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Solidarity and Action to
بتغ� المناخ الـ IPCCحول  1.5درجة مئوية هو صافرة إنذار لتنبيه اإلنسانية
تقرير الهيئة الحكومية المعنية
 ofي
Realize
the
Promise
Paris
ن
إىل الحاجة الملحة حول أزمة المناخ .ويب� التقرير أنه ومع نصف درجة مئوية من الحرارة ،يمكنه
ي

ف
ث
بكث� مما كان معروفا ي� السابق .لكنه يظهر أيضا أن بعض
كب�ا من حيث اآلثار وأك� ي
ان يحدث فرقا ي

المجتمعات والنظم اإليكولوجية فعليا ،يتم إجبارها عىل حدود التكيف .يوضح التقرير أيضا األدوات
الالزمة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة اىل  1.5درجة مئوية .ت
وال� تعد
ي
ف
الحال.
ممكنة اقتصاديا وتقنيا ،ولكن ينقصها اإلرادة السياسية ي� الوقت
ي
ه وعد للشعب أن الحكومات سوف تتخذ إجراءات جماعية بشأن
اتفاقية باريس ي
ف
المناخ .ي� اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن المناخ لهذا العام  -مؤتمر األطراف
ئ ف
ديسم�  2018الختيار
نها� ي�
ب
( – )COP24سوف تعمل الحكومات عىل وضع موعد ي
أك� مثال عىل التعاون
العنارص الرئيسية للتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ .فاالتفاقية تعد ب
الت�يع ف� تاري ــخ ش
ش
الب�ية وأثارت أمال حقيقيا.
ي ي

جمعت  2018العديد من قادة الدول والمناطق والمدن ،واألعمال التجارية
ن ف
العالم للمناخ ( ،)GCASللتأكيد عىل
المد� ي� مؤتمر القمة
والمستثمرين والمجتمع
ي
ي
ت
ق
الحقي� للعمل التحول من أجل المناخ .وعززت قمة المناخ االف�اضية ت
ال�
السع
ي
ي
ي
ي
تغ� المناخ تضامنا مع جميع الذين يواجهون هذا
عقدتها البلدان النامية لمكافحة ي
التهديد  .وقد تم اآلن تعميم الخطاب إىل جميع الحكومات.

يز
وتحف� اتفاقية باريس إىل العمل
هذا العام هو الوقت المناسب الحتضان التعددية،
عن طريق االتفاق عىل قواعد قوية وعادلة ومتماسكة .ستتمدد القواعد لتمكن
لتغ� المناخ وزيادة الطموح مع
االتفاقية من العمل كقاعدة أساسية للدول للتصدي ي
مرور الوقت.

ف
التيس�ي ( )Talanoaلتقييم الجهود
هذا العام ،تنخرط جميع األطراف ي� الحوار
ي
الجماعية نحو هدف اتفاقية باريس طويل األمد ،و إعداد التحديثات الخاصة
بالمشاركات الوطنية للدول.
قبل وداعم لعام
ب
ويعت� حوار  Talanoaأيضا إجراء ي
ف
و� مؤتمر األطراف  COP24وخالل حوار  Talanoaالوزاري رفيع المستوى،
 .2020ي
بتحس� خطط طموحاتهم الوطنية ،ومراجعة وتعزيز ت
تز
ين
مق�حات
ستل�م الحكومات
مساهماتهم الوطنية قبيل عام .2020

عىل األطراف ف ي� األمم المتحدة إدراك رؤية باريس ف ي�  COP24من خالل:
•االتفاق عىل مجموعة قوية وعادلة ومتماسكة من المبادئ التوجيهية وخارطة
َ
طريق واضحة للتنفيذ وعليهم ايضا حل جميع القضايا العالقة.
ش
• تز
ين
يتما� مع العلوم
بتحس� مساهمتهم الوطنية بحلول  2020بما
االل�ام
المناخية.
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خ
المنا� .التمويل المحسوب والذي ي ز
يتم�
أدوات التنفيذ ض�ورية لتعزيز إمكانية العمل
ي
خ
ين
المنا� ،وهو الذي
للقطاع� العام والخاص هو أساس العمل
بالشفافية واالستدامة
ي
سيوفر للبلدان النامية القدرة عىل تنفيذ مساهمتهم الوطنية بشكل كامل ،وغرس الثقة
ف ي� نظام باريس.

