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

 

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

 5#  المناخ

 األحداث الرئیسیة في مؤتمر فیجي/بون
 

 2017نوفمبر/تشرین الثاني  9الخمیس، 
 

فیجي/بون انعقاده خالل یوم الخمیس.  واصل مؤتمر تغیر المناخ فى
وعلى مدار الیوم، انعقدت المشاورات غیر الرسمیة وفرق االتصال 
في إطار مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 
األطراف في بروتوكول كیوتو والفریق العامل المخصص والھیئة 

عیة للتنفیذ. الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة والھیئة الفر
وخالل فترة الظھیرة، أجریت مشاورات غیر رسمیة، عقد الفریق 
العامل المخصص جلسة تقییم لالستماع لتقاریر العمل الخاصة 

 بجمیع بنود جدول األعمال.
 

 مؤتمر األطراف 
 

المسائل المتعلقة بالتمویل: عملیة االستعراض السادس لآللیة 
، الذي تشارك في رئاستھ خالل اجتماع فریق االتصالالمالیة: 

جورج بورستنغ (النرویج)، قدمت األطراف مدخالت حول مشروع 
نص المقرر. وأعربت العدید من األطراف والمجموعات عن تأییدھا 
للتوصیات الواردة في تقریر التقییم الذاتي الصادر عن  اللجنة 

 ).FCCC/CP/2017/9الدائمة المعنیة بالتمویل (
 

/ الصین، إلى عدة  77نیابةً عن مجموعة الـ  دعا مندوب الفلبین،
أمور من بینھا: لمحة عامة عن ھیكل تمویل المناخ؛ وتجنب 
االزدواجیة؛ وتقییم مصادر التمویل األخرى. وشدد مندوب مصر، 
نیابةً عن المجموعة األفریقیة، على ضرورة التنبؤ باحتیاجات 

لحاجة إلى التمویل وتقییمھا. وشدد مندوب جنوب أفریقیا على ا
استعراض العالقة بین تقریر اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل 

 والشروط المرجعیة لعملیة االستعراض.
 

دعا مندوبو سویسرا والوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي إلى إنشاء 
ھیكل مشابھ لھیكل االستعراض الخامس لمقرر مؤتمر األطراف، 

تحاد األوروبي النظر في تسلیط ودعم مندوبي الوالیات المتحدة واال
الضوء على بعض توصیات اللجنة. ودعم مندوب الوالیات المتحدة 
مشاركة المراقبین والقطاع الخاص مع اللجنة الدائمة المعنیة 
بالتمویل ومرفق البیئة العالمیة. وسیقوم الرئیسان المتشاركان بتجمیع 

ادا إلى مسودة نص لعرضھا في االجتماع المقبل للفریق، استن
المناقشات والوثائق والتقاریر اإلضافیة الموجزة المقدمة من 

 األطراف.

 
خالل اجتماع فریق االتصال، دعا تمویل المناخ طویل األجل: 

الرئیس المتشارك زاھیر فاكیر (جنوب أفریقیا) إلى تقدیم األطراف 
 إلى تقدیم مدخالت بشأن مسودة نص المقرر.

 
/ الصین إلى أن الفریق سیقدم مسودة  77ونوه مندوب مجموعة الـ 

مقرر. وصرح مندوب کولومبیا، نیابةً عن التحالف المستقل ألمریكا 
الالتینیة والكاریبي، إلى ضرورة إشارة النص إلى  تعبئة وزیادة 
تمویل المناخ. وسلط مندوب ماالوي الضوء على النطاق والتدرج 

وشدد مندوب المالدیف على أھمیة الشفافیة ودعا  والقدرة على التنبؤ.
إلى تجمیع التقاریر والوثائق التي تقدمھا البلدان النامیة كل سنتین 
خالل الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف بغرض تتبع التقدم 

 ملیار دوالر أمریكي.  100المحرز نحو تحقیق ھدف جمع 
 

سرا وكندا إلى التزام بالدھم وأشار مندوبو االتحاد األوروبي وسوی
ملیار دوالر أمریكي بحلول  100بزیادة تمویل المناخ لیصل إلى 

 .2020عام 
 

وسیقوم الرئیسان المتشاركان بتجمیع مسودة نص لعرضھا في 
االجتماع المقبل للفریق، استنادا إلى المناقشات والوثائق والتقاریر 

 اإلضافیة الموجزة المقدمة من األطراف.
 

