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والمملكة العربیة السعودیة.  یأتي ھي االتحاد األوروبي  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) المیةالعبإیطالیا، 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
 والتنم�ةخدمة اخ�ار�ة لمفاوضات البیئة 

 

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

 6 #  المناخ

 األحداث الرئیسیة في مؤتمر فیجي/بون
 2017نوفمبر/تشرین الثاني  10الجمعة، 

 
واصل مؤتمر تغیر المناخ فیجي/بون انعقاده یوم الجمعة. وخالل 

أعقبتھا الفترة الصباحیة، عقدت جلسة تبادل اآلراء بطریقة میسرة، 
جلسة التقییم متعدد األطراف خالل فترة الظھیرة. وعلى مدار الیوم، 
أجریت مشاورات غیر رسمیة واجتمعت فرق االتصال في إطار 
مؤتمر األطراف، واجتماع األطراف العامل بوصفھ اجتماع 
األطراف في بروتوكول كیوتو، والفریق العامل المخصص المعني 

عیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، باتفاق باریس، والھیئة الفر
 .والھیئة الفرعیة للتنفیذ

 
 مؤتمر األطراف

 
المسائل المتعلقة بالتمویل: عملیة تحدید المعلومات التي یتعین أن 

: افتتحت أوتي من االتفاق 5-9تقدمھا األطراف وفقاً للمادة 
ھونكاتوكیا (فنلندا)، المیسرة المتشاركة المشاورات غیر الرسمیة 

دعت األطراف إلى تقدیم اآلراء حول سبل المضي قدما في ھذه و
 الدورة.

 
وتأكیداً على أن ھذا البند یندرج ضمن برنامج عمل اتفاق باریس 
ویتطلب التوصل إلى نتیجة خالل الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر 
األطراف، دعت مجموعات من البلدان النامیة وغیرھا من األطراف 

خالل الدورة الثالثة والعشرین بإحالة ھذا البند إلى إلى اتخاذ مقرر 
إحدى الھیئتین الفرعیتین مشیرین إلى ضرورة ضمان مواصلة 

، 2018النظر فیھ طوال الدورات المقرر انعقادھا خالل 
 وعارضتھم بعض من مجموعات البلدان النامیة في ذلك.

 
ثم تبادلت األطراف وجھات النظر بشأن االحتماالت الخاصة 

 عناصر وصیغة إعداد المعلومات.ب
 

وشددت العدید من مجموعات البلدان النامیة واألطراف على 
ضرورة تتبع التقدم المحرز نحو تحقیق ھدف التمویل الجماعي. 
وأید مندوبو البلدان المتقدمة استخدام التقاریر والوثائق التي تقدم كل 

ن على سنتین بشأن االستراتیجیات والنھج كأساس لھذا، مشددی
 جدوى تقدیم معلومات نوعیة إضافیة.

 
وسلطت األطراف الضوء على عدة أمور من بینھا: تقدیم لمحة عامة 
عن اتجاھات الدعم المطلوب والتعھدات ومؤشرات تمویل التخفیف 
والتكیف وسنوات األساس وقنوات الدعم المستخدمة والقطاعات 

والقروض؛ ومبدأ االقتصادیة واألدوات االقتصادیة، مثل المنح 
العناصر الجدیدة واإلضافیة واستراتیجیات ونھج زیادة تمویل المناخ 
وتعزیز الشفافیة وقابلیة المعلومات للمقارنة واالستفادة من صیغة 

 الجداول شائعة االستخدام وتعریف تمویل المناخ.
 

وقد تباینت آراء مندوبي بعض البلدان النامیة والبلدان المتقدمة بشأن 
ذا كانت المھمة المتعلقة بھذا البند تشمل كذلك التركیز على تعبئة ما إ

التمویل المتعلق بتغیر المناخ، وما إذا كان یمكن الفصل بین 
 المساعدة اإلنمائیة الرسمیة والتمویل المتعلق بالمناخ.

