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 نشرة مفاوضات األرض
 خدمت اخببريت لمفبوضبث البيئت والخىميت

 

 والعشرون لمؤحمر أطراف الثبويتالدورة 

احفبقيت األمم المخحدة اإلطبريت بشأن حغير 

 3#  المىبخ

 في مراكشلمإتمر تغير المناخ المنعمد األحداث الرئيسية 
 6102نوفمبر/ تشرين الثاني  8الثالثاء، 

انعمد مإتمر تؽٌر المناخ فً مراكش، المؽرب ٌوم الثالثاء. خالل الفترة 
اجتمع فرٌك اتصال الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق  الصباحٌة،

بارٌس، واستؤنفت الجلسة العامة المشتركة لمإتمر األطراؾ/ مإتمر 
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو االستماع 
إلى البٌانات. على مدار الٌوم، اجتمعت العدٌد من فرق االتصال وأجرٌت 

ؼٌر الرسمٌة فً إطار الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة  بعض المشاورات
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة، وأجرٌت مشاورات ؼٌر رسمٌة 

 فً إطار الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس.
الجلسة االفتتاحية لمإتمر األطراف/ مإتمر األطراف العامل بوصفه 

 تواجتماع األطراف في بروتوكول كيو
 افتتح االجتماع صالح الدٌن مزوار، رئٌس مإتمر األطراؾ. 

/ الصٌن، البلدان المتمدمة 77، نٌابةً عن مجموعة الـ دتاٌالندعت مندوبة 
، وأضافت أن 2020إلى زٌادة جهودها للتخفٌؾ والتعبئة لما لبل عام 

 إطار الشفافٌة ال بد أن ٌركز على شفافٌة الدعم.
اوضات إلى خطوات تنفٌذ فعلٌة، دعت مندوبة وفً محاولة لتحوٌل المف

االتحاد األوروبً إلى: الشمولٌة والجودة وسرعة إعداد كتاب لواعد اتفاق 
 .بارٌس

أبرز مندوب سوٌسرا، نٌابةً عن مجموعة السالمة البٌئٌة، دور الجهات 
الفاعلة ؼٌر الحكومٌة فً التنفٌذ وأٌد نهج الرئاسة المتبع لمواصلة عمل 

عامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس خالل األسبوع الثانً الفرٌك ال
 .بشكل ؼٌر رسمً

ولال مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن مجموعة المظلة، أن الدورة الثانٌة 
والعشرٌن لمإتمر األطراؾ، ٌجب أن تهدؾ إلى التنفٌذ والعمل وأٌد 
تعلٌك الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ 

 .2018ً اتفاق بارٌس حتى عام ف
ركز مندوب مالً، نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة، على ضرورة تعزٌز 

ً فٌما ٌتعلك بانخفاض مستوى 2020إجراءات ما لبل  ، وخصوصا
 الطموح لدى المساهمات المعتزمة المحددة وطنٌاً لألطراؾ.  

لصؽٌرة، ودعا مندوب جزر المالدٌؾ، نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة ا
إلى جدول األعمال أمال فً بدء  2018إلضافة الحوار التٌسٌري لعام 

المعنٌة  المنالشات ودعا إلجراء مراجعة دلٌمة آللٌة وارسو الدولٌة
 .بالخسائر واألضرار المرتبطة بتؤثٌرات التؽٌرات المناخٌة

 أعرب مندوب جمهورٌة الكونؽو الدٌممراطٌة، نٌابةً عن ألل البلدان نمواً،
عن للمه إزاء نمص الموارد المتاحة للجنة التكٌؾ والصندوق الخاص 
بؤلل البلدان نمواً وصندوق التكٌؾ. وحث مندوب نٌكاراؼوا، نٌابةً عن 

تكامل أمرٌكا الوسطى، على اتباع نهج ثابت فً سبل التنفٌذ.  منظومة
ودعا مندوب جنوب أفرٌما، نٌابةً عن البرازٌل وجنوب أفرٌمٌا والهند 

لصٌن، إلى تحمٌك نتائج ملموسة من الحوار التٌسٌري تنعكس على وا
ملٌار  100تعزٌز الطموح والدعم والوصول إلى دعم تموٌلً بمٌمة 

 .2020دوالر تمرٌباً بحلول عام 
أكد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، نٌابةً عن المجموعة العربٌة، 

بة التفكٌر، على مبادئ ومندوب بولٌفٌا، نٌابةً عن الدول النامٌة متمار
وأهمٌة تمكٌن جمٌع األطراؾ من المشاركة فً  االطارٌة االتفالٌة

المفاوضات المتعلمة بتنفٌذ اتفاق بارٌس. وأكد مندوب فنزوٌال، نٌابةً عن 
ً ألحكام االتفالٌة،  التحالؾ البولٌفاري لشعوب أمرٌكا الالتٌنٌة، أنه وفما

لى الموارد المالٌة حتى إن لم تكن ٌنبؽً أن تتمكن البلدان من الحصول ع
 لد ولعت اتفاق بارٌس أو صادلت علٌه. 

