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مراكش:
نحو طموحات جديدة

وثيقة السياسة السنوية ٢٠١٦ لـشبكة العمل من أجل املناخ



٢

موجز:
دخول اتفاقية باريس خيز التنفيذ بعد أقل من أحد عرش شهرًا عىل اختتام مؤمتر األطراف ٢١، أظهر 

القادة طموحهم ورغبتهم بالقيام بعمل حاسم يف مجال تغري املناخ. فإنشاء آلية شاملة تستند إىل األسواق 
(GMBM)  من قبل املنظمة الدولية للطريان املدين (ICAO) والتعديل يف بروتوكول مونرتيال لإلنقاص 
من املركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية الضارة باملناخ، أمور تُثبت التزام الحكومات الذي أخذته 
عىل عاتقها يف باريس لبذل الجهود الالزمة من أجل حد االحرتار لـ ١٫٥ درجة مئوية فوق مستويات ما 

قبل الحقبة الصناعية.

يف حني أن مؤمتر األطراف ٢١ املنعقد يف باريس قد وضع مخطط 
ونظام للعمل من خالل اتفاق باريس، يجب أن يعزز مؤمتر األطراف 

٢٢ الطموَح يف نظام التنفيذ. وبعبارة أخرى، يجب أن يتم برسعة 
تنفيذ اتخاذ إجراءات االنتقال، من خالل االبتعاد عن مصادر الطاقة 

التي عفى عليها الزمن والتحرك نحو مستقبل أكرث ازدهاًر ونظافة 
وإنصافًا وصحة للجميع. ومبتابعة العملية التعاونية واملتوازنة التي 

بدأت يف مؤمتر األطراف ٢١ ال ينبغي أن يكون هذا التحول بيد 
البعض فقط بل يجب أن يكون معتمًدا من قبل جميع الجهات 

الفاعلة الحارضة والتي شاركت يف نجاح مؤمتر باريس، وذلك 
باالعتامد عىل سلطة القادة والحكومات وطموح الجهات الفاعلة 

غري الحكومية.

ينبغي أن نهنئ أنفسنا عىل الدخول الرسيع التفاق باريس يف حيز 
التنفيذ، ولكن مع األخذ يف االعتبار أننا نعيش يف عامل من ٤٠٠ جزء 
يف املليون، حيث يتم تحطيم األرقام القياسية لدرجات الحرارة عىل 
مستوى الكوكب كل شهر. يف جميع أنحاء العامل يعاين الناس بالفعل 

ة، ويف  من آثار تغري املناخ. دوًما الحاجة إىل اتخاذ إجراءات ملحَّ
مراكش يجب التوجه ألن نكون أكرث طموًحا، وهو األمر الذي كان 

ينقصنا يف السنوات األخرية.

يجب عىل مؤمتر األطراف ٢٢ متكني الرشوط املالمئة للعمل سواء 

عىل املدى القريب أو البعيد. التقدم يف اتجاه بناء القدرات وخارطة 
الطريق اتجاه ١٠٠ بليون دوالر وختام ناجح للحوار البناء هم 

االسس الرضورية لبناء الثقة وفتح بوابة الطموحات ملا قبل ٢٠٢٠. 
فبوضع األسس طويلة األجل للنظام الجديد املتفق عليه يف مؤمتر 

باريس سنحقق نجاح مؤمتر األطراف ٢٢. للقيام بذلك يجب أن 
نتفق عىل خطة عمل مع جدول زمني لإلطار التنظيمي الذي يجب 

أن يكون منتهيًا يف موعد أقصاه العام ٢٠١٨، كام يجب تحقيق 
تغلب رسيع عىل الخسائر واألرضار، ووضوح أكرث فيام يتعلق بكيفية 

رسيان الحوار التيسريي يف العام ٢٠١٨.

   مالحظة املرتجم: يف املستند بأكمله تستخدم بعض االختصارات باللغة اإلنجليزية بعد أن تعطى ترجمة املعجم ألنها غالبًا تستخدم يف 
الهيئات الدولية واملجتمع املستهدف.
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وأخريًا، يؤكد اتفاق باريس حقيقة أن عىل الحكومات احرتام 
التزاماتها الخاصة بحقوق اإلنسان وتعزيزها وأخذها يف االعتبار عند 
اتخاذ تدابري تتعلق باملناخ. ويجب أن يعتمد النظام املناخي الجديد 

بعد مؤمتر باريس، الذي سيبدأ مع مؤمتر األطراف ٢٢، إىل هذه 
الوصايةوأن يعزز إدماج حقوق اإلنسان يف مختلف مجاالت عمله.

تقييم الطموحات ومراجعتها وتطويرها: للحفاظ عىل درجة الحرارة 
العاملية وفًقا للبند (٢) من اتفاق باريس فاملساهامت املحددة 

وطنيًا (NDC) ينبغي مراجعتها وتعزيزها يف غضون خمس سنوات 
تبدأ من اآلن. فمراجعتها كل خمس سنوات ودعمها باسرتاتيجيات 

وطنية طموحة عىل املدى الطويل سيعطي اهمية ويولد زخم 
سيايس إليالء املزيد من االهتامم لهذه القضية؛ مام قد يؤدي إىل 

مزيد من التعاون والتدابري الطموحة.

تقييامت: من خالل الحوار التيسريي يف العامني ٢٠١٦ و • 
٢٠١٨ و الحصيلة العاملية األول يف العام ٢٠٢٣، يشمل اتفاق 
باريس آليات لتقييم التقدم وجعله أكرث طموًحا من أي وقت 
مىض. يجب خالل مؤمتر األطراف ٢٢ أن يبدأ الحوار التيسريي 
للعام ٢٠١٦ بشكل إيجايب. هذا الحوار ينبغي أن يرصد التقدم 

املحَرز ويحدد ثغرات التنفيذ. وتقرتح شبكة العمل املناخي 
(CAN) أن تنتج الرئاسة تقريًرا شامًال عقب الحوار امليرسِّ يف 

العام ٢٠١٦ يقدم التبادالت والخيارات مللء ثغرات التنفيذ.

سيؤمِّن الحوار التيسريي ٢٠١٨ خالل ذلك العام نفسه العملية • 
التي تستعد البلدان من خاللها ألفضل املساهامت املحددة 

وطنيًا وتنظر يف سبل مواصلة دفع طموحاتها يف الجولة 
املقبلة. يجب أن يتخذ مؤمتر األطراف الثاين والعرشين قراًرا 

لدعوة الدول والجهات املعنية األخرى إىل تقديم أفكار حول 
تسهيل الحوار (وخاصة عىل الشكل والنطاق واالقرتاحات 
والنتيجة) حتى ٣١ آذار (مارس) ٢٠١٧، مع تقرير موجز 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، والذي 

ينبغي أن يغذي ورشة عمل حول الحوار التيسريي يف الهيئة 
الفرعية ٤٦.

ينبغي أن ينشئ مؤمتر األطراف الثاين والعرشين عملية • 
تحضريية للتقييم الشامل (PPGS) يبلغ ذروته يف الدورة ٢٥ 
يف العام ٢٠١٩: قد تساعد هذه العملية التحضريية عىل تعلم 

دروس يف الحوار التيسريي لألعوام القادمة. كام تساعد أيًضا 
عىل تطوير كيفيات تقييم شامل للتقدم املحَرز يف امليض نحو 

األهداف طويلة األجل التفاق باريس.

تعزيز العمل قبل العام ٢٠٢٠: لحد احرتار الكوكب عند مستوى 
١٫٥ درجة مئوية ال بد من تعزيز إجراءات التخفيف والتكيف 

ووسائل التنفيذ قبل العام ٢٠٢٠.

ًا من قبل املؤازرين الرفيعي املستوى •  إن تعاونًا راديكاليًا ميرسَّ
وتطوير عملية اجتامعات الخرباء الفنيني (TEMs) املركزة 
عىل الهدف يتيح اجراءات اجرتازية أكرث طموًحا. وبالتوازي 

مع ذلك، التوجيهات الحازمة للمبادرات تسمح التفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ الحفاظ عىل أعىل 

مستويات النزاهة.

يجب أن يكون التكيف والخسائر واألرضار (L&D) أولوية • 
وينبغي وجود متويل ملموس رسيع. ويجب أن يحدد 

مؤمتر األطراف الثاين والعرشين خطوات ملموسة ملزيد من 
التكيف قبل العام ٢٠٢٠. ويشمل ذلك تحديد إجراءات 

تكيف لتمويلها خالل الحوار عاىل املستوى للتمويل. كام أن 
املتطلبات املالية ملعالجة الخسائر واألرضار يجب أيًضا أن 

ل مؤمتر  تتم معالجتها يف مؤمتر األطراف ٢٢. وينبغي أن يفعِّ
األطراف الحاجة للتمويل (L&D) املعرتف بها يف البند (٨) 

من اتفاق باريس.
يجب أن يحمل مؤمتر األطراف ٢٢ مزيداً من الوضوح • 

لخارطة طريق الـ ١٠٠ مليار دوالر أمرييك. ويجب أن تثبت 
خارطة الطريق كيف سيتم الحصول عىل توازن ٥٠:٥٠ بني 
التكيف ومتويل االجراءات االحرتازية ”التخفيف“. وينبغي 

أيًضا أن يشمل القرار املتوقع من قبل مؤمتر األطراف بشأن 
التمويل طويل األجل (LTF) هدفًا لتموين املساعدات املالية 

السنوية للتكيف حتى العام ٢٠٢٠.
الشفافية واملسائلة عن اإلجراءات والدعم: إن قواعد قوية مطبقة 

مبقياس وتقارير وتحقق (MRV) ستكون أموًرا أساسية لتحفيز 
الطموح الالزم لضامن نجاح اتفاق باريس.

إطار الشفافية: إن إطار الشفافية بعد مؤمتر باريس يجب أن • 
يكتمل كأقىص حد يف العام ٢٠١٨. وينبغي أن يكون اإلطار 
متيًنا ويضمن السالمة البيئية برصامة ويتجنب االزدواجية 

والثغرات القانونية. وينبغي تطبيق املراقبة وإنجاز التقارير 
واالختبار عىل جميع األطراف مع االخذ بعني االعتبار 

الظروف عىل املستوى املحيل. كام ينبغي أن يوفر اإلطار 
املرونة، وينبغي أن ال يُستخدم كذريعة للحفاظ عىل الوضع 
الراهن. بل يجب أن يشجع عىل املشاركة، كون الهدف العام 

إتاحة التقدم والتحسني مع مرور الوقت.

مقارنة املساهامت املحددة وطنيًا: ينبغي عىل األطراف • 
اإلشارة، عىل األقل، إىل الطريقة التي يرغبون امليض قدماً 
فيها لتحسني مساهامتهم املحددة وطنيٍّا. وهذا قد يعني 
املعلومات بشأن االنبعاثات، واالستخدام املقصود لألسواق 
الدولية، واألهداف فيام يتعلق بالطاقة املتجددة أو كفاءة 

استخدام الطاقة، والتخلص من الوقود األحفوري، ومشاركة 
املجتمع املدين والشعوب األصليني واملجتمعات املحلية 

املترضرة، واحرتام حقوق اإلنسان وتعزيزها واملساواة بني 
الجنسني، والظروف املتعلقة بالتربعات، ومعلومات عن الدعم 

املايل الالزم للبلدان النامية لتلبية التزاماتها.
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املراقبة املالية: من أجل معالجة أوجه القصور املوجودة • 
يف نظام مراقبة التمويل املناخي وتجنب املبالغة يف تقييم 
املساعدات املحددة للمناخ، يتوجب عىل الهيئة الفرعية 

للمشورة العلمية والتكنولوجية (SBSTA) يف مؤمتر األطراف 
٢٢ اعتامد خطة عمل مفصلة ومحددة زمنياً لتطوير الوسائل 

بشأن ترتيبات مراقبة التمويل املناخي. ورغم أن النقاش قد 
يتوجب أن يستمر يف الهيئة الفرعية ٤٦ ومؤمتر األطراف ٢٣، 
م قرارات الوسائل لنظام املراقبة للنظر  إال أنه ينبغي أن تقدَّ
فيها واعتامدها من قبل اجتامع األطراف يف اتفاق باريس يف 

العام ٢٠١٨ عىل أبعد تقدير.

