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الدورة الثانية  
واألربعون لمييئات 

  7 # الفرعية

 :مؤتمر تغّير المناخ الُمنعقد في بون
 5102يونيه/ حزيران  6السبت 

ٌّر المناخ الُمنعقد فً بون أعماله ٌوم السبت   6واصل مؤتمر تؽ
ٌَّسرة ل لفرٌق العامل ٌونٌه/حزٌران. وُعقدت فً الصباح المجموعات الُم

ٌّؾ والتخفٌؾ،  المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز حول: التك
وفً فترة بعد الظهر ناقشت المجموعات التكنولوجٌا والتنفٌذ وااللتزام، 
وفً فترة المساء ناقشت الشفافٌة. وواصلت اجتماعات الخبراء التقنٌٌن 

اءة الطاقة فً البٌئات أعمالها فً فترة الصباح حول التعجٌل بإجراءات كف
 الحضرٌة.

لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ، اكما َعقد فً الصباح فرٌق االتصال بموجب 
لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة اوعقدت المشاورات ؼٌر الرسمٌة بموجب 

الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة طوال الٌوم. وُعقدت أٌضاً فً 
الدائمة المعنٌة بالتموٌل بموجب الصباح ورشة العمل الخاصة باللجنة 

الهٌئتٌن الفرعٌتٌن، وتناولت ورشة العمل هذه منهجٌات إعداد التقارٌر 
الخاصة بالمعلومات المالٌة المقدمة من األطراؾ المدرجة فً المرفق 

 األول من االتفاقٌة.
 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز

المعنٌة  21نظراً للتركٌز على الفقرة الُميَّسرة: التخفيف: المجموعات 
بالتزامات/ مساهمات/ إجراءات التخفٌؾ، اقترح فرانس بٌرٌز الُمٌسر 

المشارك تحدٌد وتوثٌق المفاهٌم الخاصة فً كل فقرة فرعٌة فً جدول. 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً أن تقدم اقترح مندوبا 

 عروضها الخاصة بكٌفٌة تجمٌع الفقرات. األطراؾ
ل البعض التعامل مع  اشتركت األطراؾ فً مناقشة إجرائٌة حٌث فضَّ

المفاهٌم األساسٌة فً كل فقرة فرعٌة وتتضمن استخدام المفاهٌم المقترحة 
من الُمٌسرٌن المتشاركٌن كنقطة بداٌة. دعمت بعض الدول تحدٌد المفاهٌم 

 التً تتضمن هذه المفاهٌم.وٌتبعها الفقرات الفرعٌة 
باستخدام المفاهٌم المقترحة  1 -21و 21ثم ناقشت األطراؾ الفقرتٌن 

 من الُمٌسرٌن المتشاركٌن والمقدمة فً جدول كنقطة بداٌة.
، حدد مندوب البرازٌل القوة القانونٌة والتباٌن 21وحول مقدمة الفقرة 

مفاهٌم أساسٌة. أشار واإلشارة إلى المواد الخاصة باالتفاقٌة اإلطارٌة ك
الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً إلى مندوب شٌلً نٌابة عن 

"الترسٌخ أو وضع الركائز األساسٌة" كمفهوم ُمؽلَّؾ بمصطلح "الجدول 
 الزمنً الوطنً".

اقترح مندوب جنوب أفرٌقٌا استخدام األفعال الموجودة فً الفقرات فً 
 5و 4و 2و 1ندوب الصٌن تجمٌع البدائل صورة "اختصار". واقترح م

الوالٌات المتحدة فً مجموعتٌن. أشار مندوب  7و 3والبدائل  6و
ٌُفضل فقط "تحدٌد االلتزامات/ المساهمات/  األمرٌكٌة إلى أنه 

 اإلجراءات".
الخاصة بالتحدٌد الكمً، اقترح مندوب البرازٌل  1 -21وحول الفقرة 

نة والشفافٌة. أشار مندوب الصٌن إلى عدد التحدٌد الكمً والقابلٌة للمقار
من العناصر وتتضمن التباٌن. أكد مندوب الهند على المسئولٌات 

التارٌخٌة. طالب مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بالتركٌز على مفهوم 
واحد أو مفهومٌن. اقترح مندوب األرجنتٌن التفرٌق بٌن عناصر "ماذا" 

 و"لماذا".
َمه فً ذلك مندوبا الٌابان وكٌنٌا، إزاء عبر مندوب توفالو  عن قلقه، وَدعَّ