ودعا مندوب كوستارٌكا، نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة 
والكارٌبً، إلى استكمال الشروط المرجعٌة للجنة بارٌس المعنٌة ببناء 

 المدرات ومراجعة آلٌة وارسو الدولٌة فً مراكش.
إلى ضرورة توافر الٌمٌن فً ترجمة االلتزامات  TUNGOsدعا مندوب 

المالٌة المناخٌة إلى والع ملموس ودمج عناصر االنتمال العادل إلى 
 مساهمات البلدان المحددة وطنٌاً. 

إلى  والمساواة بٌن الجنسٌنأشارت مندوبة المنظمات المعنٌة بالمرأة 
الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبٌئة فً  تمرٌر فجوة اإلنبعاثات

الذي ٌوضح أن االلتزامات الحالٌة سوؾ تساهم فً الوصول إلى  2016
درجة مئوٌة، ودعت إلى  3.4إلى  2.9درجة احترار تتراوح ما بٌن 

المسئولٌات المشتركة لكن  خفض االنبعاثات بما ٌتماشى مع مبدأ
 المتفاوتة.

المجتمع المدنً فً ضمان المساءلة  على دور YOUNGOsأكد مندوب 
ودعا األطراؾ إلى تمدٌم خرائط طرٌك إلزالة الكربون على المدى 

 الطوٌل.
إلى ضرورة إشران لطاع األعمال حتى  BINGOsوأشار مندوب 

 .هإمكاناتنى التفاق بارٌس تحمٌك سٌت
تساعد  ودعا مندوب المنظمات المعنٌة بالمزارعٌن إلى ضرورة أن

نٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ فً تعبئة الجهود الدولٌة الدورة الثا
 .الموجهة نحو الزراعة

ودعا مندوب الشعوب األصلٌة إلى ضمان المشاركة الكاملة والفعالة 
للشعوب األصلٌة فً عملٌة المساهمات المحددة وطنٌاً، وإلى مشاركة 

 .الصندوق األخضر للمناخ إللرار سٌاسة الشعوب األصلٌة
ب شبكة العمل المناخً عن أسفه ألن "عدم تصدٌك األطراؾ أعرب مندو

 وضعنا على بداٌة طرٌك الفشل." الذي على تعدٌل الدوحة هو
االستعداد لبدء دخول اتفاق باريس والدورة األولى لمإتمر األطراف 

: خالل العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس حيز التنفيذ
ئاسة مإتمر األطراؾ مشاورات ؼٌر فترة ما بعد الظهٌرة، أجرت ر

رسمٌة. ونالشت األطراؾ رسالة مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع 
تعلٌك عمل  فً حالة المحتملةاألطراؾ فً اتفاق بارٌس، والمخاطر 

. شدد المندوبون الذٌن فضلوا 2018أو  2017دورته األولى حتى عام 
ٌٌم التمدم المحرز على أهمٌة تم 2017حتى  الدورةتعلٌك عمل تلن 

وربما اتخاذ المرارات الموضوعٌة التً لد تكون معدة بالفعل. أما الذٌن 
، فمد صرحوا بؤن وضع "مجموعة من 2018فضلوا تعلٌمه حتى 

المواعد" وعملٌات التصدٌك ٌتطلب المزٌد من الولت فً بعض البلدان. 
 الترحت إحدى فرق االتصال تعلٌك مإتمر األطراؾ العامل بوصفه

، أو حتى انتهاء 2018اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس حتى عام 
ً للممرر ) ( )نتائج بارٌس(. 21 -/م أ1تكلٌؾ جمٌع الهٌئات الفرعٌة وفما

 وسوؾ تستمر المشاورات ؼٌر الرسمٌة.
  الفريك العامل المخصص المعني باتفاق باريس

الصباح، الترحت خالل اجتماع فرٌك االتصال فً  :8إلى  3البنود من 
جو تٌندال، الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص، اجتماع فرٌك 

