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ة العربیة السعودیة.  یأتي ھي االتحاد األوروبي والمملك للنشرةالجھات المانحة  .یتم اصدار نشرة مفاوضات األرض بواسطة المعھد الدولي للتنمیة المستدامة
من الوزارة االتحادیة للبیئة وحمایة الطبیعة وسالمة المباني والسالمة النوویة في ألمانیا، ووزارة البیئة واألرض والبحار  2017خالل سنة  للنشرةالدعم العام 

الشئون الخارجیة  والتجارة في نیوزیلندا،  ووزارة الشئون الخارجیة  ووزارة) العالمیةبإیطالیا، ووزارة البیئة في الیابان (من خالل معھد االستراتیجیات البیئیة 
البیئة  وقد قدم االتحاد األوروبي والمملكة العربیة السعودیة ووزارة. في السوید، وحكومة سویسرا (المكتب الفیدرالي السویسري للبیئة) وسوان إنترناشیونال

تمویل ترجمة النشرة إلى اللغة  .ووزارة الزراعة والحراجة والبیئة وإدارة المیاه في النمسا تمویال خاصا لتغطیة ھذا االجتماع اإیطالیبر اوحمایة األراضي والبح
قة بالفرنسیة. للدول الناط الفرنسیة قدمتھ الحكومة الفرنسیة، ومقاطعة كیبیك، ومعھد التنمیة المستدامة للدول الناطقة بالفرنسیة وھو جھة تابعة للمنظمة الدولیة

ھي آراء المؤلفین وال تعكس بالضرورة وجھة نظر المعھد الدولي للتنمیة المستدامة أو غیره من الجھات المانحة. ویمكن استخدام  النشرةالمتضمنة في اآلراء 
، بما في ذلك طلبات توفیر النشرةلومات عن مقتطفات من ھذه النشرة في المطبوعات غیر التجاریة مع التنویھ األكادیمي المناسب للمصادر. للحصول على مع

، أو  على العنوان  7556-536-646-1+)، تلیفون kimo@iisd.orgالخدمات اإلخباریة، اتصل بمدیر الخدمات اإلخباریة من خالل بریده اإللكتروني (
یمكن .  East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America 300التالي في نیویورك بالوالیات المتحدة األمریكیة:  

على البرید االلكتروني التالي    2017نوفمبر/تشرین الثاني  –المنعقد في بون  االتصال بفریق نشرة مفاوضات األرض بمؤتمر تغیر المناخ
<jennifera@iisd.org> 

 

 نشرة مفاوضات األرض
 اخ�ار�ة لمفاوضات البیئة والتنم�ةخدمة 

 

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

 2#  المناخ

 
 األحداث الرئیسیة في مؤتمر فیجي/بون

 2017نوفمبر/تشرین الثاني  6األثنین، 
افتُتح مؤتمر تغیر المناخ في فیجي/ بون. وخالل الفترة الصباحیة، انعقدت 

لمؤتمر األطراف في الجلسات العامة االفتتاحیة للدورة الثالثة والعشرین 
، والدورة الثالثة عشرة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ

، توكول كیوتولمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في برو
والجزء الثاني من الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 

على حدة، تلتھا جلسة عامة مشتركة. وخالل األطراف في اتفاق باریس كل 
فترة الظھیرة، اجتمعت الھیئة الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة 

مشتركة. وانعقدت كذلك العلمیة والتكنولوجیة بالتوازي وفي جلسة عامة 
اجتماعات مائدة مستدیرة بین الدورات للفریق العامل المخصص المعني 
باتفاق باریس بشأن االمتثال ومزید من التوجیھ واإلرشاد المتعلق بقسم 

(نتیجة باریس)، وفرق االتصال التابعة  21-/م أ 1التخفیف من المقرر 
ة والھیئة الفرعیة للتنفیذ، إلى للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجی

 جانب مشاورات غیر رسمیة خالل فترة الظھیرة.
 حفل االفتتاح

افتتح السید صالح الدین مزوار، رئیس الدورة الثانیة والعشرین لمؤتمر 
األطراف والدورة الثانیة عشرة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 

العامل  لمؤتمر األطراف األطراف في بروتوكول كیوتو والدورة األولى
لمؤتمر ، الدورة الثالثة والعشرین بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس

وتحدث عن ضحایا الكوارث الطبیعیة التي وقعت خالل العام األطراف. 
الماضي، مشیراً إلى أن مثل ھذه األحداث تؤكد على تكلفة التقاعس عن 

تفال تقلیدي متبع بفیجي، العمل التي یدفعھا العالم. وتبع حدیثھ اح
 الكالوقالوفي.

حددت باتریشیا إسبینوسا، األمین التنفیذي التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 
 لمؤتمر األطرافبشأن تغیر المناخ، أھداف الدورة الثالثة والعشرین 

والمتمثلة في: اتخاذ خطوات أساسیة لضمان اكتمال ھیكل اتفاق باریس 
أھدافھ والمضي قدماً نحو الوفاء بالتزامات ما قبل عام وتعزیز آثاره وتحقیق 

2020. 
وأقر بیترى تاالس، األمین العام للمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة، بأن 
درجات الحرارة العالمیة قد حطمت الرقم القیاسي وكذلك تركیزات ثاني 
أكسید الكربون ودرجات حرارة البحر، فضال عن زیادة معدل تحمض 

وزیادة مواسم األعاصیر والریاح واألمطار الموسمیة والجفاف  المحیطات
 وزیادة حدتھا.

