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الدورة الثانية  
واألربعون لمييئات 

   4# الفرعية

 مؤتمر تغّير المناخ الُمنعقد في بون

 5102/ حزيران هيوني 3

ٌّر المناخ الُمنعقد فً بون أعماله ٌوم األربعاء  ٌونٌه/  3استؤنف مإتمر تغ

الفرق والمجموعات المتفاوضة فً الصباح بعمل القراءة  حزٌران. قامت

األولى لألقسام الخاصة باألطر الزمنٌة والتنفٌذ وااللتزام، وفً فترة بعد 

الظهٌرة تم عمل القراءة األولى للتمهٌد واألحكام اإلجرائٌة والمإسسٌة. كما 

ٌّف  تم عقد وتٌسٌر مناقشات غٌر رسمٌة حول هذه القضاٌا وحول التك

اجتماع للخبراء التقنٌٌن حول إمدادات الطاقة لتموٌل. كما انعقد طوال الٌوم وا

 المتجددة.

لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ اكما تم عقد العدٌد من المشاورات غٌر الرسمٌة بموجب 

والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة. وفً الصباح انعقد الجزء 

 ٌربان المعنً ببناء القدرات. األول من االجتماع الرابع لمنتدى د

وفً فترة بعد الظهٌرة، تم عقد الجلسة الثانٌة من الحوار الثالث حول المادة 

من االتفاقٌة اإلطارٌة )التعلٌم والتدرٌب والتوعٌة(، كما انعقدت ورشة  6رقم 

ٌّر  عمل حول مخاطر وضعف األنظمة الزراعٌة أمام مختلف سٌنارٌوهات تغ

ٌن اإلقلٌمً والمحلً وٌشمل ذلك، على سبٌل المثال ال المناخ على المستوٌ

 الحصر، اآلفات واألمراض.

 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز

الرئٌس المتشارك للفرٌق  تولى أحمد دوغالف فرق التفاوض: األُطر الزمنية:

م المٌسران المتشاركان جورج بورستنج  العامل رئاسة فرٌق التفاوض. قدَّ

)النروٌج( وأرتور رونج مٌتسجر )االتحاد األوروبً( تقارٌر حول جلسات 

ٌونٌه/  2الفرق المعنٌة بالتموٌل وبناء القدرات والتً تم عقدها ٌوم الثالثاء 

 حزٌران.

ل، أشار بورستنج أنه سٌتم استئناف العمل فً الفقرات وفٌما ٌتعلق بالتموٌ

اإلضافٌة. وفٌما ٌتعلق ببناء القدرات، أشار رونج مٌتسجر أن األطراف قد 

أحرزت تقدماً سرٌعاً فً العمل فً القسم بؤكمله وَسلََّط الضوء على بعض 

 القضاٌا الهامة التً تتطلب المزٌد من المناقشة.

ألطر الزمنٌة. أشار مندوب نٌوزٌلندة  إلى أن ثم تحولت المناقشات نحو ا

هٌكل القسم ٌمكن أن ٌتم توضٌحه. وأشار هو ومندوب االتحاد األوروبً إلى 

الصلة بٌن األقسام الموجودة فً نص المفاوضات حول األطر الزمنٌة 

والتخفٌف. وأٌده مندوب استرالٌا فً أهمٌة تفرٌغ بعض المفاهٌم الموجودة فً 

األُطر الزمنٌة. ذكر دوغالف الرئٌس المتشارك أنه ٌمكن أن القسم الخاص ب

ٌتم تناول هذا األمر أثناء جلسة تقٌٌم الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج 

 ٌونٌه. 4دٌربان للعمل المعّزز التً ستعقد ٌوم الخمٌس 

قدم مندوب الدول النامٌة متقاربة التفكٌر مقترحات لدمجها فً الفقرة رقم 

 االلتزامات/ المساهمات/ اإلجراءات/ نطاق التنفٌذ والطموح.حول  168

، شرح مندوب الدول النامٌة متقاربة التفكٌر 2و 1وحول دمج مقدمة البدٌلٌن 

أن الدمج ٌساهم فً الحفاظ على األفكار الخاصة بالبالغات الدورٌة، وتحدٌث 

ما هً االلتزامات والمساهمات، و"دور الدول النامٌة" فً سٌاق الدعم، و

 االعتبارات التً سٌتم النظر فٌها. دعم مندوب البرازٌل هذا االقتراح.