 
 سوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة. 

 
مشاورات غیر : في التقییم عملیة الفحص التقني للتخفیف والتكیف

الرسمیة التي تولى تیسیرھا دیو ساران (فیجي)، تبادلت األطراف 
والمراقبون اآلراء حول المذكرة الموجزة التي أعدھا المیسر بشأن: 

بشکل  2020السیاق وتحسین فعالیة عملیة الفحص التقني قبل عام 
 للتكیفعام، و عملیة الفحص التقني للتخفیف وعملیة الفحص التقني 

 وجھ التحدید.علی 
 

ودعت العدید من المجموعات واألطراف إلى أن تتضمن التوصیات 
ً "قویةً" یعكس الحاجة الملحة للعمل، فضال عن مزید من  نصا

 التفاصیل عن كیفیة تنفیذھا.
 

لتنظیم  ذات الخبرةمنظمات الوأیدت األطراف أیضاً ما یلي: تفویض 
اجتماعات إقلیمیة في اجتماعات الخبراء التقنیین؛ وتنظیم مؤتمرات 

إطار المحافل القائمة حول فعالیة التكالیف؛ تعزیز عملیة الفحص 
التقني للتکیف على أساس "احتیاجات العمل المناخي"؛ تعزیز 
مشاركة اللجنة التنفیذیة للتكنولوجیا ومركز وشبكة تكنولوجیا المناخ 
في وضع خطة عمل متعددة السنوات لعملیة الفحص التقني 

ف؛ وضمان مشاركة أقوى ألصحاب المصلحة من غیر للتخفی
األطراف، بما في ذلك العملیات الشاملة التي تستھدف تیسیر 

 المحادثات مع الحكومات.

http://www.iisd.ca/climate/Cop23/enb
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      نشرة مفاوضات األرض         

 
وسیعد ساران اإلصدار الثاني من النص، وسوف تستمر المشاورات 

 غیر الرسمیة.
 

 باتفاق باریس المعني الفریق العامل المخصص
 

: وفي 21-/م أ 1بقسم التخفیف من المقرر إرشادات أخرى تتعلق 
المشاورات غیر الرسمیة التي تشارك في تیسیرھا سین لیانغ شیاه 
(سنغافورة)، ردت األطراف على وثیقة "المواد المبدئیة" التي تتألف 

صفحة تحتوي على نص بشأن البنود الفرعیة الثالثة،  45من 
مدرجة في  وتتضمن عناصر موضوعیة عن المعلومات والمحاسبة

 مالحق تحتوي على آراء األطراف مجمعة في ثالث وحدات.
 

وأثنى عدد كبیر من مندوبي المجموعات والبلدان على عمل 
المیسرین المشاركین، مؤیدین استخدام الوثیقة كأساس لمزید من 
العمل، لكنھم أشاروا إلى اتسامھا باإلطناب والتكرار ودعوا إلى 

البلدان المتقدمة وجود الوثیقة ولكنھ إیجازھا. وأید مندوب إحدى 
 عارض اتخاذھا أساساً للعمل.

 
ودعا مندوب أحد البلدان النامیة إلى نقل الوحدات الثالثة إلى النص 
الرئیسي وإلى إزالة االزدواجیة في وحدتین من المعلومات. 

الوحدات،  فیما بین وعارض عدد من المندوبین إزالة االزدواجیة 
ك داخل الوحدات ذاتھا. واقترح مندوب إحدى ولكنھم أیدوا ذل

مجموعات البلدان النامیة إعداد وحدة إضافیة ذات صلة بالمعلومات 
ً للمساھمات المحددة وطنیاً. وأوضح مندوبو  ً واسعا تعكس نطاقا
بعض البلدان المتقدمة أن الوثیقة ساعدت على إبراز آراء مجموعة 

 بنفس القدر. واحدة، ودعوا إلى النظر في جمیع اآلراء
 

ولم توافق األطراف على مقترحات تبسیط النص في ھذه المرحلة، 
ودعا عدد من األطراف والمجموعات إلى تخصیص بعض الوقت 
لمواصلة دراسة ذلك. وحث سین األطراف على التشاور بصورة 

 غیر رسمیة. وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة.
 

