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الدورة الحادية والعشرون
لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ – النشرة األخيرة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملخص مإتمر تغٌر المناخ المنعقد فً بارٌس
 29نوفمبر /تشرٌن الثانً –  13دٌسمبر /كانون األول 2015
انعقد مإتمر بارٌس لتؽٌّر المناخ فً الفترة من  29نوفمبر /تشرٌن
الثانً إلى  13دٌسمبر /كانون األول  2015فً بارٌس ،فرنسا.
وتضمن هذا المإتمر الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر أطراؾ اتفاقٌة
األمم المتحدة اإلطارٌة لتؽٌّر المناخ ،والدورة الحادٌة عشرة لمإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو .كما
انعقدت ثبلث هٌبات فرعٌة وهً الدورة الثالثة واألربعون للهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والدورة الثالثة واألربعون
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والجزء الثانً عشر من الدورة الثانٌة للفرٌق
ّ
المعزز.
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
وقد حضر مإتمر بارٌس لتؽٌّر المناخ ما ٌزٌد على  36000مشارك
منهم  23600من مسبولً الحكومات و 9400من مندوبً هٌبات
ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنً و  3700من
أعضاء وسابل اإلعبلم .وقد تركز العمل فً بارٌس على دفع
المفاوضات الخاصة بنتابج بارٌس وتشمل اتفاقٌة مُلزمة قانونا ً
والقرارات ذات الصلة وذلك بهدؾ الوفاء بالمهام وااللتزامات
المُحددة فً دٌربان ،جنوب أفرٌقٌا بالدورة السابعة عشر لمإتمر
األطراؾ .حٌث تم تكلٌؾ الفرٌق العامل "بإعداد بروتوكول ،أو أداة
قانونٌة أخرى ،أو نتٌجة ٌُتفق علٌها ذات قوة قانونٌة بموجب االتفاقٌة
اإلطارٌة تنطبق على جمٌع األطراؾ" وٌتم إقرارها فً الدورة
الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ .وقد افتتح الفرٌق العامل أعماله
ٌوم األحد  29نوفمبر /تشرٌن الثانً أي قبل موعد انعقاد المإتمر
بٌوم واحد وذلك بهدؾ البدء فً المفاوضات الفنٌة.
وفً ٌوم اإلثنٌن  30نوفمبر /تشرٌن الثانً تم عقد اجتماع القادة
والذي ض َّم ما ٌزٌد على  150من رإساء الدول والحكومات ،وذلك
بهدؾ خلق اإلرادة السٌاسٌة نحو عقد االتفاقٌة .وخبلل األسبوع األول
تركز العمل فً الفرٌق العامل المُخصص المعنً بمنهاج دٌربان
للعمل المُعزز ،وقام الفرٌق العامل بتكوٌن فرٌق اتصال للنظر فً
القضاٌا الشاملة والبنود ؼٌر المتعلقة بمواد االتفاقٌة ،كما قام بتكوٌن
مجموعات منبثقة للعمل على نص المواد فً نص مسودة االتفاقٌة
ونصوص القرارات ذات الصلة باإلضافة إلى نص القرار الخاص
بطموح ما قبل .2020
وبعد إؼبلق الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز ٌوم السبت  5دٌسمبر /كانون األول وإحالة نتابجه إلى مإتمر
األطراؾ ،تم إنشاء لجنة بارٌس التابعة لرباسة الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ الستكمال العمل على مسودة االتفاقٌة
ونص القرار .كما انعقدت الحوارات الوزارٌة والثنابٌة والمشاورات
األخرى ضمن لجنة بارٌس بدءاً من ٌوم األحد وحتى ٌوم السبت – 6
 12دٌسمبر /كانون األول .وبعد قٌام رباسة الدورة الحادٌة والعشرٌن
لرباسة األطراؾ بمشاورات مُكثفة ٌومً الخمٌس والجمعة  10و11
دٌسمبر /كانون األول انعقدت لجنة بارٌس صباح ٌوم السبت 12
دٌسمبر /كانون األول لعرض النص النهابً ،وبعد مشاورات بٌن
مجموعات األطراؾ ،انعقدت لجنة بارٌس مرة أخرى فً المساء
إلحالة النص النهابً التفاقٌة بارٌس والقرار ذي الصلة إلى الدورة
الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ .وفً تمام الساعة  7:29مسا ًء
اعتمدت الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ اتفاقٌة بارٌس
والقرار ذات الصلة.

كما اعتمدت األطراؾ  34قراراً 23 ،منها بموجب مإتمر األطراؾ
و 12بموجب مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو ،وتتناول هذه القرارات عدة أمور من بٌنها :اتفاقٌة
بارٌس ،وتعزٌز تطوٌر ونقل التكنولوجٌا من خبلل آلٌة التكنولوجٌا،
واتخاذ قرار حول عملٌة تقٌٌم التقدم الذي تم فً صٌاؼة وتنفٌذ خطة
التكٌّؾ الوطنٌة ،وتمدٌد فترة عمل فرٌق الخبراء المعنً بؤقل البلدان
نمواً ،وإقرار الشروط المرجعٌة للمراجعة الشاملة الثالثة لتنفٌذ إطار
بناء القدرات ،والتعامل مع القضاٌا المنهجٌة الخاصة ببروتوكول
كٌوتو وتشمل توضٌح الجزء (ز) والمادة  3-7مكرر ثانٌا ً من تعدٌل
الدوحة ،وتقدٌم التوجٌه واإلرشادات المنهجٌة لتقلٌل االنبعاثات
وتدهور الؽابات فً الدول النامٌة ،ودور الحفاظ على الؽابات والتنمٌة
المستدمة لها ،وتعزٌز مخزون الكربون فً الؽابات (المبادرة المعززة
لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً
البلدان النامٌة) ،وتقدٌم التوجٌه آللٌة التنمٌة النظٌفة والتنفٌذ المشترك
وإقرار موازنة البرنامج لبلتفاقٌة اإلطارٌة لفترة السنتٌن -2016
.2017
فً هذا العدد
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خلفٌة مختصرة حول اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغ ٌّر
المناخ وبروتوكول كٌوتو
بدأت االستجابة الدولٌة السٌاسٌة لتؽٌر المناخ بتبنً اتفاقٌة األمم
المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ فً عام  ، 1992وقد وضعت
هذه االتفاقٌة اطار العمل الذي ٌهدؾ إلى تثبٌت مستوى ؼازات
الدفٌبة فً الؽبلؾ الجوي وذلك بهدؾ تجنب "التدخبلت الخطٌرة
الناشبة عن أنشطة بشرٌة" .وقد وصل عدد األطراؾ الموقعة على
االتفاقٌة التً دخلت حٌز التنفٌذ فً  21مارس /آذار  1994إلى
 196طرفا .وفً دٌسمبر/كانون األول  1997اعتمد مإتمر
األطراؾ فً دورته الثالثة بروتوكول كٌوتو التفاقٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعٌة
والدول فً مرحلة التحول القتصادٌات السوق بتحقٌق أهداؾ تخفٌض
االنبعاثات .وقد وافقت هذه الدول المعروفة باسم االطراؾ المدرجة
فً المرفق األول لبلتفاقٌة االطارٌة ،بتخفٌض اجمالً انبعاثات ستة

ٌشترك فً كتابة وتحرٌر هذا العدد من نشرة مفاوضات األرض  Earth Negotiations Bulletin© enb@iisd.orgجنٌفر آالن ،وبٌتً أنتونٌتشو  ،ورٌشكٌش رام
بنداري ،ود .ماري لومً ،و أنا شولتز ،وفٌرجٌنٌا واٌزمان .الترجمة العربٌة :نهى الحداد ،مراجعة :حسٌن طالبانً .المحرر الرقمً :كٌارا وورث .المحرر د .بامٌبل تشاسٌك
( .)pam@iisd.orgمدٌر الخدمات اإلخبارٌة للمعهد الدولً للتنمٌة المستدامة ( : )IISDالنجستون جٌمس جوري السادس "كٌمو" ( .)kimo@iisd.orgالجهات المانحة
للنشرة هً االتحاد األوروبً وحكومة سوٌسرا (المكتب الفٌدرالً السوٌسري للبٌبة) والوكالة السوٌسرٌة للتنمٌة والتعاون ،والمملكة العربٌة السعودٌةٌ .ؤتً الدعم العام للنشرة
خبلل سنة  2015من الوزارة االتحادٌة للبٌبة وحماٌة الطبٌعة وسبلمة المبانً والسبلمة النووٌة فً ألمانٌا ووزارة الشبون الخارجٌة والتجارة فً نٌوزٌلندا ،وسوان إنترناشٌونال،
ووزارة الشبون الخارجٌة فً فنلندا ووزارة البٌبة فً الٌابان (من خبلل معهد االستراتٌجٌات البٌبٌة العالمٌة) وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة ومركز بحوث التنمٌة الدولٌة .تم توفٌر
تموٌل خاص لتؽطٌة هذا المإتمر بواسطة المملكة العربٌة السعودٌة واالتحاد األوروبً ،ووزارة الزراعة والؽابات والبٌبة وإدارة المٌاه بالنمسا ،ووزارة البٌبة فً فنلندة ،ووزارة
البٌبة واألرض والبحر فً إٌطالٌا .تموٌل ترجمة النشرة إلى اللؽة الفرنسٌة قدمته الحكومة الفرنسٌة ،ومنطقة والون البلجٌكٌة ،ومقاطعة كٌبٌك ،والمنظمة الدولٌة للدول الناطقة
بالفرنسٌة/معهد التنمٌة المستدامة للدول الناطقة بالفرنسٌة .اآلراء المتضمنة فً النشرة هً آراء المإلفٌن وال تعكس بالضرورة وجهة نظر المعهد الدولً للتنمٌة المستدامة أو ؼٌره
من الجهات المانحة .وٌمكن استخدام مقتطفات من هذه النشرة فً المطبوعات ؼٌر التجارٌة مع التنوٌه األكادٌمً المناسب للمصادر .للحصول على معلومات عن النشرة ،بما فً
ذلك طلبات توفٌر الخدمات اإلخبارٌة ،اتصل بمدٌر الخدمات اإلخبارٌة من خبلل برٌده اإللكترونً ( ،)kimo@iisd.orgتلٌفون  ، +1-646-536-7556أو على العنوان
التالً فً نٌوٌورك بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America :
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من ؼازات الدفٌبة بمتوسط  %5دون مستوٌات  1990فً الفترة من
 .2012-2008هذا وقد دخل بروتوكول كٌوتو حٌز التنفٌذ فً 16
فبراٌر/شباط  2005ووقع علٌه لحد اآلن  192طرفا.
المفاوضات طوٌلة األجل فٌما بٌن  2005إلى  : 2009انعقدت
الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً بروتوكول كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً عام  2005حٌث تقرر
إنشاء الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات
اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول
كٌوتو طبقا للمادة  9-3من البروتوكول ،وتلزم هذه المادة األطراؾ
المدرجة فً المرفق األول بالنظر فً التعهد بالتزامات إضافٌة
قبل سبع سنوات على األقل من نهاٌة فترة االلتزام األولى.
وفً دٌسمبر/كانون األول  2007انعقد مإتمر األطراؾ فً دورته
الثالثة عشر ،وانعقد مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثالثة فً بالً،
إندونٌسٌا ونتج عنه االتفاق على خارطة طرٌق بالً للقضاٌا طوٌلة
األجل .وأقر مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة عشر خطة عمل
بالً وأنشؤ الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً
الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة لٌكون مسإوالً عن أعمال التخفٌؾ
والتكٌؾ والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء القدرات والرإٌة المشتركة
حول العمل التعاونً طوٌل األجل .واستمرت المفاوضات حول
االلتزامات اإلضافٌة للدول األطراؾ المدرجة فً المرفق األول
ضمن أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً
اإللتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول بموجب
بروتوكول كٌوتو .وتحدد الموعد النهابً الختتام المفاوضات ذات
المسارٌن فً كوبنهاؼن .2009
كوبنهاغن :عُقد مإتمر األمم المتحدة لتؽٌر المناخ فً
دٌسمبر/كانون األول  2009فً كوبنهاؼن ،الدانمرك .وقد شهد
هذا الحدث رفٌع المستوى نزاعا ً حول الشفافٌة والعملٌة ذاتها.
وبنهاٌة مساء ٌوم  18دٌسمبر/كانون األول نتج عن هذه المحادثات
اتفاقا ً سٌاسٌا ً ":اتفاق كوبنهاؼن" والذي تم عرضه على الجلسة
العامة لمإتمر األطراؾ إلقراره .وبعد ثبلثة عشر ساعة من
الجدل ،وافقت الوفود على "االحاطة علماً" باتفاق كوبنهاؼن وإلى
مد والٌات المجموعات المتفاوضة حتى الدورة السادسة عشر
لمإتمر األطراؾ والدورة السادسة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً  .2010وفً عام
 ، 2010أعلنت ما ٌزٌد على  140دولة دعمها التفاق كوبنهاؼن.
كما قدمت ما ٌزٌد على  80دولة معلومات حول أهداؾ أو أعمال
التخفٌؾ لدٌها.
كانكون :عُقد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً
دٌسمبر/كانون األول  2010فً كانكون ،المكسٌك حٌث قامت
األطراؾ باالنتهاء من إعداد اتفاقٌات كانكون وقررت مد فترة
عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل
األجل بموجب االتفاقٌة والفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر
فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول
بموجب بروتوكول كٌوتو حتى عام آخر.
وافقت األطراؾ على النظر فً مدى كفاٌة الهدؾ العالمً طوٌل
األجل خبلل مراجعة  .2015-2013كما ساهمت اتفاقٌة كانكون
فً إنشاء مإسسات وعملٌات جدٌدة وتشمل إطار كانكون للتكٌؾ
ولجنة التكٌؾ وآلٌة التكنولوجٌا والتً تتضمن اللجنة التنفٌذٌة
للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ .وتم إنشاء الصندوق
األخضر للمناخ وتم تكلٌفه ككٌان تشؽٌلً جدٌد لآللٌة المالٌة
لبلتفاقٌة.
دٌربان :عُقد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً دٌربان،
جنوب أفرٌقٌا فً  28نوفمبر/تشرٌن الثانً و دٌسمبر/كانون
األول  .2011وتؽطً نتابج مإتمر دٌربان عدة موضوعات منها
االتفاق على تحدٌد فترة التزام ثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو،
واتخاذ قرار حول العمل التعاونً طوٌل األجل بموجب االتفاقٌة،
واالتفاق على تشؽٌل الصندوق األخضر للمناخ .كما وافقت
األطراؾ على بدء عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز لٌُكلؾ بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة
دٌربان للعمل
قانونٌة أخرى أو نتٌجة متفق علٌها ذات قوة قانونٌة بموجب
االتفاقٌة ٌتم تطبٌقها على كل األطراؾ" .ومن المخطط أن
ٌستكمل الفرٌق العامل المفاوضات فً  ،2015حٌث تدخل األداة
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الجدٌدة حٌز التنفٌذ عام  .2020وباإلضافة إلى ذلك تم تكلٌؾ
ّ
المعزز
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
بالنظر فً اإلجراءات الخاصة بؽلق فجوة طموح ما قبل 2020
والتً تتعلق بهدؾ  2درجة مبوٌة.
الدوحة :تم عقد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً الدوحة،
قطر فً نوفمبر /تشرٌن الثانً ودٌسمبر /كانون األول  .2012وقد
نتج عن هذا المإتمر حزمة من القرارات ٌشار إلٌها بـ "بوابة الدوحة
للمناخ" .وتتضمن هذه القرارات تعدٌبلت على بروتوكول كٌوتو
لتحدٌد فترة التزام ثانٌة واالتفاق على إنهاء عمل الفرٌق العامل
المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة
فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو فً الدوحة .كما وافقت
األطراؾ على إنهاء المفاوضات بموجب فرٌق عمل بالً ،وٌشمل
أٌضا الفرٌق العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل
األجل بموجب االتفاقٌة.
وارسو :تم عقد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً الفترة
من نوفمبر /تشرٌن الثانً  2013فً وارسو ،بولندا .وقد أقر
االجتماع القرار الخاص بالفرٌق العامل والذي ٌدعو األطراؾ إلى
البدء فً أو تكثٌؾ االستعدادات المحلٌة الخاصة بالمساهمات المحددة
على المستوى الوطنً .كما أقرت األطراؾ قراراً بإنشاء آلٌة وارسو
الدولٌة حول الخسابر واألضرار المتعلقة بآثار تؽٌر المناخ ،وإطار
وارسو للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الؽابات فً الدول النامٌة .
لٌما :انعقد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً لٌما ،بٌرو
فً دٌسمبر /كانون األول  .2014وقد ركزت المفاوضات فً لٌما
على نتابج أعمال الفرٌق العامل والبلزمة للتقدم نحو اتفاق بارٌس
أثناء الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ فً  ،2015وتشمل
هذه النتابج تحدٌد المعلومات والعملٌات الخاصة بتقدٌم المساهمات
المقررة المحددة على المستوى الوطنً فً أقرب وقت ممكن فً
 ،2015والتقدم نحو عناصر مسودة نص تفاوضً .وبعد مناقشات
مطولة ،اعتمدت الدورة العشرون لمإتمر األطراؾ "نداء لٌما للعمل
المناخً" المقرر (/1م أ  )20والذي ٌدفع المفاوضات نحو اتفاق عام
 2015وٌشمل عملٌة تقدٌم ومراجعة المساهمات المقررة المحددة
على المستوى الوطنً .كما تناول القرار تعزٌز طموح ما قبل
.2020
كما اعتمدت األطراؾ  19قراراً 17 ،منهم بموجب مإتمر األطراؾ
واثنٌن بموجب مإتمر األطراؾ العامل ،وتشمل هذه القرارات عدة
أمور من بٌنها :المساعدة فً تفعٌل آلٌة وارسو الدولٌة للخسابر
واألضرار ،والبدء فً برنامج عمل لٌما حول النوع االجتماعً،
واعتماد إعبلن لٌما حول التعلٌم وزٌادة الوعً.
وقد استطاع مإتمر لٌما لتؽٌّر المناخ وضع األساس لبارٌس وذلك
عن طرٌق تتبع التقدم الذي تم فً وضع عناصر نص تفاوضً التفاق
 2015واعتماد قرار حول المساهمات المقررة المحددة على
المستوى الوطنً .وٌشمل نطاق هذه المساهمات والمعلومات المسبقة
والخطوات التً ٌجب اتخاذها بواسطة األمانة بعد تقدٌم هذه
المساهمات.
الجزء الثامن من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز :انعقد الجزء الثامن من الدورة الثانٌة
بمنهاج دٌربان للعمل
للفرٌق العامل فً فبراٌر/شباط عام  ،2015فً جنٌؾ ،سوٌسرا.
وكان الهدؾ من الدورة بناء على تكلٌؾ الدورة العشرٌن لمإتمر
األطراؾ ٌتمثل فً إعداد النص التفاوضً بنا ًء على عناصر مسودة
النص التفاوضً المرفقة بالمقرر( /1م أ )20-وٌعمل نص جنٌؾ
التفاوضً الذي تم اقراره فً الجزء الثامن من الدورة الثانٌة للفرٌق
العامل كؤساس لمفاوضات اتفاقٌة .2015
الجزء التاسع من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز :انعقد الجزء التاسع من الدورة الثانٌة
بمنهاج دٌربان للعمل
للفرٌق العامل فً ٌونٌه/حزٌران  2015فً بون ،ألمانٌا .وتم فً
هذا االجتماع تبسٌط وتوحٌد وتجمٌع المناقشات المفاهٌمٌة من نص
جنٌؾ التفاوضً وتشمل :التمهٌد ،عام  /الهدؾ ،التخفٌؾ ،التكٌؾ
والخسابر واألضرار ،والتموٌل ،تطوٌر ونقل التكنولوجٌا ،بناء
القدرات ،والشفافٌة ،واألطر الزمنٌة ،والتنفٌذ واالمتثال ،واألحكام
اإلجرابٌة والمإسسٌة .كما ناقش الفرٌق العامل مسار العمل 2
( طموح ما قبل  ،)2020وبصفة خاصة المهمة الموكلة إلٌه،
والعناصر المقترحة التً ٌمكن أن تشكل قرارا حول مسار العمل .2

الثالثاء  21ديسمبر /كانون األول 3121
3
الجزء العاشر من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز :انعقد الجزء العاشر من الدورة الثانٌة
بمنهاج دٌربان للعمل
للفرٌق العامل فً أؼسطس/آب – سبتمبر/أٌلول  2015فً بون،
ألمانٌا .وبهدؾ توجٌه العمل ،قام الربٌسان المشاركان بناء على طلب
األطراؾ بإعداد "أداة" مبنٌة على النص المبسط والموحد الناتج عن
الجزء التاسع من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل .اشترك أعضاء الوفود
فً العمل على أجزاء مختلفة من األداة وذلك فً مجموعات منبثقة
ومجموعات مٌُسّرة أو اجتماعات ؼٌر رسمٌة للمجموعات المٌُسّرة.
ونظرت المجموعات فً وضع الفقرات فً األداة ،واشتركت فً
مناقشات نظرٌة حول القضاٌا الربٌسٌة ،وبدأ األعضاء فً بعض
الحاالت ،فً إعداد مقترحات نصٌة .وتم تكلٌؾ الربٌسٌن المتشاركٌن
بإعداد ورقة ؼٌر رسمٌة منقحة لتكون بمثابة األساس لمزٌد من
المفاوضات.
الجزء الحادي عشر من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز :انعقد الجزء الحادي عشر من
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
الدورة الثانٌة للفرٌق العامل فً أكتوبر/تشرٌن األول  2015فً
بون ،ألمانٌا .افتتح الربٌسان المتشاركان للفرٌق العامل الدورة
واقترحا بدء المفاوضات التً تستند على أساس النص الذي قاما
الرسمٌة
ؼٌر
الورقة
ذلك
فً
بما
بإعداده،
(ADP.2015.8.InformalNote
and
) ADP.2015.9.InformalNoteمع مسودة االتفاق و نص
القرار بموجب مسار العمل  ،1ومسودة نص القرار بموجب مسار
العمل  .2بعد االجتماع فً فرٌق اتصال إلعادة إدراج "ما ٌجب أن
ٌكون موجوداً" فً نص الورقة ؼٌر الرسمٌة حول مسار العمل ،1
اجتمعت األطراؾ فً مجموعات منبثقة لدفع المفاوضات حول
أقسام محددة فً االتفاقٌة ونص القرار ،وفً فرٌق اتصال مفتوح
مجموعة لتقٌٌم التقدم المحرز ومناقشة القضاٌا التً لم ٌتم تناولها فً
المجموعات المنبثقة .
واتفقت األطراؾ على إحالة الورقة ؼٌر الرسمٌة المنقحة ،المإرخة
فً  23أكتوبر/تشرٌن األول فً الساعة  ،23:30والتً ُتشٌر إلى
العمل الذي قامت به األطراؾ فً الجزء الحادي عشر من الدورة
الثانٌة للفرٌق العامل ،لتكون بمثابة األساس لمزٌد من المفاوضات فً
إطار الفرٌق العامل .طلبت األطراؾ أٌضا أن تتولى األمانة إعداد
ورقة تقنٌة ،التً من شؤنها أن تحدد الفقرات المرتبطة ارتباطا وثٌقا
بالنص ،والتكرار الموجود داخل األقسام ،والمجاالت المحتملة
للتبسٌط ،وذلك دون عمل أٌة تؽٌٌرات على محتوى النص.
تقرٌر مإتمر بارٌس لتغ ٌّر المناخ
فً ٌوم اإلثنٌن  30نوفمبر /تشرٌن الثانً أشار مانوٌل بولجار فٌدال
ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر األطراؾ /الدورة العاشرة لمإتمر
األطراؾ العامل ووزٌر البٌبة فً بٌرو إلى أننا فً "عام تارٌخً"،
وأكد على أهمٌة تحقٌق االلتزام الخاص بمهام دٌربان الخاصة باتفاقٌة
عالمٌة مُلزمة قانونا ً تساعد على وضع إطار للتنمٌة المستدامة للجٌل
القادم.
ثم قامت األطراؾ بانتخاب لوران فابٌوس وزٌر الشبون الخارجٌة
والتنمٌة الدولٌة فً فرنسا كربٌس بالتزكٌة للدورة الحادٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراؾ /الدورة الحادٌة عشرة لمإتمر األطراؾ العامل.
حدَّد فابٌوس الدور المنوط بالرباسة الفرنسٌة للمإتمر وهو :االستماع
إلى كل وجهات النظر ،وضمان الشفافٌة والشمولٌة ،والسعً إلى
الوصول إلى اتفاق طموح ،وضمان تقرٌب وجهات نظر األطراؾ،
وترك "النقاط النهابٌة" فقط لٌنظر فٌها الوزراء أثناء األسبوع الثانً.
أكدت كرٌستٌانا فٌؽورٌس األمٌن التنفٌذي لبلتفاقٌة اإلطارٌة على
مسبولٌة األطراؾ فً االنتهاء من االتفاقٌة وحث الجمٌع على زٌادة
العمل.
وتردٌداً لتؤكٌد كرٌستٌانا فٌؽورٌس على " لم تكن هناك مسبولٌة كبٌرة
مثل هذه من قبل بٌن أٌدي مجموعة قلٌلة" ،طالب صاحب السمو
الملكً األمٌر تشارلز أمٌر وٌلز األطراؾ وأعضاء الوفود "بالتعرؾ
على االحتٌاجات الوطنٌة وعدم إؼفال األعمال الضرورٌة على
المستوى الدولً".
وٌلخص هذا التقرٌر كٌؾ تم التوصل إلى اتفاق بارٌس والقرار
الخاص بها" ،اتفاقٌة بارٌس" وٌتضمن المناقشات التً جرت فً
الفرٌق العامل المُخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المُعزز
ومإتمر األطراؾ ولجنة بارٌس .كما ٌُلخص التقرٌر المناقشات التً
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تمت فً مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
اجتماع القادة
فً ٌوم اإلثنٌن  30نوفمبر /تشرٌن الثانً افتتح فرانسوا أوالند ربٌس
جمهورٌة فرنسا اجتماع القادة الذي ض َّم ما ٌزٌد على  150من
رإساء الدول والحكومات وأشار إلى أن نتابج بارٌس ستحقق النجاح
إذا استطاعت :تحدٌد مسار موثوق به للحد من زٌادة درجة الحرارة
إلى أقل من  2درجة مبوٌة أو  1.5درجة مبوٌة إذا أمكن ،االستجابة
لتؽٌّر المناخ من الجمٌع بحٌث ال تمتنع دولة عن الوفاء بالتزاماتها
وتعببة كل المجتمعات والقطاعات على العمل.
أوضح بان كً مون األمٌن العام لؤلمم المتحدة أن اجتماع القادة فً
بارٌس ٌمثل المسبولٌة األخبلقٌة والسٌاسٌة الظهار القٌادة ،وذكر أن
اتفاقٌة بارٌس ٌجب أن تتسم باالستدامة والدٌنامٌكٌة والتوازن بٌن
الدور الرٌادي للدول المتقدمة والمسبولٌات المتزاٌدة للدول النامٌة
طبقا ً لمواردها ولمستوى التنمٌة بها وٌمكن تحقٌقها مع المستوى
الحالً للطموح "بصفته األساس" .أشار فابٌوس إلى أن شروط النجاح
فً بارٌس تشمل تعببة جهود رإساء الدول والحكومات .ثم تواصلت
فعالٌات اجتماع القادة ببٌانات من رإساء ونواب رإساء الدول
والحكومات .للحصول على ملخص لهذه الكلمات ٌمكن اإلطبلع على:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12653e.html
الجزء المشترك رفٌع المستوى للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراف والدورة الحادٌة عشرة لمإتمر األطراف العامل بوصفه
اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو
وفً ٌوم اإلثنٌن  7دٌسمبر افتتح فابٌوس الجزء المشترك رفٌع
المستوى وأشار للوزراء "أن الوقت قد حان التخاذ القرارات" .وذكر
بان كً مون األمٌن العام لؤلمم المتحدة أنه "قد حانت الفرصة لتحدٌد
المصٌر".
أشار موجنز لٌكتوفت ربٌس الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة إلى أن
اجتماع بارٌس ٌجب أن ٌقدم اتفاقا ً سٌاسٌا ً ٌتمركز على العدالة
والطموح .وذكر هو سٌنج لً ربٌس الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة
بتؽٌّر المناخ أن العلم قد استطاع تحدٌد المشكلة وٌقدم الحل لها.
طالبت كرٌستٌانا فٌؽورٌس األمٌن التنفٌذي لبلتفاقٌة اإلطارٌة الوزراء
بتولً مسبولٌة الرٌادة السٌاسٌة إلعداد اتفاقٌة تفً باالحتٌاجات
القومٌة والمحلٌة وترقى إلى مستوى التكامل العلمً وتحمً الفبات
المُعرضة للمخاطر وتعزز من الرخاء المستدام للجمٌع.
ثم تواصل انعقاد الجزء رفٌع المستوى حتى الخمٌس  8دٌسمبر/
كانون األول بإلقاء بٌانات من رإساء الدول والحكومات ونواب
رإساء الدول والحكومات والوزراء ورإساء الوفود اآلخرٌن .وتوجد
هذه البٌانات على الموقع التالًhttp://unfccc6.meta-:
fusion.com/cop21/events/
اتفاقٌة بارٌس
خبلل األسبوع األول من مإتمر بارٌس لتؽٌّر المناخ .تم عقد مناقشات
حول اتفاقٌة بارٌس وحول االتفاق ذي الصلة ضمن الفرٌق العامل
ّ
المعزز .وبعد إحالة نتابج
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
الفرٌق العامل إلى مإتمر األطراؾ ٌوم السبت  5دٌسمبر /كانون
األول تم إنشاء لجنة بارٌس ،وهً جهة مفتوحة العضوٌة ،بواسطة
مإتمر األطراؾ وذلك بهدؾ المُضً قُ ُدما ً فً المفاوضات.
واستمرت المفاوضات أثناء األسبوع الثانً فً لجنة بارٌس وتشمل
اللجنة مفتوحة العضوٌة والحوارات الوزارٌة ؼٌر الرسمٌة
والمشاورات ؼٌر الرسمٌة والثنابٌة.