وفٌما ٌتعلق بدمج البدائل الفرعٌة أ، ب، ج، و، ك، أشار مندوب الدول النامٌة 

متقاربة التفكٌر أن كل هذه البدائل تصف "األفكار األساسٌة" الخاصة بـ: 

االلتزامات الدورٌة.  تحدٌث البالغات، وفترات الخمسة أعوام، وتغطٌة

عارض مندوبا أسترالٌا واالتحاد األوروبً ذلك، حٌث ذكر مندوب االتحاد 

األوروبً أن هذا االقتراح لن ٌخلق الوضوح المطلوب للمناقشات السٌاسٌة 

المتسقة. كما اقترح مندوب الدول النامٌة متقاربة التفكٌر دمج البدٌلٌن 

 ٌا دمج البدٌلٌن الفرعٌٌن ح، ط.الفرعٌٌن د، هـ. اقترح مندوب أسترال

شرح مندوب الدول النامٌة متقاربة التفكٌر أن دمج البدٌل  174وحول الفقرة 

، البدٌلٌن الفرعٌٌن أ، ب سوف ٌساعد على الحفاظ على: "السبب" وراء 1

المعلومات الُمسبقة، وأساس الترتٌبات وبصفة خاصة خطة عمل بالً،  كما 

التً ُتحدد المساهمات. ناقشت األطراف  سٌساعد على صف االعتبارات

 وضع األقواس واإلشارة إلى القرارات المستقبلٌة فً االقتراح.

حول عملٌة المراجعة المسبقة، اقترح مندوب الدول  176وفٌما ٌتعلق بالفقرة 

النامٌة متقاربة التفكٌر دمج القوسٌن فً البدٌل أ الفقرة الفرعٌة أ والقوسٌن فً 

 ب. الفقرة الفرعٌة

كما وافقت األطراف على تناول مجاالت التداخل والتكرار طبقاً لما حددته 

ٌَّسرة وتشمل الفقرات:  حول مراجعة  171و 169األمانة فً المجموعة الُم

حول نطاق المساهمات/  173وتحدٌث المساهمات/ االلتزامات، و

 حول استكمال االنتهاء من االلتزامات/ المساهمات، 178االلتزامات، و

حول إجراءات الجهة  192حول إجراءات التعدٌالت بالزٌادة و 180و

 الحاكمة.

وعالوة على ذلك، وافقت األطراف على مناقشة المقترحات المقدمة من 

حول عملٌة المراجعة  176فً الفقرة  2و 1مندوب نٌوزٌلندة لدمج البدٌلٌن 

 راجعة الُمسبقة.حول عملٌة الم 3الُمسبقة وإزالة التكرار الداخلً فً البدٌل 

قدم الُمٌسران المتشاركان فوول سٌنج كوك )سنغافورة(  التنفيذ وااللتزام:

وتوسً مبانو مبانو )جمهورٌة الكونغو الدٌموقراطٌة( تقارٌر حول مناقشات 

ٌَّسرة حول الشفافٌة والتكنولوجٌا والتً ُعقدت ٌوم الثالثاء   2المجموعات الُم

 .ٌونٌه/ حزٌران

لشفافٌة، أشار كوك إلى بعض التقدم فً دمج النص، وذكر أن وفٌما ٌتعلق با

المناقشات المفاهٌمٌة حول التماٌز فٌما ٌتعلق بالشفافٌة كانت "غنٌة فً 

 جوهرها" وأن أعضاء الوفود كانوا ٌرغبون فً االستمرار فٌها.

إلى أن الفرٌق قد قام بدمج كل الفقرات  وحول التكنولوجٌا، أشار مبانو مبانو

التً ُطلب منه النظر فٌها وذكر أنه كان ٌمكن تجاوز مرحلة التبسٌط إذا تم 

تكلٌف الفرٌق بذلك. كما طالب بتوضٌحات حول استخدام "/" فً النص 

 التفاوضً.

