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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
 خدمة اخ�ار�ة لمفاوضات البیئة والتنم�ة

 

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

 4#  المناخ

 األحداث الرئیسیة في مؤتمر فیجي/بون
 2017نوفمبر/ تشرین الثاني  8األربعاء، 

 
واصل مؤتمر تغیر المناخ فیجي/بون انعقاده یوم االربعاء. خالل 
الفترة الصباحیة، عقدت رئاسة المؤتمر حواراً مفتوحاً بین ممثلي 
األطراف والمنظمات غیر الحكومیة، وأجریت حلقة عمل تقنیة حول 
سبل زیادة الكفاءة والشفافیة في عملیة الموازنة. وعقدت مشاورات 

كل من  الفریق العامل المخصص المعني  غیر رسمیة في إطار
باتفاق باریس والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة والھیئة 

 الفرعیة للتنفیذ على مدار الیوم.
 

 الفریق العامل المخصص 
 

-/م أ 1اإلرشادات اإلضافیة المتعلقة بقسم التخفیف من المقرر 
: تشارك في تیسیر المشاورات غیر الرسمیة المتعلقة بھذا البند 21

سین لیانغ شیاه (سنغافورة) وجیرترود والنسكي (النمسا). خالل 
الفترة الصباحیة، أشاد المندوبون باجتماع المائدة المستدیرة الذي 

نوفمبر/تشرین  6انعقد أثناء الدورة التي ٌعقدت یوم االثنین الموافق 
الورقة غیر الرسمیة التي أعدھا المیسران المتشاركان الثاني، و

)APA.2017.5.INFORMALNOTE استناداً إلى التقاریر ،(
والوثائق المقدمة من األطراف. واتفق مندوبو الكثیر من البلدان على 
ضرورة إدراج مختلف القدرات في اإلرشادات، في حین اقترح 

عامة تستكمل  بعض مندوبي البلدان النامیة تقدیم معلومات
باإلرشادات المقدمة من البلدان النامیة والمتقدمة. واتفق مندوبو 
بعض البلدان المتقدمة على الحاجة إلى إقرار نھج متباین، أال أنھم 
رفضوا "النھج المتفرع". وشدد البعض األخر على ضرورة 
الموازنة بین اإلرشادات التي یمكن أن تكون مفصلة للغایة لدرجة 

تعتبر بمثابة "آلیة مخزیة"، واإلرشادات التي قد تتسم أنھا قد 
بالعمومیة لدرجة أنھا ال تكون مجدیة في الوفاء بالتزامات االتفاق. 

 المندوبین على الحاجة إلى بناء القدرات. وشدد العدید من
 

ودعا البعض إلى العمل على الھیكل أوال، في حین اقترح آخرون 
ي موضع الحق. وأعرب مندوبو مناقشة المضمون، یلیة الھیكل ف

بعض البلدان عن استعداد بالدھم إلحراز تقدم في أوضاع 
ً ، إال أن أحدھم قد حذر من أن التحدي  المفاوضات األصغر حجما

 یتمثل في إحراز ھذا التقدم بالنسبة للمجموعة األكبر حجماً.
 

وخالل فترة الظھیرة، ناقشت األطراف أحد سبل المضي قدماً، بما 

لك الوثائق التي تستند إلیھا المناقشات وترتیب المسائل التي في ذ
 یتعین تناولھا.

 
وأید البعض اقتراح مناقشة شكل النتیجة أوال، متبوعاً بالعناوین 
الموضوعیة المدرجة في الورقة غیر الرسمیة، مع التسلیم بأن 
المناقشات لن تحكم مسبقاً على الھیكل أو النھج. وقدم مندوب إحدى 

وعات البلدان النامیة مقترحات بشأن العناوین. واختلفت مجم
األطراف على وضع مجموعة واحدة من مسودات المبادئ 

 التوجیھیة أم مسودتین لتوضیح اآلراء المتباینة بشأن تفعیل التمایز.
 

وفي إشارة إلى استھالك نصف الوقت المخصص لھذا البند وأن 
طریقة عرض العناصر،  جزءاً كبیراً من الوقت قد ُخصص لمناقشة

عرض سین لیانغ تشیھ، المیسر المتشارك، وثیقة من صفحة واحدة 
على الشاشة، مشیراً إلى أن بإمكان األطراف "العمل بھا أو عدم 
االلتفات لھا أو استخدامھا كموضوع للمناقشة فیما بینھم". واقترح أن 

ول: تقدم األطراف مدخالتھا في تلك الورقة التي تضمنت عناوین ح
التحذیرات والنھج العام والجوانب اإلجرائیة والمواد األولیة لوضع 
العناصر الموضوعیة. ولم تتمكن األطراف من االتفاق على طریق 

 للمضي قدماً. وستستمر المشاورات غیر الرسمیة.
 

