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الدورة الثانية  
لمييئات واألربعون 
  9 # الفرعية

 :مؤتمر تغّير المناخ الُمنعقد في بون 
 5102/ حزيران هيوني 9الثالثاء 

ٌّر المناخ الُمنعقد فً بون أعماله ٌوم الثالثاء   ٌونٌه/ 9واصل مؤتمر تغ
ٌَّسرة بموجب  الفرٌق العامل حزٌران. وفً الصباح انعقدت المجموعات الُم

)طموح  2المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز حول مسار العمل 
( والتموٌل، وانعقدت فً فترة بعد الظهٌرة حول التخفٌف وبناء 2020ما قبل 

ف والخسائر القدرات والتكنولوجٌا، وانعقدت فً فترة المساء حول التكٌّ 
 واألضرار والتموٌل.

لهٌئة اوانعقدت طوال الٌوم فرق االتصال والمشاورات الرسمٌة بموجب 
الفرعٌة للتنفٌذ الهٌئة والفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة. كما انعقد فً 
فترة الصباح الجزء الثانً من ورشة العمل حول سٌاسة المناخ التً تستجٌب 

 التركٌزعلى أعمال التخفٌف وتنمٌة ونقل التكنولوجٌا.للنوع االجتماعً مع 
 

 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز
أعلن جورج بورستنج، الُمٌسر المتشارك، أن  المجموعات الُميَّسرة: التمويل:

 النسخة الُمنقحة ستكون متاحة بعد الجلسة وحدد األسلوب المقترح للعمل.
جمٌع األطراف بأعمال التنقٌح والتبسٌط التً قام بها الُمٌسران  أشادت

المتشاركان واألمانة وشجعت العدٌد من األطراف الُمٌسرٌن المتشاركٌن على 
 االستمرار فً المزٌد من أعمال التبسٌط والتنقٌح.

وفٌما ٌتعلق بتدفق النص، اقترح مندوب أسترالٌا، بدعم من كندا ونٌوزٌلندة 
المتحدة األمرٌكٌة وسوٌسرا نٌابة عن مجموعة السالمة البٌئٌة أن  الوالٌاتو

ٌتم وضع الفقرات الخاصة بالمساهمات فً االتفاقٌة القانونٌة قبل تلك الخاصة 
 مناقشة   بنطاق الموارد. اقترح مندوب البرازٌل أنه بالنسبة للدول النامٌة فإن 

م فرٌق منهاج دٌربان أفضل طرٌقة إلنجاز وتحقٌق التزاهً  نطاق الموارد
 فً تعزٌز العمل.
مجموعة دٌد نص المقررات، ذكر مندوب بولٌفٌا نٌابة عن وفٌما ٌتعلق بتح

/الصٌن وبدعم من العدٌد من الدول النامٌة .. ذكر أن هذه الخطوة ٌجب 77الـ
أن تسبقها مناقشة حول المحتوى. أكد مندوب األكوادور نٌابة عن البلدان 

لتفكٌر على أن مناقشة مكان الفقرات أوالً ٌمكن أن ٌوثر على النامٌة متقاربة ا
 نتائج التفاوض.

اقترح مندوب االتحاد األوروبً تحدٌد الفقرات لمختلف أنواع القرارات. 
وأشار مندوب مجموعة السالمة البٌئٌة أن المناقشات حول "الفصل" ٌمكن أن 

ستدامة. أشار مندوب تكون سابقة ألوانها ولكن االتفاقٌة ٌجب أن تتصف باال
نٌوزٌلندة أن العناصر المتضمنة فً االتفاقٌة ٌجب أن تكون دائمة وتركز 

 على المستقبل وتنطبق على كل األطراف.
/الصٌن، وبدعم من العدٌد 77وفٌما ٌتعلق بالروابط، ذكر مندوب مجموعة الـ

لنص من الدول النامٌة، أن التموٌل ٌجب أن ٌتم اإلشارة إلٌه فً كل أقسام ا
نٌابة عن بلدها، أن التموٌل بال متحدثة ذات العالقة. أشارت مندوبة بولٌفٌا،

 .2015أصبح أحد األهداف األساسٌة فً اتفاق 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن الفقرات الخاصة بالتموٌل ٌجب أن ذكر مندوب 

ٌتم وضعها فً قسم التموٌل. طالب مندوب االتحاد األوروبً بعدم وضع 
تفاصٌل تشغٌلٌة حول التموٌل فً األقسام األخرى. اقترح مندوب مجموعة 

ن السالمة البٌئٌة مناقشة مفاهٌمٌة حول كل الفقرات المتعلقة بالتموٌل دو
 تحرٌكها.