: تشارك في تیسیر المشاورات غیر الرسمیة خولیو بالغات التكیف
كوردانو (شیلي). واستمرت المناقشات بشأن قائمة "الھیكل 
األساسي" الواردة في وثیقة المواد المبدئیة. ودعت إحدى مجموعات 
البلدان النامیة إلى اإلشارة إلى بالغات التكیف باعتبارھا أداة لتحقیق 

. وشدد مندوبو عدة بلدان نامیة على الھدف العالمي المتعلق بالتكیف
وجھ لبالدھم، وینبغي أن تتضمن المبادئ أن الدعم ینبغي أن یُ 

التوجیھیة ما یلي: المسئولیات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات 
الصلة والظروف الوطنیة والمرونة. واعترض مندوبو كثیر من 

ین ذلك بأن اتفاق البلدان المتقدمة على إدراج مبادئ توجیھیة، مفسر
باریس یغطي ھذه االتفاقات. وذكر مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن 
صیغ اإلبالغ اإللزامیة أو المشتركة تزید من األعباء وتقلل المرونة، 
واقترح إعداد قائمة بالعناصر لضمان تخفیف العبء. وناقش بعض 
المندوبین كذلك جدوى إضافة العناوین في المقرر المصاحب 

توجیھات. وأعرب مندوبو عدة بلدان متقدمة عن رغبة بالدھم في لل
إعادة ترتیب قائمة عناوین "الھیكل األساسي"، وطالب أحدھم أیضاً 

باألفكار الرئیسیة.  مبدئیةعنوان حول العناصر وإعداد قائمة  جبإدرا
 وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة.

 
: انعقدت فیة والدعمأسالیب وإجراءات وإرشادات إطار عمل الشفا

المشاورات غیر الرسمیة التي تشارك في تیسیرھا شیانغ غاو 
(الصین) وأندرو راكستراو (الوالیات المتحدة) مرتین خالل فترة 

خالل الدورة األولى، دعا المیسران المتشاركان البلدان والظھیرة. 
 إلى تناول القسم زاي وحاء من وثیقة المواد المبدئیة بشأن الدراسة

التیسیریة متعددة األطراف للتقدم المحرز واستعراض الخبراء 
التقنیین. وأعرب العدید من المندوبین عن قلق بالدھم إزاء عدم دقة 
أو اكتمال النظر في التقاریر والوثائق التي قدمتھا، وحددوا العناصر 
المفقودة. وخالل الدورة الثانیة، دعا المیسران المتشاركان البلدان 

ول القسم واو بشأن الدعم الالزم والمتلقى. وحددت عدة بلدان إلى تنا
العناصر المفقودة وفرص التبسیط. وأعربت إحدى المجموعات عن 
قلقھا إزاء ھذه العملیة، مشددة على أن التعلیقات والتعدیالت ینبغي 
أن تقتصر، في الوقت الحالي، على التقاریر والوثائق المقدمة من 

أطراف على ذلك بأن الحاجة الملحة ھي التي البلدان. وعلقت عدة 
تدفعھم إلى الحدیث عن موادھم الخاصة وعن مواد اآلخرین. وذھب 
طرفان إلى أن الدعم المسجل في إطار الشفافیة یجب أن یحظى 
بموافقة كل من مقدمي الخدمات ومتلقیھا بحیث یستھدف الوفاء 

لمتشاركین بإعداد بالتزامات اتفاق باریس. وكلفت البلدان المیسرین ا
مذكرة غیر رسمیة في أقرب وقت ممكن وحث المندوبین على 

یوم االثنین  انعقادھااالستجابة لذلك في مشاورات غیر رسمیة تقرر 
 نوفمبر/ تشرین الثاني. 13الموافق 