مراقبة التكيف: القرارات املتخذة بشأن اتصاالت التكيف • 
يجب أن تحدد احتياجات البلدان االكرث هشاشة، مبا يف ذلك 

تخطيط احتياجات التكيف من أجل سيناريوهات االحرتار 
املختلفة وتعزيز أفضل طرق االتصال الفعالة يف تقدم التكيف 

للقيام بوضع التقارير.

مراقبة الزراعة والحراج وغريها من استخدامات األرايض • 
(AFOLU): يجب عىل الدول حساب انبعاثات لألنشطة 

املتعلقة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات 
وتدهورها وغريها من استخدامات األرايض بطريقة شفافة 
وقابلة للمقارنة، خصوًصا بالنسبة ألولئك الذين يعتزمون 

احتواء نقص االنبعاث أو زيادة ازلة الغابات من هذا القطاع 
يف مساهامتهم املحددة وطنيٍّا. تستخدم االتفاقية نظاًما 

ملراقبة األرايض التي ينبغي استخدامها يف االتفاق الجديد 
وينبغي أن تُستخدم لتتبع قطاع الزراعة والحراج وغريها من 

استخدامات األرايض.

التمويل: جلب وسائل متويل أمر بالغ األهمية لتحفيز الطموح • 
ويجب أن يتخذ مؤمتر األطراف الثاين والعرشين قرارات 

لتسهيل الجهود املتصلة بالتمويل املناخي. .

التكيف: يجب أن يتخذ مؤمتر األطراف الثاين والعرشين • 
قرار لدور صندوق التكيف مبوجب اتفاق باريس. ويجب 

أن يشجع مؤمتر األطراف الثاين والعرشين أيًضا البلدان عىل 
االلتزام مبساهامت مالية لصندوق التكيف وصندوق البلدان 

األقل منًوا.

الخسائر واألرضار: يجب أن يراجع مؤمتر األطراف الثاين • 
 (WIM) والعرشين آلية وارسو الدولية عىل الخسائر واألرضار

لتسليط الضوء عىل تعزيز اإلجراءات والدعم ملعالجة 
الخسائر واألرضار والحاجة إىل جلب املزيد من املوارد آللية 

وارسو الدولية من أجل القيام بعملها. وينبغي أن تقاد خطة 
عمل ملدة خمس سنوات بأهداف اسرتاتيجية ميكن أن تحمل 

آلية وارسو الدولية إىل مرحلتها التالية مشكِّلة أداًة مبوقع 
مثايل للتصدي للخسائر واألرضار (L&D) التي لحقت بها فعًأل 

وتجنب املزيد منها.

التكنولوجيا: يجب أن يكلف مؤمتر األطراف ٢٢ الهيئة الفرعية 
للتنفيذ من أجل التطوير والتوصية بنموذج متويل مالئم ومستدام 

 (CRTC) وميكن استنباطه يف مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ
العتامده يف مؤمتر األطراف ٢٣، مع األخذ بعني االعتبار دور مركز 

وشبكة تكنولوجيا املناخ يف البحث وتسهيل التمويل.

يجب عىل مؤمتر األطراف ٢٢ متكني الرشوط املالمئة للعمل سواء 
عىل املدى القريب أو البعيد. التقدم يف اتجاه بناء القدرات 

وخارطة الطريق اتجاه ١٠٠ بليون دوالر وختام ناجح للحوار 
البناء هم االسس الرضورية لبناء الثقة وفتح بوابة الطموحات ملا 

قبل ٢٠٢٠. 
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١
طموحات بعد باريس

أحد الجوانب الرئيسية التفاق باريس هو أن لديه لقدرة عىل تعزيز 
املزيد من الطموح مع مرور الوقت. املساهامت املحددة وطنيٍّا 
الحالية ليست طموحة وال تعكس قدرات التخفيف الحالية أو 

املستقبلية للبالد. وهذا هو الحال أيًضا بالنسبة للتمويل، فواردات 
التمويل ما تزال بعيدة جًدا عام هو مطلوب إلحداث تغيري عميق 

عىل النحو املبني يف املادة (٢) من االتفاق.
يتضمن اتفاق باريس خمسة أسس تعطي للبلدان النامية إمكانية 

تقييم التقدم املحَرز الحايل، وتقييم الوضع والترصف وفًقا لذلك. 
وينبغي لهذه األسس أن تتيح لألطراف أن تكون أكرث طموًحا مع 

مرور الوقت، مع األخذ بعني االعتبار التقدم الجامعي وثغرات 
التنفيذ من أجل تحقيق األهداف املتفق عليها يف اتفاق باريس.

أ.  حوار تيسريي يف العام ٢٠١٦ - (الفقرة ١١٥، ١/ مؤمتر   
        األطراف ٢١)

ب.    حوار تيسريي  يف العام ٢٠١٨ - (الفقرة ٢٠، ١/ مؤمتر    
    األطراف ٢١)

ج. الحصيلة العاملية يف العام ٢٠٢٣ (املادة ١٤، اتفاق باريس)

د. اسرتاتيجيات طويلة األجل (املادة ٤٫١٩، اتفاق باريس، الفقرة  
        ٣٥، ١/ مؤمتر األطراف ٢١)

ه.    اإلجراءات ما قبل العام ٢٠٢٠

يف حني أن الحوارين التيسرييني يوفران فرصة للتعلم عن طريق 
العمل، وهام مبثابة تدريب نهايئ للتقييم العام، كذلك يجب يف 
املقام األول أن يُستخدمان لخلق أهداف أكرث طموًحا وتغذية 

املناقشات عن كيفيات  الحصيلة العاملية.

بَم ينبغي أن تُستخدم هذه األدوات؟

تقييم جامعي: رغم أن إجراءات البلدان الفردية مقرَّرة عىل أ) 
م عىل شكل مساهامت محددة وطنيًا  املستوى الوطني، وتقدَّ

كل خمس سنوات، ولكن من املهم تقييم التقدم الجامعي 
املحرز نحو تحقيق غرض هذا االتفاق وأهدافه الطويلة األجل 

(املشار إليها بعبارة «عملية استخالص الحصيلة العاملية»). 
التقرير األخري ملوجز اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغري املناخ يعطينا فكرة واضحة عن الطريق الذي ما يزال 
قامئًا للوصول إىل هدف حد االحرتار عند ١٫٥ درجة مئوية. 
إن التقييم الجامعي يساعدنا عىل فهم الثغرات الجامعية 

بشكل أفضل ويعطينا إمكانية حيازة تبادالت صادقة 
عندما تواجه البلدان صعوبات يف وقت التنفيذ. ومع ذلك، 

فإن  التحصيالت العاملية وحدها ال تؤدي إىل الحلول التي 
ميكن للبلدان تنفيذها بشكل فردي وفق ظروفها الوطنية. 

لذلك فمن األهمية مبكان أن تكون التقييامت الجامعية 
مدعومة علًنا مبعلومات عىل مستوى األطراف (مثل بيانات 

االنبعاثات عىل مستوى األطراف املرفقة مع تقرير موجز 
أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عن 

املساهامت املحددة وطنًيا) وأن تستكمل التقييامت العامة 
مبعلومات ذات مستوى أدق يف التفاصيل. وميكن أن يتم، 
مثًال، تجمع بني البلدان التي لديها مستوى تنمية متامثل، 
ومناذج التزام متامثلة (عىل سبيل املثال، أهداف التخفيف 

املطلقة املطبقة عىل االقتصاد كله أو أهداف الحدة) أو ضمن 
كتلة تفاوض. التقرير الخاص للفريق الحكومي الدويل املعني 

بتغري املناخ حول آثار احرتار الكوكب لـ  ١٫٥ درجة مئوية 
فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، والتوجهات العاملية 

النبعاثات الغازات املسببة لالحتباس الحراري (تقرير خاص 
للفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ حول ١٫٥ درجة 

مئوية) سيكون مفيًدا جًدا لفهم ما هو متوقع من اإلجراءات 
الجامعية املقيَّمة. كام ميكن أن تكون االسرتاتيجيات طويلة 

األجل مهمة جًدا. وال يقترص األمر عىل تلك االسرتاتيجيات 
املامشية لألولويات يف مجال التنمية عىل الطموحات املناخية، 
ولكن أيًضا التي تعكس املسارات التي اتخذتها الدول يف مجال 

التنمية عىل املدى الطويل.

تحديد الثغرات واالحتياجات يف التنفيذ: إذا كان يجب أن  ب )  
نكون أكرث طموًحا مع مرور الوقت، وهو الغرض الرئييس من 

هذه االليات، يجب علينا أن نعرف أين توجد الثغرات من 
حيث التطبيق. سواء املالية أو امتالك القدرة أو الحصول عىل 

التكنولوجيا، ينبغي تحديد هذه الثغرات ومعالجتها بشكل 
صحيح.

ج)  حوار من أجل التعاون يف املستقبل والعمل التعاوين: هذه 
املكونات الهامة من اتفاق باريس ال يجب ان تتحول اىل 

مناقشات تقوم بها الدول بلوم االخرين، بل يجب ان تكون 
مجال لتعزيز التعاون. الحوار التيسريي و الحصيلة العاملية ال 

يجب أن يؤديان ببساطة إىل أن تتظاهر بعض البلدان بأنها 
أكرث طموًحا بل كيف ميكنها مًعا التغلب عىل الصعوبات. 

وينبغي لهذه العنارص أن تسهم أيًضا يف االتفاق عىل مجاالت 
التعاون يف مختلف القطاعات، محتذية التعاون السابق بني 

البلدان؛ كمواجهة إزالة الغابات وبناء التحالفات من أجل 
الطاقة املتجددة والتكيف. ويف هذا السياق، ينبغي أيًضا أن 

تتيح الحوارات التيسريية و الحصيلة العاملية فرصة مفيدة 
ومنتظمة ملشاركة هيئات ومعاهدات األمم املتحدة األخرى 

(عىل سبيل املثال، املنظمة الدولية للطريان املدين أو املنظمة 
البحرية الدولية، أو بروتوكول مونرتيال) فيام يتعلق بتقدمها 

املساهم بخفض عاملي لالنبعاثات.
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الزراعة والغابات واالستخدامات األخرى لألرايض AFOLU

جدول أعامل ٢٠٣٠ من أجل التنمية املستدامة Agenda 2030
املساعدة اإلمنائية الرسمية APA

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ CCNUCC
اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا CET

اجتامع األطراف يف اتفاق باريس CMA
اللجنة الدامئة للشؤون املالية CPF
مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ CRTC
اللجنة التنفيذية آللية وارسو ExCom

حوار تيسريي ٢٠١٦ FD2016
حوار تيسريي ٢٠١٨ FD2018

الصندوق األخرض للمناخ FVC
الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ GIEC

اآللية العاملية القامئة عىل السوق GMBM
املركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية HFC

التشاور والتحليل الدويل ICA
الخسائر واألرضار L&D

التمويل طويل األجل LTF
القياس والتقرير والتحقق MRV

الخطة الوطنية للتكيف NAP
املساهامت املحددة عىل الصعيد الوطني NDC

منظمة الطريان املدين الدويل OACI
املنظمة البحرية الدولية OMI

الدول الجزرية الصغرية النامية PIED
البلدان األقل منًوا PMA

العملية التحضريية للحصيلة العاملية PPGS
شبكة العمل من أجل املناخ CAN

خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها REDD+
 (OSCST)  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالفرنسية SBSTA

آلية وارسو الدولية بشأن الخسائر واألرضار WIM

قاموس املصطلحات
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د)  إشارات قوية إىل الحكومات إلظهار طموح أكرث: من املهم 
أن تكون نتيجة الحوارات التيسريية و الحصيلة العاملية 

مقبولة للعموم وفعالة من حيث تحفيز الطموح. نتيجة 
هذه التقييامت ال ينبغي أن تكون إلزامية ويجب أن تُحرتم 

السيادة الوطنية. ويف الوقت نفسه، تجدر اإلشارة إىل أن 
خطوات حاسمة يجب اتخاذها لتعزيز الطموحات، عارضة 

القضايا بحيث يكون التطبيق الفعال ممكًنا. ببساطة التمسك 
بالنتيجة ال يكفي. يجب أن يتداول مؤمتر األطراف واجتامع 
األطراف يف اتفاق باريس (حسب االقتضاء) النتائج لتحديد 
أفضل طريقة للميض قدًما، عىل أساس التوصيات املقدمة، 

وإعطاء تعليامت للعمل. إنها الجهات املسؤولة لتحقيق 
أهداف االتفاقية واتفاق باريس.

