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 نشرة مفاوضات األرض
 خذمت اخببريت نمفبوضبث انبيئت وانخىميت

 

انسبدست واألربعىن نههيئبث انفزعيت انذورة 

 انىشزة األخيزة

 7182ماٌو/ آٌار  88-8ملخص مؤتمر بون المعنً بتغٌر المناخ: 

ماٌو/ أٌار  18إلى  8انعمد مإتمر بون المعنً بتؽٌر المناخ فً الفترة من 

فً بون بؤلمانٌا. وشمل المإتمر الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة  2017

ة العلمٌة الفرعٌة للتنفٌذ والدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشور

والتكنولوجٌة والدورة الثالثة لبلجتماع األول للفرٌك العامل المخصص 

مشارن، من  3900المعنً باتفاق بارٌس. وحضر المإتمر أكثر من 

ممثل لهٌبات ووكاالت  1800مسبول حكومً، و  2000بٌنهم أكثر من 

و  األمم المتحدة، والمنظمات الحكومٌة الدولٌة ومنظمات المجتمع المدنً،

 عضواً من وسابل اإلعبلم. 70

ألر الفرٌك العامل المخصص النتابج التً تضع الخطوط العرٌضة للعمل 

 الذي تم أثناء الدورة وما لبلها فٌما ٌخص كل بند من بنود جدول األعمال. 

ألرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ نتابج حول ما ٌلً: السجبلت العامة المشار 

تفاق بارٌس )سجل المساهمات المحددة وطنٌاً( من ا 12-4إلٌها فً المادة 

)ببلؼات التكٌؾ(؛ والمسابل المتعلمة بؤلل البلدان نمواً؛  12-7والمادة  

وخطط التكٌؾ الوطنٌة؛ ونطاق وأسالٌب التمٌٌم الدوري آللٌة التكنولوجٌا 

استعراض مهام اللجنة الدابمة المعنٌة وفٌما ٌتعلك بدعم اتفاق بارٌس؛ 

المسابل المتصلة ببناء واالستعراض الثالث لصندوق التكٌؾ؛ وبالتموٌل؛ 

ترتٌبات لبلجتماعات الحكومٌة الدولٌة؛ ومختلؾ المسابل والمدرات؛ 

 اإلدارٌة والمالٌة.

وألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة نتابج حول ما ٌلً: 

فاق بارٌس؛ برنامج عمل نٌروبً؛ وإطار التكنولوجٌا الذي نص علٌه ات

والزراعة؛ والبحوث والرصد المنهجً؛ ومختلؾ المضاٌا المنهجٌة فً 

)النهج  6إطار االتفالٌة وبروتوكول كٌوتو؛ والمسابل المتعلمة بالمادة 

التعاونٌة( من اتفاق بارٌس؛ وأسالٌب المحاسبة عن الموارد المالٌة 

من  7-9 الممدمة والمعببة من خبلل المساعدات العامة بموجب المادة

 اتفاق بارٌس؛ والتعاون مع المنظمات الدولٌة األخرى.

وألرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

والتكنولوجٌة نتابج مشتركة حول تدابٌر االستجابة ونطاق المراجعة 

الدورٌة الممبلة للهدؾ طوٌل األجل الذي نصت علٌه االتفالٌة والتمدم 

 تحمٌمه، والذي تضمن كذلن ممرر مإتمر األطراؾ. المحرز نحو

ولد تم تخصٌص مزٌد من العمل لدفع جهود تفعٌل اتفاق بارٌس من خبلل 

المنالشات التمنٌة بطرٌمة متوازنة فً إطار عمل الهٌبات الفرعٌة الثبلثة. 

من العمل  اً كبٌر اً جزء وتم ترنوبدأ هذا العمل باتخاذ خطوات تدرٌجٌة، 

لثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ فً اتفالٌة األمم المتحدة للدورة الثا

اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ الممرر انعمادها فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً 

2017 . 

خلفٌة مختصرة حول اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ 

 واتفاق بارٌس وبروتوكول كٌوتو

ر المناخ بتبنً اتفالٌة األمم المتحدة بدأت االستجابة الدولٌة السٌاسٌة لتؽٌ
، ولد وضعت هذه االتفالٌة 1992اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ فً عام 

اطار العمل الذي ٌهدؾ إلى تثبٌت مستوى ؼازات الدفٌبة فً الؽبلؾ 
الجوي وذلن بهدؾ تجنب "التدخبلت الخطٌرة الناشبة عن أنشطة 

االتفالٌة التً دخلت حٌز بشرٌة". ولد وصل عدد األطراؾ المولعة على 
 طرفا.  197إلى  1994مارس/ آذار  21التنفٌذ فً 

اعتمد مإتمر األطراؾ فً دورته  1997وفً دٌسمبر/كانون األول 
الثالثة بروتوكول كٌوتو التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ 
الذي بموجبه التزمت الدول الصناعٌة والدول فً مرحلة التحول 

لتصادٌات السوق بتحمٌك أهداؾ تخفٌض االنبعاثات. ولد وافمت هذه ال
الدول المعروفة باسم االطراؾ المدرجة فً المرفك األول لبلتفالٌة 
االطارٌة، على تخفٌض اجمالً انبعاثات ستة من ؼازات الدفٌبة بمتوسط 

)فترة االلتزام  2012-2008فً الفترة من  1990% دون مستوٌات 5
هداؾ محددة تختلؾ من دولة ألخرى. هذا ولد دخل األولى( وبؤ

وولع علٌه  2005فبراٌر/شباط  16بروتوكول كٌوتو حٌز التنفٌذ فً 
 طرفا.  192اآلن 

 فً هذا العدد
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، اتفك مإتمر األطراؾ فً  2015كانون االول عام  /وفً دٌسمبر

دورته الحادٌة والعشرٌن التً ُعمدت فً بارٌس، فرنسا على اتفاق 
ستمدم المساهمات المحددة وطنٌا بارٌس الذي ٌنص على أن الدول 

والمتزاٌدة بصورة تدرٌجٌة وأن ٌتم مراجعة التمدم الكلً فً التخفٌؾ 
والتكٌؾ وُسبُل التنفٌذ كل خمس سنوات فً عملٌة التمٌٌم العالمً. دخل 

، واعتباراً  2016نوفمبر/تشرٌن الثانً  4اتفاق بارٌس حٌز التنفٌذ فً 
من  195طرؾ من أصل  144صدق علٌه  2017 أٌار/ماٌو 7من 

   األطراؾ المولعة على االتفاق.
انعمدت  : 7112إلى  7112المفاوضات طوٌلة األجل فٌما بٌن 

الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 
حٌث تمرر إنشاء  2005بروتوكول كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً عام 

النظر فً االلتزامات اإلضافٌة الفرٌك العامل المخصص المعنً ب
لؤلطراؾ المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول كٌوتو طبما 

من البروتوكول، وتُلزم هذه المادة األطراؾ المدرجة فً  9-3للمادة 
المرفك األول بالنظر فً التعهد بالتزامات إضافٌة لبل سبع سنوات 

دٌسمبر/كانون األول على األلل من نهاٌة فترة االلتزام األولى. وفً 
انعمد مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة عشر، وانعمد مإتمر  2007

األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو فً 
دورته الثالثة فً بالً، إندونٌسٌا ونتج عنه االتفاق على خارطة طرٌك 

لثالثة بالً للمضاٌا طوٌلة األجل. وألر مإتمر األطراؾ فً دورته ا
عشر خطة عمل بالً وأنشؤ الفرٌك العامل المخصص المعنً بالعمل 
التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفالٌة لٌكون مسإوالً عن أعمال 
التخفٌؾ والتكٌؾ والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء المدرات والرإٌة 
المشتركة حول العمل التعاونً طوٌل األجل. واستمرت المفاوضات 

ات اإلضافٌة للدول األطراؾ المدرجة فً المرفك األول حول االلتزام
 االلتزاماتضمن أعمال الفرٌك العامل المخصص المعنً بالنظر فً 

اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول 
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وشزة مفبوضبث 

      األرض         

كٌوتو. وتحدد الموعد النهابً الختتام المفاوضات ذات المسارٌن فً 
 . 2009كوبنهاؼن، الدانمرن 

: ُعمد مإتمر األمم المتحدة لتؽٌر المناخ فً دٌسمبر/كانون نهاغنكوب
فً كوبنهاؼن، الدانمرن. ولد شهد هذا الحدث رفٌع  2009األول 

ً حول الشفافٌة والعملٌة ذاتها. وبعد   منالشات مطولة،المستوى نزاعا
وافمت الوفود على "االحاطة علماً" باتفاق كوبنهاجن وإلى مد والٌات 

المتفاوضة حتى الدورة السادسة عشر لمإتمر األطراؾ المجموعات 
والدورة السادسة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 

أعلنت ما ٌزٌد على  ،2010. وفً عام 2010بروتوكول كٌوتو فً 
دولة  80دولة دعمها التفاق كوبنهاؼن. كما لدمت ما ٌزٌد على  140

 تخفٌؾ لدٌها. معلومات حول أهداؾ أو أعمال ال
ُعمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً  كانكون:

فً كانكون، المكسٌن حٌث لامت  2010دٌسمبر/كانون األول 
األطراؾ باعتماد اتفالٌات كانكون، ووافمت األطراؾ على النظر فً 

 .2015-2013مدى كفاٌة الهدؾ العالمً طوٌل األجل خبلل مراجعة 
ٌة كانكون فً إنشاء مإسسات وعملٌات جدٌدة وتشمل كما ساهمت اتفال

الصندوق األخضر للمناخ وإطار كانكون للتكٌؾ ولجنة التكٌؾ وآلٌة 
التكنولوجٌا والتً تتضمن اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة 

 تكنولوجٌا المناخ. 
ُعمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً دٌربان،  دٌربان:

. وتشمل نتابج مإتمر 2011نوب أفرٌمٌا فً دٌسمبر/كانون األول ج
دٌربان موافمة األطراؾ على بدء عمل الفرٌك العامل المخصص 
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز لٌُكلؾ بمهمة "إعداد بروتوكول أو 
أداة لانونٌة أخرى أو نتٌجة متفك علٌها ذات لوة لانونٌة بموجب 

 ،2015بٌمها على كل األطراؾ" بحد ألصى فً عام االتفالٌة ٌتم تط
. وباإلضافة إلى ذلن تم تكلٌؾ 2020حتى تدخل حٌز التنفٌذ عام 

الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز بالنظر 
والتً تتعلك  2020فً اإلجراءات الخاصة بؽلك فجوة طموح ما لبل 

 .درجة مبوٌة 2بهدؾ ألل من 
تم عمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً الدوحة،  :الدوحة

. ولد نتج 2012لطر فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً ودٌسمبر/ كانون األول 
عن هذا المإتمر حزمة من المرارات ٌشار إلٌها بـ "بوابة الدوحة للمناخ". 

ام وتتضمن هذه المرارات تعدٌبلت على بروتوكول كٌوتو لتحدٌد فترة التز
( واالتفاق على إنهاء عمل الفرٌك العامل 2020-2013ثانٌة )

المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراؾ المدرجة فً 
أٌضا الفرٌك العامل  لكٌوتو، وٌشمالمرفك األول بموجب بروتوكول 

المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفالٌة وإنهاء 
 بموجب خطة عمل بالً. المفاوضات

تم عمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر المناخ فً نوفمبر/ وارسو:  
. ولد ألر االجتماع المرار فً وارسو، بولندا 2013تشرٌن الثانً 

الخاص بالفرٌك العامل والذي ٌدعو األطراؾ إلى البدء فً أو تكثٌؾ 
وطنٌا. كما ألرت االستعدادات المحلٌة الخاصة بالمساهمات المحددة 

األطراؾ لراراً بإنشاء آلٌة وارسو الدولٌة حول الخسابر واألضرار 
وارسو للمبادرة المعززة لخفض  المتعلمة بآثار تؽٌر المناخ، وإطار

 االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً الدول النامٌة.
لمناخ فً لٌما، بٌرو فً انعمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌّر الٌما: 

ولد اعتمدت الدورة العشرون لمإتمر . 2014دٌسمبر/ كانون األول 
األطراؾ "نداء لٌما للعمل المناخً" والذي ٌدفع المفاوضات نحو اتفاق 

وٌشمل عملٌة تمدٌم ومراجعة المساهمات الممررة المحددة  2015عام 
. 2020ما لبل على المستوى الوطنً. كما تناول المرار تعزٌز طموح 

لراراً، وتشمل هذه المرارات عدة أمور من  19كما اعتمدت األطراؾ 
آلٌة وارسو الدولٌة للخسابر واألضرار، والبدء بٌنها: المساعدة فً تفعٌل 

فً برنامج عمل لٌما حول النوع االجتماعً، واعتماد إعبلن لٌما حول 
 التعلٌم وزٌادة الوعً.

فً بارٌس، فرنسا، فً نوفمبر/ تشرٌن  : عمد مإتمر تؽٌر المناخبارٌس
ونتج عنه اعتماد اتفاق بارٌس بشؤن  2015الثانً ودٌسمبر/كانون األول 

 عن باإلببلغاالتفاق أن تلتزم كل األطراؾ تؽٌر المناخ. وٌتضمن 
، 2020. وبحلول عام التً تنوي تحمٌمها مساهماتها المحددة وطنٌا

ها المحددة وطنٌا على إطار سٌُطلب من األطراؾ التً تحتوي مساهمات
أن تموم باإلببلغ عن مساهمات جدٌدة  2025زمنً ٌصل حتى عام 

واألطراؾ التً تحتوي مساهماتها المحددة وطنٌا على إطار زمنً ٌصل 
وبدءاً أن تموم باإلببلغ عن أو تحدٌث هذه المساهمات.  2030حتى عام 

ٌٌم العالمً عملٌة التم، ستتم كل خمس سنوات مراجعة 2023من عام 
  فً مجال التخفٌؾ والتكٌؾ وسبل التنفٌذ. للجهود الجماعٌة

 7عمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتؽٌر المناخ فً الفترة من  :مراكش
هذا  فً مراكش بالمؽرب، وشمل 2016تشرٌن الثانً / نوفمبر  18إلى 

اؾ الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطر المإتمر
ممررا، تتعلك عدة منها  35فً اتفاق بارٌس. واعتمدت األطراؾ 

ببرنامج العمل بموجب اتفاق بارٌس، بما فً ذلن االتفاق على أن هذا 
؛ وأن ٌخدم صندوق التكٌؾ 2018العمل ٌنبؽً أن ٌنتهً بحلول عام 

اتفاق بارٌس؛ واختصاصات لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات؛ والبدء 
من  5-9تحدٌد المعلومات التً ٌتعٌن تمدٌمها وفما للمادة فً عملٌة ل

االتفاق )الببلؼات المالٌة لفترة السنتٌن من جانب الدول المتمدمة(. 
واعتمدت  الدورة الثانٌة والعشرون لمإتمر األطراؾ أٌضا لرارات 
تتعلك بما ٌلً: تنفٌذ االتفالٌة، بما فً ذلن الموافمة على خطة العمل 

ٌة وارسو الدولٌة؛ وتعزٌز آلٌة التكنولوجٌا؛ ومواصلة وتعزٌز الخمسٌة آلل
 برنامج عمل لٌما بشؤن النوع االجتماعً.

 تمرٌر االجتماعات

انعمدت الجلسات العامة االفتتاحٌة للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق 

بارٌس والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌبة الفرعٌة 

ماٌو/ أٌار. وٌلخص هذا التمرٌر المنالشات  8ٌوم االثنٌن الموافك للتنفٌذ 

 التً أجرتها الهٌبات الثبلث استناداً إلى جدول أعمال كل منها.

وأجرى مإتمر األطراؾ العدٌد من األحداث الممررة بالتزامن مع انعماد 

 الهٌبتٌن الفرعٌتٌن.

المجتمعات حوار بٌن الجهات المعنٌة المتعددة بشأن تشغٌل منصة 

ماٌو/  17و 16: أجرٌت هذه الفعالٌة ٌومً المحلٌة والشعوب األصلٌة

أٌار، ولدم كارلوس فولر )بلٌز( ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

والتكنولوجٌة تمرٌراً عن الخطوات الممبلة فً الجلسة العامة الختامٌة 

 ماٌو/ أٌار. 18للهٌبة المنعمدة ٌوم الخمٌس الموافك 

ماٌو/ آٌار متاحة على  16خص المنالشات التً أجرٌت ٌوم الثبلثاء مل

الرابط التالً: 

http://enb.iisd.org/climate/sb46/enbots/16may.html ،

لى ماٌو/ آٌار متاحة ع 17وملخص المنالشات التً أجرٌت ٌوم األربعاء 

 http://enb.iisd.org/vol12/enb12700e.htmlالرابط التالً: 

ً للمادة   2-2عملٌة تحدٌد المعلومات الواجب تمدٌمها من األطراف وفما

ماٌو/ آٌار،  16أجرى هذا الحدث الممرر ٌوم الثبلثاء من اتفاق بارٌس: 

صه على الرابط التالً ومتاح ملخ

http://enb.iisd.org/vol12/enb12699e.html. 

 11: اجتمعت اللجنة من الخمٌس لجنة بارٌس المعنٌة باتفاق بارٌس

ماٌو/ آٌار. وملخص المنالشات التً أجرٌت  13ماٌو/ آٌار إلى السبت 

اح على الرابط التالً ٌوم الخمٌس مت

http://enb.iisd.org/vol12/enb12695e.html ومنالشات ٌوم ،

السبت على الرابط 

http://enb.iisd.org/vol12/enb12697e.htmlوفً ٌوم . 

 السبت، ألرت اللجنة النتابج التً توصلت إلٌها خبلل اجتماعها األول.   

: خبلل اجتماعها األول المنعمد نتائج لجنة بارٌس المعنٌة باتفاق بارٌس

ماٌو/ آٌار  13إلى  11خبلل الفترة من 

http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity(

)_building/items/10260.php اتفمت اللجنة على عدة أمور من ،

 بٌنها ما ٌلً: 

 أسالٌب وإجراءات عمل لجنة بارٌس المعنٌة باتفاق بارٌس :

إلرار المواعد اإلجرابٌة للجنة وأسالٌب عملها 

(PCCB/2017/1/3) األمانة استكشاؾ  ، والطلب إلى

الحلول التمنٌة لضمان مشاركة جمٌع األعضاء مشاركة كاملة 

 فً أنشطة اللجنة. 

  اعتماد 2020-7182تنفٌذ خطة عمل بناء المدرات للفترة :

خطة العمل الجارٌة للجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات لفترة 

http://enb.iisd.org/climate/sb46/enbots/16may.html
http://enb.iisd.org/climate/sb46/enbots/16may.html
http://enb.iisd.org/vol12/enb12700e.html
http://enb.iisd.org/vol12/enb12699e.html
http://enb.iisd.org/vol12/enb12699e.html
http://enb.iisd.org/vol12/enb12695e.html
http://enb.iisd.org/vol12/enb12695e.html
http://enb.iisd.org/vol12/enb12697e.html
http://enb.iisd.org/vol12/enb12697e.html
http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/10260.php
http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/10260.php
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وشزة مفبوضبث 

      األرض         

، والطلب إلى األمانة إعداد ممترحات 2019-2017السنتٌن 

الجهات المعنٌة المهتمٌن تمدٌم وثابك وتمارٌر بشؤن إنشاء وإلى 

بوابة إلكترونٌة لبناء المدرات، وترشٌح أعضاء اللجنة إلى 

 االتصال بالهٌبات المشكلة األخرى. 

  الموضوع/ المجال الذي تركز علٌه لجنة بارٌس المعنٌة ببناء

: تمٌٌم احتٌاجات بناء المدرات على النحو 7182المدرات فً 

لمحدد فً المصادر ذات الصلة واحتٌاجات العمل المتعلك ا

بالموضوع السنوي الذي تنفذه الهٌبات المشكلة األخرى، 

بؽرض تشكٌل مجموعات العمل للدعوة إلى تمدٌم وثابك 

 وتمارٌر حول الموضوع السنوي. 

  الموضوع/ المجال الذي تركز علٌه لجنة بارٌس المعنٌة ببناء

لة الموضوع أو المجال الذي تركز : مواص7188المدرات فً 

المتعلك بؤنشطة بناء المدرات المطلوبة  2017علٌه اللجنة فً 

ً فً إطار اتفاق بارٌس،  لتنفٌذ المساهمات المحددة وطنٌا

والمتعلك كذلن بالممثلٌن الممرر دعوتهم لحضور اجتماعات 

 اللجنة.  

 لمدرات التمرٌر السنوي الذي تمدمه لجنة بارٌس المعنٌة ببناء ا

إلى مإتمر األطراؾ بشؤن التمدم التمنً: وضع الخطوط 

 .    2017العرٌضة للتمرٌر واإلنتهاء منه فً أؼسطس/ آب 

 الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس 

انعمدت الجلسة العامة االفتتاحٌة للفرٌك العامل المخصص ٌوم االثنٌن 

 9رق االتصال ٌوم الثبلثاء ماٌو/ أٌار، تبلها اجتماع أحد ف 8الموافك 

ماٌو/ أٌار، لتحدٌد تنظٌم أعمال الفرٌك، بما فً ذلن إجراء منالشات حول 

كل بند من بنود جدول األعمال فً مشاورات ؼٌر رسمٌة. وانعمد فرٌك 

ماٌو/ أٌار  18و  17االتصال مرة أخرى ٌومً األربعاء والخمٌس 

ود جدول األعمال ومنالشة لبلستماع إلى تمارٌر مرحلٌة عن كل بند من بن

سبل المضً لدماً. نعرض فٌما ٌلً ملخص المنالشات المتعلمة بكل بند 

 من بنود جدول األعمال والتً أجرٌت فً مشاورات ؼٌر رسمٌة.

شدد مندوب إكوادور، نٌابةً عن مجموعة الـ : البٌانات اإلفتتاحٌة

اتفاق  /الصٌن، على أهمٌة الحفاظ على التوازن بٌن جمٌع عناصر77

إلى مفاوضات نصٌة بحلول الدورة الثالثة  االنتمالبارٌس، وضرورة 

والعشرٌن لمإتمر األطراؾ، وعلى أهمٌة المساهمات المحددة وطنٌاً 

 باعتبارها أداة ربٌسٌة لتمدٌم إجراء معزز فً إطار اتفاق بارٌس.

وذكرت مندوبة االتحاد األوروبً أن حلمات العمل واجتماعات المابدة 

ستدٌرة المنعمدة فً إطار الفرٌك العامل المخصص لد أثبتت جدواها الم

فً تعزٌز الفهم التمنً. ودعت إلى التحرن بعٌداً عن المنالشات المفاهٌمٌة 

وتزوٌد الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ بعناصر مسودة النص 

 حول كافة المضاٌا. 

ظلة، أن المنالشات والحظ مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن مجموعة الم

أصبحت اآلن أكثر والعٌة، وأكد على ضرورة ذلن للوفاء بمهام اتفاق 

 بارٌس.

وأكد مندوب سوٌسرا، نٌابةً عن مجموعة السبلمة البٌبٌة، أن األسلوب 

التمنً المتبع فً المنالشات هو أساس للمنالشات المابمة على النص فً 

 .2018عام 

لبلدان النامٌة متماربة التفكٌر، على وشددت مندوب إٌران، نٌابةً عن ا

الحاجة إلى الشفافٌة والشمولٌة واالتساق مع مبادئ االتفالٌة وأحكامها، 

 .2020وأهمٌة سبل التنفٌذ فً فترة ما بعد عام 

ألل البلدان نمواً، إلى تمدٌم مذكرات ؼٌر نٌابةً عن ودعا مندوب إثٌوبٌا، 

كانٌة اتخاذ بعض المرارات رسمٌة ومذكرات توضٌحٌة، مما ٌشٌر إلى إم

خبلل الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ. والحظ عدم التوازن فً 

المنالشات المتعلمة باإلببلغ عن االنبعاثات، ووصفها بؤنها أكثر تمدماً من 

 المنالشات المتعلمة بالدعم.

البرازٌل وجنوب أفرٌمٌا والهند نٌابةً عن مجموعة ودعا مندوب الصٌن، 

لصٌن، إلى بدء مفاوضات نصٌة فً ألرب ولت ممكن، والتركٌز على وا

التماٌز، وطبٌعة المساهمات المحددة وطنٌاً والمرونة المطلوبة مع البلدان 

 النامٌة.

التحالؾ البولٌفاري لشعوب أمرٌکا نٌابةً عن وأكد مندوب بولٌفٌا، 

وعلى البلتٌنٌة، على ضرورة تجنب إعادة التفاوض بشؤن اتفاق بارٌس 

التطرق إلى مبادئ االتفالٌة، بما فً ذلن المساواة والمسبولٌات المشترکة 

 لکن المتفاوتة.

الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة  نٌابةً عنوأفاد مندوب ؼواتٌماال، 

والكارٌبً، بؤن االنضمام إلى اتفاق بارٌس ٌمتضً االلتزام بمسبولٌة 

 العمل على نجاحها وطموحها وتمدمها.

المجموعة العربٌة، على  نٌابةً عنأكد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، و

ضرورة إعمال الشفافٌة فً جمٌع الجوانب، وخاصةً سبل التنفٌذ؛ 

والحاجة إلى التماٌز فً تناول تدابٌر التخفٌؾ، مشدداً على ضرورة 

 الربط بٌن اإلجراءات والدعم.

الدول الجزرٌة الصؽٌرة،  تحالؾ نٌابةً عنودعا مندوب جزر المالدٌؾ، 

إلى الشروع فً العمل بشؤن تحمٌك هدؾ مالً كمً جدٌد؛ والتوصل إلى 

لرار بشؤن صندوق التكٌؾ؛ وتحدٌد الخسابر واألضرار؛ واستكمال 

الذي سٌعمده مإتمر األطراؾ فً  2018تصمٌم الحوار التٌسٌري لعام 

 دورته الثالثة والعشرٌن.

لمجموعة األفرٌمٌة، على أوجه الترابط بٌن ا نٌابةً عنشدد مندوب مالً، 

بنود جدول األعمال وطلب من الرإساء المتشاركٌن تمدٌم مذكرة ؼٌر 

 إلزامٌة للمساعدة فً تمدم المفاوضات.

ابتبلؾ بلدان  نٌابةً عنوالترح مندوب جمهورٌة الكونؽو الدٌممراطٌة، 

المعززة  الؽابات المطٌرة، أن تمدم المإسسات المابمة على المبادرة

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان 

النامٌة دروس لٌمة لعمل الفرٌك العامل المخصص حول نتابج التخفٌؾ 

 المنمولة دولٌاً.

دعا مندوب اتحاد نمابات االمنظمات ؼٌر الحكومٌة األطراؾ إلى إدراج 

 محددة وطنٌاً.خطوات لبلنتمال العادل فً المساهمات ال

دعت مندوبة المنظمات المعنٌة بالمرأة والنوع االجتماعً إلى إشران 

 الخبراء المعنٌٌن بالشبون الجنسانٌة.

وحث مندوب المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالشباب علی الترکٌز علی 

التکٌؾ والشفافٌة، کما دعا مندوب شبکة العمل المناخً إلی المزٌد من 

 نب المجتمع المدنً.المشارکة من جا

وأعرب مندوب المنظمة الدولٌة لمساءلة الشركات عن أسفه نتٌجة عدم 

احتواء التمارٌر والوثابك الممدمة من األطراؾ على أي إشارة لتمدم 

اإلجراءات والدعم. ولال مندوب السكان األصلٌٌن أن "التعوٌضات ما 

ن الشعوب األصلٌة هً إال انبعاثات مخفٌة" ودعا إلى المشاركة الفعالة م

 فً عملٌة التمٌٌم العالمً.

: اتفمت األطراؾ على مواصلة جدول أعمال الدورة المسائل التنظٌمٌة

( والعمل FCCC/APA/2017/1األولى للفرٌك العامل المخصص )

 ضمن فرٌك اتصال واحد ٌموم بعمله من خبلل مشاورات ؼٌر رسمٌة.

لمملكة العربٌة السعودٌة( : أشارت سارة باعشن )اانتخاب أعضاء المكتب

ماٌو/  12الربٌسة المشاركة إلى أن الموعد النهابً لتمدٌم الترشٌحات هو 

أٌار وأنه سٌعاد النظر فً هذه المسؤلة فً الجلسة العامة الختامٌة. وفً 

ماٌو/ أٌار، أفاد كولٌن بٌن )جزر سلٌمان( بؤن  18ٌوم الخمٌس الموافك 

جموعات اإلللٌمٌة والدول الجزرٌة المشاورات مع رإساء ومنسمً الم

الصؽٌرة النامٌة لد أسفرت عن توصٌة اختٌار الفرٌك العامل المخصص 

جو تٌندال )نٌوزٌلندا( وسارة باعشن )المملكة العربٌة السعودٌة( لفترة 

 .2017إضافٌة مدتها سنة واحدة فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً 

)نتٌجة  78-/م أ 8إرشادات أخرى تتعلك بمسم التخفٌف من الممرر 

ً على النحو الموضح فً  بارٌس(: سمات المساهمات المحددة وطنٌا
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)إرشادات متعلمة بالمساهمات المحددة وطنٌاً(، معلومات  72الفمرة 

تٌسٌر وضوح المساهمات وشفافٌتها وفهمها على النحو الموضح فً 

ً الممدمة من األطراف 78الفمرة  ، وحساب المساهمات المحددة وطنٌا

)إرشادات حساب المساهمات  18على النحو الموضح فً الفمرة 

تولى جٌرترود والنسكً )النمسا( وسٌن لٌانػ تشٌاه المحددة وطنٌاً(: 

)سنؽافورة( تٌسٌر أعمال هذا البند. ونظرت األطراؾ فً هذه البنود 

 الفرعٌة الثبلثة معاً.  

فهم األثر  أعربت األطراؾ عن الحاجة لما ٌلً: إرشادات أخرى لتسهٌل

ً مع الحفاظ على طبٌعتها المحددة  اإلجمالً للمساهمات المحددة وطنٌا

وطنٌاً، الحفاظ على المرونة مع أنواع المساهمات المستمبلٌة، والتمٌٌز 

بٌن المضاٌا الممرر منالشتها فً إطار بندي التخفٌؾ والشفافٌة. وبالنظر 

ت بعض األطراؾ البدء إلى كثرة أنواع المساهمات المحددة وطنٌاً، الترح

باتباع الحد األدنى من الترتٌبات. وأٌدت العدٌد من األطراؾ استخدام 

عناصر المعلومات التً تمدمها األطراؾ التً تبلػ بمساهماتها المحددة 

 .21-/م أ 1من الممرر  27وطنٌاً كما هو موضح فً الفمرة 

ستنطبك  وألرت األطراؾ ضرورة االتفاق على ما إذا كانت اإلرشادات

على الجوالت األولى أم الجوالت البلحمة من المساهمات المحددة وطنٌاً، 

 وأكدت على أوجه الترابط مع إطار الشفافٌة.

وحث أحد األطراؾ على النظر فً المساهمات شبه الكمٌة أو ؼٌر 

 المحددة كمٌاً، وكٌفٌة استخدامها كمدخبلت فً عملٌة التمٌٌم العالمً.

رشادات ٌجب أن تسمح بالتطور بمرور الولت مع ولال البعض أن اإل

 توافر معلومات ومنهجٌات جدٌدة.

وأبرز مندوبو بعض البلدان لٌوداً تعترض اإلببلغ المتعلك ببناء المدرات. 