 
: استمرت المشاورات غیر الرسمیة التي عملیة التقییم العالمي

نلندا) وریتشارد مویونجي تشارك في تیسیرھا أوتي ھونكاتوكیا (ف
(تنزانیا)، حیث ركزت المناقشات على النشاط باء ("المرحلة 
التقنیة") والنشاط جیم ("المرحلة السیاسیة") من وثیقة "أحجار 
األساس". وأعربت األطراف عن ارتیاحھا للوثیقة كأساس للمناقشة، 

ن ولكنھا اختلفت بشأن ما إذا كان ینبغي إضافة عناصر إلى النص م
عدمھ. واقترح مندوب إحدى البلدان استخدام مصطلحین "األولیة" 
و"النھائیة" لوصف المراحل، على اعتبار أنھ ال توجد مرحلة تقنیة 
دون توجیھ سیاسي. وعرض المندوبون أیضاً وجھات نظر حول 
العملیة، وأوصى أحد المندوبین، وأیدوه الكثیرون، بأن تنظر 

توجیھیة للتمكین من فھم النتیجة، المجموعة أوال في المبادئ ال
وتحدیداً فھم ما إذا كانت عملیة التقییم العالمي ستشمل التخفیف 
والتكیف والتدفقات المالیة وكیفیة ذلك. وأشار آخرون إلى أن النص 

فید في إعادة تأكید ستخدم في اإلشارة إلى اتفاق باریس یمكن أن یُ مال
دوبو جمیع البلدان مبادئ عملیة التقییم العالمي. ورحب من

بالمشاورات غیر الرسمیة المرتقبة لتناول مسألة المساواة. وسوف 
 تستمر المشاورات غیر الرسمیة.

 
: شاركت جانین فیلسون (بلیز) لجنة تیسیر التنفیذ وتعزیز االمتثال

في تیسیر المشاورات غیر الرسمیة، وطلبت إعداد مذكرات 
ودعت ثالث مجموعات من توضیحیة حول وثیقة المواد المبدئیة. 

البلدان النامیة إلى إیالء مزید من االھتمام بالقضایا النظامیة على 
المستوى الكلي، في حین أشارت مجموعات أخرى إلى أن ھذا لیس 

 من اختصاصات اللجنة.
 

ذكر العدید من مندوبي البلدان المتقدمة أن القسم المتعلق بالمبادئ 
باریس، في حین دعا مندوبو العدید  تفاقیعتبر تكراراً الاألساسیة 

وضع مبادئ إضافیة  واقترحوامن البلدان النامیة إلى اإلبقاء علیھ، 
مثل عدم االزدواجیة وعدم تعدیل اآللیات األخرى. ودعا مندوبو 
بعض البلدان النامیة إلى تسلیط الضوء على الظروف الوطنیة، بما 

التمایز، في حین فضل في ذلك المسئولیات المشتركة لكن المتفاوتة و
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 مندوبو البلدان المتقدمة عبارة "الظروف والقدرات الوطنیة".
 

وفیما یتعلق بأوجھ الترابط مع الھیئات األخرى، لم یؤید البعض 
 رابطبعملیة التقییم العالمي، بینما اقترح أخرون وجود  رابطوجود 

من االتفاقیة (النھج التعاونیة).  6بمنتدى تدابیر االستجابة والمادة 
وشدد مندوب إحدى المجموعات على أنھ ینبغي أال تقوم المؤسسات 

 األخرى بدور المحفزات.
 

وعلق العدید من المندوبین على القسم الخاص بالمھام والوظائف، 
الناحیة مشیرین إلى أن عمل اللجنة ینبغي أن یكون ملزماً من 

القانونیة فقط. وصرح البعض بأن مھمتي تیسیر التنفیذ وتعزیز 
االمتثال، ینبغي أن تنطبقان على األحكام الملزمة قانوناً، في حین 
ینبغي أن تنطبق مھمة االمتثال المیسر على األحكام غیر الملزمة 

 قانونا. وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة.
 

