض الرابع لتنفیذ إطار بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتھا 

ً بالمعلومات المقدمة من بمرحل ة انتقالیة بموجب البروتوكول؛ واإلحاطة علما
األطراف والتقاریر والوثائق التي تم الحصول علیھا؛ واإلحاطة علماً بالتقریر 
التجمیعي عن تنفیذ األنشطة في البلدان التي تتلقى الدعم حالیاً 

)FCCC/SBI/2017/INF.5والترحیب بھ؛ وتوصي بمسودة مقرر إلى ( 
 مؤتمر األطراف العامل بوصفھ مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو.

، قام مؤتمر األطراف (FCCC/SBI/2017/L.25.Add.1)وفي مقرره 
العامل بوصفھ مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو بعدة أمور من بینھا ما 

 یلي:
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  االعتراف بعدة أمور من بینھا، إحراز تقدم كبیر في بناء قدرات
التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة للتخفیف من آثار تغیر البلدان 

المناخ والتكیف معھا، وتقدیم األطراف المدرجة في المرفق األول 
ومرفق البیئة العالمیة موارد ومساعدة كافیة لتنفیذ إطار بناء 
القدرات في ھذه البلدان، واالعتراف بأن البلدان التي تمر 

ة وتتلقى الدعم حالیاً بحاجة إلى المزید من اقتصاداتھا بمرحلة انتقالی
 بناء القدرات.

  التأكید على أن نطاق االحتیاجات المحددة في إطار بناء قدرات
البلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة الذي تم وضعھ عمال 

"بشأن بناء قدرات البلدان التي تمر اقتصاداتھا  7-/م أ 3بالمقرر  
"بشأن بناء القدرات ذات  1-/م أ إ30والمقرر بمرحلة انتقالیة" 

الصلة بتنفیذ بروتوكول كیوتو في البلدان التي تمر اقتصاداتھا 
 10-/م أ 3بمرحلة انتقالیة" والعوامل األساسیة المحددة في المقرر 

"بشأن بناء قدرات البلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة"، ال 
أساس ألنشطة البلدان التي تمر یظل ذا صلة وال یزال یعتبر 

اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة التي تحصل على الدعم وموجھاً 
 لتنفیذھا.  

  دعوة األطراف المدرجة في المرفق الثاني واألطراف األخرى
التي یسمح لھا وضعھا بأن تفعل ذلك ومرفق البیئة العالمیة 

لیة والوكاالت المتعددة األطراف والثنائیة والمنظمات الدو
والمصارف اإلنمائیة المتعددة األطراف والمؤسسات المالیة الدولیة 
والقطاع الخاص إلى مواصلة تقدیم الدعم لألنشطة في البلدان التي 

 تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة وتتلقي الدعم حالیاً. 

  تقریر اختتام االستعراض الرابع والطلب من الھیئة الفرعیة للتنفیذ
الخامس لتنفیذ إطار بناء القدرات في البلدان التي  بدء االستعراض

تمر اقتصاداتھا بمرحلة انتقالیة خالل دورتھا الثانیة والخمسین بغیة 
استكمال االستعراض في الدورة السادسة عشر لمؤتمر األطراف 

 .بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو العامل
: تم تناول ھذا البند العملتدابیر االستجابة: تحسین المنتدى وبرنامج 

(FCCC/SB/2017/INF.2)  للمرة األولى في جلسة عامة انعقدت یوم
نوفمبر/ تشرین الثاني، ثم في اجتماع أحد فرق االتصال  6االثنین الموافق 

المشتركة ثم في مشاورات غیر رسمیة الحقة تشارك في تیسیرھا أندریھ 
  ماركو (بنما) و ناتالیا كوشكو (أوكرانیا).

وفي مشاورات غیر رسمیة، ناقشت األطراف أھمیة النمذجة كوسیلة للتحدید 
الكمي لآلثار على المستوى القطري، مشددین على الحاجة إلى النظر إلى 
التأثیرات العابرة للحدود. وأشار مندوب مجموعات إحدى البلدان النامیة إلى 

، وسلط أن مناقشات المنتدى أثبتت عدم وجود عمل كافي حول النمذجة
الضوء على الحاجة إلى مواد تدریبیة وحلقات عمل إقلیمیة وتبادل للخبرات. 
وأشار مندوبو البلدان المتقدمة إلى الحاجة إلى استخدام البوابة اإللكترونیة 
الحالیة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ وتحسینھا فیما یتعلق 

 بأدوات النمذجة االقتصادیة.  

نوفمبر/ تشرین الثاني، أقرت الھیئة الفرعیة  15في یوم األربعاء الموافق و
للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة نتائج بعد الموافقة على 

 تعدیل شفوي.

: خلصت الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة النتیجة النھائیة
بصیغتھا  (FCCC/SB/2017/L.7)ھا العلمیة والتكنولوجیة في نتائج

 المعدلة شفویاً، إلى عدة أمور من بینھا:

  بالمناقشات المتعلقة باحتیاجات بناء القدرات، التي ً اإلحاطة علما
أعربت عنھا بعض األطراف، من أجل تقییم آثار تدابیر االستجابة، 
واالعتراف بفرص بناء القدرات القائمة وتعزیزھا، وذلك من خالل 

ون بشأن تدابیر االستجابة، ودعوة األمانة إلى التعاون مع التعا
الجھات المعنیة والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات الدولیة 
لزیادة الوعي بھدف تعزیز برامج أو أنشطة بناء القدرات لألطراف 
من أجل زیادة اآلثار اإلیجابیة وتخفیف حدة اآلثار السلبیة لتدابیر 

 ثراء المناقشات المجراة أثناء الدورة. االستجابة، بھدف إ

  الطلب إلى األمانة ، بتوجیھ من رئیسي الھیئة الفرعیة للتنفیذ
والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، أن تنظم حلقة عمل 

تدریبیة مدتھا یومان حول استخدام أدوات النمذجة االقتصادیة 

سن بشأن أثر تنفیذ المتصلة بمجاالت برنامج عمل المنتدى المح
تدابیر االستجابة، وسیشارك في ھذه الحلقة خبراء من البلدان 

النامیة والبلدان المتقدمة وكذلك من المنظمات الحكومیة الدولیة 
والمنظمات الدولیة، وتطلب إلى األمانة إعداد تقریر عن حلقة 

العمل للنظر فیھ خالل دورتي الھیئتین المقرر إنعقادھما في 
 .2018كانون األول  دیسمبر/

  30دعوة األطراف والمراقبین إلى تقدیم وجھات نظرھم، بحلول 
، بشأن نطاق استعراض عمل المنتدى المحسن 2018مارس/ آذار 

في دیسمبر/ كانون  انعقادھماالذي سیتم خالل الھیئتین المقرر 
، بما یتوافق مع العمل وذلك بھدف إثراء النقاش 2018األول 

 ي الدورة الثامنة واألربعین للھیئتین الفرعیتین.  داخل المنتدى ف

: تم تناول ھذا أسالیب وبرنامج عمل ومھام المنتدى في إطار اتفاق باریس
نوفمبر/  6البند للمرة األولى في جلسة عامة انعقدت یوم االثنین الموافق 

تشرین الثاني، ثم في اجتماع أحد فرق االتصال المشتركة ثم في مشاورات 
سمیة الحقة تشارك في تیسیرھا أندریھ ماركو (بنما) و ناتالیا كوشكو غیر ر

 from the)(أوكرانیا). ووافق فریق االتصال على مسودة نتائج 
SBI/SBSTA 46 conclusions)  تكرر الدعوة إلى مؤتمر األطراف

خطوات إجرائیة  التخاذالعامل بوصفھ مؤتمر األطراف في اتفاق باریس 
 ن خدمة اتفاق باریس.لتمكین المنتدى م

في مشاورات غیر رسمیة، أشارت األطراف إلى الحاجة إلى تجنب مضاعفة 
العمل الذي تقوم بھ منظمات دولیة أخرى. واقترح اثنان من مندوبي البلدان 
النامیة إضافة التجارة الدولیة كعنوان في خطة العمل، وھو ما عارضتھ 

وب إحدى البلدان المتقدمة إلى مجموعة من البلدان المتقدمة، حیث ذھب مند
أن التجارة من اختصاص منظمة التجارة العالمیة. وشدد مندوب مجموعة من 
البلدان المتقدمة، بدعم من مندوبي عدة بلدان نامیة، على أھمیة اإلشارة إلى 
ضرورة أن یتخذ مؤتمر األطراف العامل بوصفھ مؤتمر األطراف في اتفاق 

 ن المنتدى من خدمة اتفاق باریس.باریس خطوات إجرائیة لتمكی

وعارض مندوبو بعض البلدان المتقدمة اقتراح إعداد مذكرة غیر رسمیة 
تتضمن مسودة عناصر التوصیة المتعلقة بأسالیب المنتدى وعملھ ووظائفھ 
ومھامھ. وفي نھایة األمر، تم االتفاق على وضع نص مماثل في كل من 

 من اتفاق باریس. 6لمادة النتائج الخاصة بتدابیر االستجابة وا

: وافقت الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة النتیجة النھائیة
على أن تتضمن  (FCCC/SB/2017/L.8)والتكنولوجیة في نتائجھما 

التوصیة التي یجري إعدادھا في إطار ھذا البند الفرعي من جدول األعمال 
تمر األطراف العامل بوصفھ مؤتمر األطراف مؤللنظر فیھا وإقرارھا من قبل 

نصاً یطلب إلى المؤتمر اتخاذ الخطوات اإلجرائیة الالزمة في اتفاق باریس، 
لتمكین المنتدى من خدمة اتفاق باریس؛ ووافقت كذلك على تیسیر المداوالت 
التي جرت خالل الدورة الثامنة واألربعین للھیئتین الفرعیتین، والطلب إلى 

یئتین الفرعیتین إعداد وثیقة غیر رسمیة تتضمن مسودة عناصر رئیسي الھ
 نظر فیھا واعتمادھا خالل الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل.لالتوصیة ل

تم النظر في ھذا البند  من بروتوكول كیوتو: 14-3المسائل المتعلقة بالمادة 
بالتزامن مع مناقشات الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 

 والتكنولوجیة بشأن المنتدى المعني بأثر تنفیذ تدابیر االستجابة.

(برنامج عمل بوینس آیرس  10-/ م أ 1التقدم المحرز في تنفیذ المقرر 
تم النظر في ھذا البند بالتزامن مع بشأن تدابیر التكیف واالستجابة): 

مناقشات الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة 
 بشأن المنتدى المعني بأثر تنفیذ تدابیر االستجابة.

طرق تعزیز تنفیذ التدریب والتوعیة العامة والمشاركة العامة وإمكانیة 
النظر في ھذا البند للمرة األولى یوم : تم وصول الجمھور إلى المعلومات

نوفمبر/ تشرین الثاني، ثم في مشاورات غیر رسمیة  6االثنین الموافق 
 أجریت الحقاً وتولى تیسیرھا ألبرت ماغاالنغ (الفلبین). 

في المشاورات غیر الرسمیة، ركزت البلدان على إعداد مسودة نتائج ذات 
راءات الرامیة إلى تعزیز تنفیذ طابع إجرائي تتضمن طلب وضع قائمة باإلج

اتفاق باریس من خالل األنشطة المتصلة بالعمل من أجل التمكین المناخي 
بمشاركة األطراف والمراقبین في برنامج عمل للدورة الثامنة واألربعین 
للھیئة الفرعیة للتنفیذ. واتفقت البلدان على تحدید أن المشاركین في حلقة 

لین عن الھیئات ذات الصلة بموجب االتفاقیة العمل یمكن أن یشملوا ممث
 اإلطاریة والخبراء المعنیین والشباب والممارسین وأصحاب المصلحة.
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أقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ في جلستھا العامة المنعقدة یوم الثالثاء الموافق 
 نوفمبر/ تشرین الثاني النتائج.  14

خلصت الھیئة الفرعیة للتنفیذ في نتائجھا  النتیجة النھائیة:
(FCCC/SBI/2017/L.22) :إلى ما یلي 

  االعتراف بالتقدم الذي أحرزتھ األطراف والمراقبون في تنفیذ
من االتفاقیة (العمل من أجل  6برنامج عمل الدوحة بشأن المادة 

التمكین المناخي)، وأن العناصر الستة للعمل من أجل التمكین 
 د أساسیة لتعزیز التنفیذ الفعال التفاق باریس. المناخي تع

  الطلب إلى األمانة تنظیم حلقة عمل، ویفضل أن تكون خالل إحدى
الدورات، أو حسب االقتضاء، بالتزامن مع الدورة الثامنة 
واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ لوضع قائمة باإلجراءات الرامیة 

تنفیذ أنشطة العمل من أجل إلى تعزیز تنفیذ اتفاق باریس من خالل 
التمكین المناخي بتوجیھ من رئیس الھیئة وبمشاركة األطراف، 
وتمثیل الھیئات ذات الصلة المنشأة بموجب االتفاقیة، والخبراء 

 المعنیین والممارسین والشباب وأصحاب المصلحة. 

  دعوة األطراف والمراقبین إلى تقدیم آرائھم بشأن دور العمل من
ینایر/  26المناخي ومواضیع حلقة العمل بحلول أجل التمكین 
 .2018كانون الثاني 

  الموافقة على مواصلة النظر في ھذه المسألة خالل الدورة الثامنة
 واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ.

