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

 7#  المناخ

 األحداث الرئیسیة في مؤتمر فیجي/بون
 2017نوفمبر/تشرین الثاني  11السبت، 

 
واصل مؤتمر تغیر المناخ فیجي/بون انعقاده یوم السبت. على 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 
باتفاق باریس، والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، والھیئة 

خالل فترة الظھیرة، عقد رئیس مؤتمر األطراف  .الفرعیة للتنفیذ
 یة لمناقشة عملیة التقییم العالمي.جلسة عامة غیر رسم

 
 مؤتمر األطراف

 
 الثالثة الدورة رئیس باینیماراما، فرانك تولى: العالمي التقییم عملیة

 أنھ األطراف وأبلغ االجتماع ھذا رئاسة األطراف، لمؤتمر والعشرین
ً  سیقترح  .الثاني األسبوع في تاالنوا لحوار نھجا

 
 العلمیة للمشورة الفرعیة الھیئة رئیس ،)بلیز( فولر كارلوس وأشار

ً مُ  البناءة المناقشات إلى والتكنولوجیة،  المحرز التقدم على الضوء سلطا
 المحاسبة وأسالیب التعاونیة ھجوالنُ  التكنولوجیا بینھا من أمور عدة في

 للتنفیذ، الفرعیة الھیئة رئیس ،)بولندا( كروسزكو توماس وأفاد .المالیة
 المناقشات استمرار إلى مشیراً  البنود، معظم بشأن المحرز بالتقدم

 وتدابیر العام السجل بنود حول باریس اتفاق عمل ببرنامج المتعلقة
 العربیة المملكة( شنعبا وسارة) نیوزیلندا( تیندال جو وأكد .االستجابة
 على المخصص، العامل للفریق المتشاركان الرئیسان ،)السعودیة

 نص ظھور مع سیما وال الھیئات، بین فیما التنسیق إلى الحاجة
 .موضوعي

 
 من بدعم البیئیة، السالمة مجموعة عن نیابةً  سویسرا، مندوب وأعرب
 ھذه وطالب تقدم، إحراز بطء إزاء بالده قلق عن جورجیا، مندوب
 المتشاركین الرئیسین بوضوح تكلف أن األطراف لمؤتمر الدورة

 المناقشات إلى االنتقال من األطراف لتمكین المتشاركین والمیسرین
 .للھیئات الفرعیة واألربعین الثامنة الدورة خالل والتقنیة الموضوعیة

 
 تحقیقب الصین،/ 77 الـ مجموعة عن نیابةً  اإلكوادور، مندوبطالب و

االتفاقیة االطاریة  تفسیر إعادة وعدم البنود جمیع في متوازن تقدم

 على وشدد". والسیاسي التقني الجانب بین المصطنع الفصل" وعدم
 لتقدما ؛2020 عام قبل ما والطموح العمل: بینھا من أمور عدة أھمیة

 یخدم أن ضرورة بشأن مقرر واتخاذ بالتمویل؛ المتصلة البنود في
ً  والمضي باریس؛ اتفاق التكیف صندوق  بالغات توجیھ في قدما
 .العالمي التقییم عملیة إطار في لإلنصاف المخصص والوقت التكیف؛

 
 المحرز، التقدم إلى المظلة، مجموعة عن نیابةً  أسترالیا، مندوب وأشار
 إزاء بالده أمل خیبة عن وأعرب كبیرة، اختالفات بوجود صرح ولكنھ

 .بالفعل المحددة التكلیفات خارج العمل على األطراف بعض إصرار
 

 الذي التقدم إحراز إلى نمواً، البلدان أقل عن نیابةً  إثیوبیا، مندوب ودعا
 على وشدد. المقبلة الدورة في" النص نمط" في الدخول من یُمكن

 ،ةالفرعی اتالھیئ دورات خالل واألضرار الخسائر في النظر ضرورة
 لتصمیم النھائیة الصیغة ووضع التكیف، صندوق بشأن مقرر واتخاذ
 .الدعم شفافیة في المحرز والتقدم تاالنوا، حوار

 
 الصغیرة، الجزریة الدول تحالف عن نیابةً  المالدیف، جزر مندوب ودعا

 الصادر الخاص التقریر بنتائج العمل لضمان تاالنوا حوار إجراء إلى
 معدل خفض بشأن المناخ بتغیر المعني الدولیة الحكومیة الھیئة عن