: انعقدت المشاورات غیر التكیفالمزید من المسائل: صندوق 
الرسمیة خالل فترة ما بعد الظھیرة، وتشارك في تیسیرھا ماریا دیل 
بیالر بوینو (األرجنتین). ناقشت األطراف اإلصدار األول للمذكرة 
غیر الرسمیة التي أعدھا المیسران المتشاركان. حدد دیل بیالر 

المداوالت: ما ھي بوینو ثالثة أسئلة یمكن طرحھا لتوجیھ المزید من 
ومن  2018القضایا التي ینبغي اقتراح تناولھا من اآلن وحتى عام 

المسئول عن ذلك وما ھو التسلسل المناسب لمقررات صندوق 
التكیف لخدمة مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في 
اتفاق باریس و/أو مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف 

ل كیوتو. وأشار العدید من مندوبي المجموعات والبلدان في بروتوكو
إلى إن المذكرة غیر الرسمیة كانت نقطة انطالق جیدة لمزید من 
االعتبارات، في حین نوه آخرون إلى غیاب بعض اآلراء. وطلب 
مندوبي العدید من البلدان المتقدمة تبسیط المذكرة لتحدید مجاالت 

بو عدة مجموعات وأطراف من التقارب واالختالف. واعترض مندو
البلدان النامیة على ذكر "مصادر تمویل ابتكاریة" وشددوا على 
ضرورة تعریف ھذا المصطلح، ودفع مندوب إحدى البلدان المتقدمة 
بان مساھمات خفض االنبعاثات المعتمدة في الصندوق تعتبر من 
صور التمویل اإلبتكاري. وحذر مندوب إحدى البلدان النامیة من 

من االتفاق،  6صدار حكم مسبق خالل المفاوضات المتعلقة بالمادة إ
واقترح آخر تكلیف مجلس إدارة صندوق التكیف بتناول العدید من 
المسائل المحددة في الفترة االنتقالیة المقترحة. وأبرز مندوب إحدى 
البلدان المتقدمة أن المستقبل العام للصندوق یعتمد على المقرر 

األطراف المیسرین المتشاركین بإعداد إصدار  السیاسي. وكلفت
ثاني من المذكرة غیر الرسمیة. وسوف تستمر المشاورات غیر 

 الرسمیة.
 

: ركزت المشاورات غیر الرسمیة التي تشاركت في مسائل أخرى
تیسیرھا سارة باشان (المملكة العربیة السعودیة) على المسألة 

من اتفاق باریس  5-9ادة اإلضافیة المحتملة المتعلقة بأسالیب الم
 (الشفافیة المالیة المسبقة).

 
وتباینت وجھات نظر األطراف بشأن ما إذا كان العمل التحضیري 
جار بالفعل بشأن ھذه المسألة، حیث ذكر العدید من مندوبي البلدان 

من اتفاق  5-9المتقدمة أن العمل الذي صدر بھ تكلیف بشان المادة 
ر مؤتمر األطراف. ودعا مندوبو البلدان باریس یجري تنفیذه في إطا

النامیة مؤتمر األطراف إلى تكلیف الفریق العامل المخصص بتولي 
ھذه المھمة، مستشھدین بأوجھ الترابط مع العمل الذي نص علیھ 

من جدول أعمال اللجنة الفریق العامل المخصص بشأن  5البند 
النامیة أن إطار الشفافیة. وأفاد مندوب إحدى مجموعات البلدان 

المجموعة ستقدم ورقة اجتماعات تتضمن عناصر موضوعیة عن 
الطریقة المقترحة من المجموعة للمضي قدماً في ھذه المسألة. ودعا 
العدید من مندوبي البلدان المتقدمة إلى االھتمام بالمسائل األربعة 
 اإلضافیة المتبقیة المحتملة. وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة.