: تشارك في تیسیر ھذه المشاورات غیر الرسمیة بالغات التكیف
ر (كندا). ورسم كوردانو خولیو كوردانو (شیلي) وبیت الفند

الخطوط العریضة للتقدم المحرز في اجتماع المائدة المستدیرة 
للفریق العامل المخصص. بدأت األطراف مناقشة "ھیكل" مسودة 
نص محتمل، واقترح مندوب أحد البلدان النامیة العناوین والعناوین 
 الفرعیة التالیة: الدیباجة والمبادئ التوجیھیة والغرض وعناوین

فرعیة بشأن عناصر القبول أو الرفض األدوات، وأخرى بشأن 
قضایا التوقیت والتكرار والروابط والدعم، وعناوین فرعیة أخرى 
عن الدعم إلعداد وتقدیم بالغات التكیف، وتنفیذ االحتیاجات 
واألولویات والخطط واالستراتیجیات في البالغات وأسالیب الدعم 

فیما بین البلدان المتقدمة والبلدان ومسائل أخرى. وتباینت اآلراء 
ً في المفاوضات استناداً  النامیة بشأن ما إذا كان ینبغي المضي قدما
إلى ھذا االقتراح أو أن تتناول مجاالت التقارب فقط. ووافقت 
األطراف على اقتراح المیسرین المتشاركین بأن تقدم األطراف 

ترة المسائیة، وأشارا العناوین والعناوین الفرعیة المقترحة خالل الف
إلى أن عدم قیام األطراف بذلك، فإنھ سیتم النظر كذلك في التقاریر 
والوثائق المقدمة من قبل واآلراء السابقة المعرب عنھا في 

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

 المشاورات غیر الرسمیة. وستستمر المشاورات.
 

األسالیب واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة إلطار شفافیة العمل 
تیسیر المشاورات غیر الرسمیة شیانغ غاو  : تشارك فيوالدعم

(الصین) وأندرو راكستراو (الوالیات المتحدة). وأعربت بعض 
األطراف عن عدم رضاھا عن اتخاذ المذكرة غیر الرسمیة التي 
ً للمناقشة، ولكن في نھایة األمر،  أعدھا المیسران المتشاركان أساسا

نقحة تستند إلى كان ھناك توافق في اآلراء بشأن إعداد مذكرة م
مدخالت األطراف. كما اختلفت األطراف حول أساس التمییز بین 
االلتزامات في األسالیب واإلجراءات والمبادئ التوجیھیة. وأقر 
مندوبو بعض البلدان النامیة بالتمایز القائم على فئات االتفاقیة. ورغم 

نة، موافقة مندوبو بعض البلدان المتقدمة على الحاجة الماسة للمرو
إال أنھم رفضوا إقرار نھجاً "متفرعاً" بخالف التوجیھات الواردة في 

(معلومات عن  21-/م أ 1من المقرر  10-13و  9-13الفقرتین 
الدعم المقدم والمطلوب والذي تم الحصول علیھ). وقدمت األطراف 
العدید من التعلیقات على المسودة، وأفاد المیسران المتشاركان أنھما 

نوفمبر/  13نسخة التالیة بحلول یوم االثنین الموافق سیقدمان ال
 تشرین الثاني. وستستمر المشاورات غیر الرسمیة.

 
: انعقدت المشاورات غیر الرسمیة، وتشارك عملیة التقییم العالمي

(تنزانیا).  في تیسیرھا أوتي ھونكاتوكیا (فنلندا) وریتشارد مویونجي
وأبلغ المیسران المتشاركان األطراف بأنھ قد تم تصمیم وثیقة 
"أحجار األساس" المنقحة لھذا البند من جدول األعمال، التي تتضمن 
جدوال یحتوي على عناوین وعناوین فرعیة لتوجیھ المناقشة، إال أنھا 
تجنبت عن عمد ذكر التفاصیل لعدم الحكم مسبقاً على النموذج 

لي لعملیة التقییم العالمي. وأعربت أطراف كثیرة عن التشغی
معارضتھا لمخطط وثیقة "أحجار األساس" مؤكدةً على أنھا: لم 
تدرج بشكل كاف التقاریر والوثائق المقدمة من األطراف؛ استبعدت 
خیارات من الجدول؛ وحكمت مسبقاً على نتیجة عملیة التقییم 

إلى عقد جلسة مشاورات غیر  العالمي. ودعا مندوبو عدة بلدان نامیة
رسمیة تتناول اإلنصاف وكیفیة ارتباطھ بعملیة التقییم العالمي، 

 وحثت عدة أطراف على وضع حجر أساس شامل.
 