ضامن املشاركة الفعالة للمجتمع املدين: إن مشاركة املجتمع  هـ)  
املدين تأخذ اشكال كثرية و مختلفة مبختلف خطوات العملية. 

عىل سبيل املثال، بالسامح للمنظامت املراِقبة يف اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بطرح األسئلة عىل األطراف إذا كانت 

العمليات تضم قسم األسئلة الشائعة، كام هو الحال يف عملية 
التشاور والتحليل الدويل حاليًا. أو بتشجيع األطراف لتمكني 
مشاركة أوسع يف العمليات الوطنية، كتحديد اسرتاتيجيات 

طويلة األجل أو وضعها؛ مع أخذ مساهامت املجتمع املدين 
بعني االعتبار كاملساهامت املبارشة يف التقييم متعدد األطراف 
لعمليات املراجعة؛ أو بضامن الشفافية الكاملة إزاء البيانات 
واملنهجيات واملساهامت األخرى املستخدمة يف القيام بهذه 

التقييامت.

الحوار التيسريي للعام ٢٠١٦

مبوجب املادة (١١٦، ١ / مؤمتر األطراف ٢١) اتفق األطراف عىل 
إجراء حوار تيسريي مبوازاة الدورة الثانية والعرشين ملؤمتر األطراف 

بغية تقييم التقدم املحرز يف تنفيذ الفقرتني ٣ و٤ من املقرر ١/م 
أ-١٩ من أجل القدرة عىل تنفيذ الحوار التيسريي والتوصل اىل 

نتيجة جيدة بفعالية، تعتقد شبكة العمل من أجل املناخ أن الحوار 
التيسريي ينبغي أن يتبع نهًجا مزدوًجا. فمن جهة، يجب عىل 

الفريق التقني متابعة التقدم وتحديد ثغرات التنفيذ. ومن جهة 
أخرى، يجب أن يكون لديه فريًقا رفيع املستوى يتلقى مساهامت 

وتوصيات الطريقة التقنية إلبالغ القرارات املناسبة.

تتمركز العملية التقنية ببساطة عىل تقييم الطموح ما قبل العام 
٢٠٢٠، ال سيام وسائل التنفيذ، وكذلك إنجاز تقييم وعود البالد 

يف فرتة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو وااللتزام املربم يف كانكون. 
وينبغي أن تكون عىل شكل مناقشات الطاولة املستديرة بني الخرباء 

من مستوى عاٍل وتشمل الخرباء التقنيني ملؤسسات اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. يجب أن تنعكس تبادالت الفريق 

التقني عىل شكل موجز لصانعي السياسات عىل شكل توصيات 
ملعالجة مختلف القضايا التي متت مناقشتها.

بعد استالم هذه املساهامت، ينبغي عىل الفريق الرفيع املستوى، 
الذي ترشف عليه رئاسة مؤمتر األطراف، فتح الباب أمام فرص 

الحوار حول أفضل السبل للميض قدًما مع هذه التوصيات. وينبغي 
أيًضا أن يكون منربًا حيث ميكن للوزراء القيام بإعالنات وااللتزام 

باملزيد من العمل وتعزيز التزاماتهم.
ثم ينبغي أن تنعكس تبادالت الفريق الرفيع املستوى يف موجز 

من الرئيس يرسل إىل مؤمتر األطراف للنظر فيه. وينبغي أن يدون 
مؤمتر األطراف ٢٢ هذا املوجز وكذلك نتائج الحوار التيرسي التخاذ 

القرارات.
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الحوار التيسريي للعام ٢٠١٨

يف العام ٢٠١٨، سيجتمع األطراف إلنجاز تقييم جهودهم الجامعية 
نحو تحقيق هدف اتفاق باريس عىل املدى الطويل كام جاء يف 

املادة (٤٫١) ولإلعالم عن إعداد املساهامت املحددة وطنيًا، وفًقا 
للامدة (٤٫٨) من االتفاق (الفقرة ٢٠، ١/ مؤمتر األطراف ٢١).

الحوار التيسريي للعام ٢٠١٨ ينبغي أن يؤمن عملية تكون الدول 
فيها مستعدة للظهور أكرث طموًحا فيام يتعلق مبساهامتها املحددة 

وطنيًا الحالية وتسعى إىل امليض بأهدافها أبعد يف الجولة املقبلة. 
عليه إعداد عملية تقديم مساهامت محددة وطنيًا جديدة بإطار 

خمس سنوات (٢٠٢٥-٢٠٣٠) مع تحديث وتعزيز املساهامت 
املحددة وطنيًا ذات إطار العرش السنوات (٢٠٢٠-٢٠٣٠).

ليس عىل الحوار التيسريي ٢٠١٨ إجراء التقييم فقط بل عليه أيًضا 
أن يسعى إىل مساعدة البلدان عىل تحديد طرق العمل يف املستقبل. 

إنه عملية تقنية وسياسية متينة ينبغي أن يضمن هذا. كام يجب 
عىل الحوار التيسريي ٢٠١٨ أن يتعلم من الحوار التيسريي ٢٠١٦ 

لضامن التزام أكرب مع مختلف األطراف املعنية وتأمني االستمرارية.

والتقرير الخاص للفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ حول 
١٫٥ درجة مئوية سيكون بالتأكيد املحرك وراء الحوار التيسريي 
٢٠١٨ ويجب أن ينظر إليه عىل أنه حاسم بالنسبة للمناقشات. 

وباإلضافة إىل ذلك، تعتقد شبكة العمل من أجل املناخ أن 
اسرتاتيجيات مختلف البلدان املؤقتة ملنتصف القرن يجب أن تلعب 

دوًرا هاًما يف الحوار.

وعندما نقيِّم التقدم الجامعي نحو الهدف املنصوص عليه يف املادة 
(٤٫١) من اتفاق باريس، من املهم أن يؤخذ باالعتبار الكامل خالل 

الحوار التيسريي ٢٠١٨ التعاون وكذلك وسائل التنفيذ، مبا فيها 
التمويل. ينبغي أن يرتكز الحوار أيًضا عىل العوائق التي تحول دون 

التنفيذ أو دعم املساهامت املحددة وطنيًا، مبا يف ذلك عملية رشوط 
تنمية املساهامت املحددة وطنيًا، كام ينبغي أن يضمن أن تؤخذ 
بعني االعتبار املبادرات التي ميكن أن تساعد عىل تعزيز الطموح، 

كرشاكة املساهامت املحددة وطنيًا.
تقرتح شبكة العمل من أجل املناخ أنه بدًال من فعل ذلك يف اجتامع 
مؤمتر األطراف ٢٤، ينبغي أن يقوم الحوار التيسريي بذلك خالل سنة 
مبختلف االجتامعات اإلقليمية، ليقود إىل حدث رفيع املستوى يكمل 

مبناقشات تقنية يف مؤمتر األطراف ٢٤.
يجب عىل رئاستي مؤمتري األطراف ٢٣ و ٢٤ إجراء تبادالت رسمية 

مع الحكومات لبلورة الحوار التيسريي ٢٠١٨ ويجب أن تعطى 
التعليامت الالزمة يف الوقت املناسب يك تستطيع البلدان االستعداد 
بشكل صحيح. تويص شبكة العمل من أجل املناخ أن يعتمد مؤمتر 

األطراف ٢٢ قراًرا يدعو الدول واألطراف املعنية األخرى لتقديم 
أفكارها عىل الحوار التيسريي قبل ٣١ آذار (مارس) ٢٠١٧ (ال سيام 

حول الشكل واإلطار، واملساهامت والنتائج). وعىل سكرتارية اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ تجميع الطلبات لعقد ورشة 

عمل حول الحوار التيسريي يف الهيئة الفرعية ٤٦ يف العام ٢٠١٧.

الحصيلة العاملية يف العام ٢٠٢٣

بعد الحوار التيسريي ٢٠١٨، ستكون املناسبة الرسمية املقبلة للتقييم 
الذايت يف العام ٢٠٢٣ يف أول تقييم عام، وخالله لن تقيّم األطراف 
فقط التنفيذ والتقدم الجامعي، بل أيًضا النزاهة وسري نظام مؤمتر 
باريس. الحصيلة العاملية، الذي سيقام كل خمس سنوات، سيكون 
النقطة الرئيسية يف التقييم الجامعي إلجراءات التخفيف والتكيف 
ووسائل التنفيذ (مبا يف ذلك التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها و 
بناء القدرات)، وتدابري الدعم األخرى. وينبغي أن يكون  الحصيلة 

العاملية مستندة إىل تفويض عام ومنسقة وفًقا ألفضل البيانات 
العلمية املتاحة، مبا يف ذلك أحدث تقارير الفريق الحكومي الدويل 

املعني بتغري املناخ.

وبناء عىل نتائج الحصيلة العاملية، يتعني عىل األطراف إعداد 
مساهامتهم املحددة وطنيًا الجديدة واإلفادة عنها وتيجب ان 

تشمل االجراءات االحرتازية الوطنية والتعاون الدويل يف جميع أركان 
االتفاق، مثل التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر واألرضار، من 

بني أمور أخرى. وعىل األطراف أيًضا تعليل كيف تشارك جهودهم مبا 
فيه الكفاية يف الجهود العاملية. يجب أن متثل املساهامت الجديدة 

تقدًما وتعكس أعىل مستوى طموح ممكن لكل االطراف.

يجب توضيح املساهامت يف الحصيلة العاملية، مبا يف ذلك املعايري، 
وطرائق العمل عىل إنجاز الحصيلة العاملية. فمثًال، يجب أن 

توضح الطرائق: ماذا يعني تنفيذ الحصيلة العاملية يف ضوء العدالة 
واملساواة، وكيف يجب أن تختلف هذه الطرائق وفًقا لدعائم 

االتفاق، كيف ميكن معالجة االعتبارات املنهجية وحلها، ما هو الدور 
الذي ميكن أن يقوم به املجتمع املدين يف الحصيلة العاملية، وأي 
نوع من النتائج ميكن أن تساعد األطراف عىل زيادة طموحاتهم 

املستقبلية، عىل سبيل املثال ال الحرص.

الحوار التيسريي للعام ٢٠١٨ ينبغي أن يؤمن 
عملية تكون الدول فيها مستعدة للظهور أكرث 
طموًحا فيام يتعلق مبساهامتها املحددة وطنًيا 

الحالية وتسعى إىل امليض بأهدافها أبعد يف 
الجولة املقبلة. 
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مبا أن إعداًدا كامًال من هذه العنارص سابق ألوانه يف هذه املرحلة، 
تويص شبكة العمل من أجل املناخ بإنشاء عملية تحضريية للحصيلة 

العاملية يف مؤمتر األطراف ٢٢، والذروة يف مؤمتر األطراف ٢٥ يف 
العام ٢٠١٩، لضم الدروس املستفادة وأفضل املامرسات املنبثقة 
عن الحوارات التيسريية، ولتطوير الطرائق التي ميكن استخدامها 
يف  الحصيلة العاملية لتحليل التقدم الشامل نحو تحقيق أهداف 

اتفاق باريس طويلة األجل، ولتحديد الفرص الباقية للميض قدًما يف 
التدابري بشأن املناخ.

يك تكلل العملية التحضريية للتقييم العام بالنجاح، يف نهاية الجولة 
السادسة من تقييم الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ 

يجب مناشدة املجتمع العلمي لوضع سيناريوهات ومراجع للعملية 
التحضريية للحصيلة العاملية وأن يستند إىل أحدث سيناريوهات 

الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ. وسيكون الهدف إظهار 
كيفية تحقيق هدف اتفاق باريس عىل املدى الطويل (املادة ٢٫١أ) 

وإدراج بيانات االنبعاثات لألعوام ٢٠٣٠، ٢٠٤٠، ٢٠٥٠، ٢٠٧٠. 
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي حض املجتمع العلمي لوضع مراجع 

مامثلة ألهداف أخرى طويلة األجل، تكون مبثابة مراجع لتخفيضات 
املخاطر وللمرونة لتحقيق الهدف طويل األجل للتكيف (املادة 

٢٫١.ج). وباإلضافة إىل ذلك، بالنسبة لبعض املجاالت التي هي من 
مسؤولية  الحصيلة العاملية، فاملعرفة العلمية غري كافية حاليًا. إشارة 

واضحة ومبكرة قدمها الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ 
ميكن أن تساعد يف تصحيح هذا الوضع. وعىل سبيل املثال، مصطلح 
”يف ضوء العدالة» ميكن أن يشجع األطراف عىل النظر يف العواقب 

التي ترتتب عىل التحوالت الرسيعة منخفضة الكربون أو الخالية من 
الكربون بني البلدان أو يف داخلها عىل موضوع العدالة، والتي تشكل 

حاليًا قطاًعا كان موضوع القليل من األبحاث.