 
 ئة الفرعیة للتنفیذالھی

 
: تولى توماس تبادل اآلراء بطریقة میسرة: األحداث المقررة

كروسززو (بولندا)، الرئیس المتشارك للھیئة الفرعیة للتنفیذ، تیسیر 
 ھذا االجتماع.

 
وأفاد مندوب أرمینیا بأن إعداد قوائم جرد غازات الدفیئة قد اعتمد 

قوائم الجرد والبیانات  واعتبار 2016على المبادئ التوجیھیة لعام 
 .الوطنیة من األولویات

 
ومن بین إجراءات التخفیف الطوعیة، سلط مندوب اإلكوادور 
الضوء على ركائز تنفیذ المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة 
عن إزالة األحراج وتدھور الغابات في البلدان النامیة، بما في ذلك: 

عاثات الغابات الناجمة عن إزالة خطة عملھا والمعدل المرجعي النب
 .الغابات ونظام وطني لمراقبة الغابات

 
وأبرز مندوب جورجیا الدعم الذي تحتاجھ بالده لنقل التكنولوجیا، 

االقتصادیة ذات األولویة، والزراعة  للمواقعووضع خطط مالیة 
 الذكیة مناخیاً، والبحوث في مجال تغیر استخدام األراضي.

 
والحواجز، أبرز مندوب جامایكا جمع البیانات في  ومن بین العقبات

 الوقت المناسب واالستعانة بالخبراء المناسبین.
 

وشدد مندوب صربیا على الحاجة إلى تعزیز القدرة على إعداد 
تقاریر تقییم المخاطر، بما في ذلك تدریب أصحاب المصلحة 

 والقطاعات المحددة.
 

مور من بینھا، حسابات تناول المشاركون خالل المناقشات عدة أ
االنبعاثات من الكتلة الحیویة؛ أدوات لضمان مشاركة المجتمعات 
المحلیة في دعم أھداف التخفیف الوطنیة والتعاون اإلقلیمي من أجل 

 تعزیز القدرات.
 

المسائل المتعلقة بتمویل المناخ: استعراض وظائف اللجنة الدائمة 
المیسر  طالبمشاورات غیر رسمیة،  في: المعنیة بالتمویل

تقدیم تعلیقات باألطراف ) المتشارك نغیكس أوالي أولودونغ (باالو
دم ألول مرة في قُ الذي ص النعلى الفقرات المتبقیة في مشروع 

 الدورة السابقة.
 

 بالتمویل،اللجنة الدائمة المعنیة منتدى بوفیما یتعلق بالفقرات المتعلقة 
 اقتراح بتنظیم المنتدى مرة كل سنتین. اختلفت األطراف بشأن

 
 بالتمویل،وفیما یتعلق بالطلبات المقدمة إلى اللجنة الدائمة المعنیة 

بینما دعم العدید من البلدان المتقدمة  مندوبي عارض العدید من
أنشطة إضافیة "تمشیا مع والیتھا مثل  طلبالبلدان النامیة مندوبي 

رد". وعارض كثیرون طلبا بإعداد تعبئة الموارد وتوسیع نطاق الموا
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درجة  2من  عند أقلتقریر كل سنتین لتقییم ما ھو مطلوب للبقاء 
 مئویة.

 
اختلفت  بالتمویل،وفیما یتعلق بطرائق عمل اللجنة الدائمة المعنیة 

البلدان المتقدمة والبلدان النامیة بشأن ما إذا كانت ستسمح بتعیین 
اف أیضا بشأن ما إذا كانت األطرآراء أعضاء بدیلین. وتباینت 

أعضاء اللجنة الدائمة  یكون لديستطلب من األطراف ضمان أن 
المعنیة بالتمویل الخبرة الفنیة الالزمة في مجال التمویل والبیئة و/أو 

 التنمیة.
 