الجزء الثانً عشر من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
فً ٌوم األحد  29نوفمبر /تشرٌن الثانً افتتح أحمد دوؼبلؾ
(الجزابر) الربٌس المتشارك للفرٌق العامل الجزء الثانً عشر من
الدورة الثانٌة .طالب مانوٌل بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن
لمإتمر األطراؾ والدورة العاشرة لمإتمر األطراؾ العامل  ..طالب
أعضاء الوفود بالتضامن والعمل بفعالٌة وطبقا ً للوقت المُحدد للوصول
إلى حلول فً النص .ودعا لوران فابٌوس الربٌس القادم للدورة
الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ /الدورة الحادٌة عشرة لمإتمر
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األطراؾ العامل  ..دعا األطراؾ للوصول إلى تقارب فً وجهات
النظر.
سلَّط دانٌال رٌفسناٌدر الربٌس المتشارك للفرٌق العامل الضوء على
المذكرات ؼٌر الرسمٌة حول مسار العمل ( 1اتفاقٌة  )2015ومسار
العمل ( 2طموح ما قبل ADP.2015.10-( )2020
 ،)11.InformalNoteكما سلَّط الضوء على التقرٌر التقنً الذي
أعدته األمانة لتحدٌد المفاهٌم المتقاربة ونقاط التكرار ومجاالت
التبسٌط والتنقٌح ( .)ADP.2015.12.InformalNoteوحدد
أسلوب العمل وذكر أن فرٌق االتصال مفتوح باب العضوٌة سوؾ
ٌراجع التقدم فً أعمال المجموعات المنبثقة وسوؾ ٌسمح باالتساق
فً القضاٌا الشاملة .وأشار إلى أن المجموعات المنبثقة سوؾ تتناول:
التمهٌد والهدؾ /عام (مسودة المادة  2والمادة  2مكرر) والتً ٌشارك
فً تٌسٌر أعمالها جورج واموكوٌا (كٌنٌا) ودٌان ببلك لٌن (انتٌجوا
وباربودا) ،والتخفٌؾ (مسودة المادة  3والمادة  3مكرر ومكرر ثانٌاً)
وٌشارك فً تٌسٌر أعمالها فرانس بٌرٌز (سوٌسرا) وفوك سٌنج كوك
(سنؽافورة) والتكٌّؾ والخسابر واألضرار (مسودة المادتٌن  4و)5
وٌشارك فً تٌسٌرها أندرٌا ؼورٌرو (كولومبٌا) وچورچ بورستنج
(النروٌج) والتموٌل (مسودة المادة  )6وٌشارك فً تٌسٌر أعمالها
چورچ بوستنج (النروٌج) ودٌان ببلك لٌن (انتٌجوا وباربودا) وتطوٌر
ونقل التكنولوجٌا (مسودة المادة  )7وٌشارك فً تٌسٌر أعمالها توسً
مبانو مبانو (جمهورٌة الكونؽو الدٌموقراطٌة) ،والشفافٌة (مسودة
المادة  )9وٌشارك فً تٌسٌر أعمالها فوك سٌنج كوك (سنؽافورة)
وفرانس بٌرٌز (سوٌسرا) ،والتقٌٌم العالمً (مسودة المادي )10
والتً ٌشارك فً تٌسٌر أعمالها روبرتو دوندٌش (المكسٌك) وچورچ
واموكوٌا (كٌنٌا) ،والتنفٌذ واالمتثال والمواد الختامٌة (مسودة المادة
 11والمواد من  )26 -11وتولى تٌسٌر أعمالها سارة باعشن
(المملكة العربٌة السعودٌة) وآٌا ٌوشٌدا (الٌابان) ومسار العمل 2
والتً تولى تٌسٌر أعمالها آٌا ٌوشٌدا (الٌابان) وچورچ واموكوٌا
(كٌنٌا).
وافقت األطراؾ على أن المذكرات ؼٌر الرسمٌة الصادرة فً 6
(ADP.2015.10-
الثانً
تشرٌن
نوفمبر/
و10
 )12.InformalNoteسوؾ ُتشكل أساس المفاوضات وذلك
باستثناء المفاوضات حول التموٌل والتً ستكون مبنٌة على نص 23
أكتوبر /تشرٌن األول والذي صدر فً نهاٌة الجزء الحادي عشر من
الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز .أشار دوؼبلؾ الربٌس المتشارك للفرٌق العامل إلى أن
المسودة الجدٌدة المجمعة سوؾ ٌتم إعدادها ٌوم الجمعة  4دٌسمبر/
كانون األول وأن نتابج الفرٌق العامل سٌتم إحالتها إلى مإتمر
األطراؾ للنظر فٌها ٌوم  5دٌسمبر /كانون األول.
فرٌق االتصال:اجتمع فرٌق االتصال الخاص بالفرٌق العامل
المُخصص ألول مرة ٌوم الثبلثاء  1دٌسمبر /كانون األول كما اجتمع
بصفة ٌومٌة خبلل األسبوع األول .وبدأ كل اجتماع لفرٌق االتصال
بتقارٌر من المٌُسرٌن المتشاركٌن للمجموعات المنبثقة .وتم مناقشة
األمور التً لم ٌتم اسنادها لمجموعات منبثقة محددة فً فرٌق
االتصال وتشمل نص القرار واالتفاقٌة .وتم صباح ٌوم الخمٌس 3
دٌسمبر /كانون األول نشر نص تجمٌعً ٌتضمن التقدم الذي تم فً
الفرٌق العامل المُخصص حول مسودة نص االتفاقٌة والقرار.
وأثناء اجتماع فرٌق االتصال الذي انعقد مساء ٌوم الخمٌس ،اقترح
رٌفسناٌدر الربٌس المتشارك اختتام أعمال المجموعات المنبثقة.
ووافقت األطراؾ على أن الربٌسٌن المتشاركٌن سوؾ ٌقومان بإعداد
نص نظٌؾ وم َُحدَّث ومُنقح مع وجود بدابل واضحة تم إعدادها
بالتشاور مع المٌُسرٌن المتشاركٌن للمجموعات المنبثقة .كما تم
االتفاق على أن مقترحات تقرٌب وجهات النظر التً أعدها المٌُسران
المتشاركان للمجموعة المنفصلة سوؾ ٌتم وضعها فً وثٌقة منفصلة
وأن ٌتم االستعانة بالمجموعات المنبثقة عند الحاجة للوصول إلى
اتفاق.
وفً صباح ٌوم الجمعة  4دٌسمبر /كانون األول دعا أحمد دوؼبلؾ
الربٌس المتشارك للفرٌق العامل األطراؾ للتقدم بتعلٌقاتهم حول
وثٌقتٌن ،مسودة اتفاقٌة مُنقحة ونص قرار حول مساري العمل  1و2
"النص المُجمع" ووثٌقة تحتوي على عمل فرٌق اتصال الفرٌق العامل
وتشمل مقترحات تقرٌب وجهات النظر بواسطة المٌُسرٌن المتشاركٌن
"النص المُجمع مع مقترحات تقرٌب وجهات النظر" .وافقت األطراؾ
على التفاوض على أساس النص المُجمع مع مقترحات تقرٌب وجهات
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النظر وأشارت إلى العناصر الربٌسٌة للمخاوؾ الموجودة لدٌها
وطالبت أن ٌتم تقدٌم مذكرة توضٌحٌة من الربٌسٌن المتشاركٌن
للفرٌق العامل توضح تعقٌبات األطراؾ إلى جانب النص المُجمع مع
مقترحات تقرٌب وجهات النظر.
فقرات القرار غٌر المتعلقة بمواد ُمحددة فً مسودة االتفاقٌة :أثناء
المفاوضات األساسٌة تركزت المناقشات فً فرٌق االتصال المعنً
بهذه األمور حول اعتماد االتفاقٌة واستمرت طوال األسبوع.
واتفقت األطراؾ على تطبٌق االتفاقٌة بصورة مإقتة إلى أن تدخل
حٌز التنفٌذ باإلضافة إلى اٌجاد كٌان حول اإلعداد لدخول حٌز التنفٌذ
وٌشمل االستعانة بالفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز تحت اسم جدٌد أو التزامات ومهام جدٌدة مع وجود
للعمل
ترتٌبات للتشؽٌل.
ووافقت األطراؾ على االستعانة بالهٌبة الموجودة حالٌا ً وبصفة
ّ
المعزز
خاصة الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ضمن اسم آخر ،وأن ٌتم "استٌراد" ترتٌبات اإلدارة الخاصة به
وبصفة خاصة ما ٌتعلق بالمكتب وذلك طبقا ً لمقترح مندوب كولومبٌا
نٌابة عن الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً .وأكدت
األطراؾ على الحاجة إلى اإلشارة إلى أن مهام الفرٌق العامل قد
اس ُتكملت بنجاح .عرض دوؼبلؾ الربٌس المتشارك للفرٌق العامل
مقترحا ً إلعادة تسمٌة الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز باسم الفرٌق العامل المُخصص المعنً بنتابج بارٌس
للعمل
وأن ٌتولى الفرٌق العامل :اإلعداد لدخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ ،وعقد
الدورة األولى لمإتمر األطراؾ بوصفه اجتماع األطراؾ فً
االتفاقٌة ،واإلشراؾ على تنفٌذ برنامج العمل الناشا عن الطلبات ذات
الصلة فً القرار ،وتقدٌم التقارٌر لمإتمر األطراؾ وعقد الدورة
األولى فً عام .2016
اقترح مندوب توفالو بدعم من مندوب المملكة العربٌة السعودٌة
والرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً وآخرون أن ٌتم إضافة
فقرة جدٌدة بعد توضٌح أن الفرٌق العامل قد أنهى مهمته ،و ُتشٌر هذه
الفقرة إلى اتخاذ قرار بإنشاء الفرٌق العامل المخصص المعنً بنتابج
بارٌس .طالب مندوبو الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والصٌن والمملكة
العربٌة السعودٌة وإٌران وآخرون بمزٌد من التوضٌح حول أسالٌب
العمل وبصفة خاصة ترتٌبات رباسة الفرٌق.
وتباٌنت وجهات النظر حول دعم اإلببلغ عن المساهمات المُقررة
المحددة على المستوى الوطنً ،والببلؼات ذاتها والحظوا الفجوة بٌن
األثر اإلجمالً للمساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً
واالنبعاثات طبقا ً لحد  2أو  1.5درجة مبوٌة باإلضافة إلى معلومات
حول المساواة والطموح فً المساهمات المُقررة المحددة على
المستوى الوطنً والتً تقوم األطراؾ باإلببلغ عنها.
وفٌما ٌتعلق بالفقرة الخاصة بتحدٌث التقرٌر التجمٌعً حول األثر
اإلجمالً للمساهمات المُقررة المحددة على المستوى الوطنً،
اشتركت األطراؾ فً مناقشة مطولة حول النص الذي ٌطالب األمانة
بتقدٌم معلومات حول المساواة والطموح فً المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً التً تقوم األطراؾ باإلببلغ عنها .طالب مندوبو
مالٌزٌا نٌابة عن الدول النامٌة متقاربة التفكٌر والهند والسعودٌة نٌابة
عن المجموعة العربٌة واالتحاد الروسً وآخرون بإلؽاء النص .وتقدم
آخرون بمقترحات بدٌلة واقترح مندوب توفالو "معلومات عن
األطراؾ التً قامت باإلببلغ عن المساواة والطموح".
وفً االجتماع التالً لفرٌق االتصال ،عرض رٌفسناٌدر الربٌس
المتشارك للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز مقترح مُنقح ٌتضمن فقرات حول :اإلحاطة علما ً بالتقرٌر
التجمٌعً حول األثر اإلجمالً للمساهمات المُقررة المحددة على
المستوى الوطنً ،ومبلحظة فجوة الطموح واحتٌاجات التخفٌؾ التً
تم التعبٌر عنها .كما نظرت األطراؾ إلى مسودة فقرة قرار معدلة
حول تحدٌث التقرٌر التجمٌعً.
قدم مندوب سانتالوسٌا فقرة جدٌدة تحث على تحدٌث التقرٌر التجمٌعً
لوضع السٌنارٌو الخاص بـ  1.5درجة مبوٌة فً االعتبار .ودعم عدد
كبٌر من مندوبً األطراؾ هذه الفقرة وعارضها مندوب المجموعة
العربٌة.
وناقشت األطراؾ أٌضا ً نص قرار حول :نفاذ أثر االتفاقٌة ،وبصفة
خاصة جهود مختلؾ الجهات الفاعلة ،واألمور اإلدارٌة وأمور
الموازنة ،وحوار تٌسٌري ،وطلب تقرٌر خاص من الهٌبة الحكومٌة
الدولٌة المعنٌة بتؽٌّر المناخ.
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وحول دور مختلؾ األطراؾ الفاعلة ،اقترح الربٌسان المتشاركان
استبدال اإلشارة إلى المجتمعات المحلٌة والشعوب األصلٌة فً الفقرة
الخاصة بالترحٌب بجهود كل األطراؾ الفاعلة لتناول تؽٌّر المناخ
بفقرة جدٌدة ُتقر بالمعرفة والتكنولوجٌات والجهود المبذولة بواسطة
المجتمعات المحلٌة والشعوب األصلٌة .عارض مندوب بولٌفٌا مقارنة
المجتمعات المحلٌة والشعوب األصلٌة بالقطاع الخاص.
اقترح مندوب المجموعة العربٌة إلؽاء الفقرات التً تطالب كل
الجهات الفاعلة بزٌادة وعرض الجهود وحذر من تمرٌر العبء إلى
الجهات الفاعلة خارج االتفاقٌة اإلطارٌة ،وعبَّر عن مخاوفه من اآلثار
القانونٌة "لدعوة" أنشطة األطراؾ من ؼٌر الدول التً ٌُمكن أن
تتسبب فً أضرار بٌبٌة أو اجتماعٌة أو أضرار أخرى .ومع التوضٌح
الخاص بؤن األطراؾ "ترحب" بدالً من "تدعو" كل الجهات الفاعلة
لزٌادة وعرض الجهود ،قامت األطراؾ بإزالة األقواس حول هذه
الفقرات.
وحول الفقرة التً تطالب الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌّر المناخ
بتقدٌم تقرٌر خاص حول أثر زٌادة درجة الحرارة بمقدار  1.5درجة
مبوٌة ،تساءل مندوب المملكة العربٌة السعودٌة وآخرون عن "القٌمة
المُضافة" له مقارنة بتقارٌر التقٌٌم .أشار مندوب توفالو أن المعلومات
الحدٌثة والتً لم ٌتم وضعها فً االعتبار أثناء الدورة األخٌرة لتقرٌر
التقٌٌم ٌمكن أن تكون متاحة .شدَّد مندوبا الهند والصٌن على الحاجة
إلى معلومات حول تحقٌق أهداؾ درجة الحرارة .وطالبت العدٌد من
األطراؾ التشاور مع الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌّر المناخ
ووافق رٌفسناٌدر الربٌس المتشارك للفرٌق العامل على ذلك.
القضاٌا العامة والشاملة :نظر فرٌق االتصال فً القضاٌا ذات الصلة
باالتفاقٌة ككل وذلك فً أوقات مختلفة طوال األسبوع.
حول اسم مسودة االتفاقٌة ،أوصى مندوب االتحاد الروسً بإلؽاء
الخٌار الخاص بـ "تنفٌذ االتفاقٌة" ،وعارض مندوب الصٌن هذه
التوصٌة.
وفٌما ٌتعلق بالتماٌز والتفاوت ،وافقت كل األطراؾ على أن تعكس
االتفاقٌة الجدٌدة التماٌز والتفاوت .والحظت العدٌد من األطراؾ
الحاجة إلى اإلقرار بالظروؾ الخاصة بالدول الجزرٌة الصؽٌرة
النامٌة وأقل البلدان نمواً ،وأشار مندوب السعودٌة أن ذلك مذكور
بالفعل فً االتفاقٌة اإلطارٌة .اقترح مندوب السودان نٌابة عن
المجموعة األفرٌقٌة وجود معادلة لتوصٌؾ التماٌز فً األقسام ذات
الصلة :تحدٌد مستوى االلتزام أو الدقة للدول المتقدمة والنامٌة،
والنص على المرونة للدول النامٌة مثل "كل الدول التً على استعداد
للقٌام بذلك" ،ودعم مندوب توفالو نٌابة عن أقل البلدان نمواً هذا
النص ،وأضاؾ مندوب السودان ضرورة تؤكٌد النص على المزٌد من
المرونة للدول األفرٌقٌة وأقل البلدان نمواً والدول الجزرٌة الصؽٌرة
النامٌة .عارض مندوبا الصٌن والهند عبارات مثل "التً على استعداد
للقٌام بذلك".
قال مندوب مالٌزٌا نٌابة عن أقل البلدان نمواً أن العالم لم ٌتؽٌر،
وسلَّط الضوء على أن المسبولٌة التارٌخٌة تقع ضمن مسبولٌات الدول
المتقدمة .وأشار إلى أن الدول المتقدمة ال ٌزال ٌجب علٌها الوفاء
بالتزاماتها بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة أو البروتوكول والمتعلقة
بالتخفٌؾ و ُسبُل التنفٌذ والتً عارض مندوبا االتحاد األوروبً
واسترالٌا ما ٌتعلق بحالتهما.
التمهٌد والهدف /عام (مسودة المادة  2وُ 2مكرر) ونص القرار ذي
الصلة :تم مناقشة التمهٌد والهدؾ /عام (المادة  2و 2مكرر) ٌوم
اإلثنٌن  30نوفمبر /تشرٌن الثانً والثبلثاء  1دٌسمبر /كانون األول
فً مجموعات منبثقة .وتم عقد مناقشات ؼٌر رسمٌة من الثبلثاء إلى
الخمٌس  3 -1دٌسمبر /كانون األول.
وفً مناقشات المجموعات المنبثقة ،تم تقسٌم األطراؾ حول فقرات
التمهٌد المتعلقة بعدة أمور من بٌنها :التعرض للمخاطر ،واالنبعاثات
التارٌخٌة ،وحقوق اإلنسان واألمن الؽذابً واستخدام األراضً
والؽابات والبالوعات والمستودعات وتسعٌر الكربون .أشارت العدٌد
من األطراؾ إلى واحد أو أكثر من المصطلحات أو المفاهٌم الخارجة
عن نطاق االتفاقٌة اإلطارٌة أو ؼٌر "المتفق" علٌها أو محدد دولٌاً.
طالبت العدٌد من الدول بإلؽاء عبارة "فً ضوء مختلؾ الظروؾ
القومٌة" فً الفقرة الخاصة بتحقٌق أهداؾ االتفاقٌة اإلطارٌة .كما
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طالبت العدٌد من الدول النامٌة اإلشارة إلى التعرض للمخاطر
والظروؾ الخاصة.
طالبت اثنان من الدول األطراؾ وعارضهما مندوبا دولتٌن أخرٌٌن
بوجود صٌاؼة حول تدابٌر االستجابة بٌن أقواس فً الفقرة الخاصة
بالعبلقة بٌن تؽٌّر المناخ والقضاء على الفقر والتنمٌة االقتصادٌة.
اختلفت األطراؾ حول وضوح العبارة "االتساق مع الطبٌعة" فً
المصطلح الخاص بـ "أفضل العلوم المتاحة" وحول دقة الفقرة
الخاصة باالنبعاثات التارٌخٌة واالنبعاثات لكل نسمة.
وفً النص الخاص بالفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز الذي تم تقدٌمه لمإتمر األطراؾ ،ظلَّت األقواس
للعمل
موجودة حول الفقرات الخاصة باالنبعاثات التارٌخٌة واتجاهات
االقتصادات الناشبة واالنبعاثات .وباإلضافة إلى ذلك بقٌت األقواس
حول العبارات الخاصة بالشعوب المحتلة فً الفقرة حول حقوق
اإلنسان والمبادرة المُعززة والتخفٌؾ المشترك ونهج التكٌّؾ فً
الفقرة الخاصة بالبالوعات والمستودعات.
وحول القسم عام (المادة  ،)2أشار أحد األطراؾ من الدول المتقدمة
أنه ال ٌوجد تعارض مع العلم وأنه ٌجب إزالة األقواس من "على
أساس العلم" .وأشار اثنان من األطراؾ من الدول المتقدمة إلى أهمٌة
"عدم وجود نص" بدٌل لهذه المادة .وانقسمت األطراؾ حول إذا ما
كان سٌتم النظر إلى تؽٌّر المناخ بمفرده أو بمدى صلته بالقضاٌا
االقتصادٌة واالجتماعٌة وحقوق اإلنسان والمساواة فً النوع
االجتماعً ،وحقوق الشعوب األصلٌة والمجتمعات المحلٌة .اقترح
البعض أنه ٌمكن تناول هذه القضاٌا فً التمهٌد .كما اختلفت األطراؾ
حول إذا ما كانت االتفاقٌة ٌجب أن تعمل على "تعزٌز التنفٌذ" أو
"النهوض بالهدؾ" الخاص باالتفاقٌة .دعم أحد األطراؾ بشدة
تضمٌن حد األضرار الخاص بـ  1.5درجة مبوٌة ،وعارضه طرؾ
آخر .كما اقترح طرؾ آخر تؽٌٌر "تحوٌل" واستبداله بعبارة "نقلة
سلسة" فً الفقرة التً ُتشٌر إلى التنمٌة المستدامة.واقترح طرؾ آخر
"مسارات" للتنمٌة المستدامة.
وفٌما ٌتعلق بنص الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز والذي تم إحالته إلى مإتمر األطراؾ ظل معظم النص
للعمل
بٌن أقواس ،وكان هناك عدم اتفاق حول هدؾ درجة الحرارة طوٌل
األجل واإلشارة إلى تدابٌر االستجابة ،والخسابر واألضرار وحقوق
الشعوب المحتلة .وباإلضافة إلى ذلك ،ظل هناك خٌاران حول تعزٌز
التنفٌذ أو تحقٌق هدؾ االتفاقٌة اإلطارٌة.
وفٌما ٌتعلق بالهدؾ (مسودة المادة  2مكرر) أكد أحد األطراؾ على
أن هذه المادة كانت مطلوبة كمادة شاملة لضمان أن كل العناصر فً
االتفاقٌة وتشمل شفافٌة اإلجراءات والدعم ٌتم معاملتها بمساواة
وتكافإ مع التماٌز والتفاوت .واعترض أحد األطراؾ على هذا
االقتراح .ذكر طرؾ آخر أن هذه المادة ٌمكن أن تكون وسٌلة متعقلة
لتحدٌد التماٌز والتفاوت دون أن ٌتم تناولها بصورة مستقلة فً كل
عنصر من عناصر االتفاقٌة .أشار ثبلثة أطراؾ إلى أن المادة تقلل
من شؤن الفروق الدقٌقة مع ما تم التفاوض علٌه فً األجزاء األخرى
من االتفاقٌة .أشار عدد من األطراؾ إلى أن اللؽة ٌجب أن ٌتم
تحسٌنها بهدؾ عمل روابط واضحة مع باقً أجزاء االتفاقٌة .طلب
أحد األطراؾ أن ٌتم وضع أقواس على كبل الفقرتٌن وأشار إلى أن
التبعات القانونٌة ٌجب أن تكون واضحة .شرحت مجموعة من
األطراؾ أن المادة لم ٌكن الهدؾ منها أن تكون التزاما ً قانونٌا ً ولكن
كً تعمل على توجٌه االلتزامات القانونٌة فً بقٌة االتفاقٌة .وفً نص
الفرٌق العامل الذي تم إحالته إلى مإتمر األطراؾ ظل النص بؤكمله
والعدٌد من المصطلحات والعبارات فً النص بٌن أقواس.
وفً ٌوم الجمعة  4دٌسمبر /كانون األول تولى فرٌق االتصال مناقشة
هذه األجزاء باٌجاز .وفٌما ٌتعلق بالفقرات التمهٌدٌة الخاصة
باالحتٌاجات الخاصة طالب مندوب السلفادور بإضافة "وبرزخ أمرٌكا
الوسطى" وذكر مندوب المجموعة األفرٌقٌة بؤن استثناء الدول
األفرٌقٌة هو "خط أحمر" .طالب مندوب قٌرؼٌزستان بتضمٌن
المخاطر الخاصة بمناطق الجبال.
وفٌما ٌتعلق بالهدؾ (مسودة المادة  )2عارضت مندوبة فنزوٌبل اللؽة
الخاصة بالتنمٌة المستدامة وأشارت إلى "أنها تنتمً إلى جدول أعمال
مختلؾ" وأنها تتجاوز االنبعاثات المنخفضة لؽازات الدفٌبة ومقاومة
تؽٌّر المناخ .كما دعمت "تثبٌت" انبعاثات ؼازات الدفٌبة وعارض
مندوبا السعودٌة وباكستان "إزالة الكربون" و "حٌاد الكربون" .طالب
مندوب بولٌفٌا بإعادة إدراج لؽة حول حماٌة السبلمة البٌبٌة ألمنا
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األرض .أكد مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على أن الهدؾ ٌجب
أن ٌنعكس فً األجزاء األخرى من االتفاقٌة وذكر أنه ال ٌُفضل وجود
نص لهذه المادة.
التخفٌف (مسودة المادة  ،3و 3مكرر ،و 3مكرر ثانٌاً) ونص القرار
ذي الصلة :فٌما ٌتعلق بالتخفٌؾ ناقشت األطراؾ عدة أمور من بٌنها:
السمات والدعم وتوقٌت المساهمات واآللٌات األخرى بخبلؾ آلٌات
السوق.
وفً ٌوم الثبلثاء  1دٌسمبر /كانون األول أشارت المجموعة المنبثقة
التً تولى بٌرٌز تٌسٌر أعمالها إلى أن المشاورات الثنابٌة لم تصل
إلى نقطة اتفاق حول المعلومات ،وموضع النص واالستراتٌجٌات
طوٌلة األجل .وافقت األطراؾ على استبدال نص االتفاقٌة الخاص
بالهدؾ طوٌل األجل بالنص الذي تم إعداده فً المشاورات ؼٌر
الرسمٌة فً المجموعات المنبثقة.
وفً ٌوم األربعاء  2دٌسمبر /كانون األول استمعت المجموعة
المنبثقة إلى تقارٌر من مٌسري المناقشات ؼٌر الرسمٌة التً ٌقودها
األطراؾ والتً تضمنت بعض التقدم فً تحدٌد البدابل الواضحة فً
مسودة االتفاقٌة .كما الحظت المجموعة استمرار اختبلؾ وجهات
نظر األطراؾ حول عدة أمور من بٌنها :الدعم والتماٌز والتفاوت
والمحاسبة .كما أشار بٌرٌز المٌُسر المتشارك إلى المشاورات وأشار
إلى عمل األطراؾ على المقترحات النصٌة الخاصة بتدابٌر
االستجابة .أشار مندوب الهند إلى االهتمام بمزٌد من المشاورات حول
اإلجراءات الفردٌة .وأكد مندوب البرازٌل على أهمٌة المفهوم الخاص
"باألطراؾ من الدول المتقدمة التً تتولى الرٌادة".
وفً ٌوم الخمٌس  3دٌسمبر /كانون األول راجعت األطراؾ النص
الجدٌد المُجمع ومقترحات االتفاقٌة الجدٌدة ونص القرار الذي قام
بإعداده المٌُسر المتشارك ومٌُسرٌن تابعٌن لطرفٌن حٌث تم تناول
البدابل والخٌارات القابمة حول :المحاسبة واألسالٌب والتوجٌه،
وال ُنهج التعاونٌة ،وآلٌة دعم التنمٌة المستدامة .وفٌما ٌتعلق بالنص
المُجمع ،ناقشت األطراؾ بإٌجاز معالجة الدعم فً مادة االتفاقٌة
واتفقت على حاشٌة مُعدلة ُتشٌر إلى "أن هذا المكان مُخصص للدعم
إلى أن ٌتم اتخاذ قرار حول أٌن سٌتم تناول الدعم" .وفٌما ٌتعلق
بمقترحات النص حول المحاسبة واألسالٌب والتوجٌه قامت األطراؾ
بعدة أمور من بٌنها وضع أقواس على اإلشارة إلى استخدام األرض
وذلك لتمكٌن المزٌد من األطراؾ لبلشتراك فً مناقشة الخٌارات ذات
الصلة.
وحول مقترحات النص الخاصة بالنهج واآللٌات التعاونٌة ،قامت
األطراؾ بعمل تعدٌبلت طفٌفة.كما طالبت العدٌد من األطراؾ
بإضافة اإلشارة إلى المساهمات المقررة المحددة على المستوى
الوطنً إلى جانب مساهمات التخفٌؾ المحددة على المستوى الوطنً/
التزامات التخفٌؾ المحددة على المستوى الوطنً أو المساهمات.
وافقت األطراؾ على إحالة مقترحات النص الجدٌد المعدل إلى فرٌق
االتصال كنقطة بداٌة للمناقشات.
وفً ٌوم الخمٌس  3دٌسمبر /كانون األول وفً اجتماع فرٌق
االتصال ذكر مندوب االتحاد األوروبً ومندوب كولومبٌا نٌابة عن
الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً ومندوب الوالٌات
المتحدة وآخرون أن المساهمات المقررة المحددة على المستوى
الوطنً تنطوي على التماٌز أو التفاوت الذاتً .ذكر مندوب االتحاد
األوروبً أن كل الدول ٌجب أن تسعى لوضع أهداؾ على نطاق
االقتصاد ككل ولكن ال ٌجب أن ٌكون هناك توقٌتات مشتركة .أضاؾ
مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن الدول النامٌة ٌجب أن تكون
مإهلة للدعم فً تنفٌذ مساهماتها وأن أقل البلدان نمواً والدول األخرى
ٌجب أن تكون لدٌها مرونة لتقدٌمها طبقا ً لما تحدده ودون توقعات.
ذكر مندوب الٌابان أن الدول المعرضة للمخاطر فقط هً التً ٌجب
أن ٌكون لدٌها مساهمات مقررة محددة على المستوى الوطنً
"مشروطة جزبٌاً" .شدَّد مندوب السودان نٌابة عن المجموعة
األفرٌقٌة ومندوب مالٌزٌا نٌابة عن الدول النامٌة متقاربة التفكٌر على
أن األطراؾ من الدول المتقدمة ٌجب أن ٌكون لدٌها أهداؾ محددة
كمٌا ً على مستوى كل قطاعات االقتصاد .أشار مندوب جنوب أفرٌقٌا
أن االلتزامات الواجبة التنفٌذ ٌجب أن "تدعم" التزام الدول المتقدمة
لتتولى دور القٌادة.
وفً ٌوم الجمعة  4دٌسمبر /كانون األول طالب مندوب االتحاد
األوروبً بدعم من مندوب كولومبٌا نٌابة عن الرابطة المستقلة
ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً ومندوب المالدٌؾ نٌابة عن تحالؾ الدول
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الجزرٌة الصؽٌرة ومندوب الوالٌات المتحدة  ..طالب بتوضٌح تارٌخ
تقدٌم المساهمات .طالب مندوبا نٌكاراجوا وبولٌفٌا بؤن ٌتم إعادة
َّ
حث مندوبا بولٌفٌا وفنزوٌبل على
إدراج أمنا األرض فً النص.
إدراج اآللٌات ؼٌر السوقٌة.
التك ٌّف والخسائر واألضرار (مسودة المادتٌن  4و )5ونص القرار
ذي الصلة :تركزت مناقشات األطراؾ فً المجموعات المنبثقة على:
الهدؾ العالمً أو الرإٌة طوٌلة األجل ،والروابط بٌن التخفٌؾ
والتكٌّؾ والتعاون .وفٌما ٌتعلق بالصلة بٌن التخفٌؾ والتكٌّؾ ،دعمت
العدٌد من األطراؾ اإلشارة إلى أنه كلما زادت األطراؾ من أعمال
التخفٌؾ فإن احتٌاجات كل الدول للتكٌّؾ سوؾ تقل وذلك كمفهوم
عالمً .شدَّد طرفان على الحاجة إلى أن ٌكون هذا المفهوم سلٌم
واقعٌا ً وأشارا إلى أنه أٌا ً كانت إجراءات التخفٌؾ التً ستتم فإن الدول
سوؾ تحتاج إلى التكٌّؾ .أكدت مجموعة من األطراؾ على الحاجة
إلى تقٌٌم مبلءمة الدعم من الدول المتقدمة واإلقرار بجهود التكٌّؾ من
قبل الدول النامٌة أو زٌادة تكلفة واحتٌاجات التكٌّؾ والحدود الخاصة
بالتكٌّؾ.
وفٌما ٌتعلق بمجموعة الفقرات الخاصة بالتعاون أكدت مجموعة من
األطراؾ من الدول النامٌة مدعمة بطرؾ من الدول المتقدمة على
أهمٌة تعزٌز الترتٌبات المإسسٌة ،وأشار طرؾ آخر إلى المقترح
الخاص بإنشاء منتدى للتقنٌة والمعرفة .اقترح مندوبو الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً وكندا أن الفقرة الخاصة
بمبلءمة الدعم ٌجب أن تكون مُدرجة فً نص القرار أو التقٌٌم
العالمً.
وفً ٌوم األربعاء  2دٌسمبر /كانون األول أثناء انعقاد اجتماع فرٌق
االتصال ذكر أندرٌا ؼورٌرو (كولومبٌا) المٌُسر المتشارك أنه على
الرؼم من إحراز التقدم فً بعض أجزاء من النص إال أنه ال ٌزال
أمامنا الكثٌر للقٌام به .وفً ٌوم الخمٌس  3دٌسمبر /كانون األول
طالب مندوب بولٌفٌا نٌابة عن مجموعة الـ/77الصٌن أن ٌتم إدراج
التفاصٌل الخاصة بالرإٌة طوٌلة األجل وحث على تجنب اللؽة
اإلرشادٌة.
وفً ٌوم الخمٌس  3دٌسمبر /كانون األول عبَّر مندوب توفالو عن
قلقه من أنه لم ٌكن هناك مناقشات موضوعٌة حول الخسابر
واألضرار فً المجموعة المنبثقة وحث على إعادة إدراج الؽة
الخاصة بالخسابر واألضرار والتً تحتفظ بالقضٌة كمادة مستقلة.
التموٌل (مسودة المادة  )6ونص القرار ذي الصلة :تناولت
األطراؾ التموٌل فً سٌاق االتفاقٌة الجدٌدة أثناء اجتماعات فرٌق
االتصال الخاص بالفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز .وناقشت طوال األسبوع المقترحات النصٌة فً
للعمل
اجتماعات المجموعات المنبثقة واالجتماعات الجانبٌة ؼٌر الرسمٌة
التً قامت بها األطراؾ.
وفً المجموعة المنبثقة التً انعقدت ٌوم الثبلثاء  1دٌسمبر /كانون
األول ركزت األطراؾ على الببلؼات المُسبقة وعبلقتها بالتقٌٌم
العالمً والنطاق وزٌادة المساهمات واإلجراءات وااللتزامات ،هذا
باإلضافة إلى مناقشة التوقع والترتٌبات المإسسٌة فً اجتماعات
جانبٌة ؼٌر رسمٌة.
وحول الترتٌبات المإسسٌة ،حددت األطراؾ بعض من المقترحات
لتقرٌب وجهات النظر وناقشت عدة أمور من بٌنها :الحاجة إلى إدراج
الصنادٌق القابمة فً النص ،وعبلقة التوجٌه الموجود والقابم من
مإتمر األطراؾ للجهات والكٌانات العاملة وقدرة مإتمر األطراؾ
العاملة بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة أن ٌوصً بقرارات
لمإتمر األطراؾ.
وفً ٌوم الخمٌس  3دٌسمبر /كانون األول وافقت األطراؾ على اللؽة
التً ُتشٌر إلى أن تقدٌم الموارد المالٌة ٌجب أن ٌهدؾ إلى تحقٌق
التوازن بٌن التخفٌؾ والتكٌّؾ مع وضع فً االعتبار االستراتٌجٌات
النابعة من الدول وأولوٌات واحتٌاجات الدول النامٌة .كما تبادلت
األطراؾ وجهات النظر حول :المعاملة الخاصة وأسالٌب وصول أقل
البلدان نمواً والدول األفرٌقٌة ،والحاجة إلى تبسٌط اإلجراءات الخاصة
بالوصول إلى الموارد المالٌة ،وسواء إذا كانت األحكام المُحددة حول
القٌاس واإلببلغ والتحقق من الدعم ٌمكن أن ٌكون من األفضل
وضعها فً القسم الخاص بالشفافٌة فً االتفاقٌة ،والنص الخاص
بالبٌبات التمكٌنٌة ،والمدفوعات المبنٌة على النتابج وتسعٌر الكربون
وتنوع المصادر وعدة أمور أخرى.
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وقد أدت المقترحات النصٌة الجدٌدة وتشمل احتٌاجات األطراؾ من
الدول النامٌة واألمن الؽذابً إلى أن تعبر العدٌد من األطراؾ عن
قلقها إزاء التقدم المحدود واقترح أحد األطراؾ "التحرك نحو المرحلة
التالٌة على المستوى السٌاسً".
وافقت األطراؾ على أن ٌتولى المٌُسرون المتشاركون واألمانة تتبع
المناقشات فً النسخة المُنقحة والتً تم إعادة تقدٌمها إلى فرٌق
االتصال.
وأثناء اجتماعات فرٌق االتصال ٌومً الخمٌس والجمعة  3و4
دٌسمبر /كانون األول عبَّر أعضاء الوفود عن وجهات نظرهم حول
التماٌز والتفاوت والقٌاس واإلببلغ والتحقق فً سٌاق تقدٌم الدعم،
وتوقع الدعم وقضٌة توازن الدعم بٌن التخفٌؾ والتكٌّؾ.
تطوٌر ونقل التكنولوجٌا (مسودة المادة  )7ونص القرار ذي الصلة:
ّ
المعزز
قرر الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ٌوم  29نوفمبر /تشرٌن الثانً تكوٌن مجموعة منبثقة حول هذا
الموضوع .وقدمت المجموعة تقرٌر حول أعمالها .قامت مجموعة
من األطراؾ من الدول النامٌة .بتقدٌم مقترح جدٌد لتقرٌب وجهات
النظر حول اطار التكنولوجٌا .وبعد عمل تعدٌبلت عدٌدة على
المقترح وتشمل دور الدول النامٌة واالقتصادٌات فً مرحلة التحول
والحاجة إلى تعزٌز الدعم المقدم لتطوٌر ونقل التكنولوجٌا وافق مبانو
مبانو المٌُسر المتشارك على إحالة المقترح طبقا ً لصٌاؼته األصلٌة.
كما ركزت المناقشات فً المجموعة المنبثقة على استمرار استخدام
اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا وشبكة ومركز تكنولوجٌا المناخ مع
احتمال دعم بحوث وتطوٌر وعرض التكنولوجٌا.
بناء القدرات (مسودة المادة  )8ونص القرار ذي الصلة :قرر
ّ
المعزز تكوٌن
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
مجموعة منبثقة حول هذا الموضوع واجتمعت هذه المجموعة أول
مرة ٌوم اإلثنٌن  30نوفمبر /تشرٌن الثانً وأعدت مقترحات لتقرٌب
وجهات النظر حول الهدؾ والمبادئ والدعم وتقدٌم التقارٌر.
الشفافٌة (مسودة المادة  )9ونص القرار ذو الصلة :فً ٌوم الثبلثاء
 1دٌسمبر /كانون األول ركزت األطراؾ فً اجتماع المجموعة
المنبثقة على دعم الدول النامٌة فً مجال الشفافٌة .وناقشت األطراؾ
كٌفٌة توضٌح أن الدعم لنظام كانكون للقٌاس واإلببلغ والتحقق سوؾ
ٌستمر ،واختلفت األطراؾ حول إذا كانت الدول النامٌة "ٌجب" أو
"ستكون مإهلة" أن تحصل على الدعم .ثم اجتمعت المجموعة بصفة
ؼٌر رسمٌة لمناقشة القضٌة األخٌرة.
وفً ٌوم األربعاء  2دٌسمبر /كانون األول حددت األطراؾ وجهات
نظرها حول :النص الذي ٌُشٌر إلى إقرار مإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة حول تبنً األسالٌب
واإلجراءات واإلرشادات المشتركة ،ونص مقترح حول األحكام
الخاصة ،فً إطار الشفافٌة ،بتقدٌم المرونة للدول النامٌة فً ضوء
قدراتها وإمكانٌاتها أو دعم بناء القدرات المُقدم لها.
كما ناقشت المجموعة وضع أحكام فً االتفاقٌة أو نص القرار حول:
أنواع أو أسالٌب المرونة ،والمراجعة الدورٌة لؤلسالٌب واإلرشادات
المستقبلٌة للشفافٌة ،والنص على أن ٌتم توجٌه نظام الشفافٌة بواسطة
االتفاقٌة اإلطارٌة وأن ٌتم تنفٌذها بصورة ؼٌر عقابٌة وال تتضمن
تدخبلت وتحترم السٌادة الوطنٌة .ثم ناقشت األطراؾ هذه الفقرات فً
مناقشات ؼٌر رسمٌة.
وفً ٌوم الخمٌس  3دٌسمبر /كانون األول تركزت المناقشات على
النص المُنقح الخاص بفقرات االتفاقٌة المتعلقة بهدؾ أنظمة الشفافٌة
الخاص باإلجراءات والدعم وتقدٌم المعلومات وفقرات نص القرار
المتعلقة بالشفافٌة.
وحول الفقرات الخاصة بتقدٌم معلومات ،عبرت بعض الدول عن
ترددها حول اللؽة الخاصة بعدة أمور من بٌنها :التواتر ،واإلشارة إلى
عدم وجود نص لتؤكٌد الدعم لتحسٌن القدرات الوطنٌة .وعبَّرت
أطراؾ أخرى عن استعدادها للبحث عن نص ٌقدم مثل هذه
التؤكٌدات.
وحول فقرات القرار ،ناقشت األطراؾ عدة أمور من بٌنها :مستوى
التفاصٌل المطلوبة لتقدٌم التوجٌه لتطوٌر أسالٌب وإجراءات الشفافٌة.
وافقت األطراؾ على أن ٌتولى كوك المٌُسر المتشارك إعداد
مقترحات لتقرٌب وجهات النظر بنا ًء على المدخبلت الشفهٌة والنصٌة
المُقدمة من األطراؾ.
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وأثناء المناقشات التً جرت فً فرٌق االتصال ،ناقشت األطراؾ
الدعم واإلببلغ والتحقق من المعلومات المقدمة من األطراؾ.
واقترحت العدٌد من األطراؾ نطاقا ً أوسع للحوار التٌسٌري الذي
ٌتجاوز التخفٌؾ .عبَّر مندوب االتحاد األوروبً عن المرونة فً هذا
الصدد واقترح الرجوع إلى الهدؾ من االتفاقٌة .عبَّر مندوبا الصٌن
والسعودٌة عن قلقهما من أن الحوار التٌسٌري ٌُمكن أن ٌُمثل مراجعة
مسبقة واعترضا على ذلك .ذكر مندوبا االتحاد األوروبً والوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة أن الحوار ٌمكن أن ٌقدم معلومات للجولة التالٌة من
المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً.
وفً ٌوم الخمٌس  3دٌسمبر /كانون األول عارض مندوب أقل البلدان
نمواً النهج الموحد الذي ٌنطبق على الجمٌع فٌما ٌتعلق بتقدٌم التقارٌر.
دعم مندوب االتحاد األوروبً ومندوب كولومبٌا نٌابة عن الرابطة
المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً ومندوب الوالٌات المتحدة
وآخرون عن دعمهم إلطار مشترك مع وجود المرونة فٌما ٌتعلق
بتوقٌت وتفاصٌل تقدٌم التقارٌر مع دعم للدول النامٌة.
وفً ٌوم الجمعة  4دٌسمبر /كانون األول حث مندوب الهند على
تضمٌن القٌاس واإلببلغ والتحقق من التموٌل من الدول المتقدمة فً
مادة االتفاقٌة الخاصة بالشفافٌة.
التقٌٌم العالمً (مسودة المادة  )10ونص القرار ذي الصلة:
اجتمعت المجموعة المنبثقة ألول مرة ٌوم األربعاء  2دٌسمبر /كانون
األول .وتركزت المناقشات حول الجزء الخاص بالقرار فً النص،
وتركزت حول مدخبلت التقٌٌم العالمً وتشمل :العبلقة مع الهدؾ
طوٌل األجل ،والصلة بالجهود الفردٌة والجماعٌة أو الجهود الفردٌة،
ونتابج مراجعة  ،2015 -2013والصلة بعملٌات القٌاس واإلببلغ
والتحقق ،ودور األطراؾ الفاعلة من ؼٌر الدول ،واحتمال عدم وجود
خٌار للنص حول مدخبلت التقٌٌم العالمً لتجنب النهج أو األسلوب
اإلرشادي.
كما تبادلت األطراؾ وجهات نظرها حول عدة أمور منها :الحاجة
إلى ومستوى الدقة المطلوب فً اإلجراءات التً تقوم بها الهٌبة
المسبولة عن اإلعداد للدخول فً حٌز التنفٌذ ،وإمكانٌة التوفٌق بٌن
أعمال الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌّر المناخ مع التقٌٌم العالمً
وتوجٌه طلب للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة لتقدٌم
المشورة حول كٌفٌة استفادة التقٌٌم من تقارٌر التقٌٌم الصادرة من
الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌّر المناخ.
وقامت األطراؾ بالتركٌز على الجزء الخاص باالتفاقٌة فً النص،
وناقشت اللؽة الخاصة ب ُسبُل التنفٌذ وهدؾ "نتابج" التقٌٌم .ووافقت
األطراؾ على أن ٌتولى المٌُسر المتشارك واألمانة إدراج المناقشات
فً النسخة المنقحة والتً تم تقدٌمها فٌما بعد لفرٌق االتصال.
التنفٌذ واالمتثال والمواد الختامٌة (مسودة المادة  11و)26 -12
ونص القرار ذي الصلة :فٌما ٌتعلق بالمواد الختامٌة ونص القرار ذي
الصلة ناقش فرٌق االتصال التابع للفرٌق العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز فقرات القرار التً لم ٌتم تخصٌصها
بمنهاج دٌربان للعمل
للمجموعات المنبثقة .وتم تناول القضاٌا األخرى الخاصة باالمتثال
واألحكام الختامٌة بواسطة المجموعة المنبثقة المعنٌة باالمتثال وذلك
فً مناقشات ؼٌر رسمٌة.
فً ٌوم اإلثنٌن  30نوفمبر /تشرٌن الثانً ناقشت األطراؾ فً
مجموعة منبثقة النظام الداخلً لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة .دعمت العدٌد من األطراؾ أن ٌقوم
مإتمر األطراؾ المعنً بإقرار النظام الداخلً الخاص به أو استخدام
مسودة النظام الداخلً الذي ٌستخدمه مإتمر األطراؾ .عبَّرت بعض
األطراؾ عن دعمها إلعداد نظام داخلً لمإتمر األطراؾ العامل قبل
انعقاد اجتماعاته ،واقترحت أنه إذا كان هذا الخٌار ؼٌر ممكن ،فٌمكن
إعداد برنامج عمل إلقرار مثل هذا النظام الداخلً .ذكر أحد أعضاء
الوفود برنامج العمل هذا ٌمكن أن ٌشكل حكما ً مسبقا ً على أن مإتمر
األطراؾ الفاعل ٌحتاج إلى نظام داخلً جدٌد .اقترح مندوب كولومبٌا
عملٌة تشاورٌة لتحدٌد إذا ما كان النظام الداخلً الجدٌد مطلوب أم ال،
وإذا كان مطلوبا ً ٌتم إعداده .دعمت العدٌد من األطراؾ استخدام
النظام الداخلً لمإتمر األطراؾ دون أي عملٌات إضافٌة.
مسار العمل  :2تم بصفة مبدبٌة مناقشة طموح ما قبل  2020فً
مجموعة منبثقة اعتباراً من اإلثنٌن  30نوفمبر /تشرٌن الثانً.
وباإلضافة إلى ذلك ،تم عقد مشاورات ؼٌر رسمٌة طوال األسبوع
ونتج عنها فقرات "نظٌفة" حول عدة أمور من بٌنها دعوة الدول
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المتقدمة لزٌادة التعهدات بموجب اتفاقٌات كانكون ،وتحدٌد موضع
عملٌة الفحص التقنً للتخفٌؾ وتقٌٌم عملٌات الفحص التقنً .كما
تناولت المشاورات ؼٌر الرسمٌة الموقع المإسسً وتوقٌت ومحتوى
عملٌات الفحص التقنً الجدٌدة الخاصة بالتكٌّؾ .وأثناء مناقشات
المجموعة المنبثقة طالبت األطراؾ من الدول المتقدمة بالتركٌز على
جزء التخفٌؾ فً النص وٌشمل دور أصحاب المصلحة من ؼٌر
األطراؾ والموقع المإسسً المستقبلً لعملٌات الفحص التقنً الحالٌة
والروابط مع الهٌبات الخاصة باالتفاقٌة اإلطارٌة ،بٌنما أكدت
األطراؾ من الدول النامٌة على اإلسراع فً التنفٌذ والتك ٌّؾ.
وفٌما ٌتعلق بالتخفٌؾ ،تقدمت األطراؾ بصٌاؼة لتقرٌب وجهات
النظر للفقرات المتعلقة بمشاركة الخبراء المعنٌٌن فً عملٌة الفحص
التقنً وإشراك الهٌبات العاملة الخاصة باآللٌة المالٌة فً اجتماعات
الخبراء التقنٌٌن وإشراك جهتٌن من األبطال رفٌعً المستوى فً
إعداد ملخص لصانعً السٌاسات .اقترح أحد األطراؾ لؽة ُترحب
بعمل بروتوكول مونتلاير حول الهٌدروفلوروكربون وبؤهمٌة تناول
انبعاثات الشحن والطٌران .وعارض العدٌد وضع لؽة حول هذه
النقطة فً المفاوضات .وفٌما ٌتعلق باإلسراع فً التنفٌذ ،دعمت ثبلث
مجموعات من األطراؾ الخٌار الخاص بعملٌة تنفٌذ سرٌعة لتقٌٌم
التقدم فً إؼبلق فجوة التخفٌؾ والتكٌّؾ ومبلءمة ُسبُل التنفٌذ .قدم
آخرون مقترحات لتقرٌب وجهات النظر حول الفقرة الخاصة بإنشاء
حوار تٌسٌري ٌتعلق بالدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
وأشارت األطراؾ من الدول المتقدمة إلى تفضٌلها للخٌار الخاص
"بعدم وجود نص" حٌث عارضوا تضمٌن هذا القسم فً القرار
وأشاروا إلى التداخل مع عملٌات التقٌٌم األخرى.
وفٌما ٌتعلق بالتكٌّؾ ،تباٌنت آراء األطراؾ حول المحتوى ،والموقع
المإسسً والتوقٌت المقترح لعملٌات الفحص التقنً للتكٌّؾ ،حٌث
عارضت مجموعة من األطراؾ وضعها ضمن المإسسة القابمة مثل
لجنة التكٌّؾ .وفٌما ٌتعلق بالدعم ،طلب أحد أطراؾ الدول النامٌة أن
ٌتم وضع "خارطة طرٌق ملموسة" لتحقٌق هدؾ  100ملٌار دوالر.
وعارض هذه اللؽة أحد أطراؾ الدول المتقدمة واقترح النظر فً
المُقرر /1م أ( 19 -النهوض بمنتدى دٌربان) الفقرة  3و( 4هـ) حول
االسراع فً التنفٌذ الكامل لخطة عمل بالً وزٌادة دعم ُسبُل التنفٌذ
من الدول المتقدمة .طالب واحد من األطراؾ من الدول النامٌة
بصٌاؼة حول مراجعة  2017 -2016خاصة بفجوات التنفٌذ فً
التزامات التخفٌؾ وتقدٌم ُسبُل التنفٌذ من األطراؾ من الدول
المتقدمة.
وفٌما ٌتعلق بالتمهٌد الخاص بمسودة نص قرار مسار العمل  ،2اقترح
أحد األطراؾ اإلشارة إلى عمل بروتوكول مونتلاير الخاص
بالهٌدروفلوروكربون وانبعاثات النقل الدولً بدالً من إدراجها فً
القسم الخاص بالتكٌّؾ وذلك كحل وسط وعارض العدٌد من األطراؾ
هذا االقتراح .طلب أحد األطراؾ وضع أقواس على  1.5درجة
مبوٌة وإضافة "طبقا ً للمسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة" إلى الفقرة
التً ُتشٌر إلى أهمٌة التعاون الدولً واإلقلٌمً فً تعببة العمل
المناخً الطموح من الجمٌع.
وافقت األطراؾ على أن ٌقوم المٌُسران المتشاركان بالتشاور مع
الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز حول بقٌة القضاٌا المثٌرة للجدل.
للعمل
إنهاء أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز :فً صباح ٌوم السبت  5دٌسمبر /كانون األول وفً اجتماع
فرٌق االتصال عرض رٌفسناٌدر الربٌس المتشارك للفرٌق العامل
مسودة نتابج الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز ( )FCCC/ADP/2015/L.6ومسودة اتفاقٌة ونص قرار
حول مساري العمل  1و 2فً المرفق  1ومذكرة توضٌحٌة فً
المرفق  2تتضمن مقترحات نصٌة من األطراؾ .كما شرح أن
مسودة النص لم تتؽٌر عن النص التجمٌعً مع مقترحات تقرٌب
وجهات النظر وأنه إذا كان هناك تعلٌقا ً لم ٌستطع طرؾ من األطراؾ
أن ٌقدمه نظراً لضٌق الوقت أو عدم الدقة أو الحذؾ فً المذكرة
التوضٌحٌة فإن األطراؾ ٌمكن أن تتقدم بآرابها حتى الساعة الواحدة
بعد ظهر ٌوم السبت  5دٌسمبر /كانون األول .وافق فرٌق االتصال
على إحالة مسودة النتابج إلى الجلسة العامة للفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز.
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ثم افتتح رٌفسناٌدر الربٌس المتشارك للفرٌق العامل الجلسة الختامٌة
العامة .وبعد أن شكر األطراؾ والمٌُسرٌن المتشاركٌن على عملهم
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الجاد وتفانٌهم ،تحول رٌفسناٌدر الربٌس المتشارك إلى البند رقم 3
من جدول أعمال الفرٌق العامل (تنفٌذ كل عناصر المقرر  /1م أ-
 )17وأشار إلى التقدم الملحوظ الذي تم فً تضٌٌق الفجوات بٌن
مواقؾ األطراؾ وذكر أن عمل الفرٌق العامل سوؾ ٌتم إحالته إلى
مإتمر األطراؾ "الستكمال العنصر األخٌر".
وبعد تؤكٌد رٌفسناٌدر الربٌس المتشارك على عدة أمور من بٌنها أن
المذكرة التوضٌحٌة سٌتم مراجعتها لتتضمن التعقٌبات المتبقٌة من
األطراؾ و"أنه لم ٌتم اتخاذ قرار أو لم ٌتم اؼفال شًء" وٌشمل ذلك
القضٌة الخاصة بالخسابر واألضرار .وأقر الفرٌق العامل النتابج
( )FCCC/ADP/2015/L.6لٌتم إحالتها إلى مإتمر األطراؾ
للنظر فٌها.
أكدت لورانس توبٌانا من رباسة الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ أن المفاوضات سوؾ تستمر بنا ًء على نص الفرٌق العامل
الذي تم االتفاق علٌه .كما سلطت الضوء على أهمٌة شعور األطراؾ
بالمسبولٌة والملكٌة حتى تستطٌع احراز تقدم.
وٌمكن االطبلع على بٌانات األطراؾ أثناء الجلسة الختامٌة العامة
التالً:
الموقع
على
http://www.iisd.ca/vol12/enb12658e.html
وعند اختتام أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز عرض ٌانج لٌو (الصٌن) تقرٌر االجتماع
للعمل
( )FCCC/ADP/2015/L.5واعتمدت األطراؾ هذا التقرٌر.
وقال دوؼبلؾ الربٌس المتشارك للفرٌق العامل " أنه فً بعض
األحٌان ال تستطٌع الكلمات أن تعبر عن مشاعرنا" وه ّنؤ األطراؾ
على االنجازات التً استطاعوا تحقٌقها حتى اآلن وشكرهم على
ثقتهم.
أشارت كرٌستٌانا فٌؽورٌس األمٌن التنفٌذي التفاقٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تؽ ٌّر المناخ إلى تقدٌرها اللتزام األطراؾ الكامل بهذه
المهمة "المعقدة" وذكرت أن العمل ٌجب أن ٌُستكمل األسبوع القادم.
شكر رٌفسناٌدر الربٌس المتشارك للفرٌق العامل الجمٌع واختتم
أعمال الجزء الثانً عشر من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز فً تمام الساعة  1:07بعد
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
الظهر.

الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراف

منهاج دٌربان للعمل ال ُمعزز (المقرر  /1م أ :)17 -تقرٌر الفرٌق
ّ
المعزز :بعد إؼبلق
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
أعمال الجزء الثانً عشر من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل ،نظر
مإتمر األطراؾ فً هذا البند مساء ٌوم السبت  5دٌسمبر /كانون
( FCCC/CP/2014/10/Add.1,
األول
FCCC/ADP/2014/4,
FCCC/ADP/2015/2-5,
FCCC/CP/2015/4,
FCCC/TP/2015/4
and
 .)Adds.1-2, and ADP.2015.6.NonPaperعرض
رٌفسناٌدر ودوؼبلؾ الربٌسان المتشاركان للفرٌق العامل وأرسبل
التوضٌحٌة
والمذكرة
والقرار
االتفاقٌة
مسودة
( )FCCC/ADP/2015/L.6/Rev.1 and Add.1على مإتمر
األطراؾ .تم اعتماد التقرٌر الخاص بالفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز.
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
اتفقت األطراؾ على أسلوب العمل المُحدد بواسطة فابٌوس ربٌس
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ وتشمل العمل فً لجنة
بارٌس وهً مجموعة مفتوحة العضوٌة تنعقد فً دورة واحدة ٌرأسها
ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ تهدؾ إلى إحداث
تقدم فً النص وتسهٌل الحلول الوسط .وأشار إلى أن لجنة بارٌس
سوؾ تعمل بموجب عدة مبادئ منها "لن ٌتم االتفاق على شًء إلى
أن ٌتم االتفاق على كل شًء" وسوؾ ٌتم نقل اجتماعاتها على
الشاشات فً موقع المإتمر لتسهٌل الشفافٌة .وذكر أنه ٌجب االنتهاء
من النتابج فً الوقت المُحدد لفرٌق مراجعة األمور القانونٌة واللؽوٌة
لتتناول األمور ذات الصلة قبل ٌوم الجمعة  11دٌسمبر /كانون
األول.
أكد مندوب جنوب أفرٌقٌا نٌابة عن مجموعة الـ/77الصٌن على أهمٌة
الوضوح والتوقع فً عملٌة المفاوضات وطالب بؤن ٌتم تحدٌث
المذكرة التوضٌحٌة بالمقترحات التً الزالت ناقصة.
طالب مندوب المالدٌؾ نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة
بالوضوح حول كٌفٌة تناول موضوعات مثل التكٌّؾ والخسابر
واألضرار .ذكر مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة أن
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القضاٌا العامة قد تم تركها خارج االتفاقٌة ولكنه عبَّر عن ٌقٌنه من أن
األطراؾ سوؾ تتناول هذه القضاٌا .طالب مندوب جزر مارشال بؤن
تتضمن اتفاقٌة بارٌس عدة أمور من بٌنها هدؾ  1.5لدرجة الحرارة
والتؤكٌد على تموٌل المناخ طوٌل األجل .قال مندوب أسترالٌا نٌابة
عن مجموعة المظلة أن النص الخاص بالفرٌق العامل نابع من
األطراؾ وتملكه األطراؾ.أكد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة نٌابة
عن المجموعة العربٌة أن وضع هدؾ لجهود الحكومات ٌجب أن
ٌكون مُدعما ً بالعلم المإكد الذي تقدمه الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة
بتؽٌّر المناخ.
طالب مندوب جواتٌماال نٌابة عن الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة
والكارٌبً بؤن ٌعً الجمٌع بؤن "هذا النص خاص بنا وأنه ٌجب أن
ٌكون لدٌنا القدرة على االستماع لبعضنا البعض والتعبٌر عن
احتٌاجاتنا" وأن ذلك سوؾ ٌإدي إلى عقد اتفاقٌة فعَّالة .عبَّر مندوب
أنجوال نٌابة عن أقل البلدان نمواً عن احباطه من أن "تشكٌل" أعضاء
مإتمر األطراؾ تم االستعانة به لتكوٌن فرٌق للمراجعة اللؽوٌة
والقانونٌة وتم استثناء أقل البلدان نمواً .أكد مندوب مالٌزٌا نٌابة عن
الدول النامٌة متقاربة التفكٌر على التزام المجموعة بحسن النٌة وعبَّر
عن قلقه من تكرار استخدام عبارة "إن العالم قد تؽٌّر" .وأكد مندوب
الصٌن على أن نتٌجة طموحة فً بارٌس ٌجب أن تعطً وزنا ً
متساوٌا ً لكل مكونات مهام دٌربان وذكر أن الدول المتقدمة ٌجب أن
تتولى دور الرٌادة .طالب مندوب أذربٌجان أن ٌتم إدراج مقترحاته
فً فً المذكرة التوضٌحٌة ،وطالب مندوب تركٌا أن ٌتم وضعه فً
االعتبار كمجموعة للتشاورات الخاصة بالمفاوضات .أكد مندوب
نٌبال على تعرض األنظمة البٌبٌة للجبال للمخاطر.
لجنة بارٌس :فً ٌوم السبت  5دٌسمبر /كانون األول وبعد قبول
مسودة النص من الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز ،حدَّد فابٌوس ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
للعمل
األطراؾ ثبلثة مبادئ لعمل اللجنة :لم ٌتم االتفاق على شًء إلى أن
ٌتم االتفاق على كل شًء ،وكل األطراؾ مشتركة فً العملٌة وٌجب
مراعاة الشفافٌة.
كما أعلن عن أربع مشاورات وزارٌة ؼٌر رسمٌة وأشار إلٌها باسم
الحوارات والتً سٌتم عقدها ضمن اللجنة حول :الدعم وٌتولى تٌسٌر
أعمالها إٌمانوٌل إٌوزي نوندي (الجابون) وجوشن فبلسبارث
(ألمانٌا) ،والتماٌز والتفاوت فً المسبولٌات فً سٌاق التخفٌؾ
والشفافٌة والتموٌل وٌشمل طموح ما قبل  2020وٌتولى تٌسٌر
أعمالها إٌزابٌبل تٌكسٌرا (البرازٌل) وفٌفٌان باالكرٌشنان (سنؽافورة)،
والطموح والهدؾ طوٌل األجل والمراجعة الدورٌة وٌتولى تٌسٌر
أعمالها با أوسمان (جامبٌا) وأمبر رود (المملكة المتحدة).
وفً ٌوم اإلثنٌن  7دٌسمبر /كانون األول أعلن فابٌوس عن عقد
المزٌد من الحوارات حول :التكٌّؾ والخسابر واألضرار والتً
سٌتولى قٌادتها رٌنٌه أوري النا (بولٌفٌا) وأسارومون (السوٌد)،
والنهج واآللٌات الفعالة وٌتولى قٌادتها كاثرٌن ماك كٌنا (كندا)
ورٌموند تشٌباندا نتونجاموك نجو (جمهورٌة الكونؽو الدٌموقراطٌة)،
والؽابات وٌتولى قٌادتها دانٌٌل فٌسنت أورتٌجا باكٌكو (اإلكوادور)
ودورٌس لٌوشارد (سوٌسرا) وهنري جومبو (جمهورٌة الكنؽو) .كما
أعلن عن تكوٌن فرٌق عمل حول تدابٌر االستجابة بقٌادة چان
سٌزٌسكو (بولندة) وخالد محمد فهمً عبد العال (مصر) وحوار حول
التمهٌد بقٌادة كلودٌا سالٌرنو (فنزوٌبل) وحول تٌسٌر التنفٌذ واالمتثال
بقٌادة رافابٌل باشٌانو (المكسٌك).
وتم عقد هذه الحوارات بدءاً من ٌوم األحد  6دٌسمبر /كانون األول
حتى الثبلثاء  8دٌسمبر /كانون األول وانعقدت لجنة بارٌس بدءاً من
ٌوم اإلثنٌن  7دٌسمبر /كانون األول وحتى األربعاء  9دٌسمبر/
كانون األول لبلستماع إلى تقارٌر من معظم جلسات الحوارات.
واستمرت لجنة بارٌس فً االنعقاد حتى ٌوم السبت  12دٌسمبر/
كانون األول.
س ُبل التنفٌذ ،أشار المٌُسران المتشاركان إلى
وفٌما ٌتعلق بالدعمُ /
إحراز تقدم نحو إمكانٌة الوصول إلى أرضٌة مشتركة حول عدة أمور
من بٌنها :تقدٌم الدعم وتعببة تموٌل المناخ ،كما أشار إلى ضمانات
وتؤكٌدات تتعلق بااللتزامات الحالٌة واستمرار تولً الدول المتقدمة
لدور القٌادة .كما حددا صٌاؼة مقترحة محددة حول كٌفٌة تعرٌؾ دور
األطراؾ األخرى مثل "المساهمات الطوعٌة" والمساهمات من
األطراؾ /التً على استعدادٌ /مكنها القٌام بذلك أو اإلشارة إلى
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التعاون بٌن بلدان الجنوب .كما أشار إلى أن بعض األطراؾ قد
عبرت عن تحفظها الشدٌد وطالبت باالتساق بٌن األحكام القابمة
ومبادئ االتفاقٌة اإلطارٌة.
أشار المٌُسران المتشاركان إلى أن األطراؾ قد توصلت إلى اتفاق فً
وجهات النظر فً مسودة المادة الخاصة بتطوٌر ونقل التكنولوجٌا
(المادة  )7ونص القرار ذي الصلة وتفاهم مشترك حول عدة أمور
منها العمل التعاونً والرإٌة طوٌلة األجل وإطار التكنولوجٌا.
وفٌما ٌتعلق ببناء القدرات ذكر المٌُسران المتشاركان أن هناك اتفاقا ً
حول لجنة بارٌس الخاصة ببناء القدرات وتفهم لبرنامج العمل طوٌل
األجل حول بناء القدرات وأشارا إلى أن العمل سوؾ ٌستمر طبقا ً
إلجراءات وأسالٌب اللجنة.
وحول التفاوت والتماٌز فً المسئولٌات :أشار المٌُسران المتشاركان
إلى التؤكٌدات حول عدم التراجع فً االلتزامات وأن تعهد الدول
المتقدمة بؤنها سوؾ تتولى دور القٌادة كان له صدى قوي .وفٌما
ٌتعلق بالتفاوت والتماٌز فً األقسام الخاصة بالشفافٌة والتموٌل أشارا
إلى التؤكٌد على أن الدول المتقدمة سوؾ تتولى دور الرٌادة دون
تراجع وإلى االتفاق العام على أنه سٌتم تفعٌل التفاوت فً المسبولٌة
من خبلل مرونة للدول النامٌة.
وفٌما ٌتعلق بالشفافٌة ،أشارا إلى "اإلقرار العام" بؤن بناء القدرات
والدعم هما االنعكاسات األساسٌة للتفاوت فً المسبولٌة .وفٌما ٌتعلق
بالتموٌل ،أشارا إلى أن العدٌد من األطراؾ شدَّدت على عدم وجود
نٌة لخلق التزامات قانونٌة جدٌدة للدول النامٌة ولكن تشجٌع
المساهمات الطوعٌة.
وفً ٌوم األربعاء  9دٌسمبر /كانون األول أشار باالكرٌشنان المٌُسر
المتشارك إلى أن "األطراؾ لٌست مستعدة حتى اآلن لتحدٌد مواقفها
النهابٌة أمام الجمٌع" وذكر أن المٌُسرٌن المتشاركٌن سوؾ ٌعمبلن
مع رباسة الدورة واألمانة لبلورة الخطوط القابمة فً النص والتً
تحتوي على أخطاء.
وفٌما ٌتعلق بالطموح ،أشار المٌُسران المتشاركان إلى االتفاق حول
"لحظة عالمٌة" مشتركة كل خمس سنوات لتقٌٌم ومراجعة التقدم
الكلً ،وإتاحة الفرصة لتؤكٌد أو زٌادة األهداؾ ولكن دون إلتزام
بالقٌام بذلك .كما ذكر أنه بٌنما أعربت العدٌد من األطراؾ من الدول
المتقدمة والنامٌة عن استعدادها لئلشارة إلى حد  1.5درجة مبوٌة إال
أن آخرٌن أعادوا التؤكٌد على حد درجة الحرارة المشار إلٌه فً
اتفاقٌات كانكون.
وفً ٌوم األربعاء  9دٌسمبر /كانون األول أشار إلى أن معظم
األطراؾ على استعداد لئلشارة إلى حد  1.5درجة مبوٌة فً هدؾ
االتفاقٌة مع األحكام المتعلقة بالتنمٌة المستدامة و ُسبُل التنفٌذ والعدالة
واألمن الؽذابً.
وحول طموح ما قبل  ،2020أشار المٌُسران المتشاركان إلى ان
األطراؾ نظرت فً مقترح لتقرٌب وجهات النظر ٌتضمن حوار
تٌسٌري ،من المحتمل عقده فً  ،2017بحٌث ٌتولى فحص موقؾ
وبدابل تعزٌز المزٌد من أعمال التنفٌذ بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة لكل
األطراؾ مع التركٌز القوي على تعهدات الدول المتقدمة .وأشارا إلى
أن األطراؾ قد توصلت إلى أرضٌة مشتركة حول عملٌة الفحص
التقنً للتكٌّؾ والتً ٌُمكن أن تضٌؾ قٌمة طالما أن ذلك ال ٌإدي إلى
ازدواجٌة العمل فً الهٌبات التابعة لبلتفاقٌة اإلطارٌة .كما أشارا إلى
ظهور التوافق إلى اتباع الترتٌبات المإسسٌة لعملٌة الفحص التقنً
الخاصة بالتخفٌؾ فً عملٌات الفحص التقنً الخاصة بالتكٌّؾ ووجود
دور أساسً للجنة التكٌّؾ .وفٌما ٌتعلق باإلسراع فً التنفٌذ أشارا إلى
التباٌن فً وجهات النظر.
وحول النهج التعاونٌة أشار المٌُسران المتشاركان إلى أن األطراؾ
نظرت فً المبادئ التوجٌهٌة وتتضمن عدة أمور منها السبلمة البٌبٌة،
وتجنب الع َّد المزدوج والطبٌعة الطوعٌة لمثل هذه األسالٌب .وفٌما
ٌتعلق بآلٌات دعم التنمٌة المستدامة (مسودة المادة  3ثانٌاً) أشارت إلى
أن بعض األطراؾ قد أكدت على أن مثل هذه اآللٌات ٌجب أن تستمر
بمرور الوقت بٌنما أشار آخرون أنها ال ٌجب أن تكون جزءاً من
االتفاقٌة.
وفٌما ٌتعلق بالتكٌف والخسائر واألضرار ،أكد المٌسران المتشاركان
على الوصول إلى فهم مشترك حول :هدؾ واضح خاص بالتكٌّؾ
ٌرتبط بالمادة  2من االتفاقٌة اإلطارٌة (الهدؾ) ،واإلقرار بوجود
صلة بٌن التخفٌؾ والتكٌّؾ ،وعملٌة تقدٌم ببلؼات تتسم بالمرونة وال
ُتزٌد من العبء على الدول النامٌة كما شدَّدا على القضاٌا الشاملة التً

الثالثاء  21ديسمبر /كانون األول 3121
10
تحتاج إلى حل وتشمل اإلشارة إلى هدؾ درجة الحرارة والتعرض
للمخاطر والمسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة .وفٌما ٌتعلق بالخسابر
واألضرار ،أشارا إلى المناقشات الجارٌة حول الترتٌبات المإسسٌة
وأنه ال ٌوجد اتفاق فً الرأي فً هذا الصدد.
وفٌما ٌتعلق بتسهٌل التنفٌذ واالمتثال ،أشار المٌُسر المتشارك إلى
اإلقرار العام بالحاجة إلى اتفاق لتعرٌؾ الطبقة والهدؾ واألسالٌب
واإلجراءات إلى وقت الحق .كما أشارا إلى االختبلؾ فً وجهات
النظر حول النظر فً التفاوت فً المسبولٌات فً هذا الجزء أم ال.
وفً ٌوم األربعاء  9دٌسمبر /كانون األول ،عرض فابٌوس ربٌس
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ مسودة منقحة لنص نتٌجة
بارٌس .ورحبت األطراؾ بشفافٌة العملٌة ووافقت على النص كؤساس
للمفاوضات .وعبر العدٌد من األطراؾ عن مخاوفهم من النص.
أشار مندوب جنوب أفرٌقٌا نٌابة عن مجموعة الـ /77والصٌن
ومندوب مصر نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة إلى مخاوفهم نحو "عدم
ربط" الصٌاؼة النصٌة مع االتفاقٌة اإلطارٌة وبصفة خاصة ما ٌتعلق
بالتفاوت فً المسبولٌات .أعرب مندوب مجموعة الـ /77والصٌن عن
أسفه لعدم وجود موارد كافٌة ل ُسبُل التنفٌذ ودعمته مندوبة الدول
النامٌة متقاربة التفكٌر فً التعبٌر عن قلقها نحو عدم وجود نص
ٌتعلق باإلجراءات الفردٌة أو االحادٌة .كما طالبت بوجود مادة
منفصلة حول الخسابر واألضرار.
أكد مندوب مالٌزٌا نٌابة عن الدول النامٌة متقاربة التفكٌر على ذكر
المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة وعبر عن قلقه حول الصٌاؼة
الخاصة بمساهمات التخفٌؾ المُحددة وطنٌاً ،وبدعم من مندوب
المجموعة العربٌة عارض اإلشارة إلى تسعٌر الكربون .كما شدَّد على
أن التقدم فً مسار العمل ٌ 2عتبر أساسٌا ً إلحراز التقدم فً مسار
العمل .1
أكد مندوب أسترالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة على استمرار تؤكٌد
الدول المتقدمة لمتابعة تولً دور القٌادة فً سٌاق اتفاقٌة عالمٌة تبذل
فٌها االطراؾ كل ما فً وسعها.
سلَّط مندوب أنجوال نٌابة عن أقل البلدان نمواً الضوء على الحاجة إلى
ضمان الوصول إلى التموٌل .أعرب مندوب المجموعة األفرٌقٌة عن
قلقه نحو النظر فً االلتزامات الفردٌة دون اإلشارة إلى الدعم وعن
قلقه أٌضا ً من أن العناصر األساسٌة لتفعٌل الهدؾ العالمً حول
التكٌّؾ ؼٌر موجودة.
أكد مندوب االتحاد األوروبً على أنه بعد عام  2020فإن الدول التً
ستستطٌع القٌام بذلك سوؾ تشترك فً زٌادة التدفقات النقدٌة إلى
الدول التً فً حاجة إلٌها وعبَّر عن قلقه من أن آلٌة زٌادة الطموح
بمرور الوقت قد أصٌبت بالضعؾ بصورة كبٌرة .كما عبَّر مندوب
السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة عن قلقه إزاء اإلشارة إلى "التً
تستطٌع القٌام بذلك" وطالب بإعادة إدراج الفوابد المشتركة للتكٌّؾ
والتً تؤتً فً "صورة" التخفٌؾ .وأشار هو ومندوب االتحاد
األوروبً إلى عدم وجود الحد المزدوج الخاص باالمتثال.
أكد مندوب المالدٌؾ نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة
ومندوب باربودا عن الجماعة الكارٌبٌة وآخرون أن هدؾ أقل من
 1.5درجة مبوٌة شٌبا ً هاماً .وأكد على العمل المستمر بٌن األطراؾ
فً اللؽة المتعلقة بالخسابر واألضرار .ذكرت مندوبة جواتٌماال نٌابة
عن الرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً أن التمهٌد ٌجب أن
ٌتضمن اإلشارة إلى النوع االجتماعً ودعمت مكون أحادي كمً أو
ٌمكن تعرٌفه كمٌا ً فٌما ٌتعلق "بالسمات" فً المادة الخاصة بالتخفٌؾ.
وطالبت بوجود سجل إلجراءات التكٌّؾ.
وفً ٌوم الخمٌس  10دٌسمبر /كانون األول عرض فابٌوس ربٌس
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ مسودة مُنقحة للنص فً
الساعة  9:00مسا ًء وأعلن أن الفرٌقان سوؾ ٌجتمعان بصورة
متوازٌة طوال اللٌل "فً حوار خاص بالحلول" برباسته ،ومشاورة
ؼٌر رسمٌة برباسة مانوٌل بولجار فٌدال (بٌرو) ربٌس الدورة
العشرٌن لمإتمر األطراؾ.
وأثناء انعقاد الحوار الخاص بالحلول ناقشت األطراؾ التفاوت فً
المسبولٌات والطموح والتموٌل .وعبَّر العدٌد عن دعمه للتفاوت فً
المسبولٌات ولكنهم رفضوا المدى الذي ٌنبؽً أن ٌتم فٌه توضٌح
التفاوت فً مختلؾ األحكام الخاصة بالتخفٌؾ والشفافٌة والتموٌل
واألحكام األخرى .قال أحد األطراؾ أن المساهمات المقررة المحددة
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على المستوى الوطنً هً " األثر التارٌخً للتفاوت والتباٌن" بٌنما
شدَّد آخر على أن االختبلفات بٌن الدول المتقدمة والدول النامٌة ٌجب
أن تنعكس وتظهر فً نظام الشفافٌة.
أشارت المجموعة المنبثقة حول التفاوت فً المسبولٌات إلى التقدم فً
التخفٌؾ والشفافٌة .أكد العدٌد من األطراؾ على الحاجة إلى ذكر
هدؾ  1.5درجة مبوٌة واعترض عدد قلٌل من األطراؾ على ذلك.
دعم العدٌد من األطراؾ الحاجة إلى دورات مدتها خمس سنوات.
وفً ٌوم الجمعة  11دٌسمبر /كانون األول اجتمعت األطراؾ فً
مشاورات ؼٌر رسمٌة وعقدت محادثات ثنابٌة طوال الٌوم لحل
المشكبلت المتعلقة بالطموح والتفاوت فً المسبولٌات والتموٌل.
و فً ٌوم السبت  12دٌسمبر /كانون األول انعقدت لجنة بارٌس مرة
أخرى الساعة  11:30صباحا ً وأعلن فابٌوس ربٌس الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ أن الزمن النهابً التفاقٌة طموحة
متوازنة سوؾ ٌتم توزٌعه بعد االجتماع وأكد على أنه ٌحتوي على
"العناصر األساسٌة التً شعر أنه من المستحٌل تحقٌقها :أن تحقق
التماٌز والتفاوت فً المسإلٌات وأن تكون عادلة وتظل نافذة لفترة
طوٌلة ،ودٌنامٌكٌة ومتوازنة ومُلزمة قانوناً" .و أكد أن هذه االتفاقٌة
ضرورٌة للعالم بؤكمله ولكل دولة وإنها سوؾ تساعد الدول الجزرٌة
و تساهم فً االسراع من الوسابل المالٌة وتساعد دول الوقود
األحفوري فً تنوٌع اقتصادٌاتها بٌنما تساعد كل الدول فً بناء
اقتصادٌات منخفضة الكربون.
وأشار بان كً مون األمٌن العام لؤلمم المتحدة أن العالم قد وصل إلى
لحظة اتخاذ قرار بعد رحلة امتدت إلى عقود ،وقال إن األطراؾ
سوؾ تحصل على وثٌقة تارٌخٌة وتساهم فً أن تضع العالم على
مسار جدٌد ٌتسم بانخفاض االنبعاثات وبالمرونة نحو المناخ .وأكد
على أنه قد حان الوقت لئلقرار بؤن المعالم الوطنٌة تتحقق بصورة
أفضل مع التضامن العالمً وطالب األطراؾ "بإنهاء المهمة" بروح
من المرونة.
قال فرانسوا أوالند ربٌس فرنسا مإكداً "أن التارٌخ هاهنا" وأن
التؤجٌل مستحٌل ،كما ذكر أن المفاوضات قد وصلت إلى لحظة
حاسمة وأن األطراؾ فقط هً التً ٌُمكنها أن ُتجٌب على السإال:
"هل نحتاج إلى اتفاقٌة؟" ووصؾ مسودة النص بؤنها طموحة و لكنها
أٌضا ً واقعٌة و طالب أعضاء الوفود بانتهاز الفرصة لتؽٌٌر العالم عن
طرٌق اقرار أول اتفاقٌة عالمٌة حول تؽٌّر المناخ.
ذكر فابٌوس ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ أن
النسخة النهابٌة لمسودة نتابج بارٌس ٌتم ترجمتها حالٌا ً لكل لؽات
األمم المتحدة وأنها ستكون متاحة فً تمام الساعة  1:30بعد الظهر.
واقترح أن تفحص األطراؾ النص وأن تجتمع لجنة بارٌس فً جلسة
عامة لمناقشة "سلسلة من االجراءات المطلوبة".
وفً الساعة  5:30مسا ًء افتتح فابٌوس مرة أخرى اجتماع لجنة
بارٌس وحدَّد كٌفٌة تنظٌم العمل :تقدٌم تقارٌر من الربٌسٌن
المتشاركٌن الفرٌق المفتوح العضوٌة للخبراء اللؽوٌٌن والقانونٌٌن،
وتوضٌح المبلحظات حول نتٌجة مسودة بارٌس بواسطة األمانة
( )(FCCC/CP/2015/L.9وارسال مسودة نتٌجة بارٌس إلى
مإتمر االطراؾ.
و فٌما ٌتعلق بالمراجعة القانونٌة واللؽوٌة ،ذكرت جٌمثا نٌبتو
كاراسكو (كولومبٌا) الربٌس المتشارك أن الفرٌق اجتمع ٌوم الخمٌس
 10دٌسمبر /كانون األول والسبت  12دٌسمبر /كانون األول وذكرت
أن الفرٌق قد أوصى بعمل تعدٌبلت تقنٌة وأشار إلى أن لؽة الترجمة
الموجودة فً مسوده االتفاقٌة ٌجب أن تكون متسقة مع تلك المستخدمة
فً بروتوكول كٌوتو عندما توازي النسخة االنجلٌزٌة البروتوكول و
ٌجب توضٌح كل المصطلحات المختصرة.
حدد رٌتشارد كٌنلً نابب األمٌن التنفٌذي لبلتفاقٌة اإلطارٌة التعدٌبلت
المنقحة
الوثٌقة
فً
موضحة
اآلن
وهً
التقنٌة
(.)FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1
اقترح فابٌوس ربٌس الدورة الحادٌة و العشرٌٌن لمإتمر األطراؾ،
ووافقت االطراؾ على أن ٌقدم لمإتمر األطراؾ مسودة اتفاقٌة
بارٌس التً تتضمن التعدٌبلت التقنٌة التً قام بها فرٌق المراجعة
اللؽوٌة والقانونٌة واالمانة .وأؼلقت لجنة بارٌس أعمالها فً الساعة
 7:25مساءً.
إقرار البروتوكول ،أو أداة قانونٌة أخرى أو نتٌجة ٌتفق علٌها ذات
قوة قانونٌة بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة و تنطبق على كل االطراف:
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انعقدت الجلسة العامة لمإتمر األطراؾ للنظر فً مسودة اتفاق
بارٌس وذلك فً الساعة  7:25مساء ٌوم السبت  12دٌسمبر /كانون
األول  .دعا فابٌوس مإتمر األطراؾ العتماد القرار المتضمن فً
الوثٌقة .ومع عدم وجود اعتراضات ،تم اقرار اتفاقٌة بارٌس فً
الساعة  7:26مساءً .أثنى العدٌد من األطراؾ على االتفاقٌة وعلى
عمل الرباسة الفرنسٌة فً انجازها .وأشار العدٌد إلى أنه على الرؼم
من أن االتفاقٌة ال تتسم بالكمال اال أنها ضرورٌة.
اقتبس مندوب جنوب أفرٌقٌا كلمة نٌلسون ماندٌبل "الطرٌق الطوٌل
إلى الحرٌة" وقال أنه ال ٌزال أمامنا المزٌد من العمل التقنً المطلوب
فً القرارات وفً زٌادة تموٌل ما قبل .2020
ذكر مندوب أسترالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة أن الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ قد نتج عنها اتفاقٌة عالمٌة تخلق إطاراً
لكل الدول لتلعب دوراً فً ضمان مستقبل مزدهر ،وأشار الى أن
االتفاقٌة تإكد على أن الدول المتقدمة سوؾ تستمر فً دور القٌادة فً
تقدٌم الدعم للعمل المناخً بٌنما ُتقر بالدور الذي تقوم به األطراؾ
األخرى.
أعرب مندوب نٌكاراجوا عن أسفه من أن رباسة الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ لم تشٌر إلى دولته قبل اعتماد االتفاقٌة،
وأكد على أن االتفاقٌة ٌجب أن تتضمن فقرة تسمح بحساب الموازنة
العالمٌة للكربون تماشٌا ً مع المسإلٌات التارٌخٌة وعدالة المناخ فً
حالة إذا كانت نتابج المساهمات المقررة المحددة على المستوى
الوطنً لم تستطع االبقاء على المتوسط العالمً لدرجة الحرارة بؤقل
من  1,5درجة مبوٌة عن مستوٌات ما قبل الثورة الصناعٌة .كما
ٌجب أن تتضمن نصا ً ٌسمح بإنشاء صندوق تعوٌضً مبنً على
المسإولٌات التارٌخٌة .كما أعرب عن أسفه لعدم قدرته على تسجٌل
تحفظاته على االتفاقٌة.
وصؾ مندوب سوٌسرا نٌابة عن مجموعة السبلمة البٌبٌة االتفاقٌة
بؤنها مُلزمة قانونا ً وتتسم بالطموح والعدالة وقال أنها تتسم بالمرونة
للتطورات المستقبلٌة وتعتبر بمثابة أساس للطموح لمكافحة تؽٌر
المناخ.
رحَّ ب مندوب االتحاد األوروبً "باالتفاقٌة التارٌخٌة" ألنها بمثابة أحد
المعالم الربٌسٌة التً ستوفر األمن واالستقرار ،كما أكد على أنه
"ٌجب علٌنا جمٌعا ً أن نترجم هذه االتفاقٌة إلى أعمال ملموسة" وأننا
"سنحتفل الٌوم و لكن ؼداً ٌجب أن نعمل" .وأشار إلى بدء عمل اتحاد
الطموح العالً و نوه إلى أن االتحاد األوروبً "سوؾ ٌزٌد من الدعم
المالً اعتباراً من  2020وسوؾ ٌجعله أكثر توقعاً".
قال مندوب مصر نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة أن اتفاقٌة بارٌس
التارٌخٌة لها "تبعات بعٌدة المدى" على التنمٌة المستدامة وطلب من
رباسة الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ أن تعقد مشاورات
حول الظروؾ الخاصة ألفرٌقٌا فً الدورة الرابعة و األربعٌن
للهٌبات الفرعٌة .أكد مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة
على قضاٌا التموٌل وشفافٌة الدعم كؤساس لتنفٌذ االتفاقٌة.
وصؾ مندوب سانتا لوسٌا نٌابة عن الجماعة الكارٌبٌة اتفاقٌة بارٌس
بؤنها انتصار مدوي لؤلطراؾ المتعددة ورحَّ ب بزٌادة الطموح فً
صورة هدؾ  1,5درجة مبوٌة والمعالجة المستقلة للخسابر
واألضرار فً االتفاقٌة.
سلط مندوب المالدٌؾ نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة
الضوء على التحول الحدٌث والملموس فً االجراءات الخاصة بتؽٌّر
المناخ وااللتزامات األكبر لرأس المال حول العالم وقال "إن التارٌخ
لن ٌحكم علٌنا مما فعلناه الٌوم ولكن مما سنفعله من اآلن فصاعداً"
و تؤكٌداً على أهمٌة تضمٌن حقوق االنسان والنوع االجتماعً رحَّ ب
مندوب كولومبٌا باالتفاقٌة حٌث أنها ال تنطبق فقط على الجمٌع ولكنها
تنتمً إلى الجمٌع".
ه َّنؤ مندوب السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة العالم بؤكمله على
"انجاز هذه االتفاقٌة التً ستسمح لنا بتحقٌق التنمٌة المستدامة" .قال
مندوب بنما نٌابة عن ابتبلؾ دول الؽابات المطٌرة أن آلٌة تنفٌذ
المبادرة المعززة سوؾ تسمح للدول واألطراؾ األخرى بخبلؾ
الدول أن تشارك وتخدم المجتمعات التً تعتمد على خدمات النظم
االٌكولوجٌة المقدمة من الؽابات االستوابٌة.
أثار مندوب أنجوال نٌابة عن أقل البلدان نمواً أن االتفاقٌة تنطبق على
الجمٌع وتشجع على التحرك نحو هدؾ عام مشترك لهدؾ  1.5درجة
مبوٌة من خبلل المراجعات الدورٌة والتقٌٌم العالمً واالعتراؾ
باالحتٌاجات الخاصة.