شرح رٌفسناٌدر أن "العالمات المائلة" تم استخدامها فً نص لٌما لتشٌر إلى 

بدٌلة. واقترح أن ٌتم إحالة هذا الموضوع إلى جلسة التقٌٌم العامة صٌاغات 

للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز باإلضافة إلى 

الموضوع الخاص بإمكانٌة تجاوز مرحلة التبسٌط والمراجعة الروتٌنٌة أو 

 عدم تجاوزها.

أن ٌتم تضمٌن فقرة  طلب مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة

جدٌدة فً النص التفاوضً. أشار رٌفسناٌدر إلى أنه ٌجب التشاور مع 

 األطراف حول إمكانٌة إضافة نص جدٌد. 

وفٌما ٌتعلق بالتنفٌذ وااللتزام، أشار رٌفسناٌدر إلى أن األطراف ٌمكن أن 

من  13تعتمد على الخبرة مع عملٌة التشاور متعددة األطراف بموجب المادة 

التفاقٌة اإلطارٌة )حل األسئلة الخاصة بالتنفٌذ(. أعلن مندوب االتحاد ا

األوروبً أن أعضاء الوفود قد وافقوا على العمل فً المقترح الذي قدمه 

، 1البدٌلٌن  194وتشمل: مقدمة الفقرة  1والخاص بدمج الفقرات فً البدٌل 

حول  4 -1 البدائل الفرعٌة 194حول تسهٌل عملٌة االلتزام، المادة   2
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
حول آلٌة/ لجنة االلتزام واألجزاء الخاصة بالفقرة  6 -5الجهة الحاكمة، 

 د حول التدابٌر و/ أو النتائج. 8البدٌل الفرعً  194

وافق أعضاء الوفود على النظر فً عملٌات التبسٌط المقترحة من األمانة فً 

وافقت أ، ج حول الترتٌبات.  8والبدائل الفرعٌة  194الفقرة  1البدٌل 

ٌَّسرة.  األطراف على إحالة الفقرات الُمشار إلٌها إلى المجموعة الُم

تولى رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارك للفرٌق العامل المخصص المعنً  التمهيد:

بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز رئاسة جلسة المناقشات. اقترح مندوبا كندا 

التمهٌد فً مرحلة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة النظر فً النص الخاص بو

الحقة من التفاوض، وعارض مندوبا باكستان والهند هذا االقتراح. اقترح 

مندوب الصٌن االستمرار فً التبسٌط الفنً والنظر فً المناقشات الخاصة 

 بلغة التمهٌد "فً أوانها" وتؤجٌل مناقشة قسم التمهٌد "السابقة ألوانها".

تها األمانة ووافقت على إحالة ثم نظرت األطراف فً فرص الدمج التً حدد

ٌَّسرة: الفقرة التمهٌدٌة  البدٌلٌن أ، ب  4المقترحات التالٌة إلى المجموعة الُم

البدائل أ، ب، ج حول  10حول المبادئ التوجٌهٌة لالتفاق، الفقرة التمهٌدٌة 

البدٌلٌن أ، ب حول  15أكبر تعاون ممكن من كل األطراف، الفقرة التمهٌدٌة 

لكبرى المطلوبة فً االنبعاثات العالمٌة لغازات الدفٌئة، والفقرة التخفٌضات ا

البدٌلٌن أ، ب حول السٌنارٌوهات التً تتسق مع هدف درجة  17التمهٌدٌة 

 21درجة مئوٌة، والفقرة التمهٌدٌة  1,5درجة مئوٌة أو  2الحرارة الُمحدد بـ 

ٌّف بنفس البدائل أ، ب، د حول التعامل مع التحدي العلمً الخاص بالتك

 مستوى االلحاح الخاص بموضوع التخفٌف.