للجنة  ستعراض التالياالوفیما یتعلق بتوجیھ مؤتمر األطراف و
تبسیط النص، مع قیام  دعت األطراف إلى بالتمویل،الدائمة المعنیة 

. للجنةأحد األطراف بمعارضة نص یحدد موعد االستعراض الثاني 
تستمر وف وكلفت األطراف المیسرین المشاركین بتنقیح النص. وس

 .المشاورات غیر الرسمیة
 

 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة
 

 االتصالعقد فریق : من االتفاق 6ة المسائل المتعلقة بالماد
كیلي كیزیر (االتحاد األوروبي)  وتولىعلى مدار الیوم،  اجتماعاتھ

. ودعا المشاركة في رئاسة ھذه االجتماعات لدیف)امالوھیو سیلي (
كیزیر إلى تقدیم تعلیقات عامة على المذكرات غیر الرسمیة المنقحة 
الثالث، وأشارت بلدان كثیرة إلى أنھا تشكل أساسا للمضي قدما. 

البرازیل أن المسودات ال تعكس على نحو كاف  مندوب والحظ
(نتائج التخفیف  2-6بعض المواقف، وال سیما تلك المتعلقة بالمادة 

المنقولة دولیاً) التي قال إنھا غیر متوازنة لصالح األنشطة القائمة 
(اآللیة) التي ال یكون فیھا  4-6، وعلى المادة المشروعاتعلى 

مصر  مندوب ا بما فیھ الكفایة . وأشاربارز دورا  سجل الدوليلل
المملكة العربیة  ودعمھ مندوبالمجموعة العربیة،  نیابة عن

عدة أمور التفكیر، إلى  متقاربة النامیة  البلدان نیابة عنالسعودیة، 
رئیسي لم  وانالمتعلق بتدابیر االستجابة كعن مأن طلبھمن بینھا 

تحالف الدول الجزریة  عننیابة سانت لوسیا،  مندوب حترم. والحظیُ 
عكس بشكل كاف رغبة تحالف الدول تال  سودةالصغیرة، أن الم

 العالميلإلسھام في التخفیف  6الجزریة الصغیرة في تنفیذ المادة 
الشامل. وقال االتحاد األوروبي إنھ یرید أن یرى المزید من االتساق 

 .4-6و  2-6بین العناصر المحاسبیة في المادتین 
 

ما بعد الظھر، اقترحت األطراف إضافات وإیضاحات  وفي جلسة
محددة على المالحظات المنقحة، وقدم العدید منھا اقتراحات ملموسة 
تناولت بالتفصیل مداخالتھا في الدورة السابقة. واقترحت بنما، بدعم 
من المملكة العربیة السعودیة، االستعاضة عن النص المتعلق 

من االتفاق (المحاسبة  13-4لى المادة باإلبالغ والمحاسبة باإلشارة إ
). واقترحت نیوزیلندا  بدعم من اوطنی المحددةعن المساھمات 

ري ومستخدمي نتائج التخفیف أسترالیا، دمج النص المتعلق بمصدِ 
 تصال.االتستمر المناقشات في فریق وف المنقولة دولیاً. وس

 
للمشورة العلمیة  للتنفیذ/ الھیئة الفرعیة  الھیئة الفرعیة

 والتكنولوجیة 
 

لجنة التنفیذیة للتكنولوجیا ومركز لالسنوي المشترك  ریالتقر
شارك  ة،یرسم ریعقد مشاورات غتم  : وشبكة تكنولوجیا المناخ

غوبوالنغ (بوتسوانا). وكان ھناك خالف، في  سيیبال رھایسیت في

بشأن ما إذا كان ینبغي اإلشارة إلى تعزیز الدعم  من بینھا أمور عدة
المقدم لبناء القدرات إلى الكیانات الوطنیة المعینة، مع اإلشارة إلى 

مركز في الحصول على الدعم من  ھذه الكیانات بأھمیة تجار
 الموازنةوغیرھا، مشیرا إلى أولویات  وشبكة تكنولوجیا المناخ

عیة إلى التوصل إلى اتفاق المتنافسة. وأفضت المشاورات الجما
بشأن نص نھائي، ولكن ال یزال ھناك خالف بشأن ما إذا كان ینبغي 

 قرارأو في  كوضع بعض الفقرات في التقریر السنوي المشتر
تستمر المشاورات وف . وسمركز وشبكة تكنولوجیا المناختقریر 

 غیر الرسمیة.
 