وعرضت األطراف آراء مبدئیة حول ترتیبات الحوكمة، حیث 
ركزت المناقشات على عدة أمور من بینھا: الطابع الشامل؛ والحاجة 

ة العملیة التقنیة؛ وموضع اآللیة، وبصفة إلى تحدید توقیت ومد
خاصة تحدید الجھة المناسبة للحوكمة سواء كانت الھیئتین الفرعیتین 
أو مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق 
باریس؛ وإمكانیة ھیكلة المدخالت حول األسئلة التوجیھیة. وستستمر 

 المشاورات غیر الرسمیة.
 

تشارك بیتر ھورن (أسترالیا)  نفیذ وتعزیز االمتثال:لجنة تیسیر الت
وجانین فیلسون (بلیز) في تیسیر المشاورات غیر الرسمیة التي 
ركزت على الروابط مع إطار الشفافیة والقضایا النظامیة. وفیما 
یتعلق بالروابط، اقترح مندوب إحدى المجموعات أن استكشاف 

خر أنھ ال توجد صلة بإطار الصلة یعد أمراً سابقاً ألوانھ، وذكر آ
الشفافیة. ووصف مندوب أحد البلدان إطار الشفافیة بأنھ الكیان 
الرئیسي لالمتثال. وأشار مندوبو العدید من البلدان إلى المعلومات 
التي یمكن الحصول علیھا من استعراض الخبراء التقنیین في إطار 

لمھام الشفافیة، وركز البعض على االزدواجیة المحتملة بین ا
التیسیریة للجنة والمھام التیسیریة الستعراض الخبراء التقنیین. 
والحظ مندوبو بعض البلدان وجود عالقة بمحفزات العملیة، وأشار 
مندوب إحدى المجموعات إلى أن ھذا االستعراض یمكن أن یستخدم 

إحدى  اتخاذكأساس لبدء عمل اللجنة، في حین اقترح أخرون إمكانیة 
 اً استناداً إلى خبرتھ في استعراض الخبراء التقنیین.األطراف مرجع

 
وفیما یتعلق بالقضایا النظامیة، صرح الكثیرون أن مثل ھذا التحلیل 
ینبغي أن یتم على مستوى شامل دون السعي إلى تحدید األطراف 
الفردیة. وشدد مندوب إحدى المجموعات على إمكانیة االزدواجیة 

دوب مجموعة أخرى أن التركیز مع المؤسسات األخرى. وقال من
ینبغي أن یكون على القضایا المشتركة أو المتكررة، في حین اقترح 
آخرون النظر في األسباب األساسیة التي تجد األطراف صعوبة في 

 االمتثال لھا. وستستمر المشاورات غیر الرسمیة.
 

 الھیئة الفرعیة للتنفیذ
 

ً بموجب  األطر الزمنیة المشتركة لتقدیم المساھمات المحددة وطنیا
: تشارك في تیسیر ھذه المشاورات من اتفاق باریس 4-10المادة 

غیر الرسمیة ماریان كارلسن (النرویج) وجورج واموكویا (کینیا)، 
ووضعا الخطوط العریضة لألحکام المحتملة في اتفاق باریس 

باریس) واألطر الزمنیة المشتركة، (نتیجة  21-/م أ 1والمقرر 
ودعا األطراف إلى تبادل توقعاتھم عن الدورة ووجھات النظر بشأن 

 األطر الزمنیة المشتركة.
 

واتفق الجمیع على أنھ ینبغي أن تكون ھناك أطر زمنیة مشتركة، 
 2025وأشار الكثیرون إلى ضرورة تقدیم البالغات التالیة في عام 

. وشدد كثیرون على ضرورة النظر 2030ام بنقطة نھایة لما بعد ع
 في عملیة التقییم العالمي.