 الرابعة الدورة انعقاد قبل وذلك مئویة، درجة 1.5 بـ العالمي االحترار
 إلى دعا واألضرار، بالخسائر یتعلق وفیما األطراف، لمؤتمر والعشرین

 إشراف تحت الخبراء فرق واجتماع الدورات بین فیما مناقشات إجراء
 المالیة اآللیة مع روابط وبناء الدولیة، وارسو آللیة التنفیذیة الجنة

 أھداف ثالثة األوروبي االتحاد مندوب وأبرز .االطاریة لالتفاقیة
 األطراف، لمؤتمر والعشرین الثالثة الدورة انعقاد من الثاني لألسبوع

 ذلك في بما األعمال، جدول بنود جمیع في المحرز التقدم: وھم
 باریس؛ اتفاق عمل برنامج في المقررة البنود على والتركیز التخفیف؛
 .االتفاق في ین تحققاالذ والتوازن الروح على والحفاظ

 
 إزاء قلقھ عن األفریقیة، المجموعة عن نیابةً  مالي، مندوب وأعرب

 لبدء الملحة الحاجة مبرزاً  والتكیف، التمویل مسألتي في المحرز التقدم
 بشأن الجدید الجماعي الھدف لتحدید ممكن وقت أقرب في المناقشات
 الطریق على یسیر ال الحالي المالي الھدف أن مالحظة مع التمویل،
 النامیة البلدان عن نیابةً  إیران، مندوب وأعرب .المنشود الصحیح
 صیاغة إعادة المتقدمة البلدان محاولة من قلقھ عن التفكیر، متقاربة

 المشتركة المسئولیات مبادئ على موافقتھا بعدم وذلك باریس، اتفاق
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      نشرة مفاوضات األرض         

 إلى السعودیة العربیة المملكة مندوب ودعا .والمرونة المتفاوتة لكن
 ".كاملة الصورة" یقدم جامع قرار اتخاذ خالل من باریس نجاح تكرار

 
 الالتینیة ألمریكا المستقلة الرابطة عن نیابةً  بیرو، مندوب وأوضح

 من بدال الموضوعیة المسائل بشأن تقدم إحراز أھمیة والكاریبي،
 .اإلجرائیة المسائل على التركیز

 
 لمؤتمر والعشرین الثانیة الدورة رئیس مزوار، الدین صالح وقدم

 إضافة حول جرت التي المشاورات عن محدثة معلومات األطراف،
 مقترح أولھما: األطراف مؤتمر أعمال جدول بنود من مقترحین بندین

 التزامات بتنفیذ التعجیل بشأن التفكیر متقاربة النامیة البلدان مندوب
 ؛2020 عام قبل ما طموح وزیادة ،2020 عام قبل ما وإجراءات
حول  الدیمقراطیة الكونغو جمھوریة مندوب من المقدم الثاني والمقترح

 واإلبالغ األطراف غیر من المنظمات طموحات ورصد تشجیعل إطار
 معلومات) ألمانیا( فالسبارث یوكن وقدم. وحسابھا منھا والتحقق ھاعن

 تركیا مندوب من المقدم االقتراح حول الجاریة المشاورات عن محدثة
 للمناخ ألخضرا الصندوق من المقدم الدعم على الحصول إمكانیة بشأن

 إلى وفالسبارث مزوار وأشار. المناخ تكنولوجیا وشبكة ومركز
 .اآلراء في توافق إلى التوصل عدم رغم البناءة، المشاركة

 
 التنفیذ استعراض: التكنولوجیا آلیة وتنفیذ التكنولوجیا ونقل تطویر
 غیر المشاورات إطار في:المناخ تكنولوجیا وشبكة مركز الفعال

 غوبوالنغ بالیسي أعده مقرر مسودة في األطراف نظرت الرسمیة،
 ورحبت. المتشاركان المیسران ،)النمسا( مور آنا وإلفریدي) بوتسوانا(