نشرة مفاوضات األرض

......................
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أشار ربٌس فرنسا ،أوالند ،أن اتفاقٌة بارٌس هً مجرد بداٌة وأعلن
أن فرنسا ستكون ملزمة فً عام  2020بمراجعة أهداؾ تخفٌض
انبعاثات ؼازات الدفٌبة والمساهمات المالٌة الخاصة بها وبصفة
خاصة مساهمات التكٌّؾ فً البلدان المُعرضة للمخاطر ودعا الجمٌع
لبلنضمام إلى تحالؾ لتحقٌق سعر للكربون إلعادة توجٌه األنشطة
"بدءاً من الؽد" .وصؾ بان كً مون األمٌن العام لؤلمم المتحدة اتفاقٌة
بارٌس بؤنها "نجاح تارٌخً للكوكب وللشعوب" وأشار إلى "النتابج
الملموسة فً كل النقاط األساسٌة".
أشارت كرٌستٌانا فٌؽورٌس األمٌن التنفٌذي التفاقٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تؽ ٌّر المناخ إلى أن مإتمر بارٌس لتؽٌّر المناخ ٌعمل
ناء على سنوات من عمل أعضاء وفود الحكومات واألفراد
والمإسسات ووصؾ اتفاقٌة بارٌس بؤنها عقٌدة تمثل التضامن مع
أكثر الدول المُعرضة للخطر ورإٌة طوٌلة األجل "لتحوٌل هذا
اإلطار القانونً الجدٌد إلى مُحرك للنمو اآلمن للفترة القادمة من
القرن".
قال مندوب تركٌا أنه كان ٌتوقع أن تعمل رباسة الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ على أن تجد حبلً للقضاٌا التً آثارتها
تركٌا والمتعلقة باألطراؾ ذات الظروؾ الخاصة التً تم تعرٌفها
بواسطة مإتمر األطراؾ بؤنها ٌمكنها الحصول على دعم بموجب
االتفاقٌة .أكد فابٌوس ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ أنه سٌقوم بعمل مشاورات حول هذا الموضوع.
وصؾ مندوب الصٌن االتفاقٌة بؤنها عادلة وشاملة وطموحة وفعّالة
ومستدامة ،وقال أنها تعكس أٌضا ً التوازن بٌن التخفٌؾ والتكٌّؾ
والعمل والدعم.
ذكر مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن اتفاقٌة بارٌس سوؾ
تتضمن عدة أمور من بٌنها" :سوؾ ُتمكننا" من رسم مسار جدٌد إلى
األمام بٌنما تمنع العواقب األكثر خطورة لتؽٌّر المناخ وهً ترسل
رسالة هامة للعالم بؤكمله بٌنما ُتحفز من التقدم التكنولوجً.
ذكر مندوب الهند أن االتفاقٌة كانت ٌمكن أن تكون أكثر طموحا ً
وبصفة خاصة فٌما ٌتعلق بـ "النصٌب العادل" للدول المتقدمة .ورحَّ ب
باالتفاقٌة وأكد على عدة أمور منها التطبٌق المتسق للتفاوت فً
المسبولٌات.
ذكرت مندوبة المؽرب أن بلدها بصفتها الدولة المُضٌفة للدورة الثانٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والتً ستعقد فً مراكش فً عام 2016
سوؾ تعمل مع كل األطراؾ نحو تفعٌل اتفاقٌة بارٌس.
رحَّ ب مندوبا فنزوٌبل وبولٌفٌا بؤن االتفاقٌة تتضمن عدة أمور من بٌنها
عدالة المناخ وأمنا األرض.
أكد مندوب السنؽال على "الدور المتكامل" للتكٌّؾ فً اتفاقٌة بارٌس
وحث على العمل المستقبلً فً دعم الدول المعرضة للمخاطر من
خبلل نتابج التخفٌؾ المنقولة دولٌاً .طالب مندوب اإلكوادور بؤهداؾ
مُحددة كمٌا ً وأكد على دور استراتٌجٌات التنمٌة منخفضة االنبعاثات.
أكد مندوب الفلبٌن على أن االتفاقٌة ُتعزز من حقوق اإلنسان ووعد
بؤن بلده التً تقود منتدى الدول المُعرضة لمخاطر المناخ سوؾ
تستمر فً رٌادة واستمرار مكافحة تؽٌّر المناخ للوصول إلى مستقبل
آمن .ذكر مندوب جاماٌكا أن اتفاقٌة بارٌس اتفاقٌة عادلة وٌمكن
االستفادة منها وأكد على اإلشارة إلى حد  1.5من درجة الحرارة
وعلى الخسابر واألضرار كمادة منفصلة.
ذكرت ممثلة الشباب من جزر مارشال أن أعضاء تحالؾ الطموح
العالمً ٌرتدون شارات وحُلً مصنوعة من ثمار جوز الهند المُجففة
المصنوعة فً بلدها ،وقالت "إذا كانت هذه هً قصة الجُزر فإنها هً
قصة العالم" .أكد مندوب توفالو على القٌادة الحكٌمة لربٌس وزراء
توفالو وقال أن اتفاقٌة بارٌس وهً تنقذ توفالو فإنها تنقذ العالم.
رحَّ ب مندوب تشٌلً باالعتراؾ بتسعٌر الكربون وأشار إلى أن نتابج
بارٌس تحدد "بداٌة النهاٌة لعصر الوقود األحفوري" .ه َّنؤ مندوب
البهاما الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ على تقدٌم اتفاقٌة
مُلزمة قانونا ً تتناول احتٌاجات الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة وتطلع
إلى النهوض بآلٌة وارسو الدولٌة.
ذكر مندوب البرازٌل أنه ٌرى أن االتفاقٌة وسٌلة لتدعٌم النظام
المتعدد األطراؾ وقال أن التعددٌة هً "أفضل ال ُسبُل للتعامل مع
التحدٌات المشتركة".
عبَّر مندوبا بابانٌو ؼٌنٌا وجمهورٌة أفرٌقٌا الوسطى عن "ارتٌاحهما
من أن المبادرة المُعززة قد تم تضمٌنها فً اتفاقٌة بارٌس" .أشار
مندوب ؼٌنٌا إلى أمله فً أن األموال التً تم اإلعبلن عنها لبناء
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القدرات ونقل التكنولوجٌا ستكون فعالة .أعلن مندوب فلسطٌن أن
دولته ستقدم طلب اإلنضمام إلى اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن
تؽ ٌّر المناخ وعبَّر عن اعتزاز دولته بؤن تصبح العضو رقم 196
والطرؾ رقم  197فً االتفاقٌة اإلطارٌة.
أكد مندوب المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة باألعمال التجارٌة
والصناعٌة "أننا أقوى عندما نتحد معاً" .ورحَّ ب بالدور الذي ٌلعبه
القطاع الخاص فً االتفاقٌة.
أشار مندوب شبكة العمل المناخً نٌابة عن المنظمات ؼٌر الحكومٌة
المعنٌة بالبٌبة إلى قلقه من أن المساهمات الحالٌة المقررة على
المستوى الوطنً التزال "ؼٌر مبلبمة بصورة خطٌرة" وطالب
األطراؾ بتحسٌن تعهداتهم فً عام  2018بحٌث ٌكون لدى الجمٌع
أهداؾ طموحة فً عام .2025
ذكر مندوب شبكة العمل المناخً اآلن نٌابة عن المنظمات ؼٌر
الحكومٌة المعنٌة بالبٌبة "أن اإلنكار فً هذه القاعة واضح" .وقال إن
االتفاقٌة ضعٌفة ولكن حركة العدالة المناخٌة قوٌة وسوؾ تإدي إلى
ثورة فً الطاقة تخدم الشعوب .وعبَّر مندوب المنظمات ؼٌر
الحكومٌة البحثٌة والمستقلة عن التزامها بالمشاركة فً تنفٌذ اتفاقٌة
بارٌس وذكر أن العلماء والمعلمٌن سوؾ ٌقدمون الدعم من خبلل بناء
القدرات وإعداد البرامج واقتراح السٌاسات.
ذكر مندوب االتحادات التجارٌة أن االتفاقٌة تحدد األهداؾ الصحٌحة
ولكن ٌنقصها الوضوح حول آلٌات التنفٌذ.
نادى مندوب المرأة والنوع االجتماعً بتفعٌل المساواة فً النوع
االجتماعً "ولٌس فقط االقرار به".
عبَّر مندوب الشباب عن أسفه من أن دول الشمال قد أعفت نفسها من
تحمل مسبولٌة تؽٌّر المناخ "التً تسبب فٌها جٌلكم".
رحَّ ب مندوب الحكومة المحلٌة والهٌبات البلدٌة بإعبلن المؽرب
بإعداد جدول أعمال لٌما -بارٌس للدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ.
أكد مندوب الشعوب األصلٌة أن الثبلث رسابل الخاصة بهم قد تم
تضمٌنها جزبٌا ً فً االتفاقٌة ولكن لٌس بصورة كاملة وطالب بحقوق
الشعوب األصلٌة وبهدؾ درجة حرارة أقل من  1.5درجة مبوٌة
واالعتراؾ بالمعارؾ التقلٌدٌة واحترامها.
اتفاقٌة بارٌس والقرار ذي الصلة :اتفاقٌة بارٌس :تتضمن اتفاقٌة
بارٌس (المرفقة بـ  16 )FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1بند
تمهٌدي و 29بند فً منطوق االتفاقٌة ٌ .تناول التمهٌد عدة
موضوعات منها:
 إن االتفاقٌة مبنٌة على مبادئ االتفاقٌة اإلطارٌة وتشمل
مبدأ المساواة والمسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة
والقدرات ذات الصلة فً ضوء الظروؾ الوطنٌة
المختلفة.
 الحاجة إلى استجابة فعَّالة ومتزاٌدة للتهدٌد الطارئ من
تؽٌّر المناخ على أساس أفضل المعارؾ العلمٌة.
 االحتٌاجات والظروؾ الخاصة لؤلطراؾ من الدول
النامٌة وبصفة خاصة تلك المُعرضة لمخاطر آثار تؽٌّر
المناخ ،وتحدٌداً احتٌاجات أقل البلدان نمواً فٌما ٌتعلق
بالتموٌل ونقل التكنولوجٌا.
ٌ مكن أٌضا ً أن تتؤثر األطراؾ بآثار التدابٌر المتخذة
استجابة لتؽٌّر المناخ.
 العبلقة بٌن إجراءات واستجابات وأعمال تؽٌّر المناخ مع
الفرصة المتساوٌة فً الوصول إلى التنمٌة المستدامة.
 أولوٌة حماٌة األمن الؽذابً والقضاء على الفقر.
 ضرورة التحول أو النقل العادل للقوى العاملة.
 الحاجة إلى احترام وتعزٌز والتعامل مع حقوق اإلنسان
والحق فً الصحة وحقوق الشعوب األصلٌة والمجتمعات
المحلٌة والمهاجرٌن واألطفال واألشخاص ذوي
االحتٌاجات الخاصة واألفراد المُعرضٌن للمخاطر والحق
فً التنمٌة والمساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة
والمساواة بٌن األجٌال عند اتخاذ إجراءات تؽٌّر المناخ.
 حماٌة وتعزٌز بالوعات ومستودعات ؼازات الدفٌبة.
 سبلمة األنظمة البٌبٌة وتشمل المحٌطات وحماٌة التنوع
البٌولوجً وما ٌُشٌر إلٌه اآلخرون بؤمنا األرض وإعطاء
بعض األهمٌة لمفهوم "العدالة المناخٌة".
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 أهمٌة ُسبُل الحٌاة المستدامة واستدامة االستهبلك واإلنتاج.
المادة ( 1تعرٌفات) :تنطبق التعرٌفات المدرجة فً المادة  1على هذه
االتفاقٌة .وباإلضافة إلى ذلك فإن "االتفاقٌة اإلطارٌة" تعنً اتفاقٌة
األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽ ٌّر المناخ و"مإتمر األطراؾ" ٌعنً
مإتمر أطراؾ االتفاقٌة اإلطارٌة و"طرؾ" ٌعنً طرؾ االتفاقٌة.
المادة ( 2الهدف) :هذه االتفاقٌة فً سعٌها نحو تعزٌز تنفٌذ االتفاقٌة
اإلطارٌة متضمنة الهدؾ الخاص بها تهدؾ إلى تعزٌز االستجابة
العالمٌة لتهدٌدات تؽٌّر المناخ وذلك فً سٌاق التنمٌة المستدامة
وجهود القضاء على الفقر ،وٌشمل ذلك:
الحد من زٌادة متوسط درجة الحرارة العالمٌة عن 2

درجة مبوٌة مقارنة بمستوٌات ما قبل العصر الصناعً
والقٌام بالجهود البلزمة للحد من زٌادة درجة الحرارة عن
 1.5درجة مبوٌة مقارنة بمستوٌات ما قبل العصر
الصناعً واإلقرار بؤن ذلك سوؾ ٌساهم بصورة كبٌرة
فً تقلٌل مخاطر وآثار تؽٌّر المناخ .
 زٌادة القدرة على التكٌّؾ لآلثار العكسٌة لتؽٌّر المناخ
ودعم المرونة للتؽٌرات المناخٌة ودعم التنمٌة التً تتسم
بانخفاض انبعاثات ؼازات الدفٌبة بحٌث ال تمثل تهدٌداً
على اإلنتاج الؽذابً.
 تقدٌم تدفقات مالٌة تتسق مع المسار نحو التنمٌة التً تتسم
بانخفاض انبعاثات ؼازات الدفٌبة ومقاومة آثار تؽٌّر
المناخ.
ٌ تم تنفٌذ هذه االتفاقٌة لتعكس مبادئ المساواة ومبدأ
المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة
وذلك فً ضوء الظروؾ الوطنٌة المختلفة.
مادة ( 3التخفٌف) :هناك مساهمات محددة على المستوى الوطنً
كاستجابة عالمٌة لتؽٌّر المناخ ،ولذلك فإن على كل األطراؾ أن تتولى
القٌام بجهود طموحة واإلببلغ عنها كما هو مُحدد فً المواد  4و7
و 9و 10و 11و 13حتى ٌتم تحقٌق الهدؾ من هذه االتفاقٌة (المادة
 .)2وسوؾ ٌتم زٌادة جهود كل األطراؾ بمرور الوقت بٌنما ٌتم
اإلقرار بالحاجة إلى دعم األطراؾ من الدول النامٌة فً التنفٌذ الفعَّال
لهذه االتفاقٌة.
المادة ( 4المساهمات الفردٌة) :تنص هذه المادة على:
 بهدؾ تحقٌق هدؾ درجة الحرارة طوٌل األجل المُحدد فً
المادة  ،2تهدؾ األطراؾ إلى الوصول إلى أقصى حد من
انبعاثات ؼازات الدفٌبة بؤقصى سرعة ممكنة وإدراك بؤن
هذا الحد األقصى سوؾ ٌستلزم وقتا ً أطول بالنسبة
لؤلطراؾ من الدول النامٌة ثم القٌام بعمل تخفٌضات
سرٌعة بعد ذلك طبقا ً ألفضل العلم المتاح بحٌث ٌتم تحقٌق
التوازن بٌن االنبعاثات الناتجة عن أنشطة بشرٌة من
مصادرها وإزالتها عن طرٌق بالوعات ؼازات الدفٌبة
وذلك فً النصؾ الثانً من هذا القرن على أن ٌتم ذلك
على أساس المساواة وفً سٌاق التنمٌة المستدامة وجهود
القضاء على الفقر.
ٌ تولى كل طرؾ إعداد واإلببلغ عن والحفاظ على مستوى
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً التً ٌنوي
تحقٌقها .وتتولى األطراؾ تنفٌذ جهود تخفٌؾ محلٌة بهدؾ
تحقٌق الهدؾ من هذه المساهمات.
 وسوؾ تمثل كل مساهمات متتابعة لؤلطراؾ تصاعداً أو
ً
مقارنة بالمساهمات الحالٌة لهذا الطرؾ وتعكس
زٌادة
أعلى طموح ممكن له ،كما تعكس المسبولٌات المشتركة
لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة فً ضوء الظروؾ
الوطنٌة المختلفة.
ٌ جب أن تستمر األطراؾ من الدول المتقدمة فً تولً
دور القٌادة عن طرٌق التعهد بؤهداؾ مطلقة لتخفٌض
االنبعاثات فً كل قطاعات االقتصاد .كما ٌجب أن تستمر
األطراؾ من الدول النامٌة فً تعزٌز جهود التخفٌؾ لدٌها
وٌتم تشجٌعها ألن تتحول إلى أهداؾ لتقلٌل أو الحد من
االنبعاثات فً كل قطاعات االقتصاد فً ضوء الظروؾ
الوطنٌة المختلفة.
 سٌتم تقدٌم الدعم لؤلطراؾ من الدول النامٌة لتنفٌذ هذه
المادة وذلك طبقا ً للمواد  9و 10و 11واإلقرار بؤن الدعم
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المُعزز لؤلطراؾ من الدول النامٌة سوؾ ٌسمح بطموح
أعلى فً إجراءاتهم.
ٌ مكن أن تقوم أقل البلدان نمواً والدول الجزرٌة الصؽٌرة
النامٌة بإعداد واإلببلغ عن استراتٌجٌات وخطط
وإجراءات ألعمال التنمٌة منخفضة فً انبعاثات ؼازات
الدفٌبة طبقا ً للظروؾ الخاصة لها.
ٌُ مكن للفوابد المشتركة للتخفٌؾ والناشبة عن إجراءات
التكٌّؾ التً قامت بها األطراؾ و/أو خطط التنوع
االقتصادي أن تساهم فً نتابج التخفٌؾ ضمن هذه المادة.
 تلتزم كل األطراؾ عند اإلببلغ عن المساهمات المحددة
على المستوى الوطنً الخاصة بها أن تقدم المعلومات
البلزمة للوضوح والشفافٌة والفهم طبقا ً للمُقرر  /1م أ-
 21وأي قرارات أخرى صادرة من مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة.
ٌ لتزم كل طرؾ باإلببلغ عن مساهمة محددة على
المستوى الوطنً كل خمس سنوات طبقا ً للمُقرر /1م أ-
 21وأي قرارات أخرى ذات صلة بمقررات مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة
وأن ٌتم إخطاره بنتابج التقٌٌم العالمً المُشار إلٌه فً
المادة  .14وسوؾ ٌتولى مإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة النظر فً أُطر زمنٌة
مشتركة للمساهمات المحددة على المستوى الوطنً فً
دورته األولى.
ٌ جوز للطرؾ فً أي وقت تعدٌل مساهماته القابمة بهدؾ
تعزٌز مستوى طموحه طبقا ً للتوجٌه الذي تم إقراره من
مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
االتفاقٌة.
ٌ تم تسجٌل المساهمات المحددة على المستوى الوطنً فً
سجل عام تحتفظ به األمانة.
 وعند عمل الحسابات الخاصة باالنبعاثات الناشبة عن
األنشطة البشرٌة وإزالتها طبقا ً للمساهمات المحددة على
المستوى الوطنً ،تتعهد األطراؾ بتعزٌز السبلمة البٌبٌة
والشفافٌة والدقة واالكتمال والمقارنة واالتساق .وتضمن
تجنب الع َّد المزدوج وذلك طبقا ً للتوجٌهات التً تم إقرارها
من مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
االتفاقٌة.
 فً سٌاق المساهمات المحددة على المستوى الوطنً وعند
اإلقرار بإجراءات التخفٌؾ أو تنفٌذها والمتعلقة
باالنبعاثات الناشبة عن األنشطة البشرٌة أو إزالتهاٌ ،جب
على األطراؾ أن تضع فً اعتبارها ،إذا أمكن ،األنظمة
والتوجٌه القابم بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة وذلك فً ضوء
أحكام الفقرة  13من هذه المادة.
 عند تنفٌذ هذه االتفاقٌة تلتزم األطراؾ بؤن تضع فً
اعتبارها مخاوؾ األطراؾ ذات االقتصادٌات األكثر تؤثراً
بآثار تدابٌر االستجابة وبصفة خاصة األطراؾ من الدول
النامٌة.
 تلتزم األطراؾ ،وتشمل منظمات التكامل االقتصادي
اإلقلٌمً والدول األعضاء بها والتً وصلت إلى اتفاق،
للعمل سوٌا ً بموجب الفقرة  2من هذه المادة أن تخطر
األمانة ببنود هذه االتفاقٌة وتشمل مستوى االنبعاثات
المُخصص لكل طرؾ فً الفترة الزمنٌة المُخصصة
عندما ٌقومون باإلببلغ عن مساهماتهم .وسوؾ تتولى
األمانة بدورها إخطار األطراؾ والجهات الموقعة على
االتفاقٌة اإلطارٌة ببنود هذه االتفاقٌة.
 سٌكون كل طرؾ من هذه االتفاقٌة مسبوالً عن مستوى
االنبعاثات الخاص به كما هو مُحدد فً االتفاقٌة المُشار
إلٌها فً المادة  16 -4أعبله وطبقا ً للفقرات  13و 14من
هذه المادة والمواد  13و.15
ٌ جب أن تعمل كل األطراؾ على صٌاؼة واإلببلغ عن
استراتٌجٌات تنمٌة طوٌلة األجل منخفضة فً انبعاثات
ؼازات الدفٌبة طبقا ً للمادة  2مع األخذ فً االعتبار
المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة
وذلك فً ضوء الظروؾ الوطنٌة المختلفة.
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المادة ( 5الغابات) :تنص هذه المادة على:
ٌ جب على األطراؾ أن تتخذ إجراءات للحفاظ على
وتعزٌز بالوعات ومستودعات ؼازات الدفٌبة المُشار إلٌها
فً المادة ( 1 -4د) وتشمل الؽابات.
 تشجٌع األطراؾ على اتخاذ إجراءات لتنفٌذ ودعم اإلطار
الحالً المُحدد فً االرشادات والقرارات التً تم االتفاق
علٌها بالفعل بموجب االتفاقٌة للسٌاسات والحوافز
اإلٌجابٌة لؤلنشطة ذات الصلة بالمبادرة المُعززة وسٌاسات
بدٌلة مثل ال ُنهج المشتركة للتخفٌؾ والتكٌّؾ لئلدارة
الكاملة والمستدامة للؽابات مع التؤكٌد على تحفٌز فوابد
عدم استخدام الكربون المتعلقة بهذه ال ُنهج وٌتم تموٌل
أنشطة التنفٌذ والدعم هذه بنا ًء على النتابج المُحققة.
المادة ( 6ال ُنهج التعاونٌة) :تنص هذه المادة على:
 تقر األطراؾ بؤن بعض األطراؾ تمٌل إلى اتباع نهج
التعاون الطوعً فً تنفٌذ المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً الخاصة بها وذلك لتسمح بطموح أعلى
فً إجراءات التخفٌؾ والتكٌّؾ لدٌها ولدعم التنمٌة
المستدامة والسبلمة البٌبٌة.
 تتعهد األطراؾ عند اشتراكها على أساس طوعً فً
ال ُنهج التعاونٌة التً تشمل استخدام نتابج التخفٌؾ المنقولة
دولٌا ً فً المساهمات الخاصة بها ..تتعهد بؤن تدعم التنمٌة
المستدامة وتضمن السبلمة البٌبٌة والشفافٌة وتشمل
الحوكمة وأن ُتطبق أنظمة محاسبٌة قوٌة لضمان عدة
أمور من بٌنها تجنب الع َّد المزدوج واالتساق مع
التوجٌهات التً أقرها مإتمر األطراؾ العاملة بوصفه
اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة.
 استخدام نتابج التخفٌؾ المنقولة دولٌا ً لتحقٌق المساهمات
المحددة على المستوى الوطنً بموجب االتفاقٌة سٌكون
طوعٌا ً وٌتم السماح به بواسطة األطراؾ المشاركة.
 إنشاء آلٌة للمساهمة فً تخفٌؾ انبعاثات ؼازات الدفٌبة
ودعم التنمٌة المستدامة ضمن سلطة وتوجٌه مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة
لٌتم استخدامه بواسطة األطراؾ على أساس طوعً .وٌتم
اإلشراؾ على هذه اآللٌة بواسطة الجهة التً ٌُحددها
مإتمر األطراؾ العامل ،وتهدؾ إلى المساعدة فً تخفٌؾ
انبعاثات ؼازات الدفٌبة بٌنما ُتعزز من التنمٌة المستدامة
لتحفٌز تٌسٌر المشاركة فً تخفٌؾ انبعاثات ؼازات الدفٌبة
بواسطة الكٌانات العامة والخاصة المخولة بواسطة طرؾ
االتفاقٌة ،والمساهمة فً تخفٌض مستوٌات االنبعاثات فً
الطرؾ المضٌؾ الذي سٌستفٌد من أنشطة التخفٌؾ
الناشبة عن تخفٌض االنبعاثات والتً ٌمكن أن تستخدم
أٌضا ً بواسطة طرؾ آخر للوفاء بالمساهمات الخاصة به
وإلحداث تخفٌؾ عام لبلنبعاثات العالمٌة.
 لن ٌتم استخدام تخفٌضات االنبعاثات الناشبة عن اآللٌة
المشار إلٌها فً الفقرة  4من هذه المادة لتوضٌح انجازات
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً الخاصة
بالطرؾ المُضٌؾ إذا ما تم استخدامها بواسطة طرؾ آخر
لتوضٌح انجازاته فً المساهمات المحددة على المستوى
الوطنً.
ٌ ضمن مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً االتفاقٌة أن عوابد األنشطة الخاصة باآللٌة المشار إلٌها
فً الفقرة  4من هذه المادة ستستخدم لتؽطٌة النفقات
اإلدارٌة باإلضافة إلى مساعدة األطراؾ من الدول النامٌة
المُعرضة لآلثار العكسٌة لتؽٌّر المناخ فً الوفاء
باحتٌاجات التكٌّؾ لدٌها.
 تعتمد الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة القواعد واألسالٌب
واإلجراءات الخاصة باآللٌة المُشار إلٌها فً الفقرة  4من
هذه المادة.
 تقر األطراؾ بؤهمٌة توافر ُنهج ؼٌر سوقٌة متكاملة
وشاملة ومتوازنة للمساعدة فً تنفٌذ المساهمات المحددة
على المستوى الوطنً وذلك فً سٌاق التنمٌة المستدامة
والقضاء على الفقر على أن تكون فً صورة متسقة

الثالثاء  21ديسمبر /كانون األول 3121
14
وفعّالة وتشمل عدة أمور منها التخفٌؾ والتكٌّؾ والتموٌل
ونقل التكنولوجٌا وبناء القدارت .وسوؾ تهدؾ هذه النهج
إلى تعزٌز طموح التخفٌؾ والتكٌّؾ وتعزٌز مشاركة
القطاع الخاص فً تنفٌذ المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً باإلضافة إلى توفٌر فرص التنسٌق بٌن
األدوات والترتٌبات المإسسٌة ذات الصلة.
 إطار النهج ؼٌر السوقٌة ٌتم تحدٌده لتشجٌع ال ُنهج ؼٌر
السوقٌة المُشار إلٌها فً الفقرة  8من هذه المادة.
المادة  ( 7التكٌف) :تنص هذه المادة على:
 تحدد األطراؾ هدفا ً عالمٌا ً حول التكٌؾ لتعزٌز القدرة
على التكٌؾ وتعزٌز المرونة وتقلٌل التعرض لمخاطر
تؽٌّر المناخ وذلك بهدؾ المساهمة فً التنمٌة المستدامة
وضمان استجابة التكٌّؾ فً سٌاق هدؾ درجة الحرارة
المشار إلٌه فً المادة .2
 تدرك األطراؾ أن التكٌّؾ هو تحدي عالمً ٌواجهه
الجمٌع وله أبعاد محلٌة وقومٌة وإقلٌمٌة ودولٌة وأنه من
المكونات األساسٌة وٌساهم فً االستجابة العالمٌة طوٌلة
األمل لتؽٌّر المناخ لحماٌة الشعوب و ُسبُل المعٌشة
واألنظمة البٌبٌة .وأنه ٌؤخذ فً االعتبار االحتٌاجات
العاجلة والمُلحة لؤلطراؾ من الدولة النامٌة وبصفة
خاصة تلك المعرضة لآلثار العكسٌة لتؽٌّر المناخ.
 سٌتم اإلقرار بجهود التكٌّؾ التً تقوم بها االطراؾ من
الدول النامٌة طبقا ً لؤلسالٌب التً تقرها الدورة األولى
لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
االتفاقٌة.
 تدرك األطراؾ بؤن االحتٌاجات الحالٌة للتكٌّؾ ٌجب أن
تكون نابعة من الدول وتستجٌب للنوع االجتماعً
واألنظمة البٌبٌة وٌجب أن تكون مبنٌة وموجهة بواسطة
أفضل العلوم المتاحة والمعارؾ التقلٌدٌة ومعارؾ
الشعوب األصلٌة وأنظمة المعرفة المحٌة إذا أمكن.
وٌهدؾ دمج التكٌّؾ فً السٌاسات واإلجراءات االجتماعٌة
 االقتصادٌة والبٌبٌة إذا أمكن ذلك. تقر االطراؾ بؤهمٌة دعم التعاون الدولً لجهود التكٌّؾ
وأهمٌة األخذ فً االعتبار احتٌاجات األطراؾ من الدول
النامٌة وبصفة خاصة تلك المعرضة لآلثار العكسٌة لتؽٌّر
المناخ.
ٌ جب أن تسعى األطراؾ لدعم التعاون فٌما بٌنها لتعزٌز
اجراءات التكٌؾ مع األخذ فً األعتبار إطار كانكون
للتكٌّؾ وٌشمل ما ٌرتبط بالعلم والتخطٌط والسٌاسات
والتنفٌذ المتعلقة باجراءات التخفٌؾ .باإلضافة إلى تعزٌز
الترتٌبات المإسسٌة و تشمل تلك المتضمنة داخل االتفاقٌة
والتً تخدم االتفاقٌة ،لدعم تجمٌع المعلومات والمعارؾ
ذات الصلة و تقدٌم الدعم التقنً لؤلطراؾ وتعزٌز
المعارؾ العلمٌة حول المناخ و تشمل البحوث و
المبلحظات المنتظمة لنظام المناخ وأنظمة اإلنذار المُبكر
بحٌث تقدم معلومات لخدمات المناخ وتدعم اتخاذ القرار،
وتساعد األطراؾ من الدول النامٌة فً تحدٌد الممارسات
الفعالة للتكٌّؾ واحتٌاجات وأولوٌات التكٌّؾ والدعم المُقدم
والذي ٌتم الحصول علٌه لجهود وأعمال التكٌّؾ،
والتحدٌات والفجوات بصورة تتسق مع تشجٌع الممارسات
الجٌدة وتحسٌن فعالٌة واستدامة إجراءات التكٌّؾ.
ٌ تم تشجٌع المنظمات والهٌبات المتخصصة باألمم المتحدة
لدعم مجهود األطراؾ فى تنفٌذ االجراءات المُشار إلٌها
فى الفقرة  7من هذه المادة مع األخذ فى االعتبار أحكام
الفقرة  5من هذه المادة.
ٌ لتزم كل طرؾ باالشتراك فى عملٌات التخطٌط والتكٌّؾ
وتنفٌذ اإلجراءات وتشمل إعداد وتحسٌن الخطط
والسٌاسات و /أو المساهمات ذات الصلة والتى ٌمكن أن
تشمل تنفٌذ خطط التكٌّؾ وتعهدات و /أو جهود التكٌّؾ،
وعملٌة صٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌّؾ الوطنٌة ،وتقٌٌم آثار
ومخاطر تؽٌّر المناخ وذلك بهدؾ صٌاؼة إجراءات
مُحددة األولوٌة على المستوى الوطنى مع الوضع فى
االعتبار الشعوب والمناطق واألنظمة البٌبٌة المُعرضة
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للمخاطر ،والمتابعة والتقٌٌم وال َتعلم من خطط وسٌاسات
وبرامج وإجراءات التكٌّؾ وبناء قدرة األنظمة االجتماعٌة
واالقتصادٌة والبٌبٌة على التصدي للمخاطر وٌشمل ذلك
التنوع االقتصادى واإلدارة المستدامة للموارد الطبٌعٌة .
ٌ جب أن ٌقوم كل طرؾ ،كلما أمكن ،بتقدٌم وتحدٌث
الببلؼات الخاصة بالتكٌّؾ بصورة دورٌة والتى ٌمكن أن
تتضمن األولوٌات واحتٌاجات وخطط وإجراءات التنفٌذ
والدعم دون خلق أٌه أعباء إضافٌة على األطراؾ من
الدول النامٌة .
 الببلؼات الخاصة بالتكٌّؾ والمشار إلٌها فى الفقرة 10
من هذة المادة ٌجب أن ٌتم تقٌٌمها وتحدٌثها بصفة دورٌة
كمكون او باالرتباط باالببلؼات أو المستندات األخرى
وتشمل خطط التكٌّؾ الوطنٌة والمساهمات المحددة على
المستوى الوطنً المشار إلٌها فى المادة  4فقرة  2و /أو
الببلؼات الوطنٌة.
ٌ تم تسجٌل الببلؼات الوطنٌة المُشار الٌها فى الفقرة 10
من هذه المادة فى سجل عام تحتفظ به األمانة.
 سٌتم تقدٌم دعم دولً مستمر وم ّ
ُعزز إلى األطراؾ من
الدول النامٌة لتنفٌذ الفقرات  11 ،10 ،9 ،7من هذه
المادة طبقا ً ألحكام المواد .11 ،10 ،9
 سوؾ ٌعمل التقٌٌم العالمى المُشار إلٌه فى المادة 14
على :اإلقرار بجهود التكٌّؾ التى تقوم بها األطراؾ من
الدول النامٌة ،وتعزٌز تنفٌذ خطط التكٌّؾ مع االخذ بنظر
االعتبار ببلؼات التكٌّؾ المُشار إلٌها فى الفقرة  10من
هذه المادة ومراجعة مبلءمة وفعَّالٌة عملٌات التكٌّؾ
والدعم.
 مراجعة التقدم الكلى الذى تم إقراره فى تنفٌذ الهدؾ
العالمى للتكٌّؾ والمُشار إلٌه فى الفقرة  1من هذه المادة.
المادة ( 8الخسائر واألضرار) :تنص هذه المادة على:
ُتدرك األطراؾ أهمٌة تخفٌض وتقلٌل والتعامل مع

