
كوب المحيط الهادئ:
التضامن والعمل لتحقيق وعد باريس 

ي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغ�ي المناخ )مؤتمر األمم 
يعت�ب مؤتمر األطراف �ف

أسه جزر المحيط الهادئ. حيث تتعرض  ين( أول مؤتمر ت�ت المتحدة الثالث والع�ش
ايدة، ومن حسن الحظ  ف ي وجزر المحيط الهادئ آلثار مناخية شديدة وم�ت جزر في�ب
. وتوفر رئاسة مؤتمر  ي

ف بها دوليا مما يحفز العمل المنا�ف ات مع�ت فإن هذه التأث�ي
ي تعزيز الطموح العالمي الذي يوازي اإلجراءات 

ي 23، فرصة لإلرساع �ف ي في�ب
األطراف �ف

ي تتخذها جميع الدول لتنفيذ اتفاق باريس المتعلق باتفاقية األمم المتحدة  المحلية ال�ت
ين  ي دورته الحادية والع�ش

اإلطارية بشأن تغ�ي المناخ الذي اعتمده مؤتمر األطراف �ف
ي عام 2015.

�ف

ي الكوب 21 و الذي اعت�ب بمثابة 
ي دول العالم التفاق باريس �ف ف من تب�ف ي عام�ي

بعد م�ف
وعد بالعمل الجماعي عىل حل قضايا المناخ، حيث مثل أمال حقيقيا من خالل أهدافه 
ي ما يتعلق بمواصلة الجهود الرامية إىل حرص ارتفاع درجة 

الطموحة و التشاركية سيما �ف
ي حد ال يتجاوز 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.عىل 

الحرارة �ف
، إال أن اتفاق  الرغم من أن مجابهة آثار تغ�ي المناخ باتت أصعب من أي وقت م�ف

ي اإلنبعاثات باإلضافة إىل توف�ي الدعم 
باريس يعد فرصة لتحقيق تخفيضات عاجلة �ف

ف الجميع من  ار قصد تمك�ي ي مجال التكيف و التكنولوجيا و ج�ب الخسائر و األ�ف
�ف

ي كانون األول / 
اتخاذ اإلجراءات المناسبة. وقد أدى »وعد باريس«  هذا الذي صدر �ف

ي البناء طوال عام 2016 وح�ت 
ديسم�ب 2015 إىل دفع الزخم السياسي الذي استمر �ف

انعقاد الدورة الحالية لمؤتمر األطراف. يجب علينا اآلن أن نجعل من تنفيذ اتفاق 
ي بمساهماتها 

ي تتمثل �ف اماتها ال�ت ف ي بال�ت
باريس حقيقة واقعية، ويجب عىل البلدان أن ت�ف

المحددة وطنييا )sCDN( وتذهب أبعد ز أرسع و أعمق من هذه المساهمات، من 
أجل تقديم إجراءات مناخية تشاركية عن طريق الحد من االنبعاثات، ودعم التكيف 

ار. ومعالجة الخسائر واأل�ف

ي مواجهة اإلدارة 
ي عام 2017 أول اختبار صعب له، وذلك �ف

أجتاز اتفاق باريس �ف
ي تش�ي إىل نيتها لتقويض القيم األساسية لالتفاق واالنسحاب منه  األمريكية الحالية ال�ت
من جانب واحد، مما دفع الدول وأصحاب العالقة بالرد بإجماع عالمي عىل أن تسليم 

باريس غ�ي قابل للتفاوض. والرسالة واضحة و هي أن أي طرف يضعف الطموح ال 
ف جميع  ي جو يتسم بالثقة والتعاون ب�ي

يتوافق مع مبادئ االتفاق. تم بناء وعد باريس �ف
ي تستضيفها  ي المحيط الهادئ، ال�ت

ي لهذه الدورة األوىل لمؤتمر األطراف �ف
الدول وينب�ف

ف الجهات الفاعلة  اكات ب�ي بون، ألمانيا، أن تشجع جميع األطراف عىل تعزيز ال�ش
والبلدان ذات المستويات المختلفة من الهشاشة والتنمية االقتصادية.

