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 مفاوضات األرض نشرة
 خدمة اخباریة لمفاوضات البیئة والتنمیة

 

 والعشرون لمؤتمر أطراف الثانیةالدورة 
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 

  11# المناخ

 تغیر المناخ المنعقد في مراكشاألحداث الرئیسیة لمؤتمر 
 2016نوفمبر/ تشرین الثاني  17، الخمیس

تشرین الثاني  نوفمبر/ 17واصل مؤتمر تغیر المناخ انعقاده یوم الخمیس 
في مراكش بالمغرب. وخالل الفترة الصباحیة، انعقد االجتماع رفیع 
المستوى المعني بتسریع العمل المناخي. واجتمعت فرق االتصال حول 

 تمویل المناخ برئاسة مؤتمر األطراف.
وخالل فترة ما بعد الظھیرة، أجریت مشاورات غیر رسمیة برئاسة 

دورة األولى لمؤتمر األطراف العامل مؤتمر األطراف حول انعقاد ال
بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس وحول دخول اتفاق باریس 

 حیز التنفیذ.
وخالل الفترة المسائیة، انعقدت األجزاء األولى من الجلسات الختامیة 
لمؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في 

 بروتوكول كیوتو.
عقاد الجزء المشترك رفیع المستوى على مدار الیوم. البث واستمر ان

الشبكي للجزء المشترك متاح على الرابطین التالیین:  
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-

high-level-segment-7th-meeting-of-the-cop-an; 
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-

high-level-segment-8th-meeting-of-the-cop-an. 
 

 االجتماع رفیع المستوى المعني بتسریع العمل المناخي
افتتح االجتماع صالح الدین مزوار، رئیس الدورة الثانیة والعشرین 

 لمؤتمر األطراف.
أعضاء الوفود على التوقف عن  حث ھیلدا ھاینھ رئیس جزر مارشال،

االحتفال واالنتقال إلى التنفیذ وإحراز التقدم في مجاالت التخفیف والتكیف 
 والخسائر واألضرار.

على قوة دور الشراكة في  وأكد األمین العام لألمم المتحدة بان كي مون،
مفاوضات المناخ متعددة األطراف وأثنى على جھود اثنتین من مؤازرات 

 العمل المناخي العالمي، واشار إلى أن عملھما لم یتوقف.
أعلنت حكیمة الحیطي ولورانس توبیانا، المؤازرتان للعمل المناخي عن 

وضع أساس إطالق شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي الرامیة إلى 
مستقر للحكومات والجھات الفاعلة غیر الحكومیة لمواءمة جھودھا في 

2017-2020. 
وقالت توبیانا أن الھدف من تلك الشراكة ھو جعل برنامج العمل أكثر 
ً وقوةً ونظاماً، وذلك من خالل عدة طرق من بینھا وضع خطة  تماسكا

 منظمة من االجتماعات لتحقیق نتائج ملموسة.
ة الحیطي بمؤازرة المناخ الجدیدة أینیا سیروراتو، وزیرة رحبت حكیم

 الزراعة والتنمیة الریفیة والبحریة وإدارة الكوارث الوطنیة في فیجي.
وخالل الجزء الثاني من االجتماع الذي ناقش االقرار بالتقدم المحرز 
وتحدید الفرص، تقاسم المقررون والمتحدثون نتائج أیام العمل المنعقدة 

 لدورة الثانیة والعشرین لمؤتمر األطراف.     خالل ا
وحول الغابات، شدد المتحدثون على الحاجة إلى ضخ استثمارات عاجلة، 
وإتباع نھج متكاملة في شأن الغابات واستخدام األراضي وإدارتھا، 
مضیفین أنھ "على جدول أعمال الغابات أن یضمن ملكیة األراضي 

 األصلیة وعالقتھا بالغابات". 
كیداً على أن "الماء ھو المناخ والمناخ ھو الماء" أبرز المتحدثون أن تأ

"زمن سھولة الحصول على المیاه قد انتھى"، وأن ھناك دوراً مھماً یجب 
 أن یلعبھ المستھلكون والشركات في اإلدارة المسئولة للمیاه.