الخسابر واألضرار المتعلقة باآلثار العكسٌة لتؽٌّر المناخ
وتشمل الظواهر المناخٌة المتطرفة واألحداث بطٌبة
الظهور ودور التنمٌة المستدامة فى تقلٌل مخاطر الخسابر
واألضرار.
 ستكون آلٌة وارسو الدولٌة تابعة لسلطة وتوجٌه مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة.
وٌمكن أن ٌتم تعزٌزها وتدعٌمها طبقا ً لما ٌراه مإتمر
األطراؾ العامل .
ٌ جب على األطراؾ أن ُت ّ
عزز من فهم وإجراءات ودعم
األعمال التعاونٌة والتٌسٌرٌة المتعلقة بالخسابر واألضرار
ذات الصلة باآلثار العكسٌة لتؽٌّر المناخ.
 وبالتالً ،فإن محاوالت التعاون والتٌسٌر لتعزٌز الفهم
واإلجراءات والدعم ٌمكن أن تتضمن :أنظمة اإلنذار
المُبكر ،واالستعداد للطوارئ واألحداث بطٌبة الظهور
واألحداث التى تتضمن خسابر وأضرار دابمة وال ٌمكن
تعوٌضها ،والتقٌٌم واإلدارة الشاملة للمخاطر ،وشركات
تؤمٌن المخاطر ،وتجمٌع مخاطر المناخ والحلول التؤمٌنٌة
األخرى ،والخسابر االقتصادٌة ومرونة المجتمعات و ُسبُل
المعٌشة والنظم االٌكولوجٌة.
 تلتزم آلٌة وارسو الدولٌة بالتعاون مع الهٌبات وفرق
الخبراء القابمة بموجب االتفاقٌة باإلضافة إلى المنظمات
والكٌانات ذات الخبرة خارج االتفاقٌة .
المادة ( 9التموٌل) :تنص هذه المادة على:
 تلتزم األطراؾ من الدول المتقدمة بتقدٌم الموارد المالٌة
لمساعدة األطراؾ من الدول النامٌة فٌما ٌتعلق بالتخفٌؾ
والتكٌّؾ الستكمال التزاماتها القابمة بموجب االتفاقٌة
اإلطارٌة.
ٌ تم تشجٌع األطراؾ األخرى على تقدٌم أو االستمرار فى
تقدٌم الدعم بصورة طوعٌة.
 كجزء من الجهود العالمٌةٌ ،جب على الدول المتقدمة أن
تستمر فى تولً دور القٌادة فى تعببة تموٌل المناخ من
نطاق متسع من المصادر واألدوات والقنوات ،مع
مبلحظة الدور الكبٌر لؤلموال العامة من خبلل العدٌد من
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اإلجراءات وتشمل دعم االستراتٌجٌات النابعة من الدول،
وأخذ فى االعتبار احتٌاجات وأولوٌات األطراؾ من
الدول النامٌة .وٌجب أن تكون تعببة تموٌل المناخ متزاٌدة
عن الجهود السابقة فى التموٌل.
ٌ جب أن ٌهدؾ توفٌر الموارد المالٌة المتزاٌدة إلى تحقٌق
التوازن بٌن التخفٌؾ والتكٌّؾ مع وضع فى االعتبار
االستراتٌجٌات النابعة من الدول وأولوٌات واحتٌاجات
األطراؾ من الدول النامٌة وبصفة خاصة تلك المُعرضة
للمخاطر العكسٌة للمناخ ولدٌها قٌود كبٌرة على القدرات
مثل أقل البلدان نمواً والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة
وبالنظر الى الموارد العامة والموارد الخاصة بالمنح
والموجهة للتكٌّؾ.
 تلتزم األطراؾ من الدول المتقدمة باإلببلغ كل سنتٌن عن
المعلومات الكمٌّة والكٌفٌة المتعلقة بالفقرتٌن ا و 3من هذه
المادة وٌشمل ذلك المستوٌات المتوقعة للموارد المالٌة
العامة التى سٌتم تقدٌمها للدول النامٌة .وٌتم تشجٌع
األطراؾ األخرى التى تقدم الموارد على اإلببلغ عن هذه
المعلومات على سنتٌن وبصورة طوعٌة.
 التقٌٌم العالمً المُشار إلٌه فى المادة  14سوؾ ٌضع فى
االعتبار المعلومات ذات الصلة المقدمة من األطراؾ من
الدول المتقدمة و /أو الهٌبات التابعة لبلتفاقٌة حول الجهود
المتعلقة بتموٌل المناخ.
 تلتزم األطراؾ من الدول المتقدمة بتقدٌم معلومات شفافة
ومتسقة حول دعم الدول النامٌة والذى ٌتم تقدٌمه وتعببته
من خبلل المساعدات العامة على سنتٌن وذلك طبقا ً
لؤلسالٌب واإلجراءات واإلرشادات التى ُت ّقرها الدورة
األولى من اجتماع األطراؾ العاملة بوصفه اجتماع
األطراؾ فً االتفاقٌة طبقا ً لما هو محدد فى المادة 13
الفقرة  .13وٌتم تشجٌع األطراؾ األخرى على القٌام
بذلك .
 سوؾ تعمل اآللٌة المالٌة لبلتفاقٌة اإلطارٌة وتشمل
الهٌبات العاملة فى خدمة اآللٌة المالٌة لهذه االتفاقٌة.
 تهدؾ المإسسات التى تخدم هذه االتفاقٌة وتشمل الهٌبات
والكٌانات العاملة لئلستراتٌجٌة المالٌة لبلتفاقٌة اإلطارٌة
إلى ضمان الوصول الفعَّال للموارد المالٌة من خبلل
إجراءات موافقة ُم َّبسّطة ودعم م َُحسَّن الستعدادات
األطراؾ من الدول النامٌة وبصفة خاصة أقل البلدان نمواً
والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة .وذلك فى سٌاق
االستراتجٌات والخطط الوطنٌة الخاصة بالمناخ.
المادة ( 10تطوٌر ونقل التكنولوجٌا) :تنص هذه المادة على:
• تتبادل األطراؾ رإٌة طوٌلة األجل حول أهمٌة تحقٌق تطوٌر
ونقل التكنولوجٌا بصورة كاملة بهدؾ تحسٌن القدرة على
التكٌؾ مع تؽٌر المناخ والحد من انبعاثات ؼازات الدفٌبة.
• أحاطت األطراؾ علما ً بؤهمٌة التكنولوجٌا لتنفٌذ إجراءات
التخفٌؾ والتكٌؾ بموجب هذه االتفاقٌة واالعتراؾ بالجهود
الحالٌة لنشر التكنولوجٌا ،ولهذا ٌتعٌن علٌهم تعزٌز العمل
التعاونً فً مجال تطوٌر ونقل التكنولوجٌا.
• ٌتعٌن أن تصب آلٌة التكنولوجٌا التً تم وضعها بموجب
االتفاقٌة اإلطارٌة فً مصلحة هذه االتفاقٌة.
• ٌتم ترسٌخ إطار التكنولوجٌا لتقدٌم التوجٌه واسع النطاق لعمل
آلٌة التكنولوجٌا فً دعم وتٌسٌر العمل المعزز بشؤن تطوٌر
ونقل التكنولوجٌا من أجل دعم تنفٌذ هذا االتفاق ،سعٌا ً لتحقٌق
الرإٌة طوٌلة األجل المشار إلٌها فً الفقرة  1من هذه المادة.
• ٌعتبر تسرٌع وتشجٌع وتمكٌن االبتكار أمراً حاسما ً لبلستجابة
الفعالة العالمٌة طوٌلة األجل لتؽٌر المناخ وتعزٌز النمو
االقتصادي والتنمٌة المستدامةٌ .جب أن ٌحظى هذا الجهد عند
اللزوم بدعم آلٌة التكنولوجٌا واآللٌة المالٌة لبلتفاقٌة اإلطارٌة،
من خبلل السبل المالٌة ،لتحقٌق النهج التعاونٌة للبحث
والتطوٌر وتٌسٌر وصول األطراؾ من الدول النامٌة إلى
التكنولوجٌا ،وال سٌما خبلل المراحل األولى لدورة
التكنولوجٌا.
• ٌتعٌن تقدٌم الدعم ،شامبل الدعم المالً ،لؤلطراؾ من الدول
النامٌة حتى تتمكن من تنفٌذ هذه المادة وتعزٌز العمل التعاونً
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الذي ٌهدؾ إلى تطوٌر ونقل التكنولوجٌا فً مراحل مختلفة من
دورة التكنولوجٌا ،مع مراعاة تحقٌق التوازن بٌن دعم التخفٌؾ
والتكٌؾٌ .تعٌن أن ٌراعً التقٌٌم العالمً المشار إلٌه فً المادة
 14المعلومات المتاحة حول الجهود ذات الصلة بدعم تطوٌر
ونقل التكنولوجٌا لؤلطراؾ من الدول النامٌة .
المادة ( 11بناء القدرات) :تنص هذه المادة على :
• ٌنبؽً أن تعمل جهود بناء القدرات فً إطار هذه االتفاقٌة
على تعزٌز قدرات وإمكانات األطراؾ من الدول النامٌة ،
وال سٌما الدول األقل قدرة ،مثل أقل البلدان نمواً والدول
المعرضة بشكل خاص لآلثار الضارة لتؽٌر المناخ ،مثل
الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة ،وذلك حتى تتمكن من
اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لتؽٌر المناخ ،ومنها على
سبٌل المثال ال الحصر ،تنفٌذ إجراءات التكٌؾ والتخفٌؾ
وتٌسٌر تطوٌر ونشر التكنولوجٌا والحصول على تموٌل
المناخ والجوانب ذات الصلة من التعلٌم والتدرٌب والتوعٌة
العامة وإببلغ المعلومات فً الوقت المناسب وبطرٌقة دقٌقة
وشفافة.
• ٌتعٌن أن تكون عملٌة بناء القدرات بمبادرة من الدول ،وأن
تستجٌب لبلحتٌاجات الوطنٌة ،وتعزز الملكٌة القطرٌة
لؤلطراؾ ،وتحدٌداً لؤلطراؾ من الدول النامٌة على
المستوٌات الوطنٌة ودون الوطنٌة والمحلٌة .وٌنبؽً أن
تسترشد عملٌة بناء القدرات بالدروس المستفادة من أنشطة
بناء القدرات التً نصت علٌها االتفاقٌة اإلطارٌة ،وٌنبؽً
أن تكون عملٌة تكرارٌة وفعالة وشاملة وقابمة على
المشاركة وتراعً النوع االجتماعً.
• ٌنبؽً أن تتعاون جمٌع األطراؾ لتعزٌز قدرة األطراؾ من
الدول النامٌة لتنفٌذ هذا االتفاق .وٌنبؽً أن تقوم األطراؾ
من الدول المتقدمة بتعزٌز الدعم إلجراءات بناء قدرات
األطراؾ من الدول النامٌة .
• ٌنبؽً أن تعزز جمٌع األطراؾ قدرة الدول النامٌة لتنفٌذ
هذه االتفاقٌة من خبلل النهج اإلقلٌمٌة والثنابٌة والمتعددة
األطراؾ ،وٌنبؽً أن تقوم بإببلغ إجراءات أو تدابٌر بناء
القدرات بشكل منتظم .وعلى األطراؾ من الدول النامٌة أن
تواظب على اإلببلغ بالتقدم المحرز فً تنفٌذ خطط بناء
القدرات والسٌاسات واإلجراءات أو التدابٌر البلزمة لتنفٌذ
هذا االتفاق.
• ٌتعٌن تعزٌز أنشطة بناء القدرات من خبلل الترتٌبات
المإسسٌة المناسبة لدعم تنفٌذ االتفاقٌة من خبلل الترتٌبات
المإسسٌة المناسبة التً تم وضعها بموجب االتفاقٌة
اإلطارٌة التً تصب فً مصلحة هذه االتفاقٌة .وٌتعٌن أن
تنظر وتعتمد الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة قراراً بشؤن الترتٌبات
المإسسٌة األولٌة لبناء القدرات.
المادة ( 12التعلٌم والتدرٌب والتوعٌة العامة) :تتعاون األطراؾ
فً اتخاذ التدابٌر ،حسب االقتضاء ،لتعزٌز التعلٌم والتدرٌب والتوعٌة
العامة والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات بشؤن تؽٌر
المناخ ،واعترافا ً بؤهمٌة هذه الخطوات فٌما ٌتعلق بتعزٌز اإلجراءات
بموجب هذه االتفاقٌة.
المادة ( 13الشفافٌة) :تنص هذه المادة على:
• من أجل بناء الثقة المتبادلة وتعزٌز التنفٌذ الفعال ،تم وضع
إطار لتعزٌز الشفافٌة من أجل العمل والدعم مع المرونة
التً تؤخذ فً االعتبار قدرات األطراؾ المختلفة وتستند
على الخبرة الجماعٌة.
• عند تنفٌذ أحكام هذه المادةٌ ،جب أن ٌوفر إطار الشفافٌة
المرونة لتلك األطراؾ من الدول النامٌة التً تحتاج إلٌها
فً ضوء قدراتها .وٌنبؽً أن تنعكس هذه المرونة فً
األسالٌب واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة المشار إلٌها فً
الفقرة  13من هذه المادة.
• ٌتعٌن أن ٌقوم إطار الشفافٌة باإلضافة على ترتٌبات
الشفافٌة بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة وأن ٌعززها ،مع
االعتراؾ بالظروؾ الخاصة ألقل البلدان نمواً والدول
الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة ،وٌتعٌن تنفٌذ هذه الترتٌبات
بطرٌقة تٌسٌرٌة بعٌدة عن أي تدخل وعقاب ،وٌنبؽً أن
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تحترم السٌادة الوطنٌة وأن تتجنب وضع عبء ؼٌر مبرر
على األطراؾ.
• ٌتعٌن أن تشكل ترتٌبات الشفافٌة بموجب االتفاقٌة
اإلطارٌة ،وكذلك الببلؼات الوطنٌة وتقارٌر فترة السنتٌن
وتحدٌثات تقارٌر السنتٌن وعملٌة المراجعة والتقٌٌم الدولٌة
والتشاور والتحلٌل الدولً ،جزءاً من التجربة التً ٌعتمد
علٌها لتطوٌر األسالٌب واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة
بموجب الفقرة  13من هذه المادة.
• الؽرض من إطار شفافٌة العمل هو تقدٌم فكرة واضحة
للعمل عن إجراءات تؽٌر المناخ فً ضوء المادة  2من
االتفاقٌة اإلطارٌة ،بما فً ذلك الوضوح وتتبع التقدم
المحرز نحو تحقٌق األطراؾ شرط الببلؼات الوطنٌة
الفردٌة المنصوص علٌها فً المادة  ،4وإجراءات التكٌؾ
التً تتخذها األطراؾ بموجب المادة  ،7بما فً ذلك
الممارسات الجٌدة واألولوٌات واالحتٌاجات والفجوات،
وذلك إلثراء عملٌة الجرد العالمً بموجب المادة .14
• ٌتمثل الؽرض من وضع إطار لشفافٌة الدعم فً إضفاء
سمة الوضوح على الدعم الذي تقدمه وتتلقاه األطراؾ
الفردٌة ذات الصلة فً سٌاق إجراءات تؽٌر المناخ بموجب
المواد  4و 7و 9و 10و ،11وإلى أقصى حد ممكن ،من
أجل تقدٌم لمحة كاملة عن الدعم المالً الكلً المقدم ،إلثراء
عملٌة التقٌٌم العالمً بموجب المادة .14
• ٌتعٌن على كل طرؾ تقدٌم المعلومات التالٌة بشكل منتظم:
تقرٌر جرد وطنً حول االنبعاثات الناشبة عن أنشطة
بشرٌة حسب مصادرها والتخلص منها عن طرٌق بالوعات
ؼازات الدفٌبة ،وٌتم إعداد هذه التقارٌر باستخدام منهجٌات
الممارسة الجٌدة المقبولة لدى الهٌبة الحكومٌة الدولٌة
المعنٌة بتؽٌر المناخ بعد موافقة مإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة علٌها ،وباستخدام
المعلومات البلزمة لتتبع التقدم المحرز فً تنفٌذ وتحقٌق
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً بموجب المادة
.4
• ٌنبؽً أن ٌقدم كل طرؾ معلومات حول آثار تؽٌر المناخ
والتكٌؾ بموجب المادة  ،7حسب االقتضاء.
• ٌنبؽً على الدول المتقدمة من األطراؾ ،وؼٌرها من
األطراؾ التً تقدم الدعم أن توفر معلومات عن دعم
التموٌل ونقل التكنولوجٌا وبناء القدرات المقدم إلى
األطراؾ من الدول النامٌة بموجب المواد  9و  10و .11
• ٌنبؽً على األطراؾ من الدول النامٌة أن تقدم معلومات
عن دعم التموٌل ونقل التكنولوجٌا وبناء القدرات المقدم
والمتلقى بموجب المواد  9و  10و .11
• ٌتعٌن أن تخضع المعلومات المقدمة من قبل كل طرؾ
بموجب الفقرتٌن  7و 9من هذه المادة لعملٌة مراجعة
الخبراء التقنٌٌن وفقا ً للمقرر /1م أ  .21بالنسبة لؤلطراؾ
من الدول النامٌة التً تحتاج إلى هذه المعلومات فً ضوء
قدراتهاٌ ،تعٌن أن تتضمن عملٌة المراجعة المساعدة فً
تحدٌد احتٌاجات بناء القدرات .وباإلضافة إلى ذلك ،على
جمٌع األطراؾ أن تشارك فً الدراسة التٌسٌرٌة ومتعددة
األطراؾ للتقدم المحرز فٌما ٌتعلق بالجهود المبذولة
بموجب المادة  ،9وتنفٌذ وتحقٌق ما ٌخصها من المساهمات
المحددة على المستوى الوطنً.
• ٌتعٌن أن تنظر عملٌة مراجعة الخبراء التقنٌٌن فً الدعم
المقدم من األطراؾ ،حسب االقتضاء ،وتنفٌذ األطراؾ
للمساهمات المحددة على المستوى الوطنً وااللتزام بها.
كما ٌتعٌن أن تحدد عملٌة المراجعة المجاالت التً ٌمكن أن
تطورها األطراؾ ،وأن تتضمن المراجعة ترابط
المعلومات مع األسالٌب واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة
المشار إلٌها فً الفقرة  13من هذه المادة ،مع مراعاة
المرونة الممنوحة لؤلطراؾ وفقا ً للفقرة  2من هذه المادة.
وٌتعٌن أن تركز المراجعة بشكل خاص على القدرات
والظروؾ الوطنٌة لؤلطراؾ من الدول النامٌة المعنٌة.
• ٌتعٌن على الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة ،التً تقوم على الخبرة
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المكتسبة من الترتٌبات المتعلقة بالشفافٌة بموجب االتفاقٌة
اإلطارٌة وتوضٌح األحكام الواردة فً هذه المادة ،أن تعتمد
أسالٌب وإجراءات ومبادئ توجٌه مشتركة ،حسب
االقتضاء ،لشفافٌة العمل والدعم.
• ٌتعٌن تقدٌم الدعم للدول النامٌة حتى تتمكن من تنفٌذ هذه
المادة.
• كما ٌتعٌن تقدٌم الدعم لبناء القدرات ذات الصلة بالشفافٌة
فً األطراؾ من الدول النامٌة بصورة مستمرة.
المادة ( 14التقٌٌم العالمً) :تنص هذه المادة على:
• ٌتعٌن أن ٌقوم مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً االتفاقٌة بالتقٌٌم الدوري لتنفٌذ هذه االتفاقٌة
لتقٌٌم التقدم الجماعً المحرز نحو تحقٌق الؽرض من
االتفاقٌة واألهداؾ طوٌلة األجل (المشار إلٌها باسم "عملٌة
التقٌٌم العالمً") ،على أن ٌتم هذا التقٌٌم بطرٌقة شاملة
وتٌسٌرٌة ،ومراعاة األمور ذات الصلة بالتخفٌؾ والتكٌؾ
وسبل التنفٌذ والدعم ،وذلك على أساس من المساواة
وأفضل العلوم المتاحة.
• ٌتعٌن أن ٌقوم مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً االتفاقٌة بؤولى عملٌات التقٌٌم العالمً فً عام
 ،2023ثم كل خمس سنوات ما لم ٌقرر المإتمر خبلؾ
ذلك.
• ٌجب أن تعمل نتابج عملٌة التقٌٌم العالمً على مساعدة
األطراؾ فً تحدٌث وتعزٌز اإلجراءات والدعم بالطرٌقة
المقررة على المستوى الوطنً ،وفقا لؤلحكام ذات الصلة
باالتفاقٌة ،وكذلك فً تعزٌز التعاون الدولً من أجل العمل
المناخً.
المادة ( 15التنفٌذ واالمتثال) :تنص هذه المادة على:
• تم وضع آلٌة لتسهٌل تنفٌذ وتعزٌز االمتثال ألحكام هذه
االتفاقٌة.
• تضم هذه اآللٌة لجنة تعتمد على الخبرة وذات طبٌعة
تٌسٌرٌة وتإدي وظٌفتها بطرٌقة شفافة وؼٌر تخاصمٌة
وؼٌر عقابٌة .وعلى هذه اللجنة أن تولً اهتماما ً خاصا ً
لقدرات األطراؾ وظروفهم الوطنٌة.
• تعمل اللجنة فً إطار األسالٌب واإلجراءات التً اعتمدتها
الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً االتفاقٌة وعلٌها تقدٌم تقرٌر سنوي إلى مإتمر
األطراؾ العامل.
وتشمل المواد المتبقٌة من االتفاقٌة األحكام المإسسٌة واألحكام
النهابٌة :المادة ( 16مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً االتفاقٌة) ،المادة ( 17األمانة العامة) ،المادة ( 18الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ)؛ المادة 19
(الهٌبات الفرعٌة األخرى) ،المادة ( 20التوقٌع والتصدٌق) ،المادة
( 21الدخول فً حٌز التنفٌذ)؛ المادة ( 22التعدٌل) ،المادة 23
(اعتماد المرفقات وتعدٌبلتها) ،المادة ( 24تسوٌة النزاعات) ،المادة
( 25التصوٌت) ،المادة ( 26جهة االٌداع) ،المادة ( 27التحفظات)،
المادة ( 28االنسحاب) ،المادة ( 29اللؽات الرسمٌة) .وتتضمن المادة
 21المعنٌة بالدخول حٌز التنفٌذ حداً مزدوجاً ،لذا فإنها تتطلب
تصدٌق ،على األقل 55 ،من األطراؾ بما ٌمثل على األقل ما ٌقدر
بنحو  ٪55من إجمالً االنبعاثات العالمٌة لؽازات الدفٌبة لتدخل حٌز
التنفٌذ.
الصلة
ذي
القرار
فً
الصلة:
ذو
القرار
( ،)FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1وفٌما ٌتعلق باعتماد هذا
القرار ،قام مإتمر األطراؾ بما ٌلً:
• قرر اعتماد اتفاق بارٌس فً إطار اتفاقٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ.
• طلب من األمٌن العام لؤلمم المتحدة أن ٌقوم بدور جهة
اٌداع االتفاقٌة وأن ٌجعله مفتوحا ً للتوقٌع علٌه فً
نٌوٌورك ،الوالٌات المتحدة ،من  22أبرٌل  2016إلى
 21أبرٌل  2017وٌدعو األمٌن العام إلى عقد حفل توقٌع
رفٌع المستوى على االتفاقٌة فً  22أبرٌل .2016
• دعا جمٌع األطراؾ إلى التوقٌع على االتفاقٌة وإلى إٌداع
صكوك التصدٌق أو القبول أو القبول أو االنضمام ،عند
االقتضاء ،فً أقرب وقت ممكن.
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• أشار إلى إنتهاء عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً
بمنهاج دٌربان للعمل المعزز ،وفقا ً للفقرة  4من المقرر
/1م أ  ،17-وقرر إنشاء الفرٌق العامل المخصص المعنً
باتفاق بارٌس فً إطار نفس الترتٌبات ،بعد إجراء
التعدٌبلت البلزمة ،مثل تلك المتعلقة بانتخاب أعضاء مكتب
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
المعزز.
• قرر أن ٌقوم الفرٌق العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس باالستعداد لدخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ ،كما قرر
عقد الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً االتفاقٌة.
• قرر اإلشراؾ على تنفٌذ برنامج العمل الناتج عن الطلبات
ذات الصلة الواردة فً هذا القرار.
• طلب من الفرٌق العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس
تقدٌم تقارٌر منتظمة إلى مإتمر األطراؾ حول التقدم
المحرز فً عمله واالنتهاء منه قبل الدورة األولى لمإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة.
• قرر أن ٌعقد الفرٌق العامل المخصص المعنً باتفاق
بارٌس دوراته ابتدا ًء من عام  2016بالتزامن مع دورات
الهٌبتٌن الفرعٌتٌن وأن ٌقوم بإعداد مسودة القرارات التً
سٌتم طرحها خبلل مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً االتفاقٌة للنظر فٌها واعتمادها فً الدورة
األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً االتفاقٌة.
وفٌما ٌتعلق بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً ،قام
مإتمر األطراؾ بما ٌلً:
• الترحٌب بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً التً
أبلؽت عنها األطراؾ.
• تكرار دعوته لجمٌع األطراؾ بإببلغ األمانة بالمساهمات
المحددة على المستوى الوطنً الخاصة بكل منهم من أجل
تحقٌق هدؾ االتفاقٌة اإلطارٌة المنصوص علٌه فً المادة
 2فً أقرب وقت ممكن وقبل انعقاد الدورة الثانٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ وبطرٌقة تسهل الوضوح
والشفافٌة وفهم المساهمات المحددة على المستوى الوطنً.
• طلب من األمانة مواصلة نشر المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً المقدمة من األطراؾ على الموقع
اإللكترونً التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر
المناخ.
• تكرار دعوته لؤلطراؾ من الدول المتقدمة والكٌانات الفعالة
فً تنفٌذ اآللٌة المالٌة وأٌة منظمة أخرى فً وضع ٌسمح
لها ،لتقدٌم الدعم إلعداد واإلببلغ بالمساهمات الوطنٌة
المحددة على المستوى الوطنً لؤلطراؾ التً تحتاج إلى
الدعم.
• اإلحاطة علما ً بالتقرٌر التجمٌعً لؤلثر الكلً للمساهمات
الوطنٌة المحددة على المستوى الوطنً المقدمة من
األطراؾ بتارٌخ  1أكتوبر/تشرٌن األول 2015
).(FCCC/CP/2015/7
• اإلشارة بقلق إلى أن المعدالت الكلٌة التقدٌرٌة النبعاث
ؼازات الدفٌبة فً عام  2025وعام  2030الناتجة عن
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ال تندرج تحت
سٌنارٌوهات األقل تكلفة ل  2درجة مبوٌة  ،بل إنها تإدي
إلى مستوى متوقع ٌصل إلى  55جٌجا طن فً عام
 .2030كما أشار إلى الحاجة إلى بذل المزٌد من الجهود
لخفض االنبعاثات أكثر من جهود المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً المبذولة للحفاظ على متوسط ارتفاع
درجات الحرارة العالمٌة عند أقل من  2درجة مبوٌة عن
معدالتها فً فترة ما قبل الثورة الصناعٌة عن طرٌق الحد
من االنبعاثات إلى  40جٌجا طن أو عند  1.5درجة مبوٌة
فوق معدالتها فً فترة ما قبل الثورة الصناعٌة عن طرٌق
خفض المعدل الذي سٌتم تحدٌده فً التقرٌر الخاص بالهٌبة
الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ حول آثار ظاهرة
االحترار العالمً لمعدل  1.5درجة مبوٌة فوق معدالت
فترة ما قبل الثورة الصناعٌة.
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• اإلشارة ،فً هذا السٌاق ،إلى احتٌاجات التكٌؾ التً عبرت
عنها عدة أطراؾ من الدول النامٌة فً المساهمات المحددة
على المستوى الوطنً الخاصة بها.
• طلب إلى األمانة تحدٌث التقرٌر التجمٌعً
( )FCCC/CP/2015/7بهدؾ تؽطٌة جمٌع المعلومات
الواردة فً المساهمات المحددة على المستوى الوطنً التً
ستقدمها األطراؾ بتارٌخ  4أبرٌل/نٌسان .2016
• قرر عقد حوارات التٌسٌرٌة بٌن األطراؾ فً 2018
بهدؾ تقٌٌم الجهود الجماعٌة لؤلطراؾ فٌما ٌتعلق بالتقدم
المحرز نحو الهدؾ طوٌل األجل المشار إلٌه فً المادة -4
 1من االتفاقٌة ،وإثراء إعداد المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً عمبل بالمادة  8-4من االتفاقٌة.
• دعوة الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ إلى تقدٌم
تقرٌر خاص فً  2018حول آثار ظاهرة االحترار
لمعدل  1.5درجة مبوٌة فوق معدالت فترة ما
العالمً
قبل الثورة الصناعٌة ومسارات االنبعاثات العالمٌة لؽازات
الدفٌبة ذات الصلة.
تحت العنوان الفرعً "قرارات تفعٌل االتفاقٌة" ،تناول مإتمر
األطراؾ بعض القضاٌا مثل التخفٌؾ والتكٌؾ والخسابر واألضرار
والتموٌل وتطوٌر ونقل التكنولوجٌا وبناء القدرات والشفافٌة فً العمل
والدعم وعملٌة التقٌٌم العالمً وتسهٌل التنفٌذ واالمتثال واألحكام
النهابٌة.
وفٌما ٌتعلق بالتخفٌؾ ،قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها ما
ٌلً:
• دعا األطراؾ إلى تقدٌم أولى المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً قبل تقدٌم كل طرؾ وثٌقة التصدٌق أو
االنضمام أو الموافقة على اتفاقٌة بارٌس .وفً حال قدم أحد
األطراؾ أي من هذه المساهمات قبل االنضمام إلى
االتفاقٌ ،عتبر هذا الطرؾ مستوفٌا ً شروط هذا الحكم إال إذا
قرر هذا الطرؾ خبلؾ ذلك.
• حث األطراؾ التً تحتوي مساهماتهم المحددة على
المستوى الوطنً عمبل بالمقرر /1م أ  20على إطار زمنً
ٌمتد حتى  2025إلى تقدٌم مساهمة جدٌدة بحلول عام
 ،2020وعلى تكرار األمر ذاته مرة كل خمس سنوات
وفقا ً للمادة  9-4من االتفاقٌة.
• طلب من األطراؾ التً تحتوي مساهماتهم المحددة على
المستوى الوطنً عمبل بالمقرر /1م أ  20على إطار زمنً
ٌمتد حتى  2030إلى تقدٌم مساهمة جدٌدة بحلول عام
 ،2020وعلى تكرار األمر ذاته مرة كل خمس سنوات
وفقا ً للمادة  9-4من االتفاقٌة.
• قرر أن ترسل األطراؾ إلى األمانة المساهمات المحددة
على المستوى الوطنً المشار إلٌها فً المادة  4من
االتفاقٌة قبل  12-9أشهر على األقل من تارٌخ انعقاد
اجتماع مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً االتفاقٌة بهدؾ تسهٌل وضوح هذه المساهمات
وشفافٌتها وفهمها ،من خبلل التقرٌر التجمٌعً الذي أعدته
األمانة العامة.
• طلب من الفرٌق العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس
إعداد المزٌد من التوجٌه واإلرشاد حول خصابص
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً للنظر فٌها
واعتمادها خبلل الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة.
• وافق على أن تتضمن المعلومات المقدمة من األطراؾ التً
تقدم المساهمات المحددة على المستوى الوطنً من أجل
تسهٌل الوضوح والشفافٌة والتفهم ،حسب االقتضاء ،عدة
أمور من بٌنها ،معلومات كمٌة عن النقطة المرجعٌة (مثل
سنة األساس ،حسب االقتضاء) واألطر الزمنٌة و/أو فترات
التنفٌذ ونطاقه وتؽطٌته وعملٌات التخطٌط واالفتراضات
واألسالٌب المنهجٌة متضمنة تلك المتعلقة بتقدٌر وحساب
انبعاثات ؼازات الدفٌبة الناشبة عن أنشطة بشرٌة وطرق
التخلص منها ،وكٌؾ ٌمكن للطرؾ الحكم على مساهمته
بؤنها عادلة وطموحة فً ضوء ظروفه الوطنٌة ،وكذلك
مدى مساهمتها فً تحقٌق هدؾ االتفاقٌة اإلطارٌة
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• طلب إلى الفرٌق العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس
إعداد المزٌد من التوجٌه واإلرشاد حول المعلومات التً
تقدمها األطراؾ من أجل تسهٌل وضوح وشفافٌة وفهم
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً حتى ٌتم النظر
فٌها واعتمادها خبلل الدورة األولى لمإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة.
• طلب إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ وضع أسالٌب وإجراءات
لتشؽٌل واستخدام السجل العام المشار إلٌه فً المادة 12-4
من االتفاقٌة للنظر فٌها واعتمادها خبلل الدورة األولى
لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
االتفاقٌة.
• طلب إلى األمانة البلزمة إتاحة سجل عام مإقت فً
النصؾ األول من  2016لتسجٌل المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً المقدمة وفقا ً للمادة  4من االتفاقٌة ،فً
انتظار اعتماد مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً االتفاقٌة لؤلسالٌب واإلجراءات.
• طلب إلى الفرٌق العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس
االستفادة من ال ُنهج التً تم وضعها بموجب االتفاقٌة
اإلطارٌة وصكوكها القانونٌة ذات الصلة حسب االقتضاء
وتقدٌم التوجٌه لحساب المساهمات المحددة على المستوى
الوطنً المقدمة من األطراؾ ،على النحو المشار إلٌه فً
المادة  13-4من االتفاقٌة ،للنظر فٌها واعتمادها خبلل
الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً االتفاقٌة.
• قرر ضرورة التزام األطراؾ بتطبٌق التوجٌه المشار إلٌه
أعبله على المساهمات المحددة على المستوى الوطنً
الثانٌة والبلحقة ،وٌجوز لؤلطراؾ اختٌار تطبٌقها على
مساهماتهم األولى.
• قرر استمرار المنتدى المعنً بؤثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة
فً إطار الهٌبتٌن الفرعٌتٌن ،على أن ٌصب فً مصلحة
االتفاقٌة.
• كما قرر ضرورة اقتراح الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ أسالٌب وبرنامج عمل
ومهام المنتدى المعنً بؤثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة للنظر
فٌها واعتمادها خبلل الدورة األولى لمإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة بهدؾ تناول
اآلثار المترتبة على تنفٌذ تدابٌر االستجابة بموجب االتفاقٌة
من خبلل تعزٌز التعاون بٌن األطراؾ حول فهم اآلثار
المترتبة على إجراءات التخفٌؾ وتبادل المعلومات
والخبرات وأفضل الممارسات بٌن األطراؾ لرفع قدرتها
على التكٌؾ مع هذه اآلثار.
• دعا األطراؾ إلى إببلغ األمانة بحلول عام 2020
باستراتٌجٌات التنمٌة منخفضة انبعاثات ؼازات الدفٌبة
طوٌلة األجل وفقا ً للمادة  19-4من االتفاقٌة ،وطلب إلى
األمانة أن تنشر استراتٌجٌات التنمٌة منخفضة انبعاثات
ؼازات الدفٌبة على الموقع اإللٌكترونً لبلتفاقٌة اإلطارٌة،
كما قدمتها األطراؾ.
• طلب إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
إعداد واقتراح التوجٌه واإلرشاد المشار إلٌه فً المادة 2-6
من االتفاقٌة (ال ُنهج التعاونٌة التً تنطوي على استخدام
نتابج التخفٌؾ المتداولة دولٌا ً فً المساهمات المحددة على
المستوى الوطنً) حتى ٌتم اعتماده خبلل الدورة األولى
لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
االتفاقٌة ،على أن ٌتضمن ذلك التوجٌه الذي ٌضمن تجنب
الحساب المزدوج على أساس إجراء األطراؾ تعدٌل مماثل
لبلنبعاثات الناشبة عن أنشطة بشرٌة حسب مصادرها
والتخلص منها عن طرٌق بالوعات ؼازات الدفٌبة ،وهو ما
ٌتم تناوله من خبلل المساهمات المحددة على المستوى
الوطنً بموجب االتفاقٌة.
• طلب إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
إعداد واقتراح قواعد وأسالٌب وإجراءات اآللٌة (المعنٌة
بمساهمات التخفٌؾ ودعم التنمٌة المستدامة) للنظر فٌها
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واعتمادها خبلل الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة.
• طلب إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة تنفٌذ
برنامج عمل فً إطار نهج التنمٌة المستدامة ؼٌر السوقٌة
المشار إلٌها فً المادة  8-6من االتفاقٌة بهدؾ النظر فً
كٌفٌة تعزٌز الروابط والتآزر بٌن عدة أمور من بٌنها،
التخفٌؾ والتكٌؾ والتموٌل ونقل التكنولوجٌا وبناء القدرات
وكٌفٌة تسهٌل تنفٌذ وتنسٌق النهج ؼٌر السوقٌة.
• طلب إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
اقتراح مسودة قرار حول برنامج العمل للنظر فٌه واعتماده
خبلل الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة.
وفٌما ٌتعلق بالتكٌؾ ،قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها ما
ٌلً:
• طلب من لجنة التكٌؾ االشتراك مع فرٌق الخبراء المعنً
بؤقل البلدان نمواً لوضع أسالٌب التعرؾ على جهود تكٌؾ
األطراؾ من الدول النامٌة على النحو المشار إلٌه فً المادة
 3-7من االتفاقٌة ،وتقدٌم توصٌات للنظر فٌها واعتمادها
خبلل الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة لعمل مراجعة فً 2017
للترتٌبات المإسسٌة إلجراءات التكٌؾ التً نصت علٌها
االتفاقٌة اإلطارٌة  ،والنظر فً المنهجٌات المطلوبة لتقٌٌم
احتٌاجات التكٌؾ.
• طلب من لجنة التكٌؾ ان تقوم فً عام  2017بمراجعة
الترتٌبات المإسسٌة إلجراءات التكٌؾ التً نصت علٌها
االتفاقٌة اإلطارٌة ،والنظر فً المنهجٌات المطلوبة لتقٌٌم
احتٌاجات التكٌؾ فً الدول النامٌة.
• طلب من األطراؾ تعزٌز التعاون اإلقلٌمً فً مجال
التكٌؾ عند االقتضاء وعند الضرورة ،وإنشاء مراكز
وشبكات إقلٌمٌة وال سٌما فً الدول النامٌة ،مع مراعاة
الفقرة  13من المقرر /1م أ .16
• طلب من لجنة التكٌؾ وفرٌق الخبراء المعنً بؤقل البلدان
نمواً ،بالتعاون مع اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل وؼٌرها
من المإسسات ذات الصلة ،وضع منهجٌات وتقدٌم
توصٌات للنظر فٌها واعتمادها خبلل الدورة األولى لمإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة
حول اتخاذ الخطوات البلزمة لتسهٌل حشد الدعم من أجل
التكٌؾ فً الدول النامٌة فً سٌاق الحد من زٌادة متوسط
درجات الحرارة العالمٌة المشار إلٌه فً المادة  2من
االتفاقٌة ،ومراجعة مدى كفاٌة وفعالٌة التكٌؾ والدعم
المشار إلٌهما فً الفقرة "ج" من المادة  7-14من االتفاقٌة.
• طلب من الصندوق األخضر للمناخ اإلسراع بدعم أقل
البلدان نمواً وؼٌرها من األطراؾ من الدول النامٌة
لصٌاؼة برامج العمل الوطنٌة بما ٌتفق مع المقررات /1م أ
 16و/1م أ ،5 -والتنفٌذ البلحق للسٌاسات والمشارٌعوالبرامج المحددة من هذه الدول.
وفٌما ٌتعلق بالخسابر واألضرار ،قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور
من بٌنها:
 قرر استكمال آلٌة وارسو الدولٌة المعنٌة بالخسابر
واألضرار عقب مراجعة .2016
 طلب إلى اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة المعنٌة
بالخسابر واألضرار إنشاء مركز لتبادل المعلومات
عن تحوٌل المخاطر ٌقوم بدور مستودع للمعلومات
حول التؤمٌن من المخاطر وتحوٌلها بهدؾ تٌسٌر
جهود األطراؾ لوضع وتنفٌذ استراتٌجٌات شاملة
إلدارة المخاطر.
 طلب إلى اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة المعنٌة
بالخسابر واألضرار تشكٌل فرقة عمل ،وفقا ً
إلجراءاتها ومهمتها ،الستكمال عمل الهٌبات وفرق
الخبراء القابمة بموجب االتفاقٌة ،حسب االقتضاء،
بما فً ذلك لجنة التكٌؾ وفرٌق الخبراء المعنً بؤقل
البلدان نمواً ،وكذلك المنظمات ذات الصلة وهٌبات
الخبراء التً ال تشملها االتفاقٌة اإلطارٌة ،لتقدٌم
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توصٌات حول النهج المتكاملة لتجنب أو تقلٌل وحل
مشكلة التشرد ذات الصلة باآلثار الضارة لتؽٌر
المناخ.
 طلب إلى اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة المعنٌة
بالخسابر واألضرار أن تبدأ عملها فً اجتماعها القادم
لتفعٌل األحكام الواردة أعبله وتقدٌم تقرٌر عن التقدم
المحرز فً هذا الشؤن ضمن تقرٌرها السنوي.
 وافق على اعتبار أن المادة  8من االتفاقٌة ال تنطوي
على أي مسإولٌة أو تعوٌض أو توفر أساسا ً لها.
فٌما ٌتعلق بالتموٌل ،قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
 قرر أنه ،تنفٌذاً لبلتفاقٌةٌ ،نبؽً أن تعزز الموارد
المالٌة المقدمة للدول النامٌة تنفٌذ السٌاسات
واالستراتٌجٌات واللوابح وخطط العمل واإلجراءات
الخاصة بتؽٌر المناخ فٌما ٌتعلق بكل من التخفٌؾ
والتكٌؾ للمساهمة فً تحقٌق هدؾ االتفاقٌة (المادة
.)2
 قرر أنه وفقا ً للمادة  3-9من االتفاقٌة (تولً األطراؾ
من الدول المتقدمة مبادرة تعببة الموارد المالٌة) ،إذا
اعتزمت الدول المتقدمة مواصلة هدؾ التعببة
الجماعٌة حتى  2025فً سٌاق إجراءات التخفٌؾ
الهادفة والشفافٌة فً التنفٌذ؛ فقبل عام ٌ 2025تعٌن
أن ٌحدد مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً االتفاقٌة هدفا ً كمٌا ً جماعٌا ً جدٌداً بحد
أدنى  100ملٌار دوالر سنوٌاً ،مع مراعاة احتٌاجات
وأولوٌات الدول النامٌة.
 اعترؾ بؤهمٌة الموارد المالٌة الكافٌة التً ٌمكن
التنبإ بها ،بما فً ذلك المدفوعات على أساس النتابج،
حسب االقتضاء ،لتنفٌذ نهج السٌاسات والحوافز
اإلٌجابٌة المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة
عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً الدول النامٌة
فضبل عن نهج السٌاسات البدٌلة مثل النهج المشتركة
للتكٌؾ والتخفٌؾ المعنٌة بالتكامل واإلدارة المستدامة
للؽابات ،مع التؤكٌد على أهمٌة منافع عدم استخدام
الكربون المرتبطة بهذه النهج والتشجٌع على تنسٌق
دعم المصادر العامة والخاصة والثنابٌة ومتعددة
األطراؾ مثل الصندوق األخضر للمناخ ،والمصادر
البدٌلة وفقا ً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مإتمر
األطراؾ.
 قرر ،أن ٌتم خبلل الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ ،بدء عملٌة تحدٌد المعلومات التً ٌنبؽً أن
تقدمها األطراؾ وفقا ً للمادة  5-9من االتفاقٌة
(الببلؼات المسبقة عن الدعم) ،وذلك بهدؾ تقدٌم
توصٌة للنظر فٌها واعتمادها خبلل الدورة األولى
لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
االتفاقٌة.
 قرر التؤكٌد على تقدٌم المعلومات وفقا ً للمادة  7-9من
االتفاقٌة (ببلؼات فترة السنتٌن عن الدعم) وفقا ً
لؤلسالٌب واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة المشار
إلٌها أدناه.
 طلب إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة تطوٌر أسالٌب حساب الموارد المالٌة
المقدمة والمعببة من خبلل التدخبلت العامة وفقا ً
للمادة  7-9من االتفاقٌة ،لٌتم النظر فٌها خبلل الدورة
الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ ،بهدؾ تقدٌم
توصٌة للنظر فٌها واعتمادها خبلل الدورة األولى
لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
االتفاقٌة.
 قرر أن ٌصب كل من الصندوق األخضر للمناخ
ومرفق البٌبة العالمٌة والهٌبات المنوط بها تفعٌل
اآللٌة المالٌة لبلتفاقٌة اإلطارٌة ،فضبل عن صندوق
أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتؽٌر المناخ،
الذي ٌقوم مرفق البٌبة العالمٌة بإدارته ،فً مصلحة
االتفاقٌة.
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 أقر بإمكانٌة أن ٌصب صندوق التكٌؾ فً مصلحة
االتفاقٌة ،عمبل بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن
مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة ،ودعا مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
للنظر فً هذه المسؤلة وتقدٌم توصٌة إلى الدورة
األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً االتفاقٌة.
 أوصً مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً االتفاقٌة بتقدٌم التوجٌه واإلرشاد
للكٌانات الفعالة فً تنفٌذ اآللٌة المالٌة لبلتفاقٌة
اإلطارٌة بشؤن أولوٌات السٌاسات والبرامج ومعاٌٌر
األهلٌة ذات الصلة باالتفاقٌة لنقلها من خبلل مإتمر
األطراؾ؛
 قرر تطبٌق التوجٌه واإلرشاد المقدم إلى الكٌانات
الفعالة فً تنفٌذ اآللٌة المالٌة لبلتفاقٌة اإلطارٌة فً
قرارات مإتمر األطراؾ ذات الصلة ،بما فٌها تلك
المتفق علٌها قبل اعتماد االتفاقٌة ،بعد إجراء
التعدٌبلت البلزمة.
 قرر أن تصب اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل فً
مصلحة االتفاقٌة بما ٌتماشى مع المهام والمسإولٌات
التً حددها مإتمر األطراؾ.
 حث المإسسات التً تعمل فً صالح االتفاقٌة على
تعزٌز التنسٌق وتقدٌم الموارد البلزمة لدعم
االستراتٌجٌات القطرٌة من خبلل إجراءات الطلب
واالعتماد المبسطة والفعالة ،ومن خبلل دعم
االستعداد المستمر لؤلطراؾ من الدول النامٌة ،بما
فً ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرٌة الصؽٌرة
النامٌة ،حسب االقتضاء.
فٌما ٌتعلق بتطوٌر ونقل التكنولوجٌا ،قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور
من بٌنها:
 اإلحاطة علما ً بالتقرٌر المإقت للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا
حول التوجٌه المقدم لتعزٌز تنفٌذ نتابج االحتٌاجات
التكنولوجٌة ).(FCCC/SB/2015/INF.3
 قرر تعزٌز آلٌة التكنولوجٌا ،ودعما ً لتنفٌذ االتفاقٌة طلب
إلى اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا
المناخ القٌام بالمزٌد من األعمال المتعلقة بعدة أمور من
بٌنها ،بحوث التكنولوجٌا والتطوٌر والتطبٌق وتنمٌة
وتحسٌن القدرات والتكنولوجٌات المحلٌة.
 طلب إلى الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة البدء فً وضع إطار
التكنولوجٌا المنصوص علٌه فً المادة  4-10من االتفاقٌة
وتقدٌم تقرٌر بالنتابج إلى مإتمر األطراؾ حتى ٌقدم
توصٌة بشؤن إطار الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة للنظر فٌه واعتماده.
 قرر ضرورة تقدٌم اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز
وشبكة تكنولوجٌا المناخ تقرٌراً إلى مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة من خبلل
الهٌبتٌن الفرعٌتٌن حول أنشطتهما لدعم تنفٌذ االتفاقٌة.
 كما قرر إجراء تقٌٌم دوري لمدى فعالٌة وكفاٌة الدعم
المقدم آللٌة التكنولوجٌا دعما ً لتنفٌذ االتفاقٌة فٌما ٌخص
المسابل المتصلة بتطوٌر ونقل التكنولوجٌا.
 طلب إلى الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة البدء فً وضع نطاق
وأسالٌب التقٌٌم الدوري مع مراعاة مراجعة مركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ على النحو المشار إلٌه فً الفقرة  20من
المقرر /1م أ ،17-المرفق السابع ،وأسالٌب عملٌة التقٌٌم
العالمً (المادة  14من االتفاقٌة) للنظر فٌها واعتمادها
خبلل الدورة الخامسة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
فٌما ٌتعلق ببناء القدرات ،قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
 قرر إنشاء لجنة بارٌس المعنٌة ببناء القدرات بهدؾ
معالجة الثؽرات واالحتٌاجات سواء الحالٌة أم الناشبة
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تنفٌذاً لبناء القدرات فً األطراؾ من الدول النامٌة وتعزٌز
جهود بناء القدرات فٌما ٌتعلق بالترابط والتنسٌق بٌن
أنشطة بناء القدرات بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة.
 كما قرر أن تقوم لجنة بارٌس المعنٌة ببناء القدرات بإدارة
خطة العمل واإلشراؾ علٌها ،وقرر إطبلق هذه الخطة
لفترة .2020-2016
 قرر أن تقوم لجنة بارٌس المعنٌة ببناء القدرات بالتركٌز
سنوٌا ً على نقطة أو موضوع ذا صلة بتعزٌز التبادل
التقنً لبناء القدرات ،وذلك للبقاء على دراٌة مستمرة
بالنجاحات والتحدٌات المتعلقة ببناء القدرات فً مجال
معٌن.
 طلب إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تنظٌم اجتماعات سنوٌة
للجنة بارٌس المعنٌة ببناء القدرات.
 كما طلب إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ وضع الشروط
المرجعٌة للجنة بارٌس المعنٌة ببناء القدرات فً سٌاق
المراجعة الثالثة الشاملة لتنفٌذ إطار بناء القدرات ،بهدؾ
اقتراح مسودة قرار بشؤن هذه المسؤلة للنظر فٌها
واعتمادها خبلل الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ.
 دعا األطراؾ إلى تقدٌم آرابهم حول عضوٌة لجنة بارٌس
المعنٌة ببناء القدرات بحلول  9مارس/آذار ،2016
وطلب إلى األمانة جمع تلك اآلراء فً وثٌقة متنوعة
للنظر فٌها خبلل الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ.
 قرر أن تشمل المدخبلت المقدمة إلى لجنة بارٌس المعنٌة
ببناء القدرات عدة أمور من بٌنها ،الطلبات ونتابج
المراجعة الثالثة الشاملة لتنفٌذ إطار بناء القدرات والتقرٌر
التجمٌعً السنوي الصادر عن األمانة حول تنفٌذ إطار
بناء القدرات فً الدول النامٌة وتقرٌرها التجمٌعً حول
العمل الذي تقوم به الهٌبات المنشؤة بموجب االتفاقٌة
اإلطارٌة وبروتوكول كٌوتو فٌما ٌتعلق ببناء القدرات
وتقارٌر حول منتدى دٌربان وبوابة بناء القدرات.
 طلب إلى لجنة بارٌس المعنٌة ببناء القدرات إعداد التقارٌر
المرحلٌة التقنٌة السنوٌة حول عملها وإتاحة هذه التقارٌر
خبلل دورات الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعقدة بالتزامن مع
دورات مإتمر األطراؾ.
 طلب إلى الدورة الخامسة والعشرٌن مراجعة التقدم الذي
أحرزته لجنة بارٌس المعنٌة ببناء القدرات ،بما فً ذلك
الحاجة إلى اإلرشاد وفعالٌته وتعزٌزه ،واتخاذ أي إجراء
تراه اللجنة مناسباً ،وذلك بهدؾ تقدٌم توصٌات إلى الدورة
األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً االتفاقٌة حول تعزٌز الترتٌبات المإسسٌة لبناء
القدرات وفقا ً للمادة  5-11من االتفاقٌة (الترتٌبات
المإسسٌة).
 دعا جمٌع األطراؾ إلى ضمان مراعاة أن التعلٌم
والتدرٌب والتوعٌة العامة قد تم وضعهم فً االعتبار فً
مساهمتهم لبناء القدرات طبقا ً للنحو الموضح فً المادة 6
من االتفاقٌة اإلطارٌة والمادة  12من االتفاقٌة.
 دعا الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة إلى استكشاؾ سبل لتعزٌز
تنفٌذ برامج التوعٌة والمشاركة العامة ووصول الجمهور
إلى المعلومات وذلك لتعزٌز اإلجراءات المنصوص علٌها
فً االتفاقٌة.
فٌما ٌتعلق بشفافٌة اإلجراءات والدعم ،قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور
من بٌنها:
 قرر عمل مبادرة لبناء القدرات فً مجال الشفافٌة من أجل
بناء القدرات المإسسٌة والتقنٌة ،سواء قبل أم بعد .2020
وهذه المبادرة سوؾ تدعم األطراؾ من الدول النامٌة،
بناء على طلبها ،فً تلبٌة متطلبات الشفافٌة المعززة على
النحو المحدد فً المادة  13من االتفاقٌة (الشفافٌة) فً
الوقت المناسب.
 قرر أن ٌكون الهدؾ من مبادرة بناء القدرات فً مجال
الشفافٌة هو تعزٌز قدرة المإسسات الوطنٌة لتنفٌذ أنشطة
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الشفافٌة بما ٌتماشى مع األولوٌات الوطنٌة وتوفٌر
األدوات والتدرٌب والمساعدة ذات الصلة لتلبٌة األحكام
المنصوص علٌها فً المادة  13من االتفاقٌة (الشفافٌة )
والمساعدة فً تحسٌن الشفافٌة مع مرور الوقت.
 حث مرفق البٌبة العالمٌة وطلب إلٌه اتخاذ الترتٌبات
البلزمة لدعم عمل وتشؽٌل مبادرة بناء القدرات فً مجال
الشفافٌة كواحدة من أولوٌات إعداد التقارٌر من خبلل
مساهمات دعم الدول النامٌة فً التجدٌد السادس لمرفق
البٌبة العالمٌة ودورات التجدٌد المستقبلٌة ،وذلك استكماال
للدعم الحالً المقدم فً إطار مرفق البٌبة العالمٌة.
 قرر تقٌٌم تنفٌذ مبادرة بناء القدرات فً مجال الشفافٌة فً
سٌاق المراجعة السابعة لآللٌة المالٌة.
 طلب من مرفق البٌبة العالمٌة أن ٌدرج فً تقرٌره السنوي
المقدم إلى مإتمر األطراؾ سٌر العمل فً تصمٌم
وتطوٌر وتنفٌذ مبادرة بناء القدرات فً مجال الشفافٌة
ابتدا ًء من .2016
 قرر أنه وفقا ً للمادة  2-13من االتفاقٌة (المرونة فً
التنفٌذ)ٌ ،تعٌن توفٌر المرونة للدول النامٌة لتنفٌذ أحكام
تلك المادة ،إلى جانب المرونة فً نطاق وتكرار ومستوى
تفاصٌل التقارٌر وفً نطاق المراجعة الذي ٌنبؽً أن ٌوفر
مراجعات قطرٌة اختٌارٌة ،وٌتعٌن أن تنعكس هذه
المرونة فً تطوٌر األسالٌب واإلجراءات والمبادئ
التوجٌهٌة المشار إلٌها أدناه.
 قرر أن تقدم جمٌع األطراؾ ،باستثناء أقل البلدان نمواً
والدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة ،المعلومات المشار إلٌها
فً المادة  ،10- 7-13حسب االقتضاء ،مرة كل سنتٌن
على األقل ،وأن تقدم أقل البلدان نمواً والدول الجزرٌة
الصؽٌرة النامٌة هذه المعلومات وفقا ً لتقدٌرها الخاص.
 طلب إلى الفرٌق العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس
تقدٌم توصٌات عن األسالٌب واإلجراءات والمبادئ
التوجٌهٌة وفقا ً للمادة ( 13-13األسالٌب واإلجراءات)،
وتحدٌد السنة األولى والبلحقة لمراجعتها وتحدٌثها على
فترات منتظمة ،حسب االقتضاء ،للنظر فٌها خبلل الدورة
الرابعة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ ،بهدؾ عرضها
خبلل الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ إلعتمادها.
 طلب إلى الفرٌق العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس
عند قٌامه بإعداد األسالٌب واإلجراءات والمبادئ
التوجٌهٌة ،االستفادة من الخبرات ومراعاة العملٌات
المستمرة األخرى ذات الصلة باالتفاقٌة اإلطارٌة.
 طلب إلى الفرٌق العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس،
عند قٌامه بإعداد األسالٌب واإلجراءات والمبادئ
التوجٌهٌة ،تعزٌز شفافٌة الدعم المقدم وفقا ً للمادة  9من
االتفاقٌة (التموٌل).
 طلب إلى الفرٌق العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس
تقدٌم تقرٌر عن سٌر العمل فً وضع األسالٌب
واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة فً الدورات المقبلة
لمإتمر األطراؾ ،مع توضٌح أن هذا العمل سٌنتهً فً
موعد أقصاه .2018
 قرر ضرورة تطبٌق األسالٌب واإلجراءات والمبادئ
التوجٌهٌة مع دخول اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ.
 قرر أن تستند أسالٌب إطار الشفافٌة وإجراءاته ومبادبه
التوجٌهٌة على نظام القٌاس واإلببلغ والتحقق الذي تم
وضعه بموجب الفقرات  47-40و 64-60من المقرر
/1م أ ،16-والفقرات  12إلى  62من المقرر /1م أ،17-
وأن تحل محله مباشر ًة بعد تقدٌم التقارٌر النهابٌة لفترة
السنتٌن وتقارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن.
فٌما ٌتعلق بعملٌة التقٌٌم العالمً ،قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور من
بٌنها:
 طلب إلى الفرٌق العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس
تحدٌد مصادر مدخبلت عملٌة التقٌٌم العالمً المشار إلٌها
فً المادة  14من االتفاقٌة ،وأن ٌقدم تقرٌراً عنها إلى
مإتمر األطراؾ حتى ٌقدم توصٌة إلى الدورة األولى
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لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
االتفاقٌة للنظر فٌها واعتمادها ،ومن هذه المصادر على
سبٌل المثال ال الحصر ،معلومات عن التؤثٌر الكلً
للمساهمات المحددة على المستوى الوطنً المقدمة من
األطراؾ وحالة جهود التكٌؾ والدعم والخبرات
واألولوٌات من الببلؼات المشار إلٌها فً المادتٌن 10-7
و 11-7من االتفاقٌة والتقارٌر المشار إلٌها فً المادة
 7-13من االتفاقٌة وتعببة وتقدٌم الدعم وأحدث تقارٌر
الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ وتقارٌر
الهٌبتٌن الفرعٌتٌن.
 طلب إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
تقدٌم المشورة حول كٌفٌة استفادة عملٌة التقٌٌم العالمً
لتنفٌذ االتفاقٌة وفقا ً للمادة  14من الهٌبة الحكومٌة الدولٌة
المعنٌة بتؽٌر المناخ  -التقٌٌمات ،كما طلب إلٌها تقدٌم
تقرٌر بشؤن هذه المسؤلة إلى الدورة الثانٌة للفرٌق العامل
المخصص المعنً باتفاق بارٌس.
 طلب إلى الفرٌق العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس
وضع أسالٌب عملٌة التقٌٌم العالمً المشار إلٌها فً المادة
 14من االتفاقٌة ،وتقدٌم تقرٌر عنها إلى مإتمر األطراؾ
بهدؾ تقدٌم توصٌة للدورة األولى لمإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة للنظر فٌها
واعتمادها.
فٌما ٌتعلق بتٌسٌر التنفٌذ واالمتثال ،قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور
من بٌنها:
 قرر أن تتؤلؾ اللجنة المشار إلٌها فً المادة  2-15من
االتفاقٌة (آلٌة االمتثال) من  12عضو من ذوي الكفاءة فً
المجاالت العلمٌة أو التقنٌة أو االجتماعٌة االقتصادٌة أو
القانونٌةٌ ،تم إنتخابهم من قبل مإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفاقٌة على أساس من
التمثٌل الجؽرافً العادل ،على أن ٌتم اختٌار عضوٌن من
المجموعات اإلقلٌمٌة الخمس لؤلمم المتحدة وعضو واحد
من الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة وعضو من أقل
البلدان نمواً ،مع األخذ فً االعتبار هدؾ تحقٌق المساواة
بٌن الجنسٌن.
 طلب إلى الفرٌق العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس
وضع أسالٌب وإجراءات التشؽٌل الفعال للجنة المشار
إلٌها فً المادة  2-15من االتفاقٌة واستكمال عمله فً هذه
األسالٌب واإلجراءات للنظر فٌها واعتمادها خبلل الدورة
األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً االتفاقٌة.
فٌما ٌتعلق بالبنود النهابٌة ،طلب مإتمر األطراؾ إلى األمانة ،فقط
ألؼراض المادة  21من االتفاقٌة (الدخول فً حٌز التنفٌذ) ،إتاحة
معلومات حول أحدث إجمالً ونسبة مبوٌة من انبعاثات ؼازات
الدفٌبة التً أبلػ عنها األطراؾ فً االتفاقٌة اإلطارٌة فً ببلؼاتهم
الوطنٌة وتقارٌر جرد ؼازات الدفٌبة وتقارٌر فترة السنتٌن أو تقارٌر
التحدٌث لفترة السنتٌن على موقعها اإللٌكترونً فً تارٌخ اعتماد
االتفاقٌة وكذلك فً تقرٌر الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
فً إطار العنوان الفرعً العمل المعزز قبل عام  ،2020قام مإتمر
األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
 قرر ضمان أعلى مستوى ممكن من جهود التخفٌؾ فً
فترة ما قبل عام .2020
 شجع األطراؾ على تعزٌز اإللؽاء الطوعً ،الذي ٌقوم به
أصحاب المصلحة من األطراؾ وؼٌر األطراؾ دون العد
المزدوج ،للوحدات الصادرة بموجب بروتوكول كٌوتو،
بما فً ذلك شهادات إثبات خفض االنبعاثات السارٌة لفترة
االلتزام الثانٌة.
 حث األطراؾ المضٌفة والمشترٌة على تقدٌم تقارٌر تتسم
بالشفافٌة حول نتابج التخفٌؾ المنقولة دولٌاً ،بما فً ذلك
النتابج المستخدمة لتلبٌة التعهدات الدولٌة ووحدات
االنبعاثات الصادرة بموجب بروتوكول كٌوتو بهدؾ
تعزٌز السبلمة البٌبٌة وتجنب العد المزدوج.
 قرر أن ٌعزز ،خبلل الفترة  ،2020-2016عملٌة
الفحص التقنً الحالٌة للتخفٌؾ على النحو المحدد فً
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الفقرة ( 5أ) من المقرر /1م أ ،19-والفقرة  19من
المقرر /1م أ ،20-مع مراعاة أحدث المعارؾ العلمٌة.
 تشجع الجهات العاملة اآللٌة المالٌة لئلتفاقٌة اإلطارٌة
للمشاركة فً اجتماعات الخبراء التقنٌٌن ،وإطبلع
المشاركٌن من مساهمتها فً تسهٌل التقدم فً تنفٌذ
السٌاسات والممارسات واإلجراءات التً تم تحدٌدها خبلل
عملٌة الفحص التقنً.
 شجع الجهات الفعالة فً تنفٌذ اآللٌة المالٌة لبلتفاقٌة
اإلطارٌة على المشاركة فً اجتماعات الخبراء التقنٌٌن،
وإطبلع المشاركٌن على مساهمتهم فً تٌسٌر التقدم فً
تنفٌذ السٌاسات والممارسات واإلجراءات التً تم تحدٌدها
خبلل عملٌة الفحص التقنً.
 قرر تعزٌز توفٌر الدعم العاجل والكافً للتموٌل
والتكنولوجٌا وبناء القدرات من قبل األطراؾ من الدول
المتقدمة من أجل تعزٌز مستوى الطموح فً إجراءات ما
قبل  ،2020وفً هذا الشؤن ،حث األطراؾ من الدول
المتقدمة على زٌادة مستوى الدعم المالً من خبلل خارطة
طرٌق محددة لتحقٌق الهدؾ المتمثل فً االشتراك فً
توفٌر  100ملٌار دوالر سنوٌا ً بحلول عام 2020
للتخفٌؾ والتكٌؾ مع زٌادة تموٌل التكٌؾ من المستوٌات
الحالٌة ومواصلة تقدٌم الدعم الحالً للتكنولوجٌا وبناء
القدرات.
 قرر إجراء حوار تٌسٌري بالتزامن مع الدورة الثانٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ لتقٌٌم التقدم المحرز فً تنفٌذ
الفقرتٌن  3و 4من المقرر /1م أ ،19-وتحدٌد الفرص
ذات الصلة بتعزٌز توفٌر الموارد المالٌة ،بما فً ذلك دعم
تطوٌر ونقل التكنولوجٌا وبناء القدرات ،بهدؾ تحدٌد سبل
تعزٌز طموح جهود التخفٌؾ المبذولة من جمٌع
األطراؾ ،بما فً ذلك تحدٌد الفرص ذات الصلة بتعزٌز
توفٌر وتعببة الدعم والبٌبات التمكٌنٌة.
 وافق على عقد حدث رفٌع المستوى ٌهدؾ إلى عدة أمور
من بٌنها ،تقوٌة المشاركة رفٌعة المستوى فً تنفٌذ
خٌارات السٌاسات واإلجراءات ،وذلك وفقا ً للفقرة  21من
المقرر /1م أ ،19-واستناداً لبرنامج عمل لٌما  -بارٌس
وبالتزامن مع جمٌع دورات مإتمر األطراؾ خبلل الفترة
.2020-2016
 تقرر االلتزام بتعٌٌن اثنٌن من األبطال والقادة رفٌعً
ً
نٌابة عن ربٌس مإتمر األطراؾ فً
المستوى للتصرؾ
تٌسٌر التنفٌذ الناجح للجهود القابمة وزٌادة وإدخال جهود
ومبادرات وتحالفات طوعٌة جدٌدة أو معززة.
 قرر أن تكون مدة تعٌٌن األبطال والقادة رفٌعً المستوى
عامٌن ،مع تزامن تعٌٌنهما لمدة عام كامل لضمان
االستمرارٌة.
 قرر إطبلق عملٌة الفحص التقنً للتكٌؾ خبلل الفترة
.2020-2016
 قرر أن تسعى عملٌة الفحص التقنً للتكٌؾ إلى تحدٌد
فرص حقٌقٌة لتعزٌز القدرة على التصدي ألخطار تؽٌر
المناخ والحد من نقاط الضعؾ وزٌادة فهم إجراءات
التكٌؾ وتنفٌذها.
 قرر ضرورة اشتراك الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً تنظٌم عملٌة
الفحص التقنً ،وإجرابها من قبل لجنة التكٌؾ.
 قرر أن تراعً عملٌة الفحص التقنً للتكٌؾ عملٌة
الفحص التقنً للتخفٌؾ وأسالٌبها ومخرجاتها ونتابجها
والدروس المستفادة منها.
 قرر أن تشارك لجنة التكٌؾ ،عند إجراء هذه العملٌة،
بسبل تراعً الترتٌبات الحالٌة لبرامج عمل التكٌؾ
والهٌبات والمإسسات المنوطة به فً إطار االتفاقٌة
اإلطارٌة وتتعاون معها وتعتمد علٌها ،وذلك لضمان
الترابط والوصول إلى أعلى قٌمة.
 قرر إجراء تقٌٌم للعملٌة بهدؾ تحسٌن فعالٌتها.
فٌما ٌتعلق بؤصحاب المصلحة من ؼٌر األطراؾ ،دعاهم مإتمر
األطراؾ إلى عدة أمور من بٌنها :زٌادة جهود وإجراءات الدعم للحد
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من االنبعاثات و/أو بناء القدرة على التصدي ألخطار تؽٌر المناخ
وتقلٌل احتماالت التعرض لآلثار السلبٌة لتؽٌر المناخ وإثبات هذه
الجهود عن طرٌق منطقة الجهات الحكومٌة المعنٌة بمنصة العمل
المناخً.
فٌما ٌتعلق بالمسابل اإلدارٌة والموازنة ،قام مإتمر األطراؾ بعدة
أمور من بٌنها ،التؤكٌد على الحاجة الملحة لتوفٌر موارد إضافٌة لتنفٌذ
اإلجراءات ذات الصلة ،بما فً ذلك اإلجراءات المشار إلٌها فً هذا
القرار ،وتنفٌذ برنامج العمل ،وحث األطراؾ على تقدٌم مساهمات
طوعٌة لتنفٌذ هذا القرار فً الوقت المناسب.
مإتمر األطراف
فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول ،افتتح لوران
فابٌوس ،ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ الجلسة
العامة لمإتمر األطراؾ .للحصول على ملخص ببٌانات أعضاء
الوفود خبلل الجلسة االفتتاحٌة المشتركة لمإتمر األطراؾ /مإتمر
األطراؾ العاملٌ ،رجى زٌارة الموقع اإللٌكترونً:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12654e.html
المسائل التنظٌمٌة :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول،
وافقت األطراؾ على تطبٌق مسودة النظام الداخلً
) ،)FCCC/CP/1996/2باستثناء القاعدة  42المعنٌة بالتصوٌت.
اعتمد مإتمر األطراؾ جدول األعمال ( FCCC/CP/2015/1
 )and Add.1على النحو المقترح ،مع تعلٌق اعتماد بند جدول
األعمال المعنً بالمراجعة الثانٌة لمدى مبلءمة مواد االتفاقٌة (4-2أ)
و(ب) (التخفٌؾ من قبل البلدان المتقدمة) .كما اتفق مإتمر األطراؾ
(FCCC/CP/2015/1,
العمل
تنظٌم
على
FCCC/SBSTA/2015/3, FCCC/SBI/2015/11 and
).FCCC/ADP/2013/1
وأحال مإتمر األطراؾ إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ البنود والبنود
الفرعٌة المعنٌة باآلتً :التقارٌر المقدمة من األطراؾ المدرجة فً
المرفق األول ومراجعتها؛ والتقارٌر المقدمة من األطراؾ ؼٌر
المدرجة فً المرفق األول؛ وبناء القدرات فً إطار االتفاقٌة؛ والعبلقة
بٌن النوع االجتماعً وتؽٌر المناخ؛ والمسابل المتعلقة بؤقل البلدان
نمواً؛ وتقرٌر مراجعة الحسابات والتقارٌر المالٌة لعام 2014؛ وأداء
الموازنة لفترة السنتٌن .2015-2014
كما أحال مإتمر األطراؾ إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة البنود والبنود الفرعٌة المعنٌة باآلتً:
تقرٌر لجنة التكٌؾ وآلٌة وارسو الدولٌة للخسابر واألضرار؛ والتقرٌر
السنوي المشترك لمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ واللجنة التنفٌذٌة
للتكنولوجٌا؛ وتنفٌذ برنامج عمل بوٌنس آٌرس المعنً بتدابٌر التكٌؾ
واالستجابة (المقرر (/1م أ .)20
المراقبة
المنظمات
اعتماد
على
األطراؾ
ووافقت
(.)FCCC/CP/2015/5
انتخاب األعضاء بخالف الرئٌس :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر/
كانون األول ،أشار لوران فابٌوس ،ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراؾ إلى المشاورات بشؤن إجراء انتخابات األعضاء.
وفً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر /كانون األول ،قام مإتمر
األطراؾ بانتخاب أعضاء مكتبه :كارلوس فولر (بلٌز) ،ربٌس الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة؛ وتوماس شروسزجزو
(بولندا) ،ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ؛ وجورج بورستنػ (النروٌج)
مقرر مإتمر األطراؾ ،وإسماعٌل الجزولً (السودان) وحكٌمة
هاٌتً (المؽرب) ،وخالد أبو اللٌؾ (المملكة العربٌة السعودٌة)،
ورافً شانكر براساد (الهند) ،وأولٌػ شامانوؾ (االتحاد الروسً)،
ووالتر شولدت اسبنٌل (إكوادور) ،وكولٌن بٌك (جزر سلٌمان).
كما قام مإتمر األطراؾ بانتخاب أعضاء مكتب الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،وهم :تٌبور شاهوزر (المجر) كنابب
ربٌس الهٌبة ،وادرٌتوسانتانا (ساو تومً وبرٌنسٌبً) كمقرر للهٌبة،
وأعضاء مكتب الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،وهم :تشى هوا شٌن (الصٌن)
كنابب ربٌس الهٌبة ،وسٌدات ٌافا (ؼامبٌا) كمقرر للهٌبة.
كما قام مإتمر األطراؾ بانتخاب أعضاء لجنة التكٌؾ والمجلس
االستشاري للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا
المناخ ،وأحاط علما ً بترشٌحات فرٌق الخبراء االستشاري المعنً
بالببلؼات الوطنٌة المقدمة من األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق
األول من االتفاقٌة (الفرٌق) والساق.
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مواعٌد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة :فً ٌوم الخمٌس الموافق 10
دٌسمبر /كانون األول ،اعتمد مإتمر األطراؾ قراراً بشؤن مواعٌد
وأماكن انعقاد الدورات المقبلة .توجه مندوب المؽرب ،بوصفه مندوب
الدولة المضٌفة القادمة للدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ/
الدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل بالشكر لؤلطراؾ ،وال
سٌما المجموعة األفرٌقٌة ،على ثقتهم ،وأحاط الجمٌع علما ً بؤن
المإتمر سوؾ ٌعقد فً مراكش خبلل الفترة  18-7نوفمبر /تشرٌن
الثانً .2016
النتٌجة النهائٌة :فً قراره ( ،)FCCC/CP/2015/L.4قرر
مإتمر األطراؾ عدة أمور من بٌنها ،قبول ،مع الشكر والتقدٌر،
العرض الذي تقدم به مندوب المؽرب الستضافة الدورة الثانٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ
العامل ،وطلب إلى األمٌن التنفٌذي مواصلة مشاوراته مع مندوب
المؽرب والتفاوض على اتفاق البلد المضٌؾ وإبرامه .وفٌما ٌتعلق
بالدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة الثالثة عشر
لمإتمر األطراؾ العامل ،سٌتم اختٌار ربٌس هاتٌن الدورتٌن من دول
آسٌا والمحٌط الهادئ ،تمشٌا ً مع مبدأ التناوب بٌن المجموعات
اإلقلٌمٌة ،ودعا األطراؾ إلى إجراء المزٌد من المشاورات بشؤن
استضافة تلك الدورات.
اعتماد تقرٌر وثائق التفوٌض :فً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر/
كانون األول ،اعتمد مإتمر األطراؾ التقرٌر الخاص بوثابق
FCCC/CP/2015/9
( and
التفوٌض
 )FCCC/KP/CMP/2015/7باإلضافة إلى وثابق التفوٌض
الخاصة بعشرة دول ذكرها المكتب شفوٌاً.
تقارٌر الهٌئات الفرعٌة :فً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر /كانون
األول ،اعتمد مإتمر األطراؾ تقرٌر الدورة الثانٌة واألربعٌن والثالثة
واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ (FCCC/SBI/2015/10 and
) ،Add.1, and FCCC/SBI/2015/L.19وتقرٌر الدورة
الثانٌة واألربعٌن والثالثة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة (FCCC/SBSTA/2015/2 and Adds.1-2,
and FCCC/SBSTA/2015/L.15).
منهاج دٌربان للعمل المعزز (المقرر /1م أ :)17-تقرٌر الفرٌق
ّ
المعززٌ :تضمن اتفاق
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ملخصا ً
البند
هذا
عن
)4
(صفحة
بارٌس
( FCCC/CP/2014/10/Add.1, FCCC/ADP/2014/4,
FCCC/ADP/2015/2-5,
FCCC/CP/2015/4,
FCCC/TP/2015/4
and
Adds.1-2,
and
.)ADP.2015.6.NonPaper
إعتماد بروتوكول أو أداة قانونٌة أخرى أو نتٌجة ٌُتفق علٌها ذات
قوة قانونٌة بموجب االتفاقٌة وتنطبق على كل األطرافٌ :تضمن
اتفاق بارٌس (صفحة  )4ملخصا ً عن هذا البند.
النظر فً المقترحات المقدمة من األطراف بموجب المادة  17من
االتفاقٌة :تم النظر فً هذا البند للمرة األولى ٌوم األربعاء الموافق 2
دٌسمبر/كانون األول .اتفقت األطراؾ على أنه تمشٌا ً مع الممارسات
السابقة ،لن ٌتم إؼبلق هذا البند ،وأن شٌخ ندٌاي سٌبل (السنؽال)،
نابب ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ سوؾ ٌقدم
تقرٌراً إلى الجلسة العامة الختامٌة حول المقترحات المقدمة من الٌابان
( )FCCC/ CP/2009/3وتوفالو ()FCCC/CP/2009/4
وأسترالٌا
()FCCC/CP/2009/7
المتحدة
والوالٌات
( )FCCC/CP/2009/5وكوستارٌكا ()FCCC/CP/2009/6
وؼرٌنادا (.)FCCC/CP/2010/3
وفً ٌوم األحد الموافق  13دٌسمبر /كانون األول ،صرح لوران
فابٌوس ،ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ بؤنه فً
ضوء اعتماد اتفاق بارٌسٌ ،مكن أن ٌختتم مإتمر األطراؾ النظر فً
هذه المقترحات .وأؼلق مإتمر األطراؾ هذا البند دون الوصول إلى
نتابج.
النظر فً المقترحات المقدمة من األطراف بإجراء تعدٌالت على
االتفاقٌة بموجب المادة  :15المقترح المقدم من مندوب االتحاد
الروسً :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول ،وحول
التعدٌبلت المقدمة من األطراؾ بموجب المادة  ،15أشار سٌبل ،نابب
ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ إلى أنه قد تم النظر
فً مقترح االتحاد الروسً ( )FCCC/CP/2011/5فً مشاورات
ؼٌر رسمٌة .بسبب اختبلؾ وجهات النظر ،قرر مإتمر األطراؾ