الدخول فً مفاوضات حول جدول المحتوٌات، واكد بٌرٌز الُمٌسر 
المتشارك أن الجدول لٌس له أي صفة قانونٌة. اقترح مندوب اإلمارات 

العربٌة المتحدة تكلٌؾ الُمٌسرٌن المتشاركٌن بإعداد مقترح ٌتضمن حلول 
ب استرالٌا عمل خانة جدٌدة فً الجدول حول الروابط وسط. اقترح مندو

الموجودة فً القسم. عارض مندوب الصٌن "تشتٌت" الفقرات. اقترح 
بٌرٌز الُمٌسر المتشارك أن ٌقوم المٌسران المتشاركان بإعداد جدول 

ٌتضمن مقترحات األطراؾ حول المفاهٌم والروابط باإلضافة إلى 
ٌونٌه/  8ون ُمتاحاً ٌوم اإلثنٌن مقترحات حول ترتٌب الفقرات لٌك

 حزٌران، ووافقت األطراؾ على هذا االقتراح.
تولى أندرٌا ؼورٌر الُمٌسر المشارك إدارة المناقشات التً  التكّيف:

/الصٌن 77مجموعة الـركزت على ثالثة مقترحات تجمٌع من مندوبً 
ج واالتحاد األوروبً وأسترالٌا وكندا والٌابان ونٌوزٌلندة والنروٌ

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. و
وبعد مناقشات ُمطولة حول أسلوب العمل، وافقت األطراؾ على: تعرٌؾ 
الموضوعات الفرعٌة فً كل فقرة واإلشارة إلٌها فً خانة من الجدول مع 
معرفة أن الموضوعات والموضوعات الفرعٌة سٌتم حذفها فٌما بعد، كما 

التً تتضمن أكثر من موضوع تم االتفاق على تجنب تقسٌم الفقرات 
 فرعً واحد.

وحول كٌفٌة عنونة الموضوعات فً بعض فقرات األقسام، أشار مندوب 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى االختالؾ الكبٌر بٌن المقترحات الثالثة 

وبعد  الخاصة بالتجمٌع واقترح تجمٌع كل الفقرات المعنونة بـ"الدعم".
مجموعة إجراء مناقشات ؼٌر رسمٌة بٌن كل األطراؾ، اقترح مندوب 

/الصٌن تكلٌؾ الُمٌسرٌن المتشاركٌن بإعادة تنظٌم القسم بناًء على 77الـ
الثالث مقترحات والتعقٌبات التً تم تقدٌمها أثناء الجلسة. ووافقت 

 األطراؾ على هذا االقتراح.
أهمٌة الحفاظ على الروابط بٌن /الصٌن إلى 77أشار مندوب مجموعة الـ

الفقرات باإلضافة إلى العناصر األساسٌة حول المبادئ والدعم. كما حدد 
ٌّؾ الوطنٌة  إمكانٌة ضؽط بعض الموضوعات الفرعٌة وتشمل خطط التك
ٌّؾ والعناصر النوعٌة والكمٌة. ذكر  وااللتزامات لتستوعب إجراءات التك

ٌُفضل االحتفاظ بالعن اصر النوعٌة والكمٌة كموضوعات مندوب كندا أنه 
د مندوب االتحاد األوروبً على ضرورة عدم إؼفال  فرعٌة منفصلة. شدَّ

 مقترحات أي طرؾ.
أعرب مندوبا مصر  /الصٌن،77وبٌنما تم دعم مقترح مجموعة الـ

وتنزانٌا عن عدم ارتٌاحهما إزاء العملٌة وعن قلقهما من أن اختالؾ 
ٌَّسرة ٌمكن أن ٌؤدي إلى عدم  وتٌرة ومنهجٌة العمل فً المجموعات الُم

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة التناسق. أشار مندوب شٌلً، بدعم من مندوب 
ٌَّسرة فً  العمل بوتٌرة مختلفة إال أنها إلى أنه بٌنما تتقدم المجموعات الُم

 تتشارك فً الهدؾ العام وهو أن ٌكون نص جنٌؾ أكثر قابلٌة للتطبٌق.
أشار ؼورٌر الُمٌسر المتشارك إلى وجود التنسٌق الدوري بٌن الُمٌسرٌن 

 المتشاركٌن لضمان الخروج بنتائج متسقة. 
خالت قاد جورج بورستنج المناقشات فقرة بفقرة وقام بجمع مدالتمويل: 

 حول كٌفٌة تبسٌط وتجمٌع النص.
حول المبادئ  79اقترح مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة نقل الفقرة 

التوجٌهٌة إلى المساهمات/ االلتزامات/ اإلجراءات، وأشار مندوب بولٌفٌا 
الذي ٌندرج   5/الصٌن إلى ُمقَتَرُحه حول البدٌل 77مجموعة الـنٌابة عن 

 .ضمن المبادئ التوجٌهٌة
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً نقل الفقرة دعم مندوب 

حول تقلٌل الدعم لالستثمارات عالٌة الكربون إلى االلتزامات/  81
 المساهمات/ اإلجراءات.