 10واحد لمنالشة جمٌع بنود الفرٌك العامل المخصص: الخمٌس الموافك 
نوفمبر/ تشرٌن الثانً لتمٌٌم التمدم المحرز، وٌجوز التمدٌد إذا لزم األمر، 

 تٌسٌرها. والنظر فً نتائج المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً تم
عمل الفرٌك العامل المخصص خالل  بالنسبة لالستفسارات حول إمكانٌة

األسبوع الثانً، أوضحت تٌندال، أنه من الممرر إنهاء العمل التمنً 
نوفمبر/ تشرٌن الثانً. لالت أنه بعد  14الرسمً ٌوم االثنٌن الموافك 

اللوجستٌة ذلن، سوؾ تصبح المنالشات التمنٌة مجدٌة وممكنة من الناحٌة 
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      2 
وشرة مفبوضبث 

      األرض         

 .ودعت إلى التعمٌب على ذلن
وافمت األطراؾ على تنظٌم العمل فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة على 
النحو الممترح فً "مذكرة السٌنارٌو" التً أعدها الرئٌسان المتشاركان 

(APA.2016.1.InformalNote وصرحت تٌندال، بضرورة فتح .)
ٌن، مشٌرةً إلى أنه إذا جمٌع هذه المشاورات ؼٌر الرسمٌة أمام المرالب

" فً المستمبل، سٌتم  األطراؾ فمطدعت الحاجة إلى إجراء "منالشات 
 إخطار المرالبٌن بذلن.

: 60-/م أ0إرشادات أخرى تتعلك بالمسم الخاص بالتخفيف في الممرر 
خالل المشاورات التً شارن فً تٌسٌر أعمالها ؼٌرترود فوالنسكً 

افورة(، تبادلت األطراؾ وجهات النظر )النمسا( وسٌن ٌانػ شٌاه )سنؽ
حول العمل فً الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ، مع التركٌز 
على التوجٌه المطلوب، والروابط الممكنة بٌن البنود الفرعٌة الثالثة، 
والتولعات بشؤن نتائج وكٌفٌة تسجٌل التمدم وخٌارات المدخالت اإلضافٌة 

 .2017والعمل المستهدؾ فً عام 
بالنسبة للتوجٌه المطلوب، الترحت األطراؾ عدة أمور من بٌنها: تحدٌد 
الموضوعات الفرعٌة تحت كل بند الفرعً لتتم منالشتها، والتركٌز على 
المعلومات العامة المعروفة لجمٌع األطراؾ والمعلومات الممتصرة على 

األخذ فً االعتبار أهمٌة المدرة على تجمٌع  دة وطنٌاً،دالمساهمات المح
كنمطة  21 -/م أ1ات. واستخدام الممرر ماألثر الجماعً لتلن المساه
 انطالق لمزٌد من المنالشات.

سلط مندوب الصٌن، نٌابةً عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر، ومندوب 
م فً المملكة العربٌة السعودٌة، نٌابةً عن المجموعة العربٌة، وعارضه

ذلن مندوب نٌوزٌلندا، الضوء على الحاجة إلى تحدٌد نطاق المساهمات 
ً وتوضٌح أوجه التماٌز فً التوجٌه التشؽٌلً باعتباره من  المحددة وطنٌا

 .المضاٌا الشاملة
وحول نتٌجة المشاورات، دعا مندوب جزر المالدٌؾ، نٌابةً عن تحالؾ 

مل خالل عام الدول الجزرٌة الصؽٌرة، وؼٌره إلى وضع خطة ع
. وأٌدت عدة أطراؾ رصد التمدم المحرز خالل الجزء الثانً من 2018

الدورة األولى للفرٌك العامل المخصص. وسوؾ تستمر المشاورات ؼٌر 
 الرسمٌة.

 األساليب واإلجراءات والمبادئ التوجيهية إلطار شفافية العمل والدعم:
او )الصٌن( فً تشارن أندرو راكسترو )الوالٌات المتحدة( وشٌانػ ؼ

تٌسٌر أعمال هذه المشاورات ؼٌر الرسمٌة، ولاما بإثارة موضوعات 
حول اإلطار، ومنها: تحدٌد العناصر األساسٌة لألسالٌب واإلجراءات 
والمبادئ التوجٌهٌة إلطار الشفافٌة؛ إثراء األسالٌب واإلجراءات والمبادئ 

والتحمك وإظهار  التوجٌهٌة بخبرات الترتٌبات الحالٌة للمٌاس واإلبالغ
 2017المرونة للبلدان النامٌة التً تحتاج إلٌها؛ وتنظٌم العمل خالل 

من األسالٌب واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة فً  لالنتهاء 2018و
 الولت المحدد.