الثالثاء  21ديسمبر /كانون األول 3121
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إدراج هذه المسؤلة فً جدول األعمال المإقت للدورة الثانٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراؾ.
المقترح المقدم من مندوبً بابوا غٌنٌا الجدٌدة والمكسٌك :فً ٌوم
الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول ،وحول المقترح المشترك
المقدم من مندوبً بابوا ؼٌنٌا الجدٌدة والمكسٌك بشؤن المادتٌن 17
و 18من االتفاقٌة ( ،)FCCC/CP2011/4/Rev.1أشار سٌبل
إلى أن المشاورات ؼٌر الرسمٌة لم تتمكن من تسوٌة اآلراء المتباٌنة
وأنه قد تمت إحالة هذا البند إلى الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ.
تقرٌر لجنة التكٌفٌ :تضمن تقرٌر بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ بشؤن لجنة التكٌؾ (صفحة  )33ملخص المناقشات التً
أُجرٌت حول هذا البند.
آلٌة وارسو الدولٌة المعنٌة بالخسائر واألضرار :أحٌل هذا البند
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
للنظر فٌهٌ .تضمن بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بشؤن آلٌة
وارسو الدولٌة المعنٌة بالخسابر واألضرار (صفحة  )33ملخص
المناقشات التً أُجرٌت حول هذا البند.
تطوٌر ونقل التكنولوجٌا وتنفٌذ آلٌة التكنولوجٌا :التقرٌر السنوي
المشترك لمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ واللجنة التنفٌذٌة
للتكنولوجٌا :فً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر /كانون األول،
أحٌط مإتمر األطراؾ علما ً بتقرٌر آلٌة التكنولوجٌا
(.)FCCC/SB/2015/L.4
العالقة بٌن آلٌة التكنولوجٌا واآللٌة المالٌة لالتفاقٌة :فً ٌوم
األربعاء الموافق  2دٌسمبر /كانون األول ،إتفقت األطراؾ على أن
ٌُجري كارلوس فولر (بلٌز) والفرٌدي مور (النمسا) مشاورات ؼٌر
FCCC/CP/2014/6,
البند
هذا
بشؤن
رسمٌة
FCCC/SB/2015/1, and FCCC/CP/2015/3 and
 .)Add.1وفً ٌوم األحد الموافق  13دٌسمبر /كانون األول ،اعتمد
مإتمر األطراؾ قراراً بذلك.
النتٌجة النهائٌة :قام مإتمر األطراؾ فً قراره
) ،(FCCC/CP/2015/L.11بعدة أمور من بٌنها:
 طلب إلى اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ والكٌانات الفعالة فً تنفٌذ اآللٌة المالٌة
مواصلة التشاور حول الروابط بٌن آلٌة التكنولوجٌا
واآللٌة المالٌة ،وذلك من خبلل ورشة عمل تعقد فً إطار
الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبتٌن الفرعٌتٌن.
 طلب إلى اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا أن تدرج نتابج عملٌة
التشاور وورشة العمل فً تقرٌرها السنوي لٌتم النظر فٌها
خبلل الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
 دعا مجلس إدارة الصندوق األخضر للمناخ ،بما ٌتماشى
مع الوثٌقة المنظمة لعمله ،للنظر فً سبل تقدٌم الدعم
لتسهٌل الوصول إلى التكنولوجٌات السلٌمة بٌبٌا ً فً الدول
النامٌة وإجراء البحوث التعاونٌة وتطوٌرها لتمكٌن هذه
الدول من تعزٌز إجراءات التخفٌؾ والتكٌؾ.
مراجعة ٌ :2015-2013تضمن جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ (صفحة  )35ملخصا ً لهذه المناقشات.
المسائل المتعلقة بالتموٌل :تموٌل المناخ طوٌل األجل :فً ٌوم
األربعاء الموافق  2دٌسمبر /كانون األول ،اتفقت األطراؾ على
النظر فً البند الفرعً ()FCCC/CP/2015/2 and INF.1
والبند الفرعً المتعلق بتقرٌر اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل
( ،)FCCC/CP/2015/8وقد اتفقت األطراؾ على تكوٌن فرٌق
اتصال برباسة اندرٌس موجرو (إكوادور) ومارك ستوري (السوٌد)
للنظر فً هاذٌن البندٌن.
باإلشارة إلى المفاوضات الجارٌة فً إطار الفرٌق العامل
ّ
المعزز ،تباٌنت آراء
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
األطراؾ حول موضع مناقشة تموٌل ما قبل  .2020وطلب مندوب
ً
نٌابة عن مجموعة الـ  77والصٌن عقد ورشة عمل حول
بولٌفٌا
ً
نٌابة عن أقل
االحتٌاجات المالٌة للدول النامٌة .وأكد مندوب مبلوي
البلدان نمواَ على ضرورة تحسٌن اإلجراءات لتسهٌل الحصول على
التموٌل .وبعد اإلنتهاء من المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،اعتمد مإتمر
األطراؾ القرار فً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر /كانون األول.
النتٌجة النهائٌة :قام مإتمر األطراؾ فً قراره
) ،(FCCC/CP/2015/L.2بعدة أمور من بٌنها:
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 حث األطراؾ على توجٌه أجزاء كبٌرة من األموال العامة
نحو التكٌؾ ودعا إلى مزٌد من التوازن بٌن التخفٌؾ
والتكٌؾ.
 قرر أن ٌنصب محور تركٌز الحوار الوزاري الثانً رفٌع
المستوى حول تموٌل المناخ على تموٌل التكٌؾ ،والتعاون
على تعزٌز البٌبات التمكٌنٌة ودعم أنشطة االستعداد.
 طلب إلى رباسة مإتمر األطراؾ إعداد موجز للحوار
رفٌع المستوى الثانً لفترة السنتٌن للنظر فٌها خبلل
الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
تقرٌر اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل :نظرت األطراؾ فً البند
( )FCCC/CP/2015/8إلى جانب البند المعنً بالتموٌل طوٌل
األجل .وحول تقرٌر اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل ،اقترح مندوب
ً
نٌابة عن المجموعة
االتحاد األوروبً مع مندوب جنوب أفرٌقٌا
األفرٌقٌة العمل على أساس مسودة المقررات الواردة فً تقرٌر اللجنة
الدابمة المعنٌة بالتموٌل .ودعا أندرٌس مورجو (إكوادور) ومارك
ستوري (السوٌد) ،الربٌسان المتشاركان ،األطراؾ إلى تقدٌم
المقترحات .وبعد اإلنتهاء من المشاورات ؼٌر الرسمٌة ،اعتمد مإتمر
األطراؾ القرار فً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر /كانون األول.
النتٌجة النهائٌة :قام مإتمر األطراؾ فً قراره
) ،(FCCC/CP/2015/L.5بعدة أمور من بٌنها:
 أٌد خطة عمل اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل لفترة
.2017-2016
 فٌما ٌتعلق بنظام القٌاس واإلببلغ والتحقق من الدعم إلى
جانب عملٌة تقٌٌم تدفقات تموٌل المناخ التً تجرى كل
سنتٌن ،طلب إلى اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل مواصلة
االشتراك مع الهٌبات ذات الصلة بموجب االتفاقٌة
اإلطارٌة والهٌبات متعددة وثنابٌة األطراؾ والمإسسات
الدولٌة.
 طلب إلى اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل أن تقدم تقرٌراً
إلى الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ حول التقدم
المحرز فً تنفٌذ خطة عملها.
 قرر بدء مراجعة مهام اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل فً
الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ ،وطلب إلى
الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ إعداد
الشروط المرجعٌة لعملٌة المراجعة ،وطلب إلى أعضاء
اللجنة واألطراؾ والمنظمات المراقبة تقدٌم وجهات
نظرهم.
تقرٌر الصندوق األخضر للمناخ إلى مإتمر األطراف واإلرشاد
والتوجٌه المقدم إلى الصندوق :فً ٌوم األربعاء الموافق  2دٌسمبر/
كانون األول ،وافق مإتمر األطراؾ على تكوٌن فرٌق اتصال للنظر
فً هذا البند الفرعً والبند الفرعً المعنً بتقرٌر الصندوق األخضر
للمناخ إلى مإتمر األطراؾ واإلرشاد والتوجٌه المقدم إلى الصندوق
وذلك برباسة ستٌفان شواجر (سوٌسرا) ونعمان بشٌر بهاتً
(باكستان).
فً ٌوم الخمٌس الموافق  3دٌسمبر /كانون األول فً فرٌق االتصال
المشار إلٌه ،عرض بشٌر بهاتً الربٌس المتشارك البند
(FCCC/CP/2015/3, Add.1 and Add.1/Corr.1,
) .FCCC/CP/2015/8, INF.2 and MISC.1نظرت
األطراؾ فً نص مسودة القرار المقترح من الربٌسٌن المتشاركٌن
فً االجتماعات ؼٌر الرسمٌة المنعقدة طوال األسبوع وفً فرٌق
االتصال الذي اجتمع ٌوم األربعاء الموافق  9دٌسمبر /كانون األول.
اختلفت اآلراء حول طلب الصندوق األخضر للمناخ الموافقة على
ترتٌبات التجدٌد وعلى اإلشارة إلى أن مشروعات الصندوق سوؾ
تساهم فً التنمٌة "منخفضة االنبعاثات وقادرة على التكٌؾ مع تؽٌر
المناخ" أو تنمٌة "مستدامة" .فً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر/
كانون األول ،فً إحدى الجلسات العامة ،أوضح سٌبل ،نابب ربٌس
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ أن هذا البند الفرعً كان
ال ٌزال قٌد النظر .وفً ٌوم األحد الموافق  13دٌسمبر /كانون األول،
اعتمد مإتمر األطراؾ القرار.
النتٌجة النهائٌة :فً قراره )،(FCCC/CP/2015/L.7/Rev.1
قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
 الحظ مع التقدٌر أن مجلس الصندوق األخضر للمناخ قد
حقق هدفه المتمثل فً اتخاذ قرارات التموٌل األولى خبلل
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اجتماعه الثالث فً عام  ،2015مخصصا ً  168ملٌون
دوالر لثمانٌة مشروعات عامة وخاصة من شؤنها أن
تعزز حدوث نقلة نوعٌة نحو مسارات التنمٌة منخفضة
االنبعاثات القادرة على التصدي ألخطار تؽٌر المناخ وذلك
فً سٌاق التنمٌة المستدامة ،مما ٌجعل الصندوق األخضر
للمناخ فعاال بالكامل.
 حث األطراؾ التً قدمت تعهدات فً إطار عملٌة تعببة
الموارد األولٌة للصندوق األخضر للمناخ دون أن تتؤكد
فً صورة ترتٌبات أو اتفاقات مساهمات منفذة بالكامل
على القٌام بذلك باعتباره مسؤلة ذات أولوٌة قصوى.
 كرر الدعوة لتقدٌم المدخبلت المالٌة من مجموعة متنوعة
من المصادر العامة والخاصة ،بما فً ذلك المصادر
البدٌلة ،خبلل عملٌة تعببة الموارد األولٌة.
 طلب إلى مجلس إدارة الصندوق األخضر للمناخ االتفاق
على ترتٌبات أولى عملٌات التجدٌد الرسمٌة للصندوق فً
أقرب وقت ممكن.
 رحب بقرار مجلس الصندوق األخضر للمناخ بوضع
خطة استراتٌجٌة للصندوق واعتمادها فً أقرب وقت
ممكن.
 رحب بقرار مجلس الصندوق األخضر للمناخ بتبسٌط
نموذج مقترح التموٌل ونموذج المذكرة المفاهٌمٌة بطرٌقة
سرٌعة.
 طلب من مجلس الصندوق األخضر للمناخ ضمان أن
ٌعمل تصمٌم نموذج مقترح التموٌل ونموذج المذكرة
المفاهٌمٌة على تٌسٌر عملٌة التطبٌق.
 طلب من مجلس الصندوق األخضر للمناخ اعتماد عملٌة
مبسطة العتماد مقترحات بعض األنشطة ،وال سٌما
األنشطة صؽٌرة النطاق فً أسرع وقت ممكن خبلل
 2016لتقلٌل التعقٌدات والتكالٌؾ التً ٌنطوي علٌها
وضع مقترح المشروع.
 رحب بقرارات مجلس الصندوق األخضر للمناخ بالموافقة
على اعتماد  20هٌبة من الهٌبات الوطنٌة واإلقلٌمٌة
والدولٌة والخاصة فً الصندوق (مع إدراج مبلحظة فً
حاشٌة سفلٌة توضح أن هذا الرقم ٌقسم كالتالً ،خمس
هٌبات وطنٌة وثبلث هٌبات إقلٌمٌة وثبلث هٌبات خاصة
وتسع هٌبات دولٌة).
 حث مجلس الصندوق األخضر للمناخ على تنقٌح أسالٌب
االعتماد والسعً لتحقٌق توازن التنوع فً الهٌبات
المعتمدة.
 أحاط علما ً بالتقدم المحرز حتى اآلن فً تنفٌذ برنامج
االستعداد والدعم التحضٌري للصندوق األخضر للمناخ
وشدد على أهمٌة تحسٌن عملٌة الموافقة وصرؾ الموارد
فً الوقت المناسب لتسهٌل تنفٌذ برنامج االستعداد.
 طلب من مجلس الصندوق األخضر للمناخ إعطاء
األولوٌة لوضع اإلطار المبدبً إلدارة المخاطر وتعزٌز
الشفافٌة ومشاركة أصحاب المصلحة.
 حث مجلس الصندوق األخضر للمناخ على تفعٌل وحدة
التقٌٌم المستقلة وآلٌة التعوٌض المستقلة ووحدة النزاهة
المستقلة كمسؤلة ملحة ،وإطبلع الجمهور على اإلجراءات
التً ٌجب أن ٌتبعها األطراؾ واألفراد المتضررٌن عند
طلب التعوٌض حتى ٌتم تفعٌل آلٌة التعوٌض المستقلة.
 دعوة مجلس الصندوق األخضر للمناخ ألن ٌضع فً
أولوٌاته البرنامجٌة إطار كانكون للتكٌؾ ،وتحدٌداً المبادئ
المشار إلٌها فً الفقرة ( 12تطبٌق نهج نابع من الدول
ٌراعً النوع االجتماعً وتشاركً وٌتسم بالشفافٌة
الكاملة ،وٌضع فً اعتباره الفبات والمجتمعات والنظم
اإلٌكولوجٌة المعرضة لؤلخطار ،على أن تستند هذه النهج
وتسترشد بؤفضل المعارؾ العلمٌة المتاحة والمعرفة
المناسبة التقلٌدٌة واألصلٌة ،وذلك بهدؾ إدماج التكٌؾ فً
السٌاسات واإلجراءات االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة
ذات الصلة ،عند االقتضاء) واألنشطة المشار إلٌها فً
الفقرة  14من المقرر /1م أ( 16-اتفاقات كانكون)
(التخطٌط وتحدٌد األولوٌات وتنفٌذ إجراءات التكٌؾ
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واألثر وتقٌٌم التعرض لؤلخطار والتكٌؾ وتعزٌز القدرات
المإسسٌة والبٌبات التمكٌنٌة للتكٌؾ ،وبناء القدرة على
التكٌؾ االجتماعً-االقتصادي والنظام البٌبً وتعزٌز
استراتٌجٌات الحد من مخاطر الكوارث المرتبطة بتؽٌٌر
المناخ وتحسٌن البحوث ذات الصلة).
دعا مجلس الصندوق األخضر للمناخ للنظر فً سبل تقدٌم
الدعم وفقا ً ألسالٌب الصندوق األخضر للمناخ ،بهدؾ
تسهٌل الوصول إلى التكنولوجٌات السلٌمة بٌبٌا ً فً الدول
النامٌة ،وإجراء البحوث التعاونٌة لتمكٌن الدول النامٌة من
تعزٌز إجراءات التخفٌؾ والتكٌؾ.

تقرٌر مرفق البٌئة العالمٌة إلى مإتمر األطراف واإلرشاد والتوجٌه
المقدم إلى المرفق :تم النظر فً هذا البند (FCCC/CP/2015/4
) ،and Add.1, FCCC/CP/2015/8 and INF.2للمرة
األولى فً ٌوم األربعاء الموافق  2دٌسمبر /كانون األول .وافق
مإتمر األطراؾ على تكوٌن فرٌق اتصال للنظر فً هذا البند الفرعً
والبند الفرعً المعنً بتقرٌر الصندوق األخضر للمناخ إلى مإتمر
األطراؾ واإلرشاد والتوجٌه المقدم إلى الصندوق وذلك برباسة
ستٌفان شواجر (سوٌسرا) ونعمان بشٌر بهاتً (باكستان).
ونظرت األطراؾ فً نص مسودة القرار المقترح من الربٌسٌن
المتشاركٌن فً االجتماعات ؼٌر الرسمٌة المنعقدة طوال األسبوع
وفً فرٌق االتصال الذي اجتمع فً ٌوم الخمٌس الموافق  3واألربعاء
الموافق  9دٌسمبر /كانون األول .ناقشت األطراؾ مقترح مقدم من
مندوبً األرجنتٌن وأوروؼواي وكولومبٌا لحذؾ اإلشارة إلى تناول
"دوافع" إزالة األحراج وتدهور الؽابات.
فٌما ٌتعلق بدعم خطط التكٌؾ الوطنٌة من خبلل المساهمات المقدمة
لصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتؽٌر المناخ ،اقترح
مندوب الصٌن ،وأٌده فً ذلك مندوبا الهند ومالٌزٌا ،حذؾ النص
الذي ٌدعو "األطراؾ التً قد تقدم مساهمات مالٌة طوعٌة" لتقدٌم مثل
هذا الدعم .وأوضح مندوب الصٌن تفضٌله للتعاون بٌن بلدان الجنوب.
اقترح مندوبو االتحاد األوروبً والٌابان والوالٌات المتحدة حذؾ
الفقرة بؤكملها ما لم ٌتفق علٌها الجمٌع .وتشدٌداً على أهمٌة هذه
ً
نٌابة عن أقل البلدان نمواً ،إلى االحتفاظ
الفقرة ،دعا مندوب زامبٌا،
بالفقرة.
فً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر /كانون األول ،اعتمد مإتمر
األطراؾ القرار .عبرت مندوبة أنتٌؽوا وبربودا عن خٌبة أملها نحو
عملٌة مناقشات بنود مإتمر األطراؾ بشؤن المسابل المالٌة .وقالت
نظراً ألن التركٌز كان منصبا ً على التبسٌط بدال من المفاوضات
بسبب ضٌق الوقت ،فقد تم ترك العدٌد من القضاٌا الهامة فً الدول
الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة دون مناقشة .وطلبت أن ٌتم تضمٌن ذلك فً
التقرٌر المقدم لمإتمر األطراؾ.
ً
نٌابة عن مجموعة الـ  /77الصٌن إلى نفس
أشار مندوب بولٌفٌا
االعتبارات وذكر أن المجموعة تحتفظ بحقها فً طرح هذه القضاٌا
فً الدورة القادمة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ .وأشارت مندوبة االتحاد
األوروبً إلى أنه فً ظل الظروؾ االستثنابٌة للدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ ،فقد وافقت االطراؾ على التركٌز على
تبسٌط وتنقٌح القرار .وأعربت عن تؤٌٌدها للنهج المتبع وتطلعت إلى
مناقشة البنود فً الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ .وقال
سٌبل نابب ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ أن هذه
التعلٌقات سٌتم إدراجها فً التقرٌر المقدم لمإتمر األطراؾ.
النتٌجة النهائٌة :فً قراره ) ،(FCCC/CP/2015/L.8قام مإتمر
األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
 رحب باالستثمارات التً ٌقوم بها مرفق البٌبة العالمٌة فً
اإلدارة المستدامة للؽابات واألنشطة المشار إلٌها فً الفقرة
 70من المقرر /1م أ( 16-اتفاقات كانكون) (النهج
السٌاسٌة والحوافز اإلٌجابٌة بشؤن المسابل المتعلقة
بالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة
األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة) ،واستؽبلل
المنافع المتعددة للؽابات ومعالجة مشكلة إزالة األحراج
وتدهور الؽابات بما ٌتماشى مع اتجاهات برنامج التجدٌد
السادس للصندوق االستبمانً لمرفق البٌبة العالمٌة.
 دعا مرفق البٌبة العالمٌة إلى مواصلة تموٌل األنشطة
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المشار إلٌها أعبله ،مع مراعاة المقرر /9م أ( ،19-إطار
وارسو المعنً ببرنامج عمل المبادرة المعززة لخفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً
البلدان النامٌة بشؤن التموٌل القابم على النتابج) والفقرة 8
(نهج السٌاسات البدٌلة ،مثل نهج التخفٌؾ والتكٌؾ
المشتركة لئلدارة المتكاملة والمستدامة للؽابات) وهذا
القرار ،حسب االقتضاء.
 شجع على تقدٌم مساهمات مالٌة طوعٌة إضافٌة دعما ً
لخطط التكٌؾ الوطنٌة من خبلل المساهمات المقدمة إلى
صندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتؽٌر المناخ.
 طلب من مرفق البٌبة العالمٌة إجراء مراجعة تقنٌة
ألولوٌات برنامج صندوق أقل البلدان نمواً.
 حث مرفق البٌبة العالمٌة على التعاون مع جمٌع الهٌبات
التابعة له والدول المتلقٌة للتؤكد من إمكانٌة استفادة هذه
الدول بشكل كامل من شبكة الهٌبات الموسعة.
 رحب باستكشاؾ أدوات مبتكرة بخبلؾ المنحة المقدمة
من مرفق البٌبة العالمٌة ،وشجع المرفق على العمل مع
الهٌبات التابعة له والدول المتلقٌة والقطاع الخاص لتقدٌم
المقترحات.
 رحب بالموافقة على مشروعات مرفق البٌبة العالمٌة التً
تهدؾ إلى دعم  46طرفا ً من الدول النامٌة فً إعداد
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً وشجع المرفق
على مواصلة تقدٌم هذا الدعم.
التقارٌر المقدمة من األطراف المدرجة فً المرفق األول من
االتفاقٌة ومراجعتهاٌ :تضمن جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
(صفحة  )31ملخصا ً لهذه المناقشات.
التقارٌر المقدمة من األطراف غٌر المدرجة فً المرفق األول من
االتفاقٌة ومراجعتهاٌ :تضمن جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
(صفحة  )31ملخصا ً لهذه المناقشات.
بناء القدرات فً إطار االتفاقٌةٌ :تضمن جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ (صفحة  )33ملخصا ً لهذه المناقشات.
تنفٌذ الفقرتٌن  8و  9من المادة  4من االتفاقٌة االطارٌة :تنفٌذ
برنامج عمل بوٌنس آٌرس بشؤن التكٌف وتدابٌر االستجابة (المقرر
/1م-أٌ :)10 .وجد تلخٌص لهذه المناقشات فً إطار بند جدول أعمال
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المعنً بؤثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة (صفحة )34
وبند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
المعنً ببرنامج عمل نٌروبً بشؤن اآلثار والتعرض لؤلخطار
والتكٌؾ مع تؽٌر المناخ (برنامج عمل نٌروبً) (صفحة .)37
المسائل المتعلقة بؤقل البلدان نمواًٌ :تضمن جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ (صفحة  )32ملخصا ً لهذه المناقشات.
العالقة بٌن النوع االجتماعً وتغٌر المناخٌ :تضمن جدول أعمال
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ (صفحة  )36ملخصا ً لهذه المناقشات.
المسائل األخرى التً أحالتها الهٌئتان الفرعٌتان لمإتمر األطراف:
األمور المتعلقة بالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن
إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة :فً ٌوم الخمٌس
الموافق  10دٌسمبر /كانون األول ،نظر مإتمر األطراؾ فً ثبلثة
من مسودات القرارات المحالة من الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة حول اآلتً :المزٌد من التوجٌه
واإلرشاد حول الشفافٌة والترابط والشمولٌة والفعالٌة التً ٌجب
إتباعها عند تقدٌم معلومات عن كٌفٌة تناول واحترام جمٌع الضمانات
المشار إلٌها فً المقرر /1م أ( 16-اتفاقٌات كانكون) الملحق األول.
نهج السٌاسات البدٌلة ،مثل ُنهج التخفٌؾ والتكٌؾ المشتركة لئلدارة
المتكاملة والمستدامة للؽابات والقضاٌا المنهجٌة المتعلقة بمنافع عدم
استخدام الكربون الناتجة عن تنفٌذ األنشطة المشار إلٌها فً الفقرة 70
من المقرر /1م أ .16-وقد اعتمد مإتمر األطراؾ القرارات.
قراره
فً
النهائٌة:
النتٌجة
) (FCCC/SBSTA/2015/2/Add.1حول تقدٌم مزٌد من
اإلرشاد والتوجٌه لضمان الشفافٌة والترابط والشمولٌة والفعالٌة عند
تقدٌم معلومات حول كٌفٌة تناول جمٌع الضمانات المشار إلٌها فً
المقرر /1م أ ،16-الملحق األول ،قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور من
بٌنها ما ٌلً:
 أكد على ضرورة تقدٌم األطراؾ من الدول النامٌة التً
تنفذ األنشطة المشار إلٌها فً الفقرة  70من المقرر /1م
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أ( 16-إجراءات التخفٌؾ فً قطاع الؽابات) ملخصا ً
بالمعلومات المتعلقة بكٌفٌة تناول جمٌع الضمانات المشار
إلٌها فً المقرر /1م أ ،16-الملحق األول.
 طلب تقدٌم ملخص المعلومات المتعلقة بالضمانات بشكل
دوري وفقا ً للمقررٌن /12م أ 17-و/12م أ.19-
 قرر ضرورة تقدٌم األطراؾ من الدول المتقدمة معلومات
عن النشاط أو األنشطة (الفقرة  70من المقرر /1م أ)16-
المدرجة فً ملخص المعلومات المشار إلٌها أعبله.
 شجع األطراؾ من الدول النامٌة عند تقدٌم ملخص
المعلومات على إدراج العناصر التالٌة حسب االقتضاء:
الظروؾ الوطنٌة ذات الصلة بتناول واحترام الضمانات
ووصؾ بكل من هذه الضمانات وفقا ً للظروؾ الوطنٌة
ووصؾ لؤلنظمة والعملٌات القابمة ذات الصلة بتناول
واحترام الضمانات.
 قرر عدم ضرورة تقدٌم المزٌد من التوجٌه واإلرشاد وفقا ً
للفقرة  6من المقرر /12م أ( ،17-التوجٌه واإلرشاد
الخاص بؤنظمة تقدٌم المعلومات عن كٌفٌة تناول واحترام
الضمانات) ،لضمان الشفافٌة والترابط والشمولٌة والفعالٌة
عند تقدٌم معلومات حول كٌفٌة تناول واحترام جمٌع
الضمانات.
فً قراره ) (FCCC/SBSTA/2015/2/Add.1بشؤن نهج
السٌاسات البدٌلة ،مثل ُنهج التخفٌؾ والتكٌؾ المشتركة لئلدارة
المتكاملة والمستدامة للؽابات ،قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور من
بٌنها:
 قرر أن تنظر األطراؾ من الدول النامٌة ،التً تسعى
للحصول على الدعم لتصمٌم وتنفٌذ ُنهج السٌاسات البدٌلة،
مثل ُنهج التخفٌؾ والتكٌؾ المشتركة لئلدارة المتكاملة
والمستدامة للؽابات ،فً العناصر التالٌة :وضع
استراتٌجٌات أو خطط عمل وطنٌة لتنفٌذ األنشطة المشار
إلٌها فً الفقرة  70من المقرر /1م أ16-؛ وتحدٌد
احتٌاجات الدعم ،بما فً ذلك الموارد المالٌة والدعم الفنً
والتكنولوجً وتقدٌم مقترحات تثبت كٌفٌة إسهام نهج
السٌاسات البدٌلة ،مثل نهج التخفٌؾ والتكٌؾ المشتركة
لئلدارة المتكاملة والمستدامة للؽابات ،فً األنشطة المشار
إلٌها فً الفقرة  70من المقرر /1م أ.16-
 أشار إلى تشجٌع جهات التموٌل المشار إلٌها فً الفقرة 5
من المقرر /9م أ( 19-الجهات الممولة ألنشطة المبادرة
المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الؽابات فً الدول النامٌة ،متضمنة الصندوق
األخضر للمناخ) ،على مواصلة توفٌر الموارد المالٌة من
خبلل مجموعة واسعة من المصادر المشار إلٌها فً الفقرة
 65من المقرر /2م أ( 17 -التموٌل القابم على النتابج)،
للوصول إلى نهج السٌاسات البدٌلة.
 دعا األطراؾ التً ترؼب فً تنفٌذ نهج السٌاسات البدٌلة،
مثل نهج التخفٌؾ والتكٌؾ المشتركة ،إلى دعم تنفٌذ
األنشطة المشار إلٌها فً الفقرة  70من المقرر /1م أ-
 ،16وتبادل المعلومات عبر المنصة اإللٌكترونٌة لموقع
اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ.
 قرر اختتام النظره فً نهج السٌاسات البدٌلة ،مثل نهج
التخفٌؾ والتكٌؾ المشتركة لئلدارة المتكاملة والمستدامة
للؽابات ،فً سٌاق القرار الفقرة  39من المقرر /1م أ-
.18
فً قراره ) (FCCC/SBSTA/2015/2/Add.1حول
القضاٌا المنهجٌة المتعلقة بمنافع عدم استخدام الكربون الناتجة
عن تنفٌذ األنشطة المشار إلٌها فً الفقرة  70من المقرر /1م أ-
 ،16قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
 دعا األطراؾ من الدول النامٌة لطلب الدعم حتى تتمكن
من دمج منافع عدم استخدام الكربون فً األنشطة لتقدٌم
معلومات تتناول عدة أمور من بٌنها ،طبٌعة وحجم وأهمٌة
منافع عدم استخدام الكربون عبر المنصة اإللٌكترونٌة
لموقع اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ
للنظر فٌها من قبل األطراؾ المعنٌة ومإسسات التموٌل
ذات الصلة ،حسب االقتضاء.