وحول الزراعة واألمن الغذائي، أشار المتحدثون إلى تكیف المغرب مع 

ة الزراعة األفریقیة ومبادرة منظمة األغذیة والزراعة بشأن كفاءة مبادر
استخدام المیاه، وشددوا على ضرورة معالجة النفایات الغذائیة والتحول 

 إلى االستھالك المسئول.
وحول المحیطات، أكد المتحدثون على ضرورة إیجاد حلول متكاملة 

ر وغیرھا من الخدمات، وقابلة للتعدیل وتوفیر الغذاء والوقایة من المخاط
 مبرزین أھمیة االستثمار في حلول البنیة التحتیة القائمة على الطبیعة.

وحول قطاعي األعمال والصناعة، سلط المتحدثون الضوء على دعوة 
شركة أمریكیة من اإلدارة األمریكیة الحالیة والقادمة لدعم أھداف  360

فصاح المالي، واإلشارات اتفاق باریس، منادیین بعدة أمور من بینھا، اإل
 االقتصادیة وخرائط الطریق طویلة األجل.

وحول النقل، أعلن المتحدثون إطالق خارطة طریق عالمیة باإلجراءات 
جیجا  7.7المعجلة في مجال النقل بھدف خفض االنبعاثات القطاعیة من "

 ."2050جیجا طن في عام  3طن إلى أقل من 
ً بخارطة  وحول المدن والمستوطنات البشریة، أحاط المتحدثون علما

طریق لتغیر المناخ والمدن التي تم االعالن عنھا خالل قمة الزعماء 
المحلیین واإلقلیمیین في مراكش، ودعوا إلى التعاون العالمي في وضع 

 المعاییر واللوائح.
وحول الطاقة، حدد المتحدثون عدة مجاالت للعمل من بینھا: وضع 

اقة؛ وزیادة استثمارات كفاءة الطاقة؛ وتمكین سیاسات طموحة لكفاءة الط
 أطر الطاقة المتجددة؛ والتزامات المستثمرین.

أعلن ممثلو الدول والمجموعات عن: الصندوق األوروبي للتنمیة 
المستدامة؛ ومبادرة لزیادة الطاقة المتجددة في الدول الجزریة الصغیرة 

البرتغال واسبانیا لالتجار النامیة؛ والشراكة بین ألمانیا وفرنسا والمغرب و
في الكھرباء؛ وتعھد رواندا بالتصدیق على تعدیل كیغالي لبروتوكول 

. كما سلط ممثلو البلدان الضوء على جھود 2017مونتلایر في أوائل عام 
نیوزیلندا المبذولة في الزراعة المستدامة واإلنتاج الحیواني، ومشروع 

 نامج باكستان األخضر.القانون الباكستاني للتغیر المناخي وبر
ومع افتتاح الجزء الثالث من ھذا االجتماع، الذي تناول توفیر وتعبئة 
التمویل للعمل المناخي، شدد نیكوالس ستیرن، مندوب مبادرة اقتصاد 
المناخ الجدید، على أن السنوات العشرین المقبلة ھي العقود الحاسمة 

 لتحقیق نمو مستدام وشامل.
تي: نشر سیاسات الموازنات والسیاسات المالیة طالب المتحدثون باآل

للمساھمات المحددة وطنیاً، واالستفادة من أھداف التمویل المشترك بین 
القطاعین العام والخاص لالنتقال من الملیارات إلى التریلیونات، والسماح 
بتدفق المدخرات الخضراء في مبادرات خفض الكربون والمبادرات 