 
: أحاطت الھیئة الفرعیة للتنفیذ علماً تقریر العمل من أجل التمكین المناخي

بالتقریر الموجز الخاص بالحوار الخامس بشأن العمل من أجل التمكین 
نوفمبر/ تشرین الثاني  6المناخي یوم االثنین الموافق 

(FCCC/SBI/2017/10) 

تم تناول ھذا البند للمرة األولى في جلسة عامة انعقدت یوم  النوع االجتماعي:
نوفمبر/ تشرین الثاني، ثم في مشاورات غیر رسمیة  7افق الثالثاء المو

تشارك في تیسیرھا وینفرید لیشوما (كینیا) وجیرت فریموت (بلجیكا). ناقشت 
األطراف: تمویل تنفیذ خطة العمل المتعلقة بالنوع االجتماعي وقدرة األمانة 
العامة على االضطالع باألنشطة المتصلة بالخطة والمقترحات المتعلقة 

نوفمبر/ تشرین الثاني،  14بمواضیع حلقات العمل یوم الثالثاء الموافق 
اعتمدت الجلسة العامة النتائج. وأشار مندوب كوستاریكا، نیابة عن الرابطة 
المستقلة ألمریكا الالتینیة والكاریبي، إلى اعتماد خطة عمل اتفاقیة األمم 

مرة، وأكد على أن  المتحدة اإلطاریة بشأن خطة عمل النوع الجتماعي ألول
 قضایا النوع االجتماعي في بلدان الجنوب ھي "مسألة حیاة وموت".

: توصي الھیئة الفرعیة للتنفیذ في نتائجھا النتیجة النھائیة
(FCCC/SBI/2017/L.29)  .بمسودة مقرر لینظر فیھا مؤتمر األطراف

 وفي ھذا المقرر، یوافق مؤتمر األطراف على عدة أمور من بینھا:

 ماد خطة العمل المتعلقة بالنوع االجتماعي، في إطار برنامج اعت
 عمل لیما المتعلق بالنوع االجتماعي. 

  دعوة األطراف وأعضاء الھیئات المفوضة ومنظمات األمم المتحدة
والمراقبین وغیرھم من أصحاب المصلحة إلى المشاركة في تنفیذ 

تنفیذھا، خطة العمل المتعلقة بالنوع االجتماعي والمشاركة في 
ً نحو تحقیق ھدف ترسیخ منظور النوع  بھدف المضي قدما

 االجتماعي في جمیع عناصر اإلجراءات المتعلقة بالمناخ. 
  اإلشارة إلى عدم إحراز تقدم في الوفود والھیئات المفوضة في

 تحقیق التوازن بین الجنسین.
  الطلب إلى األمانة إعداد تقریر تجمیعي عن تنفیذ خطة العمل

لقة بالنوع االجتماعي، لكي تنظر فیھ الھیئة الفرعیة للتنفیذ في المتع
، وتحدید 2019دورتھا المزمع انعقادھا في نوفمبر/ تشرین الثاني 

مجاالت التقدم ومجاالت التحسین، ومواصلة العمل المخطط لھ في 
خطط العمل الالحقة من أجل وضع توصیات لكي ینظر فیھا 

 مسة والعشرین.مؤتمر األطراف في دورتھ الخا
  تقریر أن تستند مواضیع حلقات العمل السنویة التي تعقد أثناء

الدورة بالتزامن مع دورات الھیئتین الفرعیتین المقرر إنعقادھا في 
إلى الطلب المشار إلى  2019و  2018فترة الدورة األولى لعامي 

التقاریر والوثائق المشار إلیھا في النشاط ھاء (البیانات المصنفة 
حسب نوع الجنس وتحلیل النوع االجتماعي) والموضوع ذي 
األولویة ھاء (الرصد واإلبالغ)، وسیستند كذلك إلى اآلثار قصیرة 

 وطویلة األجل لخطة العمل المتعلقة بالنوع االجتماعي. 
  تقریر استعراض تنفیذ خطة العمل المتعلقة بالنوع االجتماعي في

سیاق استعراض برنامج عمل لیما المتعلق بالنوع االجتماعي في 
مؤتمر األطراف في دورتھ الخامسة والعشرین من أجل النظر في 
الخطوات التالیة، بما في ذلك تقییم آثار خطة العمل المتعلقة بالنوع 

 االجتماعي. 
 طراف والمنظمات ذات الصلة إلى المشاركة في تنفیذ دعوة األ

األنشطة المتصلة بالنوع االجتماعي والمشاركة فیھا في إطار خطة 
العمل المتعلقة بالنوع االجتماعي، بما في ذلك تعزیز قدرة جھة 

 تنسیق الشؤون الجنسانیة التابعة لألمانة العامة.
 

-2016الموازنة لفترة السنتین  المسائل اإلداریة والمالیة والمؤسسیة: أداء
: مسائل 2016: تقریر مراجعة الحسابات والبیانات المالیة لعام 2017

المیزانیة والمالیة األخرى: مسائل أخرى متعلقة بالموازنة والمسائل المالیة 
نوفمبر/ تشرین الثاني، تم تناول ھذا البند  6: في یوم االثنین الموافق األخرى

(FCCC/SBI/2017/13, FCCC/SBI/2017/INF.13-14)  حیث
رض أوفیس سرمد، نائب األمین التنفیذي التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة ع

 FCC/SBI/2017/INF.15 and)بشأن تغیر المناخ، التقاریر 
Add.1) مع تسلیط الضوء على مجاالت األداء الرئیسیة، وإلى معدل ،

 بموجب االتفاقیة. %90مدفوعات إجمالي قدره 

تمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ مسودة النتائج ومسودة مقرر لمؤتمر األطراف واع
ومسودة مقرر مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في 

 بروتوكول كیوتو.

واعتمد مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف 
فمبر/ تشرین نو 18في بروتوكول كیوتو المقررات یوم السبت الموافق 

 الثاني.

: أوصت الھیئة الفرعیة للتنفیذ في نتائجھا النتائج النھائیة
(FCCC/SBI/2017/L.34)  بمسودتي مقررین بشأن المسائل اإلداریة

والمالیة والمؤسسیة، أحدھما للنظر فیھ واعتماده في الدورة الثالثة والعشرین 
لمؤتمر األطراف واآلخر للنظر فیھ واعتماده في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر 

 األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو.

، یحث مؤتمر األطراف في 2017-2016فترة السنتین حول أداء الموازنة ل
األطراف التي لم تسدد  (FCCC/SBI/2017/L.34/Add.1)مقرره 

اشتراكاتھا بالكامل في الموازنة األساسیة لفترة السنتین الحالیة و/أو السابقة 
على القیام بذلك دون أي تأخیر؛ ویطلب إلى األطراف أن تقدم مساھماتھا في 

في الوقت المناسب؛ ویحث األطراف على  2018اسیة لعام الموازنة األس
مواصلة المساھمة في الصندوق االستئماني للمشاركة في عملیة اتفاقیة األمم 
المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ لضمان المشاركة على أوسع نطاق ممكن 

، وفي الصندوق االستئماني لألنشطة 2018في المفاوضات في عام 
 التكمیلیة.

، یحث 2016وفیما یتعلق بتقریر مراجعة الحسابات والبیانات المالیة لعام 
مؤتمر األطراف األمین التنفیذي على تنفیذ توصیات مراجعي الحسابات، 

 حسب االقتضاء.

، قام مؤتمر األطراف 2017-2016حول أداء الموازنة لفترة السنتین 
مقرره العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو في 

(FCCC/SBI/2017/L.34/Add.2)  باآلتي: دعوة األطراف إلى تقدیم
في الوقت المناسب؛ وحث  2018مساھماتھا في الموازنة األساسیة لعام 

األطراف على مواصلة المساھمة في الصندوق االستئماني للمشاركة في 
ة على عملیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ لضمان المشارك

، وفي الصندوق االستئماني 2018أوسع نطاق ممكن في المفاوضات في عام 
 لألنشطة التكمیلیة.

، یحث 2016وفیما یتعلق بتقریر مراجعة الحسابات والبیانات المالیة لعام 
مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو 

 الحسابات، حسب االقتضاء. األمین التنفیذي على تنفیذ توصیات مراجعي
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: اعتمدت الھیئة الفرعیة للتنفیذ تقریر الدورة اختتام الدورة
(FCCC/SBI/2017/L.19)   وأغلق كروسززو، رئیس الھیئة الفرعیة

نوفمبر/ تشرین الثاني الساعة  15للتنفیذ، الجلسة یوم األربعاء الموافق 
 ظھراً. 12:48

 كنولوجیةالھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والت
نوفمبر/ تشرین الثاني، افتتحت الھیئة الفرعیة  6في یوم االثنین الموافق 

للمشورة العلمیة والتكنولوجیة دورتھا وأدلى األطراف ببیاناتھا في اجتماع 
مشترك بین الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 

 )17والتكنولوجیة. (انظر الصفحة 

: اعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة ظیمیةالمسائل التن
ووافقت على تنظیم أعمال   (FCCC/SBSTA/2017/5)جدول األعمال

 الدورة.

انتخب مؤتمر األطراف یوم السبت  انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئیس:
ً للھیئة  18الموافق  نوفمبر/ تشرین الثاني بول واتكینسون (فرنسا) رئیسا

 فرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة.ال

: تم تناول ھذا البند برنامج عمل نیروبي
(FCCC/SBSTA/2017/INF.6) ولى في جلسة عامة انعقدت للمرة األ

نوفمبر/ تشرین الثاني، وبعد ذلك في مشاورات غیر  6یوم االثنین الموافق 
ادا رسمیة تشارك في تیسیرھا خولیو كوردانو (شیلي) وكونیھیكو شیم

نوفمبر/ تشرین الثاني، اعتمدت الھیئة  15(الیابان) . وفي یوم األربعاء 
 الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة النتائج.

: توافق الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في النتیجة النھائیة
 على عدة أمور من بینھا: (FCCC/SBSTA/2017/L.25) نتائجھا

 على تعزیز مشاركة جھات االتصال الوطنیة  تشجیع األطراف
التابعة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ في أنشطة 
برنامج عمل نیروبي بھدف تعزیز الشراكات مع المنظمات 

 الشریكة في البرنامج.
  الطلب إلى األطراف النظر في المجاالت التالیة في تحسین أھمیة

روبي بما في ذلك كیفیة: تعزیز مشاركة وفعالیة برنامج عمل نی
المنظمات الشریكة بھدف تحسین الروابط بین خطط عملھا 
والمواضیع التي تعالج في إطار برنامج عمل نیروبي وضمان تنفیذ 
برنامج عمل نیروبي لمھمتھ وتعزیز دور برنامج عمل نیروبي 
 لیكون أكثر صلة بعمل لجنة التكیف وفریق الخبراء المعني بأقل

 البلدان نمواً. 
  تمدید الموعد النھائي لتقدیم اآلراء بشأن مواصلة تحسین أھمیة

 2018ینایر/ كانون الثاني  12وفعالیة برنامج عمل نیروبي من 
 . 2018مارس/ آذار   30إلى 

  الطلب إلى األمانة أن تعد، بتوجیھ من رئیس الھیئة الفرعیة
ً یوجز نتائج العمل للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، تقریراً تجم یعیا

المضطلع بھ في إطار برنامج عمل نیروبي منذ الدورة الرابعة 
واألربعین للھیئة لتكون بمثابة مدخالت الستعراض برنامج عمل 

 نیروبي في الدورة الثامنة واألربعین للھیئة.   
: یوجد ملخص لھذا البند في تقریر الھیئة الفرعیة للتنفیذ. تقریر لجنة التكیف

 )19(انظر صفحة 

: یوجد ملخص لھذا البند في تقریر الھیئة الفرعیة تقریر آلیة وارسو الدولیة
 )20للتنفیذ. (انظر صفحة 

تطویر ونقل التكنولوجیا: التقریر السنوي المشترك للجنة التنفیذیة 
: یوجد ملخص لھذا البند في للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ

 )21الفرعیة للتنفیذ. (انظر صفحة تقریر الھیئة 

: تم تناول ھذا البند من اتفاق باریس 4-10إطار التكنولوجیا في إطار المادة 
(FCCC/SBSTA/2017/INF.5)   للمرة األولى في جلسة عامة انعقدت

نوفمبر/ تشرین الثاني، ثم في مشاورات غیر رسمیة  6یوم االثنین الموافق 
 ا (مالوي) وإلفریدي آنا مور (النمسا).تشارك في تیسیرھا ستیال غام

وناقشت األطراف: نطاق الدعم، ووافقت على أال یقتصر ذلك على الدعم 
من اتفاق باریس (دعم  6-10المالي؛ وإمكانیة إرساء المقرر في المادة 

تطویر التكنولوجیا ونقلھا)؛ والحاجة إلى وجود صلة واضحة بینھا وبین 
 الشفافیة). من االتفاق (إطار 13المادة 

نوفمبر/ تشرین الثاني، اعتمدت الھیئة الفرعیة  14وفي یوم الثالثاء الموافق 
 للمشورة العلمیة والتكنولوجیة النتائج.

: تطلب الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في النتیجة النھائیة
إلى رئیسھا أن یعد مسودة  (FCCC/ SBSTA/2017/L.22)نتائجھا 
، مع الوضع في 2018مارس/ آذار  15طار التكنولوجیا بحلول مبدئیة إل

االعتبار المداوالت الجاریة والتقدم المحرز في الدورة الخامسة واألربعین 
والسادسة واألربعین للھیئة، وھذه الدورة لكي تنظر فیھا الھیئة خالل دورتھا 

 الثامنة واألربعین.