ي الدورة 
ي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغ�ي المناخ �ف

يجب عىل األطراف �ف
ين لمؤتمر األطراف أن تحقق رؤية باريس بإحراز تقدم كب�ي بشأن جميع  الثالثة والع�ش

ي إطار برنامج عمل اتفاق باريس. ويجب وضع مسودة اولية 
بنود جدول األعمال �ف

ي شكل نص، معلما رئيسيا لقياس النجاح. ويجب أن 
للمبادئ التوجيهية للتنفيذ، �ف

ي عام 2018 
ي ناجح �ف يضع مؤتمر األطراف 23 أيضا، خارطة طريق، لحوار تيس�ي

تبة  ات اآلثار الم�ت لتقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس ومؤ�ش
عىل المساهمات المحددة وطنيا المراجعة و المنقحة.

ف العمل الفوري  ورية لتهيئة الظروف المناسبة لتمك�ي ستكون هناك عدة عنا� �ف
والطويل األمد:

ايدة: ف رفع الطموح لتجنب اآلثار الم�ت
• ي 2018 ”الحوار 	

ي �ف تتكون آلية الطموح من ثالثة عنا�: حوار تاالنوا التيس�ي
ي لعام 2018”، لتقييم التقدم الجماعي نحو 1.5 درجة مئوية وزيادة  التيس�ي

ي أمام أعيننا، فقد انضم عام 2017 إىل السنوات الثالث الماضية كأربع سنوات األك�ث 
ات التغ�ي المنا�ف تتضح تأث�ي

ي األرواح، مع ارتفاع 
ار ال توصف وخسائر �ف سخونة. وتؤدي زيادة الظواهر المناخية المتطرفة إىل إلحاق أ�ف

ار، وعليه فإن وقت المناقشة والجدل  ي تصل إىل مليارات الدوالرات لمعالجة هذه األ�ف التكاليف المطلوبة وال�ت

ار وضمان عدم تخطيه 1.5 درجة مئوية. وعىل الرغم  قد انتىه ويلزم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة للحد من االح�ت

 ، ي
ي مجابهة التغ�ي المنا�ف

ي منا� الوقود األحفوري والمصالح المكتسبة يعمل عىل تأخ�ي العمل �ف من وجود لو�ب

ي مجال الطاقة 
كات والمجتمعات المحلية تتخذ إجراءات من أجل االستثمار �ف إال أن العديد من الحكومات وال�ش

ي تحتاج إىل أن تكون أرسع وأك�ث إلحاحا وأك�ث طموحا. المتجددة، مما يدل عىل بدء الثورة المناخية، ال�ت

COP23 وثيقة السياسة السنوية
ملخص تنفيذي



جمة العلوم إىل سياسة، و حصيلة  الطموح بعد ذلك، وتقييم دوري ثان ل�ت
ي تصميم هذه العنا� 

عالمية كل 5 سنوات. وال بد من إحراز تقدم شامل �ف
ين لمؤتمر األطراف لضمان استيفائها إمكانات زيادة  ي الدورة الثالثة والع�ش

�ف
الطموح الذي تجسده.

ي أن مؤتمر األطراف 	 
ار: تؤمن الشبكة العالمية للعمل المنا�ف الخسائر واأل�ف

ي المحيط الهادئ هو فرصة فريدة آللية وارسو الدولية )WIM( ليتم 
األول �ف

ار،  تنفيذ كامل لتوصياتها. ويشمل ذلك تطوير وتوف�ي التمويل للخسائر واأل�ف
ي ذلك من مصادر مبتكرة، واعتماد خطة عمل مدتها خمس سنوات آللية 

بما �ف
ين  ي أكتوبر / ت�ش

ي وافقت عليها اللجنة التنفيذية �ف وارسو الدولية أقوى من ال�ت
ار، و إلزام الفريق  ي االجتماع السادس للجنة التنفيذية للخسائر واال�ف

األول �ف
اتيج )FCS( من  العامل عىل آلية وارسو الدولية من جهة و صندوق المناخ اإلس�ت

جهة أخرى بوضع أنماط للمحاسبة الواضحة والشفافة للتمويل عن الخسائر 
ي لتنفيذ آلية وارسو الدولية.

ار، وتوف�ي التمويل الكا�ف واأل�ف

التكيف: يجب أن يكون التكيف جزءا من آلية الطموح. ومن أجل تحقيق ذلك، 	 
يلزم اعتماد مبادئ توجيهية واضحة لالتصاالت المتعلقة بالتكيف بحلول 

ف تفعيل الهدف العالمي بشأن التكيف. ويجب أيضا إجراء  عام 2018، ويتع�ي
ي ذلك خطط التكيف 

تيبات المؤسسية بشأن التكيف، بما �ف استعراض أشمل لل�ت
الوطنية، لتحديد ما إذا كانت مالئمة للغرض.