 الخضراء.
ملیار  27البلدان اآلتي: مساھمة صندوق دبي األخضر بمبلغ أبرز ممثلوا 

دوالر؛ ودعم المجر لتنفیذ مساھمات البلدان الشریكة المحددة وطنیاً؛ 
؛ ومساھمة جدیدة في صندوق 2050وخطة ألمانیا للعمل المناخي 

 ملیون دوالر.  50التكیف بقیمة 
الدولي بمضاعفة  ولفت متحدثون آخرون االنتباه إلى اآلتي: التزام البنك

تمویل البنیة التحتیة المستدامة والقادرة على الصمود أمام آثار التغیر 
المناخي، وزیادة تمویل التكیف؛ وصندوق لجنة استثمار مراكش المعنیة 
بالتكیف؛ واألعمال التي قام بھا مرفق البیئة العالمیة منذ اتفاق باریس، 

 تكیف.مشروعاً للتخفیف وال 60بما في ذلك تنفیذ 
في المالحظات الختامیة، ھنأ سیجولین رویال، رئیس الدورة الحادیة 
والعشرین لمؤتمر األطراف المشاركین وأصحاب المصلحة على أخذ 
جدول األعمال بجدیة وتأكیداً على أن "الحكومات وحدھا ال یمكنھا أن 
تنفذ جدول أعمال باریس"، دعت باتریشیا اسبینوزا، األمین التنفیذي 

http://www.iisd.ca/climate/Cop22/enb
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نشرة مفاوضات 

      األرض         

اقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، إلى نشر قصص التف
النجاح على مستوى واسع. وصرح فرانك بینیماراما، رئیس وزراء 
فیجي، بأنھ یدرك المسئولیة الملقاة على عاتق بالده بتولي رئاسة الدورة 

 الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف.
 

عقدة في إطار مؤتمر فرق االتصال والمشاورات غیر الرسمیة المن
 األطراف

المسائل المتعلقة بالتمویل: تقریر اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل 
قدم أوتي ھونكاتوكیا (فنلندا) الرئیس المتشارك، ومراجعة مھامھا: 

تقاریر عن المشاروات السابقة، مشیراً إلى أن األطراف قد توصلت إلى 
ً حول الفقرة المتبقیة ا لمقرر التوصل إلى اتفاق بشأنھا سبیل للمضي قدما

والمتعلقة بدمج اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل للتمویل الخاص بالغابات 
. وافق فریق االتصال على إحالة مسودة 2017في خطة عملھا لعام 

 المقرر إلى مؤتمر األطراف.   
تقریر مرفق البیئة العالمیة إلى مؤتمر األطراف واإلرشاد والتوجیھ 

قدم ریتشارد مویونجي (تنزانیا) الرئیس المتشارك، مقترحاً  إلیھ: المقدم
بشأن الفقرات المتبقیة المقرر التوصل إلى اتفاق بشأنھا: حذف الفقرة 
المتعلقة بأي مھام شفافیة إضافیة مكلف بھا حدیثاً ودعم بناء القدرات دون 

وحذف األقواس المدرجة حول فقرة السیاسات  الحیاد عن البرامج القائمة؛
واإلجراءات التالیة في مراجعة مقترحات التمویل؛ وتوضیح فقرة ترحب 
بإدراج قرار مجلس إدارة مرفق البیئة العالمیة لضمان دعم مبادرة بناء 

 القدرات من أجل الشفافیة في التجدید السابع لموارد المرفق.
اتفقت األطراف على إحالة مسودة المقرر إلى مؤتمر  وبھذه التغییرات،

 األطراف.
: باإلشارة إلى المشاورات غیر الرسمیة تمویل المناخ على المدى الطویل

التي أجراھا فریق االتصال، قال اندریس موغرو (إكوادور) الرئیس 
المتشارك، أن األطراف قد اتفقت على مجموعة من الفقرات، على أساس 

ة المقرر بمثابة "حزمة". كما أشار إلى ضرورة التركیز اعتبار مسود
 تحدیداً على الفقرات التي تحمل عنوان "توسیع النطاق".