/ الصٌن، على ضرورة 77وأكد مندوب سنؽافورة، نٌابةً عن مجموعة الـ 
دئ التوجٌهٌة ضمن السطور إدراج عناصر األسالٌب واإلجراءات والمبا

 13التً تشٌر إلى "النماط الواجبة" و"النماط الضرورٌة" فً المادة 
)إطار الشفافٌة(. وأبرز مندوب البرازٌل أن هنان العدٌد من العناصر 
األخرى فً اتفاق بارٌس التً من شؤنها أن تإثر على هذا البند من جدول 

واجٌة العمل فً المنالشات األعمال. وحذرت العدٌد من األطراؾ من ازد
 المتوازٌة ذات الصلة.

وأٌد مندوب نٌوزٌلندا طرح مسؤلة المرونة للمنالشة مثل بمٌة عناصر 
 .المبادئ التوجٌهٌة

وأكد بعض أعضاء الوفود على أن وضع خطة عمل للعامٌن المادمٌن 
ستكون من أهم نتائج الدورة الثانٌة عشر لمإتمر األطراؾ. وأشارت 

  البٌانات الممدمة من تحاد األوروبً إلى اتفاق عام فًمندوبة اال
األطراؾ حول ضرورة تعرٌؾ ثالث مجموعات من المبادئ التوجٌهٌة، 

 فٌها من العدٌد منومراجعة الخبراء التمنٌن والنظر  البالؼاتوهً: 
للبالؼات أوال األطراؾ. وأعربت عن تؤٌٌدها لتناول المبادئ التوجٌهٌة 

 مل. وسوؾ تستمر المشاورات ؼٌر الرسمٌة.فً ورشة ع وربما
: تشارن نجم الدٌن الحسن )السودان( وإٌلز بروز عملية التمييم العالمي

)التفٌا( فً تٌسٌر أعمال المشاورات ؼٌر الرسمٌة. وحول األسالٌب، 
رأى الكثٌر من أعضاء الوفود أن العملٌة تتؤلؾ من مرحلة تمنٌة ومرحلة 

ومبٌا، نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا سٌاسٌة. الترح مندوب كول
الالتٌنٌة والكارٌبً، تشكٌل فرٌك عامل مخصص لتناول الجوانب التمنٌة 
إلعداد مخرجات المرحلة السٌاسٌة. والترح مندوب جزر مارشال منالشة 
األمور التالٌة: وجهات النظر حول الفصل بٌن هذه المراحل والدروس 

ء المنظم واألطر الزمنٌة المشتركة. ودعا المستفادة من حوار الخبرا

مندوب إٌران، نٌابةً عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر، إلى تعزٌز الروابط 
بٌن العمل والدعم، وتجنب األعباء اإلضافٌة، وأٌده مندوب الصٌن فً 
ضرورة تحدٌد العوائك التً تحول دون التنفٌذ. دعا مندوب جرٌنادا إلى 

ة التً ستموم بتنفٌذ عملٌة التمٌٌم العالمً؛ وجدوله تحدٌد اآلتً: الجه
الزمنً؛ والعملٌة؛ والمدخالت الممدمة من مختلؾ الهٌئات، وعاللة ذلن 
بالعملٌات اآلخرى المدرجة فً اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر 

 المناخ. 
وحول مصادر المدخالت، وافك العدٌد من أعضاء الوفود على أن 

 ةالحكومٌ الهٌئةول من األ ت العلمٌة ٌجب أن تستمد فً الممامالمدخال
 .بتؽٌر المناخ ةالمعنٌ ةالدولٌ

الترحت عدة أطراؾ لائمة ؼٌر حصرٌة من المدخالت، ودعت مندوبة 
االتحاد األوروبً إلى وضع كٌفٌة إدارة تلن المدخالت فً االعتبار. 

نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة،  الترح مندوب جزر المالدٌؾ،
أن توفٌر معلومات حول التكٌؾ والخسائر واألضرار لد ٌكون مفٌداً، 

ة" كؤحد امساوخاص بال توجٌهًوحذر من "التفاوض بشؤن تطبٌك نهج 
إلى  المدخالت. وأشار مندوب مالً، نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة،

 المذكرة الممدمة من لبل من فرٌمه حول إطار المساواة.
مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر إلى الشمولٌة  وحول النتائج، أشار

وتعزٌز التعاون الدولً. وتولع مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة 
دمج مصادر التموٌل المناخً. وأكد مندوب االتحاد األوروبً ومندوب 

المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً على ضرورة دفع العمل  الرابطة
 .وزٌادة الطموح

أساليب وإجراءات التشغيل الفعال للجنة بغرض تيسير التنفيذ وتعزيز 
: أجرٌت مشاورات ؼٌر رسمٌة خالل الفترة الصباحٌة وفترة ما االمتثال

( وبٌتر بعد الظهٌرة، وتشارن فً تٌسٌر أعمالها جانٌن فٌلسون )بلٌز
هورن )أسترالٌا(، وركزت تلن المشاورات على نطاق عمل اللجنة. أبرز 
مندوبو العدٌد من البلدان الحاجة إلى نهج عام لتٌسٌر التنفٌذ بدال من 
فرض العموبات. كما أكد الكثٌرون على ضرورة اتسام النطاق بالشمولٌة. 

تمبل للتعامل وشدد مندوب الوالٌات المتحدة على ضرورة التفكٌر فً المس
 مع المضاٌا الجدٌدة واالستفادة من المساءلة الفعالة.

ذكر مندوب أنتٌؽوا وبربودا، نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة، 
لزمة من الناحٌة المانونٌة تتطلب من اللجنة التركٌز على أن األحكام الم  

امات االمتثال وإجراءات التٌسٌر. وأشار مندوب كندا إلى أن االلتز
المانونٌة األساسٌة لكل بلد تتمثل فً تمدٌم المساهمات المحددة وطنٌاً 
وإعداد التمارٌر. وأكد مندوب مالً، نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة، على 
ضرورة إجراء عملٌات التمٌٌم المطرٌة الفردٌة بالتوازي مع عملٌات 

 التمٌٌم الجماعً للتمدم المحرز.
لمساواة بٌن جمٌع األطراؾ فً المساءلة عن الترح مندوب نٌوزٌلندا ا

ً الخاصة بكل منها. شدد كل من مندوب  تنفٌذ المساهمات المحددة وطنٌا
إٌران، نٌابةً عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر، ومندوب شٌلً، نٌابةً عن 
الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً، ومندوب الصٌن ومندوب 

مالً، نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة، ومندوب نٌوزٌلندا  الفلبٌن، ومندوب
على ضرورة بناء لدرات البلدان لتتمكن من تنفٌذ التزاماتها. وأبرزت 
مندوبة  االتحاد األوروبً أن تشؽٌل هذه اآللٌة ٌجب أن ٌتسم بالشفافٌة 
 .واحترام الترتٌبات المانونٌة للعملٌات األخرى. وسوؾ تستمر المشاورات

: فً مشاورات ؼٌر رسمٌة، ئل أخرى تتعلك بتنفيذ اتفاق باريسمسا
باعشن، الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص، أعضاء  ت سارةدع

الوفود للنظر فً صندوق التكٌؾ: المسائل الرئٌسٌة التً ٌتعٌن تناولها من 
أجل استكمال عمل الفرٌك العامل المخصص؛ و الخطوات التً ٌتعٌن 

ٌك تكلٌؾ الفرٌك العامل المخصص حول هذه المسؤلة؛ اتخاذها لتحم
والروابط التً ٌتعٌن وضعها فً االعتبار عند تنفٌذ عمل الفرٌك فً إطار 

 هذا التكلٌؾ.
حث مندوبو الصٌن والفلبٌن وجزر البهاما وؼٌرهم على مطالبة صندوق 
التكٌؾ بتمدٌم المساعدة التفاق بارٌس. وأشار مندوبو االتحاد األوروبً 
والنروٌج والوالٌات المتحدة وأسترالٌا إلى أن هذه المسؤلة تتطلب مزٌد 
من المنالشات، مشٌرٌن إلى عدة أمور من بٌنها، أنها تعتبر األفضل فً 
ضوء الهٌكل العام للتموٌل المناخً؛ وتتطلب وضع الدروس المستفادة فً 