 نص إدراج البعض واقترح. للمناقشة جید كأساس بالنص أطراف عدة
ً  رداً  یقتضي  األمم منظمة جانب من المستقل االستعراض على مكتوبا
 ومركز) المناخ تكنولوجیا وشبكة مركزل المضیفة الجھة( للبیئة المتحدة
 لمؤتمر والعشرین الرابعة الدورة تقرر أن قبل المناخ تكنولوجیا وشبكة

 على آخرون وشدد. االستعراض عملیة توصیات تناول كیفیة األطراف
 وشبكة مركز عمل خطة في األطراف مدخالت إدراج ضمان ضرورة

 .الرسمیة غیر المشاورات تستمر وسوف. المناخ تكنولوجیا
 

 المعني باتفاق باریس الفریق العامل المخصص
 

 في: 21-أ م/ 1 المقرر في التخفیف بقسم تتعلق أخرى إرشادات
 جیرترود تیسیرھا في تشارك التي الرسمیة غیر المشاورات

ً  المتقدمة، البلدان إحدى مندوب اقترح ،)النمسا( والنسكي  على معقبا
/ نوفمبر 10 الموافق الجمعة یوم إعدادھا تم التي المبدئیة المواد وثیقة

 بالمعلومات المتعلقة المالحق من" وحدتین" نقل: أن الثاني، تشرین
 الوثائق إدراج وطلب للنص؛ الرئیسي الجزء إلى والمحاسبة
 كما صلة؛ ذي قسم كل بعد كمرفقات األطراف من المقدمة والتقاریر

 وحدات ذلك في بما النص، تبسیط المتشاركین المیسرین من طلب
 .المعلومات

 
 عن االستعاضة النامیة البلدان مجموعات إحدى مندوب واقترح
 األطراف، من المقدمة والوثائق بالتقاریر المعلومات من وحدتین

 أو األطراف من المقدمة االقتراحات االشارة إلى مصدر وعارض
 تقاریر الدورة أثناء األطراف أن تقدم والنسكي، واقترح .المجموعات

 منقوصاً  یكون قد شيء أي وعن والمحاسبة المعلومات عن ووثائق
 األطراف كلفت كما. ذلك على األطراف ووافقت النص، في

 تشیر أن على والموافقة الوثیقة بتبسیط المتشاركین المیسرین
 یتعلق فیما تفضیلھا إلى وتقاریر وثائق من تقدمھ فیما األطراف

 .باإلسناد
 

/ نوفمبر 13 الموافق االثنین یوم الرسمیة غیر المشاورات وستستمر
 .المبدئیة المواد لوثیقة الثاني اإلصدار إلى استنادا الثاني، تشرین

 
 الصباح فترتي خالل رسمیة غیر مشاورات انعقدت: التكیف بالغات

 تیسیرھا في شاركت التي الصباحیة المشاورات وخالل. والظھیرة
 غیر مذكرة من األول اإلصدار األطراف ناقشت ،)كندا( الفندر ثبی

 تتناول أنھا الفندر وأشارت المتشاركان، المیسران أعدھا رسمیة
 من مجموعة مندوب وذكر". األساسي الھیكل" قائمة حول المناقشات

 كأساس تستخدم أن یمكن ال الرسمیة غیر المذكرة أن النامیة البلدان
 المجموعة آراء عن تعبر ال ألنھا المفاوضات من مزید إلجراء
 اإلطاریة المتحدة األمم التفاقیة الشبكي الموقع من إلغائھا وطلب
 ثالثة المجموعة واقترحت. الفندر أكدتھ ما وھو المناخ، تغیر بشأن

: لإلبالغ كأدوات وطنیاً  المحددة بالمساھمات تتعلق لعناوین خیارات
 . باألدوات الخاص والتوجیھ التكیف؛ بالغات حول مشتركة توجیھات

 
ً  تشكل الرسمیة غیر المذكرة أن المندوبین من العدید وأفاد  جیداً  أساسا
 وال المذكرة، حول آراء المندوبون وعرض. المفاوضات من لمزید
 مندوب وطلب. العناوین تجمیع أو توحید بإمكانیة یتعلق فیما سیما

 المتعلقة العناوین بشأن توضیحات النامیة البلدان مجموعات إحدى
ً  المحددة بالمساھمات  أن متقدمة بلدان عدة مندوبو واقترح. وطنیا