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

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

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

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

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

 سیدفع بالعمل المناخي العالمي إلى األمام.

 الجلسة العامة لمؤتمر األطراف
انتُخب فرانك بینیماراما، التنظیمیة: انتخاب أعضاء المكتب:  المسائل

ً للدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف،  رئیس وزراء فیجي، رئیسا
والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في 

، والجزء الثاني من الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بروتوكول كیوتو
بالتزكیة. وشدد على أن الطموح بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس 

واالبتكار واإلبداع و"العمل الشاق المتضافر" من شأنھ أن یحافظ على 
درجة مئویة، وشدد على  1.5ارتفاع درجة الحرارة العالمیة إلى ما دون 

 وار تاالنوا القادم.أھمیة ح
: اتفقت األطراف على تطبیق مسودة النظام الداخلي النظام الداخلي

)FCCC/CP/1996/2 بشأن التصویت.  42)، باستثناء مسودة المادة
 وأشار رئیس الدورة إلى أن فیجي سوف تجري مشاورات غیر رسمیة.

، رئیس الدورة الثالثة والعشرین : أشار بینیماراماإقرار جدول األعمال
لمؤتمر األطراف، إلى مقترحین لإلضافة إلى جدول األعمال المؤقت 

(FCCC/CP/2017/1/Add.1/Rev.1 and Add.2) عرض :
المقترح األول مندوب إیران، نیابةً عن مجموعة البلدان النامیة المتقاربة 

، 2020ما قبل عام  التفكیر بشأن اإلسراع بوتیرة تنفیذ التزامات وإجراءات
؛ وعرض المقترح الثاني مندوب 2020وزیادة طموح ما قبل عام 

جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، بدعم من مندوب موزمبیق، بشأن إنشاء 
بوابة لتشجیع ورصد طموحات المنظمات من غیر األطراف واإلبالغ بھا 

ذه البنود لم والتحقق منھا وتفسیرھا. وأفاد بأن المشاورات الخاصة بإدراج ھ
تتوصل إلى توافق في اآلراء واقترح أعضاء الوفود إقرار جدول األعمال 
ً إلى  المؤقت بدون ھذه البنود مع مواصلة المشاورات. وأشار أیضا
المشاورات الجاریة بشأن االقتراح المقدم من مندوب تركیا بشأن إمكانیة 

جیا المناخ. ثم الوصول إلى الصندوق األخضر للمناخ ومركز وشبكة تكنولو
 أقر رئیس مؤتمر األطراف جدول األعمال في صیغتھ المقترحة. 

وأشار مندوب تركیا إلى أن بالده تتوقع أن یتخذ مؤتمر األطراف مقرراً في 
 بون بناء على طلبھا.

وعارض مندوبا جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وإیران، نیابةً عن البلدان 
ر جدول األعمال دون البنود اإلضافیة النامیة متقاربة التفكیر، إقرا

المقترحة. وأكد مندوب جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أن المقترحات قد 
قُدمت في إطار القواعد الحالیة. وأشار مندوب البلدان النامیة متقاربة التفكیر 

، 2020إلى االتفاق على الحاجة إلى إحراز تقدم بشأن طموح ما قبل عام 
ً مندوبا الھند وبالتالي فھو ال  یعتبر بنداً جدیداً. ودعا مندوب الصین، داعما

والبلدان النامیة متقاربة التفكیر، إلى المساواة في المعاملة بین مساري العمل 
، وأعرب عن أسفھ لعدم دخول 2012اللذین قد تم البدء فیھما في عام 

 تعدیل الدوحة بعد في حیز التنفیذ.
واالستعداد للمشاركة في  2020بل عام وتأكیداً على أھمیة طموح ما ق

المناقشات، أید مندوب سویسرا، نیابةً عن مجموعة السالمة البیئیة، بدعم 
من مندوب جورجیا، الطریقة التي اقترحھا رئیس الدورة لتناول البندین 

 المقترحین.
وذكر مندوب جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أن بالده تتوقع أن تؤدي 

لقة بالبند الفرعي المقترح من جدول األعمال بشأن المشاورات المتع
أصحاب المصلحة من غیر األطراف إلى اتخاذ مقرر من قبل مؤتمر 

 األطراف.
وافقت األطراف على أن یواصل  انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئیس:

ھیلموت ھوجیسكي النمسا، نائب رئیس الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر 

http://www.iisd.ca/climate/Cop23/enb
mailto:enb@iisd.org
mailto:kimo@iisd.org
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      نشرة مفاوضات األرض         

 حتى یتم االنتھاء من الترشیحات.األطراف، مشاوراتھ 
: أقر مؤتمر األطراف قبول المنظمات المذكورة في قبول المنظمات المراقبة

 بصفتھا منظمات مراقبة.  FCCC/CP/2017/2الوثیقة
تنظیم العمل: وافقت األطراف على إحالة عدة بنود إلى الھیئة الفرعیة 

 تنفیذ.للمشورة العلمیة والتكنولوجیة والھیئة الفرعیة لل
العامل بوصفھ اجتماع األطراف في  الجلسة العامة لمؤتمر األطراف

 بروتوكول كیوتو
: اعتمدت األطراف جدول األعمال المسائل التنظیمیة

(FCCC/KP/CMP/2017/1)  ووافقت على إحالة البنود الفرعیة
من بروتوكول كیوتو (تدابیر  3-2المتعلقة بالمسائل المتصلة بالمادة 

إلى الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة وإحالة عدة  االستجابة)
 بنود إلى الھیئة الفرعیة للتنفیذ.

