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الدورة الثانية  
واألربعون لمييئات 

  6 # الفرعية

 مؤتمر تغّير المناخ الُمنعقد في بون
 5105يونيه/ حزيران  5الجمعة 

 
ٌّر المناخ الُمنعقد فً بون أعماله ٌوم الجمعة  واصل ٌونٌه/  5مؤتمر تغ

ٌَّسرة  للفرٌق العامل المخصص المعنً حزٌران. اجتمعت المجموعات الُم
بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز حول التموٌل والتكنولوجٌا فً الصباح، 

وحول األطر الزمنٌة والتنفٌذ وااللتزام وبناء القدرات فً فترة بعد 
( والشفافٌة فً فترة 2020)طموح ما قبل  2الظهٌرة، ومسار العمل 

تماع الخبراء التقنٌٌن حول المساء. كما انعقد فً فترة بعد الظهٌرة اج
 تعجٌل كفاءة الطاقة فً البٌئات الحضرٌة.

وانعقدت فً فترتً الصباح وبعد الظهٌرة، الجلسة الثانٌة للفرٌق العامل 
 حول التقٌٌم متعدد األطراف ضمن عملٌة المراجعة والتقٌٌم الدولً.

طوال الٌوم عقد عدد من المشاورات غٌر الرسمٌة ضمن الهٌئة  وتم
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة. وٌوجد ملخص لورشة العمل التً 

ُعقدت حول التموٌل طوٌل األجل على الموقع التالً: 
http://www.iisd.ca/climate/sb42/enbots/5jun.html#e

vent1 
 

 منهاج ديربان للعمل المعّززالفريق العامل المخصص المعني ب
اقترح بورستنج الُمٌسر المتشارك  المجموعات الُميَّسرة: التمويل:

 التركٌز على دمج البدائل وتبسٌط النص.
/الصٌن عن قلقه من أن 77عبرمندوب بولٌفٌا نٌابة عن مجموعة الـ

األطراف لم تقم بعد بالتفاوض على النص. وأكد على الحاجة إلى نص 
اً، وطلب مندوب االتحاد األوروبً أن ٌتم "تجمٌع" النص أكثر تنظٌم

 خبلل األٌام القادمة بمساعدة األمانة.
الخاصة بالمبادئ واألهداف المتعلقة بتقدٌم التموٌل لما  98وحول الفقرة 

، وافقت األطراف على الُمقترح الُمقدم من مجموعة 2020بعد 
وافقت األطراف على  .4لمصلحة البدٌل  3/الصٌن إللغاء البدٌل 77الـ

وتتعلق كبلً منهما بعملٌة تقٌٌم  93لصالح الفقرة  99إلغاء الفقرة 
احتٌاجات الدول النامٌة. كما وافقت األطراف على دمج البدٌلٌن 

حول الهدف اإلجمالً للتحول نحو عالم ٌتم  109الموجودٌن فً الفقرة 
ات االنبعاثات توجٌه كل استثماراته إلى اإلجراءات المقاومة للمناخ وذ

المنخفضة، وتم ذلك بناًء على اقتراح من مندوب سوٌسرا نٌابة عن 
 مجموعة السبلمة البٌئٌة.

الخاصة بتوفٌر التموٌل لبناء القدرات، وافقت  121وحول الفقرة 
وذلك طبقاً  3و 1وترك البدٌلٌن  4و 2األطراف على إلغاء البدٌلٌن 

 /الصٌن.77مجموعة الـلمقترح مندوب 
الخاصة بتقدٌم ُسُبل التنفٌذ للدول النامٌة، لم تستطع  125الفقرة  وحول

/الصٌن إللغاء 77األطراف الوصول إلى اتفاق على مقترح مجموعة الـ
الذي ٌنص على: "ُتَقِدم األطراف من الدول المتقدمة" لمصلحة  2البدٌل 

الذي ٌنص على: "ٌجب أن تقدم األطراف من الدول  3البدٌل رقم 
 ".المتقدمة

 
الخاصة بمصادر التموٌل، وبناًء على مقترحات للدمج  128وحول الفقرة 

/الصٌن ومجموعة السبلمة البٌئٌة وجنوب 77من مندوبو مجموعة الـ
أفرٌقٌا نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة، وافقت األطراف على: إلغاء البدٌل 

ودمج البدٌل  حول معاٌٌر مصادر التموٌل، 6لمصلحة البدٌل رقم  3رقم 
، البدٌل الفرعً أ، ب وذلك لتجنب التكرار، وإلغاء البدٌل 1فً البدٌل  2

باستثناء الجملة الخاصة بتجدٌد الكٌانات العاملة لآللٌة المالٌة والتً  5
 سٌتم نقلها إلى القسم الخاص بالمؤسسات.