لفرٌق تولى دوغالف الرئٌس المتشارك لاألحكام اإلجرائية والمؤسسية: 

العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز رئاسة جلسة 

وركز على اقتراحات األمانة الخاصة بالدمج ولم ٌتم تقدٌم  المناقشات،

 الخاصة بالسحب. 223فً الفقرة  2و 1اعتراض حول دمج البدٌلٌن 

حول  4و 3وفٌما ٌتعلق بمقترح األمانة الخاص بدمج الفقرتٌن الفرعٌتٌن 

اإلجراءات الخاصة بمنظمات الدمج اإلقلٌمً واالقتصادي ومجموعات 

حول التوقٌع والتصدٌق واالنضمام، أشار مندوبا  215 األطراف فً الفقرة

االتحاد الروسً واالتحاد األوروبً أن هذا المقترح ٌخلط بٌن المفاهٌم وال 

ٌُقلل من طول النص. وافقت األطراف على أن ُتتَرك الفقرتان الفرعٌتان 

 منفصلتٌن.

فً الخاصة بالدخول فً حٌز التنفٌذ، نظرت األطراف  216وحول الفقرة  

فً الفقرة الفرعٌة الوحٌدة مع  2 -216و 1 -216دمج الفقرتٌن الفرعٌتٌن 

أو احتمال الدخول فً  2020وجود بدٌل بالدخول فً حٌز التنفٌذ بحلول عام 

. وافقت األطراف على توجٌه مزٌد من الدراسة لهذا 2020حٌز التنفٌذ قبل 

حول هذه الفقرات المقترح باإلضافة إلى المقترح المقدم من مندوب الصٌن 

 الفرعٌة.

فً  4و 3تم إحالة الفقرات الُمشار إلٌها سابقاً، باستثناء الفقرتٌن الفرعٌتٌن 

ٌَّسرة. 215الفقرة   إلى المجموعة الُم

افتتح رٌفسناٌدر  اجتماع الخبراء التقنيين حول إمدادات الطاقة الُمتجددة:

بالتزامن مع  ودوغالف الرئٌسان المتشاركان هذا االجتماع وشرحا أنه

اجتماعات الخبراء التقنٌٌن قامت األمانة العامة بتنظٌم معرض العمل المناخً 

وٌشمل أحداث وفعالٌات موازٌة ومعارض وسلسلة من الحوار، وحفل 

 استقبال بهدف التشبٌك، ومعرض افتراضً.

بربط الفُرص التً  /الصٌن77طالب مندوب مالً نٌابة عن مجموعة الـ

خبراء التقنٌٌن مع األعمال على أرض الواقع، كما طالب اجتماع الحددها 

مندوب المالدٌف نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة باجتماعات 

 للخبراء التقنٌٌن ٌنتج عنها بنود أعمال ملموسة.

  

اجتماع الخبراء التقنٌٌن   تقدٌم ، وُمقرر TERIتولى امٌت كومار جامعة 

الجتماع. أشارت انجٌال شوري كالهوج، الوكالة المتحدثٌن الرئٌسٌٌن فً هذا ا

جزء فً الملٌون،  450الدولٌة للطاقة الُمتجددة، إلى أنه كً نظل فً سٌنارٌو 

 10 -8فإن إحالل الوقود األحفوري ٌجب أن ٌإدي إلى تخفٌض قدره من 

. وذكرت 2030جٌجا طن من انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون فً العام بحلول 

ولة لدٌها أهداف خاصة بالطاقة الُمتجددة ولكن المطلوب بذل د 164أن هناك 

المزٌد من الجهود لتكون هذه األهداف نافذة. أكد توماس سبنسر من معهد 

التنمٌة المستدامة والعالقات الدولٌة على أن التوسع فً إزالة الكربون من 

 األمور الُمجدٌة مالٌاً وتكنولوجٌاً.

اطالق الطاقات الموجودة على أرض  –ت السياسة والممارسات واإلجراءا

: تناول أعضاء المجموعة أثناء الجلسة عدة موضوعات من بٌنها: الواقع اآلن

استراتٌجٌات الطاقة الُمتجددة الخاصة بدولة اإلمارات العربٌة الُمتحدة، 

والتكنولوجٌا البرازٌلٌة التً تنتج إٌثانول السكر الذي تقل نسبة التلوث التً 

مرات عن اإلٌثانول التقلٌدي، دور إطار السٌاسة طوٌل األجل  7ا ٌتسبب فٌه

دوالر لكل طن من الكربون، ونظام  130وٌشمل ضرٌبة كربون قدرها 

شهادات الكهرباء فً السوٌد الذي ٌزٌد من حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر 