: صرح، باینیماراما، رئیس مؤتمر األطراف العامل انتخاب أعضاء المكتب
 بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو، بمواصلة المشاورات.

 6: ذكر مندوب األمانة أنھ حتى وضع التصدیق على تعدیل الدوحة
طرفاً صكوك القبول. وقدم الرئیس  84، قدم 2017نوفمبر/تشرین الثاني 

باینیماراما مذكرة بشأن اإلجراءات التي اتخذتھا األطراف المدرجة في 
المرفق األول لإلبالغ بالمعلومات لتحدید األرقام المخصصة لھا خالل فترة 

األخرى ذات الصلة التي تقتضیھا المبادئ االلتزام الثانیة والمعلومات 
). وأشار إلى انعقاد FCCC/CMP/2017/INF.1التوجیھیة لإلبالغ (

 المشاورات غیر الرسمیة.
 علق الرئیس باینیماراما أعمال الدورة.

العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق  الجلسة العامة لمؤتمر األطراف
 باریس

راف جدول األعمال : أقرت األطالمسائل التنظیمیة
)FCCC/PA/CMA/2017/1 ووافقت على تنظیم العمل. وأشار (

الرئیس باینیماراما إلى مواصلة المشاورات حول انتخاب أعضاء المكتب 
 169الجدد، وتحدث عن وضع التصدیق على اتفاقیة باریس مشیراً إلى أن 

 طرفاً قد صدقت علیھا بالفعل حتى اآلن. وعلق أعمال الدورة.
سة المشتركة لمؤتمر األطراف / اجتماع األطراف / اجتماع الھیئة الجل

 العامة
العامل  مؤتمر األطراف الجلسة العامة المشتركة بین مؤتمر األطراف /
العامل  مؤتمر األطراف/ بوصفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو

 بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس
 ة لالستماع إلى البیانات االفتتاحیة.انعقدت الجلسة العامة المشترك

/ الصین، إلى ضرورة  77أشار مندوب إكوادور، نیابةً عن مجموعة الـ 
قیام الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف بإحراز تقدم بشأن عدة أمور 

؛ العمل على الخسائر 2018لعام  من بینھا: تصمیم الحوار التیسیري
واألضرار؛ والدعم المالي آللیة وارسو الدولیة؛ والنتیجة المتعلقة بصندوق 
التكیف وجدواه التفاق باریس؛ وتوضیح معاییر األھلیة لمرفق البیئة العالمیة 

 .الصندوق األخضر للمناخو
المقررات وقد ركز مندوب االتحاد األوروبي على األولویات التالیة: مسودة 

أو العناصر النصیة المتعلقة بجمیع مجاالت برنامج عمل اتفاق باریس؛ 
ووضوح كیفیة إجراء حوار تاالنوا؛ ومساھمات الجمیع في الزخم الخاص 

 بجدول أعمال العمل المناخي العالمي.
دعا مندوب سویسرا، نیابةً عن مجموعة السالمة البیئیة، بدعم من مندوب 

لثة والعشرین لمؤتمر األطراف إلى العمل على وضع جورجیا، الدورة الثا
مبادئ توجیھیة لتنفیذ اتفاق باریس، وتوضیح تصمیم حوار تاالنوا 

 والنھوض جدول أعمال العمل المناخي العالمي.
وصرح مندوب أسترالیا، نیابةً عن مجموعة المظلة، بأن وضع إطار معزز 

ر األساسیة للدورة الثالثة للشفافیة یتسم بالقوة والفعالیة یعد من العناص
 والعشرین لمؤتمر األطراف.

وشدد مندوب المالدیف، نیابةً عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة، على 
ضرورة إحراز تقدم فیما یخص الخسائر واألضرار خالل الدورة الثالثة 
والعشرین لمؤتمر األطراف، بما في ذلك وضع برنامج عمل مدتھ خمس 

ألجل آللیة وارسو الدولیة بوصفھا من البنود الدائمة سنوات، ودعم طویل ا
في جدول األعمال وتسریع تدفقات التمویل إلى الدول الجزریة الصغیرة 

 النامیة.
فعالة ومثمرة لمؤتمر األطراف"، أعرب مندوب  وفي دعوتھ إلى "دورة

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

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

وأكد مندوب جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، نیابةً عن ائتالف بلدان الغابات 
المطیرة، ضرورة تنسیق التمویل العام والخاص لتنفیذ المبادرة المعززة 
لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدھور الغابات في البلدان 

 النامیة.

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

االلتزامات المتعلقة بالتمویل ونقل التكنولوجیا وبناء القدرات والخسائر 
 واألضرار.

ودعا مندوب بیرو، نیابةً عن الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة والكاریبي، 
إلى إحراز تقدم في عدة أمور من بینھا: تصمیم الحوار التیسیري لعام 

مل معنیة بالنوع االجتماعي؛ ودعم العمل بشأن ؛ وإقرار خطة ع2018
 القضایا الناشئة مثل المحیطات والصحة والسكان األصلیین.