حول  84الخاصة بالتعاون فً تنفٌذ االتفاقٌة والفقرة  83وحول الفقرة 
اد األوروبً وبمعارضه من اإلطار المشترك للشفافٌة، ذكر مندوب االتح

مندوب بولٌفٌا، متحدثاً بالنٌابة عن أنفسهم، أنه ٌقترح نقل كال الفقرتٌن 
تحت االلتزامات/ المساهمات/ اإلجراءات. ذكر مندوب سوٌسرا وبدعم 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
ٌجب أن ٌتم تجمٌعها مع الفقرات الخاصة  84من مندوب بلٌز أن الفقرة 

 بالشفافٌة.
حول مساعً الجهات الفاعلة  85دة الفقرة اعتبر مندوب الوالٌات المتح

 من ؼٌر الدول بمثابة مساهمات/التزامات/ إجراءات.
حول وضوح زٌادة  86واقترح مندوب االتحاد األوروبً إدراج الفقرة 

الموارد تحت الموارد القابلة للزٌادة، واقترح مندوب سوٌسرا وضع 
 اورو.الفقرة ضمن العناصر الفعالة ، ودعمه فً ذلك مندوب ن

حول عملٌة  87/الصٌن نقل الفقرة 77ورأي مندوب مجموعة الـ
القٌاس واإلبالغ والتحقق  حول عملٌات 88المراجعات الدورٌة، والفقرة 

من آلٌات الدعم، إلى األهداؾ. واقترح مندوب أسترالٌا الجمع بٌن 
مندوب الوالٌات المتحدة أنه من الممكن إدراج  . وقال84و  88المادتٌن 

 فً الجزء المعنً بالشفافٌة من نص جنٌؾ. 88الفقرة 
حول اآللٌة المالٌة، اقترح مندوب بنما نقل النص  89فٌما ٌتعلق بالفقرة 

حول الترتٌبات  90الخاص باللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل إلى الفقرة 
 ك مندوب سوٌسرا. المؤسسٌة الجدٌدة، ودعمه فً ذل

 92و 91/الصٌن نصاً لتجمٌع الفقرتٌن 77واقترح مندوب مجموعة الـ
بشأن زٌادة تموٌل المناخ لتوفٌر ُسبل التنفٌذ وكذلك زٌادة حجم الموارد. 
ولكن عارضه فً ذلك مندوبً النروٌج واالتحاد األوروبً مفسرٌن سبب 

 اعتراضهم بوجود اختالؾ بٌن مضمون وسٌاق الفقرتٌن.
اتفقت األطراؾ بعد ذلك على تكلٌؾ المٌسرٌن المتشاركٌن بإعداد نص 
مبسط ٌراعً وجهات نظر األطراؾ، على أن ٌتم تقدٌمه كتابًة خالل 

 االجتماع.   
: قام المٌسر المتشارك توسً مبانو مبانو بتٌسٌر أعمال هذه التكنولوجيا

بلدان حول قٌام ال 5-132الدورة. واتفق األطراؾ على دمج الفقرة 
 النامٌة بتقٌٌم احتٌاجاتها التكنولوجٌة بدعم من الدول المتقدمة.

خالل مناقشة مكان النص، وافق العدٌد على أنه من األفضل إدراج الفقرة 
حول التعاون العالمً فً االتفاقٌة ولٌس فً قرار. ودعم مندوبا  132-6

ارضهما فً توفالو والهند ترسٌخ المؤسسات القائمة فً االتفاقٌة، ولكن ع
 ذلك مندوب أسترالٌا. 