أشار مندوب مصر، وعارضھ مندوبا الوالیات المتحدة واالتحاد 
األوروبي، إلى تكرار فقرتین وھما: فقرة الترحیب بالتقدم الذي أحرزتھ 

ملیار دوالر سنویاً بحلول عام  100مبلغ البلدان المتقدمة نحو ھدف تعبئة 
، التي ترحب بالتقاریر والوثائق التي تقدمھا البلدان 1؛ والفقرة 2020

(تعزیز توفیر  114، والفقرة 21-/م أ 1المتقدمة استجابةً للمقرر 
ملیار دوالر). وضع مندوب  100التمویل، وخارطة طریق تعبئة 

صین، ومندوب المملكة العربیة / ال77الفلبین، نیابةً عن مجموعة الـ 
 بین قوسین. 1السعودیة الفقرة 

أغلق جورج بورستینغ (النرویج) الرئیس المتشارك، اجتماع فریق 
االتصال، قائال أنھ سوف یسلم مسودة المقرر إلى رئاسة مؤتمر األطراف 

 باعتبارھا "المنتج النھائي" للفریق وتقریره حول القضایا العالقة.
 

 ة لمؤتمر األطرافالجلسة العام
افتتح االجتماع مزوار رئیس الدورة الثانیة والعشرین لمؤتمر األطراف، 
وقدم " إعالن مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمیة المستدامة." قرأ 
عزیز مكوار، مندوب رئاسة الدورة الثانیة والعشرین لمؤتمر األطراف، 

 نص اإلعالن واستقبلھ الحاضرون بحفاوة بالغة.
خصوص المشاورات المجراة حول الدورة األولى لمؤتمر األطراف وب

العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس واالستعداد لبدء دخول 
االتفاق حیز التنفیذ، أحاط مزوار رئیس الدورة الثانیة والعشرین لمؤتمر 
ً بمواصلة المشاورات وإعداد مقترحات التخاذ القرارات  األطراف، علما

تعمل على دمج وجھات نظر جمیع الوفود بشأن ھذه المسائل  التي
 وعرضھا على األطراف للنظر فیھا.

: وافقت األطراف على مواصلة المسائل التنظیمیة: إقرار النظام الداخلي
خالل الدورة   (FCCC/CP/1996/2)المشاورات بشأن ھذا البند 

 الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف.
رعیة: تقریر الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة تقاریر الھیئات الف

ً بتقاریر الدورتین الرابعة والتكنولوجیة : أُحیط مؤتمر األطراف علما
 FCCC/SBSTA/2016/2)واألربعین والخامسة واألربعین للھیئة 

and L.18)   وأقر مقررین بشأن: تنفیذ النظام العالمي لرصد المناخ
(FCCC/SBSTA/2016/L.26/Add.1)القضایا المتعلقة ، و

 .(FCCC/SBSTA/2016/L.23)بالزراعة 
 

ً بتقاریر  تقریر الھیئة الفرعیة للتنفیذ: أُحیط مؤتمر األطراف علما
الدورتین الرابعة واألربعین والخامسة واألربعین للھیئة 

)FCCC/SBI/2016/8 and Add.1, and L.25 وأقر مقررین (
من االتفاقیة  6ول المادة بشأن: تعزیز فعالیة برنامج عمل الدوحة ح

(FCCC/SBI/2016/8/Add.1)  وخطط التكیف الوطنیة
(FCCC/SBI/2016/L.32/Add.1). 