وأكد مندوبو العدٌد من البلدان النامٌة على أهمٌة المرونة ودعوا إلى 

 لبلدان النامٌة.التمٌٌز بٌن اإلرشادات الموجهة للبلدان المتمدمة وا

وفٌما ٌتعلك بنطاق اإلرشادات، رأى مندوبو العدٌد من األطراؾ وفرق 

البلدان المتمدمة أن هذا البند ٌمتصر على التخفٌؾ، وعارضتهم فً ذلن 

 عدة فرق من البلدان النامٌة.

وحث أحد األطراؾ من اإلرشاد المستمل بشؤن استخدام األراضً. وحث 

ضهم فً ذلن مندوب أحد األطراؾ، على مندوبو بضعة أطراؾ، وعار

إجراء منالشات مشتركة مع تلن التً تجرٌها الهٌبة الفرعٌة للمشورة 

 )النهج التعاونٌة(. 6العلمٌة والتكنولوجٌة بشؤن المادة 

واجتمعت األطراؾ فً مشاورات ؼٌر رسمٌة لمنالشة مسودة المذكرة 

 ؼٌر الرسمٌة التً أعدها المٌسران المتشاركان.

مزٌد من اإلرشاد والتوجٌه بشأن بالغات التكٌف باعتبارها أحد ال

ً والمشار إلٌها فً المادتٌن   81-2مكونات المساهمات المحددة وطنٌا

: تم تناول هذا البند فً مشاورات ؼٌر رسمٌة من اتفاق بارٌس 88-2و

تشارن فً تٌسٌرها بٌث الفندر )كندا( ونٌكوالس زامبرانو سانشٌز 

 )إكوادور(. 

ارت المنالشات حول الهٌكل األساسً للنتٌجة المحتملة الممترح من د

المٌسرٌن المتشاركٌن، والذي ٌتؤلؾ من: األؼراض والعناصر واألدوات 

 والمرونة واوجه الترابط.

وفٌما ٌتعلك بموضوعات العناصر واألؼراض ذات الصلة، لدمت 

فً توجٌه  األطراؾ عدداً من الخٌارات، باإلضافة إلى التراحٌن ساعدا

المنالشات. وأشارت األطراؾ إلى وجود عبللة ترابط واضحة بٌن 

الؽرض والعناصر، ما ٌشٌر إلى أن الؽرض ٌوجه اختٌار العناصر من 

ناحٌة، ولكن من ناحٌة أخرى تساهم عناصر كثٌرة فً أؼراض متعددة. 

وفٌما ٌتعلك بالعناصر، لدمت األطراؾ التراحات مختلفة منها: الظروؾ 

نٌة؛ واآلثار، ومواطن الضعؾ، وتمٌٌم المخاطر؛ والخطط، الوط

واألولوٌات واإلجراءات؛ الجهود التً تبذلها البلدان النامٌة والتمدم 

المحرز؛ واحتٌاجات دعم التكٌؾ؛ وعملٌتً المتابعة والتمٌٌم؛ والدعم 

الممدم من البلدان المتمدمة. ونالشت األطراؾ ما إذا كان ٌنبؽً وضع 

كة بالعناصر فمط، أو لابمة مشتركة تستكملها عناصر لابمة مشتر

 اختٌارٌة. والحظ الربٌسان المتشاركان تمدماً جٌداً بشؤن التمارب.   

وفٌما ٌتعلك باألدوات، أٌدت بعض األطراؾ استكشاؾ كٌفٌة استخدام 

 اإلرشادات الحالٌة لتجنب االزدواجٌة والمزٌد من أعباء اإلببلغ.

، حددت العدٌد من األطراؾ أوجه الترابط مع وفٌما ٌتعلك بالروابط

أدوات االتصال المابمة وأجزاء من اتفاق بارٌس، بما فً ذلن عملٌة 

التمٌٌم العالمً وإطار الشفافٌة. وفٌما ٌتعلك بالمرونة، تباٌنت وجهات نظر 

عناصر الببلؼات المشتركة أو الحد األدنى منها. ة األطراؾ حول ضرور

ٌكون  نأنه فً نظام تمدٌم الببلؼات طوعاً، لوالحظت بعض األطراؾ 

لعناصر الببلؼات المشتركة أو الحد األدنى من العناصر "معنى". والترح 

آخرون أنه بدون هذا الحد األدنى من العناصر المشتركة، فلن تتمكن 

الببلؼات من تمدٌم معلومات كافٌة عن العملٌات مثل عملٌة التمٌٌم 

 العالمً.

ماٌو/ آٌار، أصدر المٌسران المتشاركان  17الموافك  فً ٌوم األربعاء

 مذكرة ؼٌر رسمٌة منمحة. 

: تولى شٌانػ أسالٌب وإجراءات وإرشادات إطار شفافٌة العمل والدعم

ؼاو )الصٌن( وأندرو راكستراو )الوالٌات المتحدة( تٌسٌر أعمال 

 المشاورات ؼٌر الرسمٌة.

من خبلل أداة المٌسرٌن  وركزت المنالشات، التً تم تدشٌنها ورصدها

المتشاركٌن، على اآلتً: االعتبارات الشاملة لؤلسالٌب واإلجراءات 

واإلرشادات وتمرٌر الموابم الوطنٌة عن االنبعاثات بشرٌة المنشؤ حسب 

مصادرها وعملٌات التخلص منها عن طرٌك بوالٌع ؼازات الدفٌبة؛ 

وتحمٌك المساهمات والمعلومات البلزمة لتتبع التمدم المحرز فً تنفٌذ 

من اتفاق بارٌس )التخفٌؾ(؛ المعلومات  4المحددة وطنٌاً بموجب المادة 

من اتفاق بارٌس  7المتعلمة بآثار تؽٌر المناخ والتكٌؾ بموجب المادة 

)التكٌؾ(، حسب االلتضاء؛ والمعلومات المتعلمة بالدعم المالً ودعم نمل 

من اتفاق  11إلى  9مواد من التكنولوجٌا وبناء المدرات الممدم بموجب ال

بارٌس )سبل التنفٌذ(؛ ومراجعة الخبراء التمنٌٌن؛ والنظر التٌسٌري متعدد 

األطراؾ فً التمدم المحرز. ونالشت األطراؾ كذلن الخطوات الممبلة 

 للجزء الثالث من الدورة األولى للفرٌك العامل المخصص. 

محرز فً تنفٌذ وتحمٌك وفٌما ٌتعلك بالمعلومات البلزمة لتتبع التمدم ال

المساهمات المحددة وطنٌاً، دعا العدٌد من األطراؾ إلى تجنب 

االزدواجٌة. وشددت عدة وفود على العناصر المشتركة والمحددة لمختلؾ 

أنواع هذه المساهمات. وأعربت بعض األطراؾ عن للمها بشؤن تحدٌد 

مساهمات المساهمات من لطاع استخدام األراضً، وفضلوا إدراج تلن ال

تحت المعلومات الخاصة بحساب مساهمات األطراؾ. ودعا آخرون إلى 

التطرق إلى التماٌز، والترح أحدهم أن تمدم البلدان النامٌة معلومات عن 

 العوابك التً تعترض التنفٌذ، وعن سبل التنفٌذ المطلوبة للتؽلب علٌها.

ٌد وفٌما ٌخص مراجعة الخبراء التمنٌٌن، دعت األطراؾ إلى تحد

المدخبلت والمخرجات والنهج ذات الصلة بؤنواع محددة من المعلومات 

 المطلوب اإلببلغ بها.

وفٌما ٌتعلك بالنظر التٌسٌري متعدد األطراؾ فً التمدم المحرز، الترحت 

األطراؾ االستفادة من التجارب السابمة فً تحسٌن العملٌة، وتحدٌد 

 ٌات المستمبلٌة المحتملة.الخطوات وتنظٌم األعمال، بما فً ذلن الفعال

وبشؤن المعلومات المتعلمة بالدعم المالً ودعم نمل التكنولوجٌا وبناء 

المدرات، اتفمت العدٌد من األطراؾ على أن وضوح اإلببلغ وترابطه من 

شؤنه أن ٌحد من ازدواجٌة العمل وٌسهل عملٌة التمٌٌم العالمً. وأشار 

التكنولوجٌا ودعم بناء المدرات لد  البعض إلى أن المعلومات المتعلمة بنمل

تكون أكثر نوعٌة. ودعا مندوبو العدٌد من البلدان النامٌة إلى: األهداؾ 

والمبادئ التشؽٌلٌة؛ حذؾ اإلشارة إلى "البلدان األخرى التً تمدم الدعم" 

وتوضٌح أن تمدٌم الدعم من البلدان المتمدمة لٌس طوعٌاً. وأٌد بعض 

تموٌل المناخً وإعداد عملٌة لمساعدة البلدان المندوبٌن وضع تعرٌؾ لل

النامٌة على تحدٌد احتٌاجاتها المالٌة من أجل تعزٌز اإلجراءات. واستشهد 

البعض بخصابص تتعلك بمعلومات محددة عن تتبع تعببة األموال 
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 والدعم.

وفٌما ٌتعلك بالمعلومات المتعلمة بآثار تؽٌر المناخ والتكٌؾ معه، أشار 

د من البلدان المتمدمة إلى أنه "ٌتعٌن" على الدول األطراؾ مندوبو العدٌ

فً اتفاق بارٌس أن تمدم تمرٌراً عن إجراءات التكٌؾ، دافعٌن بؤنه ال 

داعً إلى تناول المرونة بالتفصٌل فً األسالٌب واإلجراءات 

واإلرشادات. ودعت مختلؾ البلدان المتمدمة إلى حذؾ اإلشارة إلى 

ذلن  ًأداة المٌسرٌن المتشاركٌن، وعارضهم فالخسابر واألضرار فً 

مندوبو بعض البلدان النامٌة،. ومن المسابل األخرى التً تم تناولها، 

ضرورة تفادي تحمٌل البلدان النامٌة أعباء ؼٌر مبررة، وفعالٌة واستدامة 

 إجراءات التكٌؾ.

 وفٌما ٌتعلك بالمعلومات المتعلمة بالدعم المالً ودعم نمل التكنولوجٌا

العدٌد من مندوبً  أشارودعم بناء المدرات المطلوب والممدم فعلٌاً، 

التحدٌات التً تواجهها ببلدهم فً اآلتً: تحدٌد  إلى البلدان النامٌة

الثؽرات فً المعلومات المتصلة باالحتٌاجات؛ تتبع الدعم؛ والفصل بٌن 

 دعم نمل التكنولوجٌا ودعم بناء المدرات. والترحت األطراؾ: إضافة

مبادئ فً إطار األهداؾ؛ بما فً ذلن معلومات عن تكالٌؾ المعامبلت؛ 

وتحدٌد دعم "التنمٌة و"دعم نمل التكنولوجٌا؛ وتجنب اإلشارات إلى 

ما ماإلببلغ بالمعلومات ذات الصلة "باستخدام الدعم وآثاره ونتابجه"، 

ٌعتبره البعض أفكاراً جدٌدة، مثل "وضع العمل" أو "االفتراضات 

 سٌة" الحتٌاجات الدعم.األسا

وشدد العدٌد من مندوبً البلدان النامٌة على أن العمل المعزز ٌتطلب 

ً معززاً، ودعوا إلى وضع تعرٌؾ لتموٌل المناخ والوضوح بشؤن  دعما

إمكانٌة الوصول للتموٌل. الترح بعض المندوبٌن، وعارضهم آخرٌن، 

ثٌرون إلى العمل إشارات محددة إلى مواد اتفاق بارٌس إضافٌة. وأشار ك

الجاري بشؤن األسالٌب فً إطار الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

والتكنولوجٌة باعتباره مساهمة مفٌدة للعمل فً إطار الفرٌك العامل 

 المخصص.

وأعربت األطراؾ، فً منالشتها للخطوات التالٌة للجزء الثالث من 

النطاق لما ٌلً:  الدورة األولى للفرٌك العامل المخصص، عن تؤٌٌد واسع

تمدٌم تمارٌر ووثابك مستهدفة من األطراؾ تركز على العناوٌن والعناوٌن 

الفرعٌة المحتملة الواردة فً المذكرة ؼٌر الرسمٌة التً أعدها المٌسران 

المتشاركان؛ حلمة عمل فٌما بٌن الدورات تستفٌد من أوجه المصور فً 

التمارٌر الممدمة خبلل هذه ؛ و2017حلمة العمل المنعمدة فً مارس/ آذار 

الحلمة. واتفمت األطراؾ على أن تركز حلمة العمل السابمة للدورة على 

المسابل التً تؽطٌها التمارٌر والوثابك الممدمة من األطراؾ وأن تتضمن 

منالشات تمنٌة بشؤن كٌفٌة تناول هذه التمارٌر والوثابك للمسابل الشاملة 

 الواردة فً لابمة ؼٌر شاملة.

ماٌو/ أٌار، أصدر المٌسران المتشاركان  17فً ٌوم األربعاء الموافك و

مذكرة ؼٌر رسمٌة تتضمن أفكاراً عن المنالشات فً المشاورات ؼٌر 

 الرسمٌة.

تولً تٌسٌر أعمال هذه المسائل المتعلمة بعملٌة التمٌٌم العالمً: 

لز المشاورات ؼٌر الرسمٌة كل من شولٌسا نؽوادال )جنوب أفرٌمٌا( وإٌ

المخرجات/ وبروس )التفٌا(. وتناولت المشاورات: الروابط والسٌاق 

النتابج واألسالٌب والمدخبلت. ولام المٌسران المتشاركان بتوزٌع خمس 

نسخ من مذكرتهم ؼٌر الرسمٌة أثناء االجتماع، والتً استندت إلى 

 المنالشات.

لبلدان النامٌة وفٌما ٌتعلك بالروابط والسٌاق المحتملٌن، أكد مندوبو بعض ا

على الترابط مع دعم الخسابر واألضرار، وأشار أحدهم إلى آثار تدابٌر 

االستجابة. ودعا مندوبو مختلؾ البلدان النامٌة إلى تفعٌل المساواة فً 

عملٌة التمٌٌم العالمً ودراسة كٌفٌة لٌام البلدان المتمدمة بدور لٌادي. وأكد 

عرٌؾ المساواة بطرٌمة عملٌة. مندوبو بعض البلدان المتمدمة صعوبة ت

 وأشار آخرون إلى الترابط مع دورة الطموح وأفضل العلوم المتاحة.

وفٌما ٌتعلك بالمخرجات/ النتابج المحتملة، أشارت العدٌد من األطراؾ 

إلى أن اتفاق بارٌس ٌضع الخطوط العرٌضة لنتابج عملٌة التمٌٌم العالمً، 

ة لتعزٌز التعاون الدولً وتحدٌد أفضل ودعا الكثٌرون إلى تنفٌذ هذه العملٌ

الممارسات والعوابك التً تعترض التنفٌذ وفرص التؽلب علٌها. وأشار 

البعض إلى أن المنالشات التً جرت حول أسالٌب عملٌة التمٌٌم العالمً 

ً إلى االستفادة من تجربة  ستمكن من تحدٌد النواتج. ودعا بعضهم أٌضا

، 2015إلى  2013عراض الفترة من حوار الخبراء المنظم بشؤن است

وال سٌما الطرٌمة التً ٌتبعها هذا الحوار الستخبلص المعلومات لتمدٌم 

 النواتج.

وفٌما ٌتعلك بؤسالٌب عملٌة التمٌٌم العالمً، اتفمت األطراؾ بوجه عام 

على أن تتضمن العملٌة مرحلة تمنٌة وسٌاسٌة. وأٌدت جمٌع األطراؾ، 

لبلدان النامٌة، اعتبار التمٌٌم العالمً من باستثناء فرٌك واحد من ا

العملٌات. وأشار الكثٌرون إلى أن مراحل عملٌة التمٌٌم العالمً تشمل: 

جمع المعلومات وتجمٌعها؛ والنظر فً هذه المدخبلت؛ وصٌاؼة النتابج. 

وشدد البعض على ضرورة الحفاظ على نزاهة المرحلة التمنٌة من 

أن ٌتولى مإتمر األطراؾ العامل بوصفه  العملٌة. والترح العدٌد منهم

اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس اإلشراؾ على عملٌة التمٌٌم العالمً، 

مع التراح البعض تشكٌل فرٌك اتصال مشترن للنظر فً نتابج المرحلة 

 التمنٌة.

والترح العدٌد من مندوبً البلدان النامٌة إضافة المساواة كؤحد مسارات 

لٌة التمٌٌم العالمً، ولكن اعترض مندوبو البلدان العمل فً إطار عم

المتمدمة على ذلن معتبرٌن المساواة مسؤلة شاملة تؽطٌها مهام العملٌة. 

كما تباٌنت اآلراء حول ما ٌلً: إدراج النظر فً الخسابر واألضرار؛ 

واإلطار الزمنً لعملٌة التمٌٌم العالمً، والترح البعض بدء العملٌة 

، فً حٌن الترح البعض األخر أن تستمر حتى 2020 اعتباراً من عام

؛ كما اختلفت اآلراء حول مشاركة ؼٌر األطراؾ من عدمها 2023

وكٌفٌة المشاركة. وأعرب فرٌك من البلدان النامٌة عن للمه إزاء استخدام 

بعض المصطلحات ؼٌر المدرجة فً اتفاق بارٌس، مثل "النواتج" و 

 "مسارات العمل".

المدخبلت، اتفمت األطراؾ على ما ٌلً: ٌمكن االستناد إلى وفٌما ٌتعلك ب

)مصادر المدخبلت فً عملٌة التمٌٌم  21-/م أ 1من الممرر  99الفمرة 

العالمً( فً وضع األساس لمابمة مدخبلت ؼٌر شاملة؛ ٌنبؽً ضمان 

التوازن بٌن مدخبلت التكٌؾ والتخفٌؾ وسبل التنفٌذ؛ وتعتبر الهٌبة 

المصدر األفضل للعلوم  ًالمعنٌة بتؽٌر المناخ هالحكومٌة الدولٌة 

ً بؤن اإلشارة إلى  المتاحة. وأحاط مندوبو بعض البلدان المتمدمة علما

من اتفاق بارٌس تعد أشمل من  1-2"تدفمات التموٌل" الواردة فً المادة 

سبل التنفٌذ. ودعا مندوبو مختلؾ البلدان النامٌة إلى تمدٌم مدخبلت بشؤن 

ل البعض عن أساس إدراجها. وسلطت ءضرار، فً حٌن تساالخسابر واأل

وء على ضرورة الموازنة بٌن المصادر الخاصة ضبعض األطراؾ ال

بالهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ والمصادر األخرى، فً 

حٌن رفضت أطراؾ أخرى الفكرة، مشٌرة إلى أن الهٌة توفر أفضل 

 العلوم المتاحة.

آلراء حول سبل المضً لدماً، بما فً ذلن الممترحات كما تباٌنت ا

المتعلمة بما ٌلً: تمدٌم الوثابك والتمارٌر، ومنها تلن المتعلمة بالمساواة؛ 

؛ 2015-2013ورلة تمنٌة عن الدروس المستفادة من استعراض الفترة و

ورلة ؼٌر رسمٌة ٌعدها المٌسران المتشاركان تحدد مجاالت االختبلؾ 

جتماع مابدة مستدٌرة بٌن الدورات لمنالشة العناوٌن. والترح والتمارب؛ وا

المٌسران المتشاركان إحالة مذكرتهما ؼٌر الرسمٌة مع توضٌح أنها ال 

تعبر عن اتفاق األطراؾ على العناوٌن، ودعا األطراؾ إلى تمدٌم تمارٌر 

 بشؤن العناوٌن المحتملة.

 لتنفٌذ ودعم االمتثال:أسالٌب وإجراءات التشغٌل الفعال للجنة لتسهٌل ا

تشارن فً تٌسٌر أعمال هذا البند كل من بٌتر هورن )استرالٌا( وجانٌن 

فٌلسون )بلٌز(. وتناولت المشاورات ؼٌر الرسمٌة نطاق عمل اللجنة 

ووظٌفتها، والمحفزات، والظروؾ والروابط الوطنٌة، باإلضافة إلى أمور 
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وشزة مفبوضبث 

      األرض         

 أخرى.

األطراؾ "تٌسٌر التنفٌذ" فٌما ٌتعلك بوظٌفة اللجنة، اعتبرت بعض 

و"تعزٌز االمتثال" من المهام الممٌزة. وركزت المنالشات كذلن حول ما 

فمط تتناول  إذا كانت أنشطة اللجنة ستتناول جمٌع أحكام االتفاق أو

األحكام الملزمة لانوناً. كما نالشت األطراؾ النواتج المختلفة والمشتركة 

 ق بارٌس.لؤلحكام الملزمة وؼٌر الملزمة التفا

وفٌما ٌتعلك بمحفزات العملٌة، أٌدت أحد فرق البلدان النامٌة المحفزات 

الذاتٌة فمط، فً حٌن شدد فرٌمان من فرق البلدان النامٌة وؼٌرها من 

الدول على ضرورة المحفزات اإلضافٌة. وعارض البعض المحفز الذي 

انة فضبل عن الترحته األمانة، مشٌرٌن إلى الدور الحٌادي الذي تلعبه األم

ً دورها فً جمع المعلومات، فً حٌن اعتبر أخرون ذلن سبب إلى الحاجة  ا

إلى المحفز الممترح من األمانة. وأٌد العدٌد محفز الترحه مإتمر 

األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس بشؤن المضاٌا 

ت مبكرة" النظامٌة. وعارض مندوبو بعض البلدان النامٌة وجود "إنذارا

 أو إصدار بٌانات عدم االمتثال.  

وفٌما ٌتعلك باإلمكانات والظروؾ، شدد مندوبو البلدان النامٌة على 

الحاجة إلى أسالٌب تتناول التماٌز. وذكر مندوبو العدٌد من البلدان النامٌة 

ومندوب إحدى البلدان المتمدمة أنه بإمكان اللجنة تحدٌد أنواع المرونة 

أساس كل حالة على حدة. ودعا مندوبو مختلؾ البلدان المكفولة على 

النامٌة إلى الربط بٌن آلٌة االمتثال وسبل التنفٌذ. وحذر فرٌك من البلدان 

 النامٌة، ودعمه مندوبو العدٌد من البلدان المتمدمة، من خلك حوافز سلبٌة.   

افٌة وفٌما ٌتعلك بؤوجه الترابط، لال كثٌرون أن أوجه الترابط بإطار الشف

كون مصدراً لمحفز موضوعً أو تلمابً أو كمساهمة فً تٌمكن أن 

)اآللٌة(،  4-6محفزات أخرى. وحث البعض على الربط بالمادة 

ن على ذلن. وتبادلت األطراؾ وجهات نظر متباٌنة وواعترض آخر

بشؤن دور مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق 

مندوبً البلدان النامٌة إلى ضرورة الحفاظ  بارٌس، ودفع عدد للٌل من

 على العمل على المستوى التمنً للجنة.    

: نالشت األطراؾ مسابل ذات مسائل أخرى تتعلك بتنفٌذ اتفاق بارٌس

صلة بصندوق التكٌؾ بخبلؾ المسابل األخرى ذات الصلة ببرنامج عمل 

 بارٌس.     

ر الرسمٌة حول هذا : تشارن فً تٌسٌر المشاورات ؼٌصندوق التكٌف

البند الفرعً بوٌنو أسٌسورا )األرجنتٌن( وبٌتر تٌربسترا )هولندا(. 

وبدأت منالشات األطراؾ بتناول األسبلة التوجٌهٌة التً طرحها 

المٌسران المتشاركان فٌما ٌتعلك بالحوكمة والترتٌبات المإسسٌة وأسالٌب 

بل المتصلة تشؽٌل صندوق التكٌؾ التً تحتاج إلى معالجة؛ والمسا

 بالضمانات الولابٌة التً ٌوفرها الصندوق لخدمة اتفاق بارٌس.

وفٌما ٌتعلك بؤسالٌب التشؽٌل، شدد مندوبو العدٌد من البلدان النامٌة على 

ضرورة الوصول المباشر إلى البلدان النامٌة. وأشار العدٌد من مندوبً 

دوق. ووافك البلدان المتمدمة إلى ضرورة تمٌٌم المٌزة النسبٌة للصن

الكثٌرون على دعوة بعض البلدان المتمدمة إلى إجراء منالشات تركز 

على ما ٌلً: الدور المستمبلً لصندوق التكٌؾ فً إطار تموٌل المناخ؛ 

ومصادر تموٌل التكٌؾ والترابط بٌنها؛ وما إذا كان صندوق التكٌؾ 

فاق سٌستمر فً خدمة بروتوكول كٌوتو وكٌفٌة ذلن، وبالتالً خدمة ات

بارٌس؛ والترتٌبات المإلتة؛ والجهة المسبولة عن تمدٌم التوجٌه واإلرشاد 

لصندوق التكٌؾ؛ ومعاٌٌر األهلٌة، ومراعاة ؼٌر األطراؾ فً اتفاق 

 بارٌس.

دخلت األطراؾ فً منالشة مطولة حول الخٌارات المتاحة أمام صندوق 

سً التكٌؾ لخدمة اتفاق بارٌس. وفضل البعض توضٌح الممر المإس

مندوبة الفرٌك المانونً التابع لؤلمانة على أسبلة  وأجابتللصندوق. 

األطراؾ حول الحد األدنى المانونً المطلوب للصندوق لكً ٌتمكن من 

خدمة اتفاق بارٌس، موضحة أن ذلن ٌستند إلى لرارات تكمٌلٌة لمرارات 

مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس 

األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو،  ومإتمر

دون اشتراط تزامنها. وأضافت أن المرارات المتعلمة بالحوكمة 

والترتٌبات واألسالٌب سوؾ تعتمد على األدوات أو االتفالات التً سوؾ 

 تستفٌد من الصندوق.

الموافمة ونظر مندوبو بعض البلدان النامٌة فً خٌار متاح أمام األطراؾ: 

على أن ٌمرر مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 

بروتوكول كٌوتو أن ٌخدم الصندوق اتفاق بارٌس وأن ٌخضع مجلس 

إدارة الصندوق إلشراؾ مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع 

األطراؾ فً اتفاق بارٌس؛ وأن ٌكلؾ باألعمال المتعلمة بمصادر 

ناد وصاٌة وأهلٌة أطراؾ اتفاق بارٌس إلى إٌرادات الصندوق، وإس

ً ٌنبؽً: أن ٌمرر  المجلس. والترح فرٌك من األطراؾ أنه للمضً لدما

مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو 

فً دورته الممبلة نمل الصندوق إلى إشراؾ مإتمر األطراؾ العامل 

؛ وأن ٌمرر األخٌر فً دورته بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس

التالٌة أن ٌخدم الصندوق اتفاق بارٌس؛ وأن تطبك لواعد الصندوق 

 حسبما ٌمتضٌه اختبلؾ الحال، مع إلرار الضمانات الولابٌة المابمة.

وفٌما ٌتعلك بالمضً لدماً، أشار مندوبو البلدان النامٌة إلى ضرورة 

 المشروعات ءاستثنا مل مع "كٌفٌة التعامعالجة المسابل االنتمالٌة، مثل 

ها ل عداداإلٌجري  كان التًأي تلن  " المابمة من االلتزام بمواد االتفاق

. وشددوا كذلن على ضرورة العمل على مسودة نص الممرر فً بالفعل

ألرب ولت ممكن. واتفمت األطراؾ على ضرورة لٌام األمانة بتحمٌل 

لعامل بوصفه اجتماع لابمة بالمرارات ذات الصلة بمإتمر األطراؾ ا

األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو على المولع الشبكً التفالٌة األمم المتحدة 

اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ، وسلط أحد األطراؾ الضوء على ممرر 

مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو 

 (.2-م أ إ 5بشؤن صندوق التكٌؾ )الممرر / 2006لعام 

ماٌو/ أٌار، أصدر المٌسران المتشاركان  16ً ٌوم الثبلثاء الموافك وف

مذكرة ؼٌر رسمٌة، تضمنت مذكرات توضٌحٌة حول المنالشات 

ومرفمٌن: تضمن المرفك األول لابمة بالخٌارات والعناصر التً حددتها 

األطراؾ رداً على األسبلة التوجٌهٌة؛ والمرفك الثانً أعدته إدارة الشبون 

ٌة التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ بشؤن المانون

المشاورات ؼٌر الرسمٌة حول المسابل المتصلة بترتٌبات الصندوق 

 لخدمة اتفاق بارٌس.

: تولى الربٌسان المتشاركان للفرٌك مسائل أخرى بخالف صندوق التكٌف

ات العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس التشارن فً تٌسٌر المشاور

رت الربٌسة المتشاركة باعشن األطراؾ بعدم وجود ؼٌر الرسمٌة. وذكّ 

وضع رسمً لمابمة المسابل التسعة اإلضافٌة المحتملة التً لم ٌتناولها 

برنامج عمل اتفاق بارٌس والمدرجة فً المذكرة ؼٌر الرسمٌة التً أعدها 

الربٌسان المتشاركان، ودعت األطراؾ إلى النظر فً كل مسؤلة، 

لتطرق إلى األسبلة المدرجة فً المذكرة التوضٌحٌة التً أعدها وا

ً وأٌن؟ هل هنان حاجة إلى  الربٌسان المتشاركان: هل العمل جارٌا

األعمال التحضٌرٌة، وأٌن؟ وما هو اإلطار الزمنً لهذا العمل؟ وتبادلت 

األطراؾ اآلراء بشؤن ما ٌلً: التمدم المحرز والخطوات اإلجرابٌة التً 

نتدى تدابٌر االستجابة من خدمة اتفاق بارٌس؛ وأسالٌب االعتراؾ تمكن م

بجهود التكٌؾ التً تبذلها البلدان النامٌة. وأوكلت األطراؾ إلى الربٌسٌن 

المتشاركٌن السعً للحصول على توضٌحات ؼٌر رسمٌة من ربٌسً 

ن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بشؤ

 نطاق المنالشات الجارٌة حول المنتدى المحسن لتدابٌر االستجابة.

ونظرت األطراؾ كذلن فً أسالٌب اإلببلغ بالمعلومات واإلرشادات 

سنتٌن إلى الكٌانات العاملة فً اآللٌة المالٌة. ورأت بعض ال لفترة

األطراؾ أنه رؼم وجود تكلٌؾ بمنالشة المعلومات، إال أنه ال ٌوجد 

ثل لمنالشة األسالٌب. ودفعت أطراؾ أخرى بضرورة عدم تكلٌؾ مما

تجاوز التكلٌؾ الصرٌح المنصوص علٌه فً اتفاق بارٌس. وفٌما ٌتعلك 
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باإلرشادات، أشارت العدٌد من األطراؾ إلى أن األحكام المابمة المتعلمة 

 باإلرشاد تنطبك مع إجراء التؽٌٌرات البلزمة.

مبدبٌة الممدمة من مإتمر ونظرت األطراؾ أٌضا فً اإلرشادات ال

األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس إلى الصندوق 

الخاص بؤلل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتؽٌر المناخ وإرشادات 

المإتمر ذاته بشؤن تعدٌل المساهمات المابمة المحددة وطنٌاً. ووفماً للعدٌد 

من األولوٌات، مشٌرٌن إلى أنه من األطراؾ، ال ٌعتبر أي من البندٌن 

عندما تبدأ األطراؾ فً اتفاق بارٌس بتمدٌم الدعم عن طرٌك الصندوق 

الخاص بؤلل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتؽٌر المناخ، فإنها تستطٌع 

فً ذلن الولت تمدٌم اإلرشاد إلى مرفك البٌبة العالمٌة الذي ٌدٌر تلن 

ة بتعدٌل المساهمات المحددة وطنٌاً، الصنادٌك. وبشؤن اإلرشادات الخاص

أوضحت العدٌد من األطراؾ أن اإلرشاد الخاص بإرسال المساهمات 

 المحددة وطنٌاً ٌؽطً بالفعل معظم التفاصٌل ذات الصلة.