في جلسة عامة انعقدت یوم االثنین  : تم تناول ھذا البند للمرة األولىالزراعة
نوفمبر/ تشرین الثاني، ثم في مشاورات غیر رسمیة تشارك في  6الموافق 

تیسیرھا إیمانویل دالمیني (سوازیلند) وھیكي غرانھولم (فنلندا). وناقش 
المشاركون: الحاجة إلى نواتج ملموسة مرتبطة بالتنفیذ؛ كیف یمكن للھیئة 

الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة أن تعالج  الفرعیة للتنفیذ والھیئة
بصورة مشتركة العمل؛ وإمكانیة إجراء عملیة رسم خرائط لألمانة العامة 
لتوفیر المعلومات عن األعمال الزراعیة التي اضطلعت بھا بالفعل ھیئات 
أخرى تابعة لالتفاقیة. وعرضت مجموعة من البلدان النامیة نص مشروع 

ب إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ أن تنشئ برنامج عمل مدتھ مقرر مقترح یطل
 قیمھ دوریا وأن تواصل العمل بشأن ستة مواضیع.خمس سنوات وتُ 

نوفمبر/ تشرین الثاني، اعتمدت الھیئة الفرعیة  14وفي یوم الثالثاء الموافق 
 للمشورة العلمیة والتكنولوجیة النتائج ومقرراً لینظر فیھ مؤتمر األطراف.

نوفمبر/ تشرین الثاني، اعتمد مؤتمر األطراف  14یوم الجمعة الموافق وفي 
 المقرر.

توافق الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في  النتیجة النھائیة:
 على ما یلي: (FCCC/SBSTA/2017/L.24)نتائجھا 

  م  2مواصلة العمل بشأن القضایا المتصلة بالزراعة، وفقاً للمقرر /
نتیجة عمل الفریق العامل المخصص المعني بالعمل ( 17-أ 

 التعاوني طویل األجل بموجب االتفاقیة)؛
  مواصلة تبادل اآلراء بشأن القضایا المتصلة بالزراعة، مع الوضع

في االعتبار نتائج حلقات العمل الخمس السابقة التي عقدت أثناء 
 الدورة والتقدم المحرز في دورتھا السادسة واألربعین. 

 بإعداد مسودة مقرر بشأن المسائل المتصلة بالزراعة  ةلتوصیا
 لینظر فیھ مؤتمر األطراف في دورتھ الثالثة والعشرین ویعتمده.

قام مؤتمر  (FCCC/SBSTA/2017/L.24/Add.1)في مقرره 
 األطراف بما یلي:

  الطلب إلى الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة والھیئة
تناول القضایا المتصلة بالزراعة بصورة مشتركة،  الفرعیة للتنفیذ

بما في ذلك من خالل حلقات العمل واجتماعات الخبراء والعمل مع 
الھیئات المفوضة بموجب االتفاقیة، مع مراعاة تأثر الزراعة بتغیر 

 المناخ والنھج المتبعة لتناول مسألة األمن الغذائي. 
 ھا حول العناصر التي دعوة األطراف والمراقبین إلى تقدیم آرائ

ستدرج في األعمال التي سینظر فیھا خالل الدورة الثامنة 
، ومنھا على سبیل المثال ال 2018واألربعین بحلول مارس/ آذار 

الحصر: أسالیب تنفیذ نتائج حلقات العمل الخمس التي تعقد أثناء 
 الدورة؛ واألسالیب والنھج المتبعة لتقییم التكیف، والمنافع المشتركة

للتكیف، والقدرة على الصمود والتعافي؛ وتحسین كربون التربة، 
والصحة، والخصوبة؛ وتحسین استخدام المغذیات وإدارة الروث؛ 
تحسین نظم إدارة الثروة الحیوانیة؛ واألبعاد االجتماعیة 

 واالقتصادیة لتغیر المناخ وتأثیره على األمن الغذائي. 
 تقریر إلى الدورة السادسة  الطلب إلى الھیئتین الفرعیتین تقدیم

 والعشرین لمؤتمر األطراف عن التقدم المحرز ونتائج العمل.
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تم النظر في ھذا البند للمرة األولى في الجلسة  البحوث والمراقبة المنھجیة:
العامة الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة المنعقدة یوم االثنین 

نوفمبر/ تشرین الثاني، وفي مشاورات غیر رسمیة تشارك في  6الموافق 
 تیسیرھا فرید كوسام (مالوي) وستیفان روسنر (ألمانیا).

الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ على وفي جلسة عامة، ركزت 
أھم النقاط المثارة خالل أعمال الدورة السادسة للتقییم، بما في ذلك تحقیق 

 ثمانیة نواتج.

وتحدث مندوب المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة عن تعاون المنظمة مع 
علومات عن منظمة األمم المتحدة للبیئة على إنشاء نظام عالمي متكامل للم

 غازات الدفیئة للمساعدة في تتبع التقدم المحرز من قبل األطراف في التنفیذ.

وأقر مندوب اللجنة المعنیة بسواتل رصد األرض بما ھو جدید في مجال 
العمل الفضائي المعني برصد المناخ، مشدداً على أن المعلومات عالیة الجودة 

 لتقییم العالمي.حول غازات الدفیئة ستكون مفیدة في عملیة ا

وأفاد مندوب النظام العالمي لرصد المناخ بأن المنظمة العالمیة لألرصاد 
الجویة والنظام العالمي لرصد المناخ یعمالن على سبعة مؤشرات مناخیة، 
كما أعرب عن أسفھ لوجود ثغرات في تغطیة الشبكة العالمیة للمراكز 

 المناخیة بسبب عدم كفایة الموارد.

البرنامج العالمي لبحوث المناخ إلى عمل البرنامج في مجال  وأشار مندوب
 النمذجة المتقدمة وتقلیل نطاق البیانات المناخیة على المستوى اإلقلیمي.

وتحدث مندوب اللجنة الدولیة الحكومیة لعلوم المحیطات التابعة لمنظمة 
 الیونسكو إلى التھدیدات الكثیرة لتغیر المناخ على صحة المحیطات.

مشاورات غیر رسمیة، نظرت األطراف في مسودة نتائج وناقشت ما إذا  وفي
كان ینبغي إدراج بیانات محددة لغازات الدفیئة وللمناخ من نشرة غازات 
الدفیئة الصادرة عن المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة وبیان المناخ العالمي 

أحد مندوبي في مسودة النتائج. وإذا تقرر ذلك فكیف سیتم التنفیذ. وذكر 
البلدان النامیة أن االشارة إلى ھذه األرقام تُبین الحاجة الملحة إلى التعامل مع 
حالة المناخ. ورأت عدة أطراف أن اإلشارة إلى تقریر المنظمة العالمیة 
لألرصاد الجویة كافیة مع التأكید على أن األرقام المرجعیة ستجعل النتائج 

 تقنیة للغایة.  

نوفمبر/ تشرین الثاني، اعتمدت الھیئة الفرعیة  14ء الموافق وفي یوم الثالثا
 للمشورة العلمیة والتكنولوجیة النتائج.

: قامت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في النتیجة النھائیة
 بعدة أمور من بینھا: (FCCC/SBSTA/2017/L.21)نتائجھا 

 صلة بالمحیطات، بما في ة إلى أھمیة المؤشرات المناخیة المتراإلشا
لك المحتوى الحراري للمحیطات وتحمضھا وارتفاع مستوى سطح 
البحر، والمجال البحري للقطب الشمالي والقطب الجنوبي من أجل 

 تقدیم معلومات عن حالة المناخ العالمي.
  وتشجیع األطراف على مواصلة عملیات الرصد التي تقوم علیھا

 2017تمر المحیطات لعام ھذه المؤشرات، واإلشارة إلى مؤ
 وأھمیة عملیات الرصد المنتظمة المتصلة بالمحیطات.

  اإلشارة إلى زیادة القدرة على الرصد المنھجي لتركیزات غازات
الدفیئة وانبعاثاتھا، من خالل عملیات الرصد في الموقع والرصد 

 باألقمار الصناعیة، وأھمیتھا لدعم اتفاق باریس. 
  وتحدیات استمرار عملیات الرصد اإلشارة إلى احتیاجات

المنھجیة، وال سیما في البلدان النامیة، بما في ذلك عملیات رصد 
الھواء العلوي، وتشجیع األطراف والمنظمات ذات الصلة على 

 العمل من أجل الحفاظ على ھذه العملیات. 
  تشجیع األطراف والمنظمات ذات الصلة على تعزیز عملیات

برصد المتغیرات المناخیة األساسیة  الرصد المنھجیة المتصلة
للنظام العالمي لرصد المناخ وفھم والتنبؤ بالظواھر المناخیة 

 الشدیدة والظواھر بطیئة الحدوث.
: یوجد ملخص لھذا البند في تقریر الھیئة الفرعیة للتنفیذ. تدابیر االستجابة

 ) 24(انظر صفحة 

: تم تناول ھذا البند المشتركةالقضایا المنھجیة في إطار االتفاقیة: المقاییس 
نوفمبر/ تشرین  6للمرة األولى في جلسة عامة انعقدت یوم االثنین الموافق 

الثاني، وبعد ذلك في مشاورات غیر رسمیة تشارك في تیسیرھا تاكیشي 
 إینوكي (الیابان) وستیفن كینغویو (كینیا)

الھیئة الفرعیة  نوفمبر/ تشرین الثاني، اعتمدت 14وفي یوم الثالثاء الموافق 
 للمشورة العلمیة والتكنولوجیة النتائج.

: تشیر الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في النتیجة النھائیة
، إلى أن الفریق العامل (FCCC/SBSTA/2017/L.19)نتائجھا 

المخصص قد بدأ العمل على وضع مقاییس مشتركة لتوجیھ المساھمات 
بضرورة نظر الفریق العامل المخصص في المسألة؛  المحددة وطنیاً، وتقر

وتوافق على مواصلة النظر فیھا خالل دورتھا المزمع انعقادھا في یونیو/ 
حتى تتمكن من الوضع في االعتبار مداوالت الفریق العامل  2019حزیران 

المخصص والنتائج التي توصلت إلیھا الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر 
 ي تقریر التقییم الخامس.المناخ ف

یوم تم تناول ھذا البند للمرة األولى في جلسة عامة انعقدت : وقود السفن
، ثم في مشاورات غیر رسمیة عقدھا نوفمبر/ تشرین الثاني 6الموافق  االثنین

 رئیس الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة.

ي الدولي بالتقدم المحرز في جلسة عامة، أقر مندوب منظمة الطیران المدن 
في مجال تكنولوجیا الطائرات والتحسینات التشغیلیة وخیارات وقود الطیران 

 المستدام وبرنامج معاوضة األثر الكربوني والحد منھ في الطیران الدولي.

وأفاد مندوب المنظمة البحریة الدولیة بأن األعضاء قد وافقوا على خارطة 
 للحد من انبعاثات غازات الدفیئة من السفن.طریق لوضع استراتیجیة شاملة 

دعا مندوب االتحاد األوروبي إلى ضرورة ضمان سالمة البیئة وتجنب 
االزدواجیة في حساب معاوضة األثر الكربوني والحد منھ في الطیران 
الدولي، وذكر أن العمل في إطار المنظمة البحریة الدولیة ینبغي أال یتأخر 

ب جزر مارشال البلدان على ضمان توافق . وحث مندو2023حتى عام 
استراتیجیة المنظمة البحریة الدولیة مع ھدف الحفاظ على مستوى االحترار 

 درجة مئویة. 1.5العالمي دون 
وذكر مندوب الیابان أنھ ینبغي أن تواصل منظمة الطیران المدني الدولي 

وقود السفن.  والمنظمة البحریة الدولیة تناول مسألة االنبعاثات الناجمة عن
ودعا مندوب المملكة العربیة السعودیة منظمة الطیران المدني الدولي 
والمنظمة البحریة الدولیة إلى النظر في مبادئ وأحكام اتفاقیة األمم المتحدة 

 اإلطاریة بشأن تغیر المناخ.  
نوفمبر/ تشرین الثاني، اعتمدت الھیئة الفرعیة  14وفي یوم الثالثاء الموافق  

 ورة العلمیة والتكنولوجیة النتائج.للمش

: تحیط الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة علماً في النتیجة النھائیة
بالمعلومات المقدمة من منظمة  (FCCC/SBSTA/2017/L.20)نتائجھا 

الطیران المدني الدولي والمنظمة البحریة الدولیة وتدعو أماناتھا إلى مواصلة 
 في الدورات المقبلة للھیئة.  تقدیم تقاریرھا

: تم تناول البنود الفرعیة الثالثة من اتفاق باریس 6المسائل المتعلقة بالمادة 
المدرجة ضمن ھذا البند من جدول األعمال في جلسة عامة انعقدت یوم 

نوفمبر/ تشرین الثاني، ثم في فریق اتصال وفي مشاورات  6االثنین الموافق 
استھا وتیسیرھا كیلي كیزیر (أیرلندا) وھوي سیلي غیر رسمیة تشارك في رئ

 (جزر المالدیف).

خالل اجتماع فریق االتصال الذي تناول البنود الفرعیة الثالثة معاً، علقت 
العدید من األطراف على أھمیة حلقات العمل السابقة للدورة في توضیح 

ر الرسمیة األوضاع. وأشاد مندوبا النرویج واالتحاد األوروبي بالمذكرات غی
التي قدمھا الرئیسان المتشاركان كنقطة انطالق للمناقشات طال انتظارھا. 
ورحبت جمیع األطراف بوجود مراقبین في فرق االتصال والمشاورات غیر 

 الرسمیة.