الحوار املنظم بني الخرباء ينبغي أن يطلب من سكرتارية اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن املناخ وضع أسئلة شائعة حول موضوع 

االكتشافات العلمية الجديدة يف تقرير التقييم السادس للفريق 
الحكومي الدويل املعني بشأن املناخ وآثار هذا املوضوع عىل  

الحصيلة العاملية.

يف النهاية، ينبغي أن تسهل العملية أيًضا تبادل املعارف والخربات 
األساسية لتحقيق التكامل الفعيل بحقوق اإلنسان يف تفعيل اتفاق 

باريس. يف هذا السياق، ترحب شبكة العمل من أجل املناخ بأن يُلزِم 
التزام جنيف لحقوق اإلنسان يف العمل املناخي املوقعني عليه بدمج 
حقوق اإلنسان مع الخربات بشأن تغري املناخ، وتدعو باقي االطراف 

إىل توقيع االلتزام. إن تنظيم ورشة عمل للخرباء يف العام ٢٠١٧ 
يتيح للخرباء املؤهلني وللمنظامت الحكومية الدولية تبادل خرباتهم 

وتطبيقاتهم املفيدة والدروس املستفادة يف مجال تعزيز حقوق 
اإلنسان يف العمل املناخ.

اسرتاتيجيات طويلة األجل

كام ذكر سابًقا، وضع اسرتاتيجيات طويلة املدى للتنمية املستدامة 
وإيقاف انبعاث الكربون أمر رضوري لضامن توافق انبعاثات 

البلدان ومساراتهم التنموية مع حد متوسط درجات الحرارة العاملية 
١٫٥ درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. وهناك 

حاجة ملحة للبدء بتطوير الخطط بأرسع ما ميكن لضامن وجود ما 
يكفي من الوقت ملراجعتها إذا لزم األمر. ويدعو اتفاق باريس ليتم 
التوصل إىل وقف عاملي يف أرسع وقت ممكن، وتحقيق توازن بني 
مصادر االنبعاثات البرشية وتخفيضات االحتباس الحراري بواسطة 
آبار الغاز يف النصف الثاين من هذا القرن. وباإلضافة إىل ذلك، فإن 

الحد املقبول، ١٫٥ درجة مئوية، يحدد كمية االنبعاثات املسموح 
بها، بحيث أن هذا التوازن يجب أن يتحقق بُعيد العام ٢٠٥٠. ومن 
أجل أن يتم ذلك بشكل عادل، يجب عىل كل طرف التفكر بنصيبه 

الخاص من إجراءات التخفيف.

وضع اسرتاتيجيات عىل املدى الطويل يعطي الدول فرصة لوضع 
إطار من أجل السياسات قصرية األجل ومن أجل ضامن توافق 

األهداف طويلة األجل للبلدان مع اتفاق باريس.

عىل هذا النحو، وضع اسرتاتيجيات طويلة املدى يوفر فرصة لدمج 
االعتبارات املناخية يف تخطيط البلدان الوطني وولزيادة التآزر 

بني السياسات بشأن تغري املناخ وتخطيط التنمية الوطنية. ووضع 
اسرتاتيجيات طويلة املدى يعطي البلدان إطاًرا ميكنها من توظيف 

هذين االعتبارين للعمل عىل الدعم املتبادل لتحقيق أهداف 
املناخ والتنمية. واستناًدا إىل أفضل املعارف العلمية املتاحة، تضع 

االسرتاتيجيات طويلة األجل معايري وطنية ملنحنيات االنبعاثات 
اآلمنة لتحديد الطريقة التي يجب أن تتم بها التنمية، يف حني أن 

تنفيذ جدول أعامل ٢٠٣٠ وأهداف التنمية الوطنية تسمح للدول 
معرفة الشكل الذي ينبغي أن تكون تنميتها عليه يف سياق هذه 

الحدود املناخية اآلمنة. وستتيح إجراءات التخطيط التآزرية تحقيق 
أفضل النتائج التوافقية لهاتني العمليتني.

وضع اسرتاتيجيات طويلة املدى يوفر فرصة لدمج 
االعتبارات املناخية يف تخطيط البلدان الوطني 

وولزيادة التآزر بني السياسات بشأن تغري املناخ 
وتخطيط التنمية الوطنية.
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يف ضوء ما قيل آنًفا، بدًءا من دعوات شبكة العمل من أجل املناخ 
لجميع دول مجموعة العرشين G20 لتوفري اسرتاتيجيات مؤقتة 
طويلة األجل حتى منتصف العام ٢٠١٨، ستقود دول مجموعة 

السبعة G٧ هذا العمل مسّخرة أقىص قدراتها، ومسؤولياتها 
التاريخية ومستويات االنبعاثات والتنمية االقتصادية لديها. فإن 

جدول أعامل كهذا سيمكن سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغري املناخ من استكامل تقييم األثر الجامعي لالسرتاتيجيات 

وآثارها عىل األهداف طويلة األجل املتعلقة بدرجة الحرارة يف 
التحضري للحوار التيسريي يف العام ٢٠١٨.

تحسني العمل قبل العام ٢٠٢٠

دون تحسني عاجل لإلجراءات السابقة قبل عام ٢٠٢٠، ستكون 
إجراءات البلدان يف إطار اتفاق باريس ضعيفة جًدا ومتأخرة للغاية 
للحفاظ عىل االحرتار العاملي مبستوى ١٫٥ درجة مئوية. وفًقا للامدة 

(٥) للفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ، عىل مستوى 
االنبعاثات الحالية، ميزانية الكربون التي تؤمن احتامًال جيًدا (٦٦٪) 

من حفظ االحرتار العاملي عند مستوى ١٫٥ درجة مئوية سوف 
تستنفد بحلول العام ٢٠٢٠. إضافة إىل أن تحسني إجراءات التخفيف 
والتكيف، وتوفري التمويل املناخي ودعم التنفيذ، األمور املوعود بها، 

ستكون حاسمة أيًضا لتحسني العمل قبل العام ٢٠٢٠.

تحسني إجراءات التخفيف السابقة للعام ٢٠٢٠

الفحص التقني لقطاعات ذات قدرة كبرية عىل التخفيف ميكن أن 
يرسع العمل املناخي عىل األرض ويضفي الرشعية عليه، كحاضنة 

تتيح ملبادرات التعاون الدويل اقرتاح أفكار جديدة وتوسيع املبادرات 
القامئة لترسيع عملها. واجتامعات الخرباء التقنيني املركزة عىل 

النتائج التي تحدد الخطوات امللموسة يف التغلب عىل العقبات التي 
تعرتض التنفيذ والفرص املتاحة لتكثيف إجراءات محددة وذات 

مصداقية وفعالة لديها القدرة عىل دفع العمل املستقبيل وزيادة 
الطموحات.

ولتحقيق ذلك، هناك العديد من الخطوات التي ميكن اتخاذها:

الحد من مجال اجتامعات الخرباء التقنيني وتكليفهم مبتابعة • 
بعض املبادرات الواقعية والواعدة للغاية، انطالقًا من فكرة 
التنفيذ واإلنجاز، مع االستمرار بتعزيز أفضل األعامل عىل 

نطاق أوسع. وبهذه الطريقة، ستتمكن عملية الفحص التقني 
أن تكون أساس املبادرات املبتكرة، عىل غرار املبادرة األفريقية 
حول الطاقات املتجددة، التي ميكن أن توجد مستقلة أو كجزء 

من أعمدة وفعاليات العمل العاملي من أجل املناخ.

ينبغي عىل املؤازرين الرفيعي املستوى للحث من االجراءات • 
قبل العام ٢٠٢٠ عىل مستوى عاٍل أن ييرسوا هذا االنتقال 

من األفكار إىل األفعال وإرشاك األطراف والجهات الفاعلة غري 

الحكومية بتنسيق أفكار الدعم. واملوجز بالنسبة لصانعي 
السياسات، أحد نتائج حوار التيسريي يف العام ٢٠١٦، هو 
مبثابة مساهمة رئيسية يف عمل هؤالء املؤازرين يف هذا 

الصدد.

يف النهاية، جميع مبادرات التخفيف املرتبطة باتفاقية األمم • 
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يجب أن تلتزم بسلسلة 

من معايري التوجيه القوية لضامن أثر إيجايب وتجنب الغسل 
األخرض . لصق أختام األمم املتحدة وموافقتها عىل مواد أرباب 

الغسل األخرض سيقلل من مصداقية اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري املناخ ويزيد من صعوبة تحقيق هدف 

حد االحرتار العاملي عىل ١٫٥ درجة مئوية. يجب أن يتم 
اإلعالن عن عملية وضع املعايري يف مؤمتر األطراف ٢٢، وأن 

تكون ميرسة من قبل املؤازرين الرفيعي املستوى.

تحسني إجراءات التكيف السابقة للعام ٢٠٢٠

ينبغي أن ينفذ مؤمتر األطراف ٢٢ خطوات ملموسة التخاذ • 
إجراءات تكيف إضافية قبل العام ٢٠٢٠. ويشمل ذلك تحديد 

إجراءات التكيف التي يجب متويلها بحالة طوارئ يف الحوار 
رفيع املستوى بشأن التمويل. يف حني ميكن للصندوق األخرض 
للمناخ دعم بعض إجراءات التكيف، وكذلك ميكن للمبادرات 

املرتبطة بالتكيف املعلنة يف مؤمتر األطراف ٢١ أن تساعد 
أيًضا. كام يجب أيًضا أن تكون هناك عودة لهذه املبادرات 
يف مؤمتر األطراف ٢٢ بشأن اإلجراءات املرشوعة والتعاليم، 

ولتعزيز املشاريع الناجحة.

وعد توفري التمويل املناخي ما قبل ٢٠٢٠ 

يف حني حثت مؤمترات األطراف السابقة الدول املتقدمة عىل زيادة 
مواردها املالية العامة، بعضها فقط من فعلت ذلك. بالتايل يجب 

أن تثبت خارطة الطريق املعّدة من قبل الدول املتقدمة كيف سيتم 
تحقيق هدف الـ ١٠٠ مليار دوالر أمرييك لتحسني هذا الوضع. 

يف مؤمتر األطراف ٢٢، الدول املانحة التي مل توضح بعد نواياها يف 
زيادة متويلها السنوي العام ينبغي أن تقوم بذلك.

وينبغي إيالء املزيد من االهتامم لتمويل التكيف والرتويج ملشاريع 
التكيف امللموسة عىل أرض الواقع. وتعتقد شبكة العمل من أجل 
املناخ أن عدم التوازن بني التكيف والتخفيف يف التمويل املناخي 

يجب أن يُحل قبل العام ٢٠٢٠. 

   مالحظة املرتجم: الغسل األخرض (بالفرنسية: l’écoblanchiment أو verdissage، وباإلنكليزية: greenwashing)، وهو فعل تضليل املستهلكني حول 
املامرسات البيئية للرشكة أو الفوائد البيئية ملنتج أو خدمة ما. وقد صيغ هذا املصطلح من الناشطني البيئني لوصف جهود الرشكات يف تصوير نفسها 

كصديقة للبيئة وتستخدم ذلك كقناع للمخالفات البيئية.
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كام ينبغي أيًضا أن يشمل القرار املتوقع من مؤمتر األطراف بشأن 
التمويل طويل األجل هدفًا طموًحا لتقديم الدعم املايل السنوي 

للتكيف الذي يتعني تحقيقه بحلول العام ٢٠٢٠، وكذلك توازنًا بني 
التكيف والتخفيف يف تخصيص التمويل املناخي يف سياق خارطة 
طريق الـ ١٠٠ مليار دوالر أمرييك. يجب أن يتخذ مؤمتر األطراف 

٢٢ قراًرا لحث الدول املتقدمة لتقديم خطط وطنية فردية من أجل 
زيادة متويل التكيف بشكل كبري، كجزء من الدورة القادمة لتعهد 

اسرتاتيجيات ومناهج الدول املتقدمة.