 
وشدد العدید من المندوبین على أن الفقرات المتعلقة باألطر الزمنیة 

والتي تشیر إلى المساھمات المقررة  21-/ م أ 1الواردة في المقرر 
المحددة وطنیاً لألطراف ال تشكل جزءاً من نطاق المناقشات المجراة 

إطار ھذا البند، مسلطین الضوء على ضرورة تطبیق األطر في 
ً لما بعد عام  الزمنیة المشتركة على المساھمات المحددة وطنیا

 فقط. 2030
 

وقد اتفقت معظم األطراف على جدوى إجراء مناقشة حول 
"إیجابیات وسلبیات" األطر الزمنیة ذات الخمس والعشر سنوات، 

إلى أن فترات التنفیذ ینبغي أال  وربما خیارات أخرى، وأشار البعض
تكون محدودة الطموح، بل ینبغي أیضاً أن تراعي مختلف الظروف 
والعملیات الوطنیة. وأعربت بعض األطراف عن تأییدھا إلطار 

 زمني مدتھ خمس سنوات.
 

وأیدت العدید من األطراف استنباط استنتاجات إجرائیة لھذه الدورة، 
مذكرات وتقاریر، وأید البعض األخر حیث دعا الكثیرون إلى تقدیم 

. وستستمر المشاورات 2018محاولة التوصل إلى اتفاق في عام 
 غیر الرسمیة.

 
تنسیق دعم تنفیذ إجراءات التخفیف على القطاع الحرجي من جانب 

: انعقدت مشاورات غیر رسمیة، تشارك في تیسیرھا البلدان النامیة
لمغرب). واختلفت كیث أندرسون (سویسرا) وأیمن شرقاوي (ا

األطراف حول ما إذا كانت اجتماعات جھات االتصال الطوعیة قد 
تمكنت من تحقیق غرضھا في توفیر الدعم المنسق الكافي لتنفیذ 
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج 
وتدھور الغابات في البلدان النامیة، أو ما إذا كان من الضروري 

الجتماعات لتوجیھ التنسیق اإلضافي. ودعت بعض مواصلة ا
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األطراف من البلدان النامیة إلى وضع ترتیبات بدیلة للحوكمة، مثل 
تشكیل ھیئة رسمیة معنیة بتنفیذ المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات 
الناجمة عن إزالة األحراج وتدھور الغابات في البلدان النامیة. وأقر 

ن المتقدمة أن ھذه المبادرة ال تتطلب ھیئة مندوبو العدید من البلدا
حوكمة فردیة جدیدة بموجب االتفاقیة، بل ینبغي أن یؤدي مؤتمر 
األطراف ھذه المھمة. كما تباینت وجھات نظر األطراف حول كیفیة 
تنسیق التنفیذ ومعالجة الثغرات والقیود في التمویل. وستستمر 

 المشاورات غیر الرسمیة.
 

ببناء القدرات: بناء القدرات بموجب االتفاقیة  المسائل المتعلقة
خالل المشاورات غیر الرسمیة التي أجریت صباح والبروتوكول: 

الیوم، والتي تشارك في تیسیرھا جینیفر ھانا كوالدو (جمھوریة 
الدومینیكان) وماكوتو كاتو (الیابان)، قدمت األطراف مدخالت عن 

طار بناء القدرات في البلدان عملیة الرصد والتقییم السنویة لتنفیذ إ
 النامیة.

 
ودعا أعضاء الوفود إلى ضرورة التركیز على عدة أمور من بینھا: 
بناء القدرات طویلة األجل، شاملة القدرات المؤسسیة؛ وضمان أن 
یستند بناء القدرات إلى احتیاجات الدول وتناول الثغرات في القدرات 

سن التشریعات؛ وتنسیق وضمان مشاركة المجتمع المدني من خالل 
أنشطة المانحین؛ وخلق عملیة للحصول على معلومات عن األنشطة 
بشكل سنوي لدعم االستعراض؛ وتعزیز لجنة باریس المعنیة ببناء 
القدرات؛ ودراسة مدى مالءمة دور ھذه اللجنة في إطار بناء 

 القدرات.
 

وتبادلت األطراف أیضاً اآلراء حول جدوى مؤشرات األداء 
 شتركة لرصد األنشطة والدعم المقدمین ومدى فعالیتھما.الم
 

ووافقت األطراف على أن یقوم المیسران المتشاركان بإعداد عناصر 
لمسودة نص لتتم مناقشتھا خالل المشاورات غیر الرسمیة التي 

 ستنعقد خالل فترة ما بعد الظھیرة.
 