عالوةً على ذلك، أقر مؤتمر األطراف اثنین من اإلجراءات التي أوصت 
بھا الدورة الرابعة واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ 

(FCCC/SBI/2016/8)ت والحصانات : اختتام النظر في االمتیازا
الممنوحة لألفراد العاملین في الھیئات المنشأة بموجب االتفاقیة؛ وتغییر 

أ من 12الموعد النھائي لتقدیم التقاریر والوثائق المشار إلیھا في الفقرة 
أكتوبر/  4(حول خطط التكیف الوطنیة) لیصبح  21-/م أ 4المقرر 

 .  2017تشرین األول 
 

: أحاط مؤتمر المعني باتفاق باریس تقریر الفریق العامل المخصص
ً بتقاریر الدورة األولى والجزء األول من الدورة الثانیة  األطراف علما

وأقر  (FCCC/APA/2016/2 and L.5)للفریق العامل المخصص 
 .(FCCC/APA/2016/L.4/Add.1)المقرر 

النظر في مقترحات األطراف إلجراء تعدیالت في االتفاقیة عمال بالمادة 
(و) من االتفاقیة  2-4اقتراح االتحاد الروسي لتعدیل المادة  :15

: وافق مؤتمر األطراف على مواصلة النظر في ھذا البند اإلطاریة
 الفرعي خالل دورتھ الثالثة والعشرین.

 18و  7اقتراح مقدم من بابوا غینیا الجدیدة والمكسیك لتعدیل المادتین 
طراف على مواصلة النظر في وافق مؤتمر األ اإلطاریة: من االتفاقیة

 ھذا البند الفرعي خالل دورتھ الثالثة والعشرین.
: أقر مؤتمر األطراف المقرر تقریر لجنة التكیف

(FCCC/SB/2016/L.4). 
: أقر مؤتمر األطراف المقررین آلیة وارسو الدولیة

(FCCC/SB/2016/ L.8 and L.9). 
رك لمركز وشبكة تطویر ونقل التكنولوجیا: التقریر السنوي المشت

: أقر مؤتمر األطراف تكنولوجیا المناخ واللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا
 .(FCCC/SB/2016/L.5)المقرر 

أقر  أوجھ الترابط بین آلیة التكنولوجیا واآللیة المالیة لالتفاقیة اإلطاریة:
 .(FCCC/SB/2016/L.6)مؤتمر األطراف المقرر 

جة في المرفق األول من االتفاقیة التقاریر المقدمة من األطراف المدر
الدورة الرابعة قدمتھ  أقر مؤتمر األطراف مقرراً  :اإلطاریة ومراجعتھا

واألربعین حول نتائج الجولة األولى من عملیة المراجعة والتقییم الدولیة 
2014-2015 (FCCC/SBI/2016/8/Add.1). 

التقاریر المقدمة من األطراف غیر المدرجة في المرفق األول من 
: أقر مؤتمر األطراف مقرراً بشأن فریق الخبراء االتفاقیة اإلطاریة

 FCCC/SBI/2016/L.28/Add.1 andاالستشاري ونتائج عملھ (
Add.2.(  

 : أقر مؤتمر األطراف مقرراً بناء القدرات في إطار االتفاقیة اإلطاریة
لدورة الرابعة واألربعین حول لجنة باریس المعنیة ببناء القدرات اقدمتھ 

(FCCC/SBI/2016/8/Add.1)  والمراجعة الثالثة الشاملة لتنفیذ
 . (FCCC/SBI/2016/L.38)إطار بناء القدرات بموجب االتفاقیة 

من االتفاقیة االطاریة:  تنفیذ برنامج  4من المادة  9و 8تنفیذ الفقرتین 
أ. -/م1آیرس بشأن التكیف وتدابیر االستجابة (المقرر عمل بوینس 

ً بالنتائج )10 : أحیط مؤتمر األطراف علما
)FCCC/SBSTA/2016/L.22.( 

: أُحیط مؤتمر األطراف علماً بنتائج المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً 
 (FCCC/2016/SBI/L.31)الھیئة الفرعیة للتنفیذ 

: أقر مؤتمر األطراف المقرر تغیر المناخالعالقة بین النوع االجتماعي و
)FCCC/SBI/2016/L.37 .( 
 

المسائل األخرى التي أحالتھا الھیئتان الفرعیتان إلى مؤتمر األطراف: 
 أُحیط مؤتمر األطراف علماً بعدم إثارة أیة مسائل أخرى تحت ھذا البند.