الخاصتٌن بنطاق الموارد، لم توافق األطراف  92، 91وحول الفقرتٌن 
/الصٌن لدمج أجزاء من 77لُمقترح المقدم من مندوب مجموعة الـعلى ا

 هذه الفقرات.
 

وعند مناقشة إعادة الهٌكلة والتجمٌع، اقترح بورستنج الُمسٌر المتشارك 
تحدٌد عناوٌن المجموعات ثم النظر فً مقترحات األطراف حول مكان 

ٌب وضع وتحرٌك الفقرات. اقترح مندوب االتحاد األوروبً إعادة ترت
العناوٌن كما هو ُمحدد فً االقتراح الهٌكلً فً نهاٌة القسم "و" فً نص 

جنٌف والذي ٌبدأ بـ: المبادئ التوجٌهٌة، نطاق الموارد، االلتزامات، 
المساهمات، اإلجراءات، ومصادر التموٌل والترتٌبات المؤسسٌة. واقترح 

 أن ٌتم التجمٌع بناًء على ذلك.
تجمٌع الفقرات الخاصة بالشفافٌة وتقدٌم التقارٌر.  دعم مندوب سوٌسرا

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة المقترح المقدم من مندوبً قدمت مندوبة 
استرالٌا وكندا والٌابان ونٌوزٌلندة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حول 

التجمٌع حول: المفاهٌم التوجٌهٌة، والمساهمات/ االلتزامات/ اإلجراءات، 
ت، والشفافٌة وعملٌات تقدٌم التقارٌر. وأشارت إلى الحاجة إلى والمؤسسا

عقد حوار حول كٌفٌة تناول الفقرات التً تحتوي على عناصر تنتمً 
 لمجموعات متعددة.

ٌُفضل البدء فً المفاوضات 77مجموعة الـذكر مندوب  /الصٌن أنه 
 الموضوعٌة وأشار إلى أن عملٌة التجمٌع سوف تأتً تلقائٌاً بعد هذه

 المناقشات.
وافقت األطراف فً النهاٌة على النظر فً النص فقرة بفقرة والنظر فً 
وضع الفقرة دون اتفاق ُمسبق على كٌف سٌتم تجمٌعها وذلك فً الجلسة 

 التالٌة.
 

تولى الُمٌسر المتشارك توسً مبانو مبانو إدارة هذه الجلسة  التكنولوجيا:
ن حول عملٌة التبسٌط التً ركزت على مقترح المٌسرٌن المتشاركٌ

 والتنقٌح.
حول  1 -132نظرت األطراف فً دمج البدٌلٌن أ، ب من الفقرة 

االلتزامات المتعلقة بتمكٌن تنمٌة ونقل التكنولوجٌا إلى الدول النامٌة. 
وفٌما ٌتعلق بالدمج، ركزت األطراف على الخطوات التً ستتخذها الدول 

ن القطاع الخاص لتنمٌة ونقل المتقدمة: االستفادة من الدعم الُمعزز م
التكنولوجٌا إلى الدول النامٌة، تناول عوائق الوصول إلى التكنولوجٌا 

و"المعارف"، تشجٌع الوصول إلى تكنولوجٌا القطاع العام وتنمٌتها ونقلها 
 إلى الدول النامٌة.

حول التوجٌه وتعزٌز آلٌة  2 -133قامت المجموعة بتفكٌك الفقرة 
تٌبات المؤسسٌة. قامت األطراف بإعادة تنظٌم النص التكنولوجٌا/ التر

حول الموضوعات التالٌة: الدعم لتفعٌل وتقدٌم االلتزامات المتعلقة 
بالتكنولوجٌا والتعاون الُمعزز والتنسٌق مع المؤسسات األخرى ومراجعة 

 المبلءمة والفعالٌة.
 