ف العمل لسد الثغرات 	  الزراعة: من أجل تعزيز تنفيذ اتفاق باريس وتحديد وتحف�ي
ئ الهيئة الفرعية للمشورة  ي أن تن�ش

ي المعارف والبحوث والعمل والدعم، ينب�ف
�ف

ك بشأن الزراعة  العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ برنامج عمل مش�ت
ي أفق مؤتمر األطراف 23.

ي �ف
واألمن الغذا�ئ

دعم العمل من أجل زيادة الطموح:
ين عن تقدم نحو زيادة 	  ي أن يسفر مؤتمر األطراف الثالث والع�ش

التمويل: ينب�ف
تمويل المناخ إىل 100 مليار دوالر أمريكي سنويا بحلول عام 2020 ليتم زيادته 

ي البلدان النامية، 
ي تعبئة التمويل الخاص �ف

بحلول عام 2025، والتقدم المحرز �ف
اف  ي االع�ت

ه. كما ينب�ف ف شفافية التمويل الذي يتم حشده وتوف�ي وتحس�ي
ف تمويل التخفيف والتكيف مما سيؤدي إىل زيادة تمويل  باختالل التوازن ب�ي

التكيف والتأكيد عىل أن صندوق التكيف سيخدم االتفاقية.

التکنولوجیا: یجب أن یضمن إطار عمل التکنولوجیا دعم تقنيات المناخ الهادفة 	 
اىل تنفیذ ھذه المساھمات المحددة محليا بنجاح. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب 

ات تمكن البلدان من اتخاذ خيارات  أن يتضمن التقييم الدوري مقاييس ومؤرسش
ة والتنبؤ باحتياجات البلدان النامية من أجل التكنولوجيات التحويلية. مستن�ي

شفافية العمل والدعم:
تعزيز إطار عمل الشفافية: مجموعة أساسية من المبادئ التوجيهية القوية 	 

ي تستند إىل أنظمة الشفافية القائمة وتعززها، نحو إطار  والقابلة للتنفيذ وال�ت
ي أن تضمن الطرق 

ي دفع الطموح. وينب�ف
ك، هي أمر بالغ األهمية �ف مش�ت

واإلجراءات والمبادئ التوجيهية معلومات نوعية وكمية دقيقة وكافية عن 
التكيف والتمويل والسياسات والتداب�ي قد تم تقديمها من قبل األطراف.

شفافیة العمل: ويجب أن تتضمن الطرق و اإلجراءات والمبادئ 	 
ي مجال التخفيف والتكيف وأن تكون شاملة 

التوجيهية شفافية �ف
بما فيه الكفاية لمراعاة أنواع مختلفة المساهماتت المددة وطنيا 

لتقديم معلومات محدثة وذات صلة بالحصيلة العالمية.

شفافية الدعم: يجب تحديد المفاهيم الرئيسية لمنهجيات 	 
ين لمؤتمر  ي الدورة الثالثة والع�ش

المحاسبة المتعلقة بالمناخ �ف
ي ذلك المزيد من التوجيهات بشأن كيفية اإلبالغ عن 

األطراف، بما �ف

ي تمكنها  ي تقديم الدعم للبلدان النامية ال�ت
. وينب�ف الدعم غ�ي الماىلي

من االمتثال للمعاي�ي الموحدة إلطار  عمل الشفافية.

ي إطار عمل الشفافية: تشجع الشبكة األطراف عىل 	 
المرونة �ف

ي تحتاجه  توف�ي اطار مرن ليتمكن من تطبيقه عىل جميع الدول ال�ت
ي نفس الوقت تشجع األطراف عىل إنشاء الطرق واإلجراءات 

و�ف
ي تضمن أق� مستويات التفصيل والدقة  والمبادئ التوجيهية ال�ت

والقابلية للمقارنة .