 الفریق العامل المخصص
 

: أفادت سارة باعشن (المملكة العربیة السعودیة) الرئیسة عملیة التقییم
المتشاركة للفریق العامل المخصص أن الرئیسین المشاركین سیشرعان 

نوفمبر/ تشرین  10في مشاورات مع األطراف یوم الجمعة الموافق 
، بما 2018عام  الثاني بشأن نواتج ھذه الدورة والعمل المخطط لھ في

 في ذلك المدخالت الممكنة واالجتماعات اإلضافیة.
 

وفیما یتعلق بقسم التخفیف، أبلغ جیرترود والنسكي (النمسا) المیسر 
المتشارك أن المناقشات بشأن كیفیة المضي قدماً لم تسفر عن أي اتفاق، 

 لذا تقرر مواصلتھا.
 

ارك بیث الفندر (كندا) وفیما یتعلق ببالغات التكیف، أشار المیسر المتش
إلى أن المیسرین المتشاركین قد أعدوا "قائمة مبدئیة" بالعناوین 
والعناوین الفرعیة التي ستكون الموضوع األساسي الذي تركز علیھ 

 المشاورات غیر الرسمیة القادمة.
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             نشرة مفاوضات األرض  

وفیما یتعلق بالشفافیة، أفاد أندرو راكیستراو (الوالیات المتحدة)، 
أن المناقشات قد ركزت على "وثیقة المواد المبدئیة" المیسر المتشارك، 

التي أعدھا المیسران المتشاركان. وذكر راكستراو أنھ من المتوقع أن 
یعد المیسران المتشاركان مسودة مذكرة غیر رسمیة خالل عطلة نھایة 

 االسبوع، مشیراً إلى جدوى تخصیص المزید من الوقت.
 

أشار ریتشارد مویونجي (تنزانیا)،  وبالنسبة لعملیة التقییم العالمي،
المیسر المتشارك، إلى أن األطراف قد عملت على تنقیح وتعبئة "جدول 
أحجار األساس" الذي وضعھ المیسران المتشاركان. وأشار مویونجى 
إلى احتمالیة عقد جلسة مشاورات مخصصة لمناقشة مسألة المساواة فى 

 سیاق عملیة التقییم العالمي.
 

ق بلجنة تیسیر التنفیذ وتعزیز االمتثال، أوضح بیتر ھورن وفیما یتعل
(أسترالیا)، المیسر المتشارك، أن حضور المیسر المتشارك المعني 
بمسألة الشفافیة في إحدى المشاورات غیر الرسمیة كان مجدیاً 
"الستخالص" أوجھ الترابط، وأشار إلى أن المشاورات غیر الرسمیة 

 قة المواد المبدئیة التي صدرت مؤخراً.ستركز في المستقبل على وثی
 

و بالنسبة للمسائل األخرى المتعلقة بصندوق التكیف، أبرزت ماریا دیل 
بیالر بوینو (األرجنتین)، المیسرة المتشاركة، وجھات نظر متباینة 
بشأن ما إذا كان ینبغي اتخاذ مقرر خالل الدورة الثالثة والعشرین 

 التكیف التفاق باریس. لمؤتمر األطراف حول جدوى صندوق
 

(نیوزیلندا)، المیسر  وفیما یتعلق بالمسائل األخرى، أوضح جو تیندال
المتشارك، طریقة تناول المشاورات للمسائل الخمسة اإلضافیة المحتملة 
المتبقیة عن طریق طرح األسئلة التالیة، ھل سیتم تناول ھذه المسائل، 

 وأین وكیف وما ھي الجھة التي ستقوم بذلك.  
 