المعنیة ببناء تقریر التقدم التقني السنوي المقدم من لجنة باریس 
: تولى بول واتكینسون (فرنسا) تیسیر المشاورات غیر القدرات

الرسمیة. وتبادلت األطراف اآلراء بشأن مشروعات  بنود 
االستنتاجات أو القرارات، التي أعدھا المیسران المشاركون استنادا 
إلى مدخالت األطراف. وأشار واتكنسون إلى أن عمل لجنة باریس 

لقدرات قد حظي بقبول جید وأن جمیع عناصر النص المعنیة ببناء ا
یمكن أن تكون جزءا من مشروع مقرر  11المقترحة وعددھا 

 لمؤتمر األطراف، وھو ما أیده الكثیرون. 
 

وأثارت العدید من البلدان المتقدمة تساؤالت بشأن الفقرات المتعلقة 
اول بالدعم المالي والموارد، واستفسرت عما إذا كان ینبغي عدم تن

ھذه المسائل في إطار مناقشات الموازنة. واشارت الدول النامیة الى 
ان التوصیات جاءت من تقریر لجنة باریس المعنیة ببناء القدرات ، 
وقالت ان النص "ینص على انھ یجب القیام بشيء" بدال من "طلب 

 المزید".
 

وكلفت األطراف المیسر المتشارك واتكینسون بإعداد نص ُمحدث 
ة المقبلة للمشاورات غیر الرسمیة المقرر عقدھا یوم الخمیس للدور

 نوفمبر/ تشرین الثاني. 9
 

: تولى بیبیتوا التاسي (توفالو) ومالكولم خطط التكیف الوطنیة
ریدوت (المملكة المتحدة) تیسیر المشاورات غیر الرسمیة. وأشارت 

إلى تبسیط طرائق الوصول  العدید من البلدان النامیة إلى  الحاجة
إلى برنامج استعداد الصندوق األخضر للمناخ لتمویل خطط التكیف 

الوطنیة. وشددوا على أن ما یقلقھم ھو الجوانب التقنیة للحصول 
على التمویل ولیس على مستویات التمویل. وذكرت عدة بلدان 

متقدمة أن ھذا لیس "المنتدى"  الخاص بمناقشة قضایا الوصول إلى 
الصندوق األخضر للمناخ. وأشار المیسر المتشارك ریدوت إلى أنھ 
نظرا للتباین في وجھات النظر، فإن المیسرین المتشاركین لن یقوما 

بإعداد نص قرار في ھذا الوقت، ویمكن لألطراف أن تستخدم 
الدورة المقبلة لمناقشة مجاالت التقارب بشأن ما قد تحیلھ إلى مؤتمر 

صفھ اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو. األطراف العامل بو
نوفمبر/ تشرین  10وستستمر المشاورات غیر الرسمیة یوم الجمعة 

 الثاني.
 

وینفرید لیشوما (كینیا)، وجیرت تولى كال من : النوع االجتماعي
فریموت (بلجیكا) عقد وتیسیر مشاورات غیر رسمیة. وناقشت 

ویل تنفیذ خطة األطراف نص مشروع المقرر، بما في ذلك: تم
العمل المتعلقة بالنوع االجتماعي  وقدرة األمانة العامة على 
االضطالع باألنشطة المتصلة بالخطة والمقترحات المتعلقة 

بمواضیع حلقات العمل بشأن مشاركة نساء المجتمعات األصلیة 
والمحلیة والبیانات المصنفة حسب النوع االجتماعي  والخسائر 

لمشاورات غیر الرسمیة بشأن مشروع نص واألضرار. وستستمر ا
 المقررات وعناصر خطة العمل المتعلقة بنوع النوع االجتماعي.

 
 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة

 
من اتفاق   4-6من االتفاق: المادة  6المسائل المتعلقة بالمادة 

دعا المیسران المتشاركان ھیغ سیلي (ملدیف)  باریس (اآللیة):
كلي كیزیر (االتحاد األوروبي) في المشاورات غیر الرسمیة إلى و

تقدیم مساھمات إضافیة من األطراف إلى المذكرة غیر الرسمیة 
والتي صدرت یوم  الثالثاء،  6للرؤساء المشاركین الخاصة بالمادة 

نوفمبر/ تشرین الثاني ، وتبدأ بالعناوین، تلیھا العناصر والعناصر  6
 الفرعیة.