المسائل اإلداریة والمالیة والمؤسسیة: تقریر مراجعة الحسابات 
-2016، أداء الموازنة لفترة السنتین 2015لقوائم المالیة لعام وا

الدورة الرابعة واألربعین اً قدمتھ أقر مؤتمر األطراف مقرر :2017
حول المسائل المالیة والمسائل المتعلقة بالموازنة 

(FCCC/SBI/2016/8/Add.1) ومقرر أخر حول المسائل ،
، (FCCC/SBI/2016/L.41/Add.2)اإلداریة والمالیة والمؤسسیة 

والذي تضمن نتائج البند الفرعي من جدول األعمال المعني بتقریر 
، أداء الموازنة لفترة 2015مراجعة الحسابات والقوائم المالیة لعام 

 .2017-2016السنتین 
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ً بشأن معاییر أھلیة الحصول على تمویل  أثار مندوب جزر البھاما قلقا
لك ضمن تقریر الدورة، ووافق الصنادیق االستئمانیة وطلب إدراج ذ

 رئیس الدورة الثانیة والعشرین لمؤتمر األطراف على ذلك.  
: اتخاذ القرار في عملیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ

قرر مؤتمر األطراف مواصلة النظر في ھذا البند خالل دورتھ الثالثة 
 والعشرین. 

المتعلقة  21-/م أ 14ا عمال بالمقرر مراجعة العملیة التي تم تصمیمھ
طلب مؤتمر  باختیار وترشیح األمین التنفیذي ونائب األمین التنفیذي:

األطراف من الھیئة الفرعیة للتنفیذ مواصلة النظر في ھذا البند خالل 
 دورتھا السادسة واألربعین.

 مساًء. 08:41تم تعلیق مؤتمر األطراف في الساعة 
 

ر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في الجلسة العامة لمؤتم
 بروتوكول كیوتو

: المسائل التنظیمیة: حالة التصدیق على تعدیل الدوحة لبروتوكول كیوتو
أفاد مزوار، رئیس الدورة الثانیة عشر لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ 
اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو، أن الودیع قد تلقى صك التصدیق 

، وبأنھ 2016نوفمبر/ تشرین الثاني  9والسبعین من أسترالیا في الثالث 
ً تقدیم  ً أخر لدخول التعدیل حیز النفاذ. وأحاط  71ال یزال مطلوبا صكا

ً بالدعوة التي وجھھا رئیس الدورة الثانیة عشر  مؤتمر األطراف علما
لمؤتمر األطراف العامل لجمیع األطراف لتسریع إجراءاتھا الداخلیة 

 ق على التعدیل.للتصدی
 

تقاریر الھیئات الفرعیة: تقریر الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 
ً بتقاریر الدورتین والتكنولوجیة : أحیط مؤتمر األطراف العامل علما

الرابعة واألربعین والخامسة واألربعین للھیئة 
(FCCC/SBSTA/2016/2 and L.18)   وأقر مقرراً بشأن

احتجاز الكربون وتخزینھ في التكوینات الجیولوجیة  كأحد أنشطة 
مشروع آلیة التنمیة النظیفة 

)FCCC/SBSTA/2016/L.19/Add.1   .( 
أحیط مؤتمر األطراف العامل علماً بتقاریر  تقریر الھیئة الفرعیة للتنفیذ:

یئة الدورتین الرابعة واألربعین والخامسة واألربعین للھ
(FCCC/SBI/2016/8 and Add.1, and L.25) 

عالوةً على ذلك، أقر مؤتمر األطراف العامل إجراءاً أوصت بھ الدورة 
حول  (FCCC/SBI/2016/8)الرابعة واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ 