%، وتزاٌد قوة ونشاط األعمال التجارٌة فً االستثمار فً الطاقة 50من 

 تجددة.المُ 

 

: قدم االستفادة من جهود الدعم الخاصة بالتطوير والتعميم والتحويل 

أنجوس مكرون، من مإسسة بلومبٌرج لتموٌل الطاقة الجدٌدة، عرضاً حول 

اإلسراع بالتحول إلى استخدام الطاقة النظٌفة، مسلطاً الضوء على خفض 

أسعار الفائدة ٌعمل على  تكالٌف تقنٌات الطاقة المتجددة وعلى أن إنخفاض

 تسهٌل نشر الطاقة المتجددة فً أوروبا وغٌرها من االقتصادات المتقدمة.

 

واصلت الدورة أنشطتها فً مجموعتٌن. قام سورابه سٌن، من شركة 

أستونفٌلد للموارد المتجددة، بتٌسٌر أعمال الفرٌق المعنً بالتولٌد الالمركزي 

ة الموزعة. واستمع المشاركون إلى للكهرباء من مصادر الطاقة المتعدد

عروض تقدٌمٌة عن اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا  ، والصندوق األخضر 

للمناخ، ومحطات تولٌد الطاقة الهجٌنة فً مالً ونماذج األعمال الخاصة 

بالتولٌد الالمركزي للكهرباء من مصادر الطاقة المتعددة الموزعة. تناولت 

ر قانونً مالئم وعدم كفاٌة المطورٌن المحلٌٌن المناقشات: أهمٌة وجود إطا

 ودور القطاع الخاص فً المساهمة فً مشارٌع الصندوق األخضر للمناخ.

 

وتولى نٌد حلمً، مركز سٌاسة الهواء النظٌف، تٌسٌر أعمال الفرٌق المعنً 

باإلشراف على السٌاسات والحوافز المالٌة، بما فً ذلك التعرٌفة التفضٌلٌة 

لطاقة المتجددة. وقدم األعضاء عروضاً حول ما ٌلً: اإلنخراط مع إلمدادات ا

القطاع المالً فً سٌاق وضع السٌاسات؛ وتطبٌق برنامج التعرٌفة التفضٌلٌة 

إلمدادات الطاقة المتجددة المعمول به فً المملكة المتحدة على نطاق صغٌر 

جربة شٌلً فً وبرنامج جنوب أفرٌقٌا لمشترٌات الطاقة المتجددة المستقلة؛ وت

إشراك البنوك التجارٌة فً هذا القطاع. وأثارت المناقشات بعض القضاٌا 

المتعلقة بعدة أمور من بٌنها: الطرق التً ٌمكن من خاللها أن ٌقوم الصندوق 

 األخضر للمناخ بتكملة التموٌل الخاص وأمن الطاقة ودعم الوقود األحفوري.

 

من خالل "الشراكات المعجلة"،  المزيد من الطاقة المتجددة بصورة أسرع

: تناولت العروض التقدٌمٌة تحويل اإلمكانات المحتملة إلى إجراءات فعلية

خالل هذه الدورة ما ٌلً: مقترح المجموعة األفرٌقٌة للطاقة المتجددة فً 

إطار مفاوضات منهاج دٌربان ومبادرة الوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة 

النامٌة الصغٌرة وكفاءة البنك األوروبً  للمنارات فً الدول الجزرٌة

لالستثمار فً الطاقة العالمٌة وصندوق الطاقة المتجددة وشبكة سٌاسات 

 الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرٌن.

 

ما ٌمكن أن تقدمه عملٌة  أثناء المناقشة، ُطلب من المشاركٌن النظر فً اآلتً:

ٌّر المناخ لمساعدة األطراف على  اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغ

تسخٌر إمكانات الطاقة المتجددة، وتنفٌذ إجراءات السٌاسات، وزٌادة جهود 

؛ وكذلك تحدٌد الخطوات التً قد تلً ذلك 2020التنفٌذ القائمة لمرحلة ما قبل 

للسٌاسات واإلجراءات والتقنٌات الخاصة باإلسراع  فٌما ٌتعلق بالفحص الفنً

 بتنفٌذ إجراءات الطاقة المتجددة.