 االعتبار.
ٌز النفاذ، وافك أعضاء الوفود على الترحٌب بدخول اتفاق بارٌس ح

وتشجٌع األطراؾ التً لم تصدق بعد على االتفاق على التصدٌك علٌه. 
وسوؾ تنالش األطراؾ الجوانب اإلجرائٌة إلعداد الدورة األولى لمإتمر 
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس ٌوم االربعاء 

 وصندوق التكٌؾ ٌوم الخمٌس.
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وشرة مفبوضبث 

      األرض         

 ية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورة العلم
اتفاق باريس: التوجيه الممدم بشؤن من  (2المادة )بالمسائل المتعلمة 

: من اتفاق باريس 6-2النهج التعاونية المشار إليها في المادة 
ن ان المتشاركااستجابات األطراؾ لألسئلة التوجٌهٌة التً طرحها المٌسر

سٌلً )جزر المالدٌؾ( حول:  كٌلً كٌزر )االتحاد األوروبً( وهٌو
خٌارات ضمان السالمة البٌئٌة والتنمٌة المستدامة؛ وفعالٌة التعدٌل 

والمادة  2-6الممابل؛ والوصول إلى التوجٌه؛ وإدارة العاللات بٌن المادة 
من اتفاق بارٌس )بشؤن وضع آلٌة للمساهمة فً التخفٌؾ من  6-4

 2-6تدامة(، وبٌن المادة انبعاثات ؼازات الدفٌئة ودعم التنمٌة المس
 .)بشؤن حساب المساهمات المحددة وطنٌاً( 13-4والمادة 

ً  ما ٌمكن نملهحول نطاق التوجٌه  أن ٌظلالترح العدٌد   وطالب. مفتوحا
المركزٌة والمإسسات المناسبة فً إطار مإتمر  باإلدارةآخرون 

األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس. ووصفت 
لعدٌد من األطراؾ التعدٌل الممابل بؤنه تمنً للؽاٌة واعتبروه من المضاٌا ا

المطروحة للنماش فً الدورة الخامسة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للمشورة 
العلمٌة والتكنولوجٌة. وحول "العاللات"، الترح مندوب واحد نمل نتائج 

ائج التخفٌؾ "، فً حٌن ٌمكن تحمٌك نت2-6التخفٌؾ "الواردة فً المادة 
المعلن عنها دولٌاً من خالل أي آلٌة، بما فً ذلن اآللٌة التً نصت علٌها 

. لم تتمكن األطراؾ من االتفاق على كٌفٌة المضً لدماً فٌما 4-6المادة 
 بٌن الدورات.

 8-2برنامج عمل في إطار النهج غير السولية المشار إليها في المادة 
ؼٌر الرسمٌة، التً تشارن فً  خالل المشاورات من اتفاق باريس:

تٌسٌر أعمالها كٌلً كٌزر )االتحاد األوروبً( وهٌو سٌلً )جزر 
المالدٌؾ(، ردت األطراؾ على األسئلة التوجٌهٌة المتعلمة بمدى ارتباط 

الكمٌات والمحاسبة والتعاون الدولً بالنهج ؼٌر السولٌة  مدٌرالحوكمة وت
 من عدمه.

مة فً سٌاق تتبع إسهامات النهج ؼٌر وأشار البعض إلى أهمٌة الحوك
السولٌة فً المساهمات المحددة وطنٌاً. الحظت العدٌد من األطراؾ، أن 

الكمٌات سٌكون مفٌداً، حٌثما أمكن، والترح البعض إمكانٌة استفادة  تمدٌر
 .هذا الؽرض من لنوات اإلبالغ الحالٌة ولوائم جرد ؼازات الدفٌئة

سبة لٌست ضرورة أو التزام، بل إنها األطراؾ أن المحا  حدأوالحظ 
اإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة لالستخدام  وضع ةعنصراً مفٌداً فً حال

الطوعً. وأشارت بعض األطراؾ إلى أوجه التآزر والتداخل المحتملة 
من اتفاق بارٌس، وحذر فرٌك واحد من أن هذه  4-6و 2-6مع المادتٌن 

 المزدوج. التداخالت تدعو للمحاسبة لتجنب العد
وأعربت األطراؾ عن وجهات النظر الخاصة بالطبٌعة الوطنٌة للنهج 
ؼٌر السولٌة، وأشار العدٌد إلى المجاالت التً ٌمكن أن تشهد زٌادة فً 
العمل الوطنً من خالل التعاون الدولً. وحول الترتٌبات المإسسٌة، 
الترحت أحد الفرق أن ٌتضمن برنامج العمل ورش عمل، فً حٌن 