وذكر مندوب جمھوریة الدومینیكان، نیابةً عن التحالف البولیفاري لشعوب 
أمریكا الالتینیة، أن رسالة اتفاق باریس بعنوان "الحیاة واألمل" قد تأجلت 

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

 المدرجة في المرفق األول من االتفاق.
یل وجنوب أفریقیا والھند وأعرب مندوب البرازیل، نیابةً عن البراز

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

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

یس، ولكنھ أكد اعتزام بالده مواصلة المشاركة في عدة أمور من بینھا بار
 وضع األسس للمبادئ التوجیھیة لتنفیذ اتفاق باریس.

 علق رئیس مؤتمر األطراف باینیماراما أعمال الجلسة العامة.
 الجلسة العامة للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة

الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة،  افتتح كارلوس فولر، رئیس الھیئة
 الدورة.

: أقرت الھیئة جدول األعمال المسائل التنظیمیة
)FCCC/SBSTA/2017/5.ووافقت على تنظیم أعمال الدورة ( 

أشار فولر، رئیس الھیئة، إلى استمرار  انتخاب أعضاء المكتب:
 المشاورات.

ً تقاریر عن أنشطة أخرى بالتقاریر المتعلقة باألنشطة : أحاطت الھیئة علما
 ).FCCC/SBSTA/2017/INF.4, INF.7 and INF.8األخرى (

افتتح فولر، رئیس الھیئة، الحدیث عن التقاریر المتعلقة بمختلف البنود 
 المدرجة في جدول أعمال الھیئة.

 30وأفاد مندوب مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ أنھ قد انتھى من حوالي 
 طلباً آخر. 111تقنیة، وجاري حالیاً النظر في طلباً للمساعدة ال

سلط مندوب اللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا الضوء على العمل المنجز في عام 
، بما في ذلك التعاون فیما بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بشأن 2017

 التكیف مع التركیز على قطاعي المیاه والزراعة.
المعنیة بتغیر المناخ على أھم النقاط المثارة  وركزت الھیئة الحكومیة الدولیة

 خالل أعمال الدورة السادسة للتقییم، بما في ذلك تحقیق ثمانیة نواتج.
وتحدث مندوب المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة عن تعاون المنظمة مع 
منظمة األمم المتحدة للبیئة على إنشاء نظام عالمي متكامل للمعلومات عن 

 للمساعدة في تتبع التقدم المحرز من قبل األطراف في التنفیذ. غازات الدفیئة
وأقر مندوب اللجنة المعنیة بسواتل رصد األرض بما ھو جدید في مجال 
العمل الفضائي المعني برصد المناخ، مشدداً على أن المعلومات عالیة 

 الجودة حول غازات الدفیئة ستكون مفیدة في عملیة التقییم العالمي.
ندوب النظام العالمي لرصد المناخ بأن المنظمة العالمیة لألرصاد وأفاد م

الجویة والنظام العالمي لرصد المناخ یعمالن على سبعة مؤشرات مناخیة، 
كما أعرب عن أسفھ لوجود ثغرات في تغطیة الشبكة العالمیة للمراكز 

 المناخیة بسبب عدم كفایة الموارد.
المناخ إلى عمل البرنامج في مجال  وأشار مندوب البرنامج العالمي لبحوث

 النمذجة المتقدمة وتقلیل نطاق البیانات المناخیة على المستوى اإلقلیمي.
وتحدث مندوب اللجنة الدولیة الحكومیة لعلوم المحیطات التابعة لمنظمة 

 الیونسكو إلى التھدیدات الكثیرة لتغیر المناخ على صحة المحیطات.
لمدني الدولي بالتقدم المحرز في مجال وأقر مندوب منظمة الطیران ا

تكنولوجیا الطائرات والتحسینات التشغیلیة وخیارات وقود الطیران المستدام 
 وبرنامج معاوضة األثر الكربوني والحد منھ في الطیران الدولي.

وأفاد مندوب المنظمة البحریة الدولیة بأن األعضاء قد وافقوا على خارطة 
 ملة للحد من انبعاثات غازات الدفیئة من السفن.طریق لوضع استراتیجیة شا

: دعا مندوب االتحاد القضایا المنھجیة في إطار االتفاقیة: وقود السفن
األوروبي إلى ضرورة ضمان سالمة البیئة وتجنب االزدواجیة في حساب 
معاوضة األثر الكربوني والحد منھ في الطیران الدولي، وذكر أن العمل في 

. وحث 2023بحریة الدولیة ینبغي أال یتأخر حتى عام إطار المنظمة ال
مندوب جزر مارشال البلدان على ضمان توافق استراتیجیة المنظمة 

 1.5البحریة الدولیة مع ھدف الحفاظ على مستوى االحترار العالمي دون 
 درجة مئویة.

وذكر مندوب الیابان أنھ ینبغي أن تواصل منظمة الطیران المدني الدولي 
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مة البحریة الدولیة تناول مسألة االنبعاثات الناجمة عن وقود السفن. والمنظ
ودعا مندوب المملكة العربیة السعودیة منظمة الطیران المدني الدولي 
والمنظمة البحریة الدولیة إلى النظر في مبادئ وأحكام اتفاقیة األمم المتحدة 

فرعیة للمشورة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. وسیجري فولر، رئیس الھیئة ال
 العلمیة والتكنولوجیة، المشاورات ذات الصلة.