/ الصین، عن  77وأعرب مندوب اإلكوادور، نیابةً عن مجموعة الـ 
ھ إزاء اختالف مستویات التقدم وعدم وضوح كیفیة المضي قدماً قلق

في بعض بنود جدول األعمال، وشدد على ضرورة تجنب تداخل 
 االجتماعات.

 
وصرح مندوب سویسرا، نیابةً عن مجموعة السالمة البیئیة، بدعم 
من مندوب جورجیا، بضرورة استمرار العمل فى نطاق المھمة 

دیدة، مشیراً إلى ضرورة تعریف التمایز كامال دون إضافة مسائل ج
 بمصطلحات ملموسة واقعیة ولیست أیدیولوجیة.

 
وأعربت مندوبة االتحاد األوروبي عن خیبة أملھا إزاء عدم إحراز 

من جدول األعمال (قسم التخفیف)، وأشارت إلى  3تقدم بشأن البند 
ین أن ھذا القسم بحاجة إلى مذكرة واحدة تحتوي على عناوین وعناو

 فرعیة وسرد نصي.
 

وأفاد مندوب إثیوبیا، نیابةً عن أقل البلدان نمواً، بعدم إحراز تقدم 
من جدول األعمال ومسائل أخرى، بما في ذلك أسالیب  3بشأن البند 

(الشفافیة المالیة المسبقة)  5-9االتفاق المنصوص علیھا في المادة 
قدیم في إطار الفریق العامل المخصص، وحث األطراف على ت

مقرر خالل الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر األطراف بشأن جدوى 
 صندوق التكیف التفاق باریس.

 
وأكد مندوب المملكة العربیة السعودیة، نیابةً عن المجموعة العربیة، 
على ضرورة إدراج جمیع عناصر الوثائق والتقاریر المقدمة من 

تقبل سوى قرار  األطراف في وثائق منقحة، وأكد أن المجموعة لن
 جامع یتضمن "جمیع البنود في ھیكل متكامل".

 
وشدد مندوب إسترالیا، نیابةً عن مجموعة المظلة، على ضرورة 

قیام األطراف "باإلسراع بوتیرة العمل"، معرباً عن خیبة املھ من 
 إصرار بعض االطراف على العمل خارج والیة اتفاق باریس.

 
لبلدان النامیة متقاربة التفكیر، أن وقال مندوب إیران، نیابةً عن ا

اإلسراع بوتیرة العمل لم یسمح للمجموعة باالھتمام ببنود جدول 
 األعمال بالشكل المطلوب.

 
أكد مندوب جنوب أفریقیا، نیابةً عن المجموعة األفریقیة، على أھمیة 
االستناد إلى المذكرات غیر الرسمیة المقدمة خالل الجزء الثالث من 

ولى للفریق العامل المخصص، وأعرب عن قلق بالده الدورة األ
إزاء افتقار البلدان المتقدمة إلى اإلرادة السیاسیة لتقدیم التمویل إلى 

 البلدان النامیة.
 

وأعرب مندوب جزر المالدیف، نیابةً عن تحالف الدول الجزریة 
الصغیرة، عن قلقھ إزاء التقدم المحرز، مشیراً إلى ضرورة تناول 

د جدول األعمال بصورة متكافئة، ودعا إلى تقدیم مسودة جمیع بنو
 نصوص تشمل جمیع عناصر برنامج عمل اتفاق باریس.

 
أكدت باعشن الرئیسة المتشاركة على مسئولیة إحراز تقدم تقع على 

 األطراف ثم  أغلقت الجلسة.
 