اجات اقترح مندوب توفالو   أن "تضمٌن أحكام حول المحاسبة" و"االحتٌ
المحددة للدول ذات الظروف الخاصة فً أفرٌقٌا والبلدان األقل نمواً 

الدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة" ٌمكن أن ٌتم تطبٌقه على كل 
الموضوعات. حذر مندوب األرجنتٌن من نقل النص من "سٌاق" إلى 

آخر. اقترح مندوب الهند اإلحاطة علماً بالنص الذي ترى األطراف أنه 
 لى كل العناصر.منطبقاً ع
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
ناقشت األطراف النقل الُمحتمل للفقرات  إلى نصوص القرارات. اقترح 
مندوب االتحاد األوروبً بدعم من مندوبً النروٌج وأسترالٌا نقل الفقرة 

حول دعم وتعزٌز آلٌة التكنولوجٌا إلى نص قرار وأشار إلى أن  2 -133
اف. عارض مندوبو هذه القضاٌا ٌتم مناقشتها حالٌاً ضمن مؤتمر األطر

 الهند واإلمارات العربٌة المتحدة والصٌن وبلٌز وتوفالو ذلك.
اقترح الُمٌسر المتشارك مبانو مبانو دمج النسخة الُمجمعة من الفقرة 

الخاصة بقدرات الشعوب األصٌلة. أشارت  3 -132مع الفقرة  1 -132
عدم  األطراف أن هذه الفقرات تحتوي على مفاهٌم منفصلة ووافقت على

 دمجها.
 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة اقترح مندوب المكسٌك بدعم من مندوبً 
وأسترالٌا تغٌٌر اإلشارة إلى "األطراف من الدول المتقدمة" فً الفقرة 

إلى "كل األطراف" وأشار إلى أن كبل من الدول المتقدمة  1 -132
ر مندوبو والنامٌة تحتاج إلى التعامل مع عوائق نقل التكنولوجٌا. أشا

جنوب أفرٌقٌا والصٌن واإلمارات العربٌة المتحدة أن هذا األمر ٌتجاوز 
عملٌة التبسٌط. ذكر مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن المجموعة 

ُمكلفة أٌضاً بتوضٌح المفاهٌم. حذر مندوب االتحاد األوروبً من "التقٌد 
لتغٌٌر، فإنها التام" بنص جنٌف وأضاف أنه إذا وافقت األطراف على ا

عندئذ ٌجب أن تقوم بذلك. أكد مندوب نٌوزٌلندة على أن المقترح ٌهدف 
إلى توضٌح النص. أشار مبانو مبانو إلى أنه سٌقوم باإلحاطة علماً بهذا 

 المقترح.
 حول التقٌٌمات الفنٌة. لم 5 -132ثم نظرت األطراف فً تبسٌط الفقرة 

ٌظهر اتفاق فً الرأي وسوف ٌتم النظر فً هذا الموضوع أثناء الجلسة 
ٌَّسرة.  التالٌة للمجموعة الُم

تولى روبرتو دوندٌخ تٌسٌر الجلسة. نظرت األطراف فً  األطر الزمنية:
الدول النامٌة متقاربة عدد من مقترحات التبسٌط المقدمة من مندوب 
القضاٌا فً االتفاق أو فً التفكٌر، وعبرت عن وجهات نظرها فً وضع 

القرارات، واستمعت إلى مقترحات حول تجمٌع النص بهدف وضوح 
 المفاهٌم والهٌكل.

حول تعدٌل  181فً الفقرة  3و 2لم توافق األطراف على دمج البدٌلٌن 
 الدول النامٌة للمساهمات عندما تتأثر بشدة باألحداث الطبٌعٌة المتطرفة.

فً  3و 1ى اتفاق حول دمج البدٌلٌن لم تستطع األطراف الوصول إل
حول المراجعة االستراتٌجٌة آللٌة التنفٌذ/ تقٌٌم إجمالً  185الفقرة 

الطموح/ الطموح الُمعزز. أكد مندوبو جزر مارشال وتوفالو نٌابة عن 
أقل البلدان نمواً والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على أن تقٌٌم إجمالً 

التفاق، بٌنما ٌمكن أن ٌتم وضع الطموح ٌجب أن ٌكون جزءاً من ا
 إجراءات ُمحددة فً القرارات المستقبلٌة.