وفي مشاورات غیر رسمیة، اختلفت األطراف بشأن النھج المتبع في تنقیح 
طید األفكار وتحسین المذكرات غیر الرسمیة، حیث حث البعض على تو

التدفق المنطقي، في حین أصر آخرون على أن تتضمن النصوص المنقحة 
جمیع اإلضافات والمراجعات المقترحة في النصوص المجمعة التي أبرزت 
االختالفات. ولكل بند من البنود الفرعیة الثالثة، صدرت نسخة ثالثة من 

 المذكرة غیر الرسمیة للمیسرین المتشاركین.
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من اتفاق  2-6المادة یھ المقدم للنھج التعاونیة المشار إلیھا في التوج
من اتفاق باریس (نتائج  2-6حول المادة غیر رسمیة : في مشاورات باریس

التخفیف المنقولة دولیاً)، طلبت األطراف إضافة بعض العناوین إلى مذكرة 
دامة المیسرین المتشاركین، ومنھا عناوین تتعلق باآلتي: التنمیة المست

والسالمة البیئیة وحقوق اإلنسان وتحقیق تدابیر التخفیف الشامل في 
ً لغیر المساھمات  االنبعاثات العالمیة واستخدام نتائج التخفیف المنقولة دولیا
ً واآلثار االجتماعیة واالقتصادیة السلبیة والوضوح في معالجة  المحددة وطنیا

رحت عدة أطراف بدیال لنص شھادات إثبات خفض االنبعاثات والتكامل. واقت
المذكرة غیر الرسمیة بشأن اإلبالغ والمحاسبة بالنسبة لجمیع بنود جدول 

من االتفاق (التزامات  7-13األعمال الثالثة، باإلشارة البسیطة إلى المادة 
 اإلبالغ بموجب إطار الشفافیة المعزز).

 

في  :4-6قواعد وأسالیب وإجراءات اآللیة المنشأة بموجب المادة 
من اتفاق باریس (اآللیة)، طلبت  4-6المشاورات غیر الرسمیة بشأن المادة 

األطراف اإلشارة في مذكرة المیسرین المتشاركین إلى عدة أمور من بینھا: 
المشاركة من جانب الكیانات العامة والخاصة؛ وتفعیل الھدف الشامل 

لحاجة إلى ضمان للتخفیف؛ والحد من استخدام المساھمات المحددة وطنیاً؛ وا
استمراریة المؤسسات واآللیات القائمة آللیة التنمیة النظیفة؛ واآلثار 
االجتماعیة واالقتصادیة السلبیة. وأشار أحد األطراف إلى أنھ سیكون من 

األنشطة و 2-6المادة الضروري ضمان تكامل المعاملة اإلجرائیة بین 
 .ذات اآلثار العكسیةالحوافز  خلق ، وذلك لتجنب4-6المتعلقة بالمادة 

في  :8-6برنامج العمل في إطار النھج غیر السوقیة المشار إلیھ في المادة 
من اتفاق باریس، أشارت األطراف  8-6مشاورات غیر رسمیة حول المادة 

إلى االختالف بین ھذا البند الفرعي والبندین الفرعیین األخرین العناوین، 
كما أبرزت األطراف العناصر  وضع خطة عمل.ھي مذكرین بأن الوالیة 

المقترحة في تقاریرھا بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وإنشاء 
 عقد بالتزامن مع اجتماعات الھیئتین الفرعیتین.  منتدى دائم یُ 

نوفمبر/ تشرین الثاني، اعتمدت الھیئة الفرعیة  16وفي یوم الخمیس الموافق 
 لنتائج.للمشورة العلمیة والتكنولوجیة ا

: في النتائج المتعلقة بالبنود الفرعیة الثالثة النتیجة النھائیة
(FCCC/SBSTA/2017/L.26; FCCC/SBSTA/2017/L.27; 

FCCC/SBSTA/2017/L.28) تحیط الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة ،(
والتكنولوجیة علماً بالتقاریر والوثائق المقدمة من األطراف، واإلصدار الثالث 

غیر الرسمیة التي أعدھا الرئیسان المتشاركان؛ وتطلب إلى رئیسھا  للمذكرة
إعداد وثیقة غیر رسمیة تتضمن مسودة عناصر التوجیھ بشأن النھج التعاونیة 
القائمة على تقاریر ووثائق سابقة واإلصدار الثالث للمذكرة غیر الرسمیة؛ 

 نة واألربعین.وتوافق على مواصلة العمل بشأن ھذه المسألة في دورتھا الثام

أسالیب محاسبة الموارد المالیة المقدمة والمعبأة من المساعدات العامة 
: تم النظر في ھذا البند للمرة األولى من اتفاق باریس 7-9بموجب المادة 

نوفمبر/ تشرین الثاني، ووافقت األطراف على تشكیل  6یوم االثنین الموافق 
توكیا (فنلندا) وأندریس إدواردو فریق اتصال یتشارك في رئاستھ أوتي ھونكا

 موغرو زامبرانو (إكوادور).

وفي مشاورات غیر رسمیة، قدمت األطراف أوال مدخالت إلى المذكرة غیر 
للھیئة  السادسة واألربعونالرسمیة التي أعدھا الرئیسان المتشاركان للدورة 

صر الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، والتي تضمنت اعتبارات للعنا
واعتبارات محتملة إضافیة لتطویر أسالیب المحاسبة. وتبادلت األطراف 
وجھات النظر بشأن االعتبارات الشاملة والتمویل المناخي المقدم عبر القنوات 
الثنائیة واإلقلیمیة وغیرھا. وطالب الكثیرون بتوضیح تعریف تمویل المناخ، 

ئمة المعنیة بالتمویل كنقطة حیث اقترح العدید منھم استخدام تعریف اللجنة الدا
ً إلى االھتمام، بعدة أمور من بینھا: تعریف  بدایة. ودعت األطراف أیضا
"خاص بالمناخ" و"متعلق بالمناخ" و"جدید وإضافي"؛ ونظام قیاس التمویل 
واإلبالغ بھ والتحقق منھ؛ واإلبالغ عن التقدم في تمویل المناخ؛ وتقدیم 

ھد بھ والموافقة علیھ وصرفھ. كما عرضت معلومات عن الدعم الذي تم التع
األطراف آرائھا بشأن كیفیة وتوقیت استخدام أو االعتماد على الشكل الجدولي 
الموحد للمبادئ التوجیھیة لتقاریر فترة السنتین المقدمة من البلدان المتقدمة 

 بموجب اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ.

یقوم المیسران المتشاركان بإعادة ھیكلة المذكرة غیر  واقترح المندوبون أن
الرسمیة في عمودین، بحیث یتم سرد العناصر في عمود والتعریفات في 

عمود آخر. واستمرت المشاورات غیر الرسمیة استناداً إلى نسخ منقحة من 
نوفمبر/ تشرین الثاني،  13المذكرة غیر الرسمیة. وفي یوم االثنین الموافق 

اع أحد فرق االتصال، اتفقت األطراف على المذكرة غیر الرسمیة في اجتم
للرئیسین المتشاركین، التي تضمنت مسودة عناصر بشأن: توقیت عمل الھیئة 
الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة؛ والھدف والمبادئ؛ واعتبارات عامة؛ 

القنوات واعتبارات شاملة (في شكل جدول)؛ وتمویل المناخ المقدم من خالل 
الثنائیة واإلقلیمیة وغیرھا (في شكل جدول)؛ وتمویل المناخ المقدم من خالل 
القنوات المتعددة األطراف (في شكل جدول)؛ وتمویل التمویل المناخي عبر 
المساعدات العامة (في شكل جدول). ووافقت األطراف أیضا على إحالة 

 مسودة النتائج إلى الھیئة.   

نوفمبر/ تشرین الثاني،  14انعقدت یوم الثالثاء الموافق وفي جلسة عامة 
 اعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة النتائج.

: خلصت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في النتیجة النھائیة
 إلى ما یلي: (FCCC/SBSTA/2017/L.23)نتائجھا 

 ل، على النحو المبین في المذكرة الترحیب بالتقدم المحرز في العم
 غیر الرسمیة للرئیسین المتشاركین بشأن ھذا البند.

  الطلب إلى رئیسھا مواصلة المشاورات مع الرئیسین المتشاركین
للفریق العامل المخصص بھدف ضمان االتساق والتنسیق وإدراج 

من اتفاق باریس  9أسالیب المحاسبة المنصوص علیھا في المادة 
عتھا الھیئة ضمن األسالیب واإلجراءات والمبادئ والتي وض

من االتفاق،  13التوجیھیة إلطار الشفافیة المشار إلیھا في المادة 
 والتي سیتم وضعھا بمعرفة الفریق العامل المخصص. 

  الموافقة على المضي قدماً واستھداف استكمال عملھا بشأن ھذه
االعتبارات المشار إلیھا المسألة في أقرب وقت ممكن مع مراعاة 

في الفقرات السابقة والمذكرة غیر الرسمیة للرئیسین المتشاركین، 
واالستفادة من توصیات عملیة تقییم اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل 

 والتي تجرى كل سنتین وتدفقات تمویل المناخ. 2016
 

لبند للمرة تم النظر في ھذا امنتدى المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة: 
في جلسة عامة انعقدت یوم االثنین   (FCCC/SBSTA/2017/6)األولى

نوفمبر/ تشرین الثاني، ثم في مشاورات غیر رسمیة تشارك في  6الموافق 
 تیسیرھا كونیھیكو شیمادا (الیابان) وسبنسر توماس (غرینادا).

�شأن تغیر  " في "اتفاق�ة األمم المتحدة اإلطار�ةالمنتدىناقشت األطراف مكان "
المناخ". وقال أحد مندو�ي البلدان النام�ة إن اتفاق �ار�س ینص على أن 

كون في إطار االتفاق�ة اإلطار�ة. ورأت عدة بلدان متقدمة �ین�غي أن  المنتدى
 اظل مرت�ط�كون هیئة تفاوض�ة، ولكن �مكن أن �ال �قصد بها أن  المنتدىأن 

لدان المتقدمة نهجا "متدرجا" ینعقد ف�ه �االتفاق�ة اإلطار�ة. واقترحت إحدى الب
 الحوار ثم یتم استعراض النتائج. وسوف تستمر المشاورات غیر الرسم�ة.

نوفمبر/ تشرین الثاني، أقرت الھیئة الفرعیة  15وفي یوم األربعاء الموافق 
للمشورة العلمیة والتكنولوجیة نتائج ومسودة مقرر لینظر فیھا مؤتمر 

ى الشعوب األصلیة المعني بتغیر المناخ بتقدیم دعم األطراف. وطالب منتد
مالي طوعي للمساعدة في تیسیر التشغیل الكامل للمنتدى. ورحب مندوبو 
االتحاد األوروبي وكوستا ریكا وأسترالیا وكندا والبرازیل بتفعیل المنتدى، 
حیث أشارت مندوبة االتحاد األوروبي إلى استعداده للنظر في إنشاء فریق 

یسیري، وطالب مندوب كوستاریكا بتمثیل متوازن في حلقة العمل عامل ت
 األولى ألصحاب المصلحة المتعددین.

نوفمبر/ تشرین الثاني، اعتمد مؤتمر  18وفي یوم الجمعة الموافق 
 األطراف المقرر.
: توصي الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في النتیجة النھائیة

بمسودة مقرر لكي ینظر فیھا  (FCCC/SBSTA/2017/L.29)نتائجھا 
مؤتمر األطراف. وفي مقرره، قام مؤتمر األطراف بعدة أمور من بینھا ما 

 یلي:
  ھو تعزیز المعارف  المنتدىتقریر أن الغرض العام من

والتكنولوجیات والممارسات والجھود التي تبذلھا المجتمعات 
المحلیة والشعوب األصلیة فیما یتصل بمعالجة تغیر المناخ 

والتصدي لھ، وتیسیر تبادل الخبرات وتقاسم أفضل الممارسات 
والدروس المستفادة فیما یخص التخفیف والتكیف بطریقة شاملة 

شاركة المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة ومتكاملة، وتعزیز م
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      نشرة مفاوضات األرض         

 في عملیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. 