-/م أ 1مزید من التوجیھ واإلرشاد حول قسم التخفیف من المقرر 
غیر رسمیة، أوضحت والنسكي أن المناقشات  : في مشاورات21

التي جرت بین األطراف لم تحرز أي تقدم. وأشارت إلى مقترح 
قدمتھ بعض البلدان المتقدمة والبلدان النامیة الستخدام المالحق 
الواردة في الورقة غیر الرسمیة التي أعدھا المیسران كأساس 

 للمضي قدماً.
 

واقترح مندوبو مجموعة من البلدان النامیة، بدعم من أخرین، إدراج 
ھیكل وعناوین وعناوین فرعیة، فضال عن قضایا محددة، وصیاغة 
مجموعات من المعلومات أو الخیارات، في الوثیقة. ودعا مندوبو 
إحدى المجموعات إلى إعداد مجموعتین من اإلرشادات في العناصر 

لومات والمحاسبة، في حین عارضھم الموضوعیة الخاصة بالمع
 مندوب إحدى البلدان في ذلك.

 
وأید الكثیرون استخدام صیغة لرصد التقدم المحرز تشبھ تلك 
المستخدمة في مناقشات الشفافیة التي أجراھا الفریق العامل 
المخصص، أو وثیقة مواد مبدئیة، ولكنھم لم یتوصلوا إلى اتفاق 

 حول الشكل والمحتوى بالتحدید.
 

وأعربت األطراف عن تأییدھا القتراح المیسرین المتشاركین إلعداد 
وثیقة، مشددة على ضرورة األخذ بجمیع اآلراء واحترام الخطوط 

 الحمراء. وستستمر المشاورات غیر الرسمیة.
 

: تشارك في تیسیر ھذه المشاورات غیر الرسمیة بالغات التكیف
لى قائمة "الھیكل الفندر الذي قدم مذكرة غیر رسمیة تحتوي ع

األساسي" بالعناوین والعناوین الفرعیة المعدة استناداً إلى مدخالت 
األطراف. وطلب مندوبو عدة بلدان توضیحات بشأن ماھیة العنوان 
الفرعي وماھیة المحتوى. وأعرب مندوبو العدید من البلدان المتقدمة 

و عن قلقھم بشأن توازن الورقة وأشاروا إلى ضرورة التحرك نح
مناقشة المحتوى وتعبئتھ، وال سیما فیما یتعلق بالعناصر على النحو 
الذي سبقت مناقشتھ. وطالب مندوبو العدید من البلدان النامیة بتقدیم 
مزید من المعلومات واإلیضاحات فیما یتعلق بخیارات العناوین 
المختلفة. وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة في التركیز على 

 العناوین.
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استمرت  :أسالیب وإجراءات وإرشادات إطار شفافیة العمل والدعم
المشاورات غیر الرسمیة التي تشارك في تیسیرھا شیانغ غاو 
(الصین) وراكیستراو لتحدید المعلومات والفرص المفقودة لتبسیط 
وثیقة المواد المبدئیة. ومن بین العناصر المفقودة، حددت األطراف 

بینھا: التعرف على العملیات الجاریة في الحاجة إلى عدة أمور من 
اإلبالغ على البلدان  تإجراءامواضع أخرى من االتفاقیة؛ وتیسیر 

النامیة؛ والصلة بالطموح في "نھج استشرافي". وتباینت اآلراء حول 
مخطط التدوین الذي أعده المیسران المتشاركان لإلشارة إلى األحكام 
التي تنطبق على كل مجموعة من مجموعات األطراف في وثیقة 

ى أن المواد المبدئیة، في حین شدد مندوب إحدى البلدان النامیة عل
ھذا المخطط ال یعكس التوازن "المتفاوض علیھ بدقة" في اتفاق 
باریس. كما تباینت وجھات نظر األطراف بشأن طلبات إدراج 
عناوین إضافیة، حیث ذكر مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن بالده 

(الشفافیة المالیة  5-9لن توافق على وضع عنوان یتعلق بالمادة 
د المساھمات المحددة وطنیاً وبالغات المسبقة) بشأن دعم إعدا

 التكییف. وستستمر المشاورات غیر الرسمیة.
 