أشار مندوب الهند إلى أن مراجعة التنفٌذ ٌجب أن تتناول قرارات ما بعد 
بارٌس وهو البدٌل الذي طلب مندوب الصٌن أن ٌظل مفتوحاً للمناقشة. 

لى أكد مندوب الصٌن على أن القرارات الخاصة بموضع النص تعتمد ع
الفرٌق العامل االتفاق فً كل العناصر التً ٌتم النظر فٌها بواسطة 

 المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.
 186فً الفقرة  2و 1لم تصل األطراف إلى اتفاق على دمج البدٌلٌن 

حول هدف آلٌة المراجعة/ التقٌٌم. رأى مندوب االتحاد األوروبً أنه من 
فاقٌة. أكد مندوب توفالو على أن آلٌة المراجعة األفضل وضعها فً االت

 ٌجب أن تنطبق على التخفٌف وُسُبل التنفٌذ.
 188من الفقرة  3و 2لم تصل األطراف إلى اتفاق حول دمج البدٌلٌن 

حول آلٌة تقٌٌم المراجعة المنطبقة على كل األطراف. ذكر مندوبو الصٌن 
رة إلى "كل األطراف" والهند والبرازٌل أن كل الطرق المختلفة لئلشا

ٌمكن أن تنعكس فً بدٌل واحد باستخدام أقواس. عارض مندوبو االتحاد 
 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وكندا ونٌوزٌلندة ذلك.األوروبً و

وحول تطبٌق التباٌن والتماٌز فً سٌاق األُُطر الزمنٌة، ذكر مندوب 
د على سٌاق البرازٌل بدعم من مندوب الهند أن تطبٌق التماٌز سٌعتم

المراجعة/ التقٌٌم اإلجمالً أو الفردي. وأضاف أنه حتى فً حالة 
المراجعة اإلجمالٌة فإن المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة سوف 

 تتضمن تباٌنات طفٌفة.
 

ذكر مندوب نٌوزلندة أن تحدٌد القدرات ذات الصلة ٌعتمد على المهمة 
دوب الصٌن التعامل مع "ما كما هو الحال مع تقدٌم التقارٌر. عارض من

 ٌنطبق على الجمٌع" بصورة موحدة وبدون أي تباٌن.
ذكرت مندوبة أسترالٌا توضٌحاً لفهمها للتباٌن وبدعم من مندوب االتحاد 

األوروبً أن المراجعة اإلجمالٌة الحقٌقٌة ٌجب أن تتضمن كل األطراف. 
حلة تحدٌث وطالبت مندوبة أسترالٌا بتنسٌق ببلغات األطراف أثناء مر

االلتزامات على أن ٌتم أخذ الظروف الوطنٌة فً االعتبار. وأشارت إلى 
أن المراجعة الُمسبقة تستلزم وقتاً طوٌبلً واقترحت أن ٌتم تطبٌق التباٌن 
 عن طرٌق تحدٌد ترتٌب الدول ذات الحصة الُكلٌة األكبر من االنبعاثات.

اٌن بٌن الدورات تحدث مندوب نٌوزٌلندة عن كٌفٌة تطور مفهوم التب
السابقة لمؤتمر األطراف، من المسئولٌات المشتركة لكن المتباٌنة إلى 
القدرات ذات الصلة والتباٌن الذاتً فً الدورة التاسعة عشر لمؤتمر 
األطراف إلى المسئولٌات المشتركة لكن المتباٌنة فً ضوء الظروف 

 المختلفة فً الدورة العشرٌن لمؤتمر األطراف.
ت األطراف إلى مقترحات من مندوبو االتحاد األوروبً كما استمع

والرابطة المستقلة ألمرٌكا البلتٌنٌة  الدول النامٌة متقاربة التفكٌرو
والكارٌبً حول كٌفٌة تجمٌع القضاٌا فً النص بهدف توضٌح المفاهٌم 

ٌتولى الُمٌسران المتشاركان توجٌه األطراف  والوضوح الهٌكلً. وسوف
ٌَّسرة.  حول كٌفٌة النظر فً هذه التقارٌر فً الدورة التالٌة للمجموعات الُم

 
تولت سارة بقشان )المملكة العربٌة السعودٌة( الُمٌسر  التنفيذ وااللتزام:

الفقرات فً  المتشارك رئاسة هذه الجلسة. واقترحت وضع أسماء على
 لتحدٌد البدائل الفرعٌة لنظام االلتزام بهدف توضٌح المحتوى. 1البدٌل 

عبر عدد من مندوبً األطراف ومنهم الصٌن وكندا والمملكة العربٌة 
السعودٌة عن رفضهم لمناقشة االلتزام بصورة تفصٌلٌة قبل الوصول إلى 

 اتفاق حول الشكل القانونً لبلتفاقٌة.
اد األوروبً إلى مدى أهمٌة توضٌح النماذج المحتملة أشار مندوب االتح

لبللتزام قبل الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف. واقترح أن ٌتم 
إعادة تنظٌم القسم طبقاً "لعائلة" النماذج البدٌلة المتضمنة فً القسم، 

 ووافقت األطراف على هذا االقتراح.
 

ن مندوب أسترالٌا لتحدٌد كما وافقت األطراف على المقترح المقدم م
"سبلل" القضاٌا بهدف وضع أسماء على الفقرات. واقترح "السبلل" 

 التالٌة: الهدف، اإلنشاء، األدوات، التكوٌن وأسلوب العمل.
اقترح مندوب االتحاد األوروبً النظر فً "سبلل ذات مستوى أعلى" 

هٌكل، بهدف تقلٌل عددها وهً: اإلنشاء والهدف، الوالٌة، النطاق وال
وإجراءات الترتٌبات. سوف تجتمع األطراف بصفة غٌر رسمٌة لبلتفاق 

ٌَّسرة.  على هذه "السبلل" قبل الجلسة التالٌة للمجموعة الُم
ٌَّسرة قد بناء القدرات:  أشار أرتور رونج مٌتسجر إلى أن المجموعة الُم

حققت أكبر تقدم ممكن فً تبسٌط وهٌكلة النص الخاص ببناء القدرات، 
حول  140و 139ترح عمل مناقشة مفاهٌمٌة حول الفقرتٌن واق

الترتٌبات المؤسسٌة وذلك بهدف توضٌح األفكار والمفاهٌم ذات الصلة 
 وتشمل ما ٌجب أن ٌتم تنفٌذه بدءاً من مؤتمر بارٌس وما بعده.

اقترح مندوب أسترالٌا النظر فً عدة أمور من بٌنها: الفجوات فً اآللٌات 
سٌنها، الحاجة إلى مؤسسات جدٌدة لبناء القدرات وكٌفٌة الحالٌة وكٌفٌة تح

تموٌلها، والموقف الوسط بٌن وجود مؤسسة جدٌدة أم ال. دعا مندوب 
االتحاد األوروبً األطراف لتبادل وجهات النظر حول المخاوف 

واالعتبارات واالحتٌاجات. حدد مندوب جاماٌكا الفجوات فً تقدٌم 
درات وذكر أن جهود مركز وشبكة التقارٌر حول أنشطة بناء الق

تكنولوجٌا المناخ تركز على بناء القدرات للمشاركة فً مركز وشبكة 
تكنولوجٌا المناخ. أشار مندوب بوروندي إلى غٌاب التنسٌق بٌن الجهات 

المعنٌة ببناء القدرات بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة. اقترح مندوب مالٌزٌا أن 
ها بصفة أساسٌة فٌما ٌتعلق بمتطلبات تقدٌم قدرات الدول النامٌة ٌتم تعزٌز

 التقارٌر.
 

طالب مندوبو السعودٌة وجنوب أفرٌقٌا وبوروندي والسنغال بوجود كٌان 
حاكم لتنسٌق جهود بناء القدرات، وطالب مندوب السنغال بأعمال القٌاس 

واإلببلغ والتحقق لدعم الدول النامٌة. تساءل مندوب االتحاد األوروبً 
 ذا الكٌان على التعامل مع الفجوات التً تم تحدٌدها.عن قدرة ه

ٌّر  وبمبلحظة أن الدول النامٌة تحتاج إلى قدرات التخاذ إجراءات حول تغ
المناخ واإلخطار عنها فً اتفاق بارٌس، اقترح مندوب المملكة العربٌة 
السعودٌة بدعم من مندوبو جاماٌكا والمكسٌك والسنغال أال تفكر الدول 