 .األخیر التركیز محور ھي الدیباجة تكون
 

 النظر وجھات تبادل في األطراف استمرت الظھیرة، فترة خالل
 في تشارك التي الجلسة خالل ،"األساسي الھیكل قائمة" حول

 إحدى مندوب واقترح. والفندر) شیلي( كوردانو خولیو تیسیرھا
 ھناك یكون أن أخر، مندوب من بدعم النامیة، البلدان مجموعات
: التكیف ببالغات الخاصة التوجیھات من منفصلتین مجموعتین

ً  المحددة بالمساھمات خاصة وتوجیھات عامة توجیھات  أن إال. وطنیا
 المتقدمة، البلدان مندوبي من العدید من قبوال یجد لم االقتراح ھذا

 بالغات بشأن توجیھات بوضع مكلفة المجموعة أن إلى أشاروا حیث
 المحددة المساھمات خالل من التكیف عن اإلبالغ ولیس التكیف
 ً  ھذا أن النامیة البلدان مجموعات إحدى مندوب وأوضح. وطنیا

 في التكییف بالغات بشأن توجیھات وجود عدم إلى یستند االقتراح
ً  المحددة المساھمات  ھذا أن المندوبین من العدید وذكر. وطنیا

 قدمھ طلب على وبناء. األعباء من مزید عن یسفر أن یمكن االقتراح
 إحدى مندوب طرح الوثیقة، بشأن اآلراء تبادل لمواصلة كوردانو

 یرد لماذا: بینھا من أمور عدة عن أسئلة النامیة البلدان مجموعات
 تحدیث یرتبط وكیف مختلفة، عناوین تحت" النھج" كلمة ذكر

 البلدان بعض مندوبو وتساءل. المختلفة باألدوات المتعلقة التوجیھات
 وبین المشتركة بالعناصر المتعلقة العناوین بین االختالف عن النامیة

 الرسمیة غیر المشاورات تستمر وسوف. والرفض القبول عناصر
 .منقحة رسمیة غیر مذكرة إلى استناداً 

 
 الرسمیة غیر المشاورات ھذه تیسیر في تشارك: العالمي التقییم عملیة
 دعا حیث ،)تنزانیا( مویونجي وریتشارد) فنلندا( ھونكاتوكیا أوتي

 سیاق في اإلنصاف مبدأ تفعیل كیفیة بشأن آرائھم تقدیم إلى األطراف
: العملیة ھذه تكون أن على المندوبون واتفق. العالمي التقییم عملیة

 المستدامة التنمیة بمفاھیم ترتبط وأن الشمولیة؛ تضمن وأن شاملة؛
 من األطراف على لھا مبرر ال بأعباء تلقي وأال الفقر؛ على والقضاء

 على تنطبق وأن الموضوعیة؛ التدابیر تطبق وأن النامیة؛ البلدان
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 المصلحة أصحاب مشاركة تشجع وأن التنفیذ؛ وسبل والتخفیف التكیف
 المقدمة، االقتراحات بین ومن. الخبراء وفرق األعضاء غیر من

 الدورات مع بالتزامن تقنیة حوارات عقد: اآلتي األطراف اقترحت
 تحلیال توفر أن یمكن التي المدخالت مصادر مراعاة مع العادیة؛

 حوارات وإجراء ؛")التحضیریة المرحلة(" ألف النشاط في لإلنصاف
 إلى اإلشارة ذلك في بما ؛")التقنیة المرحلة(" باء النشاط في محددة

 المرحلة(" جیم النشاط في العالمي التقییم عملیة نتائج في اإلنصاف
 ").السیاسیة

 
 إحدى مندوب أبرز اإلنصاف، مفھوم حول النظر وجھات تبادل وأثناء

 التقییم عملیة تحلي مدى یعني اإلنصاف أن النامیة البلدان مجموعات
 أن المتقدمة البلدان إحدى مندوب أوضح حین في بالنزاھة، العالمي

 ىإحد مندوب وأكد. العملیة في المتساویة المشاركة یعني اإلنصاف
 عدم إلصالح موجھة" تكن لم العالمي التقییم عملیة أن المتقدمة البلدان