تشارك ھورن في تیسیر لجنة تیسیر التنفیذ وتعزیز االمتثال: 
المشاورات غیر الرسمیة التي استأنفت المناقشات المتعلقة بأوجھ 
الترابط مع إطار الشفافیة المعزز والمسائل المنھجیة. ثم دعا 

ف إلى تقدیم وجھات نظر أولیة عن وثیقة المواد المبدئیة التي األطرا
أعدھا المیسران المتشاركان، وفي ھذا اإلطار، أعرب مندوبو العدید 
من البلدان عن ارتیاحھم الستخدام ھذه الوثیقة كأساس لمزید من 
العمل. ودعا مندوب إحدى المجموعات إلى مناقشة عدة أقسام في 

ً إضافة إشارة إلى ضوء كل نوع من أنواع  المحفزات، مقترحا
التزامات محددة، في حین نوه مندوب مجموعة أخرى إلى أن البیان 
المتعلق بنطاق واسع قد یكفي. وأعرب ثالثة من مندوبي البلدان 
المتقدمة عن قلقھم إزاء القسم المتعلق بالمبادئ األساسیة. وتباینت 

فعیل التمایز، أو آراء مجموعة أخرى من المندوبین حول كیفیة ت
اختالف القدرات والظروف الوطنیة. وسوف تستمر المشاورات 

 غیر الرسمیة.
 

: تولى بیتر تیربسترا (ھولندا) المزید من المسائل: صندوق التكیف
المشاركة في تیسیر المشاورات غیر الرسمیة. وتباینت وجھات 

م أو عا 2017النظر بشأن ما إذا كان ینبغي اتخاذ قرار في عام 
. وقدمت إحدى مجموعات البلدان النامیة مشروعي مقررین 2018

یتفقان على أن یخدم صندوق التكیف اتفاق باریس ویقرران القیام 
بمزید من العمل بشأن الترتیبات المتعلقة بالحوكمة والضمانات 
وطرائق التشغیل. ویتضمن المقرر الثاني تحدید السیاسات والمبادئ 

لمتصلة بعدة أمور من بینھا الحصول على التوجیھیة التشغیلیة ا
الموارد واستراتیجیة تعبئة الموارد، والتي یجب أن یتم تطبیقھا مع 
إجراء التغییرات الالزمة. وقد اشارت عدة مقترحات من البلدان 
المتقدمة إلى الحاجة إلى فترة انتقالیة، حیث اقترحت إحدى 

. 2020ن عام المجموعات أن یخدم الصندوق االتفاق اعتبارا م
إحدى البالد المتقدمة على أن المصدر الرئیسي للتمویل  وأكد مندوب

ینبغي أن یكون حصة من العائدات من األسواق، ونادى العدید 
من االتفاق، في حین وصفت إحدى  6بتوضیح العالقة مع المادة 

مجموعات البلدان النامیة شرط قبول األسواق في ھذا السیاق بأنھ 
لى الفشل". واتفق كثیرون على أنھ ینبغي تنقیح المذكرة "أمر یؤدي إ

غیر الرسمیة للمیسرین على الرغم من أن العدید من البلدان النامیة 
ً لمزید من  طالبت بأن تكون مسودات المقررات المقدمة أساسا

 المفاوضات. وستستمر المشاورات غیر الرسمیة.
 

 الھیئة الفرعیة للتنفیذ
 

: تولى باشینس دامبتي (غانا) ندوق التكیفالمراجعة الثالثة لص
وقدم  الرسمیة،وجیما أوریلي (أیرلندا) تیسیر المشاورات غیر 

األخیر موجزاً لمسودة المیسرین المشاركین الخاصة بتجمیع 
مدخالت األطراف، مشیرا إلى أنھا تشمل جمیع الخیارات مع تجمیع 

 للفقرات بناًء على مواضیع المدخالت.
 