اختتام النظر في االمتیازات والحصانات الممنوحة لألفراد العاملین في 
 بروتوكول كیوتو.  الھیئات المنشأة بموجب

أقر مؤتمر األطراف العامل المسائل المتعلقة بآلیة التنمیة النظیفة: 
مقرراً بشأن المبادئ التوجیھیة آللیة التنمیة النظیفة 

(FCCC/KP/CMP/2016/L.4) 
أقر مؤتمر األطراف العامل مقرراً  :المسائل المتعلقة بالتنفیذ المشترك

من بروتوكول كیوتو  6بشأن المبادئ التوجیھیة لتنفیذ المادة 
(FCCC/KP/CMP/2016/L.2) كما أقر مقرراً أخر بشأن إعادة .

النظر في المبادئ التوجیھیة للتنفیذ المشترك 
(FCCC/SBI/2016/8/Add.1) . 

 إدارة صندوق التكیف.المسائل المتعلقة بصندوق التكیف: تقریر مجلس 
أقر مؤتمر األطراف العامل المقرر 

)FCCC/KP/CMP/2016/L.3 .( 
أقر مؤتمر األطراف العامل المقرر المراجعة الثالثة لصندوق التكیف: 

)FCCC/SBI/2016/8/Add.1 ،وأعرب مندوب جزر البھاما .(
/ الصین، عن تقدیره للمساھمات التي قدمتھا 77نیابةً عن مجموعة الـ 

لجھات المانحة لصندوق التكیف، وأشاد بتطلع الفریق إلى ضمان ا
 استمراریة صندوق التكیف في خدمة اتفاق باریس.

 
تقریر عن اجتماع المائدة المستدیرة الوزاري رفیع المستوى المعني 

أفاد مزوار، رئیس بشأن الطموح المتزاید اللتزامات بروتوكول كیوتو: 
طراف العامل، أن المشاورات غیر الدورة الثانیة عشر لمؤتمر األ

الرسمیة لم تصل إلى اتفاق بشأن كیفیة المضي قدماً، لذا سوف یُدرج ھذا 
البند ضمن جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة عشر لمؤتمر األطراف 

 العامل.
التقاریر المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول من االتفاقیة 

أُحیط مؤتمر األطراف العامل علماً  لوطنیة:ومراجعتھا: البالغات ا
 بالمعلومات. 

التجمیع النھائي وتقاریر المحاسبة لفترة االلتزام األولى المقدمة من 

أُحیط  األطراف المدرجة في المرفق باء بموجب بروتوكول كیوتو:
 مؤتمر األطراف العامل علماً بالمعلومات. 

االلتزام األولى المقدمة من التجمیع السنوي وتقاریر المحاسبة لفترة 
أُحیط  األطراف المدرجة في المرفق باء بموجب بروتوكول كیوتو:

ً بالمعلومات  مؤتمر األطراف العامل علما
(FCCC/KP/CMP/2016/6 and Add.1) . 

 
: أقر مؤتمر األطراف العامل بناء القدرات بموجب بروتوكول كیوتو
طار بناء القدرات في البلدان مقرراً بشأن المراجعة الثالثة الشاملة إل

 ).FCCC/SBI/2016/L.39النامیة بموجب بروتوكول كیوتو (
من برتوكول كیوتو (اآلثار السلبیة  3-2المسائل المتعلقة بالمادة 

أحیط مؤتمر األطراف العامل علماً بالنظر في ھذه  :للسیاسات والتدابیر)
البنود من قبل الھیئتین الفرعیتین وطلب منھما مواصلة النظر في ھذا 

 البند الفرعي خالل دورتھما السادسة واألربعین. 
من برتوكول كیوتو (التقلیل من  14-3المسائل المتعلقة بالمادة 

مل علماً بالنظر في ھذه البنود : أحیط مؤتمر األطراف العااآلثار السلبیة)
من قبل الھیئتین الفرعیتین وطلب منھما مواصلة النظر في ھذا البند 

 الفرعي خالل دورتھما السادسة واألربعین. 
المسائل األخرى التي أحالتھا الھیئتان الفرعیتان لمؤتمر األطراف 

ً بعدم إثارة أیة مسائل أخرى تحالعامل:  ت أحیط مؤتمر األطراف علما
 ھذا البند.