وفٌما ٌتعلك بعملٌة وضع هدؾ تموٌلً جماعً كمً جدٌد، الترح مندوبو 

العامل بوصفه اجتماع العدٌد من البلدان النامٌة أن ٌكلؾ مإتمر األطراؾ 

األطراؾ فً اتفاق بارٌس بإجراء منالشات حول هذا البند لتحدٌد صٌؽة 

المفاوضات وأسلوبها. وحث مندوب أحد األطراؾ على تناول هذا البند 

"فً ألرب ولت ممكن" فً حٌن عارض طرؾ آخر ذلن، مإٌداً إدراجه 

ً دورته فً جدول أعمال المإتمر المذكور، وفً مداوالت المإتمر ف

األولى. وعارض أحد األطراؾ النظر فً هذه المسؤلة فً إطار الهٌبة 

 الفرعٌة للتنفٌذ.

لدمت الربٌسة المتشاركة باعشن مسودة مذكرة ؼٌر رسمٌة، وأوضحت 

أنها تتضمن خطوات ممبلة ممترحة بشؤن أربع مسابل، وهً: تمكٌن 

ؾ بجهود منتدى تدابٌر االستجابة من خدمة اتفاق بارٌس؛ واالعترا

التكٌؾ التً تبذلها البلدان النامٌة؛ واإلرشادات المبدبٌة الممدمة من مإتمر 

األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس إلى الصندوق 

األخضر للمناخ ومرفك البٌبة العالمٌة، والصندوق الخاص بؤلل البلدان 

إال أحد األطراؾ نمواً، والصندوق الخاص بتؽٌر المناخ. ورداً على س

حول كٌفٌة "نشر" الفهم المشترن بشؤن مختلؾ المسابل، أشارت باعشن 

إلى أن المذكرة ؼٌر الرسمٌة والنتابج التً خلص إلٌها الفرٌك العامل 

المخصص من الخٌارات الممكنة. وفٌما ٌتعلك بااللتراح الداعً إلى 

األولى لمإتمر  تحفٌز مهمة إعداد اإلرشادات فً الجزء الثالث من الدورة

األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس حتى تتمكن 

اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل من إعداد مسودة باإلرشادات لتمدٌمها 

خبلل الدورة الثانٌة للمإتمر، الترح أحد فرق البلدان النامٌة تمدٌم 

عً كمً جدٌد اإلرشادات مبكراً. وفٌما ٌتعلك بعملٌة وضع هدؾ جما

بشؤن التموٌل، اتفمت العدٌد من األطراؾ على اإلشارة إلى هذه المسؤلة 

باعتبارها مسؤلة "مكلؾ بها" وإضافة إشارة إلى الفمرة ذات الصلة فً 

نتابج بارٌس. ولال بعض مندوبً البلدان والفرق النامٌة أنهم سٌمترحون 

 نصاً أفضل بشؤن خٌار بدء العمل فً ولت مبكر.

أحد األطراؾ إلى الوضوح اإلجرابً بشؤن الطرٌمة التً سٌتبعها ودعا 

المنتدى المعنً بتدابٌر االستجابة لتمدٌم تمارٌره إلى الفرٌك العامل 

معارضة من آخرٌن. وبشؤن  هذه المخصص، ولكن واجهت دعوته

ة إعداد مسودة ممرر ٌاالعتراؾ بجهود التکٌؾ، نالشت األطراؾ کٌف

کٌؾ وفرٌك الخبراء المعنً بؤلل البلدان نمواً إلى بشؤن توصٌات لجنة الت

 مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس.

: فً اجتماع فرٌك فرٌك االتصال الخاص بالفرٌك العامل المخصص

 18ٌار والخمٌس أماٌو/  17ٌومً األربعاء الموافك االتصال المنعمد 

ل مسودة نتابج الفرٌك العامل ت المنالشات حوركزماٌو/ آٌار، ت

 المخصص والطرٌك نحو األمام.  

وفٌما ٌتعلك بالنتابج، أكدت عدة فرق من البلدان النامٌة على الحاجة إلى 

 2020تحمٌك التوازن بٌن بنود جدول األعمال؛ وبٌن عمل ما لبل عام 

وما بعده؛ وبٌن العمل والدعم. وأٌد مندوب جنوب أفرٌمٌا، نٌابةً عن 

موعة األفرٌمٌة، ومندوب إٌران، نٌابةً عن البلدان النامٌة متماربة المج

 التفكٌر، إعطاء األولوٌة للعمل بشؤن المضاٌا "األلل نضجاً".

وركز مندوبو عدة بلدان على الطرٌمة التً تكشؾ عن نتابج المنالشات 

 المتعلمة بصندوق التكٌؾ. وأفاد مندوب إثٌوبٌا، نٌابةً عن ألل البلدان نمواً 

والمجموعة األفرٌمٌة والوالٌات المتحدة، بؤن مسودة النتابج لم ترصد أي 

تمدم محرز. وأكد مندوب جزر المالدٌؾ، نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة 

الصؽٌرة، بدعم من مندوب البرازٌل، النٌابة عن األرجنتٌن وأوروؼواي، 

التكٌؾ على الحاجة إلى إجراء حوار متعمك بشؤن أسلوب إدارة صندوق 

 الذي ٌخدم اتفاق بارٌس وأسالٌب عمله.

وعارض مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن مجموعة المظلة، على فمرة تنص 

على أن الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ ستنظر فً ضرورة 

الوضوح اإلجرابً فٌما ٌتعلك بمسودات الممررات فً الدورة األولى 

ماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس بشؤن لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجت

منتدى تدابٌر االستجابة واالعتراؾ بجهود التكٌؾ. وأكد مندوب الوالٌات 

 المتحدة على وضوح هذه المهام.

وفٌما ٌتعلك بالعمل فً المستمبل، اختلفت آراء األطراؾ بشؤن الحاجة إلى 

ً أن تمدٌم تمارٌر أو ورلات تمنٌة وعن ماهٌة وعدد المسابل التً ٌنبؽ

تتناولها اجتماعات المابدة المستدٌرة، وكذلن عن تولٌت إجراء حلمات 

 العمل ذات الصلة، أي فٌما بٌن الدورات أو ما لبلها أو أثنابها.

وشارن المندوبون فً منالشات مطولة بشؤن هذا العمل التمنً فً 

 المستمبل. وأٌد مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن مجموعة المظلة، تمدٌم تمارٌر

ووثابك عن عملٌة التمٌٌم العالمً واالمتثال. ودعم مندوب البلدان النامٌة 

متماربة التفكٌر عمد اجتماع مابدة مستدٌرة لبل الدورة لتناول موضوع 

الشفافٌة، وعارض عمد اجتماعات مابدة مستدٌرة حول التخفٌؾ وعملٌة 

عملٌة التمٌٌم التمٌٌم العالمً، ودعم التراح تمدٌم تمارٌر ووثابك تركز على 

العالمً. وأٌد مندوب االتحاد األوروبً إجراء حلمة عمل لمدة ٌومٌن 

بشؤن الشفافٌة. ودعم مندوب سوٌسرا، نٌابةً عن مجموعة السبلمة البٌبٌة: 

عمد اجتماع مابدة مستدٌرة لبل الدورة بشؤن التخفٌؾ؛ وحلمة عمل لمدة 

ببلؼات التكٌؾ وعملٌة ٌومٌن بشؤن الشفافٌة؛ وتمدٌم وثابك وتمارٌر حول 

التمٌٌم العالمً. ولال أنه "ؼٌر ممتنع" بضرورة عمد اجتماع مابدة 

مستدٌرة حول االمتثال. وأٌد مندوب ألل البلدان نمواً اجتماعات المابدة 

المستدٌرة حول جمٌع بنود جدول األعمال التً ٌنبؽً أن تستفٌد من 

ضاء. ودعم مندوب تحالؾ الوثاق والتمارٌر والورلات التمنٌة، حسب االلت

الدول الجزرٌة الصؽٌرة تمدٌم وثابك وتمارٌر تركز على ببلؼات التكٌؾ 

وعملٌة التمٌٌم العالمً، واجتماع مابدة مستدٌرة أثناء الدورة حول 

االمتثال. وأٌد مندوب ؼواتٌماال، نٌابةً عن الرابطة المستملة المرٌكا 

عن عملٌة التمٌٌم العالمً تحدد  البلتٌنٌة والكارٌبً، تمدٌم تمارٌر ووثاق

مجاالت التمارب واالختبلؾ. ودعا مندوب المجموعة األفرٌمٌة إلى عمد 

اجتماع مابدة مستدٌرة حول عملٌة التمٌٌم العالمً. وأٌد مندوب البرازٌل، 

وكذلن األرجنتٌن وأوروؼواي، اجتماعات المابدة المستدٌرة بشؤن 

 التخفٌؾ وببلؼات التكٌؾ واالمتثال.

الترح بلل فترة ما بعد الظهٌرة، وحول اجتماعات المابدة المستدٌرة، خ

، بدعم من مندوب المجموعة األفرٌمٌة مندوب مجموعة السبلمة البٌبٌة

ومندوب ألل البلدان نمواً ومندوب االتحاد األوروبً ومندوب النروٌج، 

 تخصٌص ٌوم واحد للتخفٌؾ وٌومٌن للشفافٌة والترح مندوب األرجنتٌن،

نٌابةً عن البرازٌل وأوروجواي، تخصٌص ٌوم واحد لببلؼات التكٌؾ. 

وأكد مندوب المجموعة األفرٌمٌة، بدعم من مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة 

الصؽٌرة ومندوب الرابطة المستملة المرٌكا البلتٌنٌة والكارٌبً، على 

ضرورة تخصٌص ٌوم واحد من اجتماعات المابدة المستدٌرة لشفافٌة 

. وتساءل مندوبا أسترالٌا ونٌوزٌلندا عن مدى مبلءمة تخصٌص ٌوم الدعم

كامل للدعم، مشٌرٌن إلى أن هذا لٌس سوى أحد المجاالت التً تحتاج 

 إلى مزٌد من المنالشة.

والترح مندوب الصٌن إجراء حلمة عمل لمدة ٌوم واحد بشؤن الشفافٌة، 
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عارض عمد وتمسٌمها إلى جزبٌن، أحدهما للدعم واآلخر للتكٌؾ، و

اجتماع مابدة مستدٌرة حول "المساهمات المحددة وطنٌاً". وأٌد عمد 

اجتماع مابدة مستدٌرة حول ببلؼات التكٌؾ. وأكدت أطراؾ أخرى 

 تفضٌلها الجتماعات المابدة المستدٌرة.

الترحت الربٌسة المتشاركة باعشن: عمد اجتماع مابدة مستدٌرة لمدة 

وم واحد لشفافٌة الدعم، واستعراض ص ٌٌٌومٌن بشؤن الشفافٌة، وتخص

الخبراء التمنٌٌن، والنظر التٌسٌري المتعدد األطراؾ، وتخصٌص الٌوم 

اآلخر لشفافٌة العمل، بما فً ذلن التخفٌؾ والتكٌؾ؛ واجتماع مابدة 

مستدٌرة لمدة ٌوم واحد بشؤن ببلؼات التكٌؾ؛ واجتماع مابدة مستدٌرة 

ً عمد اجتماعٌن لمدة ٌوم واحد بشؤن عملٌة التمٌٌم  العالمً. والترح أٌضا

 فً نفس الولت أثناء الدورة بشؤن التخفٌؾ واالمتثال.

ودعا مندوب المجموعة األفرٌمٌة إلى اإلشارة إلى ارتباط استعراض 

الخبراء التمنٌٌن والنظر التٌسٌري المتعدد األطراؾ بشفافٌة الدعم. 

ذؾ اإلشارة إلى والترح مندوب البلدان النامٌة متماربة التفكٌر ح

 استعراض الخبراء التمنٌٌن والنظر التٌسٌري المتعدد األطراؾ.

اختتم الربٌسان المتشاركان اجتماع فرٌك االتصال، مشٌرٌن إلى أنهما 

 سٌمومان بمراجعة مسودة النتابج.

ماٌو/ أٌار، عرض الربٌس المتشارن تٌندال مسودة  18وفً ٌوم الخمٌس 

(، مشٌراً إلى أن الوثٌمة تضمنت FCCC/AP A/2017/L.2النتابج )

ثبلثة خٌارات: التراح للعمل لبل الدورة وأثناء الدورة؛ دعوات لتمدٌم 

 3تمارٌر ووثابك حول بنود جدول أعمال الفرٌك العامل المخصص من 

من جدول أعمال  8، واالعتراؾ بالتمدم المحرز فً إطار البند 7إلى 

واصلة العمل خبلل الجزء الرابع الفرٌك )مسابل أخرى(؛ واالتفاق على م

 من الدورة األولى للفرٌك العامل المخصص.

وبعد االتفاق على نمطة نظام لدمها مندوب ألل البلدان نمواً، والتً 

" دون موافمة ذات توزٌع محدودأشارت إلى عدم إمكانٌة إصدار وثابك "

ثة، فرٌك االتصال وعدم التشاور مع جمٌع األطراؾ بشؤن الخٌارات الثبل

وبعد النظر فً الممترح الممدم من مندوب المجموعة األفرٌمٌة، وافك 

الفرٌك العامل المخصص على منالشة الخٌار األول فمط وإدراجه فً 

 النص. 

وطلب مندوب أسترالٌا تنظٌم اجتماع المابدة المستدٌرة بشؤن عملٌة التمٌٌم 

دمة من األطراؾ العالمً مع األخذ فً االعتبار الوثابك والتمارٌر المم

بدال من المذكرة ؼٌر الرسمٌة التً أعدها المٌسران المتشاركان. وطلب 

مندوب ألل البلدان نمواً، بدعم من مندوب الوالٌات المتحدة، استخدام 

 .المذكرة ؼٌر الرسمٌة والوثابك والتمارٌر الممدمة من األطراؾ

أخذ آراء األطراؾ وطالب مندوب البلدان النامٌة متماربة التفكٌر بتؽٌٌر "

الموضحة ومضمون المذكرة ؼٌر الرسمٌة فً االعتبار" إلى "اإلحاطة 

علماً، حسب االلتضاء" فً فمرة بشؤن دعوة األطراؾ إلى تمدٌم تمارٌر 

 ووثابك بشؤن المزٌد من العمل على عملٌة التمٌٌم العالمً.

ولد لخص الربٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص، تٌندال، 

ٌبلت الممترحة فً النتابج. ثم اعتمدت األطراؾ النتابج بصٌؽتها التعد

 المعدلة شفوٌاً.

: ألر الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس الجلسة الختامٌة

ماٌو/  18ٌوم الخمٌس  (FCCC/APA/2017/L.2)نتابج اجتماعه 

 آٌار.

ثار ودعت الربٌسة المتشاركة باعشن األمانة إلى تمدٌم تمرٌر عن اآل

اإلدارٌة واآلثار المتعلمة بالموازنة المترتبة على نتابج عمل الفرٌك العامل 

المخصص. ولال مندوب األمانة أن عمد ثبلثة من اجتماعات المابدة 

المستدٌرة لبل الدورة بالتزامن مع اجتماع الفرٌك العامل المخصص 

ً لدره  ً إضافٌا تمدٌم ألؾ ٌورو، ودعت األطراؾ إلى  385ٌتطلب مبلؽا

مساهمات. وأضافت أن من شؤن هذا التمرٌر أن ٌكشؾ عن عدم إمكانٌة 

 تنظٌم اجتماعات المابدة المستدٌرة مع عدم توافر تموٌل إضافً.

اعتمد الفرٌك العامل المخصص بعد ذلن التمرٌر 

(FCCC/APA/2017/L.1) . 

تضمنت الجلسة العامة للفرٌك العامل المخصص لحظة صمت تكرٌماً 

ٌر البٌبة الهندي السابك أنٌل مادهاؾ دٌؾ الذي توفً فجؤة لروح وز

 الشهر الماضً.

/ الصٌن، إلى عمد 77وتطلع مندوب إكوادور، نٌابةً عن مجموعة الـ 

اجتماع المابدة المستدٌرة أثناء الدورة وإتاحة الفرصة لتمدٌم تمارٌر 

ووثابك حول التخفٌؾ وإطار الشفافٌة. وأكد مجدداً على أن صندوق 

التكٌؾ سٌخدم اتفاق بارٌس على النحو المتفك علٌه، وشدد على ضرورة 

مواصلة تناول المسابل اإلجرابٌة، وأكد على أهمٌة وضع هدؾ جماعً 

 جدٌد بشؤن التموٌل.

االتحاد األوروبً إلى إحراز تمدم جٌد فً شفافٌة العمل  ةوأشارت مندوب

ؾ طرٌمة فهم عملٌة والدعم وصندوق التكٌؾ، ولكنها أحاطت علماً باختبل

التمٌٌم العالمً. وأٌدت المشاركة المناسبة من جانب الجهات المعنٌة من 

 ؼٌر األطراؾ.

ولال مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن مجموعة المظلة، أن المجموعة كانت: 

تتطلع إلى مزٌد من التفاصٌل حول ببلؼات التكٌؾ؛ واعتبرت شفافٌة 

ة لفهم األهداؾ الجماعٌة والفردٌة؛ إجراءات التخفٌؾ أمراً بالػ األهمٌ

وألرت المجموعة أن عملٌة التمٌٌم العالمً تعد ممحورٌة فً دفع الطموح 

 الجماعً.

دعا مندوب سوٌسرا، نٌابةً عن مجموعة السبلمة البٌبٌة، إلى إحراز تمدم 

تمنً ال تهدده المنالشات السٌاسٌة التً أجراها فرٌك االتصال التابع 

لمخصص، ودعا إلى عمد دورات مسابٌة لتمكٌن الخبراء للفرٌك العامل ا

 التابعٌن للمجموعات المترابطة بالمشاركة فً المفاوضات.

ولال مندوب جزر المالدٌؾ، نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة، 

أن التمدم "مختلط" عبر المجاالت المواضٌعٌة، وطلب تعوٌض الولت 

 الضابع على وجه السرعة.

وب إٌران، نٌابةً عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر، ال بد من ولال مند

توضٌح المسبولٌة التارٌخٌة والمدرات ذات الصلة فً الترتٌبات التً 

 تجري منالشتها لتنفٌذ اتفاق بارٌس ودعا إلى التحلً بمزٌد من الثمة.

لى وأكد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، نٌابةً عن المجموعة العربٌة، ع

ضرورة الحفاظ على التوازن بٌن مختلؾ عناصر اتفاق بارٌس واستكمال 

المفاوضات بشؤن مسابل إضافٌة فً إطار الفرٌك العامل المخصص. 

وشدد على أوجه الترابط المابمة بٌن ببلؼات التكٌؾ وإطار الشفافٌة 

وعملٌة التمٌٌم العالمً، فضبل عن سبل التنفٌذ، وبناء المدرات، ونمل 

 ولوجٌا، وتدابٌر االستجابة.التكن

الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌنٌة  نٌابةً عنوشدد مندوب ؼواتٌماال، 

عملٌة التمٌٌم والكارٌبً على اآلتً: الحاجة إلى إحراز مزٌد من التمدم فً 

لكونهما ذا أهمٌة كبٌرة لتحمٌك  2018؛ والحوار التٌسٌري لعام العالمً

واعتبار شفافٌة العمل وشفافٌة الدعم من  المسار الذي طالب به العلم؛

 دعابم الثمة بٌن األطراؾ.  

التحالؾ البولٌفاري لشعوب أمرٌكا  وأشارت مندوبة بولٌفٌا، نٌابةً عن

جدول األعمال، لنود المتعددة البالبلتٌنٌة، إلى ضرورة تحمٌك التوازن بٌن 

ت على وركابز التخفٌؾ والتكٌؾ وسبل التنفٌذ وبناء المدرات. وشدد

ضرورة: االعتراؾ بالمدرات الخاصة للدول المختلفة؛ والتمٌٌز بٌن تلن 

األطراؾ ؼٌر الراؼبة فً التولٌع على اتفاق بارٌس واألطراؾ ؼٌر 

 المادرة على بذلن، دون معالبة األخٌر.

علمت الربٌسة المتشاركة باعشن الجزء الثالث من الدورة األولى للفرٌك 

مساًء لتذكٌر المندوبٌن أن الموعد  9:29ة العامل المخصص فً الساع

 المحدد ٌمترب سرٌعاً. 

: فً نتابجه نتائج الفرٌك العامل المخصص

(FCCC/APA/2017/L.2) ٌشٌر الفرٌك العامل المخصص إلى ،

عدة أمور تتعلك بمزٌد من العمل على بنود جدول األعمال الفردٌة ومنها، 

ت التً ٌنبؽً أن تركز علٌها استخدام مصطلحات مختلفة فً بنود المجاال
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ما ٌعكس الفعالٌات الفردٌة للمفاوضات التً ٌجرٌها مالوثابك والتمارٌر، 

كل فرٌك ؼٌر رسمً. كما وافك الفرٌك العامل المخصص، مع مواصلة 

ً لتسهٌل إعداد  المفاوضات، على استخدام مصطلحات أكثر ترابطا

جدول أعمال الممترحات النصٌة وعناصر مسودة نصوص جمٌع بنود 

 الفرٌك العامل المخصص. 

وفٌما ٌتعلك باجتماعات المابدة المستدٌرة المشار إلٌها فً بنود محددة من 

جدول األعمال أدناه، ٌوافك الفرٌك العامل المخصص على اآلتً: تتاح 

المشاركة فً اجتماعات المابدة المستدٌرة لؤلطراؾ والدول المرالبة فمط؛ 

ن بكل بند من اٌموم المٌسران المتشاركان المختصوإذا اتفمت األطراؾ، س

بنود جدول األعمال ذات الصلة خبلل الجزء الثالث من الدورة األولى 

للفرٌك العامل المخصص بإعداد مذكرة ؼٌر رسمٌة تعبر عن اآلراء 

الخاصة وتوجٌهات  االمعرب عنها فً االجتماع، تحت مسبولٌتهم

المخصص، وسوؾ تتاح هذه المذكرة الرإساء المتشاركٌن للفرٌك العامل 

 لؤلطراؾ فً ألرب ولت ممكن بعد إعدادها.       

من جدول األعمال )التخفٌؾ(، ٌطلب الفرٌك  3وفٌما ٌتعلك بالبند رلم 

العامل المخصص إلى المٌسرٌن المتشاركٌن إعداد ورلة ؼٌر رسمٌة 

ى آراء ترصد التمارب واالختبلؾ والخٌارات، حسب االلتضاء، استنادا إل

األطراؾ المعرب عنها فً التمارٌر الممدمة، دون إؼفال أو إعادة تفسٌر 

ً وذلن بحلول  أكتوبر/ تشرٌن  15آراء األطراؾ أو الحكم مسبما علٌها

؛ وٌطلب إلى األمانة العامة تنظٌم اجتماع مابدة مستدٌرة  2017األول 

فً االعتبار ، مع األخذ 2017نوفمبر/ تشرٌن الثانً  6ٌعمد ٌوم االثنٌن 

 الورلة ؼٌر الرسمٌة التً أعدها المٌسران المتشاركان.

)ببلؼات التكٌؾ(، ٌموم الفرٌك العامل  4وفٌما ٌتعلك بالبند رلم 

 المخصص باآلتً: 

  دعوة األطراؾ لتمدٌم وثابك وتمارٌر تركز على ممترحات

العناصر والخطوط العرٌضة "للهٌكل األساسً" وذلن بحلول 

 .2017لول سبتمبر/ أٌ 15

  الطلب إلى األمانة العامة إعداد ورلة تمنٌة تجمع المعلومات

ً وخطط التکٌؾ  المتعلمة بالتكٌؾ فً المساهمات المحددة وطنٌا

أکتوبر/  1الوطنٌة والببلؼات الوطنٌة األخٌرة، وذلن بحلول 

 .2017تشرٌن األول 

  الطلب إلى المٌسرٌن المتشاركٌن تجمٌع التمارٌر والوثابك

أکتوبر/ تشرٌن  15دمة فً ورلة ؼٌر رسمٌة، وذلن بحلول المم

 .2017األول 

  الطلب إلى األمانة العامة تنظٌم اجتماع مابدة مستدٌرة ٌعمد ٌوم

، مع األخذ فً االعتبار 2017نوفمبر/ تشرٌن الثانً  4االثنٌن 

 الوثابك والتمارٌر التً الممدمة من األطراؾ.

ل األعمال )إطار الشفافٌة(، ٌدعو من جدو 5وفٌما ٌتعلك بالبند رلم 

، 2017سبتمبر/ أٌلول  30الفرٌك العامل المخصص األطراؾ بحلول 

إلى تمدٌم تمارٌر ووثابك مركزة تضع فً االعتبار "العناوٌن والعناوٌن 

الفرعٌة" الممكنة الواردة فً مرفك المذكرة ؼٌر الرسمٌة التً أعدها 

ذلن عند تمدٌم آرابها، إلى المٌسران المتشاركان؛ وٌدعو األطراؾ ك

تحت "العناوٌن والعناوٌن الفرعٌة"  وضع التفاصٌل التشؽٌلٌة المحددة

األمانة تنظٌم اجتماع مابدة مستدٌرة سابك للدورة  منالممكنة؛ وٌطلب 

نوفمبر/ تشرٌن الثانً للتركٌز على المسابل التً  5و 4ٌعمد ٌومً 

تً تمدمها، فضبل عن إجراء تتناولها األطراؾ فً التمارٌر والوثابك ال

 13منالشات تمنٌة بشؤن كٌفٌة إدراج المسابل الشاملة الواردة فً المادة 

فً الوثابك  4إلى  2من اتفاق بارٌس، بما فً ذلن النظر فً الفمرات من 

والتمارٌر الممدمة من األطراؾ. وٌوافك الفرٌك العامل المخصص على 

فً  انعمادهلمابدة المستدٌرة الممرر تناول الموضوعات التالٌة فً اجتماع ا

لمى؛ واستعراض تنوفمبر/ تشرٌن الثانً، شفافٌة الدعم الممدم والم 4

الخبراء التمنٌٌن والنظر التٌسٌري متعدد األطراؾ فً التمدم المحرز، بما 

فً ذلن التركٌز على شفافٌة الدعم؛ وتناول شفافٌة العمل فٌما ٌتعلك 

 5ع المابدة المستدٌرة الممرر انعماده فً بالتخفٌؾ والتكٌؾ فً اجتما

 نوفمبر/ تشرٌن الثانً.

من جدول األعمال )عملٌة التمٌٌم العالمً(،  6وفٌما ٌتعلك بالبند رلم 

ٌدعو الفرٌك العامل المخصص األطراؾ إلى تمدٌم وثابك وتمارٌر تركز 

على العناصر الممكنة للمخطط النصً لتحدٌد مصادر المدخبلت ووضع 

، مع 2017سبتمبر/ أٌلول  30ب عملٌة التمٌٌم العالمً بحلول أسالٌ

فً المذكرة ؼٌر  االلتضاء، الموضحةمبلحظة آراء األطراؾ، حسب 

الرسمٌة وٌطلب إلى األمانة تنظٌم اجتماع مابدة مستدٌرة سابك للدورة، 

، مع الوضع فً االعتبار 2017نوفمبر/ تشرٌن الثانً  5ٌعمد ٌوم األحد 

 الرسمٌة التً أعدها المٌسران المتشاركان. المذكرة ؼٌر

من جدول األعمال )االمتثال(، ٌدعو الفرٌك  7وفٌما ٌتعلك بالبند رلم 

العامل المخصص األطراؾ إلى تمدٌم وثابك وتمارٌر مركزة على النحو 

سبتمبر/ أٌلول  15الممترح فً مرفك المذكرة ؼٌر الرسمٌة، وذلن بحلول 

تنظٌم اجتماع مابدة مستدٌرة ٌعمد ٌوم االثنٌن  ؛ وٌطلب إلى األمانة2017

، مع الوضع فً االعتبار المذكرة ؼٌر 2017نوفمبر/ تشرٌن الثانً  6

 الرسمٌة التً أعدها المٌسران المتشاركان.

من جدول األعمال )مسابل أخرى(، ٌطلب  8وفٌما ٌتعلك بالبند رلم 

ع المرارات الفرٌك العامل المخصص إلى األمانة تجمٌع لابمة بجمٌ

السابمة التً اتخذت بشؤن صندوق التكٌؾ والحوكمة والترتٌبات 

المإسسٌة، والضمانات الولابٌة وأسالٌب التشؽٌل، وإتاحة هذه المابمة على 

المولع الشبكً التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ بحلول 

خصص علماً ،. كما ٌحٌط الفرٌك العامل الم2017سبتمبر/ أٌلول  15

بتبادل وجهات النظر بٌن األطراؾ بشؤن الخطوات اإلجرابٌة المتعلمة 

بمسودات الممررات للنظر فٌها وإلرارها خبلل الدورة األولى لمإتمر 

األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس وذلن بشؤن 

تدى تدابٌر المسابل التالٌة: التمدم المحرز والخطوات اإلجرابٌة لتمكٌن من

االستجابة من تنفٌذ اتفاق بارٌس؛ والخطوات اإلجرابٌة ألسالٌب 

 االعتراؾ بجهود التكٌؾ التً تبذلها األطراؾ من البلدان النامٌة.

وحول تدابٌر االستجابة، ٌدعو الفرٌك العامل المخصص األطراؾ إلى 

رة طرح هذه المسؤلة خبلل المفاوضات التً تجرٌها الهٌبة الفرعٌة للمشو

العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ. وحٌث أعربت األطراؾ عن 

مسودة الممرر التً تعدها هاتان الهٌبتان  احتواءفهمها لضرورة 

الدورة  المتخذة خبللالفرعٌتان على حكم الستكمال الخطوة اإلجرابٌة 

األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق 

ٌس التً تمرر أن ٌخدم منتدى تدابٌر االستجابة اتفاق بارٌس، بما ٌتفك بار

)الترتٌبات المإسسٌة(، وٌوافك الفرٌك العامل المخصص  19مع المادة 

على أنه لن ٌكون هنان حاجة إلى مزٌد من النظر فً هذه المسؤلة من 

 من جدول األعمال. 8جانبه فً إطار البند رلم 

تكٌؾ التً تبذلها األطراؾ من البلدان النامٌة، وحول االعتراؾ بجهود ال

ٌوصً الفرٌك العامل المخصص بؤن ٌتناول مإتمر األطراؾ فً دورته 

الثالثة والعشرٌن الحاجة إلى الوضوح اإلجرابً فٌما ٌتعلك بمسودة 

الممرر للنظر فٌه واعتماده خبلل الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل 

ً اتفاق بارٌس. وٌوافك الفرٌك العامل بوصفه اجتماع األطراؾ ف

المخصص على أنه لن ٌكون هنان حاجة إلى مزٌد من النظر فً هذه 

 من جدول األعمال. 8المسؤلة من جانبه فً إطار البند رلم 

ٌوافك الفرٌك العامل المخصص على مواصلة النظر فً المسابل 

الرسمٌة  اإلضافٌة الممكنة المتبمٌة، كما هو وارد فً المذكرة ؼٌر

الصادرة من الربٌسٌن المتشاركٌن للجزء الرابع من الدورة األولى للفرٌك 

 العامل المخصص. 

 كما ٌموم الفرٌك العامل المخصص بما ٌلً: 

  ًدعوة األطراؾ إلى تمدٌم آرابها بشؤن كٌفٌة التمدم فً العمل ف

الفترة التالٌة للجزء الرابع من الدورة األولى للفرٌك العامل 

صص بطرٌمة مترابطة ومتوازنة ومنسمة، وذلن بحلول المخ
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، مع مراعاة المسابل ذات 2017أكتوبر/ تشرٌن األول  15

الصلة التً تنظر فٌها الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة 

 للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة. 