 

ٌّر  اقترح مندوب مالً أنه إذا اعُتبرت اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغ

المناخ نظام متعدد الوسائل، فإن الصندوق األخضر للمناخ هو الطرٌقة الفعلٌة 

لى سإال طرحه مندوب االتحاد األوروبً، لالستفادة من مواردها. ورداً ع

أوضح مندوب مالً أن مقترح المجموعة األفرٌقٌة للطاقة المتجددة لٌس 

مبادرة منفصلة، بل هناك نٌة لإلسراع فً تقدم المبادرات القائمة نحو تحقٌق 

 أهدافها.  

طرح مندوب الهند أسئلة حول كٌفٌة مساعدة االتفاقٌة اإلطارٌة الدول على 

ة تكالٌف الحصول على التكنولوجٌا، مثل حقوق الملكٌة الفكرٌة مواجه
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
ورسوم الترخٌص وتكلفة رأس المال. واقترح  الحضور أن تكالٌف الحصول 

على التكنولوجٌا قد تكون من األمور التً ٌمكن أن ٌتناولها الصندوق 

األخضر للمناخ وأقروا بؤن المستثمرٌن ٌقومون بخفض توقعاتهم  حول معدل 

 ائد.الع

اقترح مندوب المالدٌف إدراج توصٌات محددة عن القضاٌا المثارة فً 

اجتماعات الخبراء الفنٌٌن المعنٌٌن بالطاقة المتجددة فً ملخص صناع 

السٌاسات. وكرر أن الحصول على رأس المال المعقول من حٌث التكلفة ال 

إطالق ٌزال ٌمثل عائقاً واقترح إطالق مرفق للطاقة المتجددة، فضال عن 

 مبادرة لتنسٌق االتفاقٌة اإلطارٌة بٌن الوكاالت". 

عند اختتام الدورة، لخص الُمٌّسر كومار النقاط األربعة الرئٌسٌة التً نتجت 

عن المناقشة، وهً: صعوبة تحمل التكالٌف، والحاجة إلى إقامة شراكات 

قٌة لتعزٌز األعمال  بمزٌد من السرعة، واإلشارة إلى إمكانٌة قٌام االتفا

اإلطارٌة بمساعدة الدول على الحصول على التموٌل بتكلفة أقل، والحاجة إلى 

 تحسٌن التنسٌق فٌما بٌن هٌئات االتفاقٌة.

 

 الهيئات الفرعية

: عند افتتاح الجلسة األولى لمنتدى منتدى ديربان الرابع المعني ببناء القدرات

للتنفٌذ، أن هذا المنتدى  دٌربان الرابع، قال آمنة ٌافولً، رئٌس الهٌئة الفرعٌة

ٌقدم فرصة ممتازة للتعلم وتبادل المعلومات. أشارت كرٌستٌانا فٌغورٌس، 

ٌّر المناخ، إلى أن  األمٌن التنفٌذي التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغ

الغرض الرئٌسً من المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً هو 

 نة االقتصادٌة مع خفض االنبعاثات وزٌادة التكٌف.دعم النمو المستدام والمرو

 

أوضح ماكوتو كاتو )الٌابان(، المٌسر المتشارك، أن المنتدى سوف ٌساهم فً 

المراجعة الثالثة الشاملة إلطار تنفٌذ بناء القدرات، وذلك أثناء افتتاح الدورة 

كة فً األولى التً تناولت األعمال ذات الصلة ببناء قدرات الهٌئات المشار

 االتفاقٌة وبروتوكول كٌوتو التابع لها.