 مسؤولیة: یشمل اإلنصاف أن المندوبین أحد وقال". اإلنصاف
 حل في المساھمة على القدرةو األضرار؛ في التسبب عن األطراف
 .غیر المؤكدة المزایا في والحقوق المشاكل؛

 
 المبدئیة المواد وثیقة في التعقیبات إدراج المتشاركان المیسران واقترح
 .الرسمیة غیر المشاورات تستمر وسوف. رسمیة غیر ومذكرة

 
 تشارك رسمیة غیر مشاورات في: االمتثال وتعزیز التنفیذ تیسیر لجنة

 تأییدھا عن البلدان جمیع أعربت ،)بلیز( فیلسون جانین تیسیرھا في
 إلى النامیة البلدان من مجموعة ودعت. المنقحة المبدئیة المواد لوثیقة
 مجموعة واقترحت للمعلومات، كمصدر الدولیة وارسو اتفاقیة إدراج
 األقسام في المدرجة النظامیة بالقضایا توضیحیة مذكرة إعداد أخرى

 البلدان بعض مندوبو ونوه. والنواتج والمحفزات ماتبالمعلو المتعلقة
 تنعكس لم والوظائف المھام بسلسلة الخاصة آرائھم إن إلى المتقدمة

 .السابق النص إدراج إعادة وطلبت كاف، نحو على
 

 النامیة والبلدان المتقدمة البلدان مندوبو اقترح بالمبادئ، یتعلق وفیما
 الخبراء، آراء على وقائم ومستقل، مكرر، غیر مثل اإلضافات، بعض

 عدم إلى المتقدمة البلدان مندوبي أحد أشار كما وشفاف، وتیسیري
 البلدان إحدى مندوب وحث. للمبادئ قسم وجود ضرورة على االتفاق
 إلى باإلضافة ،االطاریة االتفاقیة مبادئ إلى إشارة إضافة على النامیة
 أن ینبغي أنھ على أخرى نامیة بلدان مندوبو وشدد. باریس اتفاق مبادئ

 حین في المتفاوتة، لكن المشتركة بالمسئولیات اللجنة أعمال تسترشد
" تعقد" من بالدھم قلق عن المتقدمة البلدان بعض مندوبو أعرب
 في التمایز صور مختلف إلى كثیرة إشارات إلدراج نظراً  الوثیقة

 المتفاوتة لكن المشتركة المسئولیات إلى باإلشارات مستشھدین الوثیقة،
 تستمر وسوف. والقدرات الوطنیة والظروف المتشعبة والنھج

 .الرسمیة غیر المشاورات
 

 رسمیة غیر مشاورات في :التكیف صندوق: المسائل من المزید
 إلى األطراف تیرسترا دعا ،)ھولندا( تیرسترا بیتر تیسیرھا في تشارك
 عرض ذلك یشمل أن على المنقحة، الرسمیة غیر المذكرة على التعلیق
 اإلضافیة والمعلومات ومتى؛ تناولھا ینبغي التي المسائل: حول اآلراء

 من مجموعة وأعربت. القضایا لمعالجة المناسبة والطرق المطلوبة؛
 وتقاریر وثائق من قدمتھ ما إلى اإلشارة لعدم قلقھا عن النامیة البلدان
 لتقدیم داعي ال أنھ أخرى مجموعة أبرزت حین في. مباشر بشكل

 في مقرر اتخاذ إلى متقدمة بلدان عدة مندوبو ودعا. إضافیة معلومات
 بالقضایا قائمة وأعدوا المسائل، بعض في البت بشأن 2018 عام

 كرر وقد. محتملة انتقالیة فترة خالل تعدیلھا یتعین التي والسیاسات
 المسائل من العدید أن النامیة والمجموعات البلدان من العدید مندوبو
 المتحدة األمم اتفاقیة أمانة بمعرفة تناولھا یمكن بالصندوق المتعلقة

. التكیف صندوق إدارة مجلس أو األمین أو المناخ تغیر بشأن اإلطاریة
 قلقھم عن النامیة البلدان من وأطراف مجموعات عدة مندوبو وأعرب

 أي تحرز ال" المناقشات أن أحدھم وأضاف تقدم، إحراز عدم إزاء
. التقارب مجاالت إلى متقدمة بلدان عدة مندوبو أشار حین في ،"تقدم