رحت أطراؾ أخرى: إنشاء مركز لتبادل المعلومات؛ وتجمٌع النهج الت
 النهج. لعرض وتوضٌحؼٌر السولٌة حسب النوع؛ وإجراء عملٌة 

ورشة العمل الممامة داخل الدورة المعنية بمنالشة أساليب حساب 
الموارد المالية الممدمة وتعبئتها من خالل المساعدات العامة عمال 

افتتح كارلوس فولر، رئٌس الهٌئة  من اتفاق باريس: 7-9بالمادة 
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة، ورشة العمل مشٌراً إلى دورها 

إثراء عمل تلن الهٌئة فً هذا الشؤن. ولد تشارن فً رئاسة  الحاسم فً
االجتماع كل من أوتً هونكاتوكٌا )فنلندا( ورافائٌل دا سولٌر )البرازٌل(، 

وحلمة  ٌةحٌوتؤلؾ االجتماع من أربعة أجزاء: عروض تمدٌمٌة توض
نماشٌة ومنالشات جماعٌة جانبٌة وجلسة تمدٌم التمارٌر بعد انتهاء 

 االجتماع.
األمانة العامة لالتفالٌة اإلطارٌة:  ٌحٌة التً لدمتهاتوضالعروض لا

ركزت مندوبة االتحاد األوروبً، ومندوب المالدٌؾ، نٌابةً عن تحالؾ 
الدول الجزرٌة الصؽٌرة، ومندوب المبادرة الدولٌة للشفافٌة فً المعونة 

ة؛ على األمور التالٌة: الترتٌبات المحاسبٌة المعمول بها فً االتفالٌ
وتعزٌز األسالٌب المحاسبٌة؛ والتوصل إلى تفاهم مشترن حول ما ٌمكن 
اعتباره تموٌال مناخٌاً، بما فً ذلن المبادئ األساسٌة؛ إلى جانب خبرات 

 المبادرة الدولٌة للشفافٌة فً المعونة فً زٌادة شفافٌة المعلومات. 
 

عن الدول سلطت العروض النماشٌة الممدمة من مندوب اإلكوادور، نٌابةً 
النامٌة متماربة التفكٌر، ومندوب سوٌسرا والوالٌات المتحدة، ومندوب 
مالً، نٌابةً عن ألل البلدان نمواً، ومندوب منظمة التعاون االلتصادي 

الضوء على الحاجة إلى عدة أمور من بٌنها: إدارج معلومات  والتنمٌة
العد المزدوج عن كٌفٌة تناول الدعم فً االستراتٌجٌات المطرٌة، وتجنب 

من لبل العدٌد من الجهات الفاعلة، وتحسٌن المنهجٌات الخاصة بالتدفمات 
متعددة األطراؾ وتعبئة التموٌل الخاص، واإلبالغ الجماعً من لبل 

ٌز بٌن ٌملٌار دوالر، والتم 100الدول المتمدمة نحو هدؾ جمع مبلػ 
على  اإلبالغ والمحاسبة، وتوضٌح معنى اإلضافٌة، وتسلٌط الضوء

 ظهور جهات فاعلة جدٌدة.
ركزت الجلسات الجانبٌة على: االعتماد على األسالٌب الحالٌة؛ وحساب 
الموارد المالٌة الخاصة المعبئة؛ واألسالٌب المتبعة فً اتفاق بارٌس، بما 
فً ذلن كٌفٌة دمج أسالٌب العد فً إطار شفافٌة اتفاق بارٌس. واستمرت 

 ظهٌرة فً صورة  مشاورات ؼٌر رسمٌة.المنالشات خالل فترة ما بعد ال
 الهيئة الفرعية للتنفيذ

برنامج بوزنان االستراتيجي بشؤن نمل  تنمية ونمل التكنولوجيا:
فً مشاورات ؼٌر رسمٌة، تشارن فً تٌسٌرها الفرٌدي آنا التكنولوجيا: 

أن الهدؾ من  مور )النمسا( وواشنطن زكاتا )زٌمبابوي(، أوضح مور
هذه المشاورات هو النظر فً تمرٌر مرفك البٌئة العالمٌة بشؤن التمدم 

ورحبت عدة . (FCCC/CP/2016/6)المحرز فً تنفٌذ برنامج 
أطراؾ بإعادة هٌكلة هذا التمرٌر. ولامت األطراؾ بعدة أمور من بٌنها: 
 حث مرفك البٌئة العالمٌة على تطوٌر اإلبالغ عن التحدٌات والدروس

مركز وشبكة  المستفادة؛ وطلب معلومات إضافٌة عن تعاون المرفك مع
تكنولوجٌا المناخ؛ وطلبت من مرفك البٌئة العالمٌة النظر فً تجرٌب 
خطط العمل التكنولوجٌة. سوؾ ٌواصل الفرٌك منالشة مسودة النص 

 الذي وضعه المٌسران المتشاركان بعد ظهر ٌوم االربعاء.
 