الثالثاء  21ديسمبر /كانون األول 3121
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 قرر عدم اعتبار القضاٌا المنهجٌة المتعلقة بمنافع عدم
استخدام الكربون الناتجة عن تنفٌذ األنشطة الواردة فً
الفقرة  70من المقرر /1م أ 16 -شرطا ً ٌجب أن تستوفٌه
األطراؾ من الدول النامٌة التً تسعى للحصول على دعم
تنفٌذ اإلجراءات واألنشطة المشار إلٌها فً المقرر /1م أ
 16أو المدفوعات القابمة على النتابج.
 وافق خبلل هذه الدورة على اختتام العمل المتعلق بالقضاٌا
المنهجٌة المتصلة بمنافع عدم استخدام الكربون الناتجة
عن تنفٌذ األنشطة المشار إلٌها فً الفقرة  70من المقرر
/1م أ.16 -
منهجٌات اإلبالغ عن المعلومات المالٌة بواسطة األطراف المدرجة
فً المرفق األول لالتفاقٌةٌ :تضمن جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة (صفحة  )38ملخصا ً لهذه المناقشات.
التقرٌر السنوي عن المراجعة التقنٌة لقوائم جرد غازات الدفٌئة من
األطراف المدرجة فً المرفق األول لالتفاقٌة االطارٌةٌ :تضمن
جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة (صفحة
 )42ملخصا ً لهذه المناقشات.
الشروط المرجعٌة للمراجعة الوسٌطة لتنفٌذ برنامج عمل الدوحة
حول المادة  6من االتفاقٌة االطارٌة :فً ٌوم الخمٌس الموافق 10
دٌسمبر /كانون األول ،نظر مإتمر األطراؾ فً مسودة القرار
المحالة من الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة بشؤن هذا البند .وقد اعتمد مإتمر األطراؾ هذا القرار.
النتٌجة النهائٌة :فً قراره )،(FCCC/SBI/2015/10/Add.1
قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
 طلب إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بدء المراجعة الوسٌطة
لتنفٌذ برنامج عمل الدوحة للمادة  6من االتفاقٌة اإلطارٌة
خبلل دورتها الرابعة واألربعٌن.
 طلب إلى مرفق البٌبة العالمٌة تقدٌم تقرٌر حول التقدم
المحرز فً توفٌر الدعم المالً وتنفٌذ األنشطة للمساهمة
فً تنفٌذ برنامج عمل الدوحة.
 دعا المإسسات والمنظمات متعددة وثنابٌة األطراؾ
والقطاع الخاص والجهات المانحة لتقدٌم تقرٌر عن
الموارد المالٌة المقدمة لدعم األنشطة المتعلقة بتنفٌذ المادة
 6من االتفاقٌة اإلطارٌة.
 طلب إلى األمانة إعداد تقرٌراً حول التقدم المحرز ،وكذلك
الفجوات واالحتٌاجات الناشبة وؼٌرها.
خطط التكٌف الوطنٌةٌ :تضمن جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
(صفحة  )32ملخصا ً لهذه المناقشات.
األمور اإلدارٌة والمالٌة المإسسٌة :تقرٌر مراجعة الحسابات
والبٌانات المالٌة لعام ٌ :2014تضمن جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ (صفحة  )36ملخصا ً لهذه المناقشات.
أداء الموازنة للفترة ٌ :2015-2014تضمن جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ (صفحة  )36ملخصا ً لهذه المناقشات.
موازنة البرنامج لفترة السنتٌن  :2017-2016فً ٌوم الخمٌس
الموافق  10دٌسمبر /كانون األول ،اعتمد مإتمر األطراؾ قراراً
محاالً من الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول موازنة
البرنامج لفترة السنتٌن .2017-2016
النتٌجة النهائٌة :فً قراره )،(FCCC/SBI/2015/10/Add.1
قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
 اعتمد المٌزانٌة البرنامجٌة لفترة السنتٌن 2017-2016
بمبلػ ٌ 54,648,484ورو ودفع رواتب موظفً األمانة
من المٌزانٌة األساسٌة ،كما اعتمد مٌزانٌة طوارئ
لخدمات المإتمرات.
 اعتمد الجدول اإلرشادي لمساهمات عامً  2016و
.2017
 حث األطراؾ على تقدٌم مساهمات طوعٌة ،لم تشملها
الموازنة المعتمدة ،لتنفٌذ القرارات التً اتخذتها الدورة
الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ فً الوقت المحدد،
وذلك من خبلل المساهمات الطوعٌة والموارد المتاحة فً
إطار المٌزانٌة األساسٌة إلى الحد الممكن.
 دعا األطراؾ إلى تقدٌم مساهمات إلى الصندوق
االستبمانً للمشاركة فً عملٌة اتفاقٌة األمم المتحدة
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اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ اإلطارٌة.
 طلب إلى األمٌن التنفٌذي أن ٌقدم تقرٌراً إلى الدورة الثانٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ حول الدخل وأداء المٌزانٌة،
واقتراح أي تعدٌبلت قد تكون ضرورٌة فً موازنة
البرنامج لفترة السنتٌن .2017-2016
صناعة القرار فً عملٌة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن
تغٌر المناخ :فً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر /كانون األول،
قرر مإتمر األطراؾ مواصلة إجراء المناقشات المعنٌة بهذا البند فً
الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ وتقدٌم تقرٌر بذلك
للدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
نهاٌة الدورة :اعتماد تقرٌر الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراف :وبعد أن عرضت األمانة العامة تقرٌر الدورة
ً
نٌابة عن المقرر جوانا لٌسنجر بٌتز
()FCCC/CP/2015/L.1
(السوٌد) ،اعتمد مإتمر األطراؾ تقرٌر الدورة.
اختتام الدورة :أشار مندوب األمانة العامة لؤلموال المطلوبة
الخارجة عن الموازنة ،والتً تتضمن  150ألؾ ٌورو للمسابل
المتصلة بمبادرات التنوٌع االقتصادي و 1,95ملٌون ٌورو لدعم لجنة
التكٌؾ .وأوضح أنه لم ٌكن من الممكن بعد إجراء تقٌٌم لآلثار
المترتبة على اتفاق بارٌس ،ولكن سٌتم نشر مذكرة عن هذه اآلثار
المالٌة على الموقع اإللكترونً التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن
تؽٌر المناخ خبلل األٌام القادمة.
دعا فابٌوس ،ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ
إلى اإلحاطة علما ً بالقرار الذي قدمه مندوب المؽرب أثناء توجهه
بالشكر إلى مندوب فرنسا ،بوصفها الحكومة المضٌفة ،وإلى مدٌنة
بارٌس (.)FCCC/CP/2015/L.3
أؼلق فابٌوس ،ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ،
الدورة فً الساعة  12:28من صباح ٌوم األحد الموافق  13دٌسمبر/
كانون األول.
مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول
كٌوتو
فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول ،افتتح لوران
فابٌوس ،ربٌس الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو الجلسة العامة .لئلطبلع على
ملخص البٌانات المشتركة لمإتمر األطراؾ /مإتمر األطراؾ
زٌارة:
ٌمكنك
العامل،
http://www.iisd.ca/vol12/enb12654e.html
المسائل التنظٌمٌة :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون
األعمال
جدول
األطراؾ
اعتمدت
األول،
تنظٌم
على
واتفقت
()FCCC/KP/CMP/2015/1
العمل (FCCC/KP/CMP/2015/1,
)FCCC/SBSTA/2015/3 and FCCC/SBI/2015/11
وقد أحال مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
البند المتعلق بتوضٌح النص فً القسم "ز" (المادة  ،3الفقرة  7مكرر
ثانٌاً) من تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو ،والبند الفرعً المتعلق
بالمادة  3-2من البرتوكول (اآلثار السلبٌة للسٌاسات والتدابٌر).
كما أحال مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ البنود المتعلقة باآلتً :بناء
القدرات بموجب بروتوكول كٌوتو؛ والمسابل اإلدارٌة والمالٌة
والمإسسٌة؛ التقارٌر المقدمة من األطراؾ المدرجة فً المرفق األول
ومراجعتها ،باإلضافة إلى البند الفرعً المعنً بالمادة  14-3من
البروتوكول (التقلٌل من اآلثار السلبٌة).
انتخاب أعضاء المكتب :فً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر/
كانون األول ،قام مإتمر األطراؾ العامل بانتخاب األعضاء
واألعضاء الجدد لمجلس صندوق التكٌؾ ولجنة اإلشراؾ على التنفٌذ
المشترك والمجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة ولجنة االمتثال.
أوضح شٌخ ندٌاي سٌبل (السنؽال) ،نابب ربٌس مإتمر األطراؾ
العامل أن أعضاء مكتب مإتمر األطراؾ ٌمكن أن ٌقومون بمهام
أعضاء مكتب مإتمر األطراؾ العامل .كما أشار إلى أن قابمة
الترشٌحات متاحة على الموقع اإللكترونً لبلتفاقٌة االطارٌة ،وحث
األطراؾ على تقدٌم ترشٌحاتهم للمناصب الشاؼرة المتبقٌة قبل 29
ٌناٌر/كانون الثانً .2016
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الموافقة على تقرٌر وثائق التفوٌض :فً ٌوم الخمٌس الموافق
 10دٌسمبر /كانون األول ،اعتمد مإتمر األطراؾ العامل التقرٌر
الخاص بوثابق التفوٌض ( FCCC/CP/2015/9 and
 )FCCC/KP/CMP/2015/7بإضافة جزر كوك ومصر وفٌجً
وهاٌتً وهندوراس وكٌرٌباتً ونٌكاراؼوا وباكستان وبنما وجمهورٌة
مقدونٌا الٌوؼوسبلفٌة السابقة.
حالة التصدٌق على تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو :فً ٌوم
األربعاء الموافق  2دٌسمبر /كانون األول أقرت األمانة العامة بؤنه
اعتباراً من  30نوفمبر /تشرٌن الثانً ،تم استبلم  55وثٌقة تصدٌق
من أصل المبة وأربع وأربعٌن وثٌقة المطلوبة .وأحٌُط مإتمر
األطراؾ العامل علما ً بهذه المعلومات.
فً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر /كانون األول ،أبلػ شٌخ
ندٌاي سٌبل ،نابب ربٌس مإتمر األطراؾ العامل ،األطراؾ بؤنه منذ
بٌان األمانة فً ٌوم  2دٌسمبر/كانون األول  2015أرسلت األرجنتٌن
وسرٌبلنكا التصدٌق الخاص بهما ،لٌصل المجموع إلى  .57وأفاد أنه
مطلوب استبلم  87تصدٌقا ً أخر لكً ٌدخل التعدٌل حٌز التنفٌذ.
وأحٌط مإتمر األطراؾ العامل علما ً بهذه المعلومات ،وحث جمٌع
األطراؾ على التصدٌق فً أقرب وقت ممكن.
تقارٌر الهٌئات الفرعٌة :فً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر /كانون
األول ،اعتمد مإتمر األطراؾ العامل تقارٌر الدورة الثانٌة واألربعٌن
والثالثة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ (FCCC/SBI/2015/10
 ،and Add.1, and FCCC/SBI/2015/L.19),وتقارٌر
الدورة الثانٌة واألربعٌن والثالثة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة
(FCCC/SBSTA/2015/2 and
العلمٌة والتكنولوجٌة
).Adds.1 and 2, and FCCC/SBSTA/2015/L.15
المسائل المتعلقة بآلٌة التنمٌة النظٌفة :حول هذا
البند ) ،(FCCC/KP/CMP/2015/5فً ٌوم الخمٌس الموافق 3
دٌسمبر/كانون األول ،نوه المبرت شناٌدر (ألمانٌا) ،ربٌس المجلس
التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة إلى أنه قد تم إقرار التنقٌحات التً
أجرٌت على معاٌٌر المشروع ومعاٌٌر المصادقة والتحقق بهدؾ
تبسٌط عمل آلٌة التنمٌة النظٌفة .كما أشار بقلق إلى استمرار انخفاض
معدل الطلب على شهادات إثبات خفض االنبعاثات وإنخفاض
أسعارها ،وحدد الطرق التً ال ٌزال المجلس ٌتبعها لتشجٌع اإللؽاء
الطوعً لشهادات إثبات خفض االنبعاثات .ووافقت األطراؾ على
النظر فً هذا البند فً فرٌق اتصال ٌتولى رباسته كارولٌنا أنطونٌن
(فنلندا) وجٌفري سبونر (جاماٌكا).
فً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر/كانون األول ،ركز فرٌق
االتصال على مسودة النص التً تم إعدادها خبلل المشاورات ؼٌر
الرسمٌة مساء ٌوم الثبلثاء  8دٌسمبر/كانون األول .وبعد إجراء
مناقشات حول عدة أمور من بٌنها الروابط بٌن آلٌة التنمٌة النظٌفة
والصندوق األخضر للمناخ ،والحاجة إلى إجراء ورشة عمل حول
مإسسات التموٌل الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ وآلٌة التنمٌة النظٌفة،
وافقت األطراؾ على إحالة مشروع القرار إلى مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو.
النتٌجة النهائٌة :فً قراره )،(FCCC/KP/CMP/2015/L.4
قام مإتمر األطراؾ العامل بعدة أمور من بٌنها:
 رحب بتقرٌر  2015-2014للمجلس التنفٌذي آللٌة
التنمٌة النظٌفة ،كما رحب بإطبلق منصة إلٌكترونٌة
لئللؽاء الطوعً لشهادات إثبات خفض االنبعاثات.
 طلب من المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة وأمانتها
العامة تسهٌل الوصول إلى قسم التنمٌة المستدامة لوثابق
تصمٌم المشروع والبرنامج على المنصة اإللٌكترونٌة
لئللؽاء الطوعً لشهادات إثبات خفض االنبعاثات.
 شجع المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة على مواصلة
تبسٌط وتنقٌح عدة أمور من بٌنها ،دورة المشروع وعملٌة
التسجٌل والتحقق ووضع واعتماد خطوط األساس الموحدة
والمعاٌٌر واإلجراءات المنهجٌة وإجراءات االعتماد.
 شجع المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة على اكتشاؾ
فرص لتموٌل اآللٌة عن طرٌق المإسسات الدولٌة مثل
الصندوق األخضر للمناخ  ،وفً هذا الشؤن ،دعا المجلس
إلى النظر فً عقد ورشة عمل فً إطار الدورة الرابعة
واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة وطلب منه تقدٌم تقرٌر باألمر
للدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه
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اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو.
 عٌن الكٌانات التشؽٌلٌة واختار تلك الكٌانات من بٌن تلك
التً اعتمدها واختارها المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة
النظٌفة مإقتا ً ككٌانات تشؽٌلٌة إلجراء مهام المصادقة
الخاصة بقطاعات محددة و/أو مهام التحقق فً قطاعات
محددة على النحو الوارد فً المرفق.
 طلب من المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة تحلٌل سبل
ضمان المشاركة المستمرة من الكٌانات التشؽٌلٌة المعٌنة
فً آلٌة التنمٌة النظٌفة.
 قرر السماح بتقدٌم طلبات لمراجعة خط األساس ومنهجٌة
المتابعة دون معلومات محددة عن المشروع فً الحاالت
التً ٌرى فٌها المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة أن
هذه المعلومات ؼٌر ضرورٌة.
 طلب إلى المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة وضع نهج
أكثر فعالٌة من حٌث التكلفة والسٌاق المناسب لنظام
القٌاس واإلببلغ والتحقق ،على أن تتناول هذه النهج
إجراءات إدارة الفجوات التً تظهر فً البٌانات ومتطلبات
المعاٌرة المناسبة إقلٌمٌا ً واستخدام البٌانات التً تم جمعها
على المستوى الوطنً والقطاعً ،عند االقتضاء.
 طلب من المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة وضع
برنامج مستقل لتوجٌه النشاط ٌتؤلؾ من عدة برامج من
بٌنها" ،برنامج آلٌة التنمٌة النظٌفة لمعاٌٌر األنشطة" و
"برنامج آلٌة التنمٌة النظٌفة لمعاٌٌر أنشطة المصادقة
والتحقق" و "برنامج آلٌة التنمٌة النظٌفة إلجراءات دورة
األنشطة".
 طلب من المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة النظر فً
صٌاؼة نموذج التسجٌل الموحد الذي ٌستخدم معاٌٌر
موضوعٌة لؤلنشطة التً ُتوصؾ بؤنها إضافٌة بشكل
تلقابً.
 طلب من الكٌان التشؽٌلً المُعٌن التؤكد من أن طلب
إصدار شهادات إثبات خفض االنبعاثات ال ٌتم إال من
خبلل المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة.
 طلب من المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة توسٌع
نطاق وحجم أنشطة مساعدة مراكز التعاون اإلقلٌمٌة فً
الدول النامٌة من خبلل اكتشاؾ المجاالت الفنٌة والمنهجٌة
الناشبة.
القضاٌا المتعلقة بالتنفٌذ المشترك :فً ٌوم الخمٌس الموافق 3
دٌسمبر/كانون األول ،قالت جولٌا سوتو (بٌرو) ،ربٌس لجنة اإلشراؾ
على التنفٌذ المشترك أن أنشطة التنفٌذ المشترك قد "توقفت تقرٌباً"،
مإكد ًة على عدم تقدٌم أٌة طلبات جدٌدة لمشارٌع أو إلصدار وحدات
خفض االنبعاثات .كونت األطراؾ فرٌق اتصال برباسة دٌمٌتار
نٌكوؾ (فرنسا) وٌاو أوسافو (ؼانا) بشؤن هذا البند
(.)FCCC/KP/CMP/2015/4
تبادلت األطراؾ فً اجتماعات فرٌق االتصال وجهات النظر
حول :ضرورة إجراء تؽٌٌرات على النظام الداخلً للجنة اإلشراؾ
على التنفٌذ المشترك ،وتكلٌؾ لجنة من طرؾ ثالث بمراجعة ،وتفعٌل
التنفٌذ المشترك ،والتعرؾ على أوجه التعاون مع آلٌات السوق
األخرى؛ وطلب تحلٌل لدور التنفٌذ المشترك فٌما بعد  .2020واتفقت
األطراؾ على أن ٌعد الربٌسان المتشاركان مسودة قرار للنظر فٌها.
فً ٌوم االثنٌن الموافق  7دٌسمبر/كانون األول ،قدم أوسافو ،الربٌس
المتشارك مسودة القرار .وبعد تبادل وجهات النظر حول عدة أمور
من بٌنها ،الوضع الصعب لسوق التنفٌذ المشترك ،وتنقٌح المبادئ
التوجٌهٌة للتنفٌذ المشترك ،وإدراج آراء أصحاب المصلحة ،قررت
األطراؾ إحالة مشروع القرار مع بعض التعدٌبلت إلى مإتمر
األطراؾ العامل.
النتٌجة النهائٌة :فً قراره )،(FCCC/KP/CMP/2015/L.1
قام مإتمر األطراؾ العامل بما ٌلً:
 طلب إلى لجنة اإلشراؾ على التنفٌذ المشترك تقدٌم
توصٌات للنظر فٌها خبلل الدورة الرابعة واألربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ حول اإلجراءات التً قد تكون
مطلوبة لتنفٌذ مسودة أسالٌب التنفٌذ المشترك ،بما فً ذلك
تؽٌٌر النظام الداخلً للجنة على النحو الذي اعتمده
المقرر /3م أ إ ،5-وفً األحكام ذات الصلة بالتنفٌذ
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المشترك الواردة فً قرارات أخرى لمإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو.
 طلب إلى لجنة اإلشراؾ على التنفٌذ المشترك تقدٌم
توصٌات للنظر فٌها خبلل الدورة الرابعة واألربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً سٌاق مراجعة المبادئ التوجٌهٌة
للتنفٌذ المشترك بهدؾ معالجة المخاوؾ التً أعلن عنها
أصحاب المصلحة والتحقق من تؽٌٌرات ما بعد التسجٌل
بمعرفة إحدى الجهات المستقلة المعتمدة.
 دعا األطراؾ ومنظمات المراقبة المعترؾ بها لتقدٌم
وجهات نظرهم بحلول  31مارس /آذار  2016حول
الخبرات والدروس المستفادة من التنفٌذ المشترك للتصمٌم
المحتمل آللٌات التخفٌؾ والروابط والتفاعبلت مع ؼٌرها
من األدوات.
 طلب إلى لجنة اإلشراؾ على التنفٌذ المشترك توضٌح
أوجه التآزر بٌن التنفٌذ المشترك وآلٌات التخفٌؾ األخرى
لضمان استخدام الموارد بطرٌقة فعالة من حٌث التكلفة
والترابط بٌن أدوات التخفٌؾ وتجنب العد المزدوج.
 طلب إلى لجنة اإلشراؾ على التنفٌذ المشترك إعداد
التوصٌات والتوضٌحات استناداً إلى تحلٌل الخبرات
والدروس المستفادة للنظر فٌها خبلل الدورة الثانٌة عشر
لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو.
تقرٌر لجنة االمتثال :تم النظر فً هذا البند للمرة األولى ٌوم
األربعاء الموافق  2دٌسمبر /كانون األول .وقد أشار دٌبلنو روبن
فٌروي (هولندا) ربٌس الفرع التٌسٌري إلى أنشطة اإلنفاذ والفروع
التٌسٌرٌة ،بما فً ذلك التفاعل المتواصل من جانب اللجنة مع فرق
خبراء المراجعة .وقد أحٌط مإتمر األطراؾ العامل علما ً بالتقرٌر
( ،)FCCC/KP/CMP /2015/3ودعا األطراؾ إلى المساهمة
فً الصندوق االستبمانً.
تقرٌر مجلس صندوق التكٌف :تم النظر فً هذا البند
) (FCCC/KP/CMP/2015/2للمرة األولى ٌوم األربعاء
الموافق  2دٌسمبر /كانون األول .أقر هانز أوالؾ أبرٌك (النروٌج)،
ربٌس مجلس إدارة صندوق التكٌؾ أن "هناك حاجة اآلن إلى هذا
الصندوق أكثر من ذي قبل" ،وأنه قد أدى مهمته بفاعلٌة ،إال أن
استمرارٌة الصندوق "معرضة للخطر" .كونت األطراؾ فرٌق
اتصال برباسة رٌتشارد موٌونؽً (تنزانٌا) وهٌرمان سبس (هولندا)
لتناول البند.
فً ٌوم األحد الموافق  13دٌسمبر /كانون األول ،اعتمد مإتمر
األطراؾ تقرٌر مجلس إدارة صندوق التكٌؾ وقراراً ذا صلة.
النتٌجة النهائٌة :قام مإتمر األطراؾ العامل فً قراره
) ،(FCCC/KP/CMP/2015/L.3/Rev.1بما ٌلً:
 طلب إلى مجلس إدارة صندوق التكٌؾ مواصلة الجهود
لتبسٌط إجراءات اعتماد الكٌانات الوطنٌة المنفذة وتقدٌم
تقرٌر عن التقدم المحرز فً الدورة الثانٌة عشر لمإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو.
 حث األطراؾ التً استجابت لهدؾ جمع التبرعات
لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ دون أن تقدم حتى اآلن
مساهمات مالٌة حقٌقة على القٌام بذلك فً أقرب وقت
ممكن.
 شجع على تقدٌم الدعم الطوعً المضاؾ إلى نسبة
العابدات المحققة من أنشطة آلٌة التنمٌة النظٌفة لدعم
تعببة الموارد لمجلس إدارة صندوق التكٌؾ.
 أوصً مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً االتفاقٌة بؤن ٌنظر فً إمكانٌة أن ٌصب صندوق
التكٌؾ فً مصلحة اتفاق بارٌس ،ودعا الدورة الثانٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ أن تطلب من الفرٌق العامل
المخصص المعنً باتفاق بارٌس إجراء األعمال
التحضٌرٌة البلزمة وإحالة توصٌة إلى مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
العتمادها فً موعد أقصاه دورته الخامسة عشر.
تقرٌر عن اجتماع المائدة المستدٌرة الوزاري رفٌع المستوى المعنً
بالطموح المتزاٌد اللتزامات بروتوكول كٌوتو :تم النظر فً هذا البند
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للمرة األولى فً ٌوم األربعاء الموافق  2دٌسمبر /كانون األول .أشار
سٌبل ،نابب ربٌس مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً بروتوكول كٌوتو إلى أنه لم ٌكن هناك توافق فً اآلراء بشؤن هذه
المسؤلة خبلل الدورة العاشرة لمإتمر األطراؾ العامل
( .)FCCC/KP/CMP/2014/3وأضاؾ أن اجتماع المابدة
المستدٌرة رفٌع المستوى لم ٌزد طموح األطراؾ المدرجة فً المرفق
األول ،واقترح مندوب الصٌن تكوٌن فرٌق اتصال ،وعارضه فً ذلك
مندوبو االتحاد األوروبً وأسترالٌا والنروٌج .وافقت األطراؾ على
إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة بشؤن الطرٌق نحو األمام ٌقوم بتٌسٌرها
بول واتكٌنسون (فرنسا).
فً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر /كانون األول ،أشار سٌبل
نابب ربٌس الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل إلى أن
األطراؾ لم تتمكن من التوصل إلى توافق فً اآلراء بشؤن هذه
المسؤلة .وأشار إلى أنه سٌتم إدراج هذا البند فً جدول األعمال
المإقت للدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل .وذكر أن رباسة
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ سوؾ تجري مشاورات
فٌما بٌن الدورات نحو سبل المضً قُدماً.
التقارٌر المقدمة والمراجعة الخاصة باألطراف المدرجة فً المرفق
األول :البالغات الوطنٌةٌ :تضمن بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ بشؤن وضع تقارٌر ومراجعة الببلؼات الوطنٌة السادسة وأول
تقرٌر لفترة السنتٌن تقدمه األطراؾ المدرجة فً المرفق األول
(صفحة  )31ملخص هذه المناقشات.
التجمٌع السنوي وتقرٌر المحاسبة لألطراف المدرجة فً المرفق ب
بموجب بروتوكول كٌوتو :تم النظر فً هذا البند للمرة األولى فً ٌوم
الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول .بناء على توصٌة من الدورة
الثالثة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،أحٌط مإتمر األطراؾ العامل
علما ً بتقرٌر فً هذا الشؤن (FCCC/KP/CMP/2015/6 and
).Add.1/Rev.1
توضٌح القسم ز (المادة  7-3مكرر ثانٌاً) من تعدٌل الدوحةٌ :تضمن
جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة (صفحة
 )41ملخص هذه المناقشات.
بناء القدرات بموجب بروتوكول كٌوتوٌ :تضمن جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ (صفحة  )34ملخص هذه المناقشات.
المسائل المتعلقة بتدابٌر االستجابة :مواد البروتوكول  3-2و:14-3
ٌتضمن بند جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بشؤن منتدى وبرنامج
العمل (صفحة  )34ملخص هذه المناقشات .فً ٌوم األحد الموافق
 13دٌسمبر /كانون األول ،ذكر فابٌوس ،ربٌس الدورة الحادٌة عشر
لمإتمر األطراؾ العامل ،أن األطراؾ لم تتمكن من اإلنتهاء من
النظر فً هذه البنود ،ووافقت األطراؾ على اإلحاطة علما ً بذلك.
المسائل األخرى التً أحالتها الهٌئات الفرعٌة لمإتمر األطراف
العامل :برنامج تدرٌبً ألعضاء فرق خبراء المراجعة المشاركٌن فً
المراجعة السنوٌة بموجب المادة  8من البروتوكول :فً ٌوم الخمٌس
الموافق  10دٌسمبر /كانون األول نظر مإتمر األطراؾ العامل فً
مسودة القرار المحال من الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بشؤن هذا البند .واعتمد مإتمر
األطراؾ العامل هذا القرار.
قراره
فً
النهائٌة:
النتٌجة
) ،(FCCC/SBSTA/2015/2/Add.2طلب مإتمر األطراؾ
العامل إلى األمانة عدة أمور من بٌنها بما ٌلً:
 تحدٌث وتنفٌذ دورات حول األنظمة الوطنٌة وتطبٌق
التعدٌبلت واألسالٌب لحساب الكمٌات المسندة بموجب
الفقرة  4من المادة  7من البروتوكول ،ومراجعة
السجبلت والمعلومات الوطنٌة المتعلقة بالكمٌات المسندة
ومراجعة األنشطة التً نصت علٌها الفقرة  3من المادة 3
من البروتوكول ،بما فً ذلك البرنامج التدرٌبً ألعضاء
فرق خبراء المراجعة.
 إعداد وتنفٌذ الدورات إن أمكن وفً الوقت المناسب
إلجراء أول مراجعة لقوابم جرد فترة االلتزام الثانٌة
بموجب بروتوكول كٌوتو.
ٌتضمن مرفق هذا القرار لمحة عامة عن برنامج تدرٌبً ٌحصل علٌه
أعضاء فرق خبراء المراجعة ،وٌحتوي هذا المرفق على قسم واحد
حول تفاصٌل البرنامج التدرٌبً وقسم آخر حول دورات البرنامج
التدرٌبً ،بما فً ذلك وصؾ :األنظمة الوطنٌة وتطبٌق التعدٌبلت
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وأسالٌب حساب الكمٌات المسندة بموجب الفقرة  4من المادة 7
ومراجعة السجبلت والمعلومات الوطنٌة المتعلقة بالكمٌات المسندة
ومراجعة األنشطة التً نصت علٌها الفقرتٌن  3و  4من المادة  3من
بروتوكول كٌوتو.
ٌتضمن جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
(صفحة  )38ملخصا ً بالمناقشات التً جرت حول مسودتً القرارٌن
المعنٌٌن بهذا البند.
اآلثار المترتبة على تنفٌذ المقررات من /2م أ إ 7-إلى /4م أ إ 7-و
/1م أ إ 8-على القرارات السابقة بشؤن القضاٌا المنهجٌة ذات الصلة
ببروتوكول كٌوتو ،بما فٌها تلك المتعلقة بالمواد  5و  7و  8من
بروتوكول كٌوتوٌ :تضمن جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة (صفحة  )38ملخص المناقشات التً جرت
حول مسودتً القراراٌن المتعلقتٌن بهذا البند.
التقرٌر السنوي حول المراجعة التقنٌة لقوائم جرد غازات الدفٌئة
المقدم من األطراف المدرجة فً المرفق األول فً االتفاقٌة اإلطارٌة
على النحو المحدد فً المادة  7-1من البروتوكولٌ :تضمن جدول
أعمال الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة (صفحة )42
ملخص بهذه المناقشات.
األمور اإلدارٌة والمالٌة المإسسٌة :تقرٌر مراجعة الحسابات
والبٌانات المالٌة لعام ٌ :2014تضمن جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ (صفحة  )36ملخص بهذه المناقشات.
أداء المٌزانٌة للفترة ٌ :2015-2014تضمن جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ (صفحة  )36ملخص بهذه المناقشات.
موازنة البرنامج لفترة السنتٌن  :2017-2016فً ٌوم الخمٌس
الموافق  10دٌسمبر /كانون األول ،اعتمد مإتمر األطراؾ العامل
قرارٌن بشؤن هذا البند الفرعً ،أحالتهما الدورة الثانٌة واألربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،حول موازنة البرنامج لفترة السنتٌن -2016
 2017وحول منهجٌة جمع رسوم سجل المعامبلت الدولٌة فً فترة
السنتٌن .2017-2016
النتٌجة النهائٌة :فً قراره )(FCCC/SBI/2015/10/Add.1
حول المٌزانٌة البرنامجٌة لفترة السنتٌن  ،2017-2016قام مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو بعدة
أمور من بٌنها:
 أٌد قرار الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ بشؤن
موازنة البرنامج لفترة السنتٌن  2017-2016حٌث أنها
تنطبق على بروتوكول كٌوتو.
 اعتمد الجدول اإلرشادي للمساهمات لعامً  2016و
.2017
 اعتمد مٌزانٌة فترة السنتٌن  2017-2016بمبلػ
ٌ 5,351,356ورو لؤلؼراض المحددة فً المٌزانٌة
المقترحة فً سجل المعامبلت الدولٌة.
 اعتمد رسوم سجل المعامبلت الدولٌة لفترة السنتٌن
.2017-2016
فً قراره ) (FCCC/SBI/2015/10/Add.1حول منهجٌة
تحصٌل رسوم سجل المعامبلت الدولٌة لفترة السنتٌن -2016
 ،2017قام مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو بعدة أمور من بٌنها:
 اعتمد حجم رسوم سجل المعامبلت الدولٌة لفترة السنتٌن
.2017-2016
 قرر أساس احتساب رسوم لسجل المعامبلت الدولٌة التً
تدفعها كل دولة طرؾ لفترة السنتٌن .2017-2016
 طلب إلى مدٌر سجل المعامبلت الدولٌة أن ٌقدم فً
تقارٌره السنوٌة عن  2016و  ،2017معلومات عن
معامبلت وحدات بروتوكول كٌوتو ،وجدول ٌسرد حجم
ومستوى الرسوم ووضع المدفوعات التً تسددها جمٌع
األطراؾ المتصلة بسجل المعامبلت الدولٌة.
نتٌجة الدورة :اعتماد تقرٌر الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو :بعد أن
عرضت األمانة تقرٌر الدورة)(FCCC/KP/CMP/2015/L.2
ً
نٌابة عن المقرر جوانا لٌسنجر بٌتز (السوٌد) ،اعتمد مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو التقرٌر.
اختتام الدورة :فٌما ٌتعلق باآلثار المترتبة على القرارات المتخذة
بشؤن الموارد ،الحظ رٌتشارد كٌنلً ،نابب األمٌن التنفٌذي التفاقٌة
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األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ الحاجة إلى مبلػ  325ألؾ
ٌورو إلجراء المراجعة التقنٌة لقوابم جرد ؼازات الدفٌبة والتقارٌر
األولٌة المقدمة من األطراؾ المدرجة فً المرفق األول والتً هً
أطراؾ كذلك فً بروتوكول كٌوتو.
دعا فابٌوس ،ربٌس الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو إلى اإلحاطة علما ً
بمسودة القرار الذي قدمه مندوب المؽرب عندما توجه بالشكر إلى
بارٌس
ومدٌنة
المضٌفة
الحكومة
بوصفها
فرنسا،
) (FCCC/KP/CMP/2015/L.5وافقت األطراؾ على ذلك.
اختتم فابٌوس ،ربٌس الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو الدورة فً الساعة
 12:33من صباح ٌوم األحد الموافق  13دٌسمبر /كانون األول.
الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول ،افتتح آمنة
ٌاوفولً (فٌجً) ،ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الدورة الثالثة واألربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ .للحصول على ملخص حول البٌانات االفتتاحٌة
ألعضاء الوفودٌ ،رجى زٌارة الموقع اإللٌكترونً:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12654e.html
المسائل التنظٌمٌة :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول،
أقرت األطراؾ جدول األعمال ( )FCCC/SBI/2015/11مع
تعلٌق إقرار البند المتعلق بالمعلومات الواردة فً الببلؼات الوطنٌة
لؤلطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول .واتفقت األطراؾ على
تنظٌم العمل كما ورد.
دورة الفرٌق العامل المعنً بالتقٌٌم متعدد الجوانب بموجب عملٌة
المراجعة والتقٌٌم الدولٌة :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون
األول ،نوه ٌاوفولً ،ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ أن التقٌٌم متعدد
األطراؾ الذي أعدته بٌبلروس وكازاخستان سوؾ ٌكمل الدورة
الثالثة واألخٌرة للفرٌق العامل المعنً بالتقٌٌم متعدد الجوانب الخاصة
بالجولة األولى من عملٌة المراجعة والتقٌٌم الدولٌة .لئلطبلع على
ملخص المناقشات والبٌانات التً جرت خبلل هذه الجولةٌ ،رجى
اإللٌكترونً:
الموقع
زٌارة
http://www.iisd.ca/vol12/enb12654e.html
انتخاب األعضاء بخالف الرئٌس :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر/
كانون األول ،أوضح أمنة ٌاوفولً (فٌجً) ،ربٌس الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ أن المشاورات بشؤن ترشٌح األعضاء بخبلؾ الربٌس سوؾ
تجرى بمعرفة رباسة الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ/
الدورة الحادٌة عشرة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو.
فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،قال أمنة
ٌاوفولً (فٌجً) ،ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ أن المشاورات بشؤن
ترشٌح نابب ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ قد أُجرٌت ،ولكن لم تتقدم أٌة
ترشٌحات لمنصب مقرر الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ .ووافقت الهٌبة على
ترشٌح تشى هوا شٌن (الصٌن) بمنصب نابب ربٌس الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ وعلى بقاء سٌدات ٌافا (ؼامبٌا) فً منصبه حتى ٌتم انتخاب
بدٌل له.
التقارٌر المقدمة من األطراف المدرجة فً المرفق األول من
االتفاقٌة ومراجعتها :حالة تقدٌم البالغات الوطنٌة السادسة
ومراجعتها وتقارٌر فترة السنتٌن األولى من األطراف المدرجة فً
المرفق األول من االتفاقٌة اإلطارٌة :فً ٌوم الثبلثاء الموافق 1
دٌسمبر /كانون األول ،أحٌطت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ علما ً بحالة تقدٌم
الببلؼات الوطنٌة السادسة ومراجعتها وتقارٌر فترة السنتٌن األولى
األول
المرفق
فً
المدرجة
األطراؾ
من
(.)FCCC/SBI/2015/INF.9
نتائج الجولة األولى من عملٌة المراجعة والتقٌٌم الدولٌة (-2014
 :)2015فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول ،اتفقت
األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة حول هذا البندٌ ،تولى
تٌسٌر أعمالها فطومة محمد حسٌن (كٌنٌا) وهٌلٌن بلوم (نٌوزٌلندا).
وفً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ النتابج.
النتٌجة النهائٌة :فً نتٌجتها ) ،(FCCC/SBI/2015/L.20وافقت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على مواصلة النظر فً نتٌجة الجولة األولى من
عملٌة المراجعة والتقٌٌم الدولٌة خبلل دورتها الرابعة واألربعٌن.
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مراجعة "المبادئ التوجٌهٌة إلعداد البالغات الوطنٌة من قبل
األطراف المدرجة فً المرفق األول من االتفاقٌة اإلطارٌة "الجزء
الثانً" :المبادئ التوجٌهٌة إلعداد تقارٌر البالغات الوطنٌة فً إطار
اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ :فً ٌوم الثبلثاء
الموافق  1دٌسمبر /كانون األول ،وافقت األطراؾ على أن ٌتولى
الربٌس ٌاوفولً إعداد مسودة النتابج المتعلقة بالبند
) (FCCC/TP/2015/3بالتشاور مع األطراؾ المعنٌة .وفً ٌوم
الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ النتابج.
النتٌجة النهائٌة :فً نتٌجتها ( ،)FCCC/SBI/2015/L.23قامت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعدة أمور من بٌنها ،الطلب إلى األمانة تنظٌم
ورشة عمل لما قبل الدورة وإعداد تقرٌر عنها قبل إنعقاد دورتها
الرابعة واألربعٌن وتحت إرشاد ربٌس الهٌبة ،بهدؾ استكمال
المناقشة الجارٌة فً إطار هذا البند من جدول األعمال ،ووافقت الهٌبة
على مواصلة عملها فً مراجعة المبادئ التوجٌهٌة التً نصت علٌها
اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ حول تقدٌم الببلؼات
الوطنٌة خبلل الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة بهدؾ اإلنتهاء منها
والتوصٌة باعتمادها خبلل الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
تقرٌر عن بٌانات الجرد الوطنٌة لغازات الدفٌئة مقدم من األطراف
المدرجة فً المرفق األول من االتفاقٌة اإلطارٌة عن الفترة من
 :2013-1990فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول،
أحٌطت األطراؾ علما ً بالتقرٌر الخاص ببٌانات الجرد الوطنٌة
لؽازات الدفٌبة والمقدم من األطراؾ المدرجة فً المرفق األول من
2013-1990
من
الفترة
عن
اإلطارٌة
االتفاقٌة
(.)FCCC/SBI/2015/21
التقرٌر السنوي للتجمٌع والمحاسبة المقدم من األطراف المدرجة فً
المرفق باء بموجب بروتوكول كٌوتو لعام  :2015تم تعلٌق اعتماد
هذا البند.
التقارٌر المقدمة من األطراف غٌر المدرجة فً المرفق األول من
االتفاقٌة اإلطارٌة :المعلومات الواردة فً البالغات الوطنٌة المقدمة
من األطراف غٌر المدرجة فً المرفق األول من االتفاقٌة اإلطارٌة:
فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول ،أوصت الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ بإحاطة مإتمر األطراؾ العامل بالتقرٌر السنوي
للتجمٌع والمحاسبة المقدم من األطراؾ المدرجة فً المرفق باء
2015
لعام
كٌوتو
بروتوكول
بموجب
(FCCC/KP/CMP/2015/6 and Add.1/Rev.1).
عمل فرٌق الخبراء االستشاري المعنً بالبالغات الوطنٌة المقدمة
من األطراف غٌر المدرجة فً المرفق األول من االتفاقٌة اإلطارٌة:
خبلل الجلسة االفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ،اتفقت األطراؾ على
إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌةٌ ،قوم بتٌسٌر أعمالها آن راسموسن
البند
لمناقشة
(نٌوزٌلندا)
بلوم
وهٌلٌن
(ساموا)
(FCCC/SBI/2015/17,
18,
20
and
) .FCCC/SBI/2015/INF.13وفً ٌوم الجمعة الموافق 4
دٌسمبر/كانون األول ،اعتمدت الهٌبة النتابج.
النتٌجة النهائٌة :قامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً نتٌجتها
) ،(FCCC/SBI/2015/L. 21بعدة أمور من بٌنها:
 رحبت بالتقدم الذي أحرزه فرٌق الخبراء االستشاري
والذي ٌركز على التكٌؾ وإطبلق البرنامج التدرٌبً
لتعزٌز قدرة الخبراء عند إجراء التحلٌل الفنً الذي ٌتسم
بالكفاءة والفعالٌة لتقارٌر التحدٌث كل سنتٌن.
 أشارت إلى خطة فرٌق الخبراء االستشاري لتنظٌم ورش
عمل تدرٌبٌة إقلٌمٌة حول إعداد تقارٌر التحدٌث كل سنتٌن
خبلل .2016
 حثت األطراؾ من الدول المتقدمة المدرجة فً المرفق
الثانً وؼٌرها من األطراؾ من الدول المتقدمة التً هً
فً وضع ٌسمح لها ،على توفٌر الموارد المالٌة البلزمة
لتمكٌن فرٌق الخبراء االستشاري من تنفٌذ برنامج عمله
للفترة .2018-2016
 شجعت فرٌق الخبراء االستشاري على إعطاء األولوٌة
لعناصر برنامج العمل لعام .2015
 دعت البرامج والمنظمات المتعددة األطراؾ للتعاون مع
فرٌق الخبراء االستشاري ،حسب االقتضاء ،فً تقدٌم
الدعم الفنً لؤلطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول
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حتى ٌتمكنون من إعداد ببلؼاتهم الوطنٌة وتقارٌر
التحدٌث كل سنتٌن.
تقدٌم الدعم المالً والفنً :خبلل الجلسة االفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ ،اتفقت األطراؾ على أن ٌقوم ٌاوفولً ،ربٌس الهٌبة بإعداد
مسودة النتابج حول هذا البند (FCCC/SBI/2015/INF.15
) .and FCCC/CP/2015/4وفً ٌوم الجمعة الموافق 4
دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ النتابج.
النتٌجة النهائٌة :فً نتٌجتها ) ،(FCCC/SBI/2015/L. 24قامت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعدة أمور من بٌنها:
 دعت مرفق البٌبة العالمٌة إلى مواصلة تقدٌم المعلومات
حول أنشطته المتعلقة بإعداد الببلؼات الوطنٌة المقدمة من
األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول والتارٌخ
التقرٌبً لئلنتهاء من مسودة الببلؼات الوطنٌة وتارٌخ
تقدٌم الببلؼات النهابٌة إلى األمانة للنظر فٌها خبلل الدورة
الخامسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
 كما دعت مرفق البٌبة العالمٌة إلى مواصلة تقدٌم
المعلومات حول أنشطته المتعلقة بتقارٌر التحدٌث لفترة
السنتٌن والتارٌخ التقرٌبً لتقدٌمها إلى األمانة للنظر فٌها
خبلل الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
 شجعت األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول التً لم
تقدم التقارٌر األولى لتحدٌث لفترة السنتٌن على استكمال
وتقدٌم هذه التقارٌر فً الوقت المناسب.
 حثت األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول التً لم
تقدم بعد طلبها إلى مرفق البٌبة العالمٌة للحصول على
دعم إلعداد التقارٌر األولى لتحدٌث لفترة السنتٌن ،على
القٌام بذلك فً الوقت المناسب ،وشجعت الهٌبات التابعة
للمرفق على تسهٌل إعداد وتقدٌم مقترحات لمشارٌع
األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول إلعداد التقارٌر
المشار إلٌها.
 أشارت إلى المعلومات المقدمة من مرفق البٌبة العالمٌة
فً تقرٌره إلى الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ
حول اإلجراءات المتاحة لتٌسٌر وصول األطراؾ ؼٌر
المدرجة فً المرفق األول إلى التموٌل البلزم إلعداد
الببلؼات الوطنٌة وتقارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن فً طلب
واحد ،والمعلومات المقدمة حول برنامج الدعم العالمً
للببلؼات الوطنٌة وتقارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن.
 شجعت األطراؾ ؼٌر المدرجة فً المرفق األول على
االستفادة من فرص المساعدة الفنٌة والدعم المتاح فً
إطار برنامج الدعم العالمً للببلؼات الوطنٌة وتقارٌر
التحدٌث لفترة السنتٌن.
تقارٌر موجزة عن التحلٌل الفنً لتقارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن من
األطراف غٌر المدرجة فً المرفق األول فً االتفاقٌة اإلطارٌة :فً
ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر/كانون األول ،أُحٌطت األطراؾ علما ً
بالتحلٌل الفنً لتقارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن المقدمة من األطراؾ
المدرجة فً المرفق األول.
المسائل المتعلقة باآللٌات المطبقة بموجب بروتوكول كٌوتو:
مراجعة أسالٌب وإجراءات آلٌة التنمٌة النظٌفة :فً ٌوم الثبلثاء
الموافق  1دٌسمبر/كانون األول ،وافقت األطراؾ على إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌقوم بتٌسٌر أعمالها جٌفري سبونر (جاماٌكا)
وكارولٌنا أنتونٌن (فنلندا) حول هذا البند .وفً ٌوم الجمعة الموافق 4
دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ النتابج.
النتٌجة النهائٌة :فً ) ،(FCCC/SBI/2015/L.28وافقت الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ على مواصلة النظر فً هذا األمر خبلل دورتها
الرابعة واألربعٌن.
مراجعة المبادئ التوجٌهٌة للتنفٌذ المشترك :فً ٌوم الثبلثاء الموافق
 1دٌسمبر/كانون األول ،وافقت األطراؾ على إجراء مشاورات ؼٌر
رسمٌة ٌقوم بتٌسٌر أعمالها دٌمٌتار نٌكوؾ (فرنسا) وٌاو أوسافو
(ؼانا) حول هذا البند .وفً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون
األول ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ النتابج.
النتٌجة النهائٌة :فً نتٌجتها ) (FCCC/SBI/2015/L.30وافقت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على مواصلة النظر فً هذا األمر خبلل دورتها
الرابعة واألربعٌن على أساس نص مسودة القرار المقترح من
المٌسرٌن المتشاركٌن للمشاورات ؼٌر الرسمٌة ،كما هو وارد فً
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المرفق بهذه الوثٌقة.
أسالٌب اإلسراع فً اإلصدار المستمر للتنفٌذ المشترك لوحدات
خفض االنبعاثات ونقلها وحٌازتها :فً ٌوم الثبلثاء الموافق 1
دٌسمبر/كانون األول ،اتفقت األطراؾ على أن ٌقوم ٌاوفولً ،ربٌس
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بإعداد مسودة النتابج حول هذا البند .وفً ٌوم
الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة النتابج.
النتٌجة النهائٌة :فً نتٌجتها ) ،(FCCC/SBI/2015/L.25وافقت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على اختتام النظر فً هذا األمر.
تقرٌر مدٌر سجل المعامالت الدولٌة فً إطار بروتوكول كٌوتو :فً
ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر/كانون األول ،أحٌطت األطراؾ علما ً
بهذا التقرٌر (.)FCCC/SBI/2015/INF.12
المسائل المتعلقة بؤقل البلدان نمواً :فً ٌوم الثبلثاء الموافق 1
دٌسمبر/كانون األول ،نظرت األطراؾ فً تقرٌر فرٌق الخبراء
المعنً بؤقل البلدان نمواً (FCCC/SBI/2015/19 and
) ،Corr.1والمعلومات حول معرض خطط التكٌؾ الوطنٌة
) .(FCCC/SBI/2015/INF.14ووافقت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌقوم بتٌسٌر أعمالها مامادو هونادٌا
(بوركٌنا فاسو).
وفً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة
النتابج.
نتٌجتها
فً
النهائٌة:
النتٌجة
)(FCCC/SBI/2015/L.22الحظت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ عدة
أمور من بٌنها قٌام مرفق البٌبة العالمٌة بإجراء إجازة تقنٌة الثنٌن
وثبلثٌن مقترحا ً لمشارٌع تنفٌذ برامج العمل الوطنٌة للتكٌؾ ولعملٌة
خطط التكٌؾ الوطنٌة بقٌمة إجمالٌة  235,7ملٌون دوالر أمرٌكً،
ولكن هذه المشروعات ال تزال فً انتظار تموٌل صندوق أقل البلدان
نمواً .كما أشارت الهٌبة مع التقدٌر إلى التعاون المستمر بٌن فرٌق
الخبراء المعنً بؤقل البلدان نمواً ولجنة التكٌؾ وؼٌرها من الهٌبات
الممثلة فً االتفاقٌة اإلطارٌة ،وبٌن برنامج عمل نٌروبً ومجموعة
كبٌرة من المنظمات والوكاالت والمراكز اإلقلٌمٌة ذات الصلة،
وطلبت إلى فرٌق الخبراء المعنً بؤقل البلدان نمواً مواصلة العمل
على تحسٌن هذه المشاركة.
خطط التكٌف الوطنٌة :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر/كانون
األول ،نظرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً تقرٌر فرٌق الخبراء المعنً
بؤقل البلدان نمواً ) ،(FCCC/SBI/2015/19وتقرٌر مرفق البٌبة
العالمٌة ) ،(FCCC/CP/2015/4وتقرٌر الصندوق األخضر
للمناخ ) ،(FCCC/CP/2015/3وتقرٌر لجنة التكٌؾ
) ،(FCCC/SBI/2015/2وتقرٌر التقدم المحرز فً عملٌة صٌاؼة
وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة )،(FCCC/SBI/2015/INF.11
الوطنٌة
التكٌؾ
خطط
معرض
حول
والمعلومات
) .(FCCC/SBI/2015/INF.14ووافقت األطراؾ على إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌقوم بتٌسٌر أعمالها مامادو هونادٌا (بوركٌنا
فاسو) وجٌنس فوجل (االتحاد األوروبً).
وفً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة
النتابج وأحالت مسودة قرار إلى الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ.
النتٌجة النهائٌة :فً قراره (FCCC/SBI/2015/L.32 and
) Add.1طلب مإتمر األطراؾ إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تقٌٌم التقدم
المحرز فً عملٌة صٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة خبلل دورتها
الرابعة واألربعٌن.
كما أقر مإتمر األطراؾ ضرورة قٌام الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بما ٌلً
لبدء عملٌة التقٌٌم:
 دعوة األطراؾ والمنظمات ذات الصلة إلى تقدٌم
معلومات حول التقدم المحرز نحو تحقٌق أهداؾ عملٌة
صٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة والخبرات وأفضل
الممارسات والدروس المستفادة والثؽرات واالحتٌاجات
ذات الصلة ،إلى جانب الدعم المقدم والمتلقى فً إطار هذه
العملٌة ،وذلك فً موعد أقصاه  1فبراٌر/شباط .2018
 دعوة األطراؾ إلى تقدٌم معلوماتٌ ،تم إعدادها بعد عمل
استبٌان ،على أساس مستمر من خبلل خطط التكٌؾ
الوطنٌة المركزٌة.
 الطلب إلى األمانة إعداد تقرٌر تجمٌعً عن التقدم المحرز
نحو تحقٌق أهداؾ عملٌة صٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ
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الوطنٌة
 الطلب إلى فرٌق الخبراء المعنً بؤقل البلدان نمواً ،وذلك
بالتعاون مع لجنة التكٌؾ ،تنظٌم اجتماع للخبراء من
األطراؾ ،بهدؾ تقدٌم ملخص حول التقدم المحرز فً
عملٌة صٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ الوطنٌة ،وتقدٌم تقرٌر
حول هذا االجتماع.
تقرٌر لجنة التكٌف :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر/كانون األول،
نظرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً تقرٌر لجنة التكٌؾ
) (FCCC/SB/2015/2ووافقت األطراؾ على إجراء مشاورات
ؼٌر رسمٌة مشتركة بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة للنظر ٌقوم بتٌسٌر أعمالها مالٌا تبلكاي
(ناورو) وأنطون هٌلبر (سوٌسرا).
وفً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة
الفرعٌة للتنقٌذ النتابج وأحالت مسودة قرار إلى مإتمر األطراؾ.
النتٌجة النهائٌة :فً قراره ) (FCCC/SBI/2015/L.3قام مإتمر
األطراؾ بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
 دعا الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ إلى
تعزٌز أنشطة التوعٌة التً من شؤنها تسهٌل فهم صناع
القرار ألثر اختبلؾ معدالت ارتفاع درجات الحرارة على
خطط وإجراءات التكٌؾ.
 طلب إلى اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ ولجنة التكٌؾ وفرٌق الخبراء المعنً
بؤقل البلدان نمواً النظر فً الدور الذي ٌمكن أن تقوم به
لمساعدة األطراؾ على مواءمة عملٌات تقٌٌم االحتٌاجات
التكنولوجٌة مع عملٌة صٌاؼة وتنفٌذ خطط التكٌؾ
الوطنٌة.
 دعا األطراؾ إلى مراعاة فحص المخاطر المناخٌة
الستراتٌجٌات وسٌاسات التنمٌة الوطنٌة الرامٌة إلى
تحسٌن سبل العٌش والتنوع االقتصادي من أجل تعزٌز
القدرة على مواجهة أثار تؽٌر المناخ.
 طلب إلى لجنة التكٌؾ تعزٌز التعاون مع اللجنة الدابمة
المعنٌة بالتموٌل وؼٌرها من الهٌبات الممثلة فً االتفاقٌة
اإلطارٌة ،بهدؾ تقوٌة الترابط والتعاون فٌما ٌتعلق بتموٌل
التكٌؾ على النحو الوارد فً خطة عمل لجنة التكٌؾ.
تقرٌر اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة :فً ٌوم الثبلثاء الموافق
 1دٌسمبر/كانون األول ،نظرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً تقرٌر آلٌة
واألضرار
بالخسابر
المعنٌة
الدولٌة
وارسو
) (FCCC/SB/2015/3ووافقت األطراؾ على إجراء مشاورات
ؼٌر رسمٌة مشتركة بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة للنظر ٌقوم بتٌسٌر أعمالها بٌث الفندر
(كندا) وكٌشان كومارسٌنػ (ترٌنٌداد وتوباؼو) .وفً ٌوم الجمعة
الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
النتابج وأحالت مسودة قرار إلى مإتمر األطراؾ للنظر فٌها
واعتمادها.
قراره
فً
النهائٌة:
النتٌجة
) (FCCC/SB/2015/L.5/Rev.1قام مإتمر األطراؾ بعدة
أمور من بٌنها ما ٌلً:
 قرر إنتهاء مدة تكلٌؾ الربٌسٌن المتشاركٌن الحالٌٌن
مباشر ًة قبل انعقاد االجتماع األول للجنة التنفٌذٌة فً عام
.2017
 أشار مع القلق إلى التقدم المحدود الذي أحرز فً تنفٌذ
خطة عمل السنتٌن المبدبٌة.
 قرر أنه نتٌجة لتؤخر ترشٌح أعضاء اللجنة التنفٌذٌة فً
عام  ،2015سوؾ تنتهً مدة تكلٌؾ أعضاء اللجنة
الحالٌٌن مباشر ًة قبل انعقاد االجتماع األول للجنة التنفٌذٌة
فً  ،2018وذلك لؤلعضاء المعٌنٌن لمدة سنتٌن،
ومباشر ًة قبل انعقاد االجتماع األول للجنة التنفٌذٌة فً
 2019لؤلعضاء المعٌنٌن لمدة ثبلث سنوات.
تطوٌر ونقل التكنولوجٌا وتنفٌذ آلٌة التكنولوجٌا :فً ٌوم الثبلثاء
الموافق  1دٌسمبر/كانون األول ،وافقت األطراؾ على إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة لمناقشة جمٌع البنود الفرعٌة التً تندرج تحت
بند آلٌة التكنولوجٌا (FCCC/SB/2015/1 and INF.3,
)ٌ ،FCCC/SBI/2015/16 and FCCC/CP/2015/4قوم
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بتٌسٌر أعمالها كارلوس فولر (بلٌز) والفرٌدي مور (النمسا).
التقرٌر السنوي المشترك للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة
تكنولوجٌا المناخ :فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول،
اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة نتابج هذا البند المشترك وأحالت مسودة قرار للنظر فٌها
واعتمادها من قبل مإتمر األطراؾ.
النتٌجة النهائٌة :فً قراره ) (FCCC/SB/2015/L.4قام مإتمر
األطراؾ بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
 رحب بالتقرٌر السنوي المشترك للجنة التنفٌذٌة
للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ ودعا
األطراؾ إلى النظر فً رسابله الربٌسٌة.
 دعا اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا والمجلس االستشاري
لمركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ إلى تحدٌث إجراءات
إعداد الفصل المشترك فً التقرٌر المشترك.
 رحب بالتقرٌر المإقت للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا حول
تعزٌز تنفٌذ عملٌات تقٌٌم االحتٌاجات التكنولوجٌة.
 دعا مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ لبلستفادة من توجٌهات
الجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا حول خطط عمل التكنولوجٌا
إلثراء عملٌة تقٌٌم االحتٌاجات التكنولوجٌة.
برنامج بوزنان االستراتٌجً بشؤن نقل التكنولوجٌا :فً ٌوم الجمعة
الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،أقرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ النتابج.
النتٌجة النهائٌة :فً نتٌجتها ) ،(FCCC/SBI/2015/L.29قامت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعدة أمور من بٌنها ،دعوة األطراؾ ومركز
وشبكة تكنولوجٌا المناخ والكٌانات ذات الصلة للعمل بناءاً على
التوصٌة الواردة فً تقرٌر التقٌٌم الذي أعدته اللجنة التنفٌذٌة
للتكنولوجٌا حول برنامج بوزنان االستراتٌجً ،وشجعت مرفق البٌبة
العالمٌة على تبادل تقٌٌمات منتصؾ المدة لمراكز نقل وتموٌل
التكنولوجٌا الخاصة ببرنامج بوزان والمشروعات التجرٌبٌة للتجدٌد
الرابع للمرفق وإثرابه بهذه الدروس ،كما دعت اللجنة التنفٌذٌة
للتكنولوجٌا لتحدٌث تقرٌرها للنظر فٌه من قبل مإتمر األطراؾ فً
موعد ال ٌتجاوز تارٌخ انعقاد الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ من خبلل الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
بناء القدرات :بناء القدرات فً إطار االتفاقٌة :فً ٌوم الثبلثاء
الموافق  1دٌسمبر/كانون األول ،وافقت األطراؾ على إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة لمناقشة بناء القدرات فً إطار بروتوكول
كٌوتوٌ ،قوم بتٌسٌر أعمالها بوبو جالو (ؼامبٌا) وكونٌهٌكو شٌمادا
(الٌابان) بشؤن هذا البند (FCCC/SBI/2015/14 and
).FCCC/SBI/2015/INF.16
فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،أعربت العدٌد من
األطراؾ عن استعدادها للمشاركة البناءة فً تنفٌذ هذا البند فً إطار
عمل مإتمر األطراؾ .وأعرب مندوبو الوالٌات المتحدة وأسترالٌا
والٌابان عن مخاوفهم بشؤن العملٌة التً تم من خبللها التوصل إلى
مسودة النتابج ،وأشار مندوب سوازٌبلند ،بدعم من مندوب ؼامبٌا إلى
أن مسودة النص تعتبر بمثابة "أرضٌة للهبوط علٌها وبداٌة لتعرٌؾ
بناء القدرات".
تفهم مندوب االتحاد األوروبً ضرورة تعزٌز مإسسات بناء القدرات
بموجب االتفاقٌة ووصفها "برإٌتنا المشتركة" وأعرب عن أمله فً
تشكٌل لجنة بناء القدرات كنتٌجة للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
ً
نٌابة عن أقل البلدان نمواً ،ومندوب
األطراؾ .شكر مندوب السنؽال،
الفلبٌن مندوبً االتحاد األوروبً على الروح اإلٌجابٌة التً سمحت
بتناول بناء القدرات على مستوى أعلى .وأعربت مندوبة بوروندي
عن أسفها ألن "النص ال ٌزال بٌن قوسٌن" وشددت على أهمٌة بناء
القدرات لببلدها حتى تتكٌؾ مع آثار تؽٌر المناخ.
أقرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ النتابج ()FCCC/SBI/2015/L.33
وأحالت مسودة القرار للنظر فٌها خبلل الدورة الحادٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراؾ.
واصل مإتمر األطراؾ النظر فً نص مسودة القرار الوارد فً
مرفق نتابج الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ .فً ٌوم الخمٌس الموافق 10
دٌسمبر/كانون األول ،اعتمد مإتمر األطراؾ القرار.
النتٌجة النهائٌة :فً قراره ) ،(FCCC/CP/2015/L.6قام مإتمر
األطراؾ بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
 اعتمد الشروط المرجعٌة لعملٌة المراجعة الثالثة الشاملة
لتنفٌذ إطار عمل بناء القدرات فً الدول النامٌة المرفقة
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بالقرار.
 طلب من الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
إجراء مراجعة شاملة على أساس هذه الشروط المرجعٌة،
بهدؾ اقتراح مسودة قرار للنظر فٌه واعتماده خبلل
الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
 طلب من األمانة إعداد ورقة تقنٌة على أساس هذه
الشروط المرجعٌة كؤحد مدخبلت عملٌة المراجعة الشاملة.
 دعا األطراؾ والمنظمات المراقبة لتقدٌم آرابها بشؤن
المراجعة الشاملة بحلول  9مارس /آذار .2016
 حث الهٌبات ذات الصلة التً تم تشكٌلها بموجب االتفاقٌة
اإلطارٌة على مواصلة تنفٌذ أنشطة بناء القدرات فً
عملها ،حسب االقتضاء.
 قرر أن ٌبحث االجتماع الخامس لمنتدى دٌربان ،المزمع
عقده خبلل الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ ،عن السبل المحتملة لتعزٌز بناء القدرات عن
طرٌق تبادل المعلومات والخبرات المتنوعة.
 دعا األطراؾ إلى تقدٌم اقتراحات بشؤن مواضٌع إضافٌة
ٌبحثها االجتماع الخامس لمنتدى دٌربان ،وتقدٌم آراء
حول السبل الممكنة لتعزٌز المعلومات الواردة فً بوابة
بناء القدرات بحلول  9مارس /آذار .2016
بناء القدرات :بناء القدرات فً إطار بروتوكول كٌوتو :فً ٌوم
الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر/كانون األول ،وافقت األطراؾ على إجراء
مشاورات ؼٌر رسمٌة لمناقشة بناء القدرات فً إطار االتفاقٌة
اإلطارٌةٌ ،قوم بتٌسٌر أعمالها بوبو جالو (ؼامبٌا) وكونٌهٌكو شٌمادا
(الٌابان) بشؤن هذا البند (FCCC/SBI/2015/14 and
).FCCC/SBI/2015/INF.16
فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ النتابج وأحالت مسودة القرار المرفقة إلى الدورة
الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو للنظر فٌها .وواصلت هذه الدورة النظر فً نص
مسودة القرار الوارد فً مرفق نتابج الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
فً ٌوم الجمعة الموافق  10دٌسمبر /كانون األول ،اعتمد مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
القرار.
النتٌجة النهائٌة :فً نتٌجتها )،(FCCC/SBI/2015/L.34
أشارت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ إلى عدم تمكنها من اختتام النظر فً هذا
البند من جدول األعمال ،وأوصت الدورة الحادٌة عشر لمإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
بمواصلة النظر فً هذه المسؤلة على أساس نص مسودة القرار الوارد
فً مرفق هذه النتابج.
فً قراره () ،(FCCC/KP/CMP/2015/L.6قام مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو بما
ٌلً:
 طلب من الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
إجراء المراجعة الثالثة الشاملة لعملٌة تنفٌذ إطار بناء
القدرات فً الدول النامٌة ،على أساس الشروط المرجعٌة
الواردة فً المرفق بقرار الدورة الحادٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراؾ المعنً ببناء القدرات بموجب االتفاقٌة
اإلطارٌة ) ،(FCCC/CP/2015/L.6بهدؾ التوصٌة
بمسودة قرار ٌتم النظر فٌها واعتمادها خبلل الدورة الثانٌة
عشر الجتماع األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً بروتوكول كٌوتو.
 قرر أن ٌبحث فً االجتماع الخامس لمنتدى دٌربان،
المزمع عقده خبلل الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ ،عن السبل المحتملة لتعزٌز بناء القدرات
عن طرٌق تبادل المعلومات والخبرات المتنوعة ذات
الصلة ببروتوكول كٌوتو.
 دعا األطراؾ إلى تقدٌم اقتراحات بشؤن مواضٌع إضافٌة
ذات صلة ببروتوكول كٌوتو ٌبحثها االجتماع الخامس
لمنتدى دٌربان بحلول  9مارس /آذار .2016
أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة :منتدى وبرنامج العمل :أثناء الجلسة
اإلفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعقدة ٌوم الثبلثاء الموافق 1
دٌسمبر /كانون األول ،اتفقت األطراؾ على تكوٌن فرٌق اتصال
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مشترك بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ /الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌةٌ ،تشارك فً رباسته ٌاوفولً ،ربٌس الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ ،ولٌدٌا ووجتال (بولندا) ،ربٌسة الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة لمناقشة هذا البند ،إلى جانب تناول البند الفرعً الخاص
بالمسابل المتعلقة بالمادة  14-3من البروتوكول (اآلثار السلبٌة)
والتقدم المحرز فً تنفٌذ المقرر /1م أ( 10-برنامج عمل بوٌنس
آٌرس).
انعقد االجتماع األول لفرٌق االتصال ٌوم األربعاء الموافق 2
دٌسمبر/كانون األول ،وشارك فً تٌسٌر أعماله دٌبلنو فٌروي
(هولندا) وإدواردو كالفو (بٌرو) ،ونظر الفرٌق فً نص مسودة
القرار الوارد فً مرفق الوثٌقة  ،FCCC/SB/2015/L.2على
النحو المقرر خبلل الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
والدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة.
ذكر مندوب الوالٌات المتحدة أن النص ٌحتاج إلى مزٌد من الدراسة
وأنه نظراً للمفاوضات الجارٌة فً إطار الفرٌق العامل المخصص
ّ
المعزز ،فإن الوالٌات المتحدة لن تكون
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
"فً وضع ٌسمح لها باعتماد نص القرار".
أشار مندوب االتحاد األوروبً إلى أن النص ٌحاول تقرٌب وجهات
النظر المختلفة ،ولكنه أقر بالحاجة إلى معرفة كٌؾ سٌتم تجمٌع كل
هذه المناقشات بشؤن هذه المسؤلة فً بارٌس .عبر مندوب األرجنتٌن
ً
ً
نٌابة عن المجموعة
نٌابة عن مجموعة الـ  /77الصٌن ،ومندوب ؼانا
األفرٌقٌة ومندوب المملكة العربٌة السعودٌة عن قلقهم حول ربط هذا
ّ
المعزز،
البند بالفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
واقترح مندوب سنؽافورة أن تركز مسودة القرار على تدابٌر ما قبل
عام  .2020وقال مندوب االتحاد االوروبً أن التركٌز على ما قبل
 2020لم تتم اإلشارة إلٌه فً النص .واتفقت األطراؾ على مواصلة
المناقشات فً مشاورات ؼٌر رسمٌة.
فً ٌوم الخمٌس الموافق  3دٌسمبر /كانون األول ،وافق فرٌق
االتصال على إحالة مسودة القرار ومسودة النتابج التً أعدها
المٌسرٌن المتشاركٌن بالتعاون مع األمانة ،على أساس مدخبلت
األطراؾ ،إلى مإتمر األطراؾ.
فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ النتابج ) (FCCC/SB/2015/L.6وأحالت مسودة
القرار المرفقة إلى مإتمر األطراؾ للنظر فٌها .وواصلت
فً ٌوم األحد الموافق  13دٌسمبر /كانون األول ،اعتمد مإتمر
األطراؾ القرار.
النتٌجة النهائٌة :قام مإتمر األطراؾ فً قراره
) ،(FCCC/CP/2015/L.12بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
 قرر استكمال وتحسٌن المنتدى المعنً بؤثر تنفٌذ تدابٌر
االستجابة والذي من شؤنه توفٌر منصة ٌتمكن األطراؾ
من خبللها من تبادل المعلومات والخبرات ودراسات
الحالة وأفضل الممارسات ووجهات النظر بطرٌقة
تفاعلٌة ،فضبل عن تٌسٌر تقٌٌم و تحلٌل أثر تنفٌذ تدابٌر
االستجابة ،وذلك بهدؾ التوصٌة باتخاذ إجراءات محددة.
 قرر التركٌز فً إطار المنتدى المعزز على عدة أمور من
بٌنها توفٌر نماذج ودراسات حالة وممارسات فعلٌة من
أجل تعزٌز قدرات األطراؾ ،وال سٌما األطراؾ من
الدول النامٌة ،للتعامل مع أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة.
 طلب من ربٌسً الهٌبتٌن الفرعٌتٌن عقد المنتدى المعزز
لتنفٌذ برنامج العمل بشؤن أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة،
والذي سوؾ ٌستمر انعقاده فً إطار بند جدول أعمال
مشترك للهٌبتٌن الفرعٌتٌن ،والعمل وفقا ً لئلجراءات
المعمول بها لدى فرق االتصال.
 كما طلب من الهٌبتٌن الفرعٌتٌن ،من أجل دفع أعمال
المنتدى المعزز إلى األمام ،تشكٌل فرق الخبراء التقنٌٌن
المخصصة ،حسب االقتضاء ،لدراسة األعمال التقنٌة فً
إطار المنتدى المعززٌ .تعٌن أن تتكون هذه الفرق من عدد
متوازن من الممثلٌن اإلقلٌمٌن لؤلطراؾ.
 اعتمد برنامج عمل ٌتؤلؾ من مجاالت التنوٌع االقتصادي
والتحول واالنتقال العادل للعمال وخلق فرص عمل كرٌمة
والبقة.
 قرر أن ٌلبً تنفٌذ برنامج العمل احتٌاجات جمٌع
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األطراؾ ،وتحدٌداً األطراؾ من الدول النامٌة ،وٌتعٌن
إثراء هذا البرنامج بتقٌٌم وتحلٌل اآلثار ،بما فً ذلك
استخدام وتطوٌر النمذجة االقتصادٌة ،مع أخذ كافة األمور
الباعثة على القلق ذات الصلة بالسٌاسات بعٌن االعتبار.
 طلب من الهٌبتٌن الفرعٌتٌن إجراء مراجعة كل ثبلث
سنوات ،بدءاً من الدورة التاسعة واألربعٌن للهٌبتٌن،
لبرنامج عمل المنتدى المعزز ،على أن تشمل هذه
المراجعة أسالٌب العمل.
 قرر التزام المنتدى المعزز بتقدٌم توصٌات إلى الهٌبتٌن
الفرعٌتٌن حول اإلجراءات المشار إلٌها فً الفقرة ( 1فً
إطار المنتدى المعنً بؤثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة) للنظر
فٌها ،وذلك بهدؾ تقدٌم توصٌات حول تلك اإلجراءات،
حسب االقتضاء ،لمإتمر األطراؾ ،بدءاً من الدورة الثالثة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
 طلب من األمانة ،رهنا ً بمدى توافر الموارد المالٌة ،إعداد
وثٌقة إرشادٌة لمساعدة الدول النامٌة فً تقٌٌم اآلثار
المترتبة على تنفٌذ تدابٌر االستجابة ،بما فً ذلك التوجٌه
واإلرشاد حول أدوات النمذجة ،وكذلك المواد التقنٌة
لمساعدة الدول النامٌة فً تدشٌن مبادرات التنوٌع
االقتصادي للنظر فٌها خبلل الدورة الرابعة واألربعٌن
للهٌبتٌن الفرعٌتٌن.
المادة  14-3من البروتوكولٌ :تضمن بند جدول أعمال الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ المعنً بؤثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة والبند الفرعً
المعنً بالمنتدى وبرنامج العمل (صفحة  )34ملخصا ً لهذه المناقشات.
مراجعة  :2015- 2013تم النظر فً هذا البند فً ٌوم الثبلثاء
الموافق  1دٌسمبر /كانون األول ،اقترح ٌاوفولً ربٌس الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ ووجتال ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ،ووفقت األطراؾ على تكوٌن فرٌق اتصال مشترك من
الهٌبتٌن ٌتولى رباسته ؼٌرترود فوالنسكً (النمسا) ولٌون تشارلز
(ؼرٌنادا) لتناول هذا البند .اجتمع الفرٌق ألول مرة ٌوم الثبلثاء
الموافق  1دٌسمبر /كانون األول.
دعت معظم األطراؾ إلى استنتاجات موضوعٌة بشؤن هذا البند
وإعداد مسودة قرار لمإتمر األطراؾ .وشملت عناصر مسودة
االستنتاجات والقرارات ما ٌلً :اإلحاطة علما ً بتقرٌر حوار الخبراء
المنظم ) ،(FCCC/SB/2015/INF.1واإلشارة إلى الرسابل
العشر التً أبرزها هذا التقرٌر ،وتوضٌح أن الهدؾ من إبقاء معدل
ارتفاع درجات الحرارة العالمٌة دون الدرجتٌن المبوٌتٌن لٌس كافٌاً.
واإلشارة إلى الشعور بالفعل باآلثار السلبٌة فً ظل المعدالت الحالٌة
الرتفاع درجات الحرارة ،وأنه بالنظر إلى التقدم العام المحرز نحو
تحقٌق هدؾ عالمً طوٌل األجلٌ ،نبؽً أن تعمل األطراؾ بصورة
عاجلة وطموحة ،مع االعتراؾ بالتحدٌات التكنولوجٌة واالقتصادٌة
والمإسسٌة .كما تضمنت مسودة القرار مختلؾ الخٌارات التً من
شؤنها أن تدفع مإتمر األطراؾ إلعادة التؤكٌد على حد الدرجتٌن
المبوٌتٌن واالعتراؾ بضرورة بذل كل المساعً لمحاولة الوصول
إلى حد الـ  1,5درجة مبوٌة أو تعزٌز هذا الهدؾ.
فضل مندوبا السعودٌة والصٌن االستنتاجات اإلجرابٌة ،مثل اإلحاطة
علما ً بالتقرٌر والتوجه بالشكر لهإالء الخبراء المعنٌٌن .ونظراً لعدم
رؼبة بعض األطراؾ فً اعتماد االستنتاجات اإلجرابٌة فقط على
اعتبار أنها لن تفً بمهمة المراجعة ،لم ٌتم اعتماد أٌة استنتاجات ولم
تتم إحالة أي مسودة قرار لمإتمر األطراؾ.
فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،ذكر ٌاوفولً ربٌس
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ووجتال ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة أن األطراؾ لم تتمكن من استكمال العمل حول هذا
الشؤن .وقد وافقت كلتا الهٌبتٌن على طلب الربٌسٌن للحصول على
إرشاد وتوجٌه ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ فً
هذا الشؤن.
فً ٌوم السبت الموافق  5دٌسمبر /كانون األول ،قال فابٌوس ،ربٌس
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ أن مراجعة -2013
 2015سوؾ تنظر فً الطموح والهدؾ طوٌل األجل خبلل
المناقشات الجارٌة حول اتفاق بارٌس ،وأن هذه المراجعة التً من
شؤنها تزوٌد األطراؾ بالمعلومات عند النظر فً أهداؾ درجة
الحرارة واالتفاق على الطموح ٌمكن أن تمهد التخاذ قراراً نهابٌا ً
بشؤن مراجعة  .2015-2013لم تتناول المشاورات الوزارٌة هذه
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المسؤلة على وجه التحدٌد ،بل ركزت على االتفاقٌة.
فً ٌوم األحد الموافق  13دٌسمبر /كانون األول ،اعتمد مإتمر
األطراؾ قراراً بشؤن هذا البند.
النتٌجة النهائٌة :قام مإتمر األطراؾ فً قراره
) ،(FCCC/CP/2015/L.10بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
 أحاط علما ً بعمل حوار الخبراء المنظم الذي ساهم فً
استكمال مراحل مراجعة  2015-2013ومراحل التقرٌر
ذا الصلة الذي تضمن الرسابل العشر التً أبرزها الحوار.
 فٌما ٌتعلق بكفاٌة الهدؾ العالمً طوٌل األجل وفً ضوء
الهدؾ النهابً لبلتفاقٌة اإلطارٌة ،قرر أن ٌكون الهدؾ
هو الحفاظ على متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمٌة
عند أقل من  2درجة مبوٌة عن معدالتها فً فترة ما قبل
الثورة الصناعٌة ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة
الحرارة عند  1.5درجة مبوٌة فوق معدالتها فً فترة ما
قبل الثورة الصناعٌة ،وأقر بؤن هذا من شؤنه أن ٌقلل
بصورة ملحوظة من مخاطر وآثار تؽٌر المناخ.
 قرر أنه فً ضوء التقدم الشامل المحرز نحو تحقٌق هدؾ
عالمً طوٌل األجل ،بما فً ذلك النظر فً تنفٌذ
االلتزامات المنصوص علٌها فً االتفاقٌة اإلطارٌةٌ ،نبؽً
أن تعمل األطراؾ بصورة عاجلة وطموحة فً إطار
االتفاقٌة اإلطارٌة مع االعتراؾ بالتحدٌات التكنولوجٌة
واالقتصادٌة والمإسسٌة.
 الحظ أنه على الرؼم من إحراز بعض التقدم من جانب
الهٌبات المعنٌة باتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر
المناخ فً زٌادة الدعم المالً والتكنولوجً ودعم بناء
القدرات ،إال أنه ال تزال هناك فجوات كبٌرة من حٌث
حجم ووتٌرة هذا التقدم.
 الحظ استمرار وجود ثؽرات فً المعلومات ذات الصلة
بالمجاالت المشمولة ضمن نطاق مراجعة -2013
.2015
 شجع المجتمع العلمً على معالجة ثؽرات المعلومات
والبحوث التً تم تحدٌدها خبلل حوار الخبراء المنظم ،بما
فً ذلك السٌنارٌوهات التً تحد من ارتفاع درجة الحرارة
ً
مقارنة بالفترة السابقة
إلى أقل من  1.5درجة مبوٌة
للثورة الصناعٌة بحلول عام  ،2100إلى جانب مجموعة
من اآلثار المرتبطة بهذه السٌنارٌوهات على الصعٌدٌن
اإلقلٌمً والمحلً.
 وافق على إجراء عملٌة المراجعة الدورٌة المقبلة بطرٌقة
فعالة ،وعلى تجنب ازدواجٌة العمل ،ووضع نتابج
األعمال ذات الصلة التً أجرٌت فً إطار االتفاقٌة
اإلطارٌة وبروتوكول كٌوتو والهٌبات الفرعٌة فً
االعتبار.
 طلب إلى الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ النظر فً نطاق عملٌة المراجعة
الدورٌة المقبلة بهدؾ إحالة توصٌة لمإتمر األطراؾ
للنظر فٌها فً موعد ال ٌتجاوز عام  ،2018حسب
االقتضاء.
 وافق على إعادة إجراء حوار الخبراء المنظم بالتزامن مع
عملٌة المراجعة الدورٌة المقبلة.
 أوضح أن عملٌة المراجعة الدورٌة األولى قد أدت مهمتها.
العالقة بٌن النوع االجتماعً وتغٌر المناخ :تم النظر فً البند
) (FCCC/CP/2015/6 and FCCC/SBI/2015/12للمرة
األولى فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول .اقترح
ٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ أن ٌقوم بإعداد مسودة استنتاجات
حول هذا البند ،ووافقت األطراؾ على ذلك.
فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ النتابج.
النتٌجة النهائٌة :فً نتٌجتها ) ،(FCCC/SBI/2015/L.31قامت
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:
 أحاطت علما ً بالتقرٌر الذي أعدته األمانة العامة بشؤن
التكوٌن الجنسانً فً الهٌبات الممثلة فً االتفاقٌة
اإلطارٌة وبروتوكول كٌوتو وأعضاء وفود األطراؾ
الذٌن ٌحضرون الدورات المنعقدة بموجب هذه االتفاقٌة،
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والحظ مع القلق أنه منذ إصدار التقرٌر األخٌر ،لم تشهد
سوى واحدة فقط من الهٌبات المشار لها زٌادة فً عدد
الممثلٌن من اإلناث ،حٌث ظلت نسبة مشاركة اإلناث بٌن
 ٪6و  ٪35فً معظم الهٌبات.
 أشارت إلى المقرر /23م أ 18-حٌث اتفقت األطراؾ
على مراجعة التقدم المحرز نحو تحقٌق هدؾ التوازن بٌن
الجنسٌن فً الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
 رحبت بالتقرٌر الذي أعدته األمانة عن ورشة العمل التً
أقٌمت فً إطار الدورة حول سٌاسة المناخ التً تراعً
النوع االجتماعً مع التركٌز على إجراءات التخفٌؾ
وتطوٌر ونقل التكنولوجٌا.
 دعت األمانة إلدراج معلومات عن األدوات واألسالٌب
ذات الصلة بتقٌٌم المنافع البٌبٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة
للمساواة بٌن نسب مشاركة اإلناث والذكور فً األنشطة
ذات الصلة بتؽٌر المناخ عند إعداد الورقة التقنٌة بشؤن
المبادئ التوجٌهٌة أو األدوات األخرى الخاصة بدمج
اعتبارات المساواة بٌن الجنسٌن فً األنشطة ذات الصلة
بتؽٌر المناخ بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة.
 شجعت األطراؾ على استخدام المعلومات الواردة فً
تقرٌر األمانة العامة بشؤن التكوٌن الجنسانً إلثراء ودعم
وتعزٌز تنفٌذ سٌاسة المناخ التً تراعً النوع االجتماعً
فً مجاالت إجراءات التخفٌؾ وتطوٌر ونقل التكنولوجٌا.
 الحظت مع التقدٌر جهود األطراؾ والمنظمات ذات
الصلة لدعم تنفٌذ المقرر /18م أ( 20-برنامج عمل لٌما
المعنً بالنوع االجتماعً) وشجعت األطراؾ المهتمة
والمنظمات ذات الصلة واألمانة العامة على مواصلة هذه
الجهود وفقا ً لهذا المقرر.
 شجعت األطراؾ والمنظمات المراقبة على تقدٌم وجهات
نظرهم بشؤن المسابل التً ستتناولها ورشة العمل المزمع
عقدها فً إطار الدورة المعنٌة بالسٌاسات المناخٌة التً
تراعً النوع االجتماعً مع التركٌز على التكٌؾ وبناء
القدرات وتدرٌب أعضاء الوفود على األمور المتعلقة
بالنوع االجتماعً فً موعد أقصاه  3فبراٌر /شباط
 ،2016وذلك خبلل الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ.
المسائل اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة :أداء الموانة لفترة السنتٌن
 :2015-2014فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول،
وصؾ رٌتشارد كٌنلً ،نابب األمٌن التنفٌذي التفاقٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ المساهمات ؼٌر المسددة باألمر الطارئ
والعاجل ،وعرض أداء المٌزانٌة لفترة السنتٌن  2015-2014فً
ٌ 30ونٌو /حزٌران  )FCCC/SBI/2015/13( 2015وحالة
المساهمات كما فً  15نوفمبر /تشرٌن الثانً 2015
( .)FCCC/SBI/2015/INF.17ووافقت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
على قٌام ربٌسها ٌاوفولً بإعداد مسودة باالستنتاجات بالتشاور مع
األطراؾ المعنٌة.
فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ النتابج وأحالت مسودة قرارات ،باإلضافة إلى البند
الفرعً المعنً بتقرٌر مراجعة الحسابات والتقارٌر المالٌة لعام
 2014إلى مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو.
النتٌجة النهائٌة :فً قرارهما (FCCC/SBI/2015/L.26 and
) ،L.27قام مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ العامل بما ٌلً:
 رحبا بجهود األمٌن التنفٌذي للتصدي للحدود المفروضة
على الموازنة من خبلل تعزٌز الفعالٌة والكفاءة من خبلل
عدة أمور من بٌنها تقلٌل تكالٌؾ الموظفٌن.
 حثا األطراؾ التً لم تقدم مساهمتها فً الموازنة األساسٌة
على القٌام بذلك دون تؤخٌر ،ودعا األطراؾ إلى تقدٌم
المساهمات لفترة السنتٌن  2017-2016فً الوقت
المناسب.
 حثا األطراؾ على مواصلة المساهمة فً الصندوق
االستبمانً للمشاركة فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
بشؤن تؽٌر المناخ.
تقرٌر مراجعة الحسابات والبٌانات المالٌة لعام  :2014فً ٌوم
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الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول ،أحٌطت األطراؾ علما ً
بالبٌانات المالٌة التً تمت مراجعتها لعام 2014
) .(FCCC/SBI/2015/INF.10ووافقت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
على قٌام ربٌسها ٌاوفولً بإعداد مسودة باالستنتاجات بالتشاور مع
األطراؾ المعنٌة.
فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ النتابج وأحالت مسودة قرارات ،باإلضافة إلى البند
الفرعً المعنً بؤداء المٌزانٌة لفترة السنتٌن  2015-2014إلى
مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ
فً بروتوكول كٌوتو.
النتٌجة النهائٌة :فً قرارهما (FCCC/SBI/2015/L.26 and
) L.27حول تقرٌر مراجعة الحسابات والبٌانات المالٌة لعام ،201
قام مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ العامل باإلحاطة علما ً بتقرٌر
المراجعة الذي أعده مجلس األمم المتحدة للمدققٌن ،وحث األمٌن
التنفٌذي على تنفٌذ توصٌات المدققٌن ،حسب االقتضاء.
تقرٌر حول األنشطة األخرى :تقرٌر موجز حول الحوار الثالث بشؤن
المادة  6من االتفاقٌة اإلطارٌة :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر/
كانون األول ،أحٌطت األطراؾ علما ً بالتقرٌر الموجز حول الحوار
اإلطارٌة
االتفاقٌة
من
6
المادة
بشؤن
الثالث
) .(FCCC/SBI/2015/15أٌدت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ استبدال
"المادة  6من االتفاقٌة اإلطارٌة" على أن ٌحل محلها "العمل من أجل
تمكٌن المناخ".
اختتام وتقرٌر الدورة :فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون
األول ،عرض سٌدات ٌافا (ؼامبٌا) مقرر الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ مسودة
للهٌبة
واألربعٌن
الثالثة
الدورة
تقرٌر
( .)FCCC/SBI/2015/L.19وشكر ٌاوفولً ربٌس الهٌبة جمٌع
أعضاء الوفود لعملهم الجاد وأشار إلى أن الدورة الثالثة واألربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ قد أنجزت الكثٌر من العمل ،بما فً ذلك االنتهاء
من الجولة األولى من عملٌة المراجعة والتقٌٌم المستقلة .وأؼلقت
الدورة الثالثة واألربعون للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ أعمالها فً الساعة
 09:23مساءً.
للحصول على ملخص ببٌانات أعضاء الوفود خبلل الجلسة
الختامٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذٌ ،رجى زٌارة الموقع اإللٌكترونً:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12657e.html
الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول ،افتتحت ووجتال،
ربٌسة الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة الدورة .للحصول
على ملخص البٌانات االفتتاحٌةٌ ،رجى زٌارة العنوان التالً:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12654e.html
المسائل التنظٌمٌة :وافقت األطراؾ على اعتماد جدول األعمال
) ،(FCCC/SBSTA/2015/3واتفقت على تنظٌم األعمال.
انتخاب األعضاء بخالف الرئٌس :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر/
كانون األول ،أقرت لٌدٌا ووجتال (بولندا) ،ربٌسة الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة أنه سٌتم تنسٌق المشاورات بشؤن
انتخاب األعضاء باستثناء الربٌس بمعرفة رباسة الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ /الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول.
فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،أعلنت ووجتال،
ربٌسة الهٌبة أن تٌبور شاهوزر (المجر) سٌكون بمثابة نابب ربٌس
الهٌبة وأن أدرٌتو سانتانا (ساو تومً وبرٌنسٌبً) سٌعمل كمقرر
للهٌبة.
برنامج عمل نٌروبً :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون
األول ،اتفقت األطراؾ على أن تقوم ووجتال ،ربٌسة الهٌبة بإعداد
مسودة نتابج بشؤن هذا البند (FCCC/SBSTA/2015/4 and
INF.8).
وألقى مندوب برنامج األمم المتحدة للبٌبة الضوء على التقدم الذي
أحرزته مبادرة لٌما للمعارؾ حول التكٌؾ مع ظاهرة التؽٌر المناخً
" "LAKIفً مختلؾ المناطق دون اإلقلٌمٌة وحدد هدفٌها ،أولهما
تحدٌد وترتٌب أولوٌات الفجوات المعرفٌة على المستوى دون
اإلقلٌمً ،واألخرهو سد تلك الفجوات .وقد رحب مندوبا بوتسوانا
وسرٌبلنكا بالتقدم الذي أحرزته مبادرة " "LAKIوورش العمل
المستقبلٌة.