فً بناء القدرات كالتزام ولكن كنهج تعاونً لتمكٌن الجمٌع من المتقدمة 
 .2015المساهمة فً اتفاق 

 
اجتماعات الخبراء التقنيين حول التعجيل بإجراءات كفاءة الطاقة في 

افتتح أحمد دوغبلف الرئٌس المتشارك للفرٌق العامل  البيئات الحضرية:
للعمل المعّزز هذا االجتماع وأشار إلى  المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
أن المدن تواجه تحدٌات غٌر مسبوقة وَسلَّط الضوء على زٌادة التحول 

 نحو الحضر فً الدول النامٌة.
ٌَّسرة سٌلفً لٌمٌت )فرنسا( أن االجتماع ٌهدف إلى مناقشة:  ذكرت الُم

رق بدائل السٌاسة فٌما ٌتعلق بكفاءة الطاقة فً البٌئات الحضرٌة، وط
التغلب على العوائق ووسائل تحدٌد الفجوات. وصفت مارٌك فان ستادن 

الحكومات المحلٌة من  -من المجلس الدولً للمبادرات البٌئٌة المحلٌة 
أجل  االستدامة .. وصفت كٌف أن المدن تتولى دور تخطٌط وتنظٌم 

وتنفٌذ العمل المناخً وشرحت أدوات التخطٌط والتنظٌم والعمل 
تركٌز على قطاعات البناء والنقل والمخلفات واستخدام واقترحت ال
 األراضً.

عرض لوٌس جومً اٌشفٌري من منظمة الطاقة المستدامة للجمٌع 
ٌّر المناخ وأكد على  اإلجراءات المحلٌة التً ٌمكن القٌام بها لبلستجابة لتغ

أن كفاءة الطاقة تتضمن إمكانٌات كبٌرة ومنافع مشتركة لم ُتستغل بعد 
 أمن الطاقة وخلق الوظائف. وتشمل

 
االستفادة من امكانيات وفوائد السياسات الُمعززة لكفاءة الطاقة في 

أكد برٌان دٌن من الوكالة الدولٌة للطاقة على الفرص  البيئات الحضرية:
 الموجودة للفصل بٌن النمو االقتصادي وكثافة الطاقة.

ة إلى الفوائد أشار فبلدٌمٌر كٌندر فوسكً من منظمة الصحة العالمٌ
الصحٌة لكفاءة الطاقة فً البٌئات الحضرٌة وأكد على أهمٌة النظر فً 

ٌّر المناخ.  المكاسب الصحٌة المتعلقة بالتعامل مع أسباب تغ
قدم جون كرٌستنسن من برنامج األمم المتحدة للبٌئة عرضاً عن تحدٌات 

 الطاقة فً المدن باإلضافة إلى االستجابات والفرص.
جارٌن من مجلس األعمال العالمً للتنمٌة المستدامة حلول  ناقش دلفٌن

المدن المتعلقة بكفاءة الطاقة فً العالم الذي ٌتحول بسرعة إلى الحضر 
ٌّر المناخ، وعرض تسع  خطط عمل للمدن للتعامل مع  وٌقاوم تغ

 المعوقات الفنٌة.
وسائل  وأثناء هذه المناقشات تبادلت األطراف وجهات النظر حول:

تسهٌل مشاركة المعارف حول أفضل الممارسات، ودور هٌئات وكٌانات 
االتفاقٌة اإلطارٌة فً دعم كفاءة الطاقة فً البٌئات الحضرٌة وكٌفٌة 

 جتماعات السابقة للخبراء التقنٌٌن.االستفادة من اال
 

 الهيئات الفرعية
فً الصباح : لهيئة الفرعية للتنفيذ(االتقييم والمراجعة متعددة األطراف )

لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ هذه الجلسة. أشار مندوب اافتتح آمنة ٌاوفولً رئٌس 
لٌختنشتاٌن إلى االستثمارات فً الطاقة الضوئٌة وانتاج طاقة البخار من 
المخلفات بهدف فصل االنبعاثات عن النمو االقتصادي. ورداً على أسئلة 

اٌن أن التركٌز على حول استخدام آلٌات السوق أجاب مندوب لٌختنشت
وحٌث أن بلده من دول المرفق "ب" فقد استطاعوا  2020أهداف ما قبل 