  المھام التالیة: تعزیز تبادل الخبرات  المنتدىؤدي یتقریر أن
وأفضل الممارسات الرامیة إلى تطبیق المعارف التقلیدیة وتعزیزھا 

شعوب األصلیة وحمایتھا والحفاظ علیھا؛ وبناء قدرات ال
والمجتمعات المحلیة لتمكینھا من المشاركة في عملیة اتفاقیة األمم 
المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ؛ وتیسیر إدماج نظم وممارسات 
وابتكارات متنوعة في مجال تصمیم وتنفیذ السیاسات الدولیة 

 والوطنیة.
 .تقریر مواصلة العمل نحو التفعیل الكامل للمنصة 

  بما في المنتدىبأن تراعي العملیات المنفذة في إطار التوصیة ،
ذلك تشغیلھ، عدة أمور من بینھا مصالح وآراء المجتمعات المحلیة 
والشعوب األصلیة، فضال عن المبادئ التي تقترحھا منظمات 
الشعوب األصلیة لمشاركتھا بصورة كاملة وفعالة، والمساواة بین 

ختیار الذاتي لممثلي الشعوب األصلیة وبقیة األطراف، واال
ً لإلجراءات الخاصة بالشعوب األصلیة،  الشعوب األصلیة وفقا

 والتمویل الكافي لتمكین المھام المبینة. 
  حلقة عمل ألصحاب  للمنتدىتقریر أن یكون النشاط األول

المصلحة المتعددین بشأن تنفیذ المھام المبینة التي سیشارك في 
إدارتھا رئیس الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة وممثل 
عن المجتمعات المحلیة ومنظمات الشعوب األصلیة، على أن یقدم 

 كالھما مساھمة متساویة في تصمیم ھذه الحلقة.   
 ئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة أن تنظر الطلب إلى الھی

، بما في  المنتدىفي دورتھا الثامنة واألربعین في مواصلة تفعیل 
ذلك إنشاء فریق عامل تیسیري، شریطة أال یعتبر ھیئة تفاوضیة 

 بموجب االتفاقیة.
تقاریر عن األنشطة األخرى: التقریر السنوي عن المعلومات التقنیة المقدم 

: في التقاریر التي تقدمھا كل سنتین ألطراف المدرجة في المرفق األولمن ا
ً بھذه التقاریر  أحاطت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة علما

(FCCC/SBSTA/2017/INF.4) . 

التقریر المتعلق ببیانات الجرد الوطنیة لغازات الدفیئة الواردة من األطراف 
: أحاطت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة المدرجة في المرفق األول

 .(FCCC/SBSTA/2017/INF.8)والتكنولوجیة علماً بھذه التقاریر 

السنوي المتعلق باالستعراض التقني لبیانات الجرد الوطنیة لغازات  التقریر
الدفیئة وغیرھا من المعلومات المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق 

ً بھذه : أحاطت الھیئة الفراألول عیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة علما
 .(FCCC/SBSTA/2017/INF.7)التقاریر 

: اعتمدت الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة تقریر اختتام الدورة
وأغلق فولر، رئیس الھیئة،  (FCCC/SBSTA/2017/L.18)الدورة 

 1:32في الساعة  نوفمبر/ تشرین الثاني 15الدورة یوم األربعاء الموافق 
 ظھراً.

الجلسة العامة الختامیة المشتركة للھیئة الفرعیة للتنفیذ / الھیئة الفرعیة 
 للمشورة العلمیة والتكنولوجیة

نوفمبر/ تشرین الثاني، عقدت الھیئة الفرعیة  14وفي یوم الثالثاء الموافق 
مشتركة  للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة جلسة عامة

 لالستماع إلى بیانات األطراف.

ورحبت مندوبة االتحاد األوروبي بالتقدم المحرز، وال سیما فیما یتعلق بعدة 
أمور من بینھا: الزراعة وخطة العمل بشأن النوع االجتماعي والتركیز على 

 المحیطات في النتائج المتعلقة بالبحث والمراقبة المنھجیة.

ابةً عن مجموعة المظلة، عن ارتیاحھ لوضع وأعرب مندوب أسترالیا، نی
الصیغة النھائیة لخطة العمل المتعلقة بالنوع االجتماعي، وأشار إلى أن ھذه 

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

ودعا مندوب الملدیف، نیابةً عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، إلى تفعیل 
و الدولیة بحیث تفي برؤیتھا األصلیة وتخدم الشعوب على أرض آلیة وارس

 الواقع.

وأعرب مندوب إثیوبیا، نیابةً عن أقل البلدان نمواً، عن قلقھ إزاء االفتقار إلى 
الشمول والشفافیة والوقت للمشاركة في المفاوضات بشأن المسائل المتعلقة 

مسودة النتائج في  بأقل البلدان نمواً، وأعرب عن أسفھ لعدم مناقشة نص
 المفاوضات.

أن مسودة المقرر الخاص بالخسائر  وقال مندوب شبكة العمل المناخي
واالضرار لم تتضمن تغطیة كافیة لبنود التمویل، وأعرب عن أملھ في أن 
تعمل رئاسة مؤتمر األطراف على إقامة طریق واضح لتمویل الخسائر 

ً واألضرار لتحقیق الفائدة للفئات األكثر ضعف  .ا

وقال مندوب منظمة العدل المناخي أن االسالیب التي تتمثل في احتجاز 
من  6الكربون وتخزینھ والطاقة الحیویة والھندسة الجیولوجیة، والمادة رقم 

 1.5االتفاق (النھج السوقیة) "لن تفعل شیئاً" للحفاظ على درجة الحرارة دون 
اس الكمي، ال سیما فیما یتعلق درجة مئویة، ودعا إلى التزامات مالیة قابلة للقی

 بالخسائر واألضرار.

وقال مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالمزارعین أنھ ینبغي على 
الكیانات العاملة في اآللیة المالیة أن تعطي األولویة القصوى للزراعة ودعا 
الى ضمان مشاركة المجتمع المدني وخاصةً المزارعین والمنظمات غیر 

 المفاوضات. فيالمعنیة بھم  الحكومیة

وذكر مندوب الحكومات المحلیة والسلطات البلدیة أن مندوبیھم سیواصلون 
العمل مع مجلس إدارة صندوق التكیف بشأن مشاریع التكیف وتحسین رصد 

 تأثیرات التكیف باستخدام المقاییس المحلیة واإلقلیمیة.

ث والمنظمات المستقلة وقال مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالبحو
أن الباحثین یمكن أن یساعدوا في إلقاء الضوء على القیم الھامة التي نحصل 
علیھا من التفاوض على القضایا، وأشار إلى أن مندوبیھم ملتزمون بالمساھمة 

 في بناء القدرات والتدریب.

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

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

وھنأت مندوبة المنظمات المعنیة بالمرأة والنوع االجتماعي األطراف على 
خطة عمل النوع االجتماعي األولى في إطار اتفاقیة األمم المتحدة  اعتماد

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

 الكربون القائمة على الزراعة أو الغابات.

 حكومیة المعنیة بالشباب بعدة أمور من بینھاورحب مندوب المنظمات غیر ال
والتدریب والتوعیة العامة والمشاركة  والتعلیم المقررات المتعلقة بالزراعة

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

 ل اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ.جزءاً من خطة عم

ورحب مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة باألعمال التجاریة والصناعة 
من االتفاق  6بالتقدم المحرز، ولكنھ دعا إلى مزید من الوضوح بشأن المادة 

 والمشاركة األوسع نطاقاً مع األعمال التجاریة بشأن آلیة التكنولوجیا.

 

الجلسة العامة الختامیة المشتركة لمؤتمر األطراف / مؤتمر األطراف العامل 
بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو / مؤتمر األطراف العامل 

 بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس
قدت الجلسة الختامیة نوفمبر/ تشرین الثاني، عُ  16وفي یوم السبت الموافق 

األطراف / مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع  المشتركة بین مؤتمر
األطراف في بروتوكول كیوتو / مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 
األطراف في اتفاق باریس. وقال مندوب إكوادور، نیابةً عن مجموعة الـ 

/الصین، أن مؤتمر األطراف في ھذه الدورة قد قدم العمل النصي لبرنامج 77
والعدید من اإلنجازات بالنسبة للبلدان النامیة، بما في ذلك عمل اتفاق باریس 

والطموح والخسائر واألضرار ومنصة  2020تنفیذ التزامات ما قبل عام 
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المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة والزراعة ، وخطة العمل المتعلقة 
بالنوع االجتماعي، ومناقشة اإلنصاف في سیاق عملیة التقییم العالمیة. وذكر 

 أن "قصة التمویل في ھذه الدورة لم تكن سعیدة".

أشار مندوب المكسیك، نیابةً عن مجموعة السالمة البیئیة، إلى أن جورجیا قد 
 17أصبحت عضواً في مجموعة السالمة البیئیة، وصرح یوم الجمعة 

نوفمبر/ تشرین الثاني أن "نھجي بوال وتاالنوا" قد ساعدا على المضي قدماً 
نھ أشار إلى أن بعض المفاوضات لم ترقى إلى تحقیق األھداف في العمل ولك

التي حددتھا األطراف بنفسھا. وطلب من جمیع البلدان التركیز على المضي 
 قدماً معاً.

وقد شدد مندوب جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، نیابةً ائتالف بلدان الغابات 
طاع الغابات. كما المطیرة، على أنھ ال یمكن تجاھل إمكانات التخفیف في ق

أعرب عن أسفھ للتأخیر في تناول البند المقترح من جدول أعمال مؤتمر 
األطراف بشأن إقامة بوابة للحث على القیاس واإلبالغ والتحقق وفسر زیادة 
طموح أصحاب المصلحة من غیر األطراف، مع التأكید على أن مجموعتھ قد 

أبلغ أنھ سیتم إعادة عرض ھذا قدمت وثائقھا وتقاریرھا في الوقت المناسب. و
المقترح خالل الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف وأن المجموعة 

مایو/  –ستنظم مشاورات طوعیة بشأن االقتراح في مؤتمر أبریل/ نیسان 
 أیار.

وشدد مندوب البرازیل، نیابةً عن مجموعة نیابةً عن البرازیل واألرجنتین 
ین على أن دورات التقییم العالمي حول إجراءات وجنوب أفریقیا والھند والص

 ستسھم في زیادة الطموح الجماعي. 2020ما قبل عام 

أعقاب أحد اسوأ  فيوأشار مندوب جزر الملدیف إلى أن ھذا االجتماع بدأ 
منطقة البحر الكاریبى، نیابةً عن تحالف الدول الجزریة  فيمواسم االعاصیر 

أدت إلى  التيالصغیرة، وأعرب عن قلقھ نظراً لبدء تالشي الضرورة الملحة 
 اتفاق باریس. 

وقال مندوب أسترالیا، نیابةً عن مجموعة المظلة، أن نتائج الدورة الثالثة 
قدم في العمل والعشرین لمؤتمر األطراف ستوفر منصة قویة لمواصلة الت

 على والیات باریس خالل العام المقبل.

أن روح باریس ال تزال على قید الحیاة ولكن  األوروبيوقال مندوب االتحاد 
المستقبل. وأشار إلى أن خطة العمل  فيھناك الكثیر من العمل المطلوب 

المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة  ومنتدىالمتعلقة بالنوع االجتماعي 
زخماً للجوانب الھامة من جدول األعمال. وأعلن كذلك أن االتحاد  اضیفیس

األوروبي والدول األعضاء فیھ تعتزم إیداع صكوك تصدیقھا على تعدیل 
 .2017الدوحة لبروتوكول كیوتو بحلول نھایة عام 

وأكد مندوب إثیوبیا، نیابةً عن أقل البلدان نمواً، على العمل المتبقي المطلوب 
إلى المشاركة في العمل في  وعلى التطلع، 2018عد النھائي في للوفاء بالمو

 إطار زخم فیجي من أجل التنفیذ.

وأعرب مندوب مالي، نیابةً عن المجموعة األفریقیة، عن خیبة أملھ إزاء عدم 
، مشیراً إلى أنھ لم تصدق على تعدیل 2020اتخاذ إجراءات ما قبل عام 

 دولة فقط. 84الدوحة سوى 

إیران، نیابةً عن البلدان النامیة متقاربة التفكیر، عن أسفھ  وأعرب مندوب
للطلب من البلدان النامیة أن تنظر إلى مواردھا المنھكة ومصادر التمویل 

 الخاص المطلوبة للتكیف.

وطلب مندوب بیرو، نیابةً عن التحالف المستقل ألمریكا الالتینیة والكاریبي، 
قف الفریق الذي یدعو إلى مراعاة أن یشیر تقریر مؤتمر األطراف إلى مو
 الظروف الخاصة لجمیع البلدان النامیة.

ورحب مندوب الصین بالقرار المتعلق بزخم فیجي من أجل التنفیذ، وقال إن 
تعكس التوازن في وجھات نظر األطراف، وتضع  23نتائج مؤتمر األطراف 

ً جیداً لإلنجاز المقرر لبرنامج عمل اتفاق باریس. وأشار إلى أن اتفاق  أساسا
ً ان الصین ستواصل اتخاذ  ً ال رجعة فیھا"، مضیفا باریس قد أرسى "زخما
ً وتعزیز التعاون  اجراءات محلیة قویة وأنھا ستنفذ مساھمتھا المحددة وطنیا

لتنفیذ اتفاقیة  جماعيبین بلدان الجنوب حول تغیر المناخ والعمل بشكل 
 .باریس وبروتوكول كیوتو واالتفاقیة اإلطاریة

وقال مندوب إندونیسیا إن ھذه الدورة قد أسفرت عن عدد من الوثائق 
 الموضوعیة الحاسمة لعمل األطراف في االجتماع المقبل.

وأشار مندوب أسترالیا إلى أن بالده موافقة على تعدیل الدوحة بشرط عدم 
وجود توجیھات إضافیة من مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف 

 ول كیوتو.في بروتوك

وأكد مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالشباب على أنھ كلما تأخر 
كلما زادت تكلفة الخسائر واألضرار، مطالباً األطراف بإعطاء األولویة  العمل

 آللیة وارسو الدولیة.

بالمرأة والنوع االجتماعي المساھمة القیمة  وأبرزت مندوبة المنظمات المعنیة
 مجتمع المدني من دول جزر المحیط الھادئ.التي یقدمھا ال

وشدد مندوب الشعوب األصلیة على ضرورة قیام األطراف بتعزیز وحمایة 
حقوق الشعوب األصلیة ومعارفھا، التي ینبغي أن تسترشد بھا في تنفیذ منصة 

 الشعوب األصلیة واتفاق باریس.