مجموعات البلدان النامیة توضیحات بشأن األساس وطلبت إحدى 
المنطقي لتجمیع الفقرات. ناقشت األطراف ما إذا كان ینبغي وضع 
فقرة تنص على أن صندوق التكیف یخدم اتفاق باریس بین قوسین 
أو االحتفاظ بھا كفقرة بناًء على النتائج في إطار بنود أخرى من 

سرین المشاركین بتبسیط جدول األعمال. وعھدت األطراف إلى المی
 النص. وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة.

 
أسالیب وإجراءات تشغیل واستخدام سجل عام المشار إلیھ في 

: قامت مادلین ضیوف سار من اتفاق باریس 12-7المادة 
(السنغال) بتیسیر المشاورات غیر الرسمیة. وحدد مندوب إحدى 

ة غیر رسمیة وھي: عدم البلدان أربعة مقترحات محتملة لمذكر
وجود سجل؛ وفرض سجل قائم أي سجل المساھمات المحددة وطنیا؛ 
وسجل جدید؛ وسجل بھ روابط لبالغات األطراف في السجالت 

 األخرى.
 

وأشارت األطراف إلى تفضیالتھا وقدمت مبررات بذلك وشدد 
كثیرون على الحاجة إلى سجل مستقل إللقاء الضوء على التكیف. 

المجموعات إلى توجیھ معلومات التكیف من خالل  ودعت إحدى
المساھمات المحددة وطنیا. واقترح مندوب احدى البلدان دمج 
السجلین في سجل لكل من المساھمات المحددة وطنیا والبالغات 
المتعلقة بالتكییف. وأفادت األطراف المعارضة ل "سجل الروابط" 

استخدام منصة بأنھ لن یعزز الشفافیة. واعترضت مجموعة على 
 خطط التكیف الوطنیة باعتبارھا مستودعا للبالغات حول التكیف.

 
ولم توافق األطراف على تكلیف المیسرین المشاركین بتسجیل 
المناقشات في مذكرة غیر رسمیة. وسیقوم المیسران المشاركان 
بإعداد مسودة استنتاجات إجرائیة للدورة النھائیة للمشاورات غیر 

 الرسمیة.
 

طرائق وإجراءات تشغیل واستخدام السجل العام المشار إلیھ في 
: في المشاورات غیر الرسمیة، قدم من اتفاق باریس 12-4المادة 

المیسر المتشارك بیر ستیانسن (النرویج) مذكرة غیر رسمیة استنادا 
إلى المناقشات التي دارت في الدورة السابقة للمشاورات طبقا لما 

 كلفتھ بھ األطراف.
 

وتم إثارة نقطة نظام، وطالبت إحدى المجموعات بتعلیق االجتماع 
 تكلیفھم بإدراجدون نتیجة، وذكرت أن المیسرین المشاركین لم یتم 

من الفریق العامل المخصص المعني باتفاق  3الروابط مع البند 
/ م  1باریس (مزید من التوجیھ فیما یتعلق بقسم التخفیف من المقرر 

كم مسبقا على نتائجھ. وتم االشارة إلى أن ھذه ) التي تح 21-أ 
المسألة "قضیة ثقة"، وطالبت المجموعة بإصدار نتائج إجرائیة فقط، 

 والنظر فیما إذا كان ینبغي تغییر المیسرین المشاركین.
 

وأعربت العدید من المجموعات والبلدان األخرى عن استعدادھا 
ق، وذلك إلى أن یتم للنظر في إزالة النص طبقا لما اقترحھ الفری

الحصول على توضیح من المجموعة التي أثارت نقطة النظام. 
 واقترح مندوب إحدى البلدان مناقشة العناوین كنقطة انطالق.