نشرة مفاوضات األرض

......................

35

المجمد  ،23رقم  664صفحة

..
فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.
النتٌجة النهائٌة :فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2015/L.19
الحظت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة مع التقدٌر عدة
أمور من بٌنها :التقارٌر المقدمة بشؤن الممارسات الجٌدة والدروس
المستفادة فً تخطٌط التكٌؾ والتقدم المحرز فً تنفٌذ األنشطة فً
إطار برنامج عمل نٌروبً والمعلومات التً تقدمها مبادرة ""LAKI
ولجنة التكٌؾ وفرٌق الخبراء المعنً بؤقل البلدان نمواً.
كما رحبت الهٌبة بإطبلق بوابة معارؾ التكٌؾ واعترفت بدورها فً
تعزٌز نشر المعارؾ فً إطار برنامج عمل نٌروبً ولجنة التكٌؾ
واللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة المعنٌة بالخسابر واألضرار.
تقرٌر لجنة التكٌفٌ :تضمن جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
(صفحة  )33ملخص بالمناقشات التً جرت حول هذا البند.
تطوٌر ونقل التكنولوجٌا وتنفٌذ آلٌة التكنولوجٌا :التقرٌر السنوي
المشترك للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا
المناخ :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول ،تحدث
كونٌهٌكو شٌمادا (الٌابان) ،ربٌس اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا عن
اإلنجازات الربٌسٌة التً تتضمن تعزٌز فرص الوصول إلى تموٌل
تكنولوجٌا المناخ ودعم تطوٌر النظم الوطنٌة لبلبتكار.
وقال جوكا أوسوكاٌنن (فنلندا) ،ربٌس المجلس االستشاري لمركز
وشبكة تكنولوجٌا المناخ أن عدد أعضاء الشبكة ٌزٌد حالٌا ً عن 100
ً
استجابة لطلبات الدول النامٌة.
عضو ٌقدمون المساعدة التقنٌة
تضمن جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ (صفحة  )33ملخص
بالمناقشات التً جرت حول هذا البند.
القضاٌا المتعلقة بالزراعة :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون
األول ،نظرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً تقرٌر
ورشة العمل المعنٌة بنظم اإلنذار المبكر وخطط الطوارئ فٌما ٌتعلق
بالظواهر المناخٌة الشدٌدة )(FCCC/SBSTA/2015/INF.6
وتقرٌر تقٌٌم المخاطر وتؤثر النظم الزراعٌة بمختلؾ سٌنارٌوهات
تؽٌر المناخ ).(FCCC/SBSTA/2015/INF.7
اتفقت األطراؾ على مناقشة هذه المسؤلة فً مشاورات ؼٌر رسمٌة،
ٌتولى تٌسٌر أعمالها اٌمانوٌل دالمٌنً (سوازٌبلند) وهٌكً ؼرانهولم
(فنلندا) .وقد انعقدت هذه المشاورات ٌوم األربعاء الموافق  2دٌسمبر/
كانون األول.
فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج ،مع بعض التعدٌبلت
البسٌطة.
النتٌجة النهائٌة :فً استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2015/L.
) ،17أحاطت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة علما ً
بالتقارٌر ووافقت على مزٌد من النظر فً التقارٌر والموضوعات
اإلضافٌة التً تم تحدٌدها كموضوعات تتناولها ورش العمل المزمع
إجرابها خبلل الدورتٌن الرابعة واألربعٌن والخامسة واألربعٌن
للهٌبة.
تقرٌر اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسوم الدولٌةٌ :تضمن جدول أعمال
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ (صفحة  )33ملخص بالمناقشات التً جرت
حول هذا البند.
المسائل المتعلقة بالعلم والمراجعة :البحوث والرصد المنتظم :تم
النظر فً هذا البند للمرة األولى فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر/
كانون األول .أحاطت ووجتال ،ربٌسة الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ،ووافقت األطراؾ ،على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة
ٌقوم بتٌسٌر أعمالها كرٌس موسٌكً (جنوب أفرٌقٌا) وستٌفان روزنر
(ألمانٌا) لمناقشة هذا البند.
أشار النظام العالمً لمراقبة المناخ إلى التقدم المحرز فً خطة التنفٌذ
وتقٌٌم مدى كفاٌة شبكة المراقبة العالمٌة.
أقر مندوب المنظمة العالمٌة لؤلرصاد الجوٌة عدة أمور من بٌنها أن
اإلطار العالمً للمنظمة المعنً بالخدمات المناخٌة قد وضع ملحق
للمبادئ التوجٌهٌة التقنٌة لخطط التكٌؾ الوطنٌة وأن المإتمر العالمً
لؤلرصاد الجوٌة قد أقر سٌاسة بشؤن البٌانات والنواتج المناخٌة لئلطار
العالمً للخدمات المناخٌة.
وذكر مندوب اللجنة المعنٌة باألقمار الصناعٌة لرصد األرض أنه فٌما
ٌتعلق باالستشعار عن بعد ،تم تقدٌم بٌانات من مخزون المتؽٌرات
المناخٌة الربٌسً الستكمال قاعدة البٌانات الموجودة ،وسلط الضوء
على التقدم المحرز فً تنفٌذ استراتٌجٌة مراقبة الكربون من الفضاء.
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أكد مندوب اللجنة األوقٌانوؼرافٌة الحكومٌة الدولٌة للمنظمات
التربوٌة والعلمٌة والثقافٌة لؤلمم المتحدة أن عملٌة رصد المحٌطات
هً جزء ال ٌتجزأ من نظام مراقبة المناخ ،وأبرز التحدٌات التً
تعوق عملٌات الرصد والتً ؼالبا ً ما تنتج عن مٌزانٌات البحوث
قصٌرة األجل.
أُجرٌت المشاورات ؼٌر الرسمٌة للمرة األولى فً ٌوم الثبلثاء
الموافق  1دٌسمبر /كانون األول .وفً ٌوم الجمعة الموافق 4
دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة النتابج.
النتٌجة النهائٌة :فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2015/L.18
قامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بعدة أمور من
بٌنها:
 اعترفت بالتقدم المحرز فً تحسٌن نظم مراقبة المناخ،
وفقا ً لما تقتضٌه االتفاقٌة اإلطارٌة ،وحثت النظام العالمً
لمراقبة المناخ على النظر فً نتابج الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ عند إعداد الخطة التنفٌذٌة
للنظام لعام .2016
 دعت النظام العالمً لمراقبة المناخ إلى أن التعاون مع
الشركاء المعنٌٌن لمواصلة تعزٌز فرص الحصول على
البٌانات والمعلومات وفهمها وتفسٌرها بهدؾ دعم اتخاذ
القرارات ذات الصلة بالتكٌؾ والتخفٌؾ على المستوٌات
الوطنٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة.
 حثت األطراؾ على العمل نحو تناول األولوٌات
والثؽرات المحددة فً تقرٌر الحالة الصادر عن النظام
العالمً لمراقبة المناخ لعام  ،2015ودعت األطراؾ
والمنظمات ذات الصلة إلى تقدٌم مدخبلت والمساهمة فً
مراجعة خطة تنفٌذ النظام لعام .2016
 رحبت بملحق المنظمة العالمٌة لؤلرصاد الجوٌة للمبادئ
التوجٌهٌة التقنٌة لعملٌة خطط التكٌؾ الوطنٌة التً توضح
كٌفٌة تقدٌم الدعم من خبلل اإلطار العالمً للخدمات
المناخٌة.
مراجعة ٌ :2015-2013تضمن جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
(صفحة  )35ملخص بالمناقشات التً جرت حول هذا البند.
أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة :المنتدى وبرنامج العمل :أثناء الجلسة
اإلفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعقدة ٌوم الثبلثاء الموافق 1
دٌسمبر /كانون األول ،اتفقت األطراؾ على تكوٌن فرٌق اتصال
مشترك بٌن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ /الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌةٌ ،تشارك فً رباسته ٌاوفولً ،ربٌس الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ ،ولٌدٌا ووجتال (بولندا) ،ربٌسة الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة لمناقشة هذا البندٌ .تضمن جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ (صفحة  )34ملخص بالمناقشات والنتابج الخاصة بهذا البند.
المسائل المتعلقة بالمادة  3-2من البروتوكول (اآلثار السلبٌة
للسٌاسات والتدابٌر) :تم النظر فً هذا البند الفرعً مع منتدى
وبرنامج العمل (صفحة .)34
القضاٌا المنهجٌة بموجب االتفاقٌة االطارٌة :منهجٌات اإلبالغ عن
المعلومات المالٌة بواسطة األطراف المدرجة فً المرفق األول
لالتفاقٌة االطارٌة :تم النظر فً هذا البند للمرة األولى ٌوم الثبلثاء
الموافق  1دٌسمبر /كانون األول .اقترحت ووجتال ،ربٌسة الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،ووافقت األطراؾ ،على
تكوٌن فرٌق اتصال ٌشترك فً رباسته حسٌن ألفا نافو (مالً)
وروجر الدونؽانٌة (نٌوزٌلندا) .انعقد أول اجتماع لهذا الفرٌق ٌوم
األربعاء الموافق  2دٌسمبر /كانون األول .وفً ٌوم الجمعة 4
دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة النتابج وأحالت مشروع قرار
لمإتمر األطراؾ الذي اعتمد فً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر/
كانون األول القرار.
استنتاجاتها
فً
النهائٌة:
النتٌجة
) ،(FCCC/SBSTA/2015/L.22أوصت الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بمسودة قرار تنظر فٌها الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ .فً قرار ،قام مإتمر األطراؾ بعدة
أمور من بٌنها:
 أقرت بالحاجة إلى تعزٌز التفاهم المشترك حول
المصطلحات األساسٌة لئلببلغ عن المعلومات المالٌة وفقا ً
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لبلتفاقٌة اإلطارٌة لتسهٌل الشفافٌة وإمكانٌة المقارنة بٌن
المعلومات والبٌانات المتاحة حول الدعم مع مرور الوقت
وبٌن األطراؾ.
 قررت تعزٌز الترابط والشفافٌة فً عملٌة تقدٌم التقارٌر
بإجراء تعدٌبلت فً معاٌٌرها الواردة فً الجدول 7
(توفٌر الدعم المالً العام :معلومات موجزة فً فً --
 )3- 20والجدول ( 7أ) (توفٌر الدعم المالً العام:
المساهمة عبر قنوات متعددة األطراؾ فً )3- 20--
والجدول ( 7ب) (توفٌر الدعم المالً العام :المساهمة عبر
القنوات الثنابٌة واإلقلٌمٌة وؼٌرها من القنوات فً فً --
 )3- 20وتم إعدادها جمٌعا ً فً شكل جدولً موحد.
 طلبت من األمانة تنقٌح تطبٌق تقدٌم التقارٌر اإللكترونً
لٌكون فً شكل جدولً موحد ،وفقا ً لؤلحكام الواردة فً
المرفق (الشكل الجدولً الموحد المنقح المصمم "للمبادئ
التوجٌهٌة لتقدٌم تقاٌر فترة السنتٌن من األطراؾ من
الدول المتقدمة فً إطار اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
بشؤن تؽٌر المناخ") ،فً الوقت المناسب إلعداد وتقدٌم
تقارٌر فترة السنتٌن من األطراؾ فً .2018
 قررت التزام األطراؾ من الدول المتقدمة باستخدام
التطبٌق اإللكترونً المنقح لتقدٌم التقارٌر ،مع مراعاة
ظروفها الوطنٌة عند إعداد وتقدٌم تقارٌرها لفترة السنتٌن
لعام .2018
 طلبت من األطراؾ المدرجة فً المرفق الثانً على
مواصلة تقدٌم معلومات عن االفتراضات األساسٌة
والمنهجٌات المستخدمة فً تقارٌرها لفترة السنتٌن.
 طلبت إلى األمانة تحسٌن برمجٌات واجهة بٌانات تقرٌر
فترة السنتٌن للسماح بالبحث على الموقع الشبكً التفاقٌة
األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ وجمع
المعلومات لكل فبة ربٌسٌة فً الجداول  7و( 7أ) و7
(ب) فً التنسٌق الجدولً الموحد (مثل الفبة "الدولة/
المنطقة المتلقٌة واألداة المالٌة").
 طلبت من األمانة اكتشاؾ سبل لخلق روابط مع برمجٌات
ومنصات إعداد التقارٌر األخرى لتسهٌل استٌراد وتصدٌر
البٌانات على مستوى النشاط وإحاطة اللجنة الدابمة المعنٌة
بالتموٌل علما ً بضرورة مراعاة ذلك فً خطة عملها.
 طلبت من األمانة تحدٌث جهات التنسٌق الوطنٌة الخاصة
باتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ عند
إتاحة المعلومات المشار إلٌها أعبله حول تموٌل المناخ
والموجهة إلى الدول المتلقٌة فً إطار هذه االتفاقٌة.
 طلبت من اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل أن تضع فً
اعتبارها العمل الخاص بمنهجٌات اإلببلغ بالمعلومات
المالٌة من األطراؾ المدرجة فً المرفق األول فً سٌاق
خطة عملها لدعم نظام القٌاس واإلببلغ والتحقق.
 دعت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ألن تؤخذ فً االعتبار
التعدٌبلت المشار إلٌها أعبله عند تنقٌح "المبادئ التوجٌهٌة
إلعداد الببلؼات الوطنٌة من قبل األطراؾ المدرجة فً
المرفق األول من االتفاقٌة اإلطارٌة ،الجزء الثانً:
المبادئ التوجٌهٌة التً حددتها االتفاقٌة اإلطارٌة بشؤن
الببلؼات الوطنٌة" ،الستكمالها فً الدورة الثانٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.
واجهة بٌانات غازات الدفٌئة :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر/
كانون األول ،خبلل الجلسة االفتتاحٌة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ،وافقت األطراؾ على تؤجٌل النظر فً هذا البند حتى
انعقاد الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌبة.
االنبعاثات من وقود السفن :تم النظر فً هذا
البند ) (FCCC/SBSTA/2015/MISC.5للمرة األولى ٌوم
الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول .اقترحت ووجتال ،ربٌسة
الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،ووافقت األطراؾ ،أن
تقوم بإعداد مسودة قرار حول هذا البند.
أشار مندوب منظمة الطٌران المدنً الدولً إلى الجهود المبذولة
لتحسٌن كفاءة استهبلك الوقود ،والتشجٌع على استخدام أنواع الوقود
البدٌلة وإدارة الحركة الجوٌة بطرٌقة أكثر كفاءة.
ونوه مندوب المنظمة البحرٌة الدولٌة إلى االتفاق على نهج لجمع
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البٌانات مإلؾ من ثبلث خطوات ،وتحدث عن التعاون فً مجال
التكنولوجٌا وجهود بناء القدرات.
ً
نٌابة عن مجموعة الـ /77
شدد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة
الصٌن ،على أهمٌة إٌجاد حلول متعددة األطراؾ ودعم العمل من
خبلل المنظمة البحرٌة الدولٌة ومنظمة الطٌران المدنً الدولً مع
احترام مبادئ االتفاقٌة وتجنب اتخاذ إجراءات من جانب واحد.
ً
نٌابة عن عدد من الدول النامٌة أن
وصرحت مندوبة األرجنتٌن
التدابٌر ال ٌنبؽً أن تشكل قٌداً مستتراً على التجارة الدولٌة .وحثت
على إجراء مزٌد من التحلٌبلت الفنٌة لآللٌة القابمة على السوق
المقترحة فً إطار منظمة الطٌران المدنً الدولً ،وقالت أن هذه
اآللٌة ال ٌمكن أن ُت َن َفذ إال فً إطار الموافقة المتبادلة والمتعددة
األطراؾ ،ودعمها مندوب الصٌن فً أنه ٌنبؽً إدراج المسبولٌات
المشتركة لكن المتفاوتة .وفٌما ٌتعلق بالمنظمة البحرٌة الدولٌة ،أعرب
مندوب الصٌن عن قلقه بشؤن اعتماد النظام األوروبً لمراقبة
انبعاثات الكربون من السفن الموجودة فً موانبها .وقال مندوبو كل
من الٌابان وسنؽافورة واالتحاد األوروبً أن المنظمة البحرٌة الدولٌة
ومنظمة الطٌران المدنً الدولً هما المكانٌن المناسبٌن لتناول هذه
القضاٌا .وحث مندوب جمهورٌة كورٌا األطراؾ على العمل للتوصل
الى اتفاق مع هذه المنظمات.
فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.
النتٌجة
فً
النهائٌة:
النتٌجة
) ،(FCCC/SBSTA/2015/L.16أحاطت الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة علما ً بالمعلومات التً قدمتها منظمة
الطٌران المدنً الدولً والمنظمة البحرٌة الدولٌة حول العمل
المتواصل والتقدم المحرز ،وأشارت إلى وجهات نظر األطراؾ،
ودعت كلتا المنظمتٌن إلى مواصلة تقدٌم تقارٌر حول األعمال ذات
الصلة بهذه المسؤلة خبلل الدورات المقبلة للهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة.
القضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو :اآلثار المترتبة على
تنفٌذ المقررات من /2م أ إ 7-إلى /4م أ إ 7-و /1م أ إ 8-على
القرارات السابقة بشؤن القضاٌا المنهجٌة ذات الصلة ببروتوكول
كٌوتو ،بما فٌها تلك المتعلقة بالمواد  5و  7و  8من بروتوكول
كٌوتو :تم النظر فً هذا البند للمرة األولى ٌوم الثبلثاء الموافق 1
دٌسمبر /كانون األول .اقترحت ووجتال ،ربٌسة الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،ووافقت األطراؾ ،على تشكٌل فرٌق
اتصال ٌتولى رباسته انكه هٌرولد (ألمانٌا) وؼوٌلهٌرم دو برادو لٌما
(البرازٌل) ،لتناول هذا البند .اجتمع الفرٌق ألول مرة ٌوم الثبلثاء
الموافق  1دٌسمبر /كانون األول .وفً ٌوم الجمعة الموافق 4
دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة النتابج وأحالت مسودة القرار إلى مإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو.
النتٌجة النهائٌة :فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2015/L.27
أوصت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بمسودتً
قرارٌن للنظر فٌهما خبلل الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو .فً
القرار ) (FCCC/SBSTA/2015/L.27/Add.1المعنً بالجزء
األول من بند اآلثار المترتبة على بالمحاسبة والتقارٌر وؼٌرها من
القضاٌا ذات الصلة ،قام مإتمر األطراؾ العامل بعدة أمور من بٌنها:
 ألؼراض فترة االلتزام الثانٌة لبروتوكول كٌوتو ولحٌن
بدء نفاذ تعدٌل الدوحة على النحو الوارد فً المرفق األول
من المقرر /1م أ إ  ،8قرر المإتمر أنه ما لم ٌرد نص
بخبلؾ ذلك فإن أي من االشارات التالٌة :فً هذا المقرر
والمقرر /2م أ إ ( 8اآلثار المترتبة على تنفٌذ المقررات
من /2م أ إ 7-إلى /5م أ إ 7-على القرارات السابقة بشؤن
القضاٌا المنهجٌة ذات الصلة ببروتوكول كٌوتو ،بما فٌها
تلك المتعلقة بالمواد  5و  7و  8من بروتوكول كٌوتو)
بالمرفق ألؾ أو المرفق باء ،المادة  1-3مكرر (خفض
اإلنبعاثات اإلجمالٌة بنسبة  ٪18دون مستوٌات عام
 1990دون تجاوز الكمٌات المسندة) ،والمادة  1-3مكرر
ثانٌا ً (تعدٌبلت األطراؾ على المرفق باء) ،والمادة 1-3
مكرر ثالثا ً (تعدٌبلت األطراؾ على المرفق األول)،
والماة ( 7-3الكمٌات المسندة لؤلطراؾ المدرجة فً
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المرفق األول) ،والمادة  7-3مكرر ثانٌا ً (تحوٌل الفرق
اإلٌجابً إلى حساب اإللؽاء) ،والمادة ( 8-3إدراج مرجع
للفقرة  7مكرر) ،والمادة  8-3مكرر ( 1995أو 2000
كسنة األساس للمركبات الكربونٌة الفلورٌة
الهٌدروجٌنٌة) ،والمادة  12-3مكرر (الوحدات المشتقة
من اآللٌات ؼٌر السوقٌة) ،والمادة  12-3مكرر ثانٌا ً
(نسبة هذه الوحدات المستخدمة لتؽطٌة النفقات اإلدارٌة
ومساعدة األطراؾ من الدول النامٌة لتدبٌر تكالٌؾ
التكٌؾ) والمواد ( 2-4إحاطة األمانة علما ً بشروط قبول
التعدٌبلت على المرفق باء) والمادة ٌ( 3-4تعٌن أن ٌظل
االتفاق سارٌا ً طوال فترة االلتزام المحددة فً المادة ،3
الحد من انبعاثات ؼازات الدفٌبة لدى األطراؾ المدرجة
فً المرفق األول) ،تشٌر إلى المواد والمرفقات الواردة
فً تعدٌل الدوحة ،وأنه فور دخول تعدٌل الدوحة حٌز
التنفٌذٌ ،تعٌن قراءتها على أنها إشارات للمواد ذات الصلة
ببروتوكول كٌوتو وتعدٌبلته.
 ألؼراض فترة االلتزام الثانٌة لبروتوكول كٌوتو ،ودون
اإلخبلل بما ورد فً المقرر /1م أ إ  8والمقرر /2م أ إ-
 8وفً هذا المقرر ،قرر المإتمر تطبٌق المقررات التالٌة
بعد إجراء التعدٌبلت البلزمة :المقرر /13م أ إ 1
(أسالٌب حساب الكمٌات المسندة كما وردت فً المادة -7
 4من البروتوكول "شرط اعتماد ومراجعة المبادئ
التوجٌهٌة إلعداد المعلومات المطلوبة بموجب المادة ،)"7
والمقرر /15م أ إ( 1-المبادئ التوجٌهٌة إلعداد
المعلومات المطلوبة بموجب المادة  7من البروتوكول)
والمقرر /18م أ إ( 1-معاٌٌر حاالت عدم تقدٌم المعلومات
المتعلقة بتقدٌرات انبعاثات ؼازات الدفٌبة من مصادرها
والتخلص منها عن طرٌق البوالٌع من األنشطة المنفذة
بموجب المادة  3-3من بروتوكول كٌوتو (التؽٌٌرات
الصافٌة فً انبعاثات ؼازات الدفٌبة من المصادر وإزالتها
بحسب البوالٌع والتً تنتج عن أنشطة التحرٌج وإعادة
التحرٌج وإزالة األحراج منذ عام  )1990والمادة 4-3
(مستوى أرصدة الكربون فً عام  )1990والمقرر /19م
أ إ( 1-المبادئ التوجٌهٌة للنظم الوطنٌة بموجب المادة -5
 1من البروتوكول (النظام الوطنً لتقدٌر االنبعاثات
البشرٌة المصدر وإزالتها بالبوالٌع).
 ألؼراض فترة االلتزام الثانٌة لبروتوكول كٌوتو ،وما لم
ٌنص هذا القرار على ؼٌر ذلك ،أوضح المإتمر أن أي
من اإلشارات التالٌة :المقرر /13م أ إ 1-والمرفق األول
(أسالٌب حساب الكمٌات المسندة كما وردت فً المادة -7
 4من البروتوكول) والمرفق الثانً (النموذج اإللكترونً
الموحد لتقدٌم معلومات حول وحدات بروتوكول كٌوتو)
إلى "األطراؾ المدرجة فً المرفق األول" أو إلى
"األطراؾ" ،تشٌر إلى األطراؾ المدرجة فً المرفق
األول مع تقٌٌد االلتزامات فً العمود الثالث من المرفق
باء.
 ألؼراض فترة االلتزام الثانٌة لبروتوكول كٌوتو ،وما لم
ٌنص هذا القرار على ؼٌر ذلك ،أوضح المإتمر أن أي
من اإلشارات التالٌة :المقرر /13م أ إ 1-والمرفق األول
والثانً إلى "األطراؾ المدرجة فً المرفق األول" أو إلى
"األطراؾ" ،ال تنطبق على األطراؾ المدرجة فً المرفق
األول دون االلتزام المقدر كمٌا ً بالحد من االنبعاثات
وخفضها لفترة االلتزام الثانٌة.
ألؼراض فترة االلتزام الثانٌة ،قرر مإتمر األطراؾ العامل بوصفه
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو كذلك تطبٌق التؽٌٌرات التالٌة
على المقررٌن /13م أ إ 1-و /15م أ إ:1-
ُتقرأ جمٌع اإلشارات إلى المادة ( 1-3خفض اإلنبعاثات

اإلجمالٌة بنسبة  ٪5دون مستوٌات عام  1990دون
تجاوز الكمٌات المسندة) كإشارات للمادة  1-3مكرر ،ما
عدا تلك الواردة فً الفقرات ( 12ه) (إلؽاء وحدات خفض
االنبعاثات و/أو شهادات إثبات خفض االنبعاثات و/أو
وحدات الكمٌة المسندة و/أو وحدات اإلزالة ،من قبل أحد
األطراؾ ؼٌر الممتثلة لفترة االلتزام السابقة) و ( 47ح)
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(كمٌة وحدات خفض االنبعاثات و/أو وحدات الكمٌات
المسندة و/أو شهادات إثبات خفض االنبعاثات و/أو
وحدات اإلزالة ،من قبل أحد األطراؾ التً ال تتمتثل
للمتطلبات والشروط الواردة فً السجل الوطنً) من
المرفق (أسالٌب حساب الكمٌات المسندة كما وردت فً
المادة  4-7من البروتوكول) بالمقرر /13م أ إ .1
ُتقرأ جمٌع اإلشارات إلى المادتٌن ( 7-3الكمٌات المسندة)

و( 8-3استخدام  1995كسنة أساس للمركبات الكربونٌة
الفلورٌة الهٌدروجٌنٌة والمركبات الكربونٌة الفلورٌة
المشبعة وسادس فلورٌد الكبرٌت) ،على أنها إشارات إلى
المواد  7-3و 8-3و 8-3مكرر إال فً الفقرة ( 4نشر
تقارٌر التجمٌع والمحاسبة السنوٌة) من المقرر /13م أ إ
.1
ُتقرأ جمٌع اإلشارات إلى فترة االلتزام األولى كإشارات

لفترة االلتزام الثانٌة باستثناء الفقرة (3ه) (عدم اإلٌفاء
بالمعاٌٌر المنهجٌة ومعاٌٌر اإلببلغ من خبلل التعدٌل
حسب فبة المصدر التً تمثل  %2أو أكثر من اإلنبعاثات
اإلجمالٌة للطرؾ) من المقرر /15م أ إ .1
ٌ تعٌن قراءة جمٌع اإلشارات إلى األنشطة الواردة فً
المادة  3-3واألنشطة المختارة الواردة فً المادة 4-3
على أنها إشارات لؤلنشطة الواردة فً المادة ( 3-3إدارة
األحراج) والمادة  4-3وأٌة أنشطة مختارة بموجبها.
 جمٌع اإلشارات إلى "المبادئ التوجٌهٌة المنقحة الصادرة
فً تقرٌر الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ
 1996بشؤن قوابم الجرد الوطنٌة لؽازات الدفٌبة" أو إلى
"المبادئ التوجٌهٌة للممارسات الجٌدة ومعالجة عدم الٌقٌن
فً إعداد قوابم الجرد الوطنٌة لؽازات الدفٌبة الواردة فً
تقرٌر الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ"
الواردة فً المقرر /15م أ إ  ،1تقرأ على أنها إشارات
إلى "المبادئ التوجٌهٌة الصادرة فً تقرٌر الهٌبة
الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ  2006بشؤن قوابم
الجرد الوطنٌة لؽازات الدفٌبة" (المشار إلٌها فٌما بعد باسم
المبادئ التوجٌهٌة الصادرة عن الهٌبة الحكومٌة الدولٌة
المعنٌة بتؽٌر المناخ لعام  ،)2006والتً ٌتم تنفٌذها من
خبلل "المبادئ التوجٌهٌة إلعداد الببلؼات الوطنٌة المقدمة
من األطراؾ المدرجة فً المرفق األول لبلتفاقٌة ،الجزء
األول :المبادئ التوجٌهٌة التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
بشؤن قوابم الجرد السنوٌة لؽازات الدفٌبة" و"المبادئ
التوجٌهٌة المنقحة لعام  2013بشؤن الطرق التكمٌلٌة
وإرشادات الممارسة الجٌدة الناشبة عن بروتوكول
كٌوتو" .كما ٌتعٌن قراءة اإلشارات إلى الفصل السابع
(االختٌار المنهجً وإعادة الحساب) من تقرٌر الهٌبة
الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ حول "المبادئ
التوجٌهٌة للممارسات الجٌدة ومعالجة عدم الٌقٌن فً إعداد
قوابم الجرد الوطنٌة لؽازات الدفٌبة" على أنها إشارات
للفصل الرابع (اختٌار وتحدٌد الفبات الربٌسٌة بطرٌقة
منهجٌة) من المجلد األول من المبادئ التوجٌهٌة الصادرة
عن الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ لعام
.2006
ٌ تعٌن قراءة جمٌع اإلشارات إلى المقرر /16م أ إ1-
(استخدام األراضً وتؽٌٌر استخدام األراضً والحراجة)
كإشارات إلى المقررٌن /2م أ إ 7-و/6م أ إ( 9-المبادئ
التوجٌهٌة لئلببلغ بالمعلومات المتعلقة باألنشطة الواردة
فً المادتٌن  3-3و 4-3من بروتوكول كٌوتو).
كما قرر مإتمر األطراؾ العامل ما ٌلً:
 ألؼراض فترة االلتزام الثانٌةٌ ،تعٌن استبدال الفقرة (3ب)
(عدم الوفاء بالمتطلبات المنهجٌة ومتطلبات اإلببلغ لعدم
توافر تقدٌر فبة المصدر التً تمثل  ٪7أو أكثر من
االنبعاثات اإلجمالٌة للطرؾ) الواردة فً المرفق ألؾ من
المقرر /15م أ إ 1-بالفقرة التالٌة(3" :ب) عدم تمكن
الطرؾ المعنً من إدراج تقدٌر فبة المصدر الواردة فً
المرفق أ (على النحو المحدد فً الفصل  4من المجلد
األول من المبادئ التوجٌهٌة الصادرة عن الهٌبة الحكومٌة
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الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ لعام  )2006التً تمثل
منفصلة  ٪7أو أكثر من إجمالً االنبعاثات اإلجمالٌة لهذا
الطرؾ ،الذي ٌعرؾ بؤنه مجموع انبعاثات الؽازات من
المصادر المذكورة فً المرفق ألؾ من البروتوكول،
وذلك وفقا ً لما ورد فً أخر قوابم جرد قدمها الطرؾ بعد
مراجعتها بعد تقدٌر المصدر".
ال ٌنطبق المقرر  /1م أ إ( 14-النموذج اإللكترونً
الموحد لئلببلغ عن الوحدات التً ٌشملها نطاق بروتوكول
كٌوتو) ،المقرر /1م أ إ( 17-إرشادات الممارسات الجٌدة
ألنشطة استخدام األراضً وتؽٌٌر استخدام األراضً
والحراجة بموجب المادتٌن  3-3و 4-3من بروتوكول
كٌوتو) والمقرر  /6م أ إ( 3-إرشادات الممارسات الجٌدة
ألنشطة استخدام األراضً وتؽٌٌر استخدام األراضً
والحراجة بموجب المادتٌن  3-3و 4-3من بروتوكول
كٌوتو) ألؼراض فترة االلتزام الثانٌة.
تلتزم األطراؾ المدرجة فً المرفق األول التً لم تحدد
االلتزامات المقدرة كمٌا ً بالحد من االنبعاثات وخفضها
لفترة االلتزام الثانٌة بتقدٌم معلومات عن األنشطة الطوعٌة
الواردة فً المادة  4-3من بروتوكول كٌوتو التً سوؾ
ٌقومون بإدراجها فً تقارٌرهم الخاصة بقوابم الجرد
السنوٌة لعام .2016

أقر مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بوتوكول
كٌوتو ما ٌلً :مراجعة أسالٌب حساب الكمٌات المسندة بموجب المادة
 4-7من بروتوكول كٌوتو على النحو المنصوص علٌه فً المرفق
األول ،ومراجعة النموذج اإللٌكترونً الموحد لئلببلغ عن الوحدات
التً ٌشملها نطاق بروتوكول كٌوتو وتعلٌمات اإلببلغ لفترة االلتزام
الثانٌة الواردة فً المرفق الثانً لئلببلغ وفقا ً للفقرة ( 11المعلومات
الواجب تقدٌمها فً النموذج اإللٌكترونً الموحد) من مرفق المقرر
 /15م أ إ ،1-ومراجعة "المبادئ التوجٌهٌة إلعداد المعلومات
المطلوبة بموجب المادة  7من بروتوكول كٌوتو" لفترة االلتزام
الثانٌة الواردة فً المرفق الثالث.
كما قرر مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بوتوكول كٌوتو ضرورة أن توضح األطراؾ المدرجة فً المرفق
األول التً توصلت معا ً إلى اتفاق للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3
من البروتوكول ،ووفقا ً للمادة  4من البروتوكول (الوفاء المشترك)،
فً تقارٌرها تحدٌد كٌفٌة إدراج المعلومات فً المرفق األول لهذا
المقرر ،وكٌفٌة تطبٌق المادة  7-3مكرر ثانٌاً ،بما فً ذلك تنفٌذها
التقنً ،وكٌفٌة تطبٌق الفصل السادس (استمرار األنشطة الجارٌة فً
فترة االلتزام الثانٌة) من المقرر /8م أ إ  1وذلك لتسهٌل حساب
الكمٌة المسندة عمبل بالمقرر /8م أ إ .2-وٌجب أن ٌصؾ هذا
التوضٌح بالتفصٌل المنهجٌات وأٌة افتراضات ذات صلة تطبقها تلك
األطراؾ للوفاء المشترك بما ٌلً:
 تطبٌق الفقرات ( 26-23حسابات احتٌاطً فابض الفترة
السابقة) من المقرر /8م أ إ.1-
 حساب انبعاثات سنة األساس وفقا للمواد ( 5-3سنة
األساس لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول نحو االنتقال
إلى اقتصاد السوق) و 7-3مكرر و 8-3و 8-3مكرر.
 حساب الكمٌات المسندة لتلك األطراؾ المعٌنة وفقا ً للمواد
 7-3مكرر و 8-3و 8-3مكرر ،ومستوى االنبعاثات
المخصصة لكل طرؾ من األطراؾ على النحو
المنصوص علٌه فً االتفاقٌة وفقا ً للمادة ( 1-4الوفاء
بااللتزامات المشتركة).
 حساب احتٌاطً تلك األطراؾ خبلل فترة االلتزام وفقا ً
للمقرر /11م أ إ( 1-أسالٌب وقواعد تداول االنبعاثات
ومبادبها التوجٌهٌة بموجب المادة  17من البرتوكول
(تداول االنبعاثات) ،والفقرة  18من المقرر /8م أ إ1-
(بخصوص الفقرات  10-6حول احتٌاطً فترة االلتزام
الواردة فً مرفق المقرر /11م أ إ ،)1-وهذا القرار.
 التطبٌق والحساب عمبل بالفقرة ( 13اإلضافات إلى الكمٌة
المسندة من إدارة األحراج) فً مرفق المقرر /2م أ إ.7-
قرر مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
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كٌوتو ما ٌلً:
 تلتزم جمٌع األطراؾ المدرجة فً المرفق األول التً
أدرجت التزامها المقدرة كمٌا ً بالحد من االنبعاثات
وخفضها فً العامود الثالث من المرفق باء بتقدٌم تقارٌر
سنوٌة فً صورة جداول النموذج اإللكترونً الموحد إلى
األمانة ،على أن ٌتم تقدٌم أٌة معلومات ؼٌر كمٌة ذات
صلة فً تقرٌر منفصل ،فً حال ما لم ٌرد نص بخبلؾ
ذلك ،تلتزم األطراؾ بتقدٌم معلومات عن السنة المٌبلدٌة
السابقة (على أساس التوقٌت العالمً المنسق) ،والتً ٌشار
إلٌها باسم "السنة المشمولة بالتقرٌر" (على سبٌل المثال:
فً تقرٌر النموذج االلكترونً الموحد لعام  ،2017تكون
"السنة المشمولة بالتقرٌر" هً .2016
 تلتزم جمٌع األطراؾ المدرجة فً المرفق األول التً
أدرجت التزامها المقدرة كمٌا ً بالحد من االنبعاثات
وخفضها فً العامود الثالث من المرفق باء بمواصلة تقدٌم
المعلومات ذات الصلة حول سجلها الوطنً أو أي تؽٌرات
فٌه ،بما فً ذلك المعلومات المتعلقة بالوحدات المذكورة
فً السجل وذلك عن طرٌق تقدٌم جداول النموذج
اإللكترونً الموحد بالتزامن مع تقدٌم قوابم الجرد السنوٌة
لفترة االلتزام الثانٌة وفقا ً للمقررٌن /13م أ إ 1-و/15م أ
إ 1-والمرفق األول بهذا القرار ،إذا كان السجل متصبل
بسجل المعامبلت الدولٌة فً أي وقت خبلل السنة
المٌبلدٌة.
 لفترة االلتزام الثانٌةٌ ،لتزم كل طرؾ من األطراؾ
المدرجة فً المرفق األول الذي أُدرج التزامه المقدرة
كمٌا ً بالحد من االنبعاثات وخفضها فً العمود الثالث من
المرفق باء ،بتقدٌم النموذج اإللكترونً الموحد األول
لئلببلغ عن الوحدات التً ٌشملها نطاق بروتوكول كٌوتو
لفترة االلتزام الثانٌة بالتزامن مع أول تقرٌر عن قابمة
الجرد السنوي لتلك الفترة ،وفقا ً للفقرة ( 5تقدٌم أول
نموذج إلكترونً موحد بالتزامن مع أول قابمة جرد
سنوي) من المقرر /8م أ إ.2-
ٌ تم تنفٌذ مساهمة وحدات الكمٌات المسندة كنسبة من
العابدات بالطرٌقة األكثر شفافٌة ،مع األخذ بعٌن االعتبار
السبلمة البٌبٌة على المستوى الدولً.
كما قام مإتمر األطراؾ العامل بما ٌلً:
 أٌنما تعهد أي طرؾ من األطراؾ المدرجة فً المرفق
األول بمعاملة تصحٌحٌة لتوضٌح تصوٌب قاعدة بٌانات
التجمٌع والمحاسبة التً تطبقها لجنة االمتثال ،وفقا ً للفصل
الخامس (قسم اإلنفاذ) ،الفقرة (5ب) (إمكانٌة تصحٌح
قاعدة بٌانات التجمٌع والمحاسبة فً حالة وجود اختبلؾ
بٌن فرٌق خبراء االستعراض والطرؾ ؼٌر الممتثل) ،من
مرفق المقرر /27م أ إ( 1-اإلجراءات واآللٌات المتعلقة
باالمتثال بموجب بروتوكول كٌوتو) ،قرر المإتمر
ضرورة تعدٌل المعلومات المتضمنة فً قاعدة بٌانات
التجمٌع والمحاسبة بشكل مناسب لتجنب العد المزدوج،
عقب مراجعة المعاملة التصحٌحٌة وفقا ً للمادة  8من
البروتوكول وتسوٌة األمور المتعلقة بالتنفٌذ.
 قرر تمدٌد مدونة قواعد الممارسة لتناول المعلومات
السرٌة لمراجعة قوابم الجرد وفقا ً للمادة  8من
البروتوكول لمراجعة المعلومات المتعلقة بالكمٌات المسندة
بموجب المادة.
 طلب من مدٌر سجل المعامبلت الدولٌة إعداد تطبٌق
لتٌسٌر تقدٌم النموذج اإللكترونً الموحد المشار إلٌه
أعبله ،وتقدٌم تقرٌر عن التقدم المحرز فً إعداد هذا
التطبٌق واختباره فً تقرٌرها السنوي لعام .2015
فً القرار ) (FCCC/SBSTA/2015/L.27/Add.2بشؤن
الجزء الثانً من بند اآلثار المتعلقة بعملٌات المراجعة والتسوٌة
وؼٌرها من القضاٌا ذات الصلة ،قام مإتمر األطراؾ العامل بعدة
أمور من بٌنها:
 ألؼراض فترة االلتزام الثانٌة لبروتوكول كٌوتو وانتظاراً
لدخول تعدٌل الدوحة حٌز التنفٌذ على النحو الوارد فً
المرفق األول من المقرر /1م أ إ ،8-أٌة إشارات ترد فً
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هذا المقرر بالمرفق ألؾ والمرفق باء والمواد  1-3مكرر
و 1-3مكرر ثانٌا ً و 1-3مكرر ثالثا ً و 7-3مكرر ثانٌا ً
و 7-3مكرر ثالثا ً و 8-3و 8-3مكرر و 12-3مكرر
و 12-3مكرر ثانٌا ً والمادتٌن  2-4و ،3-4قرر المإتمر
ما لم ٌرد خبلؾ ذلك اعتبارها إشارات إلى المواد
والمرافق الواردة فً تعدٌل الدوحة ،وأنه بمجرد دخول
تعدٌل الدوحة حٌز التنفٌذ ٌتعٌن قراءة هذه اإلشارات على
أنها إشارات لمواد البروتوكول ذات الصلة وتعدٌبلتها.
 ألؼراض فترة االلتزام الثانٌةٌ ،تعٌن العمل بالمقررٌن
/20م أ إ( 1-إرشادات الممارسة الجٌدة والتعدٌبلت
بموجب المادة  2-5من البروتوكول) و/1م أ إ22-
(المبادئ التوجٌهٌة للمراجعة بموجب المادة  8من
البروتوكول) بعد إجراء التعدٌبلت البلزمة ،ما لم ٌرد
نص خبلؾ ذلك.
كما قرر مإتمر األطراؾ أنه ألؼراض فترة االلتزام الثانٌةٌ ،تعٌن
تطبٌق قابمة بالتؽٌٌرات على المقررات /1م أ إ 18-و/1م أ إ19-
و/1م أ إ.22-
وقد اعتمد مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً
بروتوكول كٌوتو التنقٌحات التً أجرٌت على "المبادئ التوجٌهٌة
للمراجعة بموجب المادة  8من بروتوكول كٌوتو" لفترة االلتزام الثانٌة
الواردة فً المرفق األول والتنقٌحات التً أجرٌت على "إرشادات
الممارسة الجٌدة والتعدٌبلت بموجب المادة ( 2-5منهجٌات تقدٌر
االنبعاثات البشرٌة من المصادر وإزالتها عن طرٌق البالوعات) من
بروتوكول كٌوتو" لفترة االلتزام الثانٌة الواردة فً المرفق الثانً.
كما قام مإتمر األطراؾ العامل بما ٌلً:
 أوضح أنه ألؼراض فترة االلتزام الثانٌة ،ال تنطبق
التعدٌبلت الواردة فً المادة  2-5من بروتوكول كٌوتو
المشار إلٌها أعبله على األطراؾ المدرجة فً المرفق
األول التً لم تحدد االلتزامات المقدرة كمٌا ً بالحد من
االنبعاثات وخفضها لفترة االلتزام الثانٌة.
 طلب إلى األمانة العامة ،فً ضوء تنقٌح "المبادئ
التوجٌهٌة للمراجعة بموجب المادة  8من بروتوكول
كٌوتو" تعدٌل أدوات تكنولوجٌا المعلومات ذات الصلة،
حسب الحاجة ،وذلك لدعم تنفٌذ عملٌة المراجعة.
 أقر بعدم استٌفاء الموعد النهابً لتقدٌم نموذج اإلببلغ
الموحد المحدث فً ٌونٌة/حزٌران  2014والمنصوص
علٌه فً الفقرة  4من المقرر /6م أ إ ،9-إلى األطراؾ
لتمكٌنهم من تقدٌم قوابم الجرد.
 حث األطراؾ المدرجة فً المرفق األول على تقدٌم تقرٌر
لتٌسٌر حساب الكمٌة المسندة المشار إلٌها فً الفقرة  2من
المقرر /6م أ إ ،9-فً أقرب وقت ممكن.
المحاسبة ومتطلبات إعداد التقارٌر والمراجعة لألطراف المدرجة فً
المرفق األول التً لٌس لها أهداف مقدرة كمٌا ً بالحد من االنبعاثات
وخفضها لفترة االلتزام الثانٌة :تم النظر فً هذا
البند ) (FCCC/SBSTA/2015/L.10للمرة األولى ٌوم الثبلثاء
الموافق  1دٌسمبر /كانون األول .شكلت األطراؾ فرٌق اتصال تولى
رباسته انكه هٌرولد (ألمانٌا) وؼوٌلهٌرم دو برادو لٌما (البرازٌل)،
لتناول هذا البند .اجتمع الفرٌق ألول مرة ٌوم الثبلثاء الموافق 1
دٌسمبر /كانون األول .وفً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون
األول ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.
استنتاجاتها
فً
النهائٌة:
النتٌجة
) ،(FCCC/SBSTA/2015/L.28أقرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة أنها قد أنهت عملها فً إطار هذا البند من جدول
األعمال ،وأشارت إلى أن مسودة المقررات الواردة فً
البند )(FCCC/SBSTA/2015/L.27/Add.1 and Add. 2
المعنً بالبند المشار إلٌه أعبله (اآلثار المترتبة على تنفٌذ المقررات
من /2م أ إ 7-إلى /4م أ إ 7-و/1م أ إ 8-على القرارات السابقة بشؤن
القضاٌا المنهجٌة ذات الصلة ببروتوكول كٌوتو ،بما فٌها تلك المتعلقة
بالمواد  5و  7و  8من بروتوكول كٌوتو) تتناول هذه المسابل بما فٌه
الكفاٌة.
توضٌح النص فً القسم ز (المادة  7-3مكرر ثانٌاً) من تعدٌل
هذا
فً
النظر
تم
كٌوتو:
لبروتوكول
الدوحة
البند ) (FCCC/SBSTA/2015/L.10للمرة األولى ٌوم الثبلثاء
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الموافق  1دٌسمبر /كانون األول .اقترحت ووجتال ،ربٌسة الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ،ووافقت األطراؾ ،على
تشكٌل فرٌق اتصال ٌتولى رباسته انكه هٌرولد (ألمانٌا) وؼوٌلهٌرم
دو برادو لٌما (البرازٌل) ،لتناول هذا البند .اجتمع الفرٌق ألول مرة
ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول .وفً ٌوم الجمعة
الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج وأحالت مسودة القرار إلى مإتمر
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو
للنظر فٌها واعتمادها.
النتٌجة النهائٌة :أوصت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2015/L.29and Add.1
بمسودة قرار للنظر فٌها خبلل الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراؾ
العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو .وفً قراره،
قام المإتمر بما ٌلً:
 أوضح أن المادة  3-7مكرر ثانٌا ً من تعدٌل الدوحة الوارد
فً المرفق األول من المقرر /1م أ إٌ 8-نطبق على فترة
االلتزام الثانٌة لؤلطراؾ دون االلتزامات المقدرة كمٌا ً
بالحد من االنبعاثات وخفضها خبلل فترة االلتزام األولى
لبروتوكول كٌوتو.
 لؽرض تنفٌذ المادة  3-7مكرر ثانٌا ً من تعدٌل الدوحة،
أوضح أن اإلشارة الواردة فً المادة  3-7مكرر ثانٌا ً من
تعدٌل الدوحة إلى "متوسط االنبعاثات السنوٌة للسنوات
الثبلث األولى لفترة االلتزام السابقة" هً إشارة إلى
متوسط االنبعاثات السنوٌة ألحد األطراؾ عن السنوات
 2008و  2009و  ،2010كما أقر ضرورة قٌام
األطراؾ ذات االلتزامات المقدرة كمٌا ً بالحد من
االنبعاثات وخفضها المدرجة فً العمود الثالث من المرفق
باء من بروتوكول كٌوتو الواردة فً المرفق األول للمقرر
/1م أ إ 8-بتوضٌح ما إذا كانت قد استخدمت لحساب
المعدل السنوي لبلنبعاثات فً السنوات الثبلث األولى من
فترة االلتزام السابقة للؽازات والمصادر المدرجة فً
المرفق ألؾ من بروتوكول كٌوتو أم نفس ؼازات الدفٌبة
والقطاعات وفبات المصادر التً استخدمتها لحساب
الكمٌة المسندة لفترة االلتزام الثانٌة ،وذلك فً تقارٌرها
بهدؾ تسهٌل حساب الكمٌة المسندة عمبل بالمقرر /2م أ إ-
.8
 بالنسبة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول التً تمر
بعملٌة االنتقال إلى اقتصاد السوق ودون االلتزامات
المقدرة كمٌا ً بالحد من االنبعاثات وخفضها فً فترة
االلتزام األولى لبروتوكول كٌوتو ،قرر إضافة الفرق
اإلٌجابً بٌن االنبعاثات اإلجمالٌة خبلل فترة االلتزام
الثانٌة والكمٌة المسندة المعدلة وفقا ً للمادة  7-3مكرر ثانٌا ً
من تعدٌل الدوحة إلى كمٌة وحدات الكمٌات المسندة حتى
تإخذ بعٌن االعتبار لؽرض التقٌٌم المشار إلٌها فً الفقرة
 14من مرفق المقرر /1م أ إ( 13-أساس عملٌة تقٌٌم
االمتثال) ،كما أقر أن تقتصر الكمٌة المضافة على كمٌة
وحدات الكمٌات المسندة التً ألؽاها هذا الطرؾ لفترة
االلتزام الثانٌة لبروتوكول كٌوتو ،وفقا ً للمادة  7-3مكرر
ثانٌا ً من تعدٌل الدوحة.
استخدام األراضً وتغٌٌر استخدام األراضً والحراجة بموجب المادة
 3-3و 4-3من البروتوكول وآلٌة التنمٌة النظٌفة :فً ٌوم الثبلثاء
الموافق  1دٌسمبر /كانون األول ،اتفقت األطراؾ على أن تقوم
ووجتال ،ربٌسة الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بإعداد
مسودة قرار بشؤن هذا البند .وفً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر/
كانون األول ،اعتمدت الهٌبة النتابج.
النتٌجة النهائٌة :أحاطت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة علما ً فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2015/L.20
بتقٌٌم المجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة النظٌفة إلمكانٌة تطبٌق األسالٌب
واإلجراءات على أنشطة المشروع التً تنطوي على إعادة الؽطاء
النباتً كما هو موضح فً تقرٌر المجلس لعام  ،2015وطلبت إلى
األمانة أن تنظم ورشة عمل حول هذه المسؤلة فً دورتها الرابعة
واألربعٌن.
اآللٌات السوقٌة واآللٌات غٌر السوقٌة المنصوص علٌها فً
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االتفاقٌة اإلطارٌة :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول،
اتفقت األطراؾ على أن تقوم ووجتال ،ربٌسة الهٌبة الفرعٌة للمشورة
العلمٌة والتكنولوجٌة بإعداد مسودة قرار بشؤن البنود الفرعٌة الثبلث
المندرجة تحت هذا البند من جدول األعمال .وفً ٌوم الجمعة الموافق
 4دٌسمبر /كانون األول ،أشارت ووجتال إلى أن األطراؾ لم تتمكن
من التوصل إلى اتفاق بشؤن هذه المسؤلة ألي من البنود الفرعٌة :إطار
لل ُنهج واألسالٌب المختلؾ والنهج ؼٌر القابمة على السوق ونهج
السوق الجدٌدة .وسٌتم تناول هذا البند فً الدورة الرابعة واألربعٌن
للهٌبة.
تقارٌر األنشطة األخرى :فً ٌوم الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون
األول ،أحٌطت األطراؾ علما ً بالتقرٌر السنوي للمراجعة الفنٌة
للمعلومات المقدمة من جانب األطراؾ المدرجة فً المرفق األول
لبلتفاقٌة فً إطار االتفاقٌة المتعلقة بالتقارٌر التً تقدم كل سنتٌن
والببلؼات الوطنٌة ( ،)FCCC/SBSTA/2015/INF.5وتقرٌر
عن تنفٌذ العمل المحلً من األطراؾ المدرجة فً المرفق األول،
على النحو المحدد فً المادة  1-7من البروتوكول ،بناءاً على
الوطنٌة
ببلؼاتها
فً
الواردة
المعلومات
()FCCC/SBSTA/2015/INF.4
التقرٌر السنوي عن المراجعة التقنٌة لقوائم جرد غازات الدفٌئة من
األطراف المدرجة فً المرفق األول لالتفاقٌة االطارٌة :تم النظر فً
البند ) (FCCC/SBSTA/2015/INF.9للمرة األولى فً ٌوم
الثبلثاء الموافق  1دٌسمبر /كانون األول .اقترحت ووجتال ،ربٌس
الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على إجراء مشاورات
ؼٌر رسمٌةٌ ،تولى تٌسٌر أعمالها رٌتا بٌباتً (فنلندا) وواشنطن
زهكاتا (زٌمبابوي).
أُجرٌت المشاورات ؼٌر الرسمٌة ألول مرة ٌوم الثبلثاء الموافق 1
دٌسمبر /كانون األول .واعتمدت الهٌبة الفرعٌة ٌوم الجمعة الموافق
 4دٌسمبر /كانون األول مسودة النتابج وأحالت مسودة قرار إلى
مإتمر األطراؾ .وفً ٌوم الخمٌس الموافق  10دٌسمبر /كانون
األول ،اعتمد مإتمر األطراؾ القرار مع إجراء تعدٌل تلت نصه
ووجتال ربٌسة الهٌبة.
النتٌجة النهائٌة :أوصت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
فً النتٌجة )،(FCCC/SBSTA/2015/L.21 and Add.1
بمسودة قرار للنظر فٌها خبلل الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ .وفً قراره ،قام مإتمر األطراؾ بعدة أمور من بٌنها:
 طلب إلى األمانة تنظٌم عملٌة مراجعة قوابم جرد ؼازات
الدفٌبة لعام  2015لؤلطراؾ المدرجة فً المرفق األول
التً لم تخضع لهذه العملٌة فً إطار االتفاقٌة اإلطارٌة
بالتزامن مع مراجعة قوابم جرد ؼازات الدفٌبة لعام
 ،2016وذلك لضمان تنظٌم عملٌات المراجعة وفقا ً
للمقرر /13م أ( 20-المبادئ التوجٌهٌة للمراجعة التقنٌة
للمعلومات ذات الصلة بقوابم جرد ؼازات الدفٌبة فً إطار
االتفاقٌة وتقارٌر فترة السنتٌن والببلؼات الوطنٌة المقدمة
من األطراؾ المدرجة فً المرفق األول).
 قرر أن تقوم فرق خبراء االستعراض بمراجعة المعلومات
المتطابقة مرة واحدة فقط وإعداد تقرٌر مراجعة كامل
ومنفصل لكل طرؾ عن كل سنة.
 قرر أال تسبق التدابٌر االستثنابٌة المتخذة لمراجعة قوابم
جرد ؼازات الدفٌبة لعام  2015المشار إلٌها أعبله لعامً
 2015و  2016العمل المستقبلً.
 طلب من األمانة أن تبذل كل ما فً وسعها من جهود
لتسهٌل المراجعات المستقبلٌة وفقا ً للمقرر/13م أ 20-وأي
قرارات الحقة ذات الصلة ،دون استثناء.
 طلب من األمانة مواصلة إجراء تحسٌنات على وظٌفة
برنامج نموذج اإلببلغ الموحد وإعطاء األولوٌة لحل
القضاٌا العالقة المتعلقة بالشفافٌة والدقة.
التقرٌر السنوي عن المراجعة التقنٌة لقوائم جرد غازات الدفٌئة من
األطراف المدرجة فً المرفق األول لالتفاقٌة االطارٌة على النحو
المحدد فً المادة  7-1من بروتوكول كٌوتو :فً ٌوم الثبلثاء الموافق
 1دٌسمبر /كانون األول نظرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
فً
والتكنولوجٌة
البند ) ،(FCCC/SBSTA/2015/INF.10/Rev.1ووافقت
على إجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة ٌتولى تٌسٌر أعمالها رٌتا بٌباتً
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(فنلندا) وواشنطن زهكاتا (زٌمبابوي) .وفً ٌوم الجمعة الموافق 4
دٌسمبر /كانون األول ،اعتمدت اللجنة االستنتاجات وأحالت مسودة
قرار مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول
كٌوتو.
النتٌجة النهائٌة :فً قراره (FCCC/SBSTA/2015/L.30
) ،and Add.1طلب مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع
األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو من األمانة :تنظٌم مراجعة تقارٌر
قوابم جرد ؼازات الدفٌبة المقدمة عن عامً  2015و 2016من
األطراؾ المدرجة فً المرفق األول؛ كما طلب إلى األمانة أن تنظم
عملٌة مراجعة التقارٌر لتٌسٌر حساب الكمٌة المسندة لفترة االلتزام
الثانٌة ،والسعً الستكمال جمٌع المراجعات فً موعد ال ٌتجاوز سنة
واحدة من تارٌخ تقدٌم التقرٌر .كما طلب إلٌها مواصلة إدخال
تحسٌنات على وظٌفة برنامج نموذج اإلببلغ الموحد ،وإعطاء
األولوٌة لحل القضاٌا العالقة المتعلقة بالشفافٌة والدقة .ودعا المإتمر
األطراؾ المدرجة فً المرفق األول التً لم تقدم بعد قوابم جرد
ؼازات الدفٌبة والمعلومات التكمٌلٌة حول  2015للقٌام بذلك فً
أقرب وقت ممكن.
اختتام الدورة :فً ٌوم الجمعة الموافق  4دٌسمبر /كانون األول ،قدم
مقرر الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة ستازٌل زنوتٌن
(لٌتوانٌا) التقرٌر ()FCCC / SBSTA / 2015 / L.15
واعتمدته الهٌبة .وتوجهت ووجتال ربٌسة الهٌبة بالشكر للجمٌع على
جهودهم خبلل هذه الدورة المكثفة والقصٌرة الفرعٌة ،واختتمت
االجتماع فً الساعة  10:26مساءً.
للحصول على ملخص ببٌانات أعضاء الوفود خبلل الجلسة الختامٌة
للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌةٌ ،رجى زٌارة الموقع
اإللٌكترونً:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12657e.html
تحلٌل مختصر حول مإتمر بارٌس لتغ ٌّر المناخ