  بالنسبة لجمٌع البنود المدرجة فً جدول أعمال الفرٌك العامل

تستدعً تمدٌم وثابك وتمارٌر، ٌشدد الفرٌك  المخصص التً

على أال تمنع األسبلة ومجاالت التركٌز بؤي حال من األحوال 

األطراؾ من تمدٌم أي وثابك وتمارٌر بشؤن أي جانب من 

جوانب المضاٌا المدرجة فً جدول أعمال الفرٌك، وٌكرر 

دعوته السابمة إلى األطراؾ والمرالبٌن لتمدٌم المعلومات 

اء والممترحات بشؤن أي عمل من أعمال الفرٌك لبل واآلر

 انعماد كل دورة من دوراته.

  اإلشارة إلى اعتزام الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل

المخصص إصدار مذكرة توضٌحٌة تمدم لمحة عامة عن الدورة 

ً بناًء على وجهات  ونتابجها، والتراح خٌارات للمضً لدما

األطراؾ فً الوثابك والتمارٌر  النظر واألفكار التً ٌطرحها

ودون المساس بؤي خٌارات أو  الممدمة بخصوص هذه الدورة

 ممترحات التً سوؾ تمدمها األطراؾ فً المستمبل.    

 الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ

عمدت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة 

ً عدة اجتماعات للخبراء التم نٌٌن بشؤن التخفٌؾ والتكٌؾ. وركزت معا

اجتماعات الخبراء التمنٌٌن المعنٌة بالتخفٌؾ على البٌبة الحضرٌة 

واستخدام األراضً )ٌمكن االطبلع على معلومات عن هذا الحدث على 

الرابط التالً: 

http://unfccc.int/resource/climateaction2020/media/

1303/TEMS_March_Agenda.pdf اجتماعات (. وركزت

الخبراء التمنٌٌن المعنٌة بالتكٌؾ على موضوع "دمج التكٌؾ مع تؽٌر 

المناخ مع أهداؾ التنمٌة المستدامة وإطار سٌنداي للحد من مخاطر 

الكوارث" )ٌمكن االطبلع على معلومات عن هذا الحدث على الرابط 

 /(.http://tep-a.orgالتالً: 

ٌار، دعا مندوب اإلكوادور أماٌو/  8م االثنٌن : فً ٌواالفتتاحٌةالبٌانات 

/ الصٌن: إجراء منالشات حول خطط التكٌؾ 77نٌابةً عن مجموعة الـ 

الوطنٌة للنظر فً سبل التنفٌذ واستدامة أموال صندوق التكٌؾ وإمكانٌة 

 التنبإ بها، وتحدٌد دور الجهات الفاعلة ؼٌر الحكومٌة.    

لمظلة، على المشاركة وشجع مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن مجموعة ا

الواسعة فً التمٌٌم المتعدد األطراؾ، وأشار إلى تمدٌم تمارٌر التحدٌث 

 لفترة السنتٌن، وتطلع إلى تمدٌم المزٌد من الوثابك والتمارٌر.

وسلطت مندوبة االتحاد األوروبً الضوء على عدة أمور من بٌنها: التمٌٌم 

ستعراض آلٌة التكنولوجٌا؛ المتعدد األطراؾ وتبادل اآلراء التٌسٌري؛ وا

وتحسٌن منتدى تدابٌر االستجابة؛ واجتماع لجنة بارٌس المعنٌة ببناء 

المدرات. ودعت إلى ضرورة أن تضمن موازنة اتفالٌة األمم المتحدة 

اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ الشفافٌة والكفاءة، وحثت جمٌع األطراؾ على 

 المساهمة.

مجموعة األفرٌمٌة، ومندوب فنزوٌبل، وشدد مندوب مالً، نٌابةً عن ال

نٌابةً عن التحالؾ البولٌفاري لشعوب أمرٌكا البلتٌنٌة، على أهمٌة تعزٌز 

واألعمال التحضٌرٌة  2020موارد األمانة نظراً ألعمال ما لبل عام 

 لتنفٌذ اتفاق بارٌس.

 ودعا مندوب إثٌوبٌا، نٌابةً عن ألل البلدان نمواً، إلى توفٌر موارد إضافٌة

لفرٌك الخبراء المعنً بؤلل البلدان نمواً؛ وتجدٌد الصندوق الخاص بؤلل 

 البلدان نمواً؛ وتعزٌز الوصول إلى الصندوق األخضر للمناخ. 

دعا مندوب جمهورٌة کورٌا، نٌابةً عن مجموعة السبلمة البٌبٌة، إلی 

التمٌٌم والمراجعة الدولٌة، وإجراء مشاورات وتحلٌبلت عملٌة إجراء 

لتمدٌم دروس ٌستفٌد منها إطار شفافٌة اتفاق بارٌس وحل المسابل  دولٌة

 المعلمة بشؤن الموازنة.

وشدد مندوب جزر المالدٌؾ، نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة، 

على ضرورة أن توفر السجبلت العامة معلومات ٌمكن الوصول إلٌها عن 

ببلؼات التكٌؾ  مساهمات األطراؾ المحددة وطنٌاً، والترح ربط سجل

 وسجبلت المساهمات المحددة وطنٌاً.

مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، نٌابةً عن المجموعة العربٌة،  توشدد

على أن تدابٌر التخفٌؾ ٌنبؽً أن تسهم فً التنوٌع االلتصادي فً البلدان 

 النامٌة، وأعربت عن الحاجة إلى لٌاس الدعم واإلببلغ به والتحمك منه.

ب جمهورٌة الکونؽو الدٌممراطٌة، نٌابةً عن ابتبلؾ بلدان دعا مندو

الؽابات المطٌرة، إلی زٌادة الدعم المالً للمبادرة المعززة لخفض 

االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة 

 والتکٌؾ والخسابر واألضرار.

االجتماعً إلى اتخاذ دعت مندوبة المنظمات المعنٌة بالمرأة والنوع 

خطوات ملموسة نحو وضع خطة عمل شاملة بشؤن المساواة بٌن الجنسٌن 

 وإلى التموٌل المراعً للمنظور الجنسانً.

دعا مندوب المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالشباب إلى الشفافٌة وإلى 

سماع أصوات الشباب فً لجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات ومنتدى 

 بادرة العمل من أجل التمكٌن المناخً.دٌربان وم

ودعا مندوب شبكة العمل المناخً األطراؾ إلى توسٌع نطاق الموارد 

 لتنفٌذ المساهمات المحددة وطنٌاً.

وشدد مندوب الحركة الفلبٌنٌة للعدالة المناخٌة على ضرورة معالجة 

 تضارب المصالح فً سٌاق مشاركة الجهات المعنٌة من ؼٌر األطراؾ.

مندوب المنظمات المعنٌة بالمزارعٌن على أن تؽٌر المناخ ٌهدد  وشدد

 لدرة المزارعٌن على إطعام عدد متزاٌد من السكان.

وحث مندوب الشعوب األصلٌة على إدراج الشعوب األصلٌة فً تنفٌذ 

 المساهمات المحددة وطنٌاً وخطط التكٌؾ الوطنٌة.

بحلمة العمل المتعلمة ورحب مندوب الحكومات المحلٌة والسلطات البلدٌة 

بإشران الجهات المعنٌة من ؼٌر األطراؾ، وتحدٌد أوجه التكامل مع 

 شراكة مراكش من أجل العمل المناخً العالمً.

: لدم ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ توماش كروسززو المسائل التنظٌمٌة

( وتنظٌم FCCC/SBI/2017/1)بولندا( جدول األعمال المإلت )

لمندوبون جدول األعمال تحت عنوان "تمدٌم الدعم المالً العمل. وألر ا

والتمنً" بدال من "الدعم المالً والتمنً" وبند جدول األعمال المتعلك 

بالمعلومات الواردة فً الببلؼات الوطنٌة الممدمة من األطراؾ ؼٌر 

 المدرجة فً المرفك األول.

األطراؾ ٌومً  عمد اجتماع التمٌٌم المتعدد التمٌٌم المتعدد األطراف:

ماٌو/ أٌار. ولد تم تمٌٌم البلدان التالٌة:  13ماٌو/ آٌار والسبت  12الجمعة 

والٌابان  وإٌرلندااالتحاد الروسً وكندا ولبرص وفرنسا والٌونان وأٌسلندا 

لكسمبرغ وكازاخستان ولٌختنشتاٌن ولكسمبرغ وموناكو والبرتؽال 

ٌمكن االطبلع على ورومانٌا وبٌبل روسٌا والوالٌات المتحدة. و

المعلومات المتعلمة بهذه العروض التمدٌمٌة على الرابط التالً: 

http://unfccc.int/focus/mitigation/the_multether_ass

s_under_the_iar/items/10090.phpessment_proces. 

: انعمد اجتماع تماسم اآلراء التٌسٌري ٌوم االثنٌن تماسم اآلراء التٌسٌري

ماٌو/ أٌار. ولدمت البلدان التالٌة تمارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن: الهند  15

وإندونٌسٌا وإسرابٌل ومالٌزٌا ومورٌتانٌا والجبل األسود والمؽرب 

وتاٌلند وأوروؼواي. وٌمكن االطبلع على معلومات وجمهورٌة مولدوفا 

عن هذا الحدث على الرابط التالً: 

http://unfccc.int/national_reports/non-

annex_i_parties/ica/facilitative_sharing_of_views/it

ems/10247.php. 

األحداث الممررة األخرى: ٌمكن االطبلع على معلومات عن جمٌع 

بها تكلٌؾ من الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على الرابط  األحداث التً صدر

التالً: 

http://unfccc.int/focus/mitigation/the_multether_assessment_process_under_the_iar/items/10090.php
http://unfccc.int/focus/mitigation/the_multether_assessment_process_under_the_iar/items/10090.php
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وشزة مفبوضبث 

      األرض         

http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/session/

10078/php/view/workshops.php وٌُشار إلى كثٌر من .

 األحداث فً إطار بنود جدول األعمال الخاصة بكل منها.

الخاص بتمدٌم اإلبالغ من األطراف المدرجة فً المرفك األول: المولف 

: تم تناول هذا البند الفرعً واستعراض التمارٌر الثانٌة لفترة السنتٌن

(FCCC/SBI/2017/INF.1)   ألول مرة خبلل الجلسة العامة للهٌبة

ماٌو/ آٌار. وأحاطت الهٌبة علماً  8الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم األثنٌن 

 لفترة السنتٌن.   بالمولؾ الخاص بتمدٌم واستعراض التمارٌر الثانٌة 

تم تناول هذا البند الفرعً تجمٌع ودمج تمارٌر فترة السنتٌن الثانٌة: 

 االثنٌنألول مرة خبلل الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم 

ماٌو/ آٌار. ونولش بعد ذلن فً المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً تشارن  8

دا( وستٌفن م. كٌنؽوٌو )كٌنٌا(. وفً فً تٌسٌر أعمالها هٌلٌن بلوم )نٌوزٌلن

ماٌو/ أٌار، الحظت الهٌبة  18الجلسة الختامٌة التً عمدت ٌوم الخمٌس 

من مسودة النظام  16أنه لم ٌتم التوصل إلى اتفاق ولررت تطبٌك المادة 

الداخلً، وسٌجري تناول البند خبلل الدورة السابعة واألربعٌن للهٌبة 

 الفرعٌة للتنفٌذ.   

تم تناول هذا البند ة المبادئ التوجٌهٌة إلعداد البالغات الوطنٌة: مراجع

الفرعً ألول مرة خبلل الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم 

ماٌو/ آٌار. ونولش بعد ذلن فً مشاورات أدارها ربٌس الهٌبة  8األثنٌن 

 18وم الخمٌس الفرعٌة للتنفٌذ. وألرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ النتابج ٌ

 ماٌو/ أٌار.

توافك الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ: 

(FCCC/SBI/2017/L.15 على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة )

 (.2019/ حزٌران ٌونٌةخبلل دورتها الخمسٌن )

: تم تناول مراجعة أسالٌب وإجراءات عملٌة التمٌٌم والمراجعة الدولٌة

ذا البند الفرعً ألول مرة خبلل الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ه

ماٌو/ آٌار. ونولش بعد ذلن فً مشاورات ؼٌر  8 االثنٌنالمنعمدة ٌوم 

رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها هٌلٌن بلوم )نٌوزٌلندا( وستٌفن م. كٌنؽوٌو 

م والمراجعة )كٌنٌا(. ورحبت الهٌبة بالجولتٌن األولى والثانٌة لعملٌة التمٌٌ

 ماٌو/ أٌار. 18الدولٌة. وألرت الهٌبة النتابج ٌوم الخمٌس 

توافك الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ: 

(FCCC/SBI/2017/L.13 على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة )

 (.2019خبلل دورتها الخمسٌن )ٌونٌه/ حزٌران 

رجة فً المرفك األول: المعلومات الواردة فً اإلبالغ من األطراف المد

لررت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً الجلسة العامة المنعمدة  البالغات الوطنٌة:

 ماٌو/ آٌار تعلٌك هذا البند. 8ٌوم االثنٌن 

: نظرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً هذا البند تمدٌم الدعم المالً والتمنً

. ونولش بعد ذلن فً مشاورات ؼٌر ماٌو/ آٌار 8الفرعً ٌوم األثنٌن 

رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها هٌلٌن بلوم )نٌوزٌلندا( وستٌفن م. كٌنؽوٌو 

 )كٌنٌا(.

ماٌو/ أٌار، أفاد ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ  18وفً ٌوم الخمٌس 

كروسززو أنه على الرؼم من الجهود المبذولة، لم ٌكن من الممكن اختتام 

 دول األعمال فً هذه الدورة.النظر فً هذا البند من ج

/ الصٌن، أن تشٌر 77والترح مندوب الفلبٌن، نٌابةً عن مجموعة الـ 

النتابج إلى مبلحظة الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ إلى الشواؼل العمٌمة التً 

أثارتها عدة بلدان نامٌة إزاء الحصول على الموارد المالٌة البلزمة للوفاء 

وعارض مندوبا الوالٌات المتحدة وأسترالٌا بالتزاماتها بموجب االتفالٌة. 

 تعدٌل النتابج.

ودعا مندوب إٌران إلى مطالبة أمانة مرفك البٌبة العالمٌة بتوضٌح أسباب 

عدم استجابتها لطلبات بعض البلدان النامٌة للحصول على المساعدة. 

/ الصٌن بؤن 77وردد مندوب مصر وجهة نظر مندوب مجموعة الـ 

هو "بٌان ولابع". وأكد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة التعدٌل الممترح 

على أهمٌة الدعم المالً للبلدان النامٌة للوفاء بالتزاماتها المتعلمة بتمدٌم 

 التمارٌر.

ووافمت األطراؾ فً النهاٌة على أن التمرٌر المتعلك باإلجراءات 

سٌعكس مساعدات األطراؾ دون االستشهاد بالنص الممترح من مندوب 

 / الصٌن، وألرت النتابج.77مجموعة الـ 

توافك الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ: 

(FCCC/SBI/2017/L.17 على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة )

 (.2019خبلل دورتها السابعة واألربعٌن )ٌونٌه/ حزٌران 

 8األثنٌن : فً ٌوم تمارٌر موجزة عن تمارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن

ً بالتمارٌر الموجزة عن أماٌو/  ٌار، أحاطت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ علما

التحلٌل التمنً لتمارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن التً تم نشرها على المولع 

الشبكً التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ، وتحدٌداً 

 2016أكتوبر  1منها خبلل الفترة من  االنتهاءالتمارٌر الموجزة التً تم 

 .    2017مارس  10إلى 

وضع أسالٌب وإجراءات تشغٌل واستخدام السجل العام المشار إلٌه فً 

تم : من اتفاق بارٌس )سجل المساهمات المحددة وطنٌاً( 87-4المادة 

تناول هذا البند الفرعً ألول مرة خبلل الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة 

ماٌو/ آٌار. وافمت الهٌبة على إحالة هذا البند  8لمنعمدة ٌوم األثنٌن للتنفٌذ ا

سار -إلى المنالشات ؼٌر الرسمٌة التً تشارن فً تٌسٌرها مادلٌن دٌوؾ

 )السنؽال( وجٌرترود والنسكً )النمسا(.  

وركزت المشاورات ؼٌر الرسمٌة على تحدٌد عناصر األسالٌب 

جل المساهمات المحددة وطنٌاً. واإلجراءات والمهام وعناصر تصمٌم س

وشددت األطراؾ على سهولة استخدام هذه السجبلت وإمكانٌة الوصول 

 إلٌها وتؤمٌنها وإمكانٌة البحث فٌها.

والترح الکثٌرون منالشة کٌفٌة تحسٌن السجل المإلت للمساهمات 

المحددة وطنٌاً، وأشار البعض إلى ضرورة إمكانٌة تطور السجل مع 

ن ٌشمل وثابك مختلفة، بما فً ذلن المساهمات المحددة مرور الولت وأ

ً المتعالبة. وتباٌنت وجهات النظر بشؤن تمدٌم معلومات لطرٌة  وطنٌا

إضافٌة، حٌث أشار مندوب أحد البلدان إلى أنه ٌنبؽً إببلغ المعلومات 

ً للسجل. وأٌدت العدٌد من  بطرٌمة محددة وطنٌاً، ولٌس محددة وفما

رٌر ووثابك من جهات االتصال الوطنٌة، كما أٌدت األطراؾ تمدٌم تما

العمل على تصمٌم ٌستند إلى أعمدة ٌمكن ترتٌب بٌاناتها مثل اسم البلد 

 والملفات الممدمة واللؽة وتارٌخ/ سنة التمدٌم.

وأٌدت األطراؾ الدعوة إلى تمدٌم تمارٌر حول أمور من بٌنها: سبل 

واللؽة المستخدمة فٌه تعزٌز تؤمٌن السجل وإمكانٌة الوصول إلٌه 

والدروس المستفادة من السجل المإلت ودلٌل المستخدم وأوجه الترابط أو 

 الجسور بٌن السجلٌن.

وتبادلت األطراؾ اآلراء بشؤن فمرة تكشؾ عن المنالشات التً جرت 

فً األسبوع األول من الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ، 

مسودة نص النتابج التً أعدها المٌسران وتوجد هذه الفمرة فً 

المتشاركان، ولدمت األطراؾ عدة التراحات حول اختٌار الكلمات 

وعناصر إضافٌة محتملة، بما فً ذلن ما ٌتعلك بإمكانٌة الوصول إلى 

اللؽة. والترحت إحدى فرق البلدان النامٌة إدراج فمرة بشؤن تجنب 

من جدول أعمال الفرٌك  3االزدواجٌة مع العمل فً إطار البند رلم 

العامل المخصص )التخفٌؾ(، ولكن اعترضت على هذا االلتراح إحدى 

 فرق البلدان المتمدمة.

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة  18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 الفرعٌة للتنفٌذ النتابج. 

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ: 

(FCCC/SBI/2017/L.6 )  :ًلامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ باآلت 

  اإلحاطة علماً باآلراء التً تبادلتها األطراؾ فً دورتها

السادسة واألربعٌن بشؤن هذه المسؤلة، بما فً ذلن أوجه 

من جدول أعمال الهٌبة  6الترابط بالعمل فً إطار البند رلم 

 من االتفاق 12-7الفرعٌة للتنفٌذ )السجل العام بشؤن المادة 
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 )ببلؼات التكٌؾ(.

  اإلحاطة علماً بالمعلومات الممدمة من األمانة العامة حول تفعٌل

ة وطنٌاً، ووجهات نظر دالسجل المإلت للمساهمات المحد

من جدول  6األطراؾ حول السجل العام فً إطار البند رلم 

أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً دورتها السادسة واألربعٌن، بما 

ح فمط لجهات االتصال الوطنٌة بتحمٌل فً ذلن: السما

المساهمات المحددة وطنٌاً. وضمان أمن الحسابات وإمكانٌة 

الوصول إلٌها؛ واإلبماء على المساهمات المحددة وطنٌاً التً تم 

ً وتوفٌر دلٌل المستخدم لؤلطراؾ والدعم  اإلببلغ عنها سابما

التشؽٌلً المستمر؛ والموافمة على ضرورة وضع األسالٌب 

 واإلجراءات على أساس هذه الجوانب.

  21دعوة األطراؾ والمرالبٌن لتمدٌم وثابك وتمارٌر بحلول 

حول عدة أمور من بٌنها: الدروس  2017سبتمبر/ أٌلول 

المستفادة من استخدام السجل المإلت للمساهمات المحددة وطنٌاً 

ووظابفه وهٌكله وتصمٌمه فً السجل العام؛ وسبل تعزٌز 

لة الوصول إلٌها، وسهولة استخدامه ودعم تؤمٌنه وسهو

 6مستخدمٌه؛ وأوجه الترابط الممكنة للعمل فً إطار البند رلم 

 من جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ. 

  الموافمة على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة خبلل دورتها

 السابعة واألربعٌن.

مشار إلٌه فً وضع أسالٌب وإجراءات تشغٌل واستخدام السجل العام ال

تم تناول هذا : من اتفاق بارٌس )سجل بالغات التكٌف( 87-2المادة 

البند الفرعً ألول مرة خبلل الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة 

ماٌو/ آٌار. وافمت الهٌبة على إحالة هذا البند إلى المنالشات  8 االثنٌنٌوم 

سار )السنؽال( -دلٌن دٌوؾؼٌر الرسمٌة التً تشارن فً تٌسٌرها ما

 وجٌرترود والنسكً )النمسا(.  

سار أن -وفً المشاورات ؼٌر الرسمٌة، الترح المٌسر المتشارن دٌوؾ

تإجل األطراؾ المنالشات بشؤن عدد السجبلت وأوجه الترابط مع 

منالشات الفرٌك العامل المخصص، ودعا إلى التركٌز على تشؽٌل السجل 

وأٌد المندوبون سهولة استخدام السجل وإمكانٌة الخاص بببلؼات التكٌؾ. 

الوصول إلٌه من لبل العامة، وأمن مستخدمٌه، واألمانة التً تحتفظ 

بالسجل. واسترعى كثٌرون االنتباه إلى الحاجة إلى المرونة والترابط مع 

البوابات األخرى التً تستضٌؾ أدوات ببلؼات التكٌؾ. وأشار كثٌرون 

من  4بؽً أن تخل بالنتابج الواردة فً البند رلم إلى أن األسالٌب ال ٌن

 جدول أعمال الفرٌك العامل المخصص )ببلؼات التكٌؾ(.

تبادلت األطراؾ اآلراء بشؤن فمرة تستعرض المنالشات التً أجرٌت فً 

النص الذي أعده المٌسران وتوجد هذه الفمرة فً مسودة األسبوع األول 

شؤن اختٌار الكلمات وعناصر المتشاركان، لدمت األطراؾ ممترحات ب

جدٌدة محتملة، بما فً ذلن بساطة وسهولة استخدام السجل. والترحت 

عدة بلدان نامٌة مطالبة األمانة بإعداد مذكرة معلوماتٌة لبل ولٌس بعد 

 الوثابك والتمارٌر الممدمة من األطراؾ والمرالبٌن.

ألرت الهٌبة ماٌو/ أٌار،  18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 الفرعٌة للتنفٌذ النتابج. 

( FCCC/SBI/2017/L.8فً نتابجها )نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ: 

 لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ باآلتً:  

  اإلحاطة علماً باآلراء التً تبادلتها األطراؾ فً دورتها

السادسة واألربعٌن بشؤن هذه المسؤلة، بما فً ذلن أوجه 

من جدول أعمال الهٌبة  5ل فً إطار البند رلم الترابط بالعم

من االتفاق  12-4الفرعٌة للتنفٌذ )السجل العام بشؤن المادة 

)المساهمات المحددة وطنٌاً( وصفحة األمانة على شبكة 

 اإلنترنت حول تعهدات تخطٌط التكٌؾ.

  باآلراء التً تبادلتها األطراؾ حول التصمٌم ً اإلحاطة علما

ٌفته وبساطة وسهولة استخدام السجل وتؤمٌن التمنً للسجل ووظ

انٌة الوصول والدعم المطلوب لتطوٌر السجل، كالحساب وإم

والموافمة على ضرورة وضع األسالٌب واإلجراءات على 

 أساس هذه الجوانب.

  باآلراء التً تبادلتها األطراؾ حول التصمٌم ً اإلحاطة علما

ببلؼات التكٌؾ التمنً للسجل وكٌفٌة دمج مختلؾ أدوات تمدٌم 

 فً التصمٌم.  

  21دعوة األطراؾ والمرالبٌن لتمدٌم وثابك وتمارٌر بحلول 

حول هذه المسؤلة وحول أوجه الترابط  2017سبتمبر/ أٌلول 

من جدول أعمال الهٌبة  5الممكنة للعمل فً إطار البند رلم 

 الفرعٌة للتنفٌذ. 

 رتها الموافمة على مواصلة النظر فً هذه المسؤلة خبلل دو

 السابعة واألربعٌن.

: تم تناول هذا البند استعراض أسالٌب وإجراءات آلٌة التنمٌة النظٌفة

الفرعً ألول مرة خبلل الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم 

ماٌو/ آٌار. ونولش بعد ذلن فً مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن  8األثنٌن 

 دا( وٌاو أوسافو )ؼانا(.فً تٌسٌرها كارولٌنا أنتونٌن )فنلن

وتباٌنت وجهات نظر األطراؾ بشؤن العبللة بٌن هذا البند والمنالشات 

 من اتفاق بارٌس )النهج التعاونٌة(. 6التً جرت حول المادة 

ولم تتمكن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ من إلرار نتابج بشؤن هذا البند، لذا سٌتم 

 لسابعة واألربعٌن.إدراجه فً جدول األعمال المإلت لدورتها ا

تم تناول هذا البند المسائل ذات الصلة بألل البلدان نمواً: 

ألول مرة خبلل الجلسة العامة للهٌبة   (FCCC/SBI/2017/6)الفرعً

ماٌو/ آٌار. ونولش بعد ذلن فً  8الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم األثنٌن 

وفالو( مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها بٌربٌتوا التاسً )ت

 وجٌنز فوجل )الدنمارن(.

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة  18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 الفرعٌة للتنفٌذ النتابج. 

( FCCC/SBI/2017/L.2فً نتابجها )نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ: 

 لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ باآلتً:  

 نتٌن الخاصة بفرٌك الترحٌب بخطة العمل الدابمة لفترة الس

 ,FCCC/SBI/2017/6)الخبراء المعنً بؤلل البلدان نمواً 

Annex I) 

  التشدٌد على لٌمة معارض خطط التكٌؾ الوطنٌة واإلعراب

عن للمها إزاء تؤجٌل تلن المعارض التً تم تحدٌد موعدها 

 .2017أبرٌل  13إلى  11المبدبً فً الفترة من 

  ًالصندوق الخاص بؤلل البلدان الترحٌب بالمساهمات الجدٌدة ف

ممترح مشروع تمنٌاً من جانب  23نمواً، واإلشارة إلى اعتماد 

مرفك البٌبة العالمٌة، ولكن تنفٌذها ال ٌزال ٌنتظر توافر 

 الموارد، لذا حثت الهٌبة على تمدٌم المزٌد من المساهمات. 

  ًالترحٌب بإرشادات فرٌك الخبراء المعنً بؤلل البلدان نموا

الجمع بٌن أهداؾ التنمٌة المستدامة وخطط التكٌؾ بشؤن 

 الوطنٌة.

  دعوة فرٌك الخبراء المعنً بؤلل البلدان نمواً إلى إدراج بند

بشؤن إمكانٌة الوصول إلى برنامج دعم الجاهزٌة ودعم األعمال 

التحضٌرٌة الممدم من الصندوق األخضر للمناخ فً جداول 

ٌة بشؤن خطط التكٌؾ أعمال حلمات العمل التدرٌبٌة اإلللٌم

 الوطنٌة ومعارضها.

  دعوة األطراؾ لتمدٌم وجهات نظرها حول ضرورة تحدٌث

برنامج عمل ألل البلدان نمواً لتنظر فٌه خبلل دورتها الثامنة 

 واألربعٌن.

تم تناول هذا البند الفرعً ألول مرة خبلل الجلسة خطط التكٌف الوطنٌة: 

ماٌو/ آٌار. ونولش بعد  8عمدة ٌوم األثنٌن العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المن
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ذلن فً مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها بٌربٌتوا التاسً 

 )توفالو( وجٌنز فوجل )الدنمارن(.

لدم المٌسر المتشارن التاسً، مسودة النتابج ووافمت األطراؾ علٌها، 

 أٌار / ماٌو. 18وألرتها الهٌبة فً جلستها المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 (FCCC/SBI/2017/L.3): فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ

أجلت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ النظر فً هذه المسؤلة إلى دورتها التاسعة 

(، مع األخذ فً االعتبار 2018واألربعٌن )دٌسمبر/ كانون األول 

األنشطة التً ٌجري النظر فٌها فً إطار بنود أخرى ذات صلة من جدول 

 ال.األعم

نطاق وأسالٌب التمٌٌم الدوري آللٌة التكنولوجٌا ذات الصلة بدعم تنفٌذ 

خبلل   (FCCC/SBI/2017/INF.2): تم تناول هذا البنداتفاق بارٌس

ماٌو/ آٌار.  8الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم األثنٌن 

-فرٌديونولش بعد ذلن فً مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها إل

 آنا مور )النمسا( وواشنطن زاكاتا )زمبابوي(.

والترحت األطراؾ فً منالشاتها حول أسالٌب التمٌٌم الدوري، أن تكون 

العملٌة فعالة من حٌث التكلفة وموجهة نحو تحمٌك النتابج؛ ومتوافمة مع 

إطار التكنولوجٌا؛ وموجهة نحو تحمٌك ؼرض تحسٌن آلٌة التكنولوجٌا؛ 

المعنٌة. وفٌما ٌتعلك بالنطاق، أشارت األطراؾ إلى أن  جهاتلوشاملة ل

الؽرض من التمٌٌم هو تعزٌز تنفٌذ اتفاق بارٌس، وتشمل مدخبلت التمٌٌم 

تجارب البلدان المتلمٌة. وتباٌنت وجهات النظر حول ما إذا كان ٌنبؽً 

إجراء التمٌٌم تحت رعاٌة مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع 

 ق بارٌس أم مإتمر األطراؾ.األطراؾ فً اتفا

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة  18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 الفرعٌة للتنفٌذ النتابج. 

( FCCC/SBI/2017/L.4فً نتابجها )نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ: 

 لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:  

 اد ورلة تمنٌة عن الخبرة والدروس الطلب إلى األمانة إعد

المستفادة وأفضل الممارسات فً إجراء استعراضات لمختلؾ 

الترتٌبات فً إطار االتفالٌة وبروتوكول كٌوتو فٌما ٌخص 

عملٌة التمٌٌم الدوري، بما فً ذلن لابمة بهذه االستعراضات، 

 وتمدٌمها للهٌبة فً دورتها السابعة واألربعٌن. 

 صلة وضع نطاق وأسالٌب التمٌٌم الدوري مع الموافمة على موا

األخذ فً االعتبار مداوالت األطراؾ التً أجرٌت خبلل الدورة 

السادسة واألربعٌن للهٌبة والمعلومات التً تضمنتها الورلة 

 التمنٌة التً أعدتها األمانة.

المسائل المتعلمة بالتموٌل المناخً: استعراض وظائف اللجنة الدائمة 

تم تناول هذا البند خبلل الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة تموٌل: المعنٌة بال

ٌار. ونولش بعد ذلن فً مشاورات أماٌو/  8 االثنٌنللتنفٌذ المنعمدة ٌوم 

ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها دلفٌن إٌرود )فرنسا( وفستوس لوبوٌرا 

 )أوؼندا(.