واقترح مندوب جنوب أفرٌقٌا، نٌابًة عن المجموعة اإلفرٌقٌة،  نصاً ٌحل 
 حول إطار توسٌع نطاق تطوٌر ونقل التكنولوجٌا. 131محل الفقرة 

مندوبا الوالٌات المتحدة والهند إجراء محادثات حول النص المعنً دعم 
 وجٌا طوٌل األجل.بحقوق الملكٌة الفكرٌة وهدؾ التكنول

حول هدؾ التكنولوجٌا طوٌل األجل، أوضح  129فٌما ٌتعلق بالفقرة 
مندوب الصٌن أن بالده من شأنها المساعدة على تحفٌز وتطوٌر 
تكنولوجٌا "عملٌة التداول". فً حٌن عارض مندوب نٌوزٌلندا الهدؾ 
طوٌل األجل، قائال أن اإلطار األفضل الذي ٌمكن من خالله فهم 

نولوجٌا هو اعتبارها من العوامل التً ُتمكن من تحقٌق هدؾ االتفاقٌة. التك
طلب مندوب الوالٌات المتحدة توضٌحاً بشأن اللؽة المستخدمة فً 
التقٌٌمات الدورٌة المقترحة للتكنولوجٌات الجاهزة للنقل. وقد وافق 

 األطراؾ على مواصلة المناقشات حول القضاٌا المطروحة.
: قامت سارة باعشن، المٌسرة المتشاركة بتٌسٌر أعمال مالتنفيذ وااللتزا

هذه الدورة، وركزت على مقترحات تفكٌك وتفرٌػ هذا القسم المقدمة من 
مندوبً أسترالٌا واالتحاد األوروبً وكولومبٌا والرابطة المستقلة ألمرٌكا 

 الالتٌنٌة والكارٌبً والصٌن والبلدان النامٌة متقاربة التفكٌر.
األطراؾ فً جلسة أسئلة وأجوبة حول هذه المقترحات.  وقد اشتركت

اقترح مندوب توفالو، نٌابًة عن أقل البلدان نمواً، ومندوبو البلدان النامٌة 
متقاربة التفكٌر والرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً والٌابان أن 

 ٌقوم المٌسران المتشاركان بجمع المقترحات فً وثٌقة واحدة.
ل مندوب االتحاد األوروبً، ودعمه فً ذلك مندوب الهند، عن تساء

جدوى هذه العملٌة، مؤكداً على اختالؾ أؼراض المقترحات. واقترح 
مندوب الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً أن ٌقوم المٌسران 
المتشاركان بتحدٌد القواسم المشتركة بٌن المقترحات وتجمٌعها، ووافق 

 على ذلك.األطراؾ 
دعا مندوب السودان، نٌابًة عن المجموعة األفرٌقٌة، ودعمه فً ذلك 
مندوب الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ومندوب أقل البلدان 
نمواً، إلى إعادة هٌكلة القسم قبل اتخاذ قرار بشأن ما سوؾ ٌتم نقله إلى 

وثٌقة مجمعة  نص القرار. سوؾ ٌقوم المٌسران المتشاركان بإعداد
 بالمقترحات والتعلٌقات التً أُدلً بها قبل انعقاد الدورة التالٌة للفرٌق.

حول التعجيل بإجراءات كفاءة الطاقة في  اجتماعات الخبراء التقنيين
التعجيل بتنفيذ اإلجراءات القابلة للزيادة والنشر  البيئات الحضرية:

نظرت ثالث مجموعات متوازٌة  :والتحويل في البيئات الحضرية

منفصلة فً: أنظمة اإلضاءة والطاقة اإلقلٌمٌة فً المدن، والمبانً التً 
 تتسم بكفاءة الطاقة والنقل الحضري المستدام.

 أكثر وأسرع
إجراءات كفاءة الطاقة اآلن من خالل "الشراكات الُمعجلة": تحويل 

تقارٌر من استمع المشاركون إلى  الممكن إلى إجراءات واقعية:
 المجموعات المنقسمة.

وفٌما ٌتعلق بأنظمة اإلضاءة والطاقة اإلقلٌمٌة فً المدن، أشار ُمقرر 
الجلسة، جون كرٌستنسن، برنامج األمم المتحدة للبٌئة، إلى وجود تقارٌر 

حول: تشؽٌل شبكات تبرٌد إقلٌمٌة فً بارٌس، وبرنامج تجرٌبً حول 
الهند، وأنظمة اإلضاءة والطاقة  أنظمة الطاقة اإلقلٌمٌة فً راجكوت،

اإلقلٌمٌة فً كتالونٌا، أسبانٌا، مشروعات تموٌل كفاءة الطاقة فً البٌئات 
 الحضرٌة فً أمرٌكا الالتٌنٌة.