 وسیتم النظر في البنود والبنود الفرعیة التالیة في مشاورات غیر رسمیة:
 برنامج عمل نیروبي المتعلق بتأثیرات تغیر المناخ والقابلیة للتأثر بھ

 والتكیف معھ.
 للتنفیذ).تقریر لجنة التكیف (باالشتراك مع الھیئة الفرعیة 

(باالشتراك مع الھیئة الفرعیة  تقریر اللجنة التنفیذیة آللیة وارسو الدولیة
 للتنفیذ).

ً للمادة  من اتفاق  4-10تطویر ونقل التكنولوجیا: إطار التكنولوجیا وفقا
باریس، والتقریر السنوي المشترك للجنة التنفیذیة للتكنولوجیا ومركز 

 اك مع الھیئة الفرعیة للتنفیذ).وشبكة تكنولوجیا المناخ (باالشتر
 الزراعة. 

 البحوث وعملیات الرصد المنھجیة.
 القضایا المنھجیة في إطار االتفاقیة: المقاییس المشتركة.

 منصة المجتمعات المحلیة والشعوب األصلیة.  
 وسیتم النظر في البنود التالیة من قبل فرق االتصال:

مج العمل وأسالیب وبرنامج عمل تدابیر االستجابة: تحسین المنتدى وبرنا
ومھام المنتدى المعني بأثر تنفیذ تدابیر االستجابة في إطار اتفاق باریس 

 (باالشتراك مع الھیئة الفرعیة للتنفیذ).
طرق حساب الموارد المالیة المقدمة والمعبئة من خالل المساعدات العامة 

 من اتفاق باریس. 7-9وفقاً للمادة 
 من اتفاق باریس (النھج التعاونیة). 6بالمادة المسائل المتعلقة 

 علق الرئیس فولر أعمال الجلسة العامة.
 فرق اتصال الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة

: تشارك كیلي كیزیر (االتحاد األوروبي) وھیو من اتفاق باریس 6المادة 
إلى تراجع نسبي  سیلي (جزر المالدیف) في رئاسة ھذا الفریق. أشار كیزیر

في إجراز التقدم، واقترح أن یقوم الرئیسان المتشاركان بإعداد ورقات غیر 
رسمیة تحدد العناصر المحتملة والعناصر الفرعیة والعناصر اإلضافیة لكل 
بند فرعي وافقت علیھ األطراف. وأثنى كثیرون على أھمیة اجتماع المائدة 

دورة. وأید جمیع األطراف، باستثناء قبل انعقاد ال 6المستدیرة  حول المادة 
طرف واحد فقط، السماح بوجود المراقبین في فریق االتصال والدورات 

 غیر الرسمیة. وسوف تستمر المشاورات.
 الجلسة العامة للھیئة الفرعیة للتنفیذ

 افتتح توماش كروسزكو، رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ، بولندا، االجتماع.
قرت األطراف جدول األعمال أ المسائل التنظیمیة:

)FCCC/SBI/2017/8 and Add.1 مع تعلیق النظر في البند (
الفرعي المتعلق بالمعلومات الواردة في البالغات الوطنیة من األطراف غیر 
المدرجة في المرفق األول. وأقرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ تنظیم األعمال 

 ووافقت على المضي قدماً في األحداث المقررة.
: أفاد كروسززو، رئیس الھیئة، بأن جلسات انتخاب أعضاء المكتب

 المشاورات ستنعقد.
البالغات المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول ومراجعتھا: 
أحاطت الھیئة الفرعیة للتنفیذ علما بحالة تقدیم واستعراض التقاریر الثانیة 

المرفق األول لفترة السنتین المقدمة من األطراف المدرجة في 
)FCCC/SBI/2017/INF.1 والتقریر المتعلق بالبیانات الوطنیة لجرد (

 2015-1990غازات الدفیئة الواردة في المرفق األول  للفترة من 
)FCCC/SBI/2017/18 وفیما یتعلق بتجمیع وتولیف التقاریر الثانیة .(

یتم عقد لفترة السنتین المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول، س
 مشاورات غیر رسمیة.

األطر الزمنیة المحددة للمساھمات المحددة وطنیا المشار إلیھم في المادة 
: ذكر كروسززو رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ أن من اتفاق باریس 4-10

المشاورات غیر الرسمیة ستُعقد بھدف اعتماد االستنتاجات إن أمكن. وشدد 
النامیة متقاربة التفكیر، على أن مؤتمر  مندوب الصین، نیابة عن البلدان

األطراف في دورتھ الثانیة والعشرین وافق على أن تتشاور الھیئة الفرعیة 
وأعرب عن قلقھ إزاء   للتنفیذ، ولكنھا لم تكن مكلفة باعتماد االستنتاجات

المساس بنتائج المفاوضات. وأعرب مندوب البرازیل عن أملھ في إجراء 
 مفاوضات بناءة یمكن أن تسفر عن نتیجة. 

وقال الرئیس كروسززو إن المشاورات غیر الرسمیة ستتبع والیة الدورة 
 الثانیة والعشرین لمؤتمر األطراف.