 
وبعد التشاور داخلیا، أعربت المجموعة عن استعدادھا لمواصلة 
مناقشة النص بتوجیھ من ذات المیسرین المشاركین بشرط إزالة 
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وبعد مالحظة عدم االتفاق، وقال ستیانسن أن  أجزاء من النص.
المیسرین المشاركین سیقومان بتنقیح المذكرة ثم التشاور مع رئیس 
الھیئة الفرعیة للتنفیذ بشأن المضي قدما، وسوف یتم مناقشة مسودة 

 النتائج في الدورة النھائیة للمشاورات.
 

یدوت مالكولم ر  شارك  المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا:
المشاورات غیر الرسمیة وتم النظر في تیسیر  في المتحدة)(المملكة 

مسودة النتائج. وانتقلت األطراف خالل الفقرات التسع األولى دون 
االتفاق على ما إذا كان ینبغي اإلبقاء على فقرة بشأن ما إذا كان 
فریق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا مع أمانة الصندوق األخضر 

أن یقدما المشورة ألقل البلدان نموا للوصول إلى  اخ ینبغيللمن
برنامج االستعداد ودعم األنشطة التحضیریة للصندوق األخضر 
للمناخ. واتفقت األطراف أیضا على ما إذا كان ینبغي إدراج نوع 
المنظمات التي ستُدعى للمشاركة في معرض خطط التكیف الوطنیة 

 غیر الرسمیة.وتنظیمھ. وسوف تستمر المشاورات 
 

تنسیق الدعم لتنفیذ أنشطة التخفیف في قطاع الغابات من جانب البلدان 
: شارك أیمن شرقاوي النامیة، بما في ذلك الترتیبات المؤسسیة

(المغرب) في تیسیر مشاورات غیر رسمیة حیث ناقشت األطراف 
الخیارات الواردة في مشروع مقرر. وتباینت وجھات النظر حول 

ترتیبات حوكمة بدیلة، حیث ذكرت العدید من البلدان  الحاجة إلى
المتقدمة أن والیة ھذا البند من جدول األعمال ال تشمل "تیسیر الدعم 
الفعال" لتنفیذ المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
األحراج وتدھور الغابات. وذكر العدید من مندوبي البلدان النامیة إن 

ى ھیئة مستقلة لتنسیق عملیة التنفیذ. وتقاربت اآلراء حول ھناك حاجة إل
الحاجة إلى االعتراف بالصندوق األخضر للمناخ في المقرر ألن 
الصندوق األخضر للمناخ ھو المصدر الرئیسي للدعم الذي دعا إلیھ 
إطار وارسو لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدھور 

 ورات غیر الرسمیة.الغابات. وسوف تستمر المشا
 

 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة
 

من  2-6 رقم المادةمن االتفاق:  6المسائل المتعلقة بالمادة رقم 
في المشاورات غیر الرسمیة،  ): االتفاق (نتائج التخفیف المنقولة دولیاً 

قدمت األطراف وجھات نظرھا حول المذكرة غیر الرسمیة للمیسرین، 
وتم التركیز على العناصر المحتملة والعناصر األخرى المحتملة. 
وسیقوم المیسران المشاركان بتنقیح المذكرة للدورة المقبلة. وردا على 

ھیو سیلي (ملدیف) سؤال مندوب إحدى البلدان، قال المیسر المتشارك 
إن المیسرین المتشاركین ال یعتزمان تقدیم نص تجمیعي كبیر الحجم. 
وحذرت عدة أطراف من أن أي تغییرات ھیكلیة ستكون غیر مقبولة، في 
حین رحب آخرون بترشید مدخالت األطراف. وسوف تستمر 

 المشاورات غیر الرسمیة.
 