مة إلى وأثناء المنالشات المتعلمة باالستعراض، دعت عدة بلدان متمد

ضرورة اعتبار التمارٌر والوثابك الممدمة من األطراؾ بمثابة مدخبلت 

فً ورلة تمنٌة تعدها األمانة. وتباٌنت وجهات النظر حول أنشطة اللجنة 

الدابمة المعنٌة بالتموٌل ممارنةً بمهامها، وأعرب أحد المندوبٌن عن 

ة عمل تفضٌله النظر فً مكاسب الكفاءة وتحدٌد األولوٌات فً طرٌم

اللجنة. وشدد أخرون على الحاجة إلى التركٌز على لٌاس الدعم واإلببلغ 

 به والتحمك منه فً ضوء إطار الشفافٌة فً اتفاق بارٌس.

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة  18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 الفرعٌة للتنفٌذ النتابج. 

( FCCC/SBI/2017/L.7)فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ: 

شددت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على ضرورة مواصلة تعزٌز جمٌع مهام 

اللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل التً تشمل عدة مجاالت من بٌنها: جودة 

عملٌات التمٌٌم التً تجرى كل سنتٌن، نشر النتابج والتوصٌات الممدمة 

ابج التً توصل إلٌها منتدى من اللجنة واالستفادة منها، بما فً ذلن النت

 اللجنة؛ ومشارکة األعضاء فً اجتماعات اللجنة وأسالٌب العمل.

تم تناول هذا البند خبلل الجلسة العامة المراجعة الثالثة لصندوق التكٌف: 

ماٌو/ آٌار. ونولش بعد ذلن  8للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم األثنٌن 

تٌسٌرها هٌرمان سٌبس )هولندا( فً مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً 

 وباشٌنس دامبتً )ؼانا(.

( FCCC/SBI/2017/L.9فً نتابجها )نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ: 

 لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:  

  االعتراؾ بالدور المهم الذي لعبه صندوق التكٌؾ وما زال

صندوق من اإلسهام بشكل ٌلعبه وسماته الفرٌدة التً مكنت ال

كبٌر فً تلبٌة احتٌاجات األطراؾ من البلدان النامٌة للدعم من 

أجل تنفٌذ مشروعات التكٌؾ الملموسة وبرامج تطوٌر 

 الجاهزٌة.

  اإللرار بؤن نتابج المراجعة الثالثة ال تتعارض مع المفاوضات

التً تجري فً إطار الفرٌك العامل المخصص بشؤن صندوق 

ي ٌخدم اتفاق بارٌس، بل أنها ستمدم معلومات ذات التكٌؾ الذ

 صلة لتمكٌن األطراؾ من اتخاذ لرار مستنٌر.

المسائل ذات الصلة ببناء المدرات: بناء المدرات فً إطار االتفالٌة وبناء 

تم تناول هذٌن البندٌن الفرعٌٌن المدرات فً إطار بروتوكول كٌوتو: 

(FCCC/SBI/2017/2 and Add.1, 3 and INF.5)  ألول مرة

ماٌو/  8خبلل الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم األثنٌن 

الفرعٌٌن فً مشاورات ؼٌر  البندٌنآٌار. ووافمت الهٌبة على تناول كبل 

رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها مارزٌنا تشودور )بولندا( وبوبو جالو 

 )ؼامبٌا(.

ر، عمد االجتماع السادس ماٌو/ أٌا 10وفً ٌوم األربعاء الموافك 

على العروض  االطبلعلمنتدى دٌربان المعنً ببناء المدرات. وٌمكن 

 التمدٌمٌة وتمارٌر فرق العمل الفرعٌة على الرابط التالً:

 

tion_and_support/capacityhttp://unfccc.int/coopera

_building/items/10133.php 

وفً المشاورات ؼٌر الرسمٌة، دعا المٌسر المتشارن جالو إلى تمدٌم 

عروض لطرٌة حول تنفٌذ إطار بناء المدرات فً البلدان التً تمر 

ً بتمدٌم أفكار حول نوع الدعم الممدم  التصاداتها بمرحلة انتمالٌة، مطالبا

والنتابج والدروس المستفادة والفجوات الحالٌة والناشبة؛ وأهمٌة هذا 

اإلطار التفاق بارٌس واألحكام األخرى ذات الصلة. لدم مندوبو إحدى 

البلدان التً تمر التصاداتها بمرحلة انتمالٌة عرضاً، تلته منالشة بٌن 

 األطراؾ.

كلفت األطراؾ المٌسرٌن المتشاركٌن بإعداد مسودة نصوص بشؤن 

اداتها المراجعة الرابعة لتنفٌذ إطار بناء لدرات البلدان التً تمر التص

بمرحلة انتمالٌة، وتنفٌذ إطار بناء المدرات فً البلدان النامٌة، استناداً إلى 

التمارٌر والوثابك الممدمة، ومنالشات األطراؾ أثناء الدورة والمدخبلت 

 النصٌة.

وبعد إتاحة نص مسودة نتابج المراجعة الرابعة لتنفٌذ إطار بناء لدرات 

ة انتمالٌة، تبادلت األطراؾ اآلراء. البلدان التً تمر التصاداتها بمرحل

ولدم تشودور المٌسر المتشارن آخر المستجدات عن نتابج االجتماع 

األول للجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات، مشٌراً إلى أن التمرٌر المرحلً 

، وهو ما ٌمكن أن ٌضٌؾ إلى 2017التمنً سٌتاح فً أؼسطس/ آب 

امٌة. ووافمت األطراؾ على إجراء المنالشات الخاصة بإطار البلدان الن

مزٌد من المشاورات بشؤن إطار بناء المدرات فً البلدان النامٌة الذي لم 

 ٌتاح بعد النص الخاص به.

وفً مشاورات ؼٌر رسمٌة الحمة، تبادلت األطراؾ اآلراء بشؤن مسودة 

النتابج ونص الممرر، ولم تتمكن من الموافمة على النص الذي الترحه 

المتشاركان، والذي تضمن عدة فمرات من بٌنها: الترحٌب  المٌسران

http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/10133.php
http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/10133.php
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(؛ FCCC/SBI/2017/3بالتمرٌر التجمٌعً الذي أعدته األمانة )

وأشارت األطراؾ إلى بذل جهود لبناء المدرات فً البلدان النامٌة، إال أن 

الثؽرات واالحتٌاجات والمٌود ال تزال لابمة؛ واختتام المراجعة الرابعة 

بناء المدرات فً البلدان التً تمر التصاداتها بمرحلة انتمالٌة  لتنفٌذ إطار

والتوصٌة بمسودة ممرر. ووافمت األطراؾ على مسودة النتابج 

اإلجرابٌة، ولررت مواصلة المنالشات فً الدورة السابعة واألربعٌن 

 للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.

لرت الهٌبة ماٌو/ أٌار، أ 18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 الفرعٌة للتنفٌذ النتابج. 

 FCCC/SBI/2017/L.11فً نتابجها )نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ: 

and 12 وافمت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ على مواصلة النظر فً كبل )

 البندٌن الفرعٌٌن خبلل دورتها السابعة واألربعٌن. 

ٌبة الفرعٌة للتنفٌذ : ُعرض هذا البند المشترن بٌن الهتدابٌر االستجابة

والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة أثناء انعماد الجلسات العامة 

ماٌو/ أٌار. ونولشا الحماً فً اجتماع فرٌك  8للهٌبتٌن المنعمدة ٌوم االثنٌن 

اتصال مشترن بٌن الهٌبتٌن تحت لٌادة رإساء الهٌبتٌن، وبمساعدة 

 كو )بنما( وناتالٌا كوشكو )أوكرانٌا(.المٌسرٌن المتشاركٌن أندرٌه مار

عمد فرٌك الخبراء التمنٌٌن المخصص اجتماعاً بشؤن تدابٌر االستجابة ٌوم 

ماٌو/ أٌار، للتركٌز على التنوٌع االلتصادي، وٌوم األربعاء  9الثبلثاء 

ماٌو/ أٌار، للتركٌز على االنتمال العادل للموى العاملة. ولام الربٌسان  10

بٌتر جوفٌنداسامً )سنؽافورة( وألكسندر رانتٌنو )أسترالٌا( المتشاركان 

 بإعداد تمرٌر موجز، أحٌل إلى فرٌك االتصال.

: ترأس المنالشات ؼٌر الرسمٌة المنتدى المحسن وبرنامج العمل

ماٌو/ أٌار،  13المٌسران المتشاركان ماركو وكوشكو. وفً ٌوم السبت 

العادل للموى العاملة، وتوفٌر لدمت األمانة ورلة تمنٌة بشؤن االنتمال 

(. وأشار مندوبو FCCC/TP/2016/7فرص العمل البلبك الجٌدة )

العدٌد من البلدان النامٌة إلى تمدٌرهم لعمل فرٌك الخبراء التمنٌٌن، ودعوا 

إلى الحاجة إلى مواصلة هذا العمل، وإصدار تمرٌر رسمً بمعرفة هذا 

دان المتمدمة ذلن، دافعٌن بؤنه الفرٌك. ولد عارض مندوبو العدٌد من البل

كان هنان ما ٌكفً من الولت أثناء الدورة لٌتمكن المنتدى المحسن من 

الوفاء بمهامه، وأن المذكرة الموجزة التً أعدها الربٌسان المتشاركان 

ماٌو/ أٌار، وافك  17كانت كافٌة كتمرٌر. وفً ٌوم األربعاء الموافك 

دها المٌسران المتشاركان فرٌك االتصال على مسودة توصٌات أع

واعتمدته ألرتها الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً جلستها العامة المنعمدة ٌوم 

 ماٌو/ أٌار. 18الخمٌس 

نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ/ الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

ترحب وتمدر  (FCCC/SB/2017/L.2): فً نتابجهما والتكنولوجٌة

ل الذي ٌموم به فرٌك الخبراء التمنٌٌن، وتطلب الهٌبتان الفرعٌتان بالعم

من الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك إعداد تمرٌر مفصل عن المنالشات التً 

أجراها للنظر فٌه خبلل الدورة السابعة واألربعٌن للهٌبتٌن الفرعٌتٌن، 

استناداَ إلى الملخص الذي أعده فرٌك الخبراء التمنٌٌن. وتدعو الهٌبتان 

 30طراؾ والمرالبٌن إلى تمدٌم وجهات نظرهم بحلول الفرعٌتان األ

بشؤن الجوانب المتصلة بالتنوٌع والتحول فً مجال  2017سبتمبر/ أٌلول 

االلتصاد واالنتمال العادل للموى العاملة وتوفٌر فرص العمل البلبك 

والوظابؾ الجٌدة فً سٌاق التنمٌة المستدامة، وذلن بهدؾ إثراء النماش 

خل المنتدى حول االحتٌاجات المحتملة ألدوات النمذجة، الذي ٌُجرى دا

بما فً ذلن فرص بناء المدرات، وذلن خبلل الدورة السابعة واألربعٌن 

للهٌبتٌن الفرعٌتٌن، وحلمة العمل التدرٌبٌة التً تجرى داخل المنتدى بشؤن 

استخدام أدوات النمذجة االلتصادٌة خبلل الدورة الثامنة واألربعٌن 

 الفرعٌتٌن. للهٌبتٌن

: تشارن أندرٌه األسالٌب وبرنامج العمل والوظائف بموجب اتفاق بارٌس

ماركو )بنما( وناتالٌا كوشكو )أوكرانٌا( فً تٌسٌر المنالشات ؼٌر 

الرسمٌة. وشدد مندوبو العدٌد من البلدان النامٌة على الحاجة إلى مزٌد 

حوا إجراء من الولت لبلنخراط بشكل ملموس فً برنامج العمل، والتر

فعالٌات لبل الدورة وإجراء المزٌد من دراسات الحالة وفماً لخطة العمل. 

ولد عارض العدٌد من مندوبً البلدان المتمدمة هذا االلتراح، معربٌن عن 

ماٌو/ أٌار، اعتمد  17تفضٌلهم العمل أثناء الدورة. وفً ٌوم األربعاء 

ان المتشاركان فرٌك االتصال مسودة التوصٌات التً أعدها المٌسر

ماٌو/  18وأحالها إلى الهٌبتٌن الفرعٌتٌن، وتم اعتمادهما ٌوم الخمٌس 

 أٌار.

نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ/ الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

لامت الهٌبتان  (FCCC/SB/2017/L.3): فً نتابجهما والتكنولوجٌة

 الفرعٌتان بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً: 

 فً  هاأن تتضمن التوصٌة، التً ٌجري إعداد الموافمة على

إطار هذا البند الفرعً من جدول األعمال للنظر فٌها واعتمادها 

خبلل الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع 

ً للمإتمر بشؤن اتخاذ  ً موجها األطراؾ فً اتفاق بارٌس، نصا

اتفاق  الخطوات اإلجرابٌة البلزمة لتمكٌن المنتدى من خدمة

)تدابٌر  21م أ 1من الممرر  34و 33بارٌس وفما للفمرتٌن 

 االستجابة(.

  الطلب إلى األمانة تنظٌم حلمة عمل لبل الدورة لبل انعماد

تركز على  الدورة السابعة واألربعٌن للهٌبتٌن الفرعٌتٌن

عناصر األسالٌب وبرنامج العمل والوظابؾ بموجب اتفاق 

 نفٌذ تدابٌر االستجابة بارٌس فٌما ٌخص منتدى أثر ت

  دعوة ربٌسً الهٌبتٌن الفرعٌتٌن إلى تنمٌح المذكرة التوضٌحٌة

واألربعٌن للهٌبتٌن التً لاموا بإعدادها فً الدورة الخامسة 

 الفرعٌتٌن بعد اجتماع ما لبل الدورة.

التمدم  من بروتوكول كٌوتو: 84-1المسائل المتعلمة بالمادة  

: برنامج عمل بوٌنس آٌرس بشأن 81م أ /8المحرز فً تنفٌذ الممرر 

تم النظر فً هذه البنود بالتزامن مع بندي التكٌف وتدابٌر االستجابة: 

 جدول األعمال المشار إلٌهما أعبله.

نطاق المراجعة الدورٌة التالٌة للهدف العالمً طوٌل األجل 

: تم تناول هذه المنصوص علٌه فً االتفالٌة والتمدم المحرز نحو تحمٌمه

المسؤلة ألول مرة خبلل الجلسات العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة 

ماٌو/ آٌار،  8 االثنٌنالفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم 

ً فً اجتماع فرٌك االتصال الذي تشارن فً رباسته لٌون  ونولش الحما

 تشارلز )ؼرٌنادا( وفرانن ماكؽفرن )أٌرلندا(.

ً بالمنالشات الجارٌة بشؤن وأحاط مندوب و العدٌد من البلدان علما

وعملٌة التمٌٌم العالمً، وأٌدوا  2018ري لعام ٌأسالٌب الحوار التٌس

تؤجٌل النظر فً هذا البند حتى الدورة الثامنة واألربعٌن للهٌبتٌن 

الفرعٌتٌن. ودفع آخرون بؤن المنالشات التً جرت حول هذا البند ٌنبؽً 

سبمٌة وأن تضٌؾ إلى المفاوضات بشؤن عملٌة التمٌٌم أن تكون لها األ

العالمً، ولذلن ٌنبؽً التنظر فٌها خبلل هذه الدورة. والحظت هذه 

ً أن جدول أعمال الهٌبتٌن الفرعٌتٌن فً عام   2018األطراؾ أٌضا

ً سٌكون مزدحم للؽاٌة. وبعد بعض المنالشات التً اجرٌت فً مشاورات  ا

اؾ على تؤجٌل النظر فً هذه المسؤلة حتى ؼٌر الرسمٌة، وافمت األطر

 .2019عام 

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة  18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج 

 ومسودة الممرر. 

ٌة نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ/ الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلم

 FCCC/SB/2017/L.1 and): فً نتابجهما النهابٌة والتكنولوجٌة

Add.1)  لامت الهٌبتان الفرعٌتان بالتذكٌر بؤن مإتمر األطراؾ لد لرر

إجراء عملٌات المراجعة البلحمة للهدؾ العالمً طوٌل األجل عمب 

اعتماد تمرٌر التمٌٌم الصادر عن الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر 

ً بالعمل ذا الصلة الم ناخ أو على األلل كل سبع سنوات. كما أحاطتا علما
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وعملٌات الفحص  2018ري لعام ٌعملٌة التمٌٌم العالمً والحوار التٌسب

التمنً، وذكرتا بالمهمة المسندة إلى مإتمر األطراؾ بإسراع وتٌرة العمل 

شرٌن من برنامج عمل اتفاق بارٌس بحلول الدورة الرابعة والع لبلنتهاء

 لمإتمر األطراؾ. 

ولضمان إجراء المراجعة الدورٌة الممبلة بطرٌمة فعالة، وتجنب 

االزدواجٌة فً العمل، ووضع نتابج األعمال ذات الصلة فً االعتبار، 

توافك الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ 

والعشرٌن لمإتمر األطراؾ. على التوصٌة بمسودة ممرر الدورة الثالثة 

وسٌتضمن ممرر مإتمر األطراؾ اإلشارة إلى إحاطة المإتمر علماً 

بتوصٌة الهٌبتٌن الفرعٌتٌن بشؤن نطاق المراجعة الدورٌة الممبلة للهدؾ 

العالمً الطوٌل األجل المنصوص علٌه فً االتفالٌة والتمدم العام المحرز 

ا النطاق خبلل الدورة الخمسٌن نحو تحمٌمه، وٌمرر استبناؾ النظر فً هذ

( بهدؾ أن تمدم كبلهما توصٌة لٌنظر 2019للهٌبتٌن )ٌونٌه/ حزٌران 

فٌها مإتمر األطراؾ فً دورته الخامسة والعشرٌن )نوفمبر/ تشرٌن 

( التً تؤخذ فً االعتبار األعمال ذات الصلة بعملٌة التمٌٌم 2019الثانً 

، وعملٌات الفحص 2018ً العالمً والحوار التٌسٌري الذي سٌعمد ف

 التمنً. 

تم تناول هذا البند الفرعً : ترتٌبات االجتماعات الحكومٌة الدولٌة

(FCCC/SBI/2017/5 and INF.3)  ألول مرة خبلل الجلسة

ولدمت ٌار. أماٌو/  8 االثنٌنالعامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم 

ة والعشرٌن لمإتمر نازات شمٌم خان، مندوبة رباسة الدورة الثالث

األطراؾ والدورة الثالثة عشرة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع 

األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو، معلومات محدثة عن حالة األعمال 

التحضٌرٌة للدورتٌن. ووافمت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعد ذلن على إحالة 

ٌمان(. وعمدت هذا البند إلى فرٌك اتصال برباسة كولٌن بٌن )جزر سل

حلمة عمل أثناء الدورة بشؤن فرص مواصلة تعزٌز مشاركة الجهات 

ماٌو/ أٌار، وٌتضمن الرابط  9المعنٌة من ؼٌر األطراؾ ٌوم الثبلثاء 

التالً موجز لهذه الحلمة: 

http://enb.iisd.org/vol12/enb12693e.html 

وفً اجتماع فرٌك االتصال، تبادلت األطراؾ اآلراء حول تعزٌز 

مشاركة الجهات المعنٌة من ؼٌر األطراؾ. وأثنى كثٌرون على حلمة 

، وتمرٌر األمانة عن ذلن ماٌو/ أٌار 9العمل التً عمدت ٌوم الثبلثاء، 

(FCCC/SBI/2017/INF.7 وركزت المنالشات على إشران .)

 األطراؾ والتراحات للتمٌٌز فٌما بٌنها.الجهات المعنٌة من ؼٌر 

وفً اجتماع فرٌك االتصال، أٌدت جمٌع األطراؾ الشمولٌة والشفافٌة، 

ولكنها اختلفت حول الحاجة إلى معاٌٌر تتعلك بالسٌاسات أو المشاركة. 

ووصؾ مندوب الوالٌات المتحدة سٌاسة تضارب المصالح الممترحة بؤنها 

مندوب المملكة العربٌة السعودٌة على "سوء تطبٌك للمفاهٌم". وشدد 

ضرورة إدراج المصالح االجتماعٌة وااللتصادٌة فً هذه العملٌة. ولد 

عارض مندوب النروٌج، بدعم من مندوب أسترالٌا، "المشاركة 

المتباٌنة"، لاببل أن تحدٌد المعاٌٌر سٌكون صعباً. ودعا مندوب كندا إلى 

ن تنفٌذ اتفاق إل مندوب الٌابان شمولٌة جمٌع فرق الجهات المعنٌة. ولا

بارٌس ٌتطلب مشاركة جمٌع الجهات المعنٌة. ودعا مندوبو إكوادور 

والصٌن وكوبا وأوؼندا، نٌابةً عن ألل البلدان نمواً، إلى تمدٌم وثابك 

وتمارٌر حول هذه المسؤلة. ووافك مندوب السنؽال، نٌابةً عن المجموعة 

رة مشاركة الجمٌع، وهو ما ٌتطلب األفرٌمٌة، على ذلن مشٌراً إلى ضرو

 وضع لواعد.

وفً اجتماع فرٌك االتصال، حول إدراج فمرة بدٌلة تدعو األمانة إلى 

تعزٌز الممارسات المابمة لتٌسٌر مشاركة الجهات المعنٌة من ؼٌر 

األطراؾ، أعربت األطراؾ، بما فً ذلن مندوب إكوادور واالتحاد 

متباٌنة. وأٌدت إكوادور اإلشارات  الروسً والوالٌات المتحدة، عن آراء

آخرون ذلن، وأشار  إلى "النزاهة والشرعٌة والسمعة"، ولكن عارض

مندوب الوالٌات المتحدة إلى أن هذه المصطلحات لم تتفك على تعارٌؾ 

بعٌنها. وفٌما ٌتعلك بسبٌل المضً لدماً، أٌدت اإلكوادور تمدٌم وثابك 

حدة واالتحاد األوروبً عن وتمارٌر، وأعرب مندوبا الوالٌات المت

تحفظاتهم. ووافمت األطراؾ على الفمرتٌن، دون اإلشارات التً الترحها 

مندوب اإلكوادور، ولكنهما دعا إلى تمدٌم تمارٌر ووثابك استعرضت 

 التمدم المحرز فً الدورة الثامنة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة  18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 الفرعٌة للتنفٌذ النتابج. 

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ: 

(FCCC/SBI/2017/L.10 لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعدة أمور )

 من بٌنها ما ٌلً: 

  بوجهات النظر التً أعربت ً الطلب إلى األمانة اإلحاطة علما

تملة لجداول األعمال المإلتة عنها األطراؾ بشؤن العناصر المح

الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة الثالثة عشرة للدورة 

لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 

 بروتوكول كٌوتو.

  التوصٌة بؤن تختتم الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة

ص أعمالهم والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والفرٌك العامل المخص

نوفمبر/ تشرٌن الثانً  15بحلول ظهر ٌوم األربعاء الموافك 

بحٌث ٌتمكن الجزء الرفٌع المستوى من بدء أعماله بعد ظهر 

 نوفمبر/ تشرٌن الثانً. 15ٌوم 

  التشدٌد على أهمٌة تعزٌز اإلجراءات المتعلمة بتؽٌر المناخ

والحدث الرفٌع المستوى الممرر من أجل تعزٌز اإلجراءات 

المناخٌة الممرر عمدها فً الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر 

 األطراؾ. 

  تشجٌع الرإساء من أعضاء المكتب على النظر فً تنظٌم

اجتماعات الجلسات العامة المشتركة للهٌبتٌن الفرعٌتٌن 

لبلستماع إلى البٌانات، بؽرض تحسٌن إدارة الولت وتعزٌز 

 بة. اتساق وتنسٌك النظر فً المسابل المطلو

  إبراز األهمٌة المصوى لمبدأي الشمولٌة والشفافٌة فً عملٌة

اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ولٌمة 

المشاركة الفعالة للجهات المعنٌة من ؼٌر األطراؾ ومساهماتها 

 فً المداوالت بشؤن المسابل الموضوعٌة. 

  والشمولٌة فً تحدٌد الفرص لمواصلة تعزٌز االنفتاح والشفافٌة

المشاركة الفعالة من جانب الجهات المعنٌة من ؼٌر األطراؾ، 

بما ٌعكس الممترحات واآلراء المعرب عنها فً حلمة العمل 

المعمودة أثناء الدورة، ودعوة رإساء الهٌبات الفرعٌة والهٌبات 

 المشكلة والرإساء الممبلٌن واألمانة بتنفٌذ بعض األنشطة.

 من األطراؾ وؼٌر األطراؾ إلى تمدٌم  دعوة الجهات المعنٌة

، 2018ٌناٌر/ كانون الثانً  31وجهات النظر بحلول 

والموافمة على تمٌٌم التمدم المحرز فً تنفٌذ النتابج العدٌدة 

الصادرة عن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بشؤن إشران الجهات المعنٌة 

 من ؼٌر األطراؾ خبلل دورتها الثامنة واألربعٌن، وذلن بهدؾ

 النظر فً كٌفٌة تحسٌن هذه المشاركة. 

  ًاإلحاطة علماً بآثار الموازنة التمدٌرٌة المخصصة لؤلنشطة الت

ستضطلع بها األمانة العامة، والمطالبة باتخاذ هذه اإلجراءات 

 رهناً بتوفر الموارد. 

نة برنامج فترة السنتٌن دارٌة والمالٌة والمؤسسٌة: موازالمسائل اإل

تم تناول  ائل المالٌة ومسائل الموازنة األخرى:والمس 7188-7182

( فً الجلسة العامة FCCC/SBI/2017/4, Add.1-2هذه البنود )

ماٌو/ أٌار. ولدمت األمانة  8للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم االثنٌن 

( والترحت سببل لتناول FCCC/SBI/2017/INF.4تمرٌراً )

مرونة استخدام أموال الصندوق  المساهمات والخٌارات المعلمة لزٌادة

 االستبمانً لؤلنشطة التكمٌلٌة.
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      16 
وشزة مفبوضبث 

      األرض         

لدمت السكرتٌرة التنفٌذٌة التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر 

-2018المناخ باترٌشٌا إسبٌنوسا مسودة موازنة برنامج فترة السنتٌن 

، مشٌرةً إلى أنها بمثابة جسر ٌنمل من العمل الحالً الذي تموم به 2019

األمانة إلى العمل المتولع فً المستمبل. وأشارت إلى أن األطراؾ لد 

طلبت زٌادة بنسبة صفر% وأن هذا الخٌار لد أدرج فً المسودة، وذكرت 

% لتؽطٌة عدة 7.9أٌضاً أن الخٌار المطلوب من األمانة هو زٌادة بنسبة 

أمور من بٌنها، عمل مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ 

لعام  التٌسٌرياتفاق بارٌس، والفرٌك العامل المخصص، والحوار  فً

2018  . 

مبانو )جمهورٌة  -تشارن جورج بورستنػ )النروٌج( وتوسً مبانو 

الكونؽو الدٌممراطٌة( فً تٌسٌر اجتماع فرٌك اتصال بشؤن هذه المسؤلة، 

ٌل وساعدتهما أمٌنا ٌوفولً )فٌجً( فً األسبوع الثانً لبلجتماع. وتم تشك

مجموعة منبثمة، تولى تٌسٌرها لورانس مورتٌر )سوٌسرا( للنظر فً 

الموازنة الممترحة لسجل المعامبلت الدولً ومنهجٌة تحصٌل رسومه 

 .2019-2018للفترة 

وسعت  ركزت المنالشات التً أجراها فرٌك االتصال على الوضوح.

ة بعض األطراؾ للحصول على مزٌد من التفاصٌل بشؤن زٌادة الموازن

% وتمٌٌم 7.9بنسبة صفر فً المابة لممارنتها بزٌادة الموازنة بنسبة 

الخسابر المحتملة. وذهب أحد الطرفٌن إلى أبعد من ذلن، وطلب استخدام 

موازنة السنة السابمة كنمطة انطبلق ٌمكن االعتماد علٌها لتناول المزٌد 

ذات من العناصر. واعتبرت بعض األطراؾ البدء فً تنفٌذ األولوٌات 

 الصلة بالمجاالت الموضوعٌة لبرنامج العمل أمراً ؼٌر مبلبم.  

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة  18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

الفرعٌة للتنفٌذ النتابج المتعلمة بسجل المعامبلت الدولً وببرنامج 

 الدورة الثالثةالموازنة، كما ألرت نص مسودة النتابج للنظر فً خبلل 

والعشرٌن لمإتمر األطراؾ والدورة الثالثة عشرة لمإتمر األطراؾ 

 . العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو

توصً الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ: 

(، FCCC/SBI/2017/L.14المتعلمة بسجل المعامبلت الدولً )

الدورة الثالثة عشرة ٌها وإلرارها بحلول بإعداد مسودة ممرر للنظر ف

لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو 

حول موازنة سجل المعامبلت الدولً ومنهجٌة تحصٌل رسومه لفترة 

  .  2019-2018السنتٌن 

توصً الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً نتابجها المتعلمة ببرنامج الموازنة 

(FCCC/SBI/2017/L.18 بمسودة ممرر حول موازنة البرنامج )

 2019-2018المخصصة لفترة السنتٌن 

(FCCC/SBI/2017/L.18/Add.1)  للنظر فٌها وإلرارها خبلل

، وتدعو إلى اإلحاطة علماً الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ

خبلل الجزء الثانً من الدورة األولى لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه 

ماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس بالممرر الذي اعتمده مإتمر األطراؾ. اجت

وتوصً كذلن بإعداد مسودة ممرر بشؤن موازنة البرنامج المخصصة 

، حٌث تنطبك على بروتوكول كٌوتو للنظر 2019-2018لفترة السنتٌن 

الدورة الثالثة عشرة لمإتمر األطراؾ العامل فٌها واعتمادها خبلل 

ألطراؾ فً بروتوكول كٌوتو بوصفه اجتماع ا

(FCCC/SBI/2017/L.18/Add.2) . 

 لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:  

  اعتماد بتوصً مإتمر األطراؾ فً دورته الثالثة والعشرٌن

ٌورو لفترة  56.889.092موازنة البرنامج األساسً بمٌمة 

 . 2019-2018السنتٌن 

 ي بإخطار األطراؾ بمساهماتها لعام تفوٌض األمٌن التنفٌذ

 2018وإخطار األطراؾ المعنٌة بالرسوم السنوٌة لعام  2018

من أجل ربط سجلها الوطنً بسجل المعامبلت الدولً 

طار باألنشطة ذات الصلة بمدٌر سجل خاإلواستخدامه، و

 المعامبلت الدولً.

  الطلب إلى األمانة إعداد وثٌمة منمحة لبرنامج العمل مع

ٌص اعتمادات من الموازنة استناداً إلى الوثٌمتٌن تخص

FCCC/SBI/2017/4/Add.1  و 

FCCC/SBI/2017/INF.8   والمدخبلت الواردة واآلراء

التً أعربت عنها األطراؾ للنظر فٌها خبلل الدورة السابعة 

 واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.

 ،بتوافر الموارد المالٌة ً تنظٌم حلمة  الطلب إلى األمانة، رهنا

عمل تمنٌة تنعمد على هامش دورتها السابعة واألربعٌن، بهدؾ 

منالشة السبل الممكنة لزٌادة فعالٌة وشفافٌة عملٌة الموازنة، مع 

األخذ فً االعتبار المعلومات المتاحة على المولع الشبكً 

 التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ.