رأٌنا فى بارٌس العدٌد من الثورات.
أجمل الثورات وأكثرها سِ لم ًا تم تحقٌقها ،ثورة المناخ.
 -فرانسوا أوالند ،ربٌس فرنسا.

كان مإتمر بارٌس لتؽٌّر المناخ ٌ 2015سٌر فى طرٌق النجاح .فبعد
الفشل الكبٌر فى كوبنهاجن عام  2009للخروج باتفاقٌة مُلزمة قانوناً،
شعر العدٌد بؤن مإتمر بارٌس لن ٌستطٌع تحمل تبعات الفشل .وكانت
هناك أٌضا مخاوؾ من أن النتٌجة ٌُمكن أن تكون ضعٌفة أو ؼٌر
ذات مؽزى .ولكن فى النهاٌة تجاوزت نتٌجة الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر أطراؾ اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة لتؽٌّر المناخ
كل التوقعات وخرجت باتفاقٌة ٌُمكن أال تكون ثورة ولكنها خطوة
هامة فى تطور عملٌة إدارة المناخ وفً التؤكٌد على التعامل مع البٌبة
من ِق َبل أطراؾ متعددة.
اجتمع فى الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ  195دولة كى
تستكمل المهمة التى وضعوها ألنفسهم فى دٌربان فى عام 2011
وهى استكمال "بروتوكول أو أداة قانونٌة أخرى أو نتٌجة ٌُتفق علٌها
ذات قوة قانونٌة بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة وتنطبق على كل
األطراؾ" .وٌتعرؾ هذا التحلٌل المختصر على مدى قدرة األطراؾ
على االلتزام بهذه المهمة والوفاء بها فما ٌتعلق بالمشاركة العالمٌة
وأٌضا فٌما ٌتعلق بقدرة اتفاقٌة بارٌس على تحفٌز العمل الطموح من
قبل األطراؾ ومن نطاق عرٌض من الجهات الفاعلة والتى ٌُشار
إلٌها بؤنها ال ؼنى عنها فى التعامل مع أزمة المناخ.
التطور والثورة
ٌمكن وصؾ اتفاقٌة بارٌس بؤنها تطور فى إدارة المناخ وبؤنها ثورة
فى عملٌة مإتمر أطراؾ االتفاقٌة اإلطارٌة .وتتمحور اتفاقٌة بارٌس
على دورات مدتها خمس سنوات :وكل دورة من المساهمات المحددة
على المستوى الوطنى ستكون أكثر طموحا من الدورة السابقة.
وسوؾ ٌقدم "التقٌٌم" العالمى معلومات حول الجهود الجماعٌة فى
مجال التخفٌؾ والتكٌّؾ والدعم وسوؾ ٌتم تنفٌذه فى منتصؾ فترة
دورة المساهمات كل خمس سنوات بعد عام .2023
وخبلل هذه الدورات ٌجب على األطراؾ أن تعمل على "تصعٌد"
الجهود للحفاظ على درجة الحرارة العالمٌة "دون  2درجة مبوٌة فوق

نشرة مفاوضات األرض
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مستوٌات ما قبل الثورة الصناعٌة وبذل الجهود للحد من زٌادة درجة
الحرارة إلى  1,5درجة مبوٌة فوق مستوٌات ما قبل الثورة
الصناعٌة" .وبهدؾ تتبع التقدم تلتزم األطراؾ بإطار للشفافٌة والذى
ٌمثل الجزء المُلزم قانونا ً من االتفاقٌة إلى جانب االلتزام باإلببلغ عن
المساهمات المحددة على المستوى الموطنى.
كما تعمل اتفاقٌة بارٌس أٌضا على ترسٌخ وتدعٌم وخلق مإسسات
وآلٌات وبصفة خاصة ل ُسبُل التنفٌذ .والقرار الذى ٌُدعم االتفاقٌة ٌحدد
األسالٌب التى سٌتم خلقها أو إنشابها للعدٌد من اآللٌات .مثل لجنة
بارٌس الجدٌدة لبناء القدرات وآلٌة التنفٌذ والتنمٌة المستدامة .كما
ٌطالب القرار الهٌبه الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة أن تتولى
إعداد أسالٌب جدٌدة للحصول على التموٌل العام للمناخ.
وكما ذكر العدٌد خبلل الجلسة العامة الختامٌة لمإتمر األطراؾ ،فإن
اتفاقٌة بارٌس كحل وسط "تعتبر جٌدة ولكنها ال تتسم بالكمال".
والببلؼات عن المساهمات المحددة على المستوى الوطنى مُلزمة
قانوناً ،ولكن محتوها وأهدافها لٌست ملزمة .وتتضمن االتفاقٌة
اإلشارة إلى الخسابر واألضرار واتفاقٌة وارسو الدولٌة حول الخسابر
واألضرار المتعلقة بآثار تؽٌّر المناخ كمادة مختلفة عن التكٌّؾ .وهذا
الفصل ٌُعتبر "مكسباً" للعدٌد من الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة،
ولكن االستثناء الواضح فى المسبولٌة والتعوٌض فى القرار كان
مُحبطا ً للعدٌد حٌث أن التكالٌؾ المرتبطة بالخسابر واألضرار ال
ٌمكن تؽطٌتها بتؤمٌن المخاطر وحدها.
وعلى األجل المتوسط ،الدول المتقدمة ؼٌر ملزمة طبقا ً لبلتفاقٌة
بزٌادة جهود التخفٌؾ لدٌها أو دعم الجهود بخبلؾ االلتزامات الحالٌة.
وكما أعرب العدٌد عن أسفهم ،فإن هدؾ تعببة التموٌل بمبلػ 100
ملٌار دوالر الذى ٌجب أن تصل إلٌه الدول المتقدمة فى  2020قد
"تم تمدٌده بالضرورة فى القرار حتى  "2025وبعد ذلك سٌكون على
األطراؾ أن تتفاوض على هدؾ جماعً جدٌد والذى فسره البعض
بؤنه ٌتضمن توقع أن بعض الدول النامٌة ٌجب أن تساهم فى هذه
التعببة .واحتفل العدٌد بتضمٌن حقوق اإلنسان فى التمهٌد الخاص
باالتفاقٌة ومنهم مندوبا فنزوٌبل وبولٌفٌا .وقد جعل ذلك اتفاقٌة بارٌس
أول اتفاقٌة بٌبٌة متعددة األطراؾ تعترؾ بحقوق اإلنسان .وٌتضمن
التمهٌد أٌضا ً مفاهٌم ؼٌر معروفة تقلٌدٌا ً "قضاٌا المناخ" مثل المساواة
بٌن األجٌال والعدالة المناخٌة والحق فى الصحة .ولكن ال تقوم
االتفاقٌة بتفعٌل هذه الحقوق مما أدى إلى احباط المإٌدٌن للمساواة فى
النوع االجتماعى بصفة خاصة حٌث أشاروا الى أن النص النهابى
ٌحذؾ اإلشارة إلى استجابة النوع االجتماعى والتى كانت مذكورة فى
العدٌد من أقسام المسودات السابقة.
وفٌما ٌتعلق بتطوٌر اإلدارة والحوكمة العالمٌة للمناخ ،فإن االتفاقٌة
تعكس تطور منهج "من أسفل إلى أعلى" .وٌمكن أن نصؾ اتفاقٌة
بارٌس بؤنها خلٌط بٌن منهج من أعلى ألسفل والنظام المبنً على
القواعد ومنهج من أسفل إلى أعلى فٌما ٌتعلق بالتعهدات والمراجعة.
و ُتقنن المساهمات المحددة على المستوى الوطنى من منهج من أسفل
الى أعلى الذى نشؤ بدءاً من كوبنهاجن .ولكن أشار العدٌد إلى "بقاٌا"
نمط بروتوكول كٌوتو ومنهج من أعلى ألسفل فى صورة القواعد
العامة للشفافٌة وآللٌة االمتثال ،على الرؼم من أن البعض قد الحظوا
أن آلٌة االمتثال هى ذات طبٌعة تٌسٌرٌة "فقط" حٌث أنها تفتقر إلى
فرع اإللزام بالتنفٌذ .وبإٌجاز ،نجد أن العناصر اإلجرابٌة التفاقٌة
بارٌس مُلزمة قانوناً .ومع ذلك ،فان معظم العناصر األساسٌة وتشمل
األهداؾ المحددة للمساهمات المحددة على المستوى الوطنً التى سٌتم
تسجٌلها فى السجل العام الذي تحتفظ بها األمانة وهى ؼٌر مُلزمة
قانوناً .كما تمثل االتفاقٌة أٌضا تطوراً فى كٌفٌة تعامل األطراؾ مع
التفاوت فى المسبولٌات .واالتفاقٌة مبنٌة على حل الوسط الخاص
الذى تم التوصل إلٌه فى لٌما ،والذى اعتمد على اإلعبلن المشترك
الصادر من الوالٌات المتحدة -الصٌن فى  2014حول تؽٌّر المناخ
والذى ٌضٌؾ عنصر "فى ضوء الظروؾ الوطنٌة المختلفة" حتى
نهاٌة ما هو معروؾ باسم المسبولٌات المشتركة لكن المتفاوتة
والقدرات ذات الصلة .وهً ال ُتشٌر صراحة إلى مرفقات االتفاقٌة
اإلطارٌة وإلى المإشرات التارٌخٌة للتفاوت ولكن ُتشٌر فقط إلى
الدول المتقدمة والدول النامٌة مع بعض التحٌزات الؽامضة فى
مختلؾ األقسام .وتمثل المساهمات المحددة على المستوى الوطنً،
كما أشار چون كٌرى وزٌر خارجٌة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،أنها
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"من اآلثار التارٌخٌة للتفاوت" :كل دولة ُتحدد "مساهمتها العادلة"
طبقا ً لقدراتها وفى ضوء "الظروؾ الوطنٌة المختلفة".
و ٌتضمن إطار الشفافٌة طبقا ً لما أشار إلٌه أحد المراقبٌن " ثبلثة
مناهج" وطالب من الجمٌع أن ٌلتزموا بمتطلبات تقدٌم تقارٌر مُلزمة
قانونا ً مع اإلقرار باحتٌاجات الدول النامٌة للدعم والمزٌد من
االعتراؾ باالحتٌاجات الخاصة لبناء قدرات الدول الجزرٌة الصؽٌرة
النامٌة وأقل البلدان نمواً .وكما أكدت علٌه العدٌد من الدول النامٌة،
فان تقدٌم الدعم سٌكون باتباع منهجٌن حٌث أن الدول المتقدمة
"ستلتزم بتقدٌم الموارد المالٌة" بٌنما ٌتم تشجٌع الدول األخرى على
"تقدٌم هذا الدعم طواعٌة".
وتحقٌق مثل هذا التطور فى الحوكمة أو اإلدارة الدولٌة ال ٌتطلب
سوى ثورة إجرابٌة .وكان ذلك هو اإلبداع الربٌسى للرباسة الفرنسٌة.
وبتوجٌه من لوران فابٌوس ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراؾ ،استطاع المإتمر أن ٌستمر فى عملٌة تتسم بدرجة عالٌة
من الشفافٌة وتشمل كل األطراؾ و ُتلبً احتٌاجات كل الدول بٌنما
تفرض تحدي على األطراؾ ل ُتصٌػ اتفاقٌة موضوعٌة أكثر مما كان
ٌظن البعض حدوثه.
وقد استعار الفرنسٌون نموذج الحوارات من مإتمر أطراؾ دٌربان
وتعلموا من كوبنهاجن أن رإساء الدول والحكومات ٌقدمون التوجٌه
السٌاسى وال ٌجب أن ٌناقشوا النص .وفى العملٌة التى بدأت قبل
مإتمر أطراؾ لٌما فى  ،2014عملت الرباسة الفرنسٌة بالمشاركة
مع ربٌس بٌرو فى عقد عدة اجتماعات وزارٌة "لكً ٌكون الوزراء
على علم جٌد بما ٌتم".
وعلى هامش االجتماعات التى نظمتها الرباسة الفرنسٌة ،تم تجمٌع
مجموعة مكونة من حوالً  15من الوزراء "متقاربى التفكٌر" من
مختلؾ المناطق والمجموعات بواسطة جزر مارشال .وشكلت هذه
االجتماعات ؼٌر الرسمٌة األساس لما أصبح معروفا ً فٌما بعد باسم
"االبتبلؾ عالً الطموح" .وهذا االبتبلؾ الفضفاض الذي أصبح ٌُمثل
فى النهاٌة ما ٌقرب من  100دولة بدأ ٌتسابق فى إنهاء قابمة من
"المهام الطموحة" مثل الهدؾ الواضح طوٌل األجل ودورات
المراجعة ذات فترة خمس سنوات ،وخلق روح من التضامن بحٌث
قال البعض أن المهمشٌن هم الذٌن لٌسوا فى المجموعة .والحظ العدٌد
أن هذه المهام الطموحة قد وجدت طرٌقها نحو االتفاقٌة.
وكانت هناك ثورة إجرابٌة أخرى من الرباسة وهى أن ُتلقً المسبولٌة
الكاملة نحو إعداد النص على عاتق األطراؾ .فكان ٌجب على
الوزراء االشتراك فى النص المطول والمُثقل باألقواس الذي أعدته
األطراؾ فى فرٌق االتصال الخاص بالفرٌق العامل المُخصص
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل الم ّ
ُعزز ،واإلصدارات التالٌة التى تم
إصدارها أثناء األسبوع الثانً والتً تعكس بصدق مشاورات
األطراؾ .ولم ٌتم إلقاء نص مُفاجا فى وقت متؤخر من فعالٌات
الدورة ،وبذلك تؤكدت الرباسة الفرنسٌة من أن النص نابع من
األطراؾ وأن األطراؾ على علم بؤنها لدٌها مسبولٌة جماعٌة نحو
النجاح أو الفشل .وقد كان لدى العدٌد من األطراؾ توقعات صامتة
خبلل االجتماع بؤن الرباسة لدٌها النص الخاص بها ،ولكن بؽض
النظر عن وجوده فإنه لم ٌتم التصرٌح به مطلقاً .وقد أدى ذلك إلى
دفع الوزراء للعمل الشاق فى التصنٌؾ بٌن الخٌارات واألقواس ذاتها.
وكانت شفافٌة العملٌة ،طبقا ً لما صرح به أحد األطراؾ ،هً التً
قامت بدفع الطموح لما ٌمكن أن تحققه األطراؾ ،وفى هذه المرة لم
ٌكن هناك "المخرج السهل الخاص برفض نص الربٌس" .وعبلوة
على ذلك قالت الرباسة الفرنسٌة أنها سوؾ تستمع وقد استمعت
بالفعل .ولقد كان ثناء كل األطراؾ على الرباسة لٌس فقط تقدٌراً
للرباسة الفرنسٌة ولكن اعترافا ً بؤنهم ٌعتقدون أنه قد تم االستماع الى
آرابهم ومواقفهم.

تطور تشاركً أم تطور طموح؟

ٌمكن أن تؤتً المشاركة العالمٌة على حساب الطموح .وفً أؼلب
األحٌان فإن وضع كل شًء فً االتفاقٌة ٌمكن أن ٌإدي إلى تقلٌل
المستوى الكلً للطموح .فمن أول نظرة ،كان ٌبدو أن تلك هً الحالة
مما أدى إلى قٌام بعض المراقبٌن برفض الصفقة "كما هو المعتاد فً
العمل التجاري" .وأصبحت المساهمات المُحددة على المستوى
الوطنً "ضرورة" لتحقٌق المشاركة العالمٌة حٌث أنه ال توجد
مجموعة واحدة من القواعد أو األهداؾ التً ٌُمكن أن تستوعب
الظروؾ المختلفة والمتباٌنة بشدة لعدد  195دولة .وتمثل المجموعة
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الحالٌة للمساهمات المُقررة المُحددة على المستوى الوطنً لعدد 189
دولة تمثل  %95من االنبعاثات العالمٌة – والتً أشار العدٌد إلى إنها
مستوى كبٌر من المشاركة -و ُتمثل جهوداً جماعٌة فقط لمسار زٌادة 3
درجة مبوٌة تقرٌباً .وبالنسبة للبعض فإن الكثٌر من نجاح اتفاقٌة
بارٌس سوؾ ٌعتمد على قدرتها على تشجٌع األطراؾ لتصعٌد
مساهماتها إلى مستوى طموح كافً ٌحمً الكوكب.
وأحد وسابل زٌادة الطموح التً فكر العدٌد فٌها عندما وصلوا إلى
بارٌس هو االتفاقٌة المُلزمة قانوناً .ولكن تحدٌد أن االتفاقٌة مُلزمة
قانونا ً ال ٌضمن التنفٌذ وٌمكن أن ٌُقلل من كبلً من الطموح
والمشاركة.وكما الحظ الوزٌر فٌفٌان باالكرٌشنان (سنؽافورة) "فإن
بروتوكول كٌوتو كان ٌتضمن أفضل النواٌا" ولكنه كان متواضعا ً فً
أهدافه .كما أنه كان ٌفتقر إلى المشاركة من الدول الهامة .وبٌنما تمثل
المساهمات المُحددة على المستوى الوطنً مشاركة كبٌرة إال أن
الطبٌعة ؼٌر المُلزمة قانونا ً لها أثارت العدٌد من المخاوؾ إزاء
انخفاض الطموح الجماعً لها.
ورأى العدٌد أن تحدٌد الهدؾ هو طرٌقة لزٌادة طموح االتفاقٌة .وقد
أشارت االتفاقٌة إلى بذل الجهود للحد من زٌادة المتوسط العالمً
لدرجة الحرارة إلى  1.5درجة مبوٌة ،هذا إلى جانب اإلشارة إلى
الحد األقصى من االنبعاثات فً أسرع وقت ممكن ،وتحقٌق التوازن
بٌن االنبعاثات الناشبة عن األنشطة البشرٌة وإزالة البالوعات ،وهً
عبارة ٌعتقد العدٌد أنها ُتشٌر إلى صافً االنبعاثات الصفرٌة وهً
أكثر طموحا ً بكثٌر مما كان ٌتوقعه البعض قبل الدورة الحادٌة
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ .وهذه األهداؾ الجدٌدة لها آثار
وتداعٌات على الحكومات .وكما أشار أحد المراقبٌن فإن المساهمات
المُقررة المُحددة على المستوى الوطنً والتً تم تقدٌمها قبل الدورة
الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ ٌجب أن ٌتم إعادة تقٌٌمها فً
ضوء األهداؾ المُحددة فً اتفاقٌة بارٌس .قال بعض المراقبٌن أنهم
ٌؤملون أن ذلك سوؾ ٌُحفز على األقل بعض الدول لتراجع مساهماتها
المُقررة المُحددة لتصبح مساهمات أكثر طموحا ً محددة على المستوى
الوطنً.
ذكر البعض أن إطار الشفافٌة والتقٌٌم العالمً هما "آلٌات الطموح
الخاصة باالتفاقٌة" .وقد ساعد االلتزام الثنابً بتقدٌم تقارٌر وتقٌٌم
التخفٌؾ والتكٌّؾ والدعم كل خمس سنوات فً خلق تقٌٌم جماعً
لبلنجازات وللجهود المطلوبة .ومراجعة مدى الدعم المُقدم "ٌضع
جهاز المجهر" على الدول المتقدمة لتقدم الدعم المبلبم لٌفً بطموح
التخفٌؾ والتكٌّؾ لدى الدول النامٌة .وشعر العدٌد باألمل من أن ذلك
ٌمكن أن ٌقدم تؤكٌدات لمساعدة بعض الدول فً إزالة الشروط من
قسم التخفٌؾ فً المساهمات المُقررة المُحددة على المستوى الوطنً
الخاصة بها.
وبالنسبة للعدٌد من الدول النامٌة ،فإن طموح ما بعد ٌ 2020عتمد
على طموح ما قبل  .2020وتتضمن نتٌجة بارٌس مسار العمل 2
الخاص بمنتدى دٌربان والمكلؾ بالتعامل مع فجوة الطموح لما قبل
 2020بعدة طرق .وتتضمن هذه الطرق عملٌة مُعززة للفحص التقنً
حول التخفٌؾ والتً تحاول أن تتضمن المزٌد من خبراء الدول
النامٌة والجهات الفاعلة األخرى ،وتقنن دور التكنولوجٌا واآللٌات
المالٌة الخاصة باالتفاقٌة اإلطارٌة فً العملٌة .كما تم أٌضا ً إنشاء
عملٌة جدٌدة للفحص التقنً خاصة بالتكٌّؾ ،ورحَّ ب بها العدٌد من
أطراؾ الدول النامٌة حٌث أن التكٌّؾ هام مثل التخفٌؾ .ورأى
البعض أن هذه الروابط المإسسٌة تتحرك بعملٌات الفحص التقنً من
"مناطق الحدٌث" إلى "مواقع الحلول" حٌث تصبح تكنولوجٌات
وممارسات كل من التخفٌؾ والتكٌّؾ منتشرة عالمٌاً.
وباإلضافة إلى ذلك فإن الحوار التٌسٌري فً الدورة الثانٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراؾ سوؾ ٌعمل على تقٌٌم التقدم فً تنفٌذ ما قبل
 2020كما أن الحدث رفٌع المستوى فً كل دورة لمإتمر األطراؾ
من  2016حتى  2020سوؾ ٌُضٌؾ إلى مبادرة برنامج عمل
رباسة مإتمري أطراؾ لٌما -بارٌس .ولن ٌتم تحدٌد إذا ما كانت هذه
العملٌات سوٌا ً ٌُمكن أن تزٌد طموح ما قبل  2020إال فً السنوات
القادمة .وبالنسبة للعدٌد ،فإن اإلجابة الخاصة بإطبلق طموح ما قبل
 2020تقع فً قدرة االتفاقٌة اإلطارٌة فً إشراك الجهات الدولٌة
والمحلٌة.
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كما أشار فابٌوس ربٌس الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ،
فإن نجاح مإتمر بارٌس لن ٌعتمد فقط على اتفاقٌة عالمٌة حكومٌة
دولٌة .وسوؾ ٌُحدد العمل الذي تقوم به الدول واألطراؾ األخرى من
ؼٌر الدول إذا ما كانت بارٌس سوؾ ُتك َتب فً التارٌخ "كبداٌة النهاٌة
لعصر الوقود األحفوري" كما أعلنت إحدى الدول .وٌمكن التفاقٌة
بارٌس أن تحقق أثراً فً هذا المجال بثبلث طرق :من خبلل االتفاقٌة،
وعن طرٌق عرض وتعببة جهود كل األطراؾ وعن طرٌق التوسع
فً دور اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽ ٌّر المناخ فً مجال
التنفٌذ العالمً الذي ٌتؽٌر بسرعة كبٌرة.
وفً اجتماع القادة الذي عُقد ٌوم  30نوفمبر /تشرٌن الثانً طالب
العدٌد من رإساء الدول والحكومات أن ترسل بارٌس إشارات قوٌة
طوٌلة األجل .وطالب بان كى مون األمٌن العام لؤلمم المتحدة من
بارٌس أن ترسل رسالة واضحة لؤلسواق بؤن التحول نحو االقتصاد
منخفض الكربون والمقاوم لتؽٌرات المناخ هو شًء حتمً ومفٌد
وٌتم تنفٌذه حالٌاً .كما طالبت بعض الدول بؤن تقدم االتفاقٌة تؤكٌدات
بؤن تموٌل المبالػ سوؾ ٌكون متاحا ً وسٌتم زٌادته بعد عام 2020
للدول المعرضة أكثر للمخاطر .وبالفعل فإن اتفاقٌة بارٌس ترسل
إشارات قوٌة للعمل المناخى للجمٌع وقد رحَّ ب الجمٌع باألهداؾ
الطوٌلة لبلتفاقٌة وبدورات مراجعة مدتها خمس سنوات وبإطار
الشفافٌة حٌث أن هناك مساحة كبٌرة الرسال إشارات لؤلسواق لتمكٌن
إعادة توجٌه االستثمارات إلى التنمٌة منخفضة الكربون والمقاومة
للمناخ .كما أشار البعض إلى أن الطبٌعة العالمٌة لبلتفاقٌة والتؽطٌة
شبه العالمٌة للمساهمات المقررة المُحددة على المستوى الوطنً
وحدها ترسل إشارات بؤنه فرص االستثمارات واإلبداع وتطوٌر
التكنولوجٌا مفتوحة فى كل أنحاء العالم .كما تم أٌضا الثناء على
المادة  6الخاصة بال ُنهج واآللٌات التعاونٌة نظراً "ألن هناك شا
للجمٌع" وإعطاء أسواق الكربون الدعم المطلوب والمجدد مع الطلب
على االبتمان الذى ٌنشؤ عن المساهمات المحددة على المستوى
الوطنى المتزاٌدة الطموح.
أحد األهداؾ الهامة األخرى التى حددتها الدورة الحادٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراؾ هو اإلسراع من العمل المناخى بواسطة الدول
والجهات األخرى بخبلؾ الدول .وعند انشاء برنامج عمل لٌما-
بارٌس فى نهاٌة عام  2014استطاعت رباسة بٌرو وفرنسا لمإتمر
األطراؾ باالضافة الى األمٌن العام لؤلمم المتحدة وأمانة االتفاقٌة
اإلطارٌة أن تستفٌد من الزخم الذى تم تحقٌقه فى مإتمر قمة األمم
المتحدة المعنً بالمناخ فى سبتمبر /أٌلول  2014بهدؾ ضم الجهات
الفاعلة من ؼٌر الدول "داخل جدران مإتمر األطراؾ" وذلك طبقا
لوصؾ مانوٌل بولجار فٌدال ربٌس الدورة العشرٌن لمإتمر
األطراؾ .وعلى الرؼم من وجود بعض المخاوؾ من أن الدورة
الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ ستكون هى الحدث الوحٌد الذى
ٌتضمن انجازات ملحوظة وؼٌر مسبوقة فى التزامات الدول والجهات
الفاعلة من ؼٌر الدول ،إال أنه قد تم اطبلق وتدعٌم العدٌد من
المبادرات فى بارٌس والتى من شؤنها أن تقدم زخما ً على المدى
البعٌد .وتتضمن هذه المبادرات تحالؾ الهند الدولً للطاقة والذى
ٌتضمن ما ٌزٌد على  120دولة وتحالؾ تقدم الطاقة الذى ٌقوده
القطاع الخاص لموازنة قدرها  2ملٌار دوالر .كما تم التصرٌح بآالؾ
التعهدات باإلجراءات ومبات الملٌارات من الدوالرات لبللتزام
بتخفٌض االنبعاثات واتخاذ إجراءات المقاومة على هامش برنامج
عمل لٌما – بارٌس وٌتراوح بٌن كهربة أفرٌقٌا وخفض االنبعاثات فى
دول الؽابات وتؤمٌن مخاطر المناخ فى الدول الجزرٌة الصؽٌرة
النامٌة.
وأخٌرا شعر العدٌد أن منهاج دٌربان وبصفة خاصة مسار عمل ما
قبل ٌ 2020قدم التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌّر المناخ
الفرصة إلعادة تولى مركز الصدارة فى اإلجراءات العالمٌة للمناخ.
ومن خبلل بارٌس ،تم انتهاز هذه الفرصة من خبلل ثبلثة طرق على
األقل :بوابة برنامج عمل لٌما – بارٌس للجهات الفاعلة من ؼٌر
الدول للعمل المناخى ،والسجل العام للمساهمات المحددة على
المستوى الوطنً واللذان ستتولى األمانة المسبولٌة الخاصة بهما
واللذان سٌخدمان كنقطتى اتصال للمعلومات المُجمعة حول خطط
وإجراءات ودعم المناخ .كما أن عملٌة الفحص التقنً المُعززة،
وعملٌة الفحص التقنً الجدٌدة المعنٌة بالتكٌّؾ ،واالجتماعات رفٌعة
المستوى المبنٌة على برنامج عمل لٌما -بارٌس ٌمكنها أن تعمل على
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اإلسراع من مشاركة الجهات الفاعلة من ؼٌر الدول فى مجال اتفاقٌة
األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌّر المناخ.
وبٌنما نجد أن قرار نتٌجة بارٌس ٌتضمن دعوة للجهات الفاعلة من
ؼٌر الدول لزٌادة جهودها وزٌادة إجراءات الدعم إال أن مإتمرات
أطراؾ االتفاقٌة اإلطارٌة قد نجحت فى تنصٌب ذاتها وبقوة بصفتها
الحدث السنوي الربٌسى "لتبادل األفكار" للمجتمع المدنً والعلماء
واألعمال التجارٌة والصناعٌة من كل أنحاء العالم لزٌادة االهتمام
العام وإقامة العبلقات والمشاركة فى أفضل الممارسات.

"تحٌا األمم المتحدةٌ ،حٌا الكوكب ،تحٌا فرنسا"
-فرانسوا أوالند ،ربٌس فرنسا.

كانت عملٌة الوصول إلى االتفاقٌة عملٌة شاقة واستؽرقت وقتا طوٌبلً
ولكن كما ٌتذكر الجمٌع فى الجلسة العامة الختامٌة "فإن العمل سٌبدأ
ؼداً" فالمهام الخاصة بتحفٌز العمل المناخً قبل  2020مُلحة ،كما
أنه ٌجب علٌنا على الفور القٌام بالعمل التقنً والمنهجً بهدؾ إعداد
العدٌد من األسالٌب لدعم اتفاقٌة بارٌس عندما تدخل فى حٌز التنفٌذ.
ولكن لم ٌتناسى العدٌد أن الدخول فى حٌز التنفٌذ لٌس نتٌجة موثوق
فى حدوثها حٌث أن  55دولة تمثل على األقل  %55من االنبعاثات
العالمٌة مطلوب منها أن تصدق على االتفاقٌة .وقبل عام 2020
ُصدِرة لبلنبعاثات والتً
ستتجه أنظار العدٌد نحو الدول الربٌسٌة الم َ
ٌعتبر تصدٌقها ضرورٌا ً كً تستطٌع اتفاقٌة بارٌس "الدخول فى حٌز
التنفٌذ وٌتم تنفٌذها فً عام  "2020وبالتالً ٌتم استكمال الدعامة أو
الركٌزة األخٌرة للمهام التً تم التكلٌؾ بها فى دٌربان.
وخبلل الجلسة العامة للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ
أشار العدٌد إلى أن اتفاقٌة بارٌس تتسم بالطموح والعدالة وأنها اتفاقٌة
عالمٌة للمناخ واحتفل العدٌد بعودة الجهود الناجحة متعددة األطراؾ
للتعامل مع تؽٌّر المناخ .رأى بعض المراقبٌن أن بارٌس هى تتوٌج
لعام حٌوى من برنامج عمل التنمٌة فى األمم المتحدة وذلك باقرار
برنامج عمل  2030الخاص بالتنمٌة المستدامة وٌشمل أهداؾ التنمٌة
المستدامة وبرنامج عمل أدٌس أبابا لتموٌل التنمٌة واللذان ٌمثبلن إلى
جانب اتفاقٌة بارٌس بشؤن تؽٌّر المناخ أساسا ً قوٌا ً للعمل المتعدد
األطراؾ فى العقد القادم.
وبعد أعوام من الشك وعدم القدرة على اتخاذ القرار ،فإن اتفاقٌة
بارٌس تمثل الٌقٌن المتجدد بؤن العمل متعدد األطراؾ ٌمكن أن ٌتناول
التحدٌات المُلحة التى تواجه المجتمع الدولى .وبإقرار اتفاقٌة بارٌس
ٌوم السبت  12دٌسمبر /كانون األول ٌ 2015تفق معظم المشاركٌن
مع كرٌستٌانا فٌؽورٌس األمٌن التنفٌذى التفاقٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تؽٌّر المناخ فى أنه "ٌنبؽى علٌنا أن نعمل ،ونحن
نستطٌع ،ولقد استطعنا".

االجتماعات القادمة
الدورة السادسة للجمعٌة العامة للوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة:
سوؾ تنعقد هذه الدورة خبلل شهر ٌناٌر /كانون الثانً .2016
وسوؾ تنظر فً عدة أمور من بٌنها ،برنامج عمل الوكالة لـ
 2017/2016ومراجعة استراتٌجٌتها متوسطة األجل .الموعد-16 :
ٌ 17ناٌر /كانون الثانً  .2016المكان :أبو ظبً ،اإلمارات العربٌة
المتحدة .جهة االتصال :أمانة الوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة .الهاتف:
اإللكترونً:
البرٌد
.+971-2-417-9000
اإللكترونً:
الموقع
.INFO@IRENA.ORG
HTTP://WWW.IRENA.ORG
أسبوع أبوظبً لالستدامةٌ :جمع هذا المنتدى العالمً بٌن القادة
وصناع القرار والمستثمرٌن لمعالجة قضاٌا الطاقة المتجددة والتنمٌة
المستدامة .وكجزء من هذا االجتماع ،سوؾ تنعقد القمة العالمٌة
لطاقة المستقبل والقمة العالمٌة للمٌاه ومعرض "إٌكو وٌست" إلى
جانب ؼٌرها من الفعالٌات .الموعدٌ 23-16 :ناٌر /كانون الثانً
 .2016المكان :أبو ظبً ،اإلمارات العربٌة المتحدة .جهة االتصال:
أمانة أسبوع أبو ظبً لبلستدامة .هاتف.+971-2-653-3333 :
اإللكترونً:
الموقع
.+971-2-653-6002
فاكس:
http://abudhabisustainabilityweek.com/
حوار حول الخدمات المناخٌة واألمن الغذائً :سوؾ ٌستضٌؾ
برنامج األؼذٌة العالمً هذا الحدث بحضور أهم الجهات المعنٌة
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بالبحوث والممارسٌن والمستخدمٌن لمناقشة أولوٌات الخدمات
المناخٌة فً قطاعات األمن الؽذابً والزراعة .الموعد19-18 :
ٌناٌر /كانون الثانً  2016المكان :روما ،إٌطالٌا .جهة االتصال:
برنامج األؼذٌة العالمً .هاتف .+39-06-65131 :فاكس:
اإللكترونً:
البرٌد
.+39-06-6590632
اإللكترونً:
الموقع
.fiona.guy@wfp.org
https://www.wfp.org/climatechange/innovations/climate-services
أسبوع الغابات فً إقلٌم آسٌا والمحٌط الهادئ  :2016تستضٌؾ
منظمة األمم المتحدة لؤلؼذٌة والزراعة (الفاو) هذا الحدث تحت
شعار "نحو مستقبل متنامً!" .ومن الموضوعات الخمسة التً
ٌتناولها هذا الحدث "التصدي لتؽٌر المناخ :التحدٌات والفرص"ٌ .تم
تنظٌم هذا األسبوع بالشراكة مع عدد من الجهات ،من بٌنها ،المنظمة
الدولٌة لؤلخشاب االستوابٌة ،وأمانة جماعة المحٌط الهادئ ومركز
البحوث الحرجٌة الدولٌة واتحاد المجموعة االستشارٌة للبحوث
الزراعٌة الدولٌة .الموعد 26-22 :فبراٌر /شباط  .2016المكان:
بامبانجا ،الفلبٌن .جهات االتصال :منظمة الفاو .هاتؾ-57051 :
AP-Forestryاإللكترونً:
البرٌد
.+39-06
اإللكترونً:
البرٌد
.Week@fao.org
www.fao.org/about/meetings/asia-pacificforestry-week/en
االجتماع السابع والثالثٌن للفرٌق العامل المفتوح باب العضوٌة
التابع لألطراف فً بروتوكول مونتلاير :سوؾ ٌنعقد هذا االجتماع
فً أبرٌل /نٌسان  .2016الموعد 8-4 :أبرٌل /نٌسان .المكان:
جنٌؾ ،سوٌسرا .جهة االتصال :أمانة األوزون .هاتؾ-3851 :
 .+254-20-762فاكس .+254-20-762-0335 :البرٌد
اإللكترونً ozoneinfo@unep.org :الموقع اإللكترونً:
http://ozone.unep.org/en/meetings
الدورة الثالثة واألربعٌن للهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر
المناخ :سوؾ تنعقد هذه الدورة فً نٌروبً ،كٌنٌا .الموعد13-11 :
أبرٌل /نٌسان  .2016المكان :نٌروبً ،كٌنٌا .جهة االتصال :أمانة
الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ .هاتف:
 .+41-22-730-8208/54/84فاكس-22-730-8025/13 :
 .+41البرٌد اإللكترونً .IPCC-Sec@wmo.int :الموقع
اإللكترونًhttp://www.ipcc.ch:
مناقشة مواضٌعٌة رفٌعة المستوى للجمعٌة العامة لألمم المتحدة:
التزامات التنفٌذ المتعلقة بالتنمٌة المستدامة وتغٌر المناخ
والتموٌل :سوؾ ٌعقد موجن ٌكٌتوفت ،ربٌس الجمعٌة العامة لؤلمم
المتحدة ،مناقشة مواضٌعٌة رفٌعة المستوى لدعم التنفٌذ المتسق
لبللتزامات المتعلقة بالتنمٌة المستدامة وتؽٌر المناخ والتموٌلٌ .هدؾ
هذا الحدث إلى حشد اإلجراءات وااللتزامات متعددة األطراؾ
والجماعٌة والفردٌة فً هذه المجاالت ،إلى جانب دعم التقدم المبكر
ألهداؾ التنمٌة المستدامة .وهذا الحدث هو واحد من ثبلثة أحداث
رفٌعة المستوى سوؾ ٌعقدها ربٌس الجمعٌة خبلل دورتها السبعٌن.
الموعد 12-11 :أبرٌل /نٌسان  .2016المكان :مقر األمم المتحدة،
نٌوٌورك .جهة االتصال :مكتب ربٌس الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة.
البرٌد اإللكترونً .dowlatshahi@un.or :الموقع اإللٌكترونً:
http://www.un.org/en/ga/revitalization/
حفل رفٌع المستوى لتوقٌع اتفاق بارٌس :من المتوقع أن ٌستضٌؾ
األمٌن العام لؤلمم المتحدة ،بوصفه جهة اٌداع االتفاقٌة ،حفل توقٌع
فً مقر األمم المتحدة فً أول ٌوم لتوقٌع االتفاقٌة .التارٌخ22 :
أبرٌل /نٌسان  .2016المكان :مقر األمم المتحدة ،نٌوٌورك .جهة
االتصال :المكتب التنفٌذي لؤلمٌن العام لؤلمم المتحدة .الموقع
اإللٌكترونًhttp://www.un.org/sg/ :
التغٌر العالمً وصحة الغابات :تغٌر المناخ والغزوات البٌولوجٌة
وتلوث الهواء وعلم األمراض والحشرات فً الغابات وتفاعالتها
(االتحاد الدولً لمنظمات البحوث الحرجٌة – مإتمر القسم السابع
بؤكمله) :سوؾ ٌعقد االتحاد الدولً لمنظمات البحوث الحرجٌة
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مإتمر قسم صحة الؽابات حول كٌفٌة تؤثٌر تؽٌر المناخ على
الؽابات ،ومدى تمكن الؽابات من التصدي لهذه التهدٌدات وتخفٌؾ
آثار التؽٌر العالمً .الموعد 29-25 :أبرٌل /نٌسان  .2016المكان:
اسطنبول ،تركٌا .جهة االتصال :االتحاد الدولً لمنظمات البحوث
الحرجٌة .هاتف .+43-1-877-01-51-0 :فاكس-01-51-50 :
اإللكترونً:
البرٌد
.+43-1-877
الموقع
.eckehard.brockerhoff@scionresearch
اإللٌكترونًhttp://www.foresthealth2016.com :
ندوة الكوكب الحً :تنظم وكالة الفضاء األوروبٌة هذا الحدث لعدة
أهداؾ من بٌنها :عرض خطط تنفٌذ استراتٌجٌة الوكالة لرصد
األرض والتقدم المحرز فٌها وأهمٌة برنامج رصد األرض لمواجهة
تحدٌات المجتمع والعلوم واالقتصاد وتوفٌر منتدى دولً للعلماء
والباحثٌن والمستخدمٌن لتقدٌم وتبادل أحدث النتابج على أساس
البٌانات التً ٌقدمها هذا البرنامج وبٌانات مهمة الطرؾ الثالث
ومراجعة تطوٌر تطبٌقات رصد األرض وتقدٌم تقرٌراً عن برامج
االستؽبلل التً تقدمها الوكالة ،بما فً ذلك مبادرة تؽٌر المناخ.
الموعد 13-9 :ماٌو /آٌار  .2016المكان :براغ ،جمهورٌة
التشٌك .جهة االتصال :أمانة ندوة الكوكب الحً فً وكالة الفضاء
األوروبٌة  .هاتف .+39-06-94180912 :فاكس:
اإللكترونً:
البرٌد
.+39-06-94180902
 .esa.conference.bureau@esa.intالموقع اإللٌكترونً:
http://lps16.esa.int/
الدورة الرابعة واألربعبن للهٌئتٌن الفرعٌتٌن التفاقٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ :من المتوقع انعقاد هذه الدورات خبلل
شهر ماٌو /آٌار  .2016الموعد 26-16 :ماٌو /آٌار .2016
المكان :بون ،ألمانٌا .جهة االتصال :أمانة اتفاقٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ .هاتؾ.+49-288-815-1000 :
اإللكترونً:
البرٌد
.+49-288-815-1999
فاكس:
اإللٌكترونً:
الموقع
secretariat@unfccc.int
http://unfccc.int
القمة اإلنسانٌة العالمٌة :أول قمة إنسانٌة عالمٌة هً مبادرة من بان
كً مون ،األمٌن العام لؤلمم المتحدة ،وتتم إدارتها بمعرفة مكتب
األمم المتحدة لتنسٌق الشإون اإلنسانٌة .وستجمع هذه القمة بٌن
الحكومات والمنظمات اإلنسانٌة واألشخاص المتضررٌن من
األزمات اإلنسانٌة وشركاء جدد ،مثل القطاع الخاص ،وٌتمثل هدفها
فً اقتراح حلول للتحدٌات الملحة مثل تؽٌر المناخ ووضع جدول
أعمال للحفاظ على تناسب العمل اإلنسانً فً المستقبل .الموعد:
 24-23ماٌو /آٌار  2016المكان :اسطنبول ،تركٌا .جهة االتصال
اإللكترونً:
البرٌد
العالمٌة.
اإلنسانٌة
القمة
أمانة
 .info@whsummit.orgالموقع اإللٌكترونً :االتصاالت
العالمٌة:
https://www.worldhumanitariansummit.org/
الحوار الرابع حول المادة  6من االتفاقٌة اإلطارٌة :تنظم حملة
تمكٌن العمل من أجل المناخ الحوار الرابع حول المادة  6من
االتفاقٌة اإلطارٌة لمدة ٌومٌن بالتزامن مع الدورة الرابعة واألربعبن
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ  44وسوؾ ٌركز على المشاركة العامة
وتوعٌة الجمهور ووصوله إلى المعلومات والتعاون الدولً بشؤن هذه
المسابل .الموعد :ماٌو /آٌار  .2016المكان :بون ،ألمانٌا .جهة
االتصال :أمانة حملة تمكٌن العمل من أجل المناخ/اتفاقٌة األمم
المتحدة اإلطارٌة .هاتف .+49-288-815-1000 :فاكس:
اإللكترونً:
البرٌد
.+49-288-815-1999
اإللٌكترونً:
الموقع
secretariat@unfccc.int
www.unfccc.int/ace
االجتماع الخمسون لمجلس مرفق البٌئة العالمٌةٌ :جري مجلس
مرفق البٌبة العالمٌة اجتماعٌن سنوٌا ً للموافقة على مشارٌع جدٌدة
ذات فوابد بٌبٌة عالمٌة فً مجاالت التنوع البٌولوجً التً ٌركز
علٌها المرفق والتخفٌؾ من آثار تؽٌر المناخ والمواد الكٌمٌابٌة
والنفاٌات والمٌاه الدولٌة وتدهور األراضً واإلدارة المستدامة
للؽابات؛ وكذلك المشارٌع التً تعود بالنفع على البرامج ذات النهج
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المتكامل لمرفق البٌبة العالمٌة حول المدن المستدامة وحذؾ إزالة
األحراج من سبلسل السلع واالستدامة والمرونة لتحقٌق األمن
الؽذابً فً منطقة أفرٌقٌا جنوب الصحراء الكبرى .سوؾ ٌجتمع
المجلس بتارٌخ ٌ 9ونٌة /حزٌران بوصفه االجتماع العشرٌن
لصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتؽٌر المناخ ،فً نفس
المكان .الموعدٌ 9-6 :ونٌو /حزٌران  .2016المكان :واشنطن دي
سً ،والوالٌات المتحدة .جهة االتصال :أمانة مرفق البٌبة العالمٌة.
هاتؾ .+1-202-473-0508 :فاكس.+1-202-522-3240 :
البرٌد اإللكترونً .secretariat@thegef.org :الموقع
HTTP:
/
اإللٌكترونً:
/www.thegef.org/gef/council_meetings
المنتدى األسٌوي للطاقة النظٌفةٌ :تم تنظٌم هذا المنتدى منذ عام
 ،2006وٌسعى لتوفٌر مساحة لتبادل أفضل الممارسات فً السٌاسة
والتكنولوجٌا والتموٌل لدعم األمن المناخ والطاقة فً المنطقة.
وٌتؤلؾ هذا الحدث من جلسات عامة ،وعروض تقدٌمٌة ربٌسٌة
وحلقات نقاش وورش عمل حول مواضٌع محددة .الموعد19-15 :
ٌونٌة /حزٌران  .2016المكان :مانٌبل ،الفلبٌن .جهة االتصال :بنك
التنمٌة األسٌوي .هاتؾ .+63-2-632-4444 :فاكس-2444 :
 .+63-2-632البرٌد اإللكترونً.cleanenergy@adb.org :
اإللٌكترونً:
الموقع
http://www.asiacleanenergyforum.org/
المنتدى الخامس للتكٌف مع تغٌر المناخ فً منطقة آسٌا والمحٌط
الهادئ  :2016تنظم شبكة منطقة آسٌا والمحٌط الهادئ للتكٌؾ
بتنظٌم هذا الحدث بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمابً وبنك
التنمٌة اآلسٌوي والشراكة العالمٌة للمٌاه وبرنامج األمم المتحدة للبٌبة
والشركاء اآلخرٌن تحت شعار "تعمٌم التكٌؾ فً التنمٌة" ،مع
التركٌز على موضوعات أخرى مثل األمن الؽذابً وتموٌل التكٌؾ.
الموعد :أكتوبر /تشرٌن األول  .2016المكان :سرٌبلنكا .جهة
االتصال :شبكة منطقة آسٌا والمحٌط الهادئ للتكٌؾ .البرٌد
الموقع
.info@asiapacificadapt.net
اإللكترونً:
اإللٌكترونًwww.asiapacificadapt.net :
مإتمر األمم المتحدة الثالث المعنً باإلسكان والتنمٌة الحضرٌة
المستدامة (الموائل الثالث)ٌ :هدؾ هذا المإتمر إلى ضمان تجدٌد
االلتزام السٌاسً لتحقٌق التنمٌة الحضرٌة المستدامة ،وتقٌٌم التقدم
واإلنجازات التً تحققت حتى اآلن ،ومعالجة مشكلة الفقر ،وتحدٌد
ومعالجة التحدٌات الجدٌدة والناشبة .ومن المتوقع أن ٌسفر هذا
المإتمر عن وثٌقة ختامٌة موجهة نحو العمل ووضع جدول األعمال
الحضرٌة الجدٌدة .الموعد 20-17 :أكتوبر /تشرٌن األول .2016
المكان :كٌتو ،اإلكوادور .جهة االتصال :مإتمر األمم المتحدة المعنً
باإلسكان والتنمٌة الحضرٌة المستدامة .هاتؾ-917-367-4355 :
 .+1البرٌد اإللكترونً.Habitat3Secretariat@un.org :
العنوان اإللٌكترونًhttps://www.habitat3.org :
الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراف فً االتفاقٌة األمم
المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ :من المتوقع انعقاد هذه الدورة
فً المؽرب .الموعد 18-7 :نوفمبر /تشرٌن الثانً  .2016المكان:
مراكش ،المؽرب .جهة االتصال :أمانة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة
الهاتؾ بشؤن تؽٌر المناخ .هاتف.+49-288-815-1000 :
اإللكترونً:
البرٌد
.+49-288-815-1999
فاكس:
اإللٌكترونً:
الموقع
secretariat@unfccc.int
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items
/2655.php?year=2016
لمزٌد من االجتماعاتٌ ،رجى زٌارة الموقع اإللٌكترونً:
http://climate-l.iisd.org/

نشرة مفاوضات األرض
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