خارطة طريق الـ ١٠٠ مليار دوالر أمرييك من غري املرجح أن توحي 
بالثقة الكافية لزيادة الطموح حتى العام ٢٠٢٠. قرار يف مؤمتر 

األطراف ٢٢، يشري إىل أن خارطة الطريق يجب أن تخضع للمناقشة 
واالتفاق املتبادل حتى مؤمتر األطراف ٢٣ مع مشاورات بني الدول 

املتقدمة والناشئة، سيزيد الثقة كثريًا. كام ينبغي أن تعكس القرارات 
ترتيبات املساءلة لتمويل املناخ.

وينبغي أيًضا يف مؤمتر األطراف ٢٢ النظر يف املتطلبات املالية الالزمة 
لتكّفل الخسائر واألرضار. ويجب أن يتعهد مؤمتر األطراف بتفعيل 

رضورة متويل الخسائر واألرضار كام ورد يف املادة (٨) من اتفاق 
باريس. وبشكل خاص، ينبغي عىل اللجنة الدامئة للشؤون املالية 

واللجنة التنفيذية آللية وارسو العمل مًعا من أجل:

إنشاء خطة لزيادة متويل الخسائر واألرضار تصل إىل ٥٠ مليار • 
دوالر أمرييك بحلول العام ٢٠٢٠، باإلضافة إىل ١٠٠ مليار 

دوالر أمرييك بحلول العام ٢٠٢٠، علاًم أن الدراسات القامئة، 
مثل فجوة التكيف يف برنامج األمم املتحدة من أجل البيئة، 
. وينبغي أن  تظهر أن هناك بالفعل احتياجات هامة مل تلبَّ

تتضمن خطة إلنشاء مصادر متويل مبتكرة لتوفري مصادر 
متويل هامة ميكن التنبؤ بها تغذيها مصادر التلوث.

وضع تعريف للتمويل املناخي للخسائر واألرضار (باإلضافة • 
إىل تعريف اللجنة الدامئة للشؤون املالية لتمويل التخفيف 

والتكيف) يتجنب ازدواجية الحساب وضامن أن ال يؤثر متويل 
الخسائر واألرضار عىل متويل التكيف.

دعوة منظامت أخرى، مثل الفريق الحكومي الدويل املعني • 
بتغري املناخ وبرنامج األمم املتحدة من أجل البيئة، للقيام 

بالعمل عىل تحديد املستوى املايل الالزم من أجل الخسائر 
واألرضار عىل مختلف مستويات جهود التخفيف والتكيف.

٢

الشفافية يف العمل والدعم
بدورها الرئييس يف تقييم وتحسني فعالية اإلجراءات املناخية، 
مجموعة مركزية من قواعد القياس وإعداد التقارير والتحقق 
(MRV)، تكون قوية وقابلة للتطبيق، هو أمر حيوي لتحفيز 
الطموح الالزم لضامن نجاح اتفاق باريس. تقديرًا لهذا، أنشأ 

األطراف يف املادة ١٣ إطاًرا مدعاًم بالشفافية من أجل العمل والدعم 
الذي هو سمة أساسية التفاق باريس.

قواعد فعالة مفيدة للحكومات الوطنية من خالل مساعدتها 
عىل:

فهم نطاق تغري املناخ.. ١

متكني السكان املحليني من وضع اسرتاتيجيات ملواجهة هذا . ٢
التحدي.

تقييم كيف ميكن لسياسات التدخل أن تؤيت مثارها.. ٣

تعطي قواعد الشفافية أيًضا الفاعلني يف القطاعني العام والخاص 
الثقة يف حساب التكاليف والفوائد ملعالجة زيادة االنبعاثات، 

وبالتايل تساعد عىل تشجيع االستثامرات يف تطوير محتوى منخفض 
الكربون، وخاصة عندما تكون مدعومة بدالالت سياسة طويلة 

ن نظم الشفافية قدرات الحكومات  األجل. ويف الوقت نفسه، تحسِّ
عىل معالجة قضية تغري املناخ.

تتيح الشفافية تنمية الثقة املتبادلة بني األطراف وهي رضورية 
لتتبع التقدم نحو تحقيق األهداف الفردية والجامعية. كام أن إطاًرا 

تدعمه الشفافية سيكون حاساًم لضامن:

السالمة البيئية ملصداقية املساهامت املحددة وطنيٍّا.• 

تقييامت عامة فعالة تشجع الطموحات املستقبلية.• 

سري جيد للجنة التنفيذ واملطابقة.• 
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خصائص تصميم إطار شفافية اتفاق باريس

من أجل تحسني الثقة واملسؤولية وتعزيز التنفيذ، يجب أن يكون 
إطار الشفافية التايل التفاق باريس منتهًيا عىل أبعد تقدير يف 

العام ٢٠١٨. ويجب أن يكون اإلطار متيًنا ويضمن أعىل مستويات 
السالمة البيئية وتجنب ازدواجية الحساب والثغرات. يجب 

أن يضمن إطار الشفافية املتقدم عىل وجه الخصوص أن تكون 
املعلومات الكافية متاحة ليُدرَك متاًما نزاهة «تقييم التخفيف» 

املستخدم ألغراض املساهامت املحددة وطنيًا من طرف آخذ، مبا يف 
ذلك كيف يتم التحقق من النزاهة والوقاية من الحساب املزدوج 

عىل املستوى الوطني استناًدا إىل إحصاءات وطنية لالنبعاثات و / أو 
إىل أنظمة أخرى من القياس والتقرير والتحقق.

وينبغي أن تشمل املتابعة وإعداد التقارير واملراجعة جميع 
األطراف، مع االستمرار يف معرفة الظروف الوطنية املختلفة. 

وينبغي لإلطار أن يتيح بعض املرونة للبلدان النامية املوقِّعة التي 
تحتاج ذلك، يف الوقت الذي يتيح فيه تحسينات مستقبلية. وال 

ينبغي أن تستخدم املرونة كذريعة للحفاظ عىل الوضع القائم، بل 
هي وسيلة للسامح باملشاركة، يف حني يقابلها الهدف العام الذي 

هو متكني النمو وتسهيل التحسني مع مرور الوقت. وهذا ميكن أن 
يكون ممكًنا بقبول متطلبات إنتاج التقارير والتكيف معها لعكس 

تعدد أنواع االلتزامات أو استخدام الفئات بالطريقة التي تخلق 
مضاهاة للحصول عىل أفضل املعطيات املمكنة. ميكن أن تكون 
عملية املراجعة مرنة بحيث تؤخذ الكثافة باالعتبار (من حيث 

الوقت واملوارد البرشية واملالية) ملثل هذه العملية الشاملة والتفكري 
يف ما هو نوع املراجعة األكرث مالءمة حسب احتياجات البلدان 

(داخلية يف البالد، عىل امللفات أو مركزية).

وعالوة عىل ذلك، لتفي الدول بالتزاماتها من الشفافية ومتكني املزيد 
من التقدم، والتمويل، ستكون هناك حاجة لتعزيز القدرات ونقل 

التكنولوجيا يف العديد من البلدان. وستقوم لجنة باريس لتعزيز 
القدرات يف العام ٢٠١٧ بتوفري فرصة للنظر يف كيفية دعم الجهود 

الوطنية لتأمني أن تكون التزاماتها فيام يتعلق بحقوق اإلنسان 
مدرجة بشكل فعيل يف جميع اإلجراءات بشأن املناخ. كام يجب أن 
يتيح اإلطار الجديد للبلدان إنتاج تقارير عن كيفية إدماج املبادئ 

وااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاق باريس إىل إجراءاتها بشأن 
املناخ، مثل حقوق اإلنسان، واملشاركة العامة يف السياسة بشأن 
املناخ، واملساواة بني الجنسني، وانتقال عادل، وحقوق الشعوب 

األصلية واإلنصاف بني األجيال. وينبغي تشجيع البلدان أيًضا عىل 
أن تأخذ بالحسبان كيف أن إجراءاتها بشأن املناخ تدعم أهدافها يف 

التنمية املستدامة، والعكس صحيح.

يجب عىل املجتمع املدين أن يلعب دوًرا أكرب بكثري يف إطار 
الشفافية الجديد. وينبغي إرشاك املجتمع املدين يف مراقبة تنفيذ 

االتفاق؛ لتعزيز التنفيذ واملساهمة يف الفعالية واملوثوقية والرشعية. 
ويجب أن تعزز الطرائق هذا الدور عىل املستوى الوطني ملتابعة 

التنفيذ وأثناء املراجعة الدولية والتحقق من هذه املعلومات. 

وينبغي أن يشري اإلطار إىل التزامات كل من األطراف يف األطر 
السياسية أو القانونية الدولية كالصكوك اإلقليمية املرتبطة 

باملشاركة العامة، والحصول عىل املعلومات والرشاكة من أجل 
حكومة شفافة.

وينبغي بذل املزيد من الجهود عىل املتابعة وإنجاز التقارير وتقييم 
التخفيف وجهود التكيف (ملزيد من الشفافية ومقارنة املساهامت 

املحددة وطنيًا للدول)، ومتابعة التدفقات املالية (انظر تفاصيل 
املساءلة املالية أدناه)، واملحاسبة عىل انبعاثات قطاع األرايض. ينبغي 

أن ينظر اإلطار أيًضا يف ما ميكن أن يسهم بشكل فعال يف الحوار 
التيسريي يف العام ٢٠١٨ ويف  الحصيلة العاملية يف العام ٢٠٢٣ وأن 

مينح الثقة لألطراف لتشجيعهم عىل برمجة املساهامت املحددة 
وطنيًا املستقبلية لتكون أكرب، قبل العام ٢٠٢٠.

مجمل القول: ترى شبكة العمل من أجل املناخ انتقاًال إىل إطار 
شفافية مشرتك ومتني. ومن املرجح أن تكون الفرتة ما بني العامني 

٢٠١٦ و ٢٠٢٠ مرحلة انتقالية ستعزز الدول خاللها قدرتها عىل 
القياس وإنجاز التقارير عن تقدم اإلجراءات، وستنفذ نظاًما معززًا 

ملتابعة دعم وسائل التنفيذ املتاحة ولتحسني الشفافية وإمكانية 
املقارنة بني الجهود الفردية عىل التخفيف والتكيف.

الشفافية ومقارنة املساهامت املحددة وطنًيا

خصائص املساهامت املحددة وطنًيا

ليك تكون املساهامت املحددة وطنًيا قابلة للمقارنة يجب أن يكون 
لها إطاراً زمنياً عىل مدار خمس سنوات. تنص املادة (٤٫١٠) من 

اتفاق باريس عىل أن اجتامع األطراف األول يف اتفاق باريس «يجب 
أن ينظر يف إطاراً زمنياً» للمساهامت املحددة وطنيًا. تعتقد شبكة 

العمل من أجل املناخ أن االطارات الزمنية املشرتكة ينبغي أن تقام 
عىل فرتات من خمس سنوات وذلك لسببني:

من شأن االطار الزمني أن يتيح للبلدان ضبط مستوى الطموح • 
يف ضوء أحدث املعارف العلمية والتقدم الذي أحرزته بشكل 
فردي. عرش سنوات مدة طويلة جًدا لتحقيق هدف تعديل 

رسيع وتشكل خطرًا حقيقيًا بإثبات مستوى طموح غري كاٍف، 
يف حني أن مدة خمس سنوات توفر مرونة كافية لألطراف.

يجب أن يجري االطار الزمني جنبًا إىل جنب مع السنوات • 
الخمس من التواصل بني املساهامت املحددة وطنيًا و 

الحصيلة العاملية. يجب الحذر أن هذا ال مينع األطراف أن 
يكون لديها أهدافًا عىل خمس سنوات متتالية، عىل سبيل 

املثال، أهداف ما بني ٢٠٣٠-٢٠٣٥ و٢٠٣٥-٢٠٤٠، حيث 
ستكون للثانية داللة أكرث.
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تعتقد شبكة العمل من أجل املناخ أيًضا أن األطراف يجب 
ع بقوة ليس فقط عىل تقديم مساهامت قوية وغري  أن تشجَّ

مرشوطة، ولكن أيًضا عىل ذكر العقبات النوعية يف مساهامتهم 
املحددة وطنيٍّا التي متنعهم من امليض قدًما. إن رشوط التمويل 

والتكنولوجيا ستذكر قطاعات ومستويات الدعم الالحقة.