ض
ت
ه:
حتم .وقد وافق اجتماع مجلس إدارة صندوق
الوضوح بشأن تسليم التمويل أمر
هناك عدة عنارص �ورية ح� تصبح كل اإلجراءات فورية وطويلة األجل ،ي
ي
ف
ض ف
ض
رفع الطموح لحماية الناس والكوكب:
الما� عىل تقديم نظام جديد ي�  ،2019وأرسل إشارة
المناخ األخ� ي� أكتوبر
ي
واضحة إىل عودة الصندوق إىل المسار الصحيح مع ت ز
االل�ام بتسليم  1مليار دوالر
•بناء على ما أفاده تقرير  IPCCالخاص ب  1.5°درجة مئوية ،يجب ان يرسل
ف
خ ف
المنا� ي� البلدان النامية .نحتاج ي�  COP24اىل إشارات إضافية
امريىك للعمل
خطوات العمل
إلى رفع
 Talanoaإشارة قوية
حوار
Annual
Policy
Document
2017
المناخي :من خالل قرارا
ي
اتفاقية باريس.
CLIMATE ACTION
NETWORK
وكيفيةPACIFIC
لالحتماالتCOP:
SOLIDARITY
واتفاقاتAND
ACTION TO REALIZE
THE PROMISE
OF PARIS
المساءلة– لتفعيل
واضحة
المساهمات
 1/CP.21لتحسين
 COPالمشير إلى الفقرة  23و  24من القرار
الوطنية الحالية بحلول عام  ،2020مع األخذ بعين االعتبار سبل التطور على
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ً
غ
ينب� عىل األطراف وضع مبادئ توجيهية بناءة للمساهمات الوطنية ،اىل
• ي
ن
تحس� عنارص المساهمات الوطنية ،والمعلومات الموضحة فيها البد
جانب
ي
ان تدل عىل وضوحها وشفافيتها وسهولة فهمها وكذلك عنارص المحاسبية
المستخدمة فيها .وينب�غ ي أن تتضمن هذه المبادئ التوجيهية دعوة لألطراف
ف
لتوف� المعلومات حول كيفية أخذ الحقوق المختلفة  ،بما ي� ذلك منظور التنوع
ي
ت
وال� البد أن تشمل المساهمات الوطنية عليها ،يجب ان تكون هذه
الجنس ،ي
ي
الحقوق متباينة ليست منقسمة.
•وضع توجيهات المحاسبة بناء على تقارير الجرد بموجب االتفاقية  REDDو
 LULUCFقبل عام .2020
•أي نقل في حجم االنبعاثات العالمية من شأنه أن يساعد على تعزيز طموح
المساهمات الوطنية المقررة .ينبغي على األطراف في  COP24التخلص تدريجيا
من آليات بروتوكول كيوتو المرنة وال يقوموا باالمتثال الى التزامات كيوتو بشأن
وحدات االنبعاثات.
•ينبغي على األطراف أن تتجنب كل أشكال العد المزدوج فيما يتعلق بعملية نقل
االنبعاثات العالمية ،إلى جانب دعم وتشجيع جميع األطراف على التحرك نحو
أهداف والحد من االنبعاثات على نطاق االقتصاد كما هو موضح في المادة  4.4من
اتفاقية باريس.
صالبة اتفاقية باريس اآلن وعىل مر الزمن:
•تحتاج األطراف إلى اتخاذ قرار بشأن إطار زمني واحد مشترك لمدة خمس سنوات
لتنفيذ المساهمات الوطنية في  COP24تماشيا مع المادة  4.1من اتفاقية باريس
لتعزيز االتساق والمقارنة بين المساهمات الوطنية المختلفة فضال عن تحسين
استخدام فرص التطور السريع في العالم وتحفيز العمل المبكر تزامنا مع نظام باريس
المناخي.
•البد على األطراف وضع اللمسات األخيرة على التصميم العام لجرد االنبعاثات
العالمي ( )GSTفي  .COP24و حتى يحقق الجرد المرجو منه من رفع الطموح،
والتصميم يحتاج الى أن يشمل العناصر التالية:
-