 رة العلمية والتكنولوجية/ الهيئة الفرعية للتنفيذالهيئة الفرعية للمشو
فً مشاورات ؼٌر تمرير اللجنة التنفيذية المعنية بآلية وارسو الدولية: 

لام بتٌسٌرها ألؾ وٌلز )جنوب أفرٌمٌا( وبٌث الفندر )كندا(، اتفك  رسمٌة
الجمٌع على ضرورة أن ٌشمل نطاق المراجعة مهمة آلٌة وارسو الدولٌة 

وفعالٌتها، على النحو الذي تم تكلٌفها به خالل الدورة التاسعة وهٌكلها 
عشر لمإتمر األطراؾ. نالش المشاركون األسئلة المدرجة للنظر فٌها 
تحت كل عنصر من هذه العناصر الثالثة، والترحت إحدى الفرق الفصل 

التً "تركز على الماضً" والعناصر "التً تركز المراجعة  بٌن عناصر
ل" فٌما ٌتعلك باتفاق بارٌس. وسوؾ ٌموم المٌسران على المستمب

المتشاركان بإعداد لائمة باألسئلة للمراجعة، مع التمٌٌز بٌن العناصر التً 
تركز الماضً وتلن التً تركز على المستمبل. وسوؾ تتم منالشة تمرٌر 
اللجنة التنفٌذٌة المعنٌة بآلٌة وارسو الدولٌة خالل المشاورات ؼٌر 

 مبلة. الرسمٌة الم
 رولةاألفي 

 بابفً  مولع المإتمر فً الٌوم الثانً إلى  وصلت الوفود المشاركة 
الموجودة فً  ةجتماعات العدٌدااللاعات  لتجربةعلى استعداد وهً   إؼلً

الفرٌك الخاصة ببعد المشاورات ؼٌر الرسمٌة األولى و. ممر المإتمر
 اعضاء الوفودعدد من  اتبعالعامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس، 

الؽداء حول إمكانٌة  فترة خالل وانصٌحة الرئٌسٌن المشاركٌن وتحاور
الفرٌك العامل استكمال أعمال حوارات ؼٌر رسمٌة لدفع العمل بعد عمد 

البعض عن كم المخصص المعنً باتفاق بارٌس ٌوم االثنٌن، ولكن تساءل 
على  ت أؼلبٌة األعضاءمالتمدم. اتف الحوار الذي ٌستطٌع أن ٌتتبع عملٌة

بعض الى ان العدٌد من وأشار الالحد األلصى،  إلىالولت المتاح  زٌادة
أحد أعضاء األحداث رفٌعة المستوى سوؾ تشؽل ولت الخبراء. وأشار 

فً األسبوع الثانً  تم تنفٌذهالعناصر الذي  حولل ا"العمل الفع الوفود إلى
معنً بمنهاج دٌربان للعمل فً إطار الفرٌك العامل المخصص ال من لٌما

الفرٌك العامل  هنا فً اطار تمدم مماثلحدوث  المعّزز"، متولعا 
المخصص المعنً باتفاق بارٌس. وفً الولت نفسه، كانت المنظمات ؼٌر 

التً  فرٌك اتفاق بارٌسلرسمٌة المشاورات ؼٌر بال مهتمةالحكومٌة 
سٌتم تخصٌص  هأن هم منخٌبة أملوأعربوا عن األسبوع،  خالل تٌجرى

 مفاوضاتال علىتفاق اال، على الرؼم من منظمةلكل  شارتٌن فمط
 .المفتوحة

نتائج االنتخابات  والتطلع إلى التعرؾ على مؽادرة المكان وعند  
تساءل الكثٌرون إذا كانوا سٌستٌمظون فً الٌوم التالً  ،األمرٌكٌةالرئاسٌة 

 "وٌواجهون والعاً مناخٌاً مختلفاً للؽاٌة فً الؽد"

 