ناقشت  ):8-6دة برنامج العمل في إطار النھج غیر السوقیة (الما
البلدان في مشاورات غیر رسمیة شارك في تیسیرھا كیلي كیزیر 
(االتحاد األوروبي) المذكرة غیر الرسمیة للمیسرین. وناقش أعضاء 
الوفود العناوین والعناصر المحتملة وعناصر أخرى محتملة، دون إزالة 

شأن اضافة عناوین إضافیة ب فالبنود في ھذه المرحلة. وطلبت عدة أطرا
الحوكمة والمراجعة. وطلب عدد من الوفود أیضا استبدال عناوین 
المبادئ بدیباجة بینما عارض بعض أعضاء الوفود ذلك. وردا على أحد 

مستمرة، وأن  8-6األطراف، أوضح كیزیر أن خطة العمل بشأن المادة 
المھمة المطروحة ھي اتخاذ قرار بشأن خطة العمل في المستقبل. 

ان المتشاركان مذكرة غیر رسمیة منقحة إلجراء مزید وسیصدر المیسر
 من المشاورات.

 

: استمرت المشاورات غیر الرسمیة، التي شارك في تیسیرھا الزراعة
ھیكي غرانھولم (فنلندا). قدمت مجموعة من البلدان النامیة نص مسودة 
مقرر مقترح یطلب من الھیئة الفرعیة للتنفیذ أن تنشئ برنامج عمل مدتھ 

سنوات وأن تقیمھ دوریا وأن تواصل العمل بشأن ستة موضوعات  خمس
ھي: أسالیب ونُھج تقییم التكیف؛ وتحسین صحة التربة والكربون 
والخصوبة؛ وتحسین استخدام المغذیات؛ تحسین إدارة الثروة الحیوانیة؛ 
األبعاد االجتماعیة واالقتصادیة؛ ومنھجیات التعجیل بنقل التكنولوجیا، 

االعتبارات الجنسانیة. وتناولت األطراف كیفیة معالجة مع مراعاة 
برنامج العمل والموضوعات بصورة مشتركة بین الھیئة الفرعیة للتنفیذ 
والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، والنطاق المحتمل لعملیة 
المسح، والھدف من مشروع المقرر. وسوف تستمر المشاورات غیر 

 الرسمیة.
 

 الفرعیة للتنفیذ /الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة الھیئة
 

: تولى أندریھ ماركو (بنما) تیسیر المشاورات أثر تنفیذ تدابیر االستجابة
غیر الرسمیة التي ركزت على تحسین المنتدى وبرنامج العمل. وذكَّر 

المزمع عقده في  ماركو أعضاء الوفود باجتماع بشأن أدوات النمذجة
. وشددت عدة أطراف على أھمیة النماذج في التحدید 2018مایو/ أیار 

الكمي لآلثار العابرة للحدود لتدابیر االستجابة، وتمت االشارة الى غیاب 
النماذج القائمة والحاجة إلى بناء القدرات والمواد التدریبیة وال سیما في 

اف إلى أھمیة التعلم من أفضل البلدان النامیة. وأشار العدید من األطر
الممارسات وعدم تكرار الجھود القائمة. وشدد العدید منھم على قیمة 
الخبراء والمنظمات الخارجیة، ودعا أحدھم إلى اتباع نھج دراسة الحالة. 

 وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة.
 

 في األروقة
 

تائھون. في الیوم الرابع، بدأ بعض أعضاء الوفود یشعرون بأنھم 
"نحن لسنا حقا في فیجي أو  قلقھ وقالوأعرب أحد أعضاء الوفود عن 

بون، ولكن ربما نكون في جنیف"، حیث أن العدید من النصوص 
"تضخمت" عند تجمیعھا. ومع ذلك، خالفا لما حدث في جنیف، ومثلما 
حدث في باریس، كان من الواضح أن البلدان ترسم "خطوطھا 
الحمراء"، وھو ما اعتقد أحد أعضاء الوفود أنھ یحدث ألول مرة في 

ریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس. وكانت األجواء مفعمة الف
بالتوتر في كثیر من المشاورات، حیث تساءل الكثیرون عن كیف 
ستستطیع األیام األربعة األخیرة من العمل في الھیئات الفرعیة الثالث 

 رسم خطوط اتفاق بشأن المضي قدما.
 
 