تشغیل السجل العام المشار إلیھ األسالیب واإلجراءات الالزمة الستخدام و
: الحظ مندوب الصین، نیابة عن البلدان النامیة 12-7في االتفاقیة المادة 

المتقاربة التفكیر، أن ھذا البند یتعلق بالسجل الخاص بالتكییف، واقترح 
النظر في البنود في مشاورات غیر رسمیة مشتركة. وستُعقد مشاورات غیر 

 رسمیة.

ت الالزمة الستخدام وتشغیل سجل عام مشار إلیھ في الطرائق واإلجراءا
طلب مندوب الصین، نیابة عن البلدان النامیة  :12-4االتفاقیة المادة 

المتقاربة التفكیر،، توضیحا بشأن ما إذا كانت األطراف توافق على النظر 
في البندین في مشاورة غیر رسمیة مشتركة. وأشار الرئیس كروسززو إلى 

تفقت في الدورة الرابعة واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ على أن األطراف ا
أن ھذه البنود ینبغي أن تكون متمیزة في جدول األعمال. وقال مندوب 
جمھوریة كوریا، نیابة عن مجموعة السالمة البیئیة، إن المھام والخصائص 

 مختلفة. وستعقد مشاورات غیر رسمیة
قدم فریق الخبراء المعني بأقل البلدان  ا:لمسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا

ً حول أنشطة فریق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا، بما في  نموا عرضا
ذلك: المشاركة مع أمانة مرفق البیئة العالمیة والتوسع في التوجیھات التقنیة 
بشأن خطط التكیف الوطنیة. وسیتم تناول ھذا البند في مشاورات غیر 

 رسمیة.
: أفاد مرفق البیئة العالمیة بعدة أمور من بینھا أن رفق البیئة العالمیةتقریر م

مرفق البیئة العالمیة سیواصل توفیر الموارد لألطراف غیر المدرجة في 
المرفق األول للبالغات الوطنیة والتقاریر الُمحدثة لفترة السنتین. وسیتم عقد 

 مشاورات غیر رسمیة.
التكیف إلى العمل مع فریق الخبراء  أشارت لجنة تقریر لجنة التكیف:

المعني بأقل البلدان نموا لتقدیم الدعم التقني والتوجیھ لألطراف بشأن 
إجراءات التكیف. وسیجري تناول ھذا البند في مشاورات غیر رسمیة، 

 باالشتراك مع المسائل المتصلة بأقل البلدان نموا.
مت اللجنة التنفیذیة آللیة : قدتقریر اللجنة التنفیذیة أللیة وارسو الدولیة

وارسو الدولیة تقریرا عن التقدم المحرز، بما في ذلك تنفیذ والیتي باریس 
وھما: إنشاء مركز لتبادل المعلومات عن نقل المخاطر؛ والعمل على إنشاء 

 فرقة عمل معنیة بنزوح السكان.
لدولیة أشار مندوب البھاما إلى أن "اللجنة التنفیذیة  ھي لیست آلیة وارسو ا

"، ودعا إلى إحراز تقدم بشأن اآللیة. واقترح مندوب تحالف الدول الجزریة 
الصغیرة أن یتضمن مقرر مؤتمر األطراف بشأن ھذا البند والیة إلى الھیئة 
الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة للنظر في 

ندوبا البھاما والسودان، الخسائر واألضرار فیما بین الدورات. وأعرب م
نیابة عن المجموعة األفریقیة، عن أسفھما لقیود الموازنة التي تؤثر على 

 اللجنة التنفیذیة.
وسیتم عقد مشاورات غیر رسمیة باالشتراك مع الھیئة الفرعیة للمشورة 

 العلمیة والتكنولوجیة.
ء القدرات : قدمت لجنة باریس المعنیة ببناالمسائل المتعلقة ببناء القدرات

تقریرا مرحلیا سنویا عن التقدم المحرز في بناء القدرات، والحظت تقدما 
كبیرا. وافقت الھیئة الفرعیة للتنفیذ على إجراء مشاورات غیر رسمیة 

 متبادلة بشأن بناء القدرات بموجب االتفاقیة وبروتوكول كیوتو.
 

-2016ة السنتین أداء الموازنة لفتر المسائل اإلداریة والمالیة والمؤسسیة:
: عرض السید أوفرس سرمد  نائب األمین التنفیذي التفاقیة األمم 2017

المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، التقریر، واشار إلي مجاالت األداء 
 في المائة بموجب االتفاقیة. 90الرئیسیة والى معدل مدفوعات إجمالي قدره 

أحاطت الھیئة  :2016لعام تقریر مراجعة الحسابات والبیانات المالیة 
 2016الفرعیة للتنفیذ علما بتقریر مراجعة الحسابات والبیانات المالیة لعام 

)FCCC/SBI/2017/INF.15 and Add.1 وسیتم عقد المناقشات ،(
في فریق اتصال، باالشتراك مع البنود الفرعیة األخرى في إطار ھذا البند 

 من جدول األعمال.
: قدم سرمد برنامج العمل 2019-2018السنتین  موازنة البرنامج لفترة
 ,FCCC/SBI/2017/INF.13( 2019-2018المنقح لفترة السنتین 

FCCC/SBI/2017/4/Add.1 and FCCC/SBI/2017/INF.8 (
 الذي أشار أنھ خطوة أولى في عملیة وضع موازنة أكثر شفافیة وواضحة.