المسائل اإلداریة والمالیة والمؤسسیة: تقریر مراجعة الحسابات 
-2016، أداء الموازنة لفترة السنتین 2015والقوائم المالیة لعام 

الدورة الرابعة اً قدمتھ أقر مؤتمر األطراف العامل مقرر :2017
واألربعین حول المسائل المالیة والمسائل المتعلقة بالموازنة 

(FCCC/SBI/2016/8/Add.1) ومقرراً أخر حول المسائل ،
 . (FCCC/SBI/2016/L.41/Add.2)اإلداریة والمالیة والمؤسسیة 

ثم علق صالح الدین مزوار، رئیس الدورة الثانیة عشر لمؤتمر األطراف 
 مساًء. 09:17العامل، الجلسة العامة في الساعة 

 
 في األروقة

النظر في الخطوات والمسافات في یوم الخمیس، استعاد أعضاء الوفود 
التي قطعوھا من وإلى  باب  إغلي  خالل العشرة أیام األخیرة. وبینما 

قارب الیوم على االنتھاء أشار بعضھم إلى أنھم قد استعادوا أیضا النظر 
 في خطواتھم نحو العدید من القضایا األساسیة التي نُوقشت ھذا األسبوع.

نتائج وقرارات مؤتمر األطراف في المشاورات غیر الرسمیة بشأن 
العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس تواصل االختالف في 

وجھات النظر حول كیفیة العثور على "موضع للقضایا مجھولة المنشأ"، 
والمتضمنة في التكلیف الخاص بنتائج باریس ولم یتم التعامل معھا ضمن 

ود إلى إن "بعض ھذه القضایا  الھیئتین الفرعیتین. أشار أحد أعضاء الوف
 أكثر أھمیة وإلحاحاً عن غیرھا،" ودعا إلى المساواة في المعاملة.

وبینما اختلفت وجھات نظر األطراف أیضا حول كیفیة التخطیط للحوار 
،  وموعد انعقاد الدورة األولى لمؤتمر األطراف 2018التیسیري لعام 

س، وحول استخدام القرار العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باری
المقترح من الرئاسة كأساس للنص، إال أنھم اتفقوا على الحاجة إلى 

الوضوح بشأن كیفیة المضي قدما. وفي ھذا الصدد، سمعوا أنھ سیكون 
 ھناك نصاً جدیداً سیتم  توزیعھ "فور إعداده ".

تم انھاء مناقشة بعض نصوص المقررات خالل الجلسات العامة لمؤتمر 
راف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو ومؤتمر األط

 Marrakech Action"األطراف، وتم االحتفال بإعالن عمل مراكش 
Proclamation"  والذي أثار في بعض  األوقات موجة من القلق من ،

مجموعات من البلدان النامیة والمتقدمة على حد سواء.  وحیث أن االسم 
أي خریطة باللغة   MAPل مراكش  ھو المختصر إلعالن عم

االنجلیزیة، فقد شعر بعض أعضاء الوفود باألمل بأنھ یمكن أن یكون 
بمثابة خریطة  تجد من خاللھا مفاوضات مؤتمر األطراف العامل وسیلة 

 لبدء العمل والُمضي قدماً.
 

سیكون ملخص وتحلیل نشرة  ملخص وتحلیل نشرة مفاوضات األرض:
مفاوضات األرض حول مؤتمر تغیر المناخ المنعقد مراكش متاحاً یوم 

، على الموقع التالي: 2016نوفمبر/تشرین الثاني   21االثنین 
http://www.iisd.ca/climate/cop22/enb/  
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