-

مدة كافية من  24 – 18شهرا ،حيث أن بعض المراحل مثل جمع المدخالتوالدراسة التقنية يمكن أن تتداخل.
ف
العالم  GSTي� مسارات عمل موجهه نحو ثالثة أهداف
ينب�غ ي تنظيم الجردي
ف
عىل المدى الطويل كما هو مدرج ي� اتفاقية باريس ،المادة ( 2درجة الحرارة،
المال) والبد ان تشمل مسارات العمل عىل الخسائر
والمرونة ،والتدفق
ي
ض
واأل�ار.
ف
ينب�غ ي النظر ي� وسائل التنفيذ (التمويل – والتكنولوجيا – وبناء القدرات) البدأن تتقاطع هذه المسارات ف ي� نماذج االعمال.
البد أن تقوم عملية الجرد عىل نحو منصف ويشمل جميع مجاالت العملوالتقييم.

•تنمية وإرسال ت
اس�اتيجيات انبعاثات الغازات الدفيئة طويلة األمد وذلك تمشيا مع
ت
وال� تتوافق مع األهداف الطويلة األجل التفاقية باريس.
المادة  4.19ي
برنامج ما بعد اتفاقية باريس:
• عمل كرونيفيا المشترك على الزراعة ( )KJWAيجب أن يمكن األطراف وغيرها
من الجهات الفاعلة إلى اتخاذ إجراءات لبناء قدرات التكيف والمرونة ويسهم في
تحقيق هدف اتفاقية باريس وهو  ،1.5°Cوضمانات األمن الغذائي وحقوق الشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية ،والمساواة بين الجنسين ،والسالمة البيئية ،وحقوق
اإلنسان.
•يجب أن يضع  COP24اللمسات األخيرة على تفعيل منصة العمل الفعال
للمجتمعات المحلية والشعوب األصلية ،والتعلم من الممارسات الجيدة في المحافل
متعددة األطراف والمبادئ بما تم االتفاق عليه بشكل جماعي ،وتزويدها بالموارد
الكافية ألداء عملها.