 استخدام آلٌات المرونة الموجودة بالبروتوكول.
أفادت مندوبة لٌتوانٌا بتخفٌض انبعاثات غازات الدفٌئة بما ٌزٌد على 

طبقاً لفترة االلتزام األولى لبروتوكول  1990% مقارنو بمستوٌات 90
كٌوتو. ورداً على األسئلة أشارت إلى كهربة السكك الحدٌدٌة، 

والتحسٌنات فً النقل العام والتخطٌط لزٌادة استخدام الوقود الحٌوي فً 
 قطاع النقل.

وأشارت مندوبة مالطا إلى   االنبعاثات الكلٌة فً  ببلدها ، وإلى إمكانٌة 
نبعاثات منذ ٪ فً ا56التخفٌف المحدودة،  وأشارت إلى انخفاض قدره 

. وردا على األسئلة الموجهة إلٌها، أشارت إلى  إن التحول 1990عام 
إلى الغاز الطبٌعً ومحطات التولٌد األكثر كفاءة قد  أدى إلى خفض 

 االنبعاثات.
قدم مندوب موناكو  عرضا على السٌاسات المتعلقة بعدة   أمور من بٌنها  

المتجددة. التنقل النظٌف؛ كفاءة الطاقة فً المبانً؛ استهبلك الطاقة 
والنفاٌات. وردا على األسئلة الموجهة ، أوضح أن سٌاسة موناكو بشأن 

 استخدام الوقود الحٌوي تتماشى مع سٌاسة  االتحاد األوروبً.
قدم مندوب  النروٌج  عرضا بشأن السٌاسات   الخاصة بتحقٌق هدف 

كٌوتو، مؤكداً على دور التخفٌف فً إطار فترة االلتزام الثانٌة لبروتوكول 
الطاقة المتجددة، واألدوات االقتصادٌة ومساهمتها فً الحد من االنبعاثات 

فً الدول النامٌة. وردا على األسئلة الموجهة له ، أوضح أن  النروٌج 
مستعدة للنظر فً الشراء  من جمٌع األطراف،  وأن شهادات إثبات 

لنظٌفة من  المرجح أن ٌتم خفض االنبعاثات  من  مشارٌع آلٌة التنمٌة ا
 إنهائها.

 

أشار  مندوب بولندا إلى تخفٌض االنبعاثات على الرغم من النمو 
٪ من االنبعاثات 80االقتصادي، وقال إن قطاع الطاقة هو المسؤول عن 

فً الببلد. وسلط الضوء على السٌاسة الجدٌدة للطاقة التً سٌتم  نشرها 
   .2050لسٌاسة حتى   و تم تصمٌمها لتوجٌه ا 2016فً عام 

واستجابة  لؤلسئلة، أعرب  عن ثقته بأن بولندا  سوف تحقق الهدف 
 الخاص بالحد من االنبعاثات فً الببلد.

فً فترة ما بعد الظهر، أشارت مندوبة رومانٌا إلى االنخفاض فً إجمالً 
، وٌرجع ذلك إلى حد كبٌر إلى 2008انبعاثات  فً ببلدها منذ عام 

تصادي. وردا على سؤال حول الفرق المحدود بٌن توقعات التباطؤ االق
االنبعاثات مع التدابٌر القائمة  وفً حالة وجود  تدابٌر إضافٌة لعام 

 ،  قالت أن األخٌرة تتضمن الحاجة إلى التنمٌة فً قطاعات معٌنة.2030
ذكرت مندوبة االتحاد الروسً أن ببلدها  قد تجاوزت    هدف فترة 

لبروتوكول كٌوتو  وان هدف المساهمات المقررة   االلتزام األولى
المحددة على المستوى الوطنً هو تقلٌل االنبعاثات إلى ما ال ٌزٌد عن 

. وردا على األسئلة، 2020بحلول عام  1990٪ من انبعاثات 75
وصفت التوازن الضروري بٌن الحفاظ على الغابات وزٌادة استخدام 

 الغابات لتحقٌق الهدف.
٪ دون   40ة سلوفاكٌا أنه قد تم تخفٌض االنبعاثات   بنسبة ذكرت مندوب

باستثناء استخدام األراضً وتغٌٌر استخدام  1990مستوٌات عام 
األراضً والحراجة  وٌرجع السبب فً  ذلك إلى التشرٌعات الخاصة  
بنوعٌة الهواء. وردا على األسئلة ، أشارت إلى اإلٌرادات  من نظام   

تداول االنبعاثات  والتً تم تخصٌصها للمساعدة فً االتحاد األوروبً ل
 التوصل إلى األهداف المستقبلٌة المرتبطة بالمناخ  .