ات المستقلة وقال مندوب المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالبحوث والمنظم
أن المناقشات بین أصحاب المصلحة المتعددین ستكون أكثر فعالیة في تحدید 
 الحلول التي تناسب الجمیع و "ستحفز" األطراف على زیادة تعزیز طموحھم.

وأشار باینیماراما، رئیس مؤتمر األطراف، إلى أن الدورة الثالثة والعشرین 
لتنفیذ اتفاق باریس ومھدت الطریق للمؤتمر قد قدمت المبادئ التوجیھیة 

التخاذ إجراءات أكثر طموحاً من خالل حوار تاالنوا، بعدھا اختتم الدورة في 
 نوفمبر/تشرین الثاني. 18من صباح یوم السبت الموافق  6:56الساعة 

 تحلیل موجز لمؤتمر فیجي/بون بشأن تغیر المناخ
عبارة  -الفراشة"  یرى أن أراد إذا الدودة وجود یتحمل أن المرء "على

 إكزوبیري سانت دو ألنطوان الصغیر"، "روایة األمیرمأخوذة من 

كان مقدراً للدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة 
اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، في بعض نواحیھا، أن تمثل المعادل الموضوعي 

تمر األطراف كمؤتمرات كثیرة سبقتھ، للدودة في االقتباس السابق؛ فقد كان مؤ
مؤتمر انتقالي ینعقد قبل موعد نھائي محدد للتوصل إلى اتفاق، ویُنتظر منھ 

 نقل المحادثات من األفكار المجردة إلى الواقع الملموس.

، كان لمؤتمر 2012ومؤتمر الدوحة  2008مثلھ مثل مؤتمر بوزنان 
ك فقد كان من المتوقع منھ األطراف فیجي/ بون جدول أعمال كامل، ومع ذل

أن یركز على الجوانب التقنیة. ومثلھا مثل دورات مؤتمر األطراف االنتقالیة 
السابقة، شھدت الدورة الثالثة والعشرین مجادالت إجرائیة وتوقع مسبق 

من  االنتھاء"للصفقة الشاملة" التي طال انتظارھا والمتوقع تمخضھا عن 
الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف برنامج عمل اتفاق باریس بحلول 

 .2018في 

، أي العام الذي سیبدأ فیھ تنفیذ اتفاق باریس، 2020ومع سرعة اقتراب عام 
فقد كانت ھذه الدورة انتقالیة من حیث أنھا تمثل جسراً بین العھدین: أي ما 

وما بعدھا. وتمحورت مناقشات كثیرة حول سبل تطویر  2020قبل 
عملیات القائمة، وتقدیم نتائج ھادفة في عدة قضایا كالتمویل المؤسسات وال

والتكیف، وزیادة اإلرادة السیاسیة لدى األطراف، وبناء الثقة لكي "نتحرك 
 أكثر وأسرع، سویاً."

یتناول ھذا التحلیل الموجز كیف حققت الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر 
، في 2018ماً، خالل عام األطراف مھمتیھا االنتقالیتین، وھما: المضي قد

ً للمبادئ التوجیھیة لتنفیذ اتفاق باریس، والتذكیر  المفاوضات التقنیة وفقا
 .2020بااللتزامات والطموحات لفترة ما قبل 

 غزل الشرنقة: االتجاه إلى المفاوضات للمبادئ التوجیھیة التفاق باریس

ن للفریق مثلما أوضحت جو تیندال وسارة باعشن، الرئیستان المتشاركتا
العامل المخصص المعني باتفاق باریس، في مذكرتھما التوضیحیة الصادرة 
خالل فترة ما بین الدورات، كان من المفترض لھذه الدورة للفریق العامل 
المخصص أن تتخذ "خطوة ھائلة نحو األمام"، بحیث تظل المفاوضات سائرة 

یرون، أي إبرام وفق المخطط المرسوم وتتوصل إلى الھدف الذي رجحھ الكث
صفقة شاملة في إطار برنامج عمل اتفاق باریس خالل الدورة الرابعة 
والعشرین لمؤتمر األطراف. وقد لفتتا الرئیستان المتشاركتان النظر إلى أن 
ھذه األھداف تتسم بالتعقید والترابط فیما بینھا. وفي نھایة المطاف، فإن النتائج 

مخصص تتخذ بضع خطوات مترددة نحو التي توصل إلیھا الفریق العامل ال
تفعیل اتفاق باریس، وسط مخاوف كثیرة بأن عدم إسناد األعمال إلى الفریق 
العامل المخصص بین الدورات وعدم التقاء وجھات نظر المشاركین بالشكل 
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 الكافي حول القضایا المحوریة سیجعل تفعیل االتفاق أمراً عسیراً.

ب النظري إلى الجانب التقني، فقد أبدى وفیما یتعلق باالنتقال من الجان
الكثیرون شعورھم بأن الفریق العامل المخصص قد ركز في تناولھ للبنود 
الخمسة الرئیسیة (التخفیف وبالغات التكیف وإطار الشفافیة وعملیة التقییم 
العالمي واالمتثال) على بعض البنود دون األخرى. وخالل المشاورات غیر 

ون المتشاركون على جمع وجھات نظر األطراف في الرسمیة عمل المیسر
خالل األسبوع  في الطول تلك الوثائق ازدادتوثائق "المواد المبدئیة"، ثم 

حیث أضافت األطراف ما اعتبروه عناصر ناقصة. وقد مثلت وثائق المواد 
المبدئیة تلك عدة تحدیات، ولكنھا أتاحت كذلك عدة فرص؛ فقد أبدى 

قدراً من اإلبداع في ھیكلة المعلومات، فصمموا على  المیسرون المتشاركون
ً من "أحجار األساس" لعملیة التقییم العالمي وتصنیف  سبیل مثال مخططا
العمل إلى ثالث مراحل: تحضیریة وتقنیة وسیاسیة. أما في المشاورات غیر 
الرسمیة بشأن إطار الشفافیة، فقد وضع المیسرون المتشاركون بعض 

حیة" لتوضیح وجھات نظر األطراف بشأن تأثیر األحكام "الرموز االصطال
المتلفة على مختلف البلدان، مما أدى إلى تقصیر الوثائق، ولكنھ أدى في 
الوقت نفسھ إلى حدوث أخطاء وتسبب في حیرة المشاركین، لذلك نادى 

 تلك الوثائق لتصبح سھلة القراءة. تحسینالبعض بضرورة 

ة والمذكرات غیر الرسمیة قد أتاحت للمیسرین ورغم أن وثائق المواد المبدئی
المتشاركین جمع اآلراء، فلم تكن النتیجة عملیة، إذ إنھا أضافت ملحق من 

على سبیل صفحة إلى النتائج لم یتم تبسیطھا حتى اآلن تبسیطاً مجدیاً؛ ف 266
 180تحت قسم التخفیف وحده نجد أن المذكرة غیر الرسمیة تشغل المثال 

ھا "تضخمت" على حد تعبیر أحد أعضاء الوفود مقارنةً بالوثیقة صفحة، أي أن
ذات الصفحات السبع وأربعین التي صدرت عن الجزء الثالث من الدورة 

. وقد أقر 2017األولى للفریق العامل المخصص التي انعقدت في مایو/أیار 
الكثیرون بقیمة الوثائق المجمعة التي تضع مواقف األطراف جنباً إلى جنب، 
ومن األمثلة الواضحة على ذلك المذكرة غیر الرسمیة بشأن االمتثال، أما 
المذكرة التي تتناول التخفیف، فال بد من العمل على توضیح نقاط االتفاق 
واالختالف في المقام األول، قبل السعي لصیاغة مقترحات للتوفیق بین 

ق كیف وجھات النظر. وعلى الرغم مما سبق، فلیس من الواضح على اإلطال
ستعاد صیاغة العناصر المطّولة الواردة في الملحق بحیث تصبح جزءاً من 

 نص تفاوضي.

وفي الوقت نفسھ فقد تحقق تقدم على عدة مستویات من برنامج العمل، 
وتحدیداً في المستویات التي تندرج تحت مظلة مؤتمر األطراف والھیئة 

ة والتكنولوجیة. كما بدأت الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمی
مناقشات بشأن بندین جدیدین: األطر الزمنیة المشتركة للمساھمات المحددة 
وطنیاً، والعمل من أجل التمكین المناخي. باإلضافة إلى ذلك، أشارت 
المذكرات غیر الرسمیة التي أصدرھا المیسرون المتشاركون إلى المناقشات 

العامة والتمویل المسبق والالحق. التي دارت حول بنود أخرى كالسجالت 
ونظراً للصالت الوثیقة بین ھذه البنود والبنود الواردة في جدول أعمال 
الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس، فقد شعر الكثیرون بأن ھذه 
ً في تنفیذ برنامج العمل بأكملھ تنفیذاً  المذكرات ستسھم في المضي قدما

 متوازناً.

ن المناقشات حول اآللیات السوقیة وغیر السوقیة الواردة في شعر كثیرون بأ
من اتفاق باریس (النھج التعاونیة) قد تناولت األفكار المحوریة، وإن  6المادة 

كانت ھذه النھج ال تزال بحاجة إلى تعریف تفصیلي. وعلى الرغم من ذلك، 
فال تزال ھناك بعض المخاوف حول كیفیة إضفاء االتساق على حوكمة 
النھجین السوقیین، وكیفیة استخدامھما بما یكفل التنمیة المستدامة والسالمة 

 البیئیة، بل إن الغموض ال یزال یكتنف كیفیة تفعیل النھج غیر السوقیة. 
شعر كثیرون، بوجھ عام، أن ھناك تفاوتاً في التقدم المحرز في تنفیذ برنامج 

ً في النص باعتباره وحدة  العمل. ونظراً لمناداة األطراف بالمضي قدما
متكاملة، فقد تباطأ التقدم في القضایا التي "تبلورت" من حیث التنفیذ، وذلك 
ً للتنازع مثل التخفیف. وبالنظر إلى  بسبب ارتباطھا ببنود ال تزال موضوعا
كثرة الروابط بین عناصر برنامج العمل من ناحیة المضمون ومن الناحیة 

الذي یطالب بھ األطراف قد یعني بأن سرعة السیاسیة، فإن التقدم المتوازن 
 إنجاز الحزمة لن تتخطى أبطأ عناصرھا.

مع اقتراب الموعد النھائي إلبرام "الصفقة الشاملة" الخاصة ببرنامج العمل 
األطراف أال تُقابل القضایا ذات األولویة لھم  ت)، حرص2018(أي في عام 

بالتجاھل على طاولة المفاوضات، وكان قد اتضح خالل عملیة التفاوض منذ 
ً تفسره أطرافھ تفسیرات  2016عام  ً ھّشا أن ثمار اتفاق باریس تمثل توازنا

مختلفة. وقد كثرت مطالبة البلدان المتقدمة خالل ھذه الدورة لمؤتمر األطراف 

لتزام بالوالیة المحددة التفاق باریس، حیث إنھا رأت أن الدول النامیة باال
تحاول إضافة قضایا خارج إطار ھذه الوالیة، وخاصة قضایا تمس مجال 
التمویل. لكن البلدان النامیة ترى أن كثیر من القضایا المھمة التي تشكل جزءاً 

والذي أشار  من الصفقة لیست موضحة بالقدر الكافي في نص مقرر باریس،
ً استشاریاً، ولم یتم التفاوض بشأن مضمونھ"، وبرزت  البعض أنھ "كان نصا
ھذه التفسیرات المختلفة بكل وضوح عند صیاغة الفریق العامل لقائمة البنود 
اإلضافیة المحتملة، فكثیر من ھذه البنود كانت تتعلق بالتمویل، بل إن ختام 

د تعطل إلصرار المجموعة الجلسة العامة للفریق العامل المخصص ق
(شفافیة  5-9األفریقیة على مقترحھا باالستفاضة في المناقشات حول المادة 

 التمویل المسبق).
 