 المیسرین على ینبغي كان إذا ما حول األطراف آراء وتباینت
 كان إذا ما أم الرسمیة، غیر المذكرة من آخر إصدار إعداد المتشاركین

. المقترحة النصوص مسودات في النظر تبدأ أن األطراف على ینبغي
 قدماً، المضي سبل بشأن اآلراء في توافق أي إلى تیبسترا یشیر ولم
 .تبدأ سوف المشاورات وأن

 
 تیندال جو دعا الرسمیة، غیر المشاورات في: أخرى مسائل

 النظر وجھات توضیح إلى األطراف المتشارك، المیسر ،)نیوزیلندا(
 مؤتمر من المقدم المبدئي بالتوجیھ تتعلق محتملة إضافیة مسألة بشأن

 إلى باریس اتفاق في األطراف اجتماع بوصفھ العامل األطراف
 مندوب وأوضح. العالمیة البیئة ومرفق للمناخ األخضر الصندوق
 بین المساءلة وترتیبات القانونیة الترتیبات النامیة البلدان من مجموعة
 مؤتمر یقدمھا توجیھات أي أن إلى مشیراً  الصلة، ذات الھیئات

 سوف فقط، باریس باتفاق المتعلقة المسائل بشأن العامل األطراف
 مؤتمر فیھا ینظر ثم بالتمویل، المعنیة الدائمة اللجنة من تُطلب

 .األطراف مؤتمر على األمر نھایة في ویعرضھا العامل، األطراف
 

 تلك في المسألة ھذه تناول ینبغي ال أنھ على المندوبین من الكثیر واتفق
 إلى حاجة ال أنھ على المتقدمة البلدان من العدید مندوبو وشدد. المرحلة

 بالتمویل المعنیة الدائمة اللجنة أن إلى مشیرین إضافیة، توجیھات
 مسودة بإعداد) باریس نتیجة( 21- أ م/1 المقرر بموجب بالفعل مكلفة

 من مزید النتظار تفضیلھا عن النامیة البلدان وأعربت. التوجیھات
 اجتماع بوصفھ العامل األطراف مؤتمر عمل خطة" بشأن الوضوح
 .اإلضافیة التوجیھات مناقشة قبل" باریس اتفاق في األطراف

 
 مؤتمر األولى الدورة تبدأ أن النامیة البلدان من مجموعة واقترحت
 النظر في باریس اتفاق في األطراف اجتماع بوصفھ العامل األطراف

 إعداد المجموعة من تیندال وطلب. إضافیة توجیھات تقدیم إمكانیة في
 المسائل لتناول الرسمیة، غیر المشاورات تستمر وسوف .نصي مقترح

 تشرین/ نوفمبر 13 الموافق االثنین یوم الثالثة المتبقیة اإلضافیة
 .الثاني

 
 الهیئة الفرع�ة للتنفیذ

 
تنسیق الدعم لتنفیذ أنشطة التخفیف في قطاع الغابات من جانب 

: ناقشت األطراف بما في ذلك الترتیبات المؤسسیةالبلدان النامیة، 
في مشاورات غیر رسمیة شارك في تیسیرھا كیث أندرسون 

المغرب) مسودة االستنتاجات التي (سویسرا) وأیمن شرقاوي (
في عدم الموافقة األطراف  واستمرت اقترحھا المیسران المشاركان. 

كز التنسیق على ما یلي: والیة الفریق؛ إذا كانت اجتماعات مرا
 ئةیھ یینبغي أن تستمر؛ والحاجة إل مالطوعیة قد حققت غرضھا أ

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن وتنفیذ  مستقلة لدعم
إزالة األحراج وتدھور الغابات في البلدان النامیة. وطلبت األطراف 

 وطلبت منتوضیحا قانونیا بشأن مصطلح "سلطة اإلدارة النھائیة" 
مقررات  مسوداتستقدم  النھائیةاألمانة أن توضح ما إذا كانت الوثیقة 
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المقررات أو  مسودات یجب أن تعودأو استنتاجات؛ ولماذا 
االستنتاجات إلى مؤتمر األطراف. وذكرت بعض البلدان المتقدمة أنھ 