لقد رسد العديدون من أصحاب املصلحة رشوطًا من أجل التنفيذ 
الكامل ملساهامتهم املحددة وطنيًا. بعضها ذات صلة بقواعد 

استخدام األرايض والحراجة، ولكن معظمها تعود إىل االحتياجات 
املالية و / أو التكنولوجية. ويف حني أن «رشوطًا» ميكن أن تكون 

مبثابة عقبات تحول دون التنفيذ، فاملكونات الرشطية أيًضا ميكن 
أن تكون أساًسا للتعاون بني األطراف، مؤدية إىل طموح أكرب. وإذا 
كانت «الرشوط» املعرب عنها يف املساهامت املحددة وطنًيا ميكن 

أن تصبح أداة اتصال، موفرة أسس تعاون مستقبيل، فستعزز اتفاق 
باريس.

وبشكل أدق، ينبغي أن تحدد مكونات الدول الناشئة الرشطية 
احتياجات هذه الدول من حيث التمويل والتكنولوجيا وتعزيز 

القدرات وخفض االنبعاثات التي من شأنها أن تصبح ممكنة بفضل 
هذا الدعم. واألجدر أن توصف مكونات الدول املتقدمة الرشطية 

مة.  بأنها «أهداف طموحة» للداللة عىل سمة مرحلتها املتمِّ
و»أهداف طموحة» ميكن أن تشمل تخفيضات االنبعاثات التالية 

املمكنة بفضل الدعم الدويل الذي ميكن أن يكون عىل شكل 
مساعدات مالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وميكن أيًضا 

أن يتم التعبري عن هذا الجزء من املكون الرشطي كهدف تخفيف 
منفصل من أجل االنبعاثات يف الخارج. ويجب مالحظة أن الفرق بني 

البلدان «الناشئة» والبلدان «املتقدمة» سيتطور مع مرور الوقت.

ويك توظّف «الرشطية» كآلية فعالة للطموحات؛ تعتقد شبكة العمل 
من أجل املناخ أنه ال بد من اعتامد عملية «االقرتان» بني الرشوط 

والدعم.

معلومات لتسهيل الوضوح والشفافية وفهم 
املساهامت املحددة وطنيٍّا

محتوى ونوعية املعلومات يلعبان دوًرا رئيسيًا يف تسهيل فهم 
املساهامت املحددة وطنيٍّا من قبل الجهات املعنية واملراقبني وهام 

رضوريان لبناء الثقة حول اتفاق باريس. لذلك، مبا أنها ستكون 
صعبة وغري مرغوب فيها لسن املتطلبات الشاملة واإللزامية 

للمعلومات حول املساهامت املحددة وطنيٍّا يف هذه املرحلة، ينبغي 
عىل األطراف تحديد مسار تحسني للمعلومات التي يقدمونها يف 

مساهامتهم املحددة وطنيًا.

بة بالقامئة األولية من املعلومات املطلوبة يف الفقرة (١٤، ١ /  مرحِّ
مؤمتر األطراف ٢١)، تعتقد شبكة العمل من أجل املناخ أنه ينبغي 

أن يكون هناك تحسن أكرب عىل املستوى البلدان فيام يتعلق بتوفري 
املعلومات عن العنارص التالية يف مساهامتهم املحددة وطنيًا:

معلومات لتحديد تطورات االنبعاثات ومؤرشات واضحة تبني • 
االفرتاضات املرجعية املستخدمة ملؤرشات اإلنصاف والطموح.

االستخدام املقصود لألسواق الدولية وإفادة من أجل • 
تجنبالحساب املزدوج؛.

أهداف يف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة والتخلص التدريجي • 
عن الوقود األحفوري.

مشاركة املجتمع املدين والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية • 
املعنية.

احرتام وتعزيز حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني.• 

الجانب الرشطي للمساهمة، أو «أهداف طموحة».• 

معلومات عن الدعم املايل الالزم للبلدان النامية للوفاء • 
بالتزاماتها. يجب أن تكون املعلومات انعكاًسا لحالة البلد 

ويجب أن ال تكون عبئًا عىل البلدان النامية.

املحاسبة املالية

بخصوص رشوط املحاسبة املالية وإعداد التقارير، تقرتح شبكة 
العمل من أجل املناخ:

دعم النقص املوجود يف إعداد التقارير عن متويل املناخ • 
ولتجنب املبالغة يف تقدير مساعدات محددة للمناخ، يف مؤمتر 

األطراف ٢٢، يجب عىل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
والتكنولوجية اعتامد خطة عمل وجدوًال زمنيٍّا مفصًال لدفع 
املناقشات حول طرائق املساءلة املالية املناخية. يف حني قد 

تستمر املناقشات يف الهيئة الفرعية ٤٦ ومؤمتر األطراف ٢٣، 
م مرشوع القرار املتعلق برتتيبات املساءلة  ينبغي أن يقدَّ

للنظر فيه واعتامده من قبل اجتامع األطراف يف اتفاق باريس 
CMA يف العام ٢٠١٨ عىل أبعد تقدير.
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ينبغي أن تشمل املساءلة أيًضا معلومات عن املساعدة • 
املقدمة إىل البلدان النامية الواردة يف التقارير العددية. 

وهذا يعني عىل سبيل املثال أن إعداد التقارير عن الصكوك 
األخرى غري املَِنح ينبغي أن يشمل معلومات عن معادل املنح 

املتضمنة يف املبالغ املنقولة من أجل الصكوك األخرى غري 
املنح. وتعتقد شبكة العمل من أجل املناخ أن هذا من شأنه 

أن يكون أفضل وسيلة لتقييم التقدم املحرز نحو تحقيق 
مقتضيات املادتني (٤٫٣) و (٤٫٤) من اتفاقية األمم املتحدة 

اإلطارية بشأن تغري املناخ (والتي تم تأكيدها من قبل اتفاق 
باريس). وتتطلب املحاسبة التامة أن يكون إعداد التقارير 
مستنًدا عىل بيانات املرشوع التي متكِّن من تحديد التدابري 

الفردية التي يعترب التمويل ألجلها متويًال مناخيٍّا - وهو 
رشط بدونه لن يكون التحقيق ممكًنا يف «القياس والتقرير 

.«MRV والتحقيق

يجب وضع نهج أكرث اتساقًا لتقييم املالءمة املناخية لألرقام • 
املبلغ عنها، وخاصة لتقييم املالءمة املناخية للصناديق التي ال 
يشكل املناخ فيها سوى هدفًا من بني أهداف أخرى، لتجنب 

املبالغة وضامن ملخص أكرث تفصيًال عن املالءمة املناخية 
للمشاريع املمولة. وهذا ينبغي أن يبدأ مع إعداد تقارير عن 

املشاريع التي يشكل املناخ فيها قضية رئيسية، بعيًدا عن 
املشاريع التي ال يشكل املناخ بالنسبة لها سوى هدفًا من 
بني أهداف أخرى. من أجل هذه األخرية ينبغي وضع نهج 

أكرث تفصيًال بحيث ال تنتج تقارير إال عن أجزاء التمويل ذات 
العالقة املبارشة مع العمل بشأن املناخ أو العائدة إليه.

إيالء االهتامم للتكيف

يضع اتفاق باريس الرتكيز عىل إجراءات التكيف الوطنية أكرث من 
ذي قبل. يف مراكش ستناقَش احتياجات االتصاالت واملتطلبات، 
مبا يف ذلك ما يتعلق بالتكيف. يتطلب البعد املحيل والخاص يف 

سياق التكيف نهج مساءلة مختلف عن ذلك املطبَّق عىل شفافية 
التخفيف. ينبغي أن تحدد القرارات املقبلة حول اتصاالت التكيف 
احتياجات البلدان الضعيفة للقدرة، مبا يف ذلك خطوات التخطيط 

واحتياجات اتصاالت التكيف عىل أساس سيناريوهات مختلفة 
لظاهرة االحرتار، ويجب أن تعزز سبل التواصل عىل نحو فعال 

ألغراض مختلفة حول التقدم املحرز يف التكيف (وحدوده)، مبا يف 
ذلك املساهامت املحددة وطنيٍّا، وخطط التكيف الوطنية، إلخ.

إيالء االهتامم للزراعة والحراجة واالستخدامات 
األخرى لألرايض

يأيت حوايل ربع مجموع االنبعاثات البرشية من الزراعة والغابات 
واالستخدامات األخرى لألرايض، أي بشكل أسايس التغريات يف 

استخدام األرايض، واستخدام األسمدة، واملاشية، وتدهور أرايض 
الرعي. إن تخفيض االنبعاثات (مثًال بالحد من إزالة الغابات) 

وبتعزيز البواليع (مثل التشجري) عنرص هام من املساهامت املحددة 
وطنيًا للعديد من الدول وسيظل كذلك يف املستقبل. ويظهر 

استخدام األرايض يف ٧٧٪ من مساهامت التخفيف يف املساهامت 
املحددة وطنيًا لجميع البلدان، يتجاوزه قطاع الطاقة فقط. إمكانية 

الحد من االنبعاثات وتعزيز البواليع يف قطاع الزراعة والحراج 
واالستخدامات األخرى لألرايض مهمة، عىل الرغم من أنها ينبغي أن 

تكفل أن التخفيف يف قطاع الزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى 
لألرايض ال يجازف بالتكيف واألمن الغذايئ والضامنات االجتامعية 

والبيئية األخرى. والعديد من النقاط الرئيسية ذات أهمية حاسمة 
ملناقشة قواعد املساءلة:

من األهمية مبكان أن تويل جميع البلدان اهتامًما لالنبعاثات • 
وعمليات البواليع قطاع الزراعة والحراجة واالستخدامات 

األخرى لألرايض بطريقة مامثلة وشفافة، ال سيام البلدان التي 
تنوي أن تدرج تخفيضات االنبعاثات أو تعزيز عمليات اإلزالة 
يف مساهامتها املحددة وطنيًا. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك 

تسامح خاص مع البلدان األقل قدرة، ال سيام البلدان األقل 
ا والدول الجزرية النامية الصغرية. منوٍّ

يخضع اتفاق باريس التفاقية األمم املتحدة اإلطارية، وبالتايل • 
يجب أن تنطبق عليه القواعد العامة لالتفاقية اإلطارية. 

وتستخدم االتفاقية اإلطارية نظام إعداد تقارير يستند إىل 
األرايض التي يجب أن تستخدم يف االتفاق الجديد، وينبغي أن 
تطبق املساءلة عليها. كام ينبغي لألطراف استخدام األساليب 
التي توفرها توجيهات الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري 

املناخ للعام ٢٠٠٦ التي تتبع نهًجا يستند إىل األرايض، أو 
األساليب التي تتفق مع هذا النهج.

يتوجب عىل األطراف ذات املساهامت املحددة وطنيًا املطبقة • 
عىل عموم اقتصادها الذي يضم أهداف خفض االنبعاثات 

املطلق أن تويل اهتامًما شامًال النبعاثاتها وعمليات اإلزالة يف 
قطاعاتها كلها، مبا يف ذلك استخدام األرايض. جميع االنبعاثات 
البرشية تساهم يف تغري املناخ، وجميع عمليات اإلزالة تساهم 

يف التخفيف. يجب عىل الدول أن تدرك أن «الجو يرى» 
باالنبعاثات وعمليات اإلزالة، عند حدوثها.
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األطراف التي ال تحتوي مساهامتها املحددة وطنيًا عىل • 
أهداف خفض االنبعاثات املطلقة التي تطبق عىل اقتصادهم 

برمته يتوجب عليها أن تدرك بصورة شاملة وكاملة البنود 
التي تم تضمينها يف مساهامتها املحددة وطنيًا ويجب عليها 
أن توضح ملاذا استبعدت االنبعاثات واإلزاالت األخرى، وفًقا 
للفقرة (٣١ (د)، ١  / مؤمتر األطراف ٢١)، وينبغي أن تلتزم 

بتجاوز العجز من خالل تعزيز قدرات املساءلة الشاملة لقطاع 
الزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى لألرايض.