قدرة الجمیع على التحول إلى فراشة: االستناد إلى  نظام ما قبل  ضمان
2020 

باإلضافة إلى ما سبق، أسند إلى مؤتمر األطراف فیجي/ بون مھمة نقل عدة 
رغم أن عمر بعضھا  2020وعملیات ومناقشات إلى نظام ما بعد مؤسسات 

عدة سنوات، أما البعض اآلخر فقد تحددت والیتھ وفقاً لمقرر الدورة الحادیة 
والعشرین لمؤتمر األطراف بشأن نتائج اتفاق باریس، كما أن لكثیر من تلك 

ً 2020المؤسسات أھمیة محوریة في نظام ما قبل  لھذا . وقد ظل العمل وفقا
النظام، من وجھة نظر البلدان النامیة، غیر مالئم إلى حد یرثى لھ؛ وقد 

 2020عبرت ھذه البلدان عن رأیھا بكل وضوح، وترى أن خطة ما قبل 
) ظلت 2011(التي تمثل جزءاً محوریاً من الصفقة المبرمة في دیربان عام 

فإنھا دفعت . ولذلك 2020مھملة، بینما تسلط األضواء على إعدادات ما بعد 
إلى قمة  2020خالل الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف بنظام ما قبل 

أولویات جدول األعمال، معتبرة أن تلك الخطوة ضروریة لترسیخ الثقة. وفي 
ھذا الصدد، ركزت ھذه الدورة على التمویل وعلى تصمیم الحوار التیسیري 

جھات الفاعلة من غیر . وبالتوازي مع ذلك، علت أصوات ال2018لعام 
ً تستطیع المشاركة في نظام ما بعد   2020الدول كي تضمن أنھا أیضا

 باعتبارھا جھات فاعلة مشروعة في مجال تغیر المناخ.
مثلھا مثل الدورات السابقة لمؤتمر األطراف، كان التمویل ھو محور االھتمام 

لشائكة في الدورة، بینما نُوقشت القضایا ا من ھذهفي األیام األخیرة 
المشاورات على مستوى رؤساء الوفود. وفضال عن مطالبة المجموعة 
األفریقیة بمناقشة أسالیب بالغات التمویل المسبقة في البلدان النامیة، ظل 
السؤال غیر المجاب علیھ، وھو: ھل ینبغي لھذه الدورة أن تعتمد المقرر الذي 

ھو آخر المسائل  -یس ینص أن صندوق التكیف "یتعین" أن یخدم اتفاق بار
التي تمت تسویتھا في إحدى الجلسات الختامیة في ساعة مبكرة من یوم 
السبت، مما أثار اعتراض مندوب إحدى الدول الكبرى. وتجدر اإلشارة إلى 
أن البلدان النامیة معجبة بھذا الصندوق نظراً لتركیزه على التكیف ونظراً 

موضوع الجدل الدائر ھو ھل یتم ربط لترتیبات الحوكمة التي یقوم بھا، وكان 
الصندوق باتفاق باریس مباشرة أم ھل ینبغي مناقشة ترتیباتھ المؤسسیة 

وقد أصدر مؤتمر  .وترتیباتھ الخاصة بالحوكمة أوال قبل ربطھ باالتفاق
األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو مقرره 

وق التكیف، أوضح فیھ أن الصندوق النھائي بشأن تقریر مجلس إدارة صند
ً لمقررات الجزء الثالث من الدورة االولى  "یتعین" أن یخدم االتفاق وفقا
لمؤتمر االطراف العامل بوصفھ اجتماع االطراف في اتفاق باریس المزمع 

. وباإلضافة إلى ذلك، فمن المتوقع لھذا المؤتمر األخیر أن 2018انعقاده في 
صل ھل سیخدم الصندوق اتفاق باریس وحده أم تف 2019یصدر توصیة في 

ً یخدم بروتوكول كیوتو. وخالصة القول ھو أن البلدان  ال، علما بأنھ حالیا
، ولكن 2020النامیة نجحت في زیادة أھمیة صندوق التكیف في نظام ما بعد 

 واضحة بعد.غیر ترتیبات الحوكمة والتمویل ال تزال 
لثة والعشرین لمؤتمر األطراف تصمیم كان من أولویات رئاسة الدورة الثا
ً للتكلیف الوارد في 2018الحوار التیسیري المزمع عقده في  ، وذلك وفقا

اتفاق باریس تحت مسمى "ما قبل عملیة التقییم العالمي" ألن الكثیرون 
ً لعملیة التقییم التي  یعتقدون أن ھیكل ھذا الحوار التفسیري قد یصبح نموذجا

ً مع ھذا الرأي، أوضح مقرر مؤتمر اعلیھ نص اتفاق باریس . واتفاقا
، 2018األطراف بشأن "زخم فیجي للتنفیذ" تصمیم الحوار التیسیري لعام 

ً باسم "حوار تاالنوا" (یشیر االسم إلى إحدى تقالید  الذي أصبح یعرف حالیا
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سرد  الحكایات في منطقة المحیط الھادي، والتي تركز على غرس التعاطف 
ً  والثقة). في ال ً تفصیلیا سمات الحوار بوقت الحالي، یلّم األطراف إلماما

في  2018وموضوعاتھ ومدخالتھ وتنظیمھ، وسیعقد باألساس خالل جلسة 
مدینة بون بین شھري أبریل/نیسان ومایو/آیار، وكذلك خالل الدورة الرابعة 
والعشرین لمؤتمر األطراف، وسوف ینقسم إلى مرحلتین: تقنیة وسیاسیة. 

لرغم من ذلك، فقد أبدى البعض عدم رضاھم عن غیاب رابط وثیق وعلى ا
بین التعقیبات على ھذا الحوار وبین عملیة التفاوض الحكومیة الدولیة. أما 
بالنسبة لنتائج حوار تاالنوا، فإنھا لن تتضمن سوى تقاریر وتقاریر موجزة، 

لیھ خالل ولن تسلم تلك الوثائق إلى مؤتمر األطراف، وھذا ما تم االتفاق ع
المشاورات التي تمت تحت إشراف رئاسة الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر 

 األطراف قبل انعقاد المؤتمر وأثناء انعقاده.
 2020وفضال عما سبق، سیأخذ حوار تاالنوا بعین االعتبار إجراءات ما قبل 

وتدعم الوالیة األصلیة التي تتمحور حول التخفیف وكذلك الوالیة األكثر 
ً الواردة في اتفاق باریس، أي تقییم الجھود الجماعیة الموجھة نحو تطل عا

إحراز التقدم في تحقیق الھدف طویل المدى المتعلق بالتخفیف، والواردة 
من اتفاق باریس، عالوة على المساھمة في إعداد المساھمات  1-4بالمادة 

یر قیام المحددة وطنیاً. وجاءت ھذه اإلضافة كجزء من التنازل المقدم نظ
مجموعة من البلدان النامیة بسحب مقترحھا بإضافة بند جدید إلى جدول 
أعمال ھذه الدورة من مؤتمر األطراف تتعلق بالتزامات وإجراءات 

 .2020وطموحات ما قبل 
كما تضع عملیة أخرى تناولھا مقرر زخم فیجي للتنفیذ المتعلق ببناء الثقة، 

، 2016شمل الحوار التیسیري لعام مجموعة من "عملیات التقییم" تمتد لت
الذي تم تكلیفھ بموجب اتفاق باریس وركز على كل من العمل والدعم في 

المتشعبة. یحدد المقرر أن ھذه الفعالیات ستنعقد خالل  2020فترة ما قبل 
الدورتین الرابعة والعشرین والخامسة والعشرین لمؤتمر األطراف، ویطالب 

یذي التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر رئیس المؤتمر واألمین التنف
المناخ واألمانة العامة لالتفاقیة أن یلفتوا االنتباه إلى ضرورة مصادقة 
األطراف على تعدیل الدوحة، والذي یمثل الفترة الثانیة اللتزامات بروتوكول 
كیوتو. وتنظر البلدان النامیة إلى ھذه الخطوة باعتبارھا من الخطوات 

ریة نحو غرس الثقة، نظراً لشعورھا باإلحباط من عدم دخول ھذا المحو
، بینما دخل اتفاق باریس 2012التعدیل حیز التنفیذ رغم االتفاق علیھ عام 

حیز التنفیذ في وقت قیاسي. وسعیاً من االتحاد األوروبي إلظھار حسن نیتھ، 
صكوك  فقد أعلن مندوبھ أن االتحاد والدول األعضاء فیھ یعتزمون إیداع

 .2017التصدیق على تعدیل الدوحة قبل نھایة 
یعد تعزیز آلیة وارسو الدولیة المعنیة بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثیرات 

. وھذه 2020تغیر المناخ من أھم عوامل غرس الثقة خالل فترة ما بعد 
اآللیة ذات أھمیة للبلدان النامیة التي تسعى إلى التعافي من "الخسائر 

ار" التي سببھا تغیر المناخ، ومنھا على سبیل المثال ال الحصر: تزاید واألضر
شدة العواصف وقلة إنتاج المحاصیل. ولھذا ففي الدورة الثالثة والعشرین من 
مؤتمر األطراف، والتي تنعقد بعد عام من عدة كوارث طبیعیة مدمرة، سعت 

 ً ً بلدان نامیة كثیرة سعیا خسائر واألضرار، لتسلیط الضوء على تلك ال دؤوبا
عقد دائم في جدول أعمال اآللیة المذكورة، بحیث تُ  بندمطالبةً بإضافة 

المحادثات على مدار العام بدال من إجراء مراجعة سنویة لتقریر لجنتھا 
الصغیرة، فإن "اللجنة  الدول الجزریةالتنفیذیة. ومثلما أوضح مندوب إحدى 

الرغم من ذلك، فإن ھذه المطالبة لم التنفیذیة لیست ھي اآللیة بأسرھا". وعلى 
یُلتفت لھا، مما أحبط كثیر من مندوبي البلدان النامیة، وإن أبدى بعضھم تفاؤال 
مع الحذر بأن محاورات الخبراء في سوفا ومركز تبادل المعلومات في فیجي 

 من شأنھا أن تعزز ھذه اآللیة في المستقبل.
حدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ وباإلضافة إلى مؤسسات اتفاقیة األمم المت

وجھود بناء الثقة، أصبح أصحاب المصلحة من غیر األطراف من العناصر 
 مالمحوریة في مستقبل إجراءات مواجھة التغیر المناخي، ویتنامى دورھ

باطراد. وطالب مندوب جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، بدعم من بضعة بلدان 
عمال یتناول دعم مزید من الطموح عن أخرى، بإضافة بند جدید لجدول األ

طریق قیاس مساھمات أصحاب المصلحة من غیر األطراف في الحد من 
االنبعاثات، واإلبالغ بشأن تلك المساھمات والتحقق منھا وحصرھا. وأثار ھذا 
المقترح اھتمام كثیر من الحضور. ونبھ كثیرون إلى ضرورة معرفة كیف 

 (المحلي) ات على المستوى دون الوطنيواإلجراء المؤسساتتسھم إجراءات 
والعمل غیر الحكومي في جھود التخفیف والتكیف.  كما أشار آخرون إلى 
صعوبة إشراك الجھات الفاعلة غیر الحكومیة في العملیات التي تقودھا 
الدول، مما قد یفسر عدم حماس األطراف المشاركین في ھذه الدورة للخوض 

 في ھذه المسألة.
 منتدىوتر إلى تباطؤ التقدم المحرز خالل المناقشات حول أدى ذلك الت

المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة، حیث تجادلت األطراف بشأن حجم 
السلطة التي سیعترفون بھا في عملیة صنع القرار ألصحاب المصلحة من 
غیر األطراف. ومع ذلك فقد أثمر ھذا الجانب من المفاوضات إلى ما یدعو 

في نھایة المطاف وسط تأیید من أطراف  المنتدىث تم تفعیل للتفاؤل، حی
كثیرة. وتوصل المقرر إلى نظام رئاسة مشتركة بین ممثلي الدول والشعوب 
األصلیة، وھو یشبھ النظام المعمول بھ في الفریق العامل المعني باتفاقیة 

ادة التنوع البیولوجي بشأن المعارف واالبتكارات والممارسات التقلیدیة (الم
ي) مما یمكن أصحاب المصلحة التي تواجھ الموجات األولى من  -الثامنة 

التغیر المناخي بأن تحظى بدور أكبر في المحادثات الحكومیة الدولیة وأن 
 تسھم في تقریر مستقبلھا.

ً یتمثل  یرى الكثیرون أن الجھات الفاعلة غیر الحكومیة تلعب دوراً محوریا
ألزمة المناخیة واالستجابة السریعة في في تسلیط الضوء على تفاقم ا

مواجھتھا. وأتى إعالن المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة بأن تركیزات ثاني 
ألف عام  800أكسید الكربون في الجو قد وصلت إلى أعلى مستویاتھا منذ 

وكذلك تقریر "فجوة االنبعاثات" الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبیئة، 
لتعھدات الدولیة لم تفلح في تقلیل حجم االنبعاثات على النحو مؤكدین على أن ا

إال بنسبة الثلث، مما  2030الذي یكفل تفادي خطورة التغیر المناخي بحلول 
سلط الضوء على ضرورة زیادة طموح اإلجراءات المستقبلیة. ورغم تفاقم 
 مشكلة التغیر المناخي، فإن اإلحساس بضرورة العمل لم ینعكس على أروقة

العمل الحكومي الدولي الرتیب، وإنما تجلى في مجال المجتمع المدني النابض 
بالحیاة؛ إذ اجتمعت الحكومات دون الوطنیة والمشروعات التجاریة وسائر 
المجتمع المدني بغرض التواصل وتبادل المعرفة واإلعالن عن التزاماتھم 

غة بثتھا وسائل وطموحاتھم األسمى. وقد كان ھذا الحماس بمثابة رسالة بلی
اإلعالم العالمیة، معلنة بوضوح أن الجھات الفاعلة من كل البلدان، بما فیھا 
الوالیات المتحدة األمریكیة، ال تزال متمسكة بالتزاماتھا باتخاذ خطوات نحو 

 التصدي لتغیر المناخ.
كان ھناك فصل مكاني ونفسي بین "منطقة بوال" حیث دارت المفاوضات، و 

الجانبیة أنشطة للمجتمع المدني ورجال  الفعالیاتحیث تضمنت "منطقة بون" 
األعمال والصناعة والمنظمات الحكومیة الدولیة، ولعل ھذا الفصل أدى إلى 
غیاب الشعور بضرورة تعجیل المفاوضات، وتأكد بذلك صعوبة مواجھة 
الطلب المتزاید من جانب الجھات الفاعلة غیر الحكومیة بأن یتم دمجھا في 

لیة الحكومیة الدولیة. وقد صدرت تعلیقات كثیرة بأن نموذج فیجي/بون ذا العم
المنطقتین المنفصلتین ینبغي تطویره في الدورات القادمة لمؤتمر األطراف، 
وخاصة أن اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ تسعى لتطویر 

نھما، حیث توفر التكامل بین المنطقتین مع زیادة الوظائف المترابطة بی
 إحداھما أساساً للعمل وللطموحات، وتعمل األخرى على تحقیق ذلك. 