 تولى البلدان نموا:فریق الخبراء المعني بأقل  ولجنة التكیف  تقریر
في تیسیر المشاورات  المشاركة ریتشارد میرزیان (أسترالیا)

المشتركة غیر الرسمیة وناقش كیفیة المضي قدما في العمل. 
 للتعامل معوناقشت األطراف في وقت الحق ثالثة خیارات 

إلى مؤتمر األطراف  یتم أحالتھاالتوصیات الواردة في التقریر ومتى 
مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع أطراف  ثم بعد ذلك إلى

: تقدیم التوصیات في الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر  االتفاقیة
 مسئولیةأن یتولى الفریق غیر الرسمي المشترك واألطراف؛ 

في الدورة الثالثة  ھالیختتم دعمھاالتوصیات وأن یعمل على 
للھیئات ربعین والعشرین لمؤتمر األطراف أو الدورة الثامنة واأل

والعشرین لمؤتمر األطراف؛ أو تولي   رابعةأو الدورة الالفرعیة 
ھذه التوصیات، والعمل علیھا وتعزیزھا في إطار بند مسئولیة 

 مشترك جدید في جدول األعمال خالل الدورة الثامنة واألربعین
، وربما یحتمل أن یكون ذلك في الدورة الرابعة للھیئات الفرعیة 

 . وسوف تستمر المشاورات.لمؤتمر األطرافوالعشرین 
 

 األروقةفي 
 

على وذلك لتمویل واإلحباط، ھو الیوم الخاص باكان یوم الجمعة 
مثل الذي وصف العملیة بأنھا  بالنسبة ألحد أعضاء الوفوداألقل 

بعنایة الستیعاب  الزمنیة جداولال". تم تصمیم ھالكلب لذیلمطاردة "
. وفي في كل ھیئة تقریباً العدید من المحادثات المالیة التي تجري 

أي من ھذه  الوفود، عن  ھذه المحادثات تساءل أعضاء بعض
یتفاوضون حقا وا "، أو إذا كانخاصة بھمالقرارات والمناقشات "

 ینبغي تناولھا في إطار بنود أخرى من جدول األعمال. على أمور
 

 وھي خطوة مؤقتة  فیھا، عتوسال"  وةی"وثائق المواد األول إن ظھور
 بتنقیح سرانیالم قومیاألفکار قبل أن  حیللمساعدة في توضتھدف 

المضي  ةیفیبعض التساؤالت حول ک تركالرسمیة،  ریغ مذكراتھم
انا ال : كةالمشار ةسریالم یإل القدامى  أعضاءقال أحد  ثیقدما، ح

 األعضاءبذلك ". وتساءل أحد  ومال أعرف كیف سنق احسدك، فأنا
المخضرمین اآلخرین كیف یمكن أن یؤدي ھذا النھج الحكیم إلى 

یوم بحلول نتائج الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس 
الذي یجب ان سعر الاألربعاء، لكنھ قال إن ھذه الوثائق قد تكون" 

مالحظات غیر رسمیة  اغةصیلجذب األطراف للعمل قبل  " یُدفع
 سفر عن اتفاق سریع في األسبوع المقبل.یویمكن أن 

 
. تتالشىھناك دالئل على أن اإلحباطات األخرى یمكن أن  وكانت

مثیر للخالف یمكن أن الواألضرار ما یتعلق بموضوع الخسائر وفی
أدت إلى الخروج بمقترح  قدغیر الرسمیة الجانبیة  المناقشاتتكون 

 مع بین األطراف في األیام المقبلة.أن یجمن شأنھ 
 