 تمرٌر حول نتابج حلمة العمل التمنٌة  الطلب إلى ربٌسها إعداد

للنظر فٌها خبلل دورتها السابعة واألربعٌن بهدؾ تمدٌم اإلرشاد 

 والتوجٌه لؤلمانة لتنفٌذ موازنة البرنامج.  

  الطلب إلى األمانة إعداد تمرٌر حول نتابج حلمة العمل التمنٌة

 للنظر فٌها خبلل دورتها الثامنة واألربعٌن.

: تم تناول هذا ر لوظائف األمانة وعملٌاتهااالستعراض المستم

خبلل الجلسة العامة للهٌبة   (FCCC/SBI/2017/INF.6)البند

ماٌو/ آٌار. ونولش بعد ذلن فً  8الفرعٌة للتنفٌذ المنعمدة ٌوم األثنٌن 

مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ. 

 ألرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ النتابج. ماٌو/ أٌار، 18وفً ٌوم الخمٌس 

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ: 

(FCCC/SBI/2017/L.16 لامت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بعدة أمور ،)

 من بٌنها ما ٌلً:

  مع التمدٌر باآلراء التً أعربت عنها األطراؾ ً اإلحاطة علما

ألمٌن التنفٌذي بشؤن ضمان الشفافٌة الكاملة لعملٌات اختٌار ا

 وناببه. 

  بؤن اختٌار نابب األمٌن التنفٌذي على مستوى ً اإلحاطة علما

ً لمبادئ األمم المتحدة  األمٌن العام المساعد، لد تم وفما

 وممارساتها.

  (FCCC/SBI/2017/INF.6): تم تناول هذا البندتنفٌذ اتفاق الممر

ماٌو/  8ة ٌوم األثنٌن خبلل الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ المنعمد

آٌار. وأعد ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ مسودة نتابج بالتشاور مع 

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة الفرعٌة  18األطراؾ المعنٌة. وفً ٌوم الخمٌس 

 للتنفٌذ النتابج.

(، FCCC/SBI/2017/L.5فً نتابجها )نتائج الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ: 

 ٌذ بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:لامت الهٌبة الفرعٌة للتنف

  الترحٌب بالتعاون المنهجً بٌن الحكومة المضٌفة واألمانة

وسابر الجهات المعنٌة بمسابل معٌنة مثل المرافك البلزمة 

لبلجتماعات والمكاتب، فضبل عن الخدمات المعززة 

 والمعلومات للمشاركٌن فً االجتماعات. 

 ع الشبكً التفالٌة األمم الطلب إلى األمانة مواصلة تحدٌث المول

األطراؾ على  الطبلعالمتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ 

جوانب تنفٌذ اتفاق الممر، ودعوة الحكومة المضٌفة واألمٌن 

التنفٌذي إلى تمدٌم تمرٌر إلى دورتها الخمسٌن حول التمدم 

 المحرز.

أوضح فرانن باٌنٌماراما، ربٌس وزراء فٌجً الجلسة الختامٌة: 

الدورة و للدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾبٌس المرشح والر

الثالثة عشرة لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 

، الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ، رإٌته للدورة بروتوكول كٌوتو

ً فً عمل االتفالٌة اإلطارٌة والحفاظ على توافك اآلراء  والمضً لدما

اؾ التخاذ إجراءات حاسمة؛ ودعم اتفاق بارٌس؛ وضمان المتعدد األطر
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؛ بناء لدر 2018التمدم المحرز فً تصمٌم عملٌة الحوار التٌسٌري لعام 

أکبر من المدرة على التكٌؾ والصمود من خبلل تعزٌز إمکانٌة الحصول 

إلی تموٌل التکٌؾ؛ وتعزٌز الزراعة المستدامة؛ وتشكٌل "ابتبلؾ كبٌر" 

لفاعلة لتعزٌز الحلول المناخٌة. وألرت الهٌبة الفرعٌة لجمٌع الجهات ا

( دون تعدٌل أو تعلٌك. FCCC/SBI/2017/L.1للتنفٌذ تمرٌرها )

والترح ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ تشروزكزو عمل البٌانات الختامٌة 

لؤلطراؾ مع بٌانات الفرٌك العامل المخصص فً الجلسة العامة الختامٌة 

 مساء. 7:37دورة فً الساعة للفرٌك، واختتم ال

 الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة

ماٌو/ أٌار، شدد مندوب اإلكوادور،  8: فً ٌوم االثنٌن البٌانات االفتتاحٌة

/ الصٌن، على ضرورة تعزٌز العمل لبل عام 77نٌابةً عن لمجموعة الـ 

تحمك فً  واحترام "التوازن الحساس بٌن جمٌع المضاٌا" والذي 2020

 بارٌس.

همٌة أعلى بةً عن مجموعة السبلمة البٌبٌة، وأكد مندوب المكسٌن، نٌا

من اتفاق بارٌس )النهج التعاونٌة(، وأنه ٌنبؽً  6المفاوضات بشؤن المادة 

 تعزٌز برنامج عمل نٌروبً.

وأبرزت مندوبة االتحاد األوروبً الدور الشامل للتكنولوجٌا وإطار 

أهداؾ اتفاق بارٌس، وأهمٌة مشاركة المطاعٌن  التكنولوجٌا فً تناول

 العام والخاص.

وأكد مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن مجموعة المظلة، أن هذه الدورة ٌنبؽً 

أن تركز على إحراز تمدم فً الترتٌبات فً إطار النهج التعاونٌة 

 ومواصلة منالشة تدابٌر االستجابة.

الدول الجزرٌة الصؽٌرة،  وشدد مندوب جزر المالدٌؾ، نٌابةً عن تحالؾ

على ضرورة التصدي بفعالٌة للخسابر واألضرار، ورفع طموحات 

 التكٌؾ والتخفٌؾ، والحفاظ على السبلمة البٌبٌة فً األسواق.

وشدد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، نٌابةً عن المجموعة العربٌة، 

مة متوازنة على التفاوض بشؤن المسابل المتعلمة بالتكٌؾ والتخفٌؾ بطرٌ

 .2018وضمان التوصل إلى "حزمة لرارات" بحلول عام 

وتولع مندوب إثٌوبٌا، نٌابةً عن ألل البلدان نمواً، إحراز تمدم فً مجال 

 الزراعة وإطار الشفافٌة.

ودعا مندوب مالً، نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة، إلى االتفاق على 

. وفٌما ٌتعلك بتدابٌر ضرورة التصدي آلثار تؽٌر المناخ على الزراعة

 .2018االستجابة، لال إنه ٌتعٌن تحدٌد أنشطة منتدى ما بعد عام 

 البلتٌنٌة ألمرٌكاوأكد مندوب ؼواتٌماال، نٌابةً عن الرابطة المستملة 

والكارٌبً، على عدة أمور من بٌنها، إمكانٌة اعتبار النهج التعاونٌة 

 ز المساهمات المحددة وطنٌاً.مصدراً إضافٌاً للموارد المالٌة لتٌسٌر إنجا

ولال مندوب كوبا، نٌابةً عن التحالؾ البولٌفاري لشعوب أمرٌكا 

البلتٌنٌة، إن إطار التكنولوجٌا ٌنبؽً أن ٌإدي إلى وضع "إطار عمل" 

 وعدم إمكانٌة استخدام النهج التعاونٌة لتجنب االلتزامات بتوفٌر التموٌل.

طٌة، نٌابةً عن ابتبلؾ بلدان ودعا مندوب جمهورٌة الكونؽو الدٌممرا

الؽابات المطٌرة، إلى اتخاذ مجموعة كاملة من المرارات لتوفٌر لواعد 

 ومبادئ توجٌهٌة وإجراءات لتنفٌذ اإلجراءات المتعلمة بالؽابات.

ودعا مندوب إٌران، نٌابةً عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر، إلى 

لعالمً الطوٌل األجل وضع نطاق شامل لبلستعراض الدوري للهدؾ ا

 والعمل على منتدى تدابٌر االستجابة فً إطار اتفاق بارٌس.

وأعربت مندوبة المنظمات المعنٌة بالمرأة والنوع االجتماعً عن للمها 

إزاء الممترحات الداعٌة إلى إدراج الزراعة واستخدام األراضً فً آلٌات 

 السوق.

لشباب على زٌادة وحث مندوب المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة با

التركٌز على الزراعة، ووصفت المحاصٌل المابمة على الولود الحٌوي 

 بؤنها "حبل وهمٌاً".

وشدد مندوب شبكة العمل المناخً على أهمٌة وضع نظم محاسبٌة مفصلة 

 للتموٌل وانبعاثات الطٌران.

أنه ال ٌوجد مجال للتعوٌض  'اآلن المناخٌة العدالة' ولال مندوب منظمة

  . الموازنة المحدودة المخصصة للكربون.فً 

لدم ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة  المسائل التنظٌمٌة:

والتكنولوجٌة كارلوس فولر )بلٌز( جدول األعمال المإلت 

(FCCC/SBSTA/2017/1 وأوصى مندوب المملكة العربٌة .)

تمدت السعودٌة بعمد دورات مشتركة مع هٌبات أخرى عند االلتضاء. واع

الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً دورتها السادسة 

 واألربعٌن جدول األعمال وتنظٌم األعمال.

: أشار الربٌس فولر إلى للة انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئٌس

الترشٌحات الممدمة لتعٌٌن نابب ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

ً أن ن ابب الربٌس تٌبور شافهاوزر )هنؽارٌا( والتكنولوجٌة، مضٌفا

 18سٌستمر فً منصبه حتى ٌتم انتخاب من ٌعمبه. وفً ٌوم الخمٌس 

كرافً )استونٌا( من  -ماٌو/ أٌار، وأشار الربٌس فولر إلى ترشٌح أنٌبل 

 فرٌك أوروبا الشرلٌة.

: تم تناول هذا البند خبلل الجلسة العامة للهٌبة برنامج عمل نٌروبً

ٌار. أماٌو/  8 االثنٌنلمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم الفرعٌة ل

وتشارن بٌث الفندر )كندا( وجولٌو كوردانو )شٌلً( فً تٌسٌر المنالشات 

ؼٌر الرسمٌة. وتبادلت األطراؾ وجهات النظر حول كٌفٌة تحسٌن منتدى 

جهات االتصال. وأشارت مندوبة األمانة إلى أن دور المنتدى لد تطور 

ن تٌسٌر تبادل اآلراء إلى التوصٌة باإلجراءات. وأبرزت التحدٌات، بما م

فً ذلن ضٌك الولت المخصص للمنالشة وعدم المدرة على إشران 

الخبراء. وأشارت بعض األطراؾ إلى ضرورة زٌادة التركٌز على 

المنتدٌات الممبلة، فً حٌن لال أحد المنسمٌن إن الدورات المركزة لد 

 تصال التً ال تعمل فً هذا المجال.تتناول جهات اال

لامت الهٌبة نتائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: 

الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً نتابجها 

(FCCC/SBI/2017/L.7:ًبعدة أمور من بٌنها ما ٌل ،) 

  دعوة المنظمات الشرٌكة فً برنامج عمل نٌروبً والمنظمات

الصلة إلى تنفٌذ إجراءات التصدي آلثار تؽٌر  األخرى ذات

المناخ والتؤثر به والتكٌؾ معه، مع أخذ عدة أمور فً االعتبار 

من بٌنها: إعداد تمرٌر تجمٌعً عن صحة اإلنسان والتكٌؾ 

بالتشاور مع المشاركٌن فً منتدى جهات االتصال العاشر، 

النظم وتمرٌر تجمٌعً عن التخطٌط والتنفٌذ والتمٌٌم ٌتناول 

البٌبٌة ومجاالت أخرى مثل موارد المٌاه؛ وتمرٌر عن التمدم 

 المحرز فً تنفٌذ أنشطة برنامج عمل نٌروبً. 

  الموافمة على ضرورة تحسٌن منتدى جهات االتصال بهدؾ

تعزٌز مشاركة الخبراء ومنظمات الخبراء؛ وتوفٌر حٌز تفاعلً 

نظمات لتبادل المعلومات والتبادل الرسمً لآلراء بٌن الم

الصلة ببرنامج  الشرٌكة واألطراؾ والمنظمات األخرى ذات

ر التعاون والشراکات بٌن المنظمات ٌعمل نٌروبً، وتٌس

الشرٌکة فً برنامج عمل نٌروبً، واألطراؾ والجهات المعنٌة 

؛ وإثراء األنشطة المستمبلٌة لبرنامج عمل نٌروبً لدعم األخرى

 تنفٌذ اتفاق بارٌس.

 ة المشاركة فً تنظٌم فعالٌات تستكمل منتدى الطلب إلى األمان

 جهات االتصال.

  الطلب إلى األمانة العامة أن تإكد على المستوطنات الرٌفٌة

والساحلٌة بما فً ذلن المستوطنات النابٌة خبلل منتدى جهات 

 االتصال الحادي عشر.

  دعوة األطراؾ والمنظمات ذات الصلة إلى تمدٌم وجهات

ٌن فعالٌة برنامج عمل نٌروبً للنظر نظرها حول مواصلة تحس

 فٌها خبلل دورتها الثامنة واألربعٌن.   

 4-81تطوٌر التكنولوجٌا ونملها: إطار التكنولوجٌا بموجب المادة 

عرض هذا البند فً الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة من اتفاق بارٌس: 
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ار، ثم نولش ماٌو/ أٌ 8للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم االثنٌن 

ً فً مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها إلفرٌدي  آنا مور  -الحما

 )النمسا( وواشنطن زاكاتا زٌمبابوي(.

نالشت األطراؾ ما ٌلً: المبادئ المحتملة إلطار التكنولوجٌا وهٌكله؛ 

وظابؾ آلٌة التكنولوجٌا، بما فً ذلن الحاجة إلى تعزٌز آلٌة التكنولوجٌا؛ 

تحدٌث إطار التكنولوجٌا؛ والروابط بٌن إطار العمل المرونة فً 

وعملٌات اتفاق بارٌس األخرى، وكذلن بٌن آلٌة التكنولوجٌا واآللٌة 

المالٌة؛ ومواءمة إطار التكنولوجٌا مع التمٌٌم الدوري آللٌة التكنولوجٌا. 

وتطرلت األطراؾ كذلن إلى الموضوعات الربٌسٌة األولٌة لئلطار؛ 

للعناصر الربٌسٌة؛ وكٌؾ ٌمكن للمإسسات أن تتعاون  الطبٌعة الشاملة

 لدعم تنفٌذ اإلطار.

اختلفت وجهات نظر األطراؾ حول مبادئ اإلطار. ورأت بعض 

األطراؾ أن وضع المبادئ ٌعد عمبل مهماً ٌنبؽً أن ٌستمر فً الدورات 

الممبلة. وفضلت عدة أطراؾ اإلشارة إلى الخصابص العامة فمط. 

ى اإلشارة إلى المبادئ، والترح مندوبو بعض وعارضت أطراؾ أخر

البلدان المتمدمة بدال من ذلن اإلشارة إلى "المٌم التوجٌهٌة"، ولكن 

 اعترضت أطراؾ أخرى على هذا االلتراح.

وفٌما ٌتعلك بالموضوعات الربٌسٌة األولٌة نظرت األطراؾ فً: االبتكار 

اون وإشران الجهات والتنفٌذ والبٌبات التمكٌنٌة وبناء المدرات؛ والتع

المعنٌة والدعم. والترحت بعض األطراؾ ضرورة التصدي للعوابك التً 

تحول دون نمل التكنولوجٌا. وأشار طرؾ آخر إلى البٌبة التمكٌنٌة كمبدأ 

 متفك علٌه فً مراكش.

وفٌما ٌتعلك بهٌكل اإلطار، سعى العدٌد من مندوبً البلدان النامٌة إلى 

زٌز تطوٌر التكنولوجٌا ونملها؛ الوظابؾ الجدٌدة التشدٌد على ما ٌلً: تع

أو المحدثة لزٌادة الطموح؛ واألدوار التً تموم بها الجهات المعنٌة فً 

مختلؾ مراحل دورة التكنولوجٌا. وأعربت بعض األطراؾ عن للمها 

إزاء تطبٌك فكرة دورة التكنولوجٌا كجزء من هٌكل اإلطار، فً حٌن 

جٌد لرصد دٌنامٌات مستوٌات الجاهزٌة  رحب البعض اآلخر بها كنهج

 التكنولوجٌة.

وشدد العدٌد من مندوبً البلدان النامٌة على توضٌح الحاجة إلى دور 

"معزز" آللٌة التكنولوجٌا، وهو ما عارضه آخرون. واعتبر أحد 

األطراؾ خٌارات اإلدراج فً البحث والتطوٌر والعرض والنشر ونشر 

ور "سابمة ألوانها". ودعا العدٌد من األطراؾ البٌانات ونملها على أنها أم

إلى توضٌح المواءمة مع التمٌٌم الدوري إلثراء عملٌة التحدٌث المستمبلً 

 لئلطار.

ودعت بعض األطراؾ إلى الترابط مع اآللٌة المالٌة. ودعا آخرون إلى 

تحدٌد األنشطة وتدفك األموال والتكنولوجٌا. والترحت األطراؾ طلب 

لجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ مدخبلت من ال

حول مدى مبلبمة عملهما لئلطار. وشددت إحدى الفرق على أن اإلطار 

 ٌنبؽً أن ٌدعم تنفٌذ المساهمات المحددة وطنٌاً والتؽٌٌر التحوٌلً.

وفٌما ٌتعلك بمشاركة الجهات المعنٌة، اتفمت األطراؾ على أن إطار 

نبؽً أن ٌعزز آلٌة التكنولوجٌا وإشران الجهات المعنٌة ذات التكنولوجٌا ٌ

 الصلة.

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة  18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج. 

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: 

(FCCC/SBI/2017/L.10 لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة ،)

 والتكنولوجٌة بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:

  ًالموافمة على أن توجه مبادئ إطار التكنولوجٌا، التً تتمثل ف

االتساق والشمولٌة والنهج الموجه نحو تحمٌك النتابج والنهج 

 التحوٌلً والشفافٌة آلٌة التكنولوجٌا نحو تنفٌذ اتفاق بارٌس.

 شارة إلى ضرورة عمل إطار التكنولوجٌا على تعزٌز آلٌة اإل

ً لدور كل  التكنولوجٌا وإشران الجهات المعنٌة ذات الصلة وفما

منها فً تحمٌك التؽٌٌرات التحوٌلٌة المتوخاة فً اتفاق بارٌس، 

مع األخذ فً االعتبار الموضوعات الربٌسٌة األولٌة المتفك 

 ن ودورة التكنولوجٌا. علٌها فً دورتها الخامسة واألربعٌ

  الموافمة على أن تتضمن العناوٌن المحتملة إلطار التكنولوجٌا

عدة أمور من بٌنها، الؽرض والمبادئ والموضوعات الربٌسٌة 

وأن تواصل نظرها فً هذه المسؤلة خبلل دورتها السابعة 

واألربعٌن، مع األخذ فً االعتبار التمدم المحرز فً دورتها 

 ٌن وهذه الدورة. الخامسة واألربع

  دعوة اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا

المناخ إلى تمدٌم معلومات خبلل دورتها السابعة واألربعٌن عن 

األنشطة المنفذة أو الجاري تنفٌذها ذات الصلة بتنفٌذ اتفاق 

بارٌس، مع األخذ فً االعتبار الموضوعات الربٌسٌة وعبللتها 

لوجٌا وكذلن األنشطة اإلضافٌة التً ٌمكن أن بدورة التكنو

تنفذها اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا 

ً بالموارد المتاحة، فً إطار مهام واختصاصات  المناخ، رهنا

 كل منهما، منفردٌن أو مجتمعٌن، لتنفٌذ اتفاق بارٌس.

مة المنعمدة ٌوم : تم تناول هذا البند ألول مرة فً الجلسة العاالزراعة

ماٌو/ أٌار، وأحٌل إلى المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً تشارن  8االثنٌن 

 فً تٌسٌرها إٌمانوٌل دالمٌنً )سوازٌبلند( وهٌكً ؼرانهولم )فنلندا(.

ً لدمه فرٌك  وخبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة، نالشت األطراؾ التراحا

ن المتشاركٌن إعداد من األطراؾ من البلدان النامٌة، وطلبت إلى المٌسرٌ

 ورلة ؼٌر رسمٌة.

وخبلل المشاورات ؼٌر الرسمٌة، رحبت األطراؾ بالتمدم اإلٌجابً 

المحرز فً استعراض حلمات العمل السابمة. وأٌدت جمٌع األطراؾ 

الورلة ؼٌر الرسمٌة التً لدمها المٌسران المتشاركان، والتً تحدد  اتخاذ

المسابل الممرر النظر فٌها عملٌة وضع المسابل المتصلة بالزراعة و

مستمببل، كؤساس للمفاوضات الممبلة، ومن بٌن هذه المسابل تمدٌم 

المشورة إلى الهٌبات المنفذة، والعمل الذي تضطلع به الهٌبة الفرعٌة 

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة واألمانة العامة وؼٌرهما. وأكد مندوبو 

ً ن حو التنفٌذ، مرحبٌن بؤن البلدان النامٌة على ضرورة المضً لدما

تتضمن الورلة ؼٌر الرسمٌة المشورة إلى الهٌبات المنفذة كمضاٌا للنظر 

فٌها، وأشار البعض إلى ضرورة احترام اختصاصات هٌبات اتفالٌة األمم 

المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ وعملٌتها. ورحب مندوبو البلدان 

 إلى األمام.المتمدمة بالمنالشات الموضوعٌة والخطوات 

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة  18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج. 

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: 

(FCCC/SBI/2017/L.12 تشٌر الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة ،)

إلى عملها المستمر، وترحب بتبادل المعلومات ووجهات  والتكنولوجٌة

النظر المثمر خبلل حلمات العمل الخمس السابمة التً عمدت أثناء الدورة، 

وتوافك على مواصلة النظر فً هذا البند من جدول األعمال خبلل دورتها 

السابعة واألربعٌن، مع األخذ فً االعتبار مداوالت األطراؾ والتمدم 

 ل دورتها السادسة واألربعٌن.   المحرز خبل

: تم تناول هذه العلم والمراجعة: البحوث وعملٌات الرصد المنهجً

المسؤلة ألول مرة فً الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

ً فً  8والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم االثنٌن  ماٌو/ أٌار، ثم نولشت الحما

ها آن ؼوردون )بلٌز( مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌر

وكرٌستٌان تكستور )ألمانٌا(. وركزت المنالشات على عدة أمور من 

بٌنها: اإلشارة إلى التمارٌر الخاصة الممبلة للهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة 

بتؽٌر المناخ، وفمرة تشٌر إلى النظر فً البعد الجنسانً والشعوب 

اؾ على اإلشارة إلى العناوٌن األصلٌة والمعارؾ التملٌدٌة. واتفمت األطر

المصٌرة لتمارٌر الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ بدال من 

العناوٌن الكاملة، فً حٌن عارض أحد األطراؾ ذلن. كما اتفمت 
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األطراؾ على إدراج نص توفٌمً ٌشٌر إلى البعد "اإلنسانً" بدال من 

 ذلن.البعد "الجنسانً"، واعترض الطرؾ ذاته على 

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة  18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: 

(FCCC/SBI/2017/L.3 لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة ،)

 ر من بٌنها ما ٌلً:والتكنولوجٌة بعدة أمو

  الترحٌب بالتمرٌر الموجز الذي لدمه ربٌسها بشؤن االجتماع

 .2016الثامن لحوار البحث الذي عمد فً ماٌو/ أٌار 

  اإلشارة إلى وجهات نطر األطراؾ والمذكرة المعلوماتٌة

 المتعلمة باالجتماع التاسع لحوار البحث.

 لمعلومات،جلسة االترحٌب باالجتماع التاسع لحوار البحث و 

 والطلب إلى ربٌسها تمدٌم تمرٌراً موجزاً عن هذا االجتماع.

  الترحٌب بعمل الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ، بما

فً ذلن التمارٌر الخاصة بـ "درجة االحترار العالمً البالؽة 

درجة مبوٌة" و "المحٌطات والؽبلؾ الجلٌدي فً مناخ  1.5

للمبادئ  2019اخ واألرض" و "تعدٌل متؽٌر" و"تؽٌر المن

التوجٌهٌة التً أصدرتها الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر 

 بشؤن لوابم الجرد الوطنٌة لؽازات الدفٌبة". 2006المناخ عام 

  اإلحاطة علماً بؤهمٌة عمل األوساط العلمٌة والهٌبة الحكومٌة

تجابة العالمٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ فً دعم تعزٌز االس

 لتؽٌر المناخ.

  2018فبراٌر/ شباط  2دعوة األطراؾ إلى تمدٌم آرابها بحلول 

بشؤن المواضٌع المحتملة للحوار البحثً الذي سٌعمد خبلل 

دورتها الثامنة واألربعٌن وما بعدها، مع األخذ فً االعتبار 

التمرٌر الصادر عن مشاورات رإساء مإتمر األطراؾ فً 

ة والعشرٌن والثالثة والعشرٌن بشؤن األعمال دورته الثانٌ

، وال سٌما أي جوانب 2018التحضٌرٌة للحوار التٌسٌري لعام 

 تتعلك بالمعلومات العلمٌة.

ٌتضمن نطاق االستعراض الدوري الممبل للهدف العالمً الطوٌل األجل: 

 تمرٌر الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ملخص لهذا البند.

تمرٌر الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ ملخص لهذا البند. : ٌتضمن تدابٌر االستجابة

 .12انظر الصفحة 

المسائل المنهجٌة فً إطار االتفالٌة: تنمٌح المبادئ التوجٌهٌة لإلبالغ 

فً اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ فٌما ٌتعلك بموائم 

ذا البند هتم تناول الجرد السنوٌة لألطراف المدرجة فً المرفك األول: 

ألول مرة فً الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة الفرعً 

وأجرى ربٌس الهٌبة ماٌو/ أٌار،  8والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم االثنٌن 

ماٌو/ أٌار، ألرت  18مشاورات مع األطراؾ المعنٌة. وفً ٌوم الخمٌس 

 الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.

ترحب الهٌبة تائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: ن

الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً نتابجها 

(FCCC/SBSTA/2017/L.2 بالمعلومات التً لدمتها األطراؾ ،)

حول خبرتها فً استخدام الملحك الذي أعدته الهٌبة الحكومٌة الدولٌة 

بشؤن األراضً الرطبة، وتشٌر إلى  2013المعنٌة بتؽٌر المناخ عام 

اختٌار بعض األطراؾ عرض وجهات نظرهم ذات الصلة باإلببلغ عن 

منتجاتها من الخشب الممطوع وتجربتها مع عملٌة اإلببلغ، كما ترحب 

الهٌبة بخطط الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ بإعداد تمرٌر 

ٌة التً أصدرتها الهٌبة الحكومٌة للمبادئ التوجٌه 2019منهجٌة "تعدٌل 

بشؤن لوابم الجرد الوطنٌة  2006الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ عام 

 لؽازات الدفٌبة". 

برنامج تدرٌبً لخبراء االستعراض بشأن عملٌات المراجعة التمنٌة 

لموائم جرد غازات الدفٌئة الممدمة من األطراف المدرجة فً المرفك 

ألول مرة فً الجلسة العامة للهٌبة لبند الفرعً هذا اتم تناول األول: 

ماٌو/ أٌار،  8الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم االثنٌن 

وأجرى ربٌس الهٌبة مشاورات مع األطراؾ المعنٌة. وفً ٌوم الخمٌس 

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة  18

 النتابج.

فً نتابجها الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة:  نتائج

(FCCC/SBSTA/2017/L.8 تمر الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة ،)

والتكنولوجٌة بؤهمٌة البرنامج التدرٌبً فً المساهمة فً جودة وترابط 

عملٌات المراجعة التمنٌة لموابم جرد ؼازات الدفٌبة الممدمة من األطراؾ 

فً المرفك األول، وتشٌر إلى أن األمانة لد تلمت تعمٌبات إٌجابٌة المدرجة 

من األطراؾ والخبراء حول نطاق الدورات التدرٌبٌة ومحور تركٌزها، 

كما توافك الهٌبة على عدم الحاجة إلى تطوٌر وتعزٌز المواد التدرٌبٌة فً 

ة على الولت الحالً. وتوافك الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌ

تمٌٌم نتابج البرنامج التدرٌبً فً دورتها الخمسٌن )حزٌران/ ٌونٌه 

( بهدؾ تمدٌم توصٌات إلى الدورة الخامسة والعشرٌن لمإتمر 2019

(، وتوافك على توسٌع نطاق 2019األطراؾ )نوفمبر/ تشرٌن الثانً 

 .  2020تنفٌذ البرنامج التدرٌبً الجاري حتى عام 

الستعراض بشأن عملٌات المراجعة التمنٌة برنامج تدرٌبً لخبراء ا

لتمارٌر فترة السنتٌن والبالغات الوطنٌة الممدمة من األطراف المدرجة 

ألول مرة فً الجلسة العامة هذا البند الفرعً تم تناول فً المرفك األول: 

ماٌو/  8للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم االثنٌن 

ولش فً مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها والتر أٌار، ثم ن

وفً ٌوم الخمٌس  أوٌهانتكابال )أوروؼواي( وهاري فرٌولس )هولندا(.

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة  18

 النتابج.

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: 

(FCCC/SBSTA/2017/L.4 تمر الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة ،)

والتكنولوجٌة بؤهمٌة البرنامج التدرٌبً فً المساهمة فً جودة وترابط 

عملٌات المراجعة التمنٌة لتمارٌر فترة السنتٌن والببلؼات الوطنٌة الممدمة 

فترة تنفٌذ من األطراؾ المدرجة فً المرفك األول، وتشٌر إلى أن 

، وٌطلب إلى األمانة تعزٌز مواد 2016رٌبً لد انتهت فً البرنامج التد

، 211-/ م أ 9و  19-/ م أ 24البرنامج التدرٌبً، استناداً إلى الممرران 

واألخذ فً االعتبار الخبرة المكتسبة من إجراء عملٌات المراجعة التمنٌة 

لتمارٌر فترة السنتٌن والببلؼات الوطنٌة الممدمة من األطراؾ المدرجة 

المرفك األول لبل بدء عملٌات مراجعة الجولة السابعة من الببلؼات  فً

. كما تطلب 2018الوطنٌة والجولة الثالثة من تمارٌر فترة السنتٌن فً 

الهٌبة إلى األمانة تعزٌز واجهة مستخدم الدورات التدرٌبٌة حتى تصبح 

سهلة االستخدام، وتوصً الهٌبة بمسودة 

، حول البرنامج  (FCCC/SBSTA/2017/L.4/Add.1)ممرر

للنظر فٌها وإلرارها  2020إلى  2017التدرٌبً وتنفٌذه خبلل الفترة من 

خبلل الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ. كما توافك الهٌبة على 

الوضع فً االعتبار الحاجة إلى تمدٌد فترة تنفٌذ البرنامج التدرٌبً خبلل 

 .     (2019دورتها الخمسٌن )حزٌران/ ٌونٌه 

ألول مرة فً هذا البند الفرعً تم تناول واجهة بٌانات غازات الدفٌئة: 

الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم 

ماٌو/ أٌار، ثم نولش فً مشاورات ؼٌر رسمٌة لام بتٌسٌرها  8االثنٌن 

أٌار، ألرت الهٌبة ماٌو/  18وفً ٌوم الخمٌس تاكٌشً إٌنوكً )الٌابان(.

 الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: 

(FCCC/SBSTA/2017/L.14 تشٌر الهٌبة الفرعٌة للمشورة ،)

العلمٌة والتكنولوجٌة إلى ضرورة مواصلة عرض وحدات النسخة السابمة 

ؼازات الدفٌبة التً لم ٌتم تحدٌثها حتى ٌتم االنتهاء من  من واجهة بٌانات

التؽٌٌرات التمنٌة الجارٌة التً تنص علٌها المبادئ التوجٌهٌة المنمحة؛ 
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وتبلحظ مع الملك نمص الموارد المالٌة المطلوبة إلتمام تلن التؽٌٌرات. 

ا وتوافك الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة على مواصلة نظره

(، بؽٌة 2019فً هذا البند الفرعً فً دورتها الخمسٌن )حزٌران/ ٌونٌه 

 تحدٌد الخطوات التالٌة.

ألول مرة فً الجلسة هذا البند الفرعً تم تناول : المماٌٌس المشتركة

 8العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم االثنٌن 

ة مشاورات مع األطراؾ المعنٌة. وفً وأجرى ربٌس الهٌبماٌو/ أٌار، 

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة  18ٌوم الخمٌس 

ً للماعدة رلم  والتكنولوجٌة النتابج. لم تتوصل األطراؾ إلى اتفاق، ووفما

من مسودة النظام الداخلً المإلت لبلتفالٌة اإلطارٌة، سوؾ تتناول  16

لمٌة والتكنولوجٌة فً دورتها السابعة الهٌبة الفرعٌة للمشورة الع

 واألربعٌن هذه المسؤلة. 

ألول مرة فً الجلسة العامة هذا البند الفرعً تم تناول : ولود السفن

ماٌو/  8للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم االثنٌن 

 وأجرى ربٌس الهٌبة مشاورات مع األطراؾ المعنٌة. وفً ٌومأٌار، 

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة  18الخمٌس 

 والتكنولوجٌة النتابج.

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: 

(FCCC/ SBSTA/2016/L.6 تحٌط الهٌبة الفرعٌة للمشورة ،)

ً بالمعلومات الممدمة من أمانة منظمة  الطٌران العلمٌة والتكنولوجٌة علما

ً بالمعلومات الممدمة  المدنً الدولٌة والنتابج التً أبلؽت بها، وتحٌط علما

من أمانة المنظمة البحرٌة الدولٌة حول خطط تمدٌم معلومات عن عملها 

السابعة واألربعٌن للهٌبة، وتطلب منهما مواصلة الجاري خبلل الدورة 

   لصلة.  تمدٌم تمارٌر عن عملهما الجاري حول الموضوعات ذات ا

المضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو: استخدام األراضً وتغٌٌر 

ألول مرة فً هذا البند الفرعً تم تناول  استخدام األراضً والغابات:

الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم 

التً أجراها ربٌس  ثم نولش الحماً فً المشاوراتماٌو/ أٌار،  8االثنٌن 

 الهٌبة مع األطراؾ المعنٌة. 

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة  18وفً ٌوم الخمٌس 

 والتكنولوجٌة النتابج. 

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: 

(FCCC/ SBSTA/2017/L.9 ،) توافك الهٌبة الفرعٌة للمشورة

ة والتكنولوجٌة على مواصلة النظر فً هذا البند الفرعً خبلل العلمٌ

دورتها الثامنة واألربعٌن بهدؾ تمدٌم توصٌة بمسودة ممرر الدورة 

الرابعة عشر لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 

بروتوكول كٌوتو، وتمدٌم تمرٌر إلى هذه الدورة بشؤن نتابج برنامج العمل 

بشرٌة المنشؤ حسب مصادرها ب االنبعاثات بشرٌة المنشؤ المتعلك بحسا

من استخدام  وعملٌات التخلص منها عن طرٌك بوالٌع ؼازات الدفٌبة

 .والحراجةاألراضً وتؽٌٌر استخدام األراضً 

إعادة تحرٌج األراضً التً بها غابات آٌلة لالستنفاد بوصف ذلن من 

تم : ٌة التنمٌة النظٌفةأنشطة التحرٌج وإعادة التحرٌج فً مشروعات آل

ألول مرة فً الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة هذا البند الفرعً تناول 

ثم نولش ماٌو/ أٌار،  8للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم االثنٌن 

 الحماً فً المشاورات التً أجراها ربٌس الهٌبة مع األطراؾ المعنٌة. 

رت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة ماٌو/ أٌار، أل 18وفً ٌوم الخمٌس 

 والتكنولوجٌة النتابج. 

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: 

(FCCC/ SBSTA/2017/L.5 ،) توافك الهٌبة الفرعٌة للمشورة

من جدول  العلمٌة والتكنولوجٌة على مواصلة النظر فً هذا البند الفرعً

بهدؾ تمدٌم  (2019)حزٌران/ ٌونٌه ا الخمسٌن األعمال خبلل دورته

توصٌة بمسودة نتابج حول هذه المسؤلة للنظر فٌها والرارها خبلل الدورة 

الخامسة عشر لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 

 (.2019)نوفمبر/ تشرٌن الثانً بروتوكول كٌوتو 

هذا البند م تناول تمن اتفاق بارٌس:  2المسائل ذات الصلة بالمادة 

ألول مرة فً الجلسة العامة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة الفرعً 

ً فً ماٌو/ أٌار،  8والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم االثنٌن  ثم نولش الحما

مشاورات ؼٌر رسمٌة تشارن فً تٌسٌرها كٌلً كٌزٌر )ٌو( و هٌو سٌلً 

ات ؼٌر الرسمٌة )جزر المالدٌؾ(. وافمت األطراؾ على اختتام الدور

 التً تتناول هذا البند والبند الفرعً وإحالتهما إلى المرالبٌن. 

الترح المٌسران المتشاركان تجمٌع لابمة بعناصر كل بند من البنود 

الفرعٌة الثبلثة فً وثٌمة ؼٌر رسمٌة تتضمن التمارٌر والوثابك الممدمة 

ة، ووافمت من األطراؾ ووجهات النظر المعرب عنها خبلل هذه الدور

. وخبلل الدورة السادسة واألربعٌن للهٌبة االلتراحاألطراؾ على هذا 

الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة، نالشت األطراؾ إصدارٌن من 

" النهابً على المولع الشبكً 1-2هذه الموابم، وتم نشر "اإلصدار 

 التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ. 

تعلك بطرق المضً لدماً، تبادلت األطراؾ وجهات نظر متباٌنة وفٌما ٌ

بشؤن عدة أمور من بٌنها دعوة األمانة أو ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة 

العلمٌة والتكنولوجٌة إلى إعداد تمرٌر تجمٌعً ٌستند إلى جولة جدٌدة من 

 التمارٌر والوثابك الممدمة؛ وإشران المرالبٌن فً إعداد هذه التمارٌر

والوثابك وفً اجتماعات المابدة المستدٌرة. وحول التمرٌر التجمٌعً، 

أكدت العدٌد من األطراؾ والفرق أهمٌة هذا التمرٌر، وال سٌما بالنسبة 

للوفود األصؽر. واعترض عدد من األطراؾ والفرق، مشٌرٌن إلى أنه 

"من السابك ألوانه" تجمٌع آراء األطراؾ دون منالشتها على نحو شامل. 

وفٌما ٌتعلك بالمرالبٌن، فً حٌن شدد العدٌد من األطراؾ والفرق على 

أهمٌة إشران المرالبٌن فً هذه العملٌة، وال سٌما عملٌة المدخبلت التمنٌة 

التً لد ٌتمكنون من تمدٌمها، عارض ذلن الملٌل من فرق البلدان النامٌة 

ر عن األطراؾ، مشٌرٌن إلى أن مدخبلت المرالبٌن من شؤنها أن تسف

 مزٌد من االختبلؾ بٌن األطراؾ.

: تبادلت 2-6اإلرشاد المتعلك بالنهج التعاونٌة المشار إلٌها فً المادة 

األطراؾ فً مشاورات ؼٌر رسمٌة اآلراء حول العناصر المحتملة، بما 

ً وأسالٌب تحدٌدها كمٌاً؛  فً ذلن: تعرٌؾ نتابج التخفٌؾ المنمولة دولٌا

التحتٌة لتفعٌل وإدارة نتابج التخفٌؾ المنمولة  واألدوات التمنٌة والبنٌة

دولٌاً؛ وهو ما ٌعنً ضمان السبلمة البٌبٌة من خبلل وضع لواعد 

محاسبٌة لوٌة؛ وإمكانٌة الممارنة بٌن النتابج. وتباٌنت وجهات نظر 

األطراؾ حول كٌفٌة تطبٌك نتابج التخفٌؾ المنمولة دولٌاً على المساهمات 

إذا كان ٌنبؽً وضع حد ألصى لتطبٌمها. وحددت المحددة وطنٌاً، وما 

عدة أطراؾ بعض المبادئ الشاملة مثل اإلضافٌة والمابلٌة للممارنة 

والتكامل والتصمٌم الوطنً. وتباٌنت وجهات نظر األطراؾ حول إدراج 

حكم ٌتعلك بحصة اإلٌرادات المخصصة للتكٌؾ، فً حٌن عارضت 

لحصة اإلٌرادات. ونظرت  بعض األطراؾ اعتبار صندوق التكٌؾ وجهة

األطراؾ كذلن فً درجة الرلابة متعددة األطراؾ ممابل الرلابة الوطنٌة 

)اآللٌة( واإلرشادات المتعلمة بالمساهمات  4-6والروابط مع المادة 

 المحددة وطنٌاً.

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة  18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 والتكنولوجٌة النتابج. الفرعٌة للمشورة العلمٌة

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: 

(FCCC/SBI/2017/L.15 لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة ،)

 والتكنولوجٌة بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:

  ًماٌو/  9اإلحاطة علماً باجتماع المابدة المستدٌرة المنعمد ف

 آٌار.

  علماً بالمذكرة المعلوماتٌة ؼٌر الرسمٌة التً تتضمن اإلحاطة

لامة بالعناصر المتاحة على المولع الشبكً التفالٌة األمم 

 المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ. 

  دعوة األطراؾ إلى تمدٌم وجهات نظرها حول مضمون
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 أكتوبر/ تشرٌن األول. 2اإلرشادات بحلول 

 ع مابدة مستدٌرة بالتزامن مع الطلب إلى األمانة أن تنظم اجتما

الدورة السابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

 والتكنولوجٌة. 

  الطلب إلى المٌسرٌن المتشاركٌن الجتماع المابدة المستدٌرة

إعداد وثٌمة ؼٌر رسمٌة تجمع اآلراء التً لدمتها األطراؾ فً 

 منالشة المابدة المستدٌرة.

: وشدد 4-2اءات اآللٌة التً نصت علٌها المادة لواعد وأسالٌب وإجر

العدٌد من األطراؾ على الحاجة إلى الحوكمة المركزٌة والترتٌبات 

المإسسٌة والرلابة على اآللٌة للخروج بنتابج التخفٌؾ ودعم التنمٌة 

نتابج التخفٌؾ المنمولة ) 2-6المستدامة على عكس ما ورد فً المادة 

 ً األطراؾ على ذلن. كما نالشت األطراؾ:  (، ولكن اعترضت بعضدولٌا

ضمان االتساق مع مبادئ اتفاق بارٌس وأهدافه؛ ودور مإتمر األطراؾ 

العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس ودعم الترتٌبات 

المإسسٌة؛ وحصة اإلٌرادات ووجهاتها، بما فً ذلن صندوق التكٌؾ؛ 

رة والعد المزدوج؛ وتحدٌد وما إذا كان سٌتم تطبٌك التعدٌبلت المناظ

 منهجٌات ضمان التخفٌؾ الشامل.

وحول كٌفٌة مساهمة اآللٌة فً تسهٌل تحمٌك التنمٌة المستدامة، الترح 

أحد األطراؾ توضٌح الصبلت بؤهداؾ التنمٌة المستدامة، فً حٌن 

وصفت أطراؾ أخرى ذلن بؤنه امتٌاز وطنً، واعترضوا على 

 متعددة األطراؾ. اإلرشادات المتفك علٌها بصورة

 توفٌما ٌتعلك بالمسابل االنتمالٌة المحٌطة بآلٌات البروتوكول، تبادل

األطراؾ وجهات النظر حول كٌفٌة تناول آلٌة التنمٌة النظٌفة 

ومشروعات التنفٌذ المشترن، والترحت بعض األطراؾ، وعارضتهم 

دات أطراؾ أخرى، عملٌات التحمك من األهلٌة لضمان توافمها مع اإلرشا

المتفك علٌها فً إطار هذا البند الفرعً، ترحٌل الترتٌبات المإسسٌة من 

آلٌة التنمٌة النظٌفة والتنفٌذ المشترن، بما فً ذلن عدة أمور من بٌنها، 

منهجٌات وتعارٌؾ اإلضافٌة؛ وكٌفٌة تمدٌم أفضل إشارة لوٌة إلى المطاع 

 الخاص.

ٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة ما 18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: 

(FCCC/SBI/2017/L.16 لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة ،)

 والتكنولوجٌة بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:

 ماٌو/  9ة المستدٌرة المنعمد فً اإلحاطة علماً باجتماع المابد

 آٌار.

  اإلحاطة علماً بالمذكرة المعلوماتٌة ؼٌر الرسمٌة التً تتضمن

لامة بالعناصر المتاحة على المولع الشبكً التفالٌة األمم 

 المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ. 

  دعوة األطراؾ إلى تمدٌم وجهات نظرها حول مضمون

 تشرٌن األول. أكتوبر/ 2اإلرشادات بحلول 

  الطلب إلى األمانة أن تنظم اجتماع مابدة مستدٌرة بالتزامن مع

الدورة السابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

 والتكنولوجٌة. 

  الطلب إلى المٌسرٌن المتشاركٌن الجتماع المابدة المستدٌرة

 إعداد وثٌمة ؼٌر رسمٌة تجمع اآلراء التً لدمتها األطراؾ فً

 منالشة المابدة المستدٌرة.

 :8-2برنامج العمل فً إطار النهج غٌر السولٌة المشار إلٌها فً المادة 

تبادلت األطراؾ فً مشاورات ؼٌر رسمٌة وجهات النظر حول عدة 

أمور من بٌنها ضرورة إدراج عدم إتاحة السلع بجودة وأسعار متشابهة 

بات المابمة وتجنب كمبدأ للنهج ؼٌر السولٌة؛ واالستفادة من الهٌ

االزدواجٌة فً العمل فً إطار اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر 

 المناخ وؼٌرها من المنتدٌات متعددة األطراؾ ونطاق برنامج العمل.

وفً حٌن طلب عدد للٌل من األطراؾ تضمٌن أمثلة على النهج ؼٌر 

متشارن هٌو سٌلً السولٌة مثل السٌاسات واالستراتٌجٌات، حث المٌسر ال

)جزر المالدٌؾ( على تجنب وضع لابمة بالنهج ؼٌر السولٌة لترن 

 الخٌارات مفتوحة فً هذه المرحلة.

وفٌما ٌتعلك بوظابؾ إطار النهج ؼٌر السولٌة، شدد أحد األطراؾ على 

الحاجة إلى توضٌح هذا اإلطار بالتفصٌل، ولال فرٌك من األطراؾ أنه 

ر السولٌة اآلثار االجتماعٌة وااللتصادٌة للنهج ٌنبؽً أن تتناول النهج ؼٌ

 (.4-6و 2-6السولٌة )المادتان 

النهج ؼٌر وتباٌنت وجهات نظر األطراؾ حول ما إذا كانت جمٌع 

ة تحتاج إلى تحمٌك جمٌع األهداؾ الثبلثة المدرجة فً اتفاق ٌالسول

 بارٌس.

رت الهٌبة ماٌو/ أٌار، أل 18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: 

(FCCC/SBSTA/L.17 لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة ،)

 والتكنولوجٌة باآلتً:

  ًماٌو/  9اإلحاطة علماً باجتماع المابدة المستدٌرة المنعمد ف

 ر.آٌا

  اإلحاطة علماً بالمذكرة المعلوماتٌة ؼٌر الرسمٌة التً تتضمن

لامة بالعناصر المتاحة على المولع الشبكً التفالٌة األمم 

 المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ. 

  دعوة األطراؾ إلى تمدٌم وجهات نظرها حول مضمون

 أكتوبر/ تشرٌن األول. 2اإلرشادات بحلول 

 تنظم اجتماع مابدة مستدٌرة بالتزامن مع  الطلب إلى األمانة أن

الدورة السابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

 والتكنولوجٌة. 

  الطلب إلى المٌسرٌن المتشاركٌن الجتماع المابدة المستدٌرة

إعداد وثٌمة ؼٌر رسمٌة تجمع اآلراء التً لدمتها األطراؾ فً 

 منالشة المابدة المستدٌرة.

حساب الموارد المالٌة التً تم توفٌرها وتعبئتها من خالل أسالٌب 

تم تناول هذ من االتفالٌة:  2-2المساعدات العامة بموجب المادة 

للمرة األولى فً الجلسة العلمة للهٌبة   (FCCC/TP/2017/1)البند

ماٌو/ أٌار،  8الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم االثنٌن 

ٌبة على إنشاء فرٌك اتصال ٌتشارن فً رباسته أوتً ووافمت اله

 هونكاتوكٌا )فنلندا( ورافابٌل دا سولر )البرازٌل(.

خبلل اجتماع فرٌك االتصال، وصؾ العدٌد من المندوبٌن المدخبلت 

المتاحة، بما فً ذلن ورلة تمنٌة والمذكرة التوضٌحٌة التً أعدها 

ل. وحدد مندوب الفلبٌن، نٌابةً الربٌسان المتشاركان، بؤنها أساس جٌد للعم

/ الصٌن، مجاالت أخرى من بٌنها، زٌادة التموٌل 77عن مجموعة الـ

وتوضٌح احتٌاجات البلدان النامٌة. وشددت بعض فرق البلدان النامٌة 

على أهمٌة التنسٌك مع منالشات الفرٌك العامل المخصص بشؤن الشفافٌة. 

نروٌج واالتحاد األوروبً والترح مندوب سوٌسرا، بدعم من مندوبً ال

وبلٌز، نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة، تنظٌم منالشات حول 

 التجمعات، كما هو موضح فً الورلة التمنٌة.

وفٌما ٌتعلك بالدعم الذي تم تعببته من خبلل المساعدات العامة، دفع العدٌد 

لشات بشؤن من مندوبً البلدان النامٌة بؤن التعارٌؾ ٌجب أن تسبك المنا

أسالٌب اإلببلغ. وتساءل البعض عما إذا كانت االستثمارات التً تم 

تعببتها من خبلل أطر الدعم ٌنبؽً أن تحسب ضمن موارد تموٌل المناخ، 

فً حٌن دفع بعض مندوبً البلدان المتمدمة بوجوب ذلن. وذهبت إحدى 

ممول  الفرق إلى أنه ال ٌنبؽً أن ٌعزى االستثمار الممول بالكامل إلى

واحد. وأشار آخرون إلى التحدٌات، بما فً ذلن تحدٌد السببٌة، واإلسناد 

 لدعم المصارؾ اإلنمابٌة المتعددة األطراؾ، والعد المزدوج.

وتبادل األطراؾ وجهات النظر حول مذكرة ؼٌر رسمٌة أعدها الربٌسٌن 
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المتشاركٌن، ووافمت األطراؾ على تعدٌل النص الذي ٌكشؾ عن طلبات 

ك بعدة أمور من بٌنها، اإلشارة إلى إطار الشفافٌة فً لسم األهداؾ؛ تتعل

وإحالة ثبلثة بنود إلى منالشات إضافٌة، وهً، المواءمة بٌن نهج اإلببلغ 

)ببلؼات الدعم  5-9بٌن األطراؾ، والخسابر واألضرار، والمادة 

ٌن، الممدمة إلى البلدان النامٌة كل سنتٌن(. وفٌما ٌتعلك بالبندٌن األخٌر

أشار مندوبو بعض البلدان المتمدمة إلى أن هذه األنشطة تتجاوز مهمة 

واختصاص الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة، األمر الذي 

اعترضت علٌه بعض فرق البلدان النامٌة. ثم اجتمع فرٌك االتصال 

ووافك على مسودة النتابج وتحمٌل المذكرة ؼٌر الرسمٌة التً أعدها 

بٌسان المتشاركان على المولع الشبكً التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة الر

 بشؤن تؽٌر المناخ.

ماٌو/ أٌار، ألرت الهٌبة  18وفً الجلسة العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

 الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة النتابج.

ا فً نتابجهنتائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: 

(FCCC/SBI/2017/L.13 لامت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة ،)

 والتكنولوجٌة بعدة أمور من بٌنها ما ٌلً:

  الترحٌب بالورلة التمنٌة التً أعدتها األمانة بشؤن هذا البند

(FCCC/TP/2017/1)  والتمدم المحرز فً العمل بشؤن هذا

لتً أعدها البند على النحو المبٌن فً المذكرة ؼٌر الرسمٌة ا

 الربٌسٌن المتشاركٌن لفرٌك االتصال.

  الطلب إلى ربٌسها مواصلة مشاوراته مع الربٌسٌن المتشاركٌن

للفرٌك العامل المخصص بؽٌة ضمان االتساق والتنسٌك وإدماج 

أسالٌب المحاسبة التً وضعتها الهٌبة بشؤن هذا البند فً إطار 

 أسالٌب وإجراءات وإرشادات إطار الشفافٌة.

 موافمة على المضً لدماً فً األعمال المتعلمة بهذه المسؤلة فً ال

دورتها السابعة واألربعٌن، مع الوضع فً االعتبار المذكرة 

ؼٌر الرسمٌة التً أعدها الربٌسان المتشاركان لفرٌك االتصال، 

واالستفادة من التوصٌات التً لدمتها اللجنة الدابمة المعنٌة 

فترة السنتٌن ولمحة عامة عن ل 2016بالتموٌل بشؤن تمٌٌم 

 تدفمات تموٌل المناخ.

: تم تناول هذ التعاون مع المنظمات الدولٌة األخرى

للمرة األولى فً الجلسة   (FCCC/SBSTA/2017/INF.2)البند

 8مة للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المنعمدة ٌوم االثنٌن االع

ماٌو. ونولش بعد ذلن فً مشاورات بٌن أٌار /  8ماٌو/ أٌار، ٌوم االثنٌن 

ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ واألطراؾ المعنٌة. واعتمدت الهٌبة الفرعٌة 

 ماٌو/ أٌار. 18للتنفٌذ النتابج فً جلستها العامة المنعمدة ٌوم الخمٌس 

فً نتابجها نتائج الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة: 

(FCCC/ SBSTA/2017/L.11) تحٌط الهٌبة الفرعٌة للمشورة ،

ً بملخص األنشطة التعاونٌة التً نفذتها األمانة  العلمٌة والتكنولوجٌة علما

 مع المنظمات الحكومٌة الدولٌة األخرى. 

: لدمت األمانة ملخص لؤلطراؾ حول آثار الموازنة الجلسة الختامٌة

 المخصصة لؤلنشطة فً نتابج الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة

والتكنولوجٌة. ثم ألرت األطراؾ تمرٌر الدورة 

(FCCC/SBSTA/2017/L.1) . 

ولد أعربت العدٌد من األطراؾ والفرق عن للمها إزاء رفض األطراؾ 

)النهج  6مشاركة المرالبٌن فً المفاوضات المجراة بشؤن المادة 

 التعاونٌة(.

إلى  عارض مندوب الشعوب األصلٌة استخدام الؽابات للمعاوضة، ودعا

احترام حمولهم التً تتضمن الموافمة المسبمة الحرة المستنٌرة عند النظر 

 فً مشروعات الطالة الكهرومابٌة أو طالة الرٌاح.  

رحبت المنظمات البحثٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة المستملة بعدة أمور 

من بٌنها: االعتراؾ بؤن تنفٌذ اتفاق بارٌس سٌتطلب مدخبلت من جمٌع 

؛ وفتح عملٌة تمدٌم التمارٌر والوثابك لتعزٌز تدفك المعلومات التخصصات

 من الخبراء إلى األطراؾ.

وصفت مندوبة المنظمات المعنٌة بالمرأة والنوع االجتماعً المرأة بؤنها 

مصدر معرفة "فرٌد من نوعه"، وحثت على إشراكها بوصفها من 

 الجهات المعنٌة فً إطار التكنولوجٌا. 

مات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالشباب علی الترکٌز وحث مندوب المنظ

بصورة أكبر علی األشخاص األكثر تضرراً من تؽٌر المناخ، ودعت 

 األطراؾ إلى المرونة من أجل إحراز تمدم أسرع.

ودعا مندوب شبكة العمل المناخً إلى وضع برنامج عمل مشترن بٌن 

لمٌة والتكنولوجٌة بشؤن الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة الع

 الزراعة.

ل فرص إعن أسفه لتضا' اآلن المناخٌة العدالة'وأعرب مندوب منظمة 

 منظمات المجتمع المدنً وحث على زٌادة االنفتاح.

/ الصٌن، على الحاجة 77شدد مندوب األكوادور، نٌابةً عن مجموعة الـ 

بالتمدم  إلى إحراز تمدم ٌتسم بالشمولٌة والترابط والتوازن. ورحب

 بشؤن تدابٌر االستجابة والزراعة.  6المحرز فً المادة 

وسلطت مندوبة االتحاد األوروبً الضوء على التمدم المحرز من خبلل 

المنالشات التمنٌة البناءة فً هذه الدورة والتً تناولت عدة أمور من بٌنها 

 ، مع الوصول إلى نتٌجة6مبادئ إطار التكنولوجٌا والزراعة والمادة 

 تكشؾ عن توازن دلٌك ٌنطوي على تنازالت من جانب جمٌع األطراؾ.

مجموعة المظلة، عن للمه إزاء وتٌرة نٌابةً عن أسترالٌا،  ةمندوب توأعرب

 ورحبت بالتمدم المحرز فً مجال الزراعة. 6المنالشات المعنٌة بالمادة 

ة مجموعة السبلمة البٌبٌة، إلى ضرورنٌابةً عن المكسٌن، مندوب ودعا 

بدور لوي من جانب الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر  االضطبلع

المناخ واألوساط العلمٌة فً الحوار التٌسٌري وعملٌة التمٌٌم العالمٌة؛ 

، بمشاركة 6وإحراز تمدم كبٌر فً المسابل التمنٌة المتعلمة بالمادة 

 المرالبٌن.

المجموعة العربٌة،  وأشار مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، نٌابةً عن

إلى ضرورة الحفاظ على التوازن الذي تحمك فً نتابج بارٌس بٌن 

التخفٌؾ والتكٌؾ، وإلى ضرورة عدم ولوؾ حموق الملكٌة الفكرٌة 

 عابماً أمام نمل التكنولوجٌا.

وعند الحدٌث عن األعاصٌر األخٌرة التً حدثت أول الفصل، رحب 

الدول الجزرٌة الصؽٌرة،  مندوب جزر المالدٌؾ، نٌابةً عن تحالؾ

رحبت بالتمدم المحرز فً الحوار البحثً، وأشار كذلن إلى التمدم 

السوق ٌمكن أن تساعد على  إن آلٌات، لاببل 6التدرٌجً فً المادة 

 تحمٌك الطموح، ولكن ٌجب عدم تؤثر السبلمة البٌبٌة.

نٌة دعا مندوب جواتٌماال، نٌابةً عن الرابطة المستملة ألمرٌكا البلتٌ

واالتساق مع االتفالات األخرى، مثل مخطط  التنسٌكوالكارٌبً، إلى 

منظمة الطٌران المدنً الدولٌة بشؤن معاوضة األثر الكربونً والحد 

من انبعاثات الطٌران الدولً، والترح إلامة حوارات فً شكل حلمات 

 عمل أو فرق اتصال.

وب أمرٌکا ودعا مندوب كوبا، نٌابةً عن التحالؾ البولٌفاري لشع

)النهج ؼٌر  8-6البلتٌنٌة، إلى اتباع نهج مبتكرة بموجب المادة 

السولٌة(، تحذر من "إعادة ابتكار" النهج المابمة على السوق فً إطار 

 هذا البند.

وأكد مندوب مالً، نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة، على ضرورة بدء 

لممدمة منالشات موضوعٌة حول أسالٌب حساب الموارد المالٌة ا

وتعببتها من خبلل المساعدات العامة، ورحب بالتمدم المحرز فً 

 مجال الزراعة.

وعند اإلشارة إلى أنه لم ٌتبمى ثبلث سنوات فمط على وصول 

االنبعاثات إلى الذروة، أكد مندوب إثٌوبٌا، نٌابةً عن ألل البلدان نمواً، 

فاء على تزاٌد التكالٌؾ ذات الصلة، وأعرب عن أسفه لعدم الو

 باالحتٌاجات المالٌة لتنفٌذ اتفاق بارٌس.
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وأكد مندوب جمهورٌة الكونؽو الدٌممراطٌة، نٌابةً عن ابتبلؾ بلدان 

الؽابات المطٌرة، أنه ٌتعٌن على منظمة الطٌران المدنً الدولً 

والمنظمة البحرٌة الدولٌة أن تتبعا توجٌهات اتفالٌة األمم المتحدة 

 وأن تكون متسمتان مع نظام تؽٌر المناخ.اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ 

ممرر حول  اتخاذودعا مندوب إندونٌسٌا مإتمر األطراؾ إلى 

 الزراعة "لفتح الباب" للتنفٌذ.

ولال مندوب اإلكوادور إن من المهم أن تمدم الشعوب األصلٌة 

مساهمات "دابمة" فً عمل اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر 

 المناخ.

جلسة الختامٌة، ووجه ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة وفً ال

والتكنولوجٌة فولر شكره للجمٌع، ورحب بالنابب الجدٌد لربٌس 

 مساء. 07:54الهٌبة، واختتم االجتماع الساعة 

 تحلٌل موجز لالجتماع

تلن الخطوات اإلضافٌة، اآلالؾ من  واتخاذركزنا على التمدم 

ربنا من الهدؾ. نٌل أرمسترونػ، أول الخطوات اإلضافٌة التً تم

 اإلنسان على سطح الممر.

حٌث أن المحادثات المناخٌة السنوٌة التً تتم بٌن الدورات عادةً ما 

تتضمن منالشات تمنٌة وموجهة نحو التفاصٌل، وصل المندوبون هذه 

المرة إلى بون متولعٌن جولة ساخنة استثنابٌة من المفاوضات. ولد 

مول الكثٌرٌن حالة من عدم الٌمٌن بشؤن مشاركة ؼلب على تفكٌر ع

الوالٌات المتحدة فً اتفاق بارٌس فً المستمبل. ومع ذلن، فإن 

"المعضلة العوٌصة التً شهدتها ؼرفة االجتماعات" فً البداٌة 

سرعان ما أصبحت أمراً بسٌطاً بعد أن أخر مندوب الوالٌات المتحدة 

 ى نمط العمل "المعتاد".لراره، مما سمح للمفاوضٌن بالعودة إل

كان اجتماع بون أول دورة رسمٌة التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة 

بشؤن تؽٌر المناخ منذ الدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ فً 

اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ المنعمدة فً مراكش 

ً  2018بالمؽرب، والتً حددت عام  العتماد "البحة  موعداً نهابٌا

لواعد" التفاق بارٌس، وهً بمثابة الدلٌل التشؽٌلً لكٌفٌة تنفٌذ االتفاق 

فً العمود المادمة. ومع التراب هذا الموعد النهابً، وصل العمل 

التمنً المطلوب الستكمال اتفاق بارٌس إلى مركز الصدارة فً بون. 