 
یتعلق بالعناوین، اقترحت األطراف إضافة عدة أمور من وفیما 

بینھا: الھدف والحوكمة واإلشارة إلى "فوائد" األطراف التي 
تستضیف أنشطة التخفیف واألطراف التي تتولى"نقل" تخفیضات 

االنبعاثات وطموح التكیف ومعالجة اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة 
ت بما في ذلك المحفزات ذات السلبیة واالستعراض الدوري لإلرشادا

 الصلة. واقترحت العدید من األطراف نقل المبادئ إلى الدیباجة.
 

وفیما یتعلق بالعناصر اإلضافیة أو االختیاریة والعناصر الفرعیة، 
قدمت األطراف العدید من المدخالت، وال سیما فیما یتعلق بالعناوین 

شرافیة ومشاركة المقترحة بشأن: المبادئ والتعریفات والھیئة اإل
األطراف وأنشطة التخفیف المؤھلة ودورة أنشطة التخفیف وتجنب 
استخدام أكثر من طرف لتخفیضات االنبعاثات الناتجة عن أنشطة 

 التخفیف.
 

وأشار المیسر المتشارك سیلي إلى أن األطراف قد أكملت الجولة 
 األولى من التعقیبات على المذكرة غیر الرسمیة، وقال إن النسخة

نوفمبر/  9الجدیدة للمذكرة  ستكون متاحة بحلول یوم الخمیس 
 تشرین الثاني. وستستمر المشاورات غیر الرسمیة.
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تولى فرید كوسام (مالوي) وستیفان  لبحوث والمراقبة النظامیة:ا

روسنر (ألمانیا) تیسیر المشاورات غیر الرسمیة التي بدأت بالنظر 
ف ما إذا كان ینبغي إدراج في مسودة استنتاجات. وناقشت األطرا

بیانات محددة لغازات الدفیئة وللمناخ من نشرة غازات الدفیئة 
الصادرة عن المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة وبیان المناخ العالمي 

في مسودة االستنتاجات. وإذا تقرر ذلك فكیف سیتم التنفیذ. وذكر 
رقام تُبین الحاجة أحد مندوبي البلدان النامیة أن االشارة إلى  ھذه األ

الملحة إلى التعامل مع حالة المناخ. ورأت عدة أطراف أن اإلشارة 
إلى تقریر المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة كافیة مع التأكید على أن 

األرقام المرجعیة ستجعل االستنتاجات تقنیة للغایة. وسوف تستمر 
 المشاورات غیر الرسمیة.

 
: تولى كونیھیكو شعوب األصلیةمنصة المجتمعات المحلیة وال

شیمادا (الیابان) وسبنسر توماس (غرینادا) المشاركة في تیسیر ھذه 
المشاورات غیر الرسمیة. وناقشت األطراف مسودة المقرر، مع 
التركیز على مكان "المنصة" في "اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 

إن اتفاق باریس  بشأن تغیر المناخ". وقال أحد مندوبي البلدان النامیة
ینص على أن المنصة ینبغي أن تكون ضمن اتفاقیة األمم المتحدة 

اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. ورأت عدة بلدان متقدمة النمو أن 
المنصة ال یقصد بھا أن تكون ھیئة تفاوضیة، ولكن یمكن أن تظل 

مرتبطة باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ. واقترحت 
حدى البلدان المتقدمة نھجا "متدرجا" ینعقد فیھ الحوار ثم یتم إ

 استعراض النتائج. وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة.
 

الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة/ الھیئة الفرعیة 
 للتنفیذ

 
: تم تقریر لجنة التكیف وفریق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا

تیسیر المشاورات غیر الرسمیة المشتركة من قبل مامادو ھونادیا 
(بوركینافاسو)، ومالكولم ریدوت (المملكة المتحدة) وریتشارد 

 میرزیان (أسترالیا) وحمزة طبر (المغرب).
 