 
 خروج الفراشة

تمیزت ھذه الدورة من مؤتمر األطراف بعدم إثقال العملیات الحكومیة الدولیة 
بالتوقعات الھائلة؛ حیث إن الھدفین اللذین وضعتھما ھیئة رئاسة فیجي قد 

 ً بالمبادئ التوجیھیة لتنفیذ اتفاق باریس، واالتفاق تحققا، وھما: المضي قدما
بشأن ھیكل حوار تاالنوا. كما توجھ االھتمام إلى المطالبات بالتركیز على 

، وإن كانت نتائج مناقشات الجلسة العامة 2020التزامات البلدان ما قبل 
للفریق العامل لم ترضي جمیع األطراف. وحیث إن المداوالت التي جرت في 

نت قد ركزت على الجانب اإلجرائي على حساب المضمون مع عدم بون كا
تحدید والیات معنیة بتبسیط األعمال خالل فترة ما بین الدورات، فقد شعر 
الكثیرون أنھ كان یمكن بذل جھود أكبر لتمكین األطراف من البدء في صیاغة 

دى المصطلحات التي من شأنھا أن ترشدھم خالل مرحلة تنفیذ اتفاق باریس ل
 .2018االتفاق علیھ في 

التوفیق بین الجوانب الكثیرة لبرنامج عمل  یةوال یزال الغموض یكتنف كیف
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      نشرة مفاوضات األرض         

. ولكن ھذه الدورة من مؤتمر األطراف تشابھت مع 2018اتفاق باریس في 
سابقاتھا، بما فیھا الدورات التي شملت المفاوضات بشأن دلیل قواعد 

ن إبرام الصفقات قد ال یحدث إال بروتوكول كیوتو (اتفاقات مراكش)، في أ
في اللحظات األخیرة بین التجمعات في قاعات الجلسات العامة. ومع اقتراب 

، فقد طالب الكثیرون بتسریع وتیرة األعمال أو 2018الموعد النھائي في 
من بتمدید وقت المفاوضات، وأكد البعض على ضرورة كال األمرین. وال بد 

ي ستحدد معالم طریق النظام المناخي في المستقبل، إبرام ھذه الصفقة، التأجل 
أن یعتمد األطراف على الثقة الراسخة والمؤسسات القائمة بالفعل. إن مفتاح 

 العمل المناخي غداً ھو تعزیز االستجابة العالمیة الیوم.
 

 االجتماعات المقبلة
واالجتماع االجتماع الحادي عشر المشترك لمؤتمر األطراف في اتفاقیة فیینا 

: خالل ھذین المؤتمرین، التاسع والعشرین لألطراف في بروتوكول مونتلایر
سیتم النظر في عدة أمور من بینھا، تعدیل بروتوكول مونتلایر في كیغالي 
للتخلص التدریجي من مركبات الكربون الھیدروفلوریة؛ وتجدید موارد 

من البروتوكول؛  2الصندوق المتعدد األطراف؛ والمسائل المتصلة بالمادة 
؛ وكفاءة الطاقة؛ ومعاییر معالجةواستخدام المواد الخاضعة للرقابة كعوامل 

السالمة ذات الصلة ببدائل احتمالیة خفض درجة االحترار العالمي. وسینظر 
مؤتمر األطراف في تقریر االجتماع العاشر لمدیري بحوث األوزون في 

الصندوق االستئماني العام لتمویل الدول األطراف في اتفاقیة فیینا وفي وضع 
األنشطة المتعلقة بعملیات البحث والرصد المنھجي فیما یخص اتفاقیة فیینا. 

: مونتلایر، كندا. المكان 2017نوفمبر/تشرین الثاني  24-20: المواعید
+. 254-20-762-3851: الھاتف: األمانة العامة لألوزون. جھة االتصال

: البرید اإللكتروني+. 254-20-762-0335: الفاكس
ozone.info@unep.or :الموقع اإللكتروني .http://ozone.unep.org 

: سوف یعتمد االجتماع الثالث والخمسون لمجلس مرفق البیئة العالمیة
مجلس مرفق البیئة العالمیة المشاریع الرامیة إلى تحقیق فوائد بیئیة عالمیة في 
المجاالت الرئیسیة للمرفق، وتقدیم التوجیھ ألمانة المرفق والوكاالت المنفذة، 
ومناقشة عالقات المرفق باالتفاقیات التي یقوم فیھا بدور اآللیة المالیة . 

عقد االجتماع الثالث والعشرین للصندوق الخاص باإلضافة إلى ذلك، سوف ین
بأقل البلدان نمواً واجتماع مجلس الصندوق الخاص بتغیر المناخ یوم الخمیس 

نوفمبر/ تشرین الثاني،  27نوفمبر/ تشرین الثاني. وفي یوم االثنین  30
نوفمبر/  30-28: الموعدستجرى مشاورات مع منظمات المجتمع المدني. 

: واشنطن العاصمة، الوالیات المتحدة المكان. 2017تشرین الثاني 
-473-0508 الھاتف:: أمانة مرفق البیئة العالمیة. جھة االتصالاألمریكیة. 

: البرید اإللكتروني+. 1-202-522-3245/3240: الفاكس+. 202-1
secretariat@thegef.org الموقع اإللكتروني :

meeting-council-gef-www.thegef.org/events/53rd 

 ً : سیتم النظر المؤتمر العالمي الرابع للعلوم بشأن الزراعة الذكیة مناخیا
خالل ھذا المؤتمر في موضوع "تحفیز االبتكارات والعمل على المستوى 

خیاً". وتستضیف المحلي على التعجیل بتوسیع نطاق الزراعة الذكیة منا
نوفمبر/  30-28: الموعدالمؤتمر الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة أفریقیا. 

: جھة االتصال: جوھانسبرغ، جنوب أفریقیا. المكان. 2017تشرین الثاني 
:  البرید اإللكترونيمنظمو المؤتمر. 

4thGlobalScienceConference2017@nepad.org  . الموقع
  /http://csa2017.nepad.org/en:اإللكتروني

: سوف یقیم ھذا الیوم العمل المناخي في القطاع 2017یوم تمویل المناخ 
المالي منذ انعقاد الدورة الحادیة والعشرین لمؤتمر األطراف. وسوف یعرض 

اتیجیات أحدث مبادرات وإبتكارات القطاع المالي للتعجیل باعتماد االستر
التطلعیة في جمیع أنحاء العالم. وسیتم تسلیط الضوء على ھذه المبادرات في 
الیوم التالي في قمة الكوكب الواحد التي ستشھد حضور قادة دولیین ومدیرین 

. 2017دیسمبر/ كانون األول  11: الموعدتنفیذیین وممثلون حكومیون. 
بالس، وزارة الشؤون : باریس یوروجھة االتصال: باریس، فرنسا. المكان

 البرید اإللكتروني:االقتصادیة والمالیة الفرنسیة. 
europlace.co-mediafinanceday@paris .الموقع اإللكتروني :

http://www.climatefinanceday.com/ 

: أعلن الرئیس الفرنسي إیمانویل ماكرون أنھ سیعقد قمة قمة الكوكب الواحد
لعقد المزید من اإلجراءات بشأن المناخ، ال سیما على الصعید المالي، وذلك 
بعد عامین من اعتماد اتفاق باریس. وسیكون التركیز الرئیسي لھذا الحدث 

التي یمكن بھا للعاملین في القطاعین العام والخاص عمل  ھو تحدید الكیفیة
ابتكارات من شأنھا دعم وتسریع الجھود المشتركة لمكافحة تغیر المناخ. 

دیسمبر/ كانون األول  12: الموعدحضور القمة لمن تلقى الدوات فقط. 
: الموقع اإللكتروني: باریس، فرنسا. المكان. 2017

https://www.oneplanetsummit.fr/en/ 
: سوف یتم 2017منتدى دول آسیا والمحیط الھادئ المعني بالكربون لعام 

تنظیم ھذا المنتدى من قبل اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، 
ومصرف التنمیة اآلسیوي، والرابطة الدولیة لتداول االنبعاثات، ومعھد 

معارف والمعلومات عن أسواق االستراتیجیات البیئیة العالمیة بغرض تبادل ال
: الموعدالكربون وتنفیذ المساھمات اإلنمائیة الوطنیة على الصعید اإلقلیمي. 

جھة : بانكوك، تایالند. المكان. 2017دیسمبر/ كانون األول  13-15
: البرید اإللكتروني: منظمي المنتدى. االتصال

asiacarbonforum@dtu.dk الموقع اإللكتروني :
http://asiacarbonforum.com/  

ھذه القمة من الفعالیات السنویة  :2018القمة العالمیة لطاقة المستقبل 
الھادفة إلى النھوض بمستقبل الطاقة وكفائتھا وبالتكنولوجیا النظیفة. یشارك 

ء دولة وتجتذب رؤسا 175ألف زائر من  30في ھذه القمة أكثر من 
الحكومات وصناع السیاسات ورجال األعمال وقادة الفكر. وھي جزء من 

. 2018ینایر/ كانون الثاني  18-15: الموعدأسبوع أبوظبي لالستدامة. 
: الموقع اإللكتروني: أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. المكان

w.worldfutureenergysummit.comhttps://ww/  

: الدورة السابعة واألربعون للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ
سوف تنعقد ھذه الدورة لمناقشة عدة أمور من بینھا، التمویل ومشاركة البلدان 
النامیة في عملیة الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ والمواءمة بین 

 3 -ینایر/ كانون الثاني  30: الموعدلھیئة وعملیة التقییم العالمي. عمل ا
: باریس، فرنسا (سیتم التأكید). المكان(سیتم التأكید).  2018فبرایر/ شباط 
: الھاتف : أمانة الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخجھة االتصال

+. 41-22-730-13/8025: الفاكس+. 84/54/8208-730-22-41
 الموقع اإللكتروني:. Sec@wmo.int  -IPCCالبرید اإللكتروني:

http://www.ipcc.ch 

: ُصممت عملیة خطط التكیف الوطنیة وفقاً معرض خطط التكیف الوطنیة
ذ خطط إلطار كانكون للتكیف. تمكن ھذه العملیة األطراف من صیاغة وتنفی

التكیف الوطنیة باعتبارھا وسیلة لتحدید احتیاجات التكیف على المدیین 
المتوسط والطویل ووضع وتنفیذ استراتیجیات وبرامج لتلبیة تلك االحتیاجات. 
ویھدف معرض خطط التكیف الوطنیة إلى حفز اإلجراءات والدعم لعملیة ھذه 

بلدان نمواً بدعم من الخطط التي یضطلع بھا فریق الخبراء المعني بأقل ال
أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ بالتعاون مع المنظمات 

جھة : بون، ألمانیا. المكان. 2018أبریل/ نیسان  10: الموعدذات الصلة. 
: الھاتف: أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. االتصال
البرید +. 49-228-815-1999: كسالفا+. 1000-815-228-49

 الموقع اإللكتروني:. secretariat@unfccc.int: اإللكتروني
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?

year=2018 

بعون للھیئتین الفرعیتین التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة الدورة الثامنة واألر
: من المتوقع أن تنعقد الدورة الثامنة واألربعین للھیئتین بشأن تغیر المناخ

الفرعیتین التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ ودورة الفریق 
/ أیار مایو –العامل المخصص المعني باتفاق باریس في أبریل/ نیسان 

: بون، المكان. 2018مایو/ أیار  10 –أبریل/ نیسان  30: الموعد. 2018
: أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. جھة االتصالألمانیا. 
+. 49-228-815-1999: الفاكس+. 49-228-815-1000: الھاتف

 تروني:الموقع اإللك. secretariat@unfccc.int: البرید اإللكتروني
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?

year=2018 

الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 
: سوف تعقد ھذه الدورة واالجتماعات المرتبطة بھا في بشأن تغیر المناخ

: كاتوفیتسھ، المكان. 2018دیسمبر/ كانون األول  14-3: الموعدبولندا. 
: أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. جھة االتصالبولندا. 
+. 49-228-815-1999: الفاكس+. 49-228-815-1000: الھاتف

 الموقع اإللكتروني:. secretariat@unfccc.int: ترونيالبرید اإللك
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?

year=2018 
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mailto:ozone.info@unep.or
mailto:ozone.info@unep.or
http://ozone.unep.org/
http://www.thegef.org/events/53rd-gef-council-meeting
http://www.thegef.org/events/53rd-gef-council-meeting
http://csa2017.nepad.org/en/
mailto:mediafinanceday@paris-europlace.co
mailto:mediafinanceday@paris-europlace.co
http://www.climatefinanceday.com/
http://www.climatefinanceday.com/
http://asiacarbonforum.com/
https://www.worldfutureenergysummit.com/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2018
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2018
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2018
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2018
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2018
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2018

	خلفية مختصرة حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو
	تقرير الاجتماعات
	حفل الافتتاح
	مؤتمر الأطراف
	مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو
	مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس
	الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس
	الهيئة الفرعية للتنفيذ
	الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
	الجلسة العامة الختامية المشتركة للهيئة الفرعية للتنفيذ / الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
	الجلسة العامة الختامية المشتركة لمؤتمر الأطراف / مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو / مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس

	تحليل موجز لمؤتمر فيجي/بون بشأن تغير المناخ
	الاجتماعات المقبلة