 

قدم كل من ممثلً فرٌق الخبراء االستشاري المعنً بالبالغات الوطنٌة 

المقدمة من األطراف غٌر المدرجة فً المرفق األول لالتفاقٌة ولجنة التكٌف 

وفرٌق الخبراء المعنً بؤقل البلدان نمواً والمجلس التنفٌذي آللٌة التنمٌة 

ة واللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ واللجنة النظٌف

الدائمة المعنٌة بالتموٌل تقارٌر حول اآلتً: عمل الهٌئات ذات الصلة ونقاط 

قوتها فً تعزٌز بناء القدرات فً البلدان النامٌة، بما فً ذلك المواد التدرٌبٌة 

ى شبكة اإلنترنت والتوجٌه الفنً وورش العمل اإلقلٌمٌة والموارد المتاحة عل

والتعاون مع الهٌئات المنشؤة األخرى. كما أجاب مقدمو العروض عن أسئلة 

متعلقة بعدة أمور من بٌنها: عمل المراكز اإلقلٌمٌة والذاكرة المإسسٌة وبناء 

 القدرات على مختلف المستوٌات؛ والتعاون فٌما بٌن بلدان الجنوب.

 

قدم خبراء من الوكاالت المتعددة األطراف والمنظمات  خالل الدورة الثانٌة،

الحكومٌة الدولٌة تقارٌر حول الدعم الفنً والمالً والموارد المتاحة إلعداد 

 المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً.

 

: فً فترة ما بعد الظهٌرة، الحوار الثالث حول المادة السادسة من االتفاقية

ثانٌة وركزت على التدرٌب والتعاون الدولً فً مجال تغٌر انعقدت الدورة ال

المناخ. افتتح الُمٌّسر كاتارزٌنا سناٌدر )بولندا( الدورة بتلخٌص الدروس 

ٌونٌه/  2المستفادة من الدورة األولى التً عقدت ٌوم الثالثاء الموافق 

حزٌران بما فً ذلك الحاجة إلى إشراك المزٌد من األصوات من خارج 

ٌّر المناخ فً الحوار، وال سٌما اتفاق ٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغ

 الُمعلِمٌن وصناع القرار.

عرض مصطفى كمال غًٌ، مندوب منظمة العمل الدولٌة، بعض الدروس 

المستفادة من الدراسات والبرامج المجراة على الوظائف الخضراء، ومن هذه 

لسٌاسات منخفضة الكربون الدروس توقع أن تإدي سٌاسات تغٌر المناخ وا

إلى مكاسب كبٌرة فً مجال التوظٌف، وٌتم تحقٌق هذه المكاسب عن طرٌق 

التصمٌم والتخطٌط ولٌس عن طرٌق  الصدفة . وشدد على ضرورة أن تخلق 

سٌاسات المناخ فرص عمل تلبً معاٌٌر العمل الالئق وتحرك االندماج 

 االجتماعً نحو األمام.

ٌد من األمور من بٌنها: تدرٌب المعلمٌن على وقد شملت العروض   العد

استدامة التعلٌم فً البرازٌل، وتدرٌب قطاع الطاقة الشمسٌة فً بنجالدٌش 

ومشاورات المواطن فً جمٌع أنحاء العالم، والتعاون الدولً فً مجال 

التدرٌب على تغٌر المناخ ونقل أفضل الممارسات من فنلندا. كما اجتمعت 

 الفرعٌة. بعض مجموعات العمل

 

عند اختتام هذا الحدث، أشار ٌافولً، رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ، إلى أن 

ٌبنً الفهم العام األشمل المطلوب لدفع  6العمل بموجب المادة رقم 

المفاوضات نحو األمام، وسوف ٌعمل الحوار الثالث على تمكٌن مبادرات 

 التعلٌم والتدرٌب المنفذة من تحقٌق هذا الهدف.

بعد افتتاح ورشة العمل،  :حول الزراعة ة العمل المنعقدة في هذه الدورةورش

شجعت ووجتال، رئٌسة الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة، على 

 تبادل  المعلومات حول أنظمة تقٌٌم المخاطر وسرعة تؤثر األنظمة الزراعٌة.

 

مم المتحدة، على أكد الكسندر مٌبٌك، مندوب منظمة األغذٌة والزراعة لأل

التحدٌات التً تظهر عند تقٌٌم آثار تغٌر المناخ على الزراعة، بما فً ذلك: 

التوقعات المحلٌة ومحدودة النطاق، وتوزٌع درجات الحرارة وهطول 

 األمطار واآلفاق الزمنٌة والحاجة إلى سد الثغرات المعرفٌة.  