تم عرض توصیات لجنة التكیف وفریق الخبراء المعني بأقل البلدان 
ن نتیجة باریس نموا لمعالجة القضایا المكلفین بھا م

)FCCC/SB/2017/2/Add.1 
FCCC/SBI/2017/14/Add.1 أشارت بیث الفندر،  عضو .(

اللجنة التنفیذیة  إلى أنھم لم یتمكنوا من استكمال العمل المتعلق 
بوالیة وضع منھجیات بشأن استعراض مدى مالءمة التكیف 

یف والدعم. واقترحت عدة بلدان نامیة نقل والیات باریس للجنة التك
ولجنة الخبراء القانونیین إلى الھیئتین الفرعیتین كبند مستقل في 

جدول أعمالھما المقبلین. وسأل أحد األطراف المتقدمة عما سیجري 
مناقشتھ في ھذه الدورة. وقال میرزیان، المیسر المتشارك، إنھ سیتم 

إصدار مذكرة غیر رسمیة ستحاول استخالص المناقشات بشأن 
 یتین. وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة.المضي قدما بالوال

 
: تولت بیث افندر (كندا) وألف ویلز (جنوب آلیة وارسو الدولیة

أفریقیا) عقد مشاورات غیر رسمیة. وقدم المیسران المتشاركین 
العناصر الممكنة لمشروع مقرر وتشمل تقریر اللجنة التنفیذیة 

م المحرز في آلیة وخطة عمل اللجنة التنفیذیة وسبل تعزیز التقد
آللیة وارسو  2019وارسو الدولیة وسبل التحضیر الستعراض عام 

الدولیة والموارد. واختلفت األطراف حول متى ینبغي أن تبدأ 
، وعما إذا كان ینبغي بدال 2019األعمال التحضیریة الستعراض 

من ذلك إدراج بند دائم في جدول أعمال آلیة وارسو الدولیة أو ما إذا 
ینبغي إدراجھا في أحداث رفیعة المستوى مثل حلقات العمل كان 

والحوارات في الدورات المقبلة للھیئات الفرعیة أو مؤتمر 
األطراف. وكانت ھناك أیضا خالفات بشأن الموارد، سواء الستخدام 

لغة تقریر اللجنة التنفیذیة أو تقدیم مزید من التوجیھات المحددة. 
إلى وجود تقارب بشأن استخدام لغة  وأشار ویلز المیسر المتشارك

توصیات اللجنة التنفیذیة کمدخالت موضوعیة في مسودة المقررات، 
ولکنھ سلط الضوء علی وجود مجاالت من االختالف حول خطة 
عمل اللجنة التنفیذیة، وعلى استخدام خطة العمل أسلوب أو عملیة 

ستجتمع من أجل تعزیز آلیة وارسو الدولیة واللجنة التنفیذیة. و
 المجموعة بعد ذلك في اجتماعات غیر رسمیة.

 
 في األروقة

 
وفي الیوم الثالث من مؤتمر مناخ فیجي / بون تبددت أي فكرة 
مفادھا أن مؤتمرات األطراف العاملة في المجال التقني تتسم 

تبدو ھادئة، ولكنھا -بالھدوء. وشبھ أحد المندوبین ھذا الیوم ببجعة 
السطح للحفاظ على الحركة. وھكذا، كان نشطة بشكل كبیر تحت 

وراء ھذا السطح الھادئ صخب مناقشات بناءة حول العدید من 
القضایا، بما في ذلك األطر الزمنیة للمساھمات المحددة وطنیا. كما 

أضافت المشاورات والتنسیقات الثنائیة الى ھذا الصخب عندما حاول 
التي بدأت تظھر في أعضاء الوفود استیعاب المذكرات غیر الرسمیة 

إطار بنود جدول أعمال الفریق العامل المخصص المعني باتفاق 
باریس، والتي من المتوقع أن یساعد الكثیر منھا في توجیھ 

المناقشات النصیة في المستقبل. وظھرت على السطح فكرة قدیمة: 
التمایز، أو النھج الثنائي. وحیث تم االشارة الى ھذه الفكرة في 

غیر الرسمیة بشأن عدة بنود من جدول أعمال الفریق،  المشاورات
بدءاً من الشفافیة إلى التخفیف واالمتثال، تساءل أعضاء الوفود عن 

كیفیة معالجة ھذه المسألة التي تتسم دائما باالستقطاب في سیاق 
اتفاق باریس واالتفاقیة. وقد بدا الكثیرون سعداء بأن ھذه "الخطوات 

لى حد تعبیر أحد أعضاء الوفود یمكن أن تُحول األولى المتذبذبة"، ع
األفكار إلى نص خاصة وأن جمیع المالحظات غیر الرسمیة المقدمة 

 1الیوم، باستثناء التخفیف، تعتبر في نھایة المطاف نقاط بدایة مقبولة.
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