: عرض الرئیس رىمسائل أخرى متعلقة بالموازنة والمسائل المالیة األخ
خططا لحلقة عمل تقنیة تعقد على ھامش الدورة السابعة واألربعین للھیئة 
الفرعیة للتنفیذ بھدف مناقشة السبل الممكنة لزیادة كفاءة وشفافیة عملیة 

 الموازنة.
تم ارسال البنود والبنود الفرعیة التالیة إلى فرق االتصال أو المشاورات 

 غیر الرسمیة دون مناقشة:
ل فریق الخبراء االستشاري بشأن البالغات الوطنیة من األطراف غیر عم

 المدرجة في المرفق األول
تقاریر موجزة حول التحلیل التقني للتقاریر الدوریة لفترة السنتین لألطراف 

 غیر المدرجة في المرفق األول
سبل تعزیز تنفیذ التدریب والتوعیة العامة والمشاركة العامة ووصول 

 إلى المعلومات من أجل تعزیز اإلجراءات بموجب اتفاق باریسالجمیع 
 النوع االجتماعي وتغیر المناخ

تنسیق الدعم لتنفیذ األنشطة المتعلقة بإجراءات التخفیف في قطاع الغابات 
 من جانب البلدان النامیة
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تطویر ونقل التكنولوجیا: التقریر السنوي المشترك بین اللجنة التنفیذیة 
/ مركز وشبكة تكنولوجیا المناخ (باالشتراك مع الھیئة الفرعیة للتكنولوجیا

للمشورة العلمیة والتكنولوجیة) وبرنامج بوزنان االستراتیجي لنقل 
 التكنولوجیا

 المسائل المتعلقة بتمویل المناخ
 خطط التكیف الوطنیة 

أثر تنفیذ تدابیر االستجابة (باالشتراك مع الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 
 والتكنولوجیة).

الجلسة العامة المشتركة بین الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة 
 والتكنولوجیة والھیئة الفرعیة للتنفیذ

وافتتح االجتماع كروسززو رئیس الھیئة الفرعیة للتنفیذ و فولر رئیس الھیئة 
 الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة.

/ الصین على عدة  77ال  وشدد مندوب اإلكوادور، نیابة عن مجموعة
؛ التكیف كأولویة 2020أمور من بینھا: الحاجة الماسة إلى العمل قبل عام 

بالنسبة للبلدان النامیة؛ وتعزیز مشاركة الشعوب األصلیة في عملیة اتفاقیة 
 األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ.

رة اعتماد وشدد مندوب االتحاد األوروبي على عدة امور من بینھا ضرو
خطة عمل للنوع االجتماعي وإطالق منصة المجتمعات المحلیة والشعوب 
األصلیة ومناقشة الشفافیة في إطار الھیئات الفرعیة وضرورة البدء في 
العمل على األطر الزمنیة المشتركة للمساھمات المحددة وطنیا، وأكد على 

ل إلى المعلومات تعزیز تنفیذ التدریب والتوعیة العامة والمشاركة والوصو
 بموجب اتفاق باریس.

دعا مندوب مالي، نیابة عن المجموعة األفریقیة، إلى ضمان االتساق  
والتوازن في برنامج عمل اتفاق باریس. ودعا إلى التوصل إلى تفاھم بشأن 
السجل العام ووضع طرائق لشفافیة الدعم  وتوفیر المرونة لألمانة في 

 استخدام األموال الطوعیة.
عا مندوب إثیوبیا، نیابة عن أقل البلدان نموا، إلى إدراج بند دائم عن ود

الخسائر واألضرار وعبر عن أسفھ لعدم كفایة الموارد في صندوق أقل 
 البلدان نموا؛ ودعا إلى ضمان استدامة عملیات صندوق التكیف.

وتساءل مندوب أسترالیا  نیابة عن مجموعة المظلة عن إدراج جدول أعمال 
في جدول األعمال نظرا إلى  2019-2018ازنة نصف السنویة للفترة المو

أن الدورة السادسة واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ وافقت على مشروع 
 مقرر.

وقال  مندوب الملدیف، نیابة عن تحالف الدول الجزریة الصغیرة ، إن 
دلیل على الكوارث المناخیة األخیرة في الدول الجزریة الصغیرة النامیة ھي 

ظروفھا الخاصة، وأن تقریر فجوة برنامج األمم المتحدة للبیئة یبین أنھ لم 
یفُت األوان بعد حتى نعود إلى المسار الصحیح للحد من ارتفاع درجة 

 درجة مئویة ". 1.5الحرارة إلى 
وذکر مندوب کوریا، نیابة عن مجموعة السالمة البیئیة، ودعمھ مندوب 

قیة وغیر السوقیة ینبغي أن تسترشد بمبادئ الشفافیة جورجیا، أن النھج السو
والسالمة البیئیة وتجنب االزدواجیة مع مراعاة تنوع المساھمات الوطنیة 

 المحددة.
وأكد مندوب بیرو، نیابة عن الرابطة المستقلة ألمریكا الالتینیة والكاریبي، 

ثالثة اعتماد خطة للنوع االجتماعي باعتبارھا من أھم نتائج الدورة ال
 والعشرین لمؤتمر األطراف.