مر الزمن في مناقشات ومخرجات حوار  Talanoaبخصوص عملية تحديث
المساهمات الوطنية .باإلضافة الى تشاركية العمل والتقرير التي من شأنها تحديد
الخطوات الرئيسية بشرط ان تكون محددة وقابلة للتنفيذ ،والرد على كل األسئلة
التي أثيرت في الحوار بشكل منفصل من الملخص التنفيذي الخاص باألمانة العامة
لالتفاقية .UNFCCC
ال� تواجه ض
•الدعم العاجل لدعم المجتمعات النامية ت
ا�ار جسيمة بالفعل ،لذللك
يجب إتخاذ اإلجراءات العاجلة لتفادى ذلك .بعد خمس سنوات من تأسيس
ف
آلية وارسو الدولية لتخفيف ض
األ�ار ( )WIMي�  ،COP19حان الوقت لتفعيلها
ف
ف
بالكامل .يجب تقديم توجيه رفيع المستوى ي�  COP24لمراجعة  WIMي�
ض
واأل�ار المالية.
 ،2019باإلضافة إىل وضع تقييم خاص بالخسائر
ي ن
والتمك� لزيادة الطموح:
الدعم من أجل العمل
ت
غ
ز
الجماع الكامل لزيادة
ام
االل�
عىل
بقوة
تؤكد
ان
المساهمة
البلدان
ينب� عىل
ي
• ي
ف
خ
تمويل العمل
المنا� إىل  100مليار دوالر سنويا بحلول عام  ،2020بما ي�
ي
ض
ذلك إعادة التأكيد عىل ت ز
األخ� من خالل إرسال
ال�امهم اىل صندوق المناخ
إشارات سياسية نحو تجديد الطموح ،واالتفاق عىل القواعد المحاسبية
خ
ت
وتوف� الشفافية الكاملة القادرة
وال� يجب ان تكون قوية،
للتمويل
ي
ي
المنا� ،ي
عىل المساعدة الفعلية للبلدان النامية من أجل التخفيف والتكيف والتعلم
والتنمية .لذلك يجب ان يشمل االتفاق عىل قواعد المحاسبة ،من خالل تقرير
من البلدان المساهمة للحصول عىل قروض ومنح .وال تعد األدوات الميرسة من
خ
ن
المع� بالمناخ فقط هو ما يتم حسابه من التمويل.
المنا� والجزء
التمويل
ي
المنا� ث
خ
أك� قابلية للتنبؤ ،يجب عىل البلدان أن تفعل بالكامل
•لجعل التمويل
ي
ف
.
المادة  9.5من اتفاقية باريس ويتطلب ذلك عىل األطراف ي�  CMA1-3االتفاق
لتوف� المعلومات الكمية والنوعية المتوافقة مع جميع أقسام هذه
عىل ألية
ي
غ
المادة.
وينب� عىل جميع البلدان المساهمة ان توافق عىل تقديم مثل هذا
ي
النوع من المعلومات المسبقة عن كل قناة ومصدر للتمويل لضمان إمكانية
ف
ت
ن
زم� وتصميم لتقديم الطلبات.
المقارنة وال�ابط ،بما ي� ذلك جدول ي
•يجب أن يتفق األطراف على مناقشة هدف التمويل الخاص بعام  2025بطريقة
منظمة وشاملة ومتوازنة.
•في  ،COP24على فريق العمل الخاص باتفاقية باريس ( )APAفي ال CMA1
اعتماد عملية مناقشة هذا الهدف وضمان ما يكفي من الوقت لألطراف والمراقبين
لتوفير المدخالت الخاصة به .وينبغي أن تعمل هذه العملية على وضع جدول زمني
واضح لالتفاق على هذا الهدف ويجب أن تشمل مدخالت تقنية وعلمية من جميع
الهيئات المالية لالتفاقية ،بما في ذلك تحديث تقييم االحتياجات ومراجعة التمويل
المناخي السابق وفعاليته.
•يجب ان يضع  COP24إطار تكنولوجي يضمن التركيز على تطوير التكنولوجي،
ونقلها الى معظم الفئات النامية من السكان المتأثرة بتغيرات المناخ ،وتحقيق التوازن
في معالجة التكيف ،ودعم تكنولوجيا الحد من االحتباس الحراري .التقييم الدوري
يجب أن ينص على آلية جمع البيانات لتقييم أثرها على تطوير التكنولوجيا ونقلها
للمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
الحفاظ عىل روح اتفاقية باريس باالتفاق عىل قواعد قوية ونزيــهة:
من خالل مبادئ توجيهية قوية وقابلة للتنفيذ  -وهذا بناء عىل تعزيز النظم القائمة
من الشفافية  -تكون حاسمة لضمان الثقة والطموح:
•لشفافية العمل ،من الضروري توفير معلومات دقيقة وقوية من قبل األطراف
بطريقة منهجية بشأن جرد الغازات الدفيئة ،وتنفيذ المساهمات الوطنية وإنجازها،
والتكيف ،والتمويل ،والسماح للجهات الغير الحكومية بالمساهمة.
•المرونة ضمن إطار تحسين الشفافية والتي ينبغي أن تنعكس في كل عنصر من
عناصر إطار تعزيز الشفافية واستخدامها كأداة للسماح بالتطور مع مرور الوقت.
ينبغي لألطراف أن يتفقوا على الحد األدنى من الوتيرة والنطاق ومستوى التفاصيل
عن المبادئ التوجيهية لكيفية تطبيق المرونة.
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ن ف
خ
ت
ال� تعمل معا لتعزيز اإلجراءات الحكومية
أك� شبكة من منظمات المجتمع
المنا� الدولية
شبكة العمل
ه ب
ي
ي
المد� ي� العالم ي
) يCAN(
ف
ث
ث
 دولة120  عضو ي� أك� من1300  بوجود أك� من،لمواجهة أزمة المناخ
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