: الشبكة تؤمن 	  ي
ها من استخدامات االرا�ف مراقبة الزراعة والحراج وغ�ي

وري أن تقوم جميع األطراف باإلبالغ عن االنبعاثات وعمليات  أنه من الرصف
ي جميع القطاعات 

ي �ف
ها من استخدامات االرا�ف اإلزالة للزراعة والحراج وغ�ي

ي بطريقة قابلة للمقارنة وشفافة باستخدام المنهجيات 
واستخدامات األرا�ف

ي بتغ�ي المناخ لعام 2006،  ي توجيهات الفريق الحكومي الدوىلي المع�ف
الواردة �ف

وقد تم قياس سنوات األساس المتسقة مع مركز تطوير البحوث باستخدام 
منهجيات متفق عليها.

مراقبة التحويالت الدولية: تؤمن كان أن أي نقل للوحدات الدولية يجب أن 	 
يساعد عىل تعزيز طموح المساهمات المحددة وطنيا. ويمكن القيام بذلك عن 

ي الحساب 
طريق ضمان أن المبادئ التوجيهية للمادة 6 تتجنب االزدواجية �ف

وتتماسش مع أهداف الشفافية، وتعزيز الطموح، والسالمة البيئية، وحقوق 
اإلنسان، والتنمية المستدامة.

ي لألطراف اتخاذ 	 
: ينب�ف ان عىل الصعيد الدولي مراقبة النقل البحري والط�ي

إجراءات عاجلة من خالل تداب�ي وطنية وثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف للحد 
ان  من انبعاثات النقل وضمان أن تعطي المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الط�ي

ي إطار الحوار التسهيىلي 
ي للتداب�ي و الجهود المبذولة �ف

ي الدوىلي اإلعتبار الكا�ف
المد�ف

ي 
ي أن تضيف األطراف أيضا معلومات عن حرق الوقود �ف

لعام 2018. وينب�ف
ي مساھماتھا الوطنیة للتکالیف وضمان أن 

المخازن وأعمال النقل ذات الصلة �ف
استخدام أية نتائج للتخفیف من شأنھا أن تضم السالمة البیئیة وال یتم اعتمادها 

بشکل مزدوج.

متانة اتفاق باريس مرارا وتكرارا:
ي أن تتقدم جميع البلدان 	 

اتيجيات طويلة االمد وخطة العمل: ينب�ف االس�ت
اتيجيات طويلة األجل من أجل تشجيع زيادة الطموح واالعتماد المبكر  باس�ت
لمسارات منخفضة الكربون، بعد عملية تخطيط تشاركية بالكامل مع قيادة 
اتيجيات  ي أن تتضمن االس�ت

ين، قبل عام 2020. وينب�ف دول مجموعة الع�ش
ف  ي تتوقع فيها تحقيق توازن ب�ي سنوات الذروة المقررة للدول، وهي السنة ال�ت

 المصادر والمصارف، وتفاصيل الظروف أو الدعم الالزم.

ار العالمي إىل 1.5 درجة مئوية اتخاذ إجراءات  سيتطلب الحد من ظاهرة االح�ت
عاجلة ومكثفة بشأن التداب�ي الموضوعة قبل عام 2020 بشأن التخفيف 

والتكيف ووسائل التنفيذ.

ي أن تخدم روح »تاالنوا« الفيجية األطراف ذات 	 
: ينب�ف ي

مشاركة المجتمع المد�ف
ي 

أطر عمل طويلة األمد لمداوالت مثمرة و متوازنة. وعىل وجه الخصوص، ينب�ف
ي 2018، ووضع  ي خالل الحوار التيس�ي

ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المد�ف
مبادئ توجيهية للحصيلة العالمية، وإطار الشفافية، والمداوالت بشأن المادة 6، 

اتيجيات طويلة األجل. ووضع وتنفيذ اس�ت

خطة العمل المتعلقة بالنوع االجتماعي )الجندر( ومن�ب الشعوب األصلية: 	 
ي النوع االجتماعي هذه السنة، 

ي اعتماد خطة العمل المرتبطة بالمساواة �ف
ينب�ف

ي تشغيل المن�ب المحىلي للمجتمعات المحلية والشعوب األصلية لضمان 
كما ينب�ف

ي قد تكون ضحية لتغ�ي المناخ. ف الجهات ال�ت تمك�ي
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ي تعمل سويا لتعزيز العمل الحكومي لمعالجة  ي وال�ت
ي العالم لمنظمات المجتمع المد�ف

ي الدولية )CAN( هي أك�ب شبكة �ف
شبكة العمل المنا�ف

ي أك�ث من 120 دولة.
، وتضم الشبكة أك�ث من 1100 عضو �ف ي

أزمة التغ�ي المنا�ف