وأكد مندوب إیران، نیابة عن للبلدان النامیة متقاربة التفكیر، على أن 
أمر أساسي إلرساء الثقة المتبادلة  2020التعجیل بتنفیذ أعمال ما قبل 

 .2020وایجاد أساس متین لطموح ما بعد عام 
ب أمریكا الالتینیة ، وأكد مندوب بولیفیا، نیابة عن التحالف البولیفاري لشعو

على أن تغیر المناخ ھو نتیجة تاریخیة للرأسمالیة في البلدان الصناعیة وأنھ 
 من الضروري تنفیذ آلیة وارسو الدولیة.

وقد دعا مندوب  جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، نیابة عن ائتالف بلدان 
ة بموجب الغابات المطیرة ، إلى أن تكون الحراجة جزءا من النھج التعاونی

 من اتفاق باریس. 6المادة 
وطالب مندوب بنما، نیابة عن  نظام التكامل األمریكي المركزي، بضمان 
وجود الموارد الالزمة لتنفیذ آلیة وارسو الدولیة ، ولتحقیق الشفافیة 

 .6والسالمة البیئیة آللیات المادة 
ة وقال مندوب الشعوب األصلیة إنھا یمكن أن تقدم وجھات نظر فرید

 وأساسیة بشأن التخفیف والتكیف والخسارة واألضرار وبناء القدرات.
وأكدت مندوبة  المرأة والنوع االجتماعي أن المساواة بین الجنسین مسألة 

 شاملة ومتداخلة تحتاج إلى أھداف شاملة والتزامات مالیة واضحة.
) إلی برنامج عمل  YOUNGOsدعت المنظمات غیر الحکومیة الشبابیة (

 الزراعة لفتح المجال لمشارکة الشباب. حول
وطلبت المنظمات غیر الحكومیة في قطاع األعمال والصناعة من المیسرین 
المشاركین في تدابیر االستجابة السعي بنشاط إلى مشاركة الشركات 

 التجاریة في فریق االتصال.

دعت شبكة العمل المناخي الدورة الثالثة والعشرین  لمؤتمر األطراف إلى 
تمكین آلیة وارسو الدولیة من الوفاء بوالیتھا تجاه الفئات األكثر ضعفا من 

 خالل ضمان الموارد الكافیة.
أكد مندوب منظمة العدالة المناخ اآلن!   ن تمویل المناخ یجب أن یخدم  

 المصالح العامة ولیس الخاصة.
العناصر المطلوبة إلدخال )  (FARMERSوحددت منظمة المزارعون  

 ات على الزراعة بما في ذلك التمویل ونقل التكنولوجیا.تحسین
وسلطت الحكومات المحلیة والسلطات البلدیة الضوء على كیفیة مساھمة 

ً   الحكومات المحلیة واإلقلیمیة في زیادة طموح المساھمات المحددة  .وطنیا
وتتطلع المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بالبحوث والمنظمات المستقلة إلى 
تحدید الثغرات بین القدرات الحالیة والمطلوبة، والتعرف على طرق لسد 

 تلك الثغرات.
وأعربت المنظمات غیر الحكومیة المعنیة باالتحادات التجاریة عن أسفھا 
لتنظیم حلقة عمل ھامة لما قبل الدورات بشأن تدابیر االستجابة دون وجود 

 مراقبین.
 في األروقة

ز المؤتمرات العالمي في بون ولمسوا وصل أعضاء الوفود إلى مرك
كما الحظوا التذكیرات العدیدة بأن   التجدیدات التي شھدھا ھذا المركز،

الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف ھي في الواقع مؤتمر أطراف 
للمحیط الھادئ. وشعر أعضاء الوفود بحقیقة التشبیھ الذي اشار إلیھ الرئیس 

نا "نحن جمیعا في نفس الزورق" حیث تم حشد أعضاء فرانك باینیماراما بأن
 الوفود في غرف عامة صغیرة على مدار الیوم.

لكن المشاعر كانت أكثر عمقا. حیث أشار المتحدثون في الجلسات العامة  
، وأكدوا 2017مرارا وتكرارا إلى الكوارث الطبیعیة  التي حدثت في عام 

ن أجل اتخاذ إجراءات أكثر على مدى ضرورة أن تتضافر األطراف معا م
طموحا. ویقف الزورق الفیجي التقلیدي في المقر لتعزیز ھذه الرسالة. ولعل 

 ً ھذا   ،ھذه الرسالة قد دفعت جمیع الھیئات إلى بدایة مشغولة وسلسة نسبیا
بخالف المناقشات الشائكة بشأن اقتراحین جدیدین من بنود جدول أعمال 

 مؤتمر األطراف.
ات العامة الخمس، أثنى أعضاء الوفود على اجتماعات وفي ختام الجلس

المائدة المستدیرة التي انعقدت قبل الدورة، حیث اشار البعض إلى أن ھذه 
المناقشات "أفضل ما لدینا حتى اآلن". وفي حین أعرب البعض عن خیبة 
أملھم إزاء عدم وجود نواتج نصیة من اجتماعات المائدة المستدیرة، أشار 

إحراز تقدم في األیام ذاكرتھم طویلة بما یكفي لضمان أن آخرون إلى 
 .المقبلة