معظم ولد سرق الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس 

األضواء، وجذب االنتباه بعٌداً عن العمل "الروتٌنً" للهٌبات الفرعٌة 

الدابمة. ولد انتهت هاتان الهٌبتان أٌضاً بتكرٌس لدر كبٌر من الولت 

 .2020للجهود الرامٌة إلى بناء نظام ما بعد عام 

وٌستخدم هذا التحلٌل ثبلثة مماٌٌس لمٌاس التمدم المحرز فً بون فً 

بارٌس، وهً: ما إذا كان هنان التحول نحو المفاوضات  تنفٌذ نتابج

النصٌة بشؤن البحة المواعد؛ وما إذا كانت عناصر النتابج تمدم 

بطرٌمة متسمة؛ وإذا ما تم أساس تعزٌز وتوسٌع نطاق العمل المناخً. 

كما أنه سٌترتب على ذلن آثار من اجتماعات للدورة الثالثة والعشرٌن 

، حٌث 2017مدة فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً لمإتمر األطراؾ المنع

 من الممرر أن ٌعود المندوبون إلى مإتمر بون تحت رباسة فٌجً.

 خطوات تدرٌجٌة نحو العناصر النصٌة 

وللمضً لدماً فً العمل المتعلك ببلبحة لواعد بارٌس، كلؾ الربٌسان 

المتشاركان للفرٌك العامل المخصص أعضاء الوفود "باالنتمال إلى 

رحلة التالٌة" بالتركٌز على "وضع عناصر نصٌة محددة الم

وممترحات نصٌة كلما أمكن ". ووصلت األطراؾ إلى بون ومعها 

تمرٌر ووثٌمة،  100مدخبلت هامة لما لبل الدورة، متضمنة أكثر من 

فضبل عن أحداث ما لبل الدورة بشؤن الشفافٌة وببلؼات التكٌؾ 

" من الموضوعات تمنًالكم ال" تواجد هذاوالتخفٌؾ. وعلى الرؼم من 

والروح اإلٌجابٌة التً شاركت بها األطراؾ طوال األسبوعٌن، شعر 

الكثٌرون بؤن تولعات الربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل المخصص 

 لم تتحمك كلٌاً.

ومع وصول المنالشات إلى تفاصٌل نتابج بارٌس، استمرت 

طراؾ فً الفترة السابمة االختبلفات األساسٌة التً كانت لابمة بٌن األ

لبارٌس فً الظهور. وفً حٌن تسببت هذه االختبلفات فً إعالة تنفٌذ 

إلى مزٌد  لبلنتمالمعظم بنود جدول أعمال الفرٌك العامل المخصص 

من المفاوضات النصٌة، تمكنت األطراؾ فٌما ٌتعلك بمضاٌا أخرى 

 تمنٌة.من تنحٌة االختبلفات السٌاسٌة والتركٌز على الجوانب ال

وانطبللا من مسؤلة التماٌز المابمة بٌن البلدان المتمدمة والبلدان 

النامٌة، تم توجٌه دعوات إللرار نهج ثنابً لتحدٌد أسالٌب عمل اللجنة 

لتٌسٌر التنفٌذ وتعزٌز االمتثال واإلرشاد المتعلك بالتخفٌؾ والشفافٌة. 

ضمن  ٌإدي االختبلؾ بٌن من ٌرؼبون فً إدراج معاملة متباٌنة

أسالٌب اتفاق بارٌس وؼٌرهم ممن ٌدفعون بؤن الطابع الوطنً 

ً ٌنص على وجود تماٌز كاؾ، إلى عرللة  للمساهمات المحددة وطنٌا

االتفاق على "الهٌكل األساسً" للمرارات المتعلمة ببلبحة المواعد 

. ومع ذلن، أشار أحد المرالبٌن 2018المتولع اعتمادهما فً 

ع "الوصول إلى حلول" من لبل أعضاء الوفود المحنكٌن إلى عدم تول

فً بون، وٌمكن المول بؤن المنالشات الؽنٌة التً أجرٌت حول جمٌع 

بنود الفرٌك العامل المخصص، والتً تم رصدها فً المذكرات ؼٌر 

الرسمٌة التً أعدها المٌسران المتشاركان، كان لها الفضل فً تحدٌد 

 المضاٌا.

فً منالشات تمنٌة بشؤن عدد من وتمكنت األطراؾ من الدخول 

المسابل التً تم االتفاق على استبعادها من "المنطمة اآلمنة" التً ٌتم 

التركٌز فٌها على الجوانب التمنٌة أو المانونٌة، مع تجنب المآزق 

السٌاسٌة. ولد انمسم النماشان المتعلمان بالسجل العام الخاص 

ؾ، حول إنشاء سجل واحد بالمساهمات المحددة وطنٌاً وببلؼات التكٌٌ

أم سجلٌن. وفً بون، تمكنت األطراؾ من التركٌز على الجوانب 

التمنٌة، مثل سمات مستخدمً السجل وإمكانٌة الوصول إلٌه، حتى 

وإن أسفرت المداوالت البسٌطة البطٌبة عن تساإل أحد المرالبٌن عما 

 إذا كان ذلن هو أفضل استخدام لولت المفاوضٌن.

المتعلمة بشفافٌة التموٌل، تبادل األطراؾ وجهات نظر  وفً المنالشات

مجدٌة. وفً حٌن شعرت كثٌر من البلدان النامٌة أن جوانب الدعم فً 

إطار الشفافٌة لم تحظ باهتمام كاؾ فً إطار جدول أعمال الفرٌك 

العامل المخصص، رأى آخرون أن المنالشات بشؤن المعلومات 

من اتفاق بارٌس على  7-9و 5-9ة المالٌة السابمة والبلحمة )الماد

التوالً( والتً أجرٌت فً إطار الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

والتكنولوجٌة واجتماع مابدة مستدٌرة خاص أثناء دورة مإتمر 

 األطراؾ، لد ساعدت على دفع المنالشات إلى األمام.

ً فً بون، الزراعة.  ومن المجاالت األخرى التً أحرز فٌها تمدما

ة أخرى انمسمت النماشات حول إدراج موضوع التخفٌؾ فً ومر

المنالشة، لذا ركزت الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة 

على األنشطة الزراعٌة الموضوعٌة، وتمكٌن األطراؾ من تحدٌد 

 هدؾ المفاوضات المستمبلٌة. 

كما برز التمدم التدرٌجً المحرز فً إطار الفرٌك العامل المخصص 

فً توضٌح خٌارات ما ٌسمى "بالمضاٌا المهملة"، والتً لم ٌتم 

إدراجها صراحةً فً جداول أعمال الهٌبتٌن الفرعٌتٌن. على سبٌل 

المثال، ساعدت المدخبلت التً لدمها فرٌك الشإون المانونٌة التابع 

التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ بشؤن كٌفٌة خدمة 

التفاق بارٌس والترتٌبات واألسالٌب ذات الصلة  صندوق التكٌؾ
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والتدابٌر االنتمالٌة على دفع النماش ألبعد من "ضرورة" أن "ٌخدم" 

الصندوق تنفٌذ االتفاق أم ال، كما ساعدت على توضٌح أن هذه 

 المسؤلة لد تتطلب ولتاً أطول مما كانت تؤمله البلدان النامٌة فً البداٌة. 

 ضمان االتساقمن خالل  من الهدفالخطوات التً تمربنا 

صفحة، والمرار الملحك به نتابج  36ٌمثل اتفاق بارٌس المكون من 

شدٌدة التعمٌد، ومتوازنة بشكل دلٌك تشمل مجموعة من المهام 

والتفوٌضات لهٌبات فرعٌة وهٌبات مشكلة بموجب االتفالٌة. بالنظر 

عناصر نتابج إلى أوجه الترابط المعمدة المتشابكة التً تربط بٌن 

بارٌس، كانت األطراؾ تشعر بالملك من احتمال أن ٌإدي تؤجٌل أي 

من الموضوعات أو المضاٌا إلى تولؾ العملٌة بالكامل؛ وٌوضح ذلن 

أهمٌة التنسٌك والترتٌب. من المإشرات األخرى الدالة على ما تم 

إحرازه من تمدم فً مدٌنة بون هو ما إذا كانت األطراؾ لادرة على 

دم فً عناصر هذه "الحزمة المتكاملة" على نحو متسك للتعامل مع التم

الصبلت والروابط، والحفاظ على الحلول الوسط السٌاسٌة التً تم 

 التوصل إلٌها فً بارٌس.  

لضمان التنسٌك بٌن عناصر جدول أعمال كل طرؾ من األطراؾ، 

ة بذل رإساء الهٌبات الفرعٌة والرإساء المتشاركٌن، جهوداً ملحوظ

وواضحة من بٌنها االجتماع المنعمدة لبل الجلسة مباشرةً، وعمد جلسة 

عامة ؼٌر رسمٌة مشتركة لحّث المٌسرٌن المشتركٌن للفرٌك العامل 

المخصص المعنً باتفاق بارٌس على االجتماع وتفادي أي تعارض 

 فً جداول ومواعٌد االجتماعات الخاصة بالمضاٌا ذات الصلة.      

راؾ إلى معالجة أمر الترتٌب بٌن عناصر جداول كذلن سعت األط

األعمال المختلفة بعدة طرق منها على سبٌل المثال تؤجٌل النظر فً 

نطاق مراجعة الهدؾ العالمً طوٌل األجل تحت إشراؾ الهٌبة 

إلتاحة  2019الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة حتى عام 

المً والحوار التٌسٌري الفرصة الستكمال أسالٌب عملٌة التمٌٌم الع

تحت إشراؾ الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق  2018لعام 

بارٌس. ألسباب مماثلة تتعلك بالترتٌب، تم تؤجٌل منالشات اللجنة 

الفرعٌة للتنفٌذ بشؤن مراجعة آلٌة التنمٌة النظٌفة، وإطار بناء 

 2017المدرات، وخطط التكٌؾ الوطنٌة، حتى نوفمبر/ تشرٌن الثانً 

 . 2018أو حتى دٌسمبر/ كانون األول 

ال بد من إحراز التمدم بطرٌمة متسمة، فً ضوء تعمٌد المهمة. وعلى 

الرؼم من ذلن، كشفت دعوات بعض األطراؾ فً بون إلى تحمٌك 

تمدم متوازن عن عودة انمسام آخر شهدته المنالشات التمهٌدٌة التفاق 

العمل والدعم. وذكرت  بارٌس، للظهور على السطح وهو التوازن بٌن

العدٌد من البلدان النامٌة أثناء الجلسة مراراً وتكراراً أن لضٌة 

 التخفٌؾ لد حظٌت "بمساحة" أكبر من المنالشة ممارنةً بمضاٌا أخرى. 

وتصاعدت تلن المخاوؾ خبلل األٌام األخٌرة، التً شهدت مشاركة 

ر الفرٌك أطراؾ فً منالشات مطولة ممتدة حول ترتٌب أولوٌة عناص

العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس فً المساحات المحدودة 

للمنالشات التً من الممرر عمدها لبل الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر 

األطراؾ، وبوجه خاص الحاجة إلى عمد نماش بشؤن الشفافٌة للتعامل 

 مع كل من شفافٌة العمل والدعم بشكل متكافا. 

ن هنان عناصر من البحة لواعد بارٌس مع ذلن أدرن الكثٌرون أ

تحتاج إلى المزٌد من العمل نظراً لكونها "جدٌدة" على عالم اتفالٌة 

األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ، ومن هذه العناصر عملٌة 

من اتفاق  6التمٌٌم العالمً، وبعض عناصر النهج التعاونٌة وفماً للمادة 

ت على اإلجراءات، لضى أعضاء بارٌس. دون مساعدة مرور سنوا

الوفود الكثٌر من الولت فً تبادل وجهات النظر حول هذٌن اآلمرٌن 

، 6وكان ذلن بشكل منفصل فً أكثر األحوال. فٌما ٌتعلك بالمادة 

شعر الكثٌرون باإلحباط بسبب عجزهم عن االتفاق على كٌفٌة رصد 

نماشاً  المنالشات التً استمرت لست وثبلثٌن ساعة، والتً تضمنت

 منعمداً، ناهٌن عن العناوٌن الربٌسٌة للمفاوضات األخرى.    

فً الولت الذي شعر فٌه الكثٌرون باألسى بسبب عدم التوصل إلى 

اتفاق بشؤن العناوٌن الربٌسٌة لعملٌة التمٌٌم العالمً، أوضح البعض أن 

، الذي أطلك 2018مدٌنة بون لد بدأت صٌاؼة الحوار التٌسٌري لعام 

البعض "عملٌة التمٌٌم العالمً المبدبٌة". وعبر أحد مرالبً  علٌه

األهداؾ طوٌلة األجل، بدافع الروح الطٌبة المنفتحة للمشاورات تحت 

رباسة المؽرب للدورة الثانٌة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ فً بون، 

 بشؤنورباسة دولة فٌجً للدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ 

أمله فً أن ٌساعد هذا فً بناء الثمة على أساس هذا الحوار، عن 

 .   2020شراكة تمتد لما بعد عام 

   

 آالف الخطوات تخطوها الجهات الفاعلة المتزاٌدة

ٌمكن كذلن لٌاس النجاح عن طرٌك مدى مساهمة االجتماع فً التنفٌذ 

المستمبلً التفاق بارٌس دون التولؾ عند آلٌات البحة المواعد، وهً 

 2020وي على األرجح على تعزٌز إجراءات ما لبل عام مهمة تنط

من أجل سد فجوة الطموحات المنشودة وتوسٌع نطاق عمل الجهات 

الفاعلة والمشاركة فً إجراءات التصدي آلثار المناخ على النطاق 

العالمً، أما فً بون، فمد نُفذت أؼلب هذه الجهود من خبلل أحداث 

ة، ولد شكل أول اجتماع للجنة ممررة بعٌدة عن المفاوضات الرسمٌ

بارٌس المعنٌة ببناء المدرات خطوة إٌجابٌة نحو تعزٌز إجراءات ما 

فً  البلدان النامٌة. وفً هذا الحدث، الذي وصفه  2020لبل عام 

الكثٌرون بؤنه مثمر، لامت اللجنة بانتخاب الرإساء المتشاركٌن 

ا بدأت فً كم 2019-2017ووافمت على خطة العمل الدابمة للفترة 

تحدٌد دورها داخل هٌكل اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر 

المناخ، ولد أشاد المرالبون باجتماع اللجنة من حٌث األسلوب المنفتح 

 الشامل.

وعمدت اجتماعات الخبراء التمنٌٌن بخصوص التخفٌؾ والتكٌؾ، 

فاق لنتابج ات 2020والتً تعد حجر األساس إلجراءات ما لبل عام 

أٌام من انعماد الدورة. وفً تصمٌم كبل االجتماعٌن،  7بارٌس، خبلل 

حظت الجهات المعنٌة المجتمعة من لطاعات مختلفة والمساهمٌن فً 

زٌادة التفاعل فً األحداث باالهتمام، إال أن البعض ما زال ٌشعر 

بٌن اجتماعات الخبراء  االتصالبوجود عمل متبمى من أجل تحسٌن 

إلى خطة العمل  باإلضافةٌن عملٌات التفاوض الرسمٌة التمنٌٌن وب

مإازري المناخ رفٌعً  بالمناخ وأعمالالعالمٌة الموسعة المتعلمة 

 المستوى.

ولد كان إشران الجهات المعنٌة من ؼٌر األطراؾ أحد سبل التمكٌن 

الحٌوٌة فً تنفٌذ نتابج اتفاق بارٌس. فمد أحرز اجتماع بون تمدماً فً 

فً سبٌلٌن، أولهما إلامة حوار ممبول متعدد األطراؾ من هذا المجال 

الجهات المعنٌة لبدء المنالشات التً تدور حول تفعٌل منابر 

المجتمعات المحلٌة والشعوب األصلٌة التً ألٌمت فً بارٌس، أما 

الثانً فٌتعلك ببدء المنالشات حول السبل الملموسة التً اكتشفتها 

تحسٌن طرق مشاركة الجهات المعنٌة من  الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ بشؤن

 ؼٌر األطراؾ، بما فً ذلن إجراء حلمة عمل مخصصة أثناء الدورة. 

ولد ظلت مسؤلة التمٌز بٌن مجموعات الجهات المعنٌة المختلفة من 

خبلل سٌاسة تضارب المصالح أو معاٌٌر المشاركة التً الترحت 

ل الدورة الرابعة ألول مرة من لبل مجموعة من البلدان النامٌة خبل

واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً إثارة الجدل. ومع التسلٌم بالملك 

إزاء تضارب مصالح الجهات المعنٌة مع أهداؾ االتفالٌة، إال أن 
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أؼلب األطراؾ وافمت على  أن الممترحات النصٌة الممدمة من أحد 

ل األطراؾ بشؤن "الحفاظ" على "سبلمة" تلن األهداؾ لن ٌشك

والشفافٌة، كما أوضح أحد  االنفتاحالرسالة الصحٌحة لتحمٌك 

المندوبٌن المإٌد إلى  حضور الجمٌع إلى ؼرفة االجتماع: "من ال 

ٌشارن فً الحل، ٌعد جزءاً من المشكلة ذاتها"، ولد رحب العدٌد 

بنتابج الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ فً هذا الشؤن، والتً تكلؾ أعضاء رباسة 

م المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ ومندوبً رباسة اتفالٌة األم

مإتمر األطراؾ وأمانته بتولً عدة مهام تخص تحسٌن مشاركة 

 الجهات المعنٌة من ؼٌر األطراؾ.

 مواصلة التركٌز على  التمدم

العدٌد بؤن األطراؾ لد  هل نجح مإتمر بون فً تحمٌك أهدافه؟ شعر

ً من خبلل البدء تمكنت من إحراز تمدم حتى وإن كان تم ً تدرٌجٌا دما

فً تحدٌد الخٌارات المتاحة لرسم الهٌكل األساسً للمنالشات التً 

ٌنبؽً إلرارها خبلل الدورة الرابعة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ 

، كما ساهم االجتماع فً طمؤنة األطراؾ 2018الممرر انعمادها فً 

ً م لد أحرزت جمٌع عناصر برنامج عمل بارٌسبؤن  تسماً، فً تمدما

لترح أحد األطراؾ أن "التحرن بخطوات جادة أهم بكثٌر من احٌن 

التحرن بخطوات سرٌعة"، ولد شعرت األطراؾ التً تشدد على 

الحاجة الملحة إلى تناول لضٌة تؽٌٌر المناخ باإلحباط نتٌجة الوتٌرة 

 البطٌبة التً تسٌر بها األمور.

هم فً أن تسفر وبعٌداً عن بون، فمد أعرب الكثٌرون عن أمل

المذكرات ؼٌر الرسمٌة العدٌدة التً أعدها الرإساء المتشاركون 

والمٌسرون المتشاركون إلى جانب الدعوات التً تتعلك بالتمارٌر 

والوثابك التً تركز على جمٌع بنود الفرٌك العامل المخصص المعنً 

باتفاق بارٌس واجتماعات المابدة المستدٌرة الخمس التً ٌعمدها 

إلى  االنتمالٌك لبل وخبلل الدورات، عن تمكٌن األطراؾ من الفر

مفاوضات نصٌة  فً الدورة الثبلثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ. كما 

الترح البعض أن االسترشاد بالربٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل 

المخصص، بعد موافمة األطراؾ على تمدٌد والٌتهم إلى سنة أخرى، 

ستمرارٌة المطلوبة لجعل "المرحلة االنتمالٌة من الممكن أن ٌوفر اال

 لمإتمر األطراؾ" ناجحة.

إال أن البعض لد عاد إلى ما كان أفكارهم األولى عند بدء 

االجتماع، خاصةً السإال المتعلك بمشاركة الوالٌات المتحدة فً اتفاق 

بارٌس والملك إزاء ما ٌتعلك بالتداعٌات الخطٌرة لٌس فمط على 

ة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ، بل على النظام المستمبلً الدورة الثبلث

كذلن. حتى وإن كان األمر كذلن، فمد الترح أحد المندوبٌن المتفابلٌن 

أن الزخم وراء اتفاق بارٌس لوى بما فٌه الكفاٌة على أن تولفه أي بلد 

 بمفردها.

 

 االجتماعات الممبلة

: سوؾ ٌنعمد هذا ةاالجتماع الثانً والخمسون لمرفك البٌئة العالمٌ

، وسوؾ 2017ماٌو/ آٌار  25إلى  23االجتماع خبلل الفترة من 

تسبمه مشاورات شبكة منظمات المجتمع المدنً المتعاونة مع مرفك 

ماٌو/ آٌار. فً الٌوم األخٌر، سوؾ ٌعمد اجتماع  22البٌبة العالمٌة فً 

دابمة بٌن مجلس الصندوق الخاص بؤلل البلدان نمواً ومجلس اللجنة ال

: المكان. 2017ماٌو/ آٌار  25-22: الموعدالمعنٌة بالتموٌل. 

: أمانة مرفك البٌبة االتصال جهةواشنطن دي سً، الوالٌات المتحدة. 

: البرٌد اإللكترونً+. 1-202-473-0508: الهاتفالعالمٌة. 

secretariat@thegef.org .ًالمولع اإللكترون :

meetings-https://www.thegef.org/council 

: سوؾ ٌتناول المؤتمر األوروبً الثالث للتكٌف مع تغٌر المناخ

 2017المإتمر األوروبً الثالث للتكٌؾ مع تؽٌر المناخ لعام 

موضوع "المستمبل مستعد للمناخ". سوؾ ٌجمع المإتمر بٌن ممثلً 

ٌة والصناعة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة لطاعات األعمال التجار

والحكومات والمجتمعات المحلٌة لتبادل المعرفة والخبرات واألفكار، 

بمشاركة أبرز الباحثٌن وصناع السٌاسة. وفً ٌومً الخمٌس 

والجمعة، ستمام رحبلت لعرض مجموعة من مشروعات التكٌؾ 

المفوضٌة الملهمة والموالع الثمافٌة فً جمٌع أنحاء المنطمة. نظمت 

من  2017األوروبٌة المإتمر األوروبً للتكٌؾ مع تؽٌر المناخ لعام 

خبلل ثبلثة مشروعات ٌمولها االتحاد األوروبً، وهً مشروع 

 9-5: الموعد أمبرشنز ومشروع هلٌكس ومشروع راٌزس إٌه أم.

: ؼبلسكو، أسكتلندا، المملكة المتحدة. المكان. 2017ٌونٌة/ حزٌران 

لمإتمر األوروبً للتكٌؾ مع تؽٌر المناخ لعام : ااالتصال جهة

: المولع اإللكترونً. 2017

http://ecca2017.eu/conference/ 

المنتدى الدولً الثامن المعنً بتسخٌر الطالة ألغراض التنمٌة 

طالة : سٌعمد المنتدى تحت عنوان "مواجهة تحدٌات الالمستدامة

المستدامة"، وسوؾ ٌجمع بٌن اجتماع وزاري تلٌه جلسة عامة رفٌعة 

المستوى مع حلمات عمل موازٌة وزٌارات مٌدانٌة. تموم على تنظٌم 

المنتدى حكومة كازاخستان واللجان اإلللٌمٌة التابعة لؤلمم المتحدة. 

: أستانا، المكان. 2017ٌونٌة/ حزٌران  14-11: الموعد

 790172: الهاتف: منظمً المنتدى. التصالجهة اكازاخستان. 

: اإللكترونً البرٌد 790172+  7 7172 794978

org@energyministerial.kz :ًالمولع اإللكترون . 

http://energyministerial.kz  

السادس عشر لصندوق الكربون المنعمد بمعرفة مرفك االجتماع 

: سوؾ ٌعمد المرفك الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات

اجتماع صندوق الكربون السادس عشر من أجل النظر فً مذكرات 

، واالتفاق على لرارات التموٌل االنبعاثاتأفكار برنامج الحد من 

ع برامج التموٌل األخرى. وإدارة المحفظة، ومنالشة أوجه الترابط م

مرفك الشراكة للحد من انبعاثات كربون الؽابات هً شراكة عالمٌة 

بٌن الحكومات والشركات والمجتمع المدنً والشعوب األصلٌة بهدؾ 

التركٌز على المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 

ٌونٌة/  22-19: الموعداألحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة. 

: المولع اإللكترونً: بارٌس، فرنسا. المكان. 2017حزٌران 

http://www.forestcarbonpartnership.org/  

: ٌتم تنظٌم هذا المنتدى (7182المنتدى األفرٌمً التاسع للكربون )

من لبل الجهات الشرٌكة فً إطار نٌروبً، تحدٌداً: اتفالٌة األمم 

ر المناخ؛ برنامج األمم المتحدة المعنٌة المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌ

بالبٌبة، مع شراكة برنامج األمم المتحدة للبٌبة وجامعة الدنمارن 

للتكنولوجٌا، الرابطة الدولٌة لتداول االنبعاثات؛ مجموعة البنن 

الدولً؛ ومصرؾ التنمٌة األفرٌمً. وفً إطار المهمة الشاملة إلطار 

فرصة  2017ً للكربون لعام نٌروبً، سوؾ ٌتٌح المنتدى األفرٌم

ومنصة لصانعً السٌاسات والممارسٌن األفرٌمٌٌن للمٌام باآلتً: 

منالشة آخر التطورات المتعلمة بسٌاسة تؽٌر المناخ وأسواق الكربون 

والتموٌل؛ وتبادل المعارؾ بشؤن الحلول المبتكرة فً سٌاق 

ً وؼٌرها من االستراتٌجٌات؛ واستك شاؾ المساهمات المحددة وطنٌا

إمكانٌات التعاون بشؤن المبادرات اإلللٌمٌة والعالمٌة المتعلمة بتؽٌر 

: كوتونو، المكان. 201ٌونٌة/ حزٌران  30-28: المواعٌدالمناخ. 

: المولع اإللكترونًبنٌن. 

https://www.thegef.org/council-meetings
https://www.thegef.org/council-meetings
http://ecca2017.eu/conference/
http://ecca2017.eu/conference/
mailto:org@energyministerial.kz
mailto:org@energyministerial.kz
http://energyministerial.kz/
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http://www.africacarbonforum.com/ 

: ٌجتمع الرإساء العشرٌن للدول والحكومات نلمة مجموعة العشرٌ

وممثلون رفٌعو المستوى للمنظمات الدولٌة تحت شعار رباسة 

مجموعة العشرٌن فً ألمانٌا: "تشكٌل عالم مترابط". ومن الشواؼل 

 2030الربٌسٌة التً تراود الرباسة إحراز تمدم فً تحمٌك خطة عام 

اؾ التنمٌة المستدامة، من أجل التنمٌة المستدامة، بما فً ذلن أهد

ٌولٌو/ تموز  8-7: المواعٌدواتفاق بارٌس بشؤن تؽٌر المناخ. 

: المولع اإللكترونً: هامبورغ، ألمانٌا. المولع. 2017

https://www.g20.org/Webs/G20/EN/Home/home

_node.html 

 

ة التاسعة والثالثون للفرٌك العامل المفتوح باب العضوٌة الدور

: سوؾ ٌسبك انعماد الدورة التاسعة لألطراف فً بروتوكول مونتلاير

والثبلثون للفرٌك العامل المفتوح باب العضوٌة لؤلطراؾ فً 

بروتوكول مونتلاير بشؤن المواد المستنفدة لطبمة األوزون، حلمة عمل 

ت الصلة باستخدام بدابل االحترار العالمً بشؤن معاٌٌر السبلمة ذا

ٌولٌه/  10المنخفض لمركبات الكربون الهٌدروفلورٌة، وذلن بتارٌخ 

تموز، واالجتماع الثامن والخمسٌن للجنة التنفٌذ بموجب إجراء عدم 

/ تموز. ٌولٌه 9االمتثال لبروتوكول مونتلاير، الممرر انعماده فً 

: بانكون، تاٌلند. المكان. 2017ٌولٌو/ تموز   14 - 11: الموعد

+. 254 20 762 3851: أمانة األوزون. الهاتؾ: جهة االتصال

: البرٌد اإللكترونً+. 254 20 762 0335: الفاكس

ozoneinfo@unep.org ًالمولع اإللكترون  :

//conf.montreal-

protocol.org/SitePages/Home.aspx 

الدولٌة المعنٌة بتغٌر للهٌئة الحكومٌة  الدورة السادسة واألربعٌن

ً لمنالشة عدة أمور من بٌنها نتٌجة المناخ : سوؾ تعمد الهٌبة اجتماعا

االجتماع التشاوري السادس المنعمد بؤن تمرٌر التمٌٌم السابع، بما فً 

 االجتماعذلن الخطوط التوجٌهٌة لتمارٌر مجموعة عمل هذا 

ابعة وبرنامجه والموازنة المخصصة له سوؾ تنعمد الدورة الر

والخمسٌن لمكتب الهٌبة الحكومٌة لبل دورتها السادسة واألربعٌن. 

 جهة: مونتلاير، كندا. المكان. 2017سبتمبر/ أٌلول  10-6: الموعد

: الهاتف: أمانة الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ. االتصال

-22-730-13/8025: الفاكس+. 84/54/8208-730-22-41

. المولع IPCC-Sec@wmo.int: لكترونًالبرٌد اإل+. 41

 http://www.ipcc.chاإللكترونً:

: ٌمول صندوق التكٌؾ االجتماع الثالثون لمجلس صندوق التكٌف

مشروعات وبرامج تساعد المجتمعات الضعٌفة فً البلدان النامٌة على 

التكٌؾ مع تؽٌر المناخ. تمرر هذا اإلجتماع فً إطار بروتوكول 

الٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ. كٌوتو بموجب اتف

: بون، المكان. 2017أكتوبر/ تشرٌن األول  13-10: الموعد

-7347: الهاتف: أمانة مجلس صندوق التكٌؾ. جهة االتصالألمانٌا. 

المولع +. 1-202-522-3240: الفاكس+. 458-202-1

https://www.adaptation-: اإللكترونً

-board-fund-adaptation-fund.org/events/30th

meeting/?instance_id=4 

الدورة الثالثة والعشرٌن لمؤتمر األطراف فً اتفالٌة األمم المتحدة 

ً الدورة الثالثة : سوؾ تنظم فٌجاإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ

والعشرٌن لمإتمر األطراؾ، وسوؾ ٌستضٌفها ممر أمانة االتفالٌة 

اإلطارٌة فً بون بؤلمانٌا. وسوؾ تنعمد خبلل هذه الدورة اجتماعات 

لكل من مإتمر األطراؾ ومإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع 

عٌة األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفر

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والفرٌك العامل المخصص المعنً 

. 2017نوفمبر/ تشرٌن الثانً  17-6: الموعدباتفاق بارٌس. 

: أمانة اتفالٌة األمم المتحدة جهة االتصال: بون، ألمانٌا. المكان

 +.49-288-815-1000: الهاتفاإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ. 

: البرٌد اإللكترونً. +49-288-815-1999: الفاكس

secretariat@unfccc.int ًالمولع اإللكترون :

http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/

2655.php?year=2017 

لمزٌد من االجتماعات، ٌرجى زٌارة المولع اإللٌكترونً: 

http://climate-l.iisd.org/ 

http://www.africacarbonforum.com/
https://www.g20.org/Webs/G20/EN/Home/home_node.html
https://www.g20.org/Webs/G20/EN/Home/home_node.html
https://www.adaptation-fund.org/events/30th-adaptation-fund-board-meeting/?instance_id=4
https://www.adaptation-fund.org/events/30th-adaptation-fund-board-meeting/?instance_id=4
https://www.adaptation-fund.org/events/30th-adaptation-fund-board-meeting/?instance_id=4
https://www.adaptation-fund.org/events/30th-adaptation-fund-board-meeting/?instance_id=4
https://www.adaptation-fund.org/events/30th-adaptation-fund-board-meeting/?instance_id=4