ذكر مندوب سلوفٌنٌا أن البرنامج التشغٌلً للحد من انبعاثات غازات 
و  2020ٌعتمد  على اهداف ارشادٌة  لؤلعوام   2020الدفٌئة حتى عام 

األسئلة، سلط الضوء على : لمختلف القطاعات. وردا على    2030
إعداد  قانون  حول استخدام الوقود الحٌوي. وإمكانٌات التخفٌف من النقل 

 بالسكك الحدٌدٌة.
وقالت مندوبة أوكرانٌا أن قطاع الطاقة هو المصدر الرئٌسً لبلنبعاثات 

وحددت  االنبعاثات المتوقعة فً إطار سٌنارٌوهات اقتصادٌة مختلفة. 
، أشارت إلى وجود ضرٌبة متعلقة  بالبٌئة  ، وذكرت وردا على األسئلة 

أنه نظرا للظروف السٌاسٌة واالقتصادٌة  فإن الدولة ال  تنظر حالٌا  فً 
 زٌادة طموحها.

إلى هدف  ببلده فً  خفض انبعاثات  أشار مندوب المملكة المتحدة  
بحلول  1990٪ على األقل دون مستوٌات عام 80غازات الدفٌئة بنسبة 

. وردا على األسئلة ، وصف حجز واستخدام غاز المٌثان من 2050عام 
 مدافن القمامة، واألهداف المؤقتة للطاقة المتجددة فً المملكة المتحدة.

بالطرٌقة البناءة التً   وأشاد ٌاوفولً  رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ 
 شاركت بها األطراف فً التقٌٌم متعدد األطراف، وأشار إلى وجود اتفاق

بٌن األطراف  بأن   هدف االقتصادات منخفضة الكربون هو الطرٌق إلى 
 األمام.

 
 

 في األروقة
حٌث وصلت الوفود إلى منتصف الطرٌق الخاص بالمؤتمر، تناقش 

الجمٌع حول الوسٌلة المبلئمة للوصول إلى السرعة التً ٌجب أن تتقدم 
 بها المفاوضات فً المسافة المتبقٌة لمؤتمر بارٌس.

ٌَّسرة للفرٌق وقد  شعر العدٌد باالرتٌاح فً مناقشات المجموعات الُم
العامل المخصص  للسرعة التً تم بها إلغاء الفقرات ولكن أشار البعض 

إلى أن المناقشات الموضوعٌة لم تبدأ بعد. وذكر البعض أن قد حان 
الوقت "لتغٌٌر السرعة". وقد دفعت المناقشات حول هٌكلة أو تجمٌع 

كل قسم أو التعامل مباشرة مع المحتوى .. دفعت أحد أعضاء  الفقرات فً
الوفود لٌقول بأن تغٌٌر السرعة ٌؤدي إلى "ارهاق غٌر ُمسَتَحب". وبٌنما 

استغرقت مناقشات كٌفٌة الُمضً قُُدماً وقتاً طوٌبلً، رحب العدٌد من 
أعضاء الوفود بها حٌث أنها وضعتهم على المسار الصحٌح أال وهو 

 نص والدخول فً المفاوضات"."تعدٌل ال
وبٌنما قدمت جلسة التقٌٌم متعدد األطراف الفرصة للنظر فً المسار الذي 

تحقق حٌث قدمت الدول تقارٌراً حول الوفاء بالتزاماتها بموجب 
اجتماعات الخبراء التقنٌٌن حول كفاءة الطاقة بروتوكول كٌوتو، إال أن 

فٌه حٌث سلطت الضوء كانت تنظر إلى الطرٌق الذي ٌجب أن نسٌر 
على الدور المحتمل للمدن لتكون فً موقع القٌادة فٌما ٌتعلق بأعمال 

 التخفٌف.
 