أن تكون محددة زمنیا.  یجبإذا استمرت االجتماعات الطوعیة، ف
 ت غیر الرسمیة.تستمر المشاوراوف وس

 
التكنولوجیا: برنامج بوزنان االستراتیجي لنقل ونقل تطویر 

 تاستمرت المشاورات غیر الرسمیة، حیث أشار التكنولوجیا:
كونیھیكو شیمادا (الیابان) إلى أن األطراف على  ةشاركتالم ةالمیسر

غیر الرسمیة المشاورات الجانبیة وشك االتفاق. وأفادت األطراف بأن 
الخالفات بشأن تقاریر مرفق البیئة العالمیة بشأن التعاون بین  قد حلت

ین القطری لخبراءجھات االتصال التابعة لمرفق البیئة العالمیة وا
. ووافقت األطراف على النص المعدل لمركز وشبكة تكنولوجیا المناخ

المقترح وأغلقت شیمادا الدورة. وسیحال النص إلى رئیس الھیئة 
 استنتاجات. كمسودةالفرعیة للتنفیذ 

 
طرق تعزیز تنفیذ التعلیم والتدریب والتوعیة العامة والمشاركة 
العامة وإمكانیة وصول الجمھور إلى المعلومات لتعزیز اإلجراءات 

تولى : ناقشت المشاورات غیر الرسمیة التي بموجب اتفاق باریس
االستنتاجات. وشدد  مسودةألبرت ماغاالنغ (الفلبین)  تیسیرھا

االستنتاجات، وأشار إلى  سودةالنغ على الطابع اإلجرائي لمماغا
ذلك مع إدراج حلقة عمل للھیئة الفرعیة للتنفیذ، ویفضل أن یكون 

والھدف من ذلك ھو  .ھیئة الفرعیة للتنفیذلل الدورة الثامنة واألربعین
وضع قائمة باإلجراءات الرامیة إلى تعزیز تنفیذ اتفاق باریس من 

 المناخ بمشاركةمتصلة بالعمل من أجل تمكین خالل األنشطة ال
األطراف والمراقبین. واتفقت البلدان على تحدید أن المشاركین في 

ممثلین عن الھیئات ذات الصلة بموجب  واشملیحلقة العمل یمكن أن 
المعنیین والشباب والممارسین وأصحاب  اإلطاریة والخبراء االتفاقیة

 المصلحة.
 

االستنتاجات والمذكرة غیر الرسمیة  مسودةووافقت األطراف على 
 التي قدمھا المیسر.

 
 الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة الھیئة

 
فریق االتصال  اجتمع :من االتفاق 6رقم  المسائل المتعلقة بالمادة

الذي شارك في رئاستھ كیلي كیزیر (االتحاد األوروبي)، وركز على 
-6ئیسین المشاركین بشأن المادة مدخالت المذكرة غیر الرسمیة للر

. وقدمت األرجنتین دولیاً)من االتفاق (نتائج التخفیف المنقولة  2
البرازیل بشأن السالمة  اھتماماتنصا بشأن المحاسبة واإلبالغ یدعم 

 مندوب . واقترح2-6البیئیة للمعامالت المنصوص علیھا في المادة 
 تذھب الصغیرة، أنتحالف الدول الجزریة  نیابة عنسانت لوسیا، 

كوستا  مندوب التكیف. واقترح إلىفي المائة من العائدات  5حصة 
مركزي باستخدام تقنیة السجل بال یتعلقنص وضع ریكا 

blockchainالبرازیل أن اتفاق باریس یعمل على  مندوب . وأكد
 منوب والصكوك ذات الصلة بھا. واقترح االطاریة خدمة االتفاقیة

أقل البلدان نموا، عناصر فرعیة للسالمة البیئیة  نیابة عنتوفالو، 
بشأن اآلثار الضارة على البیئة والسالمة االجتماعیة وحقوق 

شاركین تكیزیر الجلسة، مشیرا إلى أن الرئیسین المعلق اإلنسان. و
سینتجان مذكرات غیر رسمیة منقحة بشأن كل بند من بنود جدول 

 األعمال.
 