سنة التأسيس أو الفرتة املستخدمة إلعداد التقارير واملساءلة • 
يف قطاع الزراعة والحراجة واالستخدامات األخرى لألرايض 

ينبغي أن تكون مندمجة مع املساهامت املحددة وطنيًا 
الشاملة لألطراف لتسهيل املقارنة. عىل سبيل املثال، يجب 
أن تكون الفرتات املرجعية نفسها لقطاع الزراعة والحراجة 
واالستخدامات األخرى لألرايض وللقطاعات األخرى وينبغي 

أن تكون بناءة ال هدامة. وباإلضافة إىل ذلك، يجب أن 
تقاس الفرتة أو السنة املرجعية لقطاع الزراعة والحراجة 
واالستخدامات األخرى لألرايض باستخدام طرق القياس 

املحددة لتقدير االنبعاثات واإلزاالت ومخزونات القطاع. 
وقد يكون من األفضل استخدام فرتة مرجعية بدًال من سنة 

مرجعية، والدراسات التي أجريت من قبل بعض أعضاء شبكة 
العمل من أجل املناخ تشري إىل أن هذا سيكون أكرث موثوقية 

فيام يتعلق بالحراجة واالستخدامات األخرى لألرايض.

٣
التمويل

يف مرحلة ما بعد مؤمتر األطراف ٢١، ينبغي أن تعكس االلتزامات 
املالية للدول املوردة الطموح واملساواة واإلنصاف والشفافية والرؤية 

عىل املدى الطويل. وعالوة عىل ذلك، ينبغي للبلدان املتقدمة أن 
تستمر يف تقديم مساعدة مالية عامة للبلدان النامية. التدفقات 

الخاصة حاسمة، ولكن ال ميكن اعتبارها بديًال عن املالية العامة. بل 
عىل العكس، ينبغي أن تعترب وسيلة لجعل جميع التدفقات املالية 

مبا يتفق مع تطوير منخفض االنبعاثات وغري ضارة باملناخ.
الحرتام حقوق اإلنسان وتعزيزها، أي تنفيذ وأية آلية مالية يجب أن 

تتضمن معايري وضامنات وآليات إصالح مالمئة.
ينبغي للبلدان املانحة مواصلة تقديم التمويل من أجل املناخ كجزء 
من التزاماتها يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية، باإلضافة إىل املوارد 

التي تقدمها للوفاء بالتزاماتها يف إطار املساعدة اإلمنائية الرسمية 
(٠٫٧٪ من الدخل القومي اإلجاميل). يجب أن يكون التمويل املناخي 
جديًدا وإضافيًا باإلضافة إىل كونه ناقًال للتحول. كحد أدىن، ال بد من 

زيادة يف التمويل املناخي يف الزيادة اإلجاملية مليزانية املساعدة 
لتجنب املزاحمة الذاتية للميزانيات املنخفضة للمساعدة اإلمنائية 

الرسمية. من الناحية املثالية، لجعل جميع التدفقات املالية مبا يتفق 
مع تطوير منخفض االنبعاثات وغري ضارة باملناخ، يتعني عىل البلدان 

املتقدمة تقييم مستويات ماليتها العامة.

يجب عىل الصندوق األخرض للمناخ السعي إىل تحقيق هدف 
التمويل يف أقرب وقت ممكن وانتهاج سياسة اعتامد صلبة. ويجب 
عليه التأكد من دعمه مشاريع ناقلة للتحوالت، مع السامح للبلدان 
بالتهيؤ لتطوير احتياطي كايف من املشاريع. ينبغي أن يعتمد مؤمتر 

األطراف ٢٢ قراًرا يوضح دور صندوق التكيف التابع التفاق باريس. 
حتى وإن متكن صندوق التكيف من أن يكون أداة لربوتوكول 

كيوتو، ينبغي أن يكون اآلن أيًضا يف خدمة اتفاق باريس. كام يجب 
أن يشجع مؤمتر األطراف أيًضا الدول لإلعالن عن مساهامت مالية 
ا. وينبغي  لصندوق التكيف والصندوق املخصص ألقل البلدان منوٍّ
عىل البلدان املتقدمة بذل املزيد من املوارد عىل الطاولة ليتمكن 

صندوق التكيف من تحقيق هدفه املتمثل يف جمع األموال لتصل 
قيمتها إىل ٨٠ مليون دوالر. كال هذين الصندوقني بحاجة ماسة 

للتموين لتتمكن البلدان الناشئة من االستمرار يف البناء عىل الخربات 
املرتاكمة حتى اآلن وعىل أفضل املامرسات.
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٤
التكيف

متثل املادة (٧) من اتفاق باريس تقدًما كبريًا يف االستجابة العاملية 
للتكيف بشكل أفضل مع نتائج تغري املناخ. وهناك هدف تكيف 

عاملي سيقود العمل عىل التكيف يف املستقبل. يضع اتفاق باريس 
الدول الفردية يف دائرة الضوء يك تخطط وتنفذ وتتبادل اسرتاتيجيات 
التكيف. يجب أن يتّبع التكيف إرشادات وأن يتمحور عىل الشعوب. 
يؤكد اتفاق باريس وجود عالقة بسيطة بني جهود التخفيف وجهود 

التكيف: يحدد مستوى التخفيف مستوى احتياجات التكيف والدعم 
الالزم من البلدان املتقدمة امللزمة بتوفريه ملساعدة البلدان املترضرة.

يجب إجراء مناقشات أكرث تفصيًال يف السنوات القادمة لتطوير 
أحكام التكيف يف سياق اتفاق باريس، وينبغي أن يبدأ هذا يف مؤمتر 

األطراف ٢٢:
• وضع بوصلة لجعل القرارات املتعلقة بالتكيف عملية يف السنوات 

القادمة: يجب أن يضع مؤمتر األطراف الثاين والعرشين خططًا 
لتحقيق أهداف التكيف، ومساهمة التكيف يف  الحصيلة العاملية 

وكذلك مبادئ توجيهية لالتصاالت ومتويل التكيف، مبا يف ذلك 
معلومات ملعرفة أين ومتى سيحدث ذلك.

• ضبط مستوى متويل التكيف وتغيريه: إن متويل التكيف صغري جًدا 
حاليًا مقارنة مع إجاميل التدفقات املالية من أجل املناخ. ويجب أن 
يؤدي الحوار املايل رفيع املستوى يف مؤمتر األطراف ٢٢ إىل خطوات 
ملموسة لتحديد مسار تصاعدي لتمويل التكيف حتى العام ٢٠٢٠.

٤
الخسائر واألرضار

مسألة األرضار والخسائر حارضة بشكل متزايد عىل جدول األعامل 
السيايس الدويل، عىل سبيل املثال تلك التأثريات املناخية التي 

تتجاوز أرضارها الجسدية واالجتامعية واالقتصادية التدابري املتخذة 
لتجنبها أو تقوميها. وكان إنشاء آلية وارسو الدولية للخسائر واألرضار 
املرتبطة بآثار تغريات املناخ يف العام ٢٠١٣ الخطوة األساسية األوىل. 

وقد عزز إدراج الخسائر واألرضار يف املادة (٨) من اتفاق باريس، 
بشكل منفصل عن التكيف، جذب الدول الناشئة املترضرة، بالقول 
إن املجتمع الدويل ال ميكن أن يظل صامتًا وهو يرى األرضار تتوالد.

يتوجب عىل مؤمتر األطراف ٢٢ اآلن تعميق االلتزام الدويل ملعالجة 
الخسائر واألرضار لصالح البلدان األشد فقًرا واألكرث ترضًرا، وال سيام 

بفضل التنقيح والتقدم املأمول من قبل آلية وارسو لخطة العمل 
القادمة عىل مدار خمس سنوات.

حققت اللجنة التنفيذية آللية وارسو تقدًما كبريًا هذا العام يف 
متابعة نتائج اتفاق باريس وإلعداد نتائج مؤمتر األطراف ٢٢. 
وبالقرارات التي اتخذتها يف اجتامع أيلول (سبتمرب)، انطلقت 

بالفريق الخاص بالعمل عىل االنتقاالت املرتبطة بتغري املناخ بتكليف 
مؤمتر باريس ووافقت عىل الرشوط املرجعية لغرفة املقاصة فيام 
يتعلق بالتأمني ونقل املخاطر. وقد عقد فريق الخرباء يف الخسائر 
غري االقتصادية اجتامعه األول، وسيقدم ذلك يف حدث مواٍز ملؤمتر 

األطراف ٢٢. كام يشدد منتدى متويل الخسائر واألرضار املنظم من 
قبل اللجنة الدامئة للتمويل عىل الزيادة وإلحاحية الحاجة للتكفل 

بتكاليف الخسائر واألرضار.

إال أن خطة عمل اللجنة التنفيذية آللية وارسو عىل مدى عامني مل 
ذ بالكامل، بالنظر إىل تأخرها األويل ومحدودية مواردها املتاحة،  تنفَّ

ويتعني القيام بعمل كبري من إعداد توصيات واملطالبة بخطوات 
جديدة. هناك جانبان أساسيان يجب أخذهام بعني االعتبار يف مؤمتر 

األطراف ٢٢:

مراجعة آللية وارسو الدولية عىل الخسائر واألرضار املرتبطة • 
بآثار تغري املناخ: مل ينجح مؤمتر األطراف ٢١ بتعريف واضح 

لعملية مراجعة آللية وارسو. وبالنظر إىل العمل الجاري يف 
اللجنة التنفيذية آللية وارسو، ال يبدو أن الفرتة اآلن مناسبة 

ملراجعة كاملة. ومع ذلك، ينبغي عىل الحكومات التأكيد عند 
املراجعة عىل رضورة الرتكيز أكرث عىل تحسني العمل والدعم 

للتكفل بالخسائر واألرضار، وكذلك رضورة تخصيص املزيد 
من املوارد آللية وارسو للتمكن من إمتام مهامها. وينبغي 

عىل األطراف النظر يف مراجعة أكرث عمًقا آللية وارسو حتى 
منتصف خطة العمل املقبلة، عىل سبيل املثال قبل مؤمتر 

األطراف ٢٥.

خطة عمل عىل مدار خمس سنوات: اختتمت اللجنة • 
التنفيذية آللية وارسو اجتامعها األخري قبل مؤمتر األطراف 

مبناقشات معمقة حول قطاعات العمل يف املستقبل، ولكنها 
مل تكن بعد قادرة عىل وضع خطة عمل خمس سنوات أكرث 

تفصيال. وهي تخطط للقيام بذلك يف العام ٢٠١٧ عىل أساس 
تنفيذ أكرث تطوًرا لخطة العمل الحالية. وينبغي أن تسرتشد 
خطة عمل الخمس السنوات بأهداف اسرتاتيجية من شأنها 

تطوير آلية وارسو خالل املرحلة املقبلة إىل أداة تلبي حًقا 
احتياجات البلدان الناشئة املترضرة فيام يتعلق بإدارة 

الخسائر واألرضار. من الناحية املثالية، ينبغي أن تكون آلية 
وارسو يف وضع ميكنها من الرد عىل الخسائر واألرضار التي 

حدثت بالفعل، ومنع الخسائر واألرضار املستقبلية.
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٦
التكنولوجيا

يجري العمل حاليًا يف اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا (CET) عىل 
الروابط بني دعم نقل التكنولوجيا وعملية املساهامت املحددة 

وطنيًا. كام يجب عىل مؤمتر األطراف ٢٢ اغتنام الفرصة لتعميق 
النقاشات والبحث يف مسألة التقييم التكنولوجي بل لتطوير اإلطار 

التكنولوجي التخاذ قرارات يف هذه املسائل يف املستقبل القريب.

التعاون يف تقييم التكنولوجيا: وضع قواعد واضحة الختيار • 
ودعم وتقييم املشاريع والربامج التكنولوجية الستخدام 

اآلليات املالية لالتفاقية اإلطارية واملساعدات الثنائية خارج 
االتفاقية اإلطارية. يتطلب تحقيق هدف اتفاق باريس 

املتمثل بـ ١٫٥ درجة مئوية تخفيضات لالنبعاثات عاجلة 
وضخمة. ويف حني أن بعض التقنيات ميكن نرشها برسعة، 

هناك مخاوف بشأن العديد من هذه التقنيات التي ميكن أن 
تولد عىل الصعيد االجتامعي والبيئي مخاطر سلبية «عالية»، 
«مجهولة» أو «مستجَهلة» عندما ال يجرى التقييم أو ال ميكن 

إجراؤه إال يف الهواء الطلق أو يف املحيط.