وحول المبانً التً تتسم بكفاءة الطاقة، أشار ُمقرر الجلسة، جٌمس درنك 
ر ووتر، المجلس العالمً للمبانً الخضراء  إلى تقارٌر حول: اإلطا

القانونً لتنفٌذ سٌاسة المبانً الخضراء فً تشوانً، جنوب أفرٌقٌا، 
والتشرٌعات الخاصة باألسطح الخضراء فً رٌسٌفً، البرازٌل، 

 VELUXومشروع حرٌة الطاقة فً بٌرون باي، أسترالٌا، ومنظور 
حول طرق النهوض بسٌاسات وإجراءات كفاءة الطاقة، وخبرة المصرؾ 

عمٌر فً الحلول الخاصة بكفاءة المبانً والطاقة األوروبً لإلنشاء والت
 والموارد.

وفٌما ٌتعلق بالنقل الحضري المستدام، أشار ُمقرر الجلسة، كارل بٌت، 
شراكة النقل المستدام منخفض الكربون إلى تقارٌر حول برنامج النقل 

الحضري المستدام فً بوؼور، أندونٌسٌا، وكهربة النقل العام، واختٌار 
نقل الحضري، واستخدام الوقود واالنبعاثات والمبادرة العالمٌة أسلوب ال

 القتصاد الوقود.
اتفاقٌة وأثناء المناقشات، تحدث المشاركون عن الدور الُمحتمل لعملٌة 

ر المناخ فً االستفادة من اإلمكانٌات األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌّ 
وتنفٌذ السٌاسات وزٌادة جهود التنفٌذ  ؼٌر الُمستؽلة فً كفاءة الطاقة،

القائمة. كما ناقشت األطراؾ الخطوات القادمة فً المراجعة الفنٌة 
للسٌاسات واإلجراءات والتكنولوجٌات للتعجٌل بإجراءات كفاءة الطاقة 

 فً البٌئات الحضرٌة.
 الهيئات الفرعية

يئة لها ورشة عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية/
الفرعية للتنفيذ/ اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل حول تقديم تقارير 

: تولى سٌنً نافو )مالً( وروجر دونجان )نٌوزٌلندة( المعلومات المالية
تٌسٌر ورشة العمل. الحظ المشاركون االختالؾ وؼٌاب الشفافٌة فً 

فافٌة تقدٌم التقارٌر حول تموٌل المناخ والروابط مع مناقشات إطار الش
 الخاص بالفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.
واقترحوا تركٌز العمل على عدة أمور من بٌنها: تعلٌمات حول تطبٌق 
الصٌؽة الموحدة لتقارٌر فترة السنتٌن وتعدٌالت هذه الصٌؽة واألشكال 

الُمبسطة للتحقق من فهرسة الدعم الذي تحصل علٌه األطراؾ ؼٌر 
 وتقدم التقارٌر عنه. 1لمدرجة فً المرفق ا

 في األروقة
تم فً ٌوم السبت تقدٌم نتائج مختلفة من االجتماعات المتوازٌة المتعددة. 

تحقٌق طفرات فً بعض بنود الهٌئات الفرعٌة حٌث أشار أحد  وتم
أعضاء الوفود إلى المناقشات ؼٌر الرسمٌة التً جرت فً مساء ٌوم 
الجمعة حول الزراعة بأنها "أفضل ممارسات على اإلطالق فً هذه 

العملٌة". وعلى الرؼم من ذلك استمر العمل  بوتٌرة متباٌنة  فً مختلؾ 
النص التفاوضً للفرٌق العامل المخصص المعنً  الفرق العاملة  حول

 بمنهج دٌربان للعمل المعزز.
وتعقٌباً على عشرات المقترحات المقدمة خالل الٌومٌن السابقٌن حول 

كٌفٌة تنظٌم النص التفاوضً لالتفاق الجدٌد، أشار أحد المراقبٌن "ٌمكن 
فً أن تكون األطراؾ ال تتشاحن حول أي نص تتفاوض علٌه كما حدث 

العام الماضً، ولكن من المؤكد أن األطراؾ تناضل كً تتقدم إلى 
 األمام".

فوضت بعض المجموعات الُمٌسرٌن المتشاركٌن فً مهمة تجمٌع األقسام 
فً النص حول الموضوعات. وبمالحظة أن توقعات األطراؾ حول 

بعض القضاٌا كانت متباٌنة فً الوضوح، أعرب أحد أعضاء الوفود عن 
أن فترة الراحة  المخصصة فً ٌوم األحد ستكون مفٌدة فً أمله فً 

 "إعادة تجمٌع األفكار، بل وإعادة تجمٌع النص أٌضاً".

 
 
 