إطار التكنولوجیا بموجب االتفاق المادة  :التكنولوجیاونقل تطویر 
ستیال غاما (مالوي) تیسیر المشاورات غیر الرسمیة  تولت :10-4

تبادل اآلراء بشأن موضوع الدعم. واتفقت باألطراف  وطالبت
 وقدمتاألطراف على أن الدعم ینبغي أال یقتصر على الدعم المالي، 

درات والمساعدة اقتراحات لتوسیع نطاقھ لتشمل ما یلي: بناء الق
الرصد واإلبالغ والدعم المؤسسي ووالدعم المجاني والعیني  التقنیة

 تلتكنولوجیات المحلیة وتشجیع استثمارات القطاع الخاص. ودعوا
من االتفاق  6-10القرار في المادة  وضعالعدید من األطراف إلى 

(إطار  13التكنولوجیا) وربطھ بوضوح بالمادة  ونقل (دعم تطویر
افیة)، بینما حذر أحد األطراف من الحكم المسبق على نتائج الشف

مناقشات الشفافیة. وقال المیسران المتشاركان إنھما سیصدران 
 13نسخة محدثة من المذكرة غیر الرسمیة بحلول یوم االثنین 

تشرین الثاني. ووافقت األطراف على أن تطلب من رئیس  /نوفمبر
نص  مسودةالتكنولوجیة إعداد الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة و

 ستنتاجات.اال
 

الفرعیة للمشورة العلمیة  الھیئةالفرعیة للتنفیذ/ الھیئة
 والتكنولوجیة

 
: في فترة ما بعد الظھر، تلقى المیسر أثر تنفیذ تدابیر االستجابة

المتشارك أندریھ ماركو (بنما) مدخالت من األطراف بشأن المذكرة 
عمل وبرنامج  أسالیببشأن  المتشاركین غیر الرسمیة للمیسرین

آثار تنفیذ تدابیر االستجابة. منتدى باریس بشأن  اتفاقعمل ووظائف 
وقدمت األطراف اقتراحات مفصلة، بما في ذلك اقتراحات بشأن 
إزالة التجارة الدولیة من برنامج العمل، كموضوع ال یدخل في 

 وحولن تغیر المناخ، نطاق والیة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأ
األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف  توجھ مؤتمراللغة التي 
اتخاذ خطوات لتمكین المنتدى من خدمة اتفاق  باریس إلىفي اتفاق 

شاركان مذكرة غیر رسمیة منقحة تباریس. وسیصدر المیسران الم
 ةوفي الجلس .تشرین الثاني /نوفمبر 13بحلول یوم االثنین، 

 مسودةبعد الظھر، نظرت األطراف في جلسة الصباحیة و
 المنتدىاستنتاجات بشأن البند المذكور أعاله، وكذلك بشأن تحسین 

المزید من المدخالت في المشاورات  یتم طلبوبرنامج العمل. وس
 غیر الرسمیة المستمرة.

 
 األروقةفي 

 
راً في قد ترك اثالطقس الكئیب بدا أن ، السادس للمؤتمریوم الفي 

مناقشات حول عدة الظھرت الغیوم الداكنة في  حیث، أعضاء الوفود
األطراف یتحدثون عن  أحد أعضاء الوفود بحسرة أنبنود. الحظ 

مواضیع مختلفة، في حین أنھم یعتقدون أنھم یتحدثون عن نفس 
مجموعة كبیرة الحظت الشيء حتى عند استخدام نفس الكلمات. و

بنود جدیدة تتعلق ب 2018مال عام من الدول "تحمیل" جدول أع
احترام "توازن باریس"، في حین قالت مجموعة ب وطالبتبالتمویل، 

كبیرة أخرى أن ذلك سیساعد على ضمان "حزمة" متوازنة في 
وقد تجلت االنقسامات لمؤتمر األطراف.  الدورة الرابعة والعشرین

في جلسة تقییم غیر رسمیة لمؤتمر األطراف، حیث أعربت 
عة واحدة عن أسفھا ألن الزخم واإلجراءات المشجعة المتخذة مجمو

أحد "لم تظھر في المفاوضات ھنا". والحظ  2017خالل عام 
كما یبدو األمر علیھ  ءأعضاء الوفود ذوي الخبرة أن لیس كل شي

إیجاد یتم مناقشتھا في الخفاء" بھدف أن العدید من العناصر "حیث 
 الحلول.