حسب الفقرة (٦٧ (ج)، ١/ مؤمتر األطراف ٢١) يجب عىل مؤمتر 
األطراف تعيني منتدى تعددي تقوده اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا 

لوضع معايري ومقاييس للتقييم التكنولوجي إلحالتها إىل الهيئة 
الفرعية للتنفيذ التي ستويص بإقرارها يف مؤمتر األطراف ٢٣ ومن 

ثم اعتامدها من قبل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ واآلليات املالية 
لالتفاقية اإلطارية.

تطوير اإلطار التكنولوجي: إن العمل عىل اإلطار التكنولوجي • 
مل يتطور بالشكل الكايف ليتم اعتامده يف مؤمتر األطراف 
٢٢. ومع ذلك، تلقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

والتكنولوجية معلومات كافية عن األطراف ومنظامت املجتمع 
املدين لتقّدم عنها أول إصدار صلب يف مؤمتر األطراف ٢٢. 

يجب أن يفوض مؤمتر األطراف الهيئة الفرعية للمشورة 
العلمية والتكنولوجية لتعتمد وتويص باإلطار الذي سيكون 

معتمًدا للتنفيذ الفوري يف مؤمتر األطراف ٢٣. وأخريًا، يجب 
أن يفوض مؤمتر األطراف ٢٢ الهيئة الفرعية للتنفيذ لتضع 

وتويص بنموذج متويل مالئم ومستدام وميكن إدراكه بالنسبة 
ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ العتامده يف مؤمتر األطراف 
٢٣، مع األخذ بالحسبان اللتزامات املضيف ملركز وشبكة 

تكنولوجيا املناخ التي تحتاج أيًضا للحصول عىل متويل.

٧
آليات املادة (٦) من 

اتفاق باريس
إن آليات تخفيف مرنة، كاألسواق، يجب أن تشجع الطموح 

وعدم تأخر اإلجراء الالزم باقتصادات بال كربون لحامية املناخ. أي 
نقل لوحدات دولية من شأنه أن يساعد عىل تحقيق املساهامت 

الطموحة املقررة عىل املستوى الوطني، وضامن سالمة البيئة 
والتاميش مع دور األطراف الحقيقي وما هو رضوري لتجنب أي 

ارتفاع يف درجة الحرارة العاملية عن ١٫٥ درجة مئوية.

ندعو األطراف إىل:

تحديد متطلبات ال تسمح إال أن يكون للبلدان أهداف يف • 
االقتصاد ككل وأفضل املساهامت املحددة وطنيًا املعرب عنها 
بشكل ميزانيات كربون لعدة سنوات، الستخدام التحويالت 

للمطابقة.

ضامن وجود نظام محاسبي مشرتك للقياس والتقرير • 
وتجنب ازدواجية حساب جميع نتائج التخفيف والتحويالت 
املستخدمة لتحقيق التزام دويل، مبا يف ذلك االلتزامات املربمة 

خارج نطاق املساهامت املحددة وطنيًا أو اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.

إلغاء أو عدم االعرتاف بوحدات بروتوكول كيوتو املنحدرة • 
من آليات ما قبل العام ٢٠٢٠ لتكون متوافقة مع التزامات 

التخفيف ما بعد العام ٢٠٢٠.

النظر يف الدور الهام الذي ميكن أن يلعبه إطار الشفافية • 
ن مبوجب املادة (١٣) واملطابقة مبوجب املادة (١٥)،  املحسَّ

لضامن السالمة البيئية.

ضامن احرتام حقوق اإلنسان عند وضع اإلجراءات وتنفيذها • 
يف إطار آليات تخفيف مرنة.

وضع التوجيهات مبوجب املادة (٦٫٢) التي تضمن سالمة • 
البيئة لنتائج التخفيف املستخدمة يف جزء من املساهامت 

املحددة وطنيًا، املستندة عىل املخزون األسايس من االنبعاثات 
الوطنية األخرية وغريها من نظم إعداد التقارير، مبا يتفق 

مع نتائج علمية ذات مصداقية، لتجنب أي ارتفاع يف درجة 
الحرارة العاملية عن ١٫٥ درجة مئوية.
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وفيام يتعلق باملادة (٦٫٤) ندعو األطراف إىل:

وضع قواعد لضامن السالمة البيئية تفرض أن يكون خفض • 
االنبعاثات حقيقًيا وإضافًيا وقابًال للتحقق ودامئًا، وتتجنب 

ازدواجية حساب الجهود، وتضاف إىل تخفيف وطني طموح، 
وتضمن أرباًحا صافية يف الغالف الجوي.

وضع أسس معقولة للوحدات تعكس بوضوح املستويات • 
املطلقة أو املعتادة من أجل أن يُعرتف بها كضامن ملبدأ قابلية 

الوصول.

تقديم قامئة سلبية لألنشطة غري املؤهلة للمطابقة من أجل • 
ضامن السالمة البيئية ولتساهم اآلليات يف التنمية املستدامة. 
وينبغي أن تتضمن القامئة السلبية، عىل سبيل املثال ال الحرص، 

أي طاقة كبرية، مبا يف ذلك الوقود األحفوري، ومشاريع توليد 
الطاقة الكهرومائية الكبرية، والطاقة النووية، وكذلك أكسيد 
النيرتوس املنحدر من إنتاج حمض األديبيك وتدمري املركبات 

.(HFC-23) الكربونية الفلورية الهيدروجينية

وضع معايري التنمية املستدامة الدولية واضحة املعامل التي • 
يتم تطبيقها يف جميع األنشطة، مبا يتفق مع االلتزامات 
الدولية ويتضمن حقوق اإلنسان وأطر التنمية املستدامة.

وضع توجيهات واضحة لعمليات تشاور أصحاب املصلحة • 
املحلية والعاملية لضامن مشاركة هادفة وفعالة (مبا يف ذلك 

املوافقة الحرة واملسبقة واملستنرية عند االقتضاء).

إنشاء عملية التظلم لتقديم وسيلة إلنصاف األشخاص • 
واملجتمعات التي تعاين من اآلثار السلبية لألنشطة مبوجب 

املادة (٦٫٤).

تحسني اإلدارة باستبعاد املفاوضني وتعيني أعضاء من املجتمع • 
املدين كأعضاء يف الهيئة املعينة لإلرشاف عىل اآللية.

٨
الزراعة

كمصدر للرزق والدخل ألكرث من ثالثة مليارات نسمة، تساهم 
الزراعة يف التغذية والصحة وتأسيس الهوية واألمن الغذايئ، وبالتايل 

تتطلب اهتامًما خاًصا ويجب عىل األطراف اتخاذ نهج شامل 
يتفق مع مبادئ اتفاق باريس. وينبغي عىل مؤمتر األطراف ٢٢ 
وضع برنامج عمل جديد يضم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

والتكنولوجية / الهيئة الفرعية للتنفيذ من أجل املناخ وأمن الغذاء 
ملواصلة العمل املضطلع به يف السنوات األخرية من قبل الهيئة 
الفرعية للزراعة. هذا الربنامج يجب أن يحدد األولويات وتوفري 

التوجيه للمنظامت املرتبطة يف االتفاقية اإلطارية، مبا يف ذلك 
املساعدة اإلمنائية الرسمية واآللية املالية، لتحسني تنفيذ اتفاق 

باريس وتحديد وتعزيز العمل مللء الثغرات يف املعرفة والبحث 
والعمل والدعم.

من خالل هذه الجهود، ميكن لربنامج العمل تشجيع وتحسني جهود 
التخفيف والتكيف لتحسني وضامن األمن الغذايئ وأهداف التنمية 
املستدامة األخرى القامئة عىل املبادئ املعينة للمساهامت املحددة 

وطنيًا عىل النحو املبني أعاله.

ميكن أن يركز برنامج العمل بشأن املناخ واألمن الغذايئ يف البداية 
عىل مراجعة وتحسني فهم كيفية تأثري التغري املناخي عىل جوانب 

أخرى من األمن الغذايئ (ما بعد اإلنتاج) ومختلف مجموعات 
اإلنتاج ومتوين املواد الغذائية ومختلف السكان واألنواع، بل معنى 

استهالك مستدام يف سياق تغري املناخ واألمن الغذايئ. وميكن 
لجدول أعامل برنامج العمل أيًضا إدراج نتائج ملموسة ترثي عمل 
منظامت ومفاوضات االتفاقية اإلطارية األخرى، من خالل تحديد 

مثًال:

الخصائص الرضورية التي يجب أن متتلكها الزراعة يف جوانب • 
«االستدامة» الثالثة: بيئية واقتصادية واجتامعية.

املعايري أو املبادئ أو املبادئ التوجيهية لضامن السالمة البيئية • 
واالجتامعية للعمل أو للتمويل املتعلق باملناخ والزراعة القامئة 

عىل املبادئ املعينة للمساهامت املحددة وطنيًا عىل النحو 
املبني أعاله.
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النقل الدويل والطريان
اعتمدت منظمة الطريان املدين الدويل هذا العام آلية شاملة 

تستند إىل السوق لتعويض منو االنبعاثات انطالقًا من مستويات 
العام ٢٠٢٠. ومع ذلك، نظرًا لطبيعتها الطوعية حتى العام ٢٠٢٧ 

واإلعفاءات واستمرار عدم مشاركة البواعث الكربى املتوقع، فاآللية 
الشاملة املستندة إىل السوق يف منظمة الطريان املدين الدويل لن 

تغطي سوى نسبة تقدر بنحو ٧٥٪ من منو االنبعاثات انطالقًا من 
مستويات العام ٢٠٢٠.

ال ميكن أن تتحقق أهداف اتفاقية باريس دون خفض االنبعاثات 
يف هذه القطاعات. ومع االعرتاف بدور وخربة منظمة الطريان املدين 

الدويل واملنظمة البحرية الدولية يف تنظيم هذه القطاعات، يجب 
عىل الدول العمل عىل ضامن ما ييل:

وضع أهداف االنبعاثات لقطاع الطريان والنقل متاشيًا مع • 
هدف الـ ١٫٥ درجة مئوية، والتنفيذ الرسيع ألدوات سياسية 

لتحقيق هذه األهداف.

أن تخضع هذه القطاعات ملبدأ امللوِّث يدفع، ويفضل أن • 
يكون من خالل التدابري املعتمدة عىل الصعيد الدويل، وأن 

تضاف أهدافها إىل االلتزامات الوطنية عىل االنبعاثات.

الحاجة إىل متايز مناسب يف سياق مبادئ عدم التمييز الذي • 
يحكم هذه القطاعات.

أن يضمن استخدام جميع وحدات التعويض السالمة البيئية • 
وأن ال يكون خاضًعا الزدواجية الحساب يف التزامات مناخية 

أخرى، وتخلٍّ رسيع عن التعويض للحد من االنبعاثات 
الداخلية يف القطاع.

أن تعمل منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية • 
الدولية عىل مرشوع اقتطاع لتمويل التكيف يف البلدان 

النامية.

أن تزداد الطموحات من أجل معيار ثاين أكسيد الكربون • 
الجديد ملنظمة الطريان املدين الدويل املعتمد لهذا العام، الذي 

- بشكله الحايل - لن تنخفض انبعاثاته من ناحية املستويات 
الجديدة واإلجراءات املستندة إىل األسواق.

وضع معايري إصدار الشهادات البيئية الصارمة ألنواع الوقود • 
البديلة.

تلعب اآلليات الفعالة لوضع سعر الكربون دوًرا مركزيًا يف كل 
ما قيل، بإعطاء حوافز جديدة وموارد للحد من االنبعاثات يف 

املستقبل، وبااللتحام باألهداف املتفق عليها، وبضامن أن تساهم 
هذه القطاعات - املستفيدة حاليًا من الوقود املعفى من الرسوم 

الجمركية - بنصيبها الحق يف التخفيف الشامل ويف تدابري التكيف. 
وميكن أيضا تحسني تخفيضات االنبعاثات مبعايري فعالية طاقية أكرث 

رصامة للقطاعني.
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