 

عرض مندوبا اإلكوادور والوالٌات المتحدة تقارٌر حول خبرات كل منهما 

فً تقٌٌم المخاطر وسرعة تؤثر األنظمة الزراعٌة بمختلف سٌنارٌوهات تغٌر 

المناخ على المستوى المحلً واإلقلٌمً والوطنً، وشدد مندوب اإلكوادور 

 شمل.     على أهمٌة مواءمة هذه األنظمة مع االستراتٌجٌات الوطنٌة األ

 

تبادل مندوبو الصٌن ونٌوزٌلندا وجهات النظر حول العملٌات فً إطار 

االتفاقٌة لتٌسٌر تحدٌد وتقٌٌم مخاطر وسرعة تؤثر األنظمة الزراعٌة. واقترح 

مندوب الصٌن تنظٌم ورش عمل منتظمة فً إطار برنامج عمل نٌروبً أو 

 قلٌمً.لجنة التكٌف، وإنشاء مراكز للتكٌف على المستوى اإل

 

ناقش مندوبو االتحاد األوروبً وماالوي المجاالت المحتملة للتآزر بٌن 

العملٌات فً إطار االتفاقٌة لتٌسٌر تحدٌد وتقٌٌم مخاطر وسرعة تؤثر األنظمة 

الزراعٌة. وأكد مندوب ماالوي على دعم بالده لما ٌلً: مواءمة السٌاسات 

ت المناخٌة، وعملٌات تعزٌز وأدوات االتصال، ونهج وأسالٌب لتحلٌل البٌانا

 النظم الوطنٌة لجمع وتحلٌل ونشر البٌانات وقواعد البٌانات اإلقلٌمٌة.

 

 في األروقة

َر أعضاء الوفود عن سواعدهم استعداداً  فً الٌوم الثالث من المإتمر َشمَّ

للمناقشات غٌر الرسمٌة لبنود جداول أعمال الهٌئتٌن الفرعٌتٌن إدراكاً منهم 

بالضغط الواقع علٌهم لالنتهاء مما هو مطلوب قبل انعقاد الدورة الحادٌة 

وضات الخاصة والعشرٌن لمإتمر األطراف فً بارٌس. وقد ساهمت المفا

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز فً انشغال ب

أعضاء الوفود من الفجر وحتى وقت الغسق. وقد واصلت الوفود العمل على 

تبسٌط النص التفاوضً والنظر فً الكم الهائل من البدائل والبدائل الفرعٌة 

ازٌة. وأشار أحد المشاركٌن إلى أن والبدائل المنبثقة من البدائل الفرعٌة المتو

التفكٌر فً وجهات النظر المختلفة حول عالمات الترقٌم واألقواس تجعلنا 

نشعر أن عملٌة التبسٌط هذه لن تدفعنا خطوة صغٌرة واحدة إلى األمام. كما 

أشار مشارك آخر إلى أن هذا المستوى من التفاصٌل فً مفاوضات الفرٌق 

ٌة الصورة األكبر وأعرب عن أمله فً أن العامل تجعل من الصعب رإ

تساعد جلسة التقٌٌم التً ستعقد ٌوم الخمٌس فً التحرك نحو مناقشات تركز 

 على المفاهٌم بصورة أكبر.

وفً نفس الوقت شعر أعضاء الوفود الذٌن حضروا اجتماعات الخبراء 

ل حول التقنٌٌن حول إمداد الطاقة الُمتجددة ومنتدى بناء القدرات وورشة العم

الزراعة .. شعروا بالحماس تجاه األمثلة والموارد الملموسة التً تم عرضها 

ولكنهم شعروا بعدم وجود مفهوم "وماذا بعد" وتساءلوا عن كٌفٌة الُمضً 

قُُدماً بهذه القضاٌا بصورة ُمفٌدة. أشار أحد المراقبٌن إلى أنه بٌنما عرضت 

ٌن لدى القطاع الخاص، وقد تم اجتماعات الخبراء التقنٌٌن أهمٌة وجود الٌق

إتاحة مساحة صغٌرة لمناقشة زٌادة التموٌل العام وااللتزامات السٌاسٌة لما 

ٌُمكن أن "تإدي إلى إٌجاد مثل هذا الٌقٌن".2020قبل   ، والتً 

 