ٌَّسرة حول التموٌل لمناقشة  فً المساء انعقدت مرة أخرى المجموعات الُم
 القٌام بالمزٌد من تبسٌط وتنقٌح النص بناًء على الوثٌقة الُمنقحة.

 
ٌوشٌدا، الُمٌسر المتشارك، عن بعض األسئلة  أعلنت آٌا :5مسار العمل 

لنهوض بالتنفٌذ لتوجٌه مناقشات األطراف حول عملٌة الفحص التقنً وا
 بموجب االتفاقٌة اإلطارٌة وبروتوكول كٌوتو.

ٌَُسلّط 77مجموعة الـأعلن مندوب مالً نٌابة عن  /الصٌن عن تقدٌم تقرٌر 
الضوء على: تحسٌن وصول خبراء الدول إلى عملٌة الفحص التقنً، وتعجٌل 

بتحسٌن  عملٌة التنفٌذ، والقٌاس واإلبالغ والتحقق فٌما ٌتعلق بالدعم. وطالب
تركٌز وهٌكل اجتماعات الخبراء التقنٌٌن، وطالب األمانة بإعداد تقرٌر تقنً 
لتحلٌل الفجوات فً توفٌر ُسُبل التنفٌذ، ودعم وتعزٌز التعاون متعدد 

 األطراف.
تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة إلى عدة أشار مندوب المالدٌف نٌابة عن 

بصورة أفضل من المؤسسات  طرق للنهوض باإلجراءات وتشمل: االستفادة
القائمة، والتعرف على مسارات متعددة األطراف للعمل وإنشاء دعم مؤسسً 

 رفٌع المستوى. لإلشراكدائم 
وفٌما ٌتعلق بترجمة عملٌات الفحص التقنً إلى إجراءات فعالة على أرض 

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً وأسترالٌاالواقع، أشار مندوبو 
إلى ضرورة تطور عملٌات الفحص التقنً وأن ٌتم مراجعتها وتحسٌنها بصفة 
دورٌة. أكد مندوب البرازٌل على أهمٌة زٌادة اإلجراءات والروابط مع ُسُبل 
التنفٌذ. عارض مندوب الٌابان تناول تدفق تموٌل المناخ بموجب مسار العمل 

2. 
لٌابان واالتحاد األوروبً وفٌما ٌتعلق باالشراك رفٌع المستوى، دعم مندوبو ا

اجتماعات الخبراء التقنٌٌن أوالً بأول إلى والنروٌج وبنجالدٌش تسلٌم نتائج 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأسترالٌا من صانعً السٌاسة. حذر مندوبا 

المبالغة واإلفراط فً توجٌه رئاسة مؤتمر األطراف حول االشراك رفٌع 
 المستوى.

سٌة، طالب مندوب االتحاد األوروبً بأن تظل عملٌة وحول الترتٌبات المؤس
الفحص التقنً ضمن مؤتمر األطراف. اقترح مندوبو نٌوزٌلندة والنروٌج 

لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ، وأضاف مندوب بٌرو ضمن ا وأسترالٌا أن ٌتم "تسكٌنها"
لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ/ الهٌئة اأنه من الممكن وجود بند بجدول األعمال حول 

 لفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.ا
أكدت العدٌد من الدول النامٌة على ضرورة وجود عملٌة نابعة من األطراف 
ٌّف. وحول عملٌة  وطالب بوجود اجتماعات الخبراء التقنٌٌن لتناول التك
التنفٌذ، أكد مندوب البرازٌل على اإللغاء الطوعً لشهادات خفض االنبعاثات 

/الصٌن 77التخفٌف الطوعٌة. طالب مندوب مجموعة الـ وإدراك قٌمة أنشطة
أكد مندوب االتحاد  بالشفافٌة فً التموٌل والقٌاس واإلبالغ والتحقق من الدعم.

األوروبً على المؤسسات وعلى تقدٌم ُسُبل القٌاس واإلبالغ والتحقق وعلى 
 تقرٌر التقٌٌم المستقل وعملٌة التشاور والتحلٌل الدولً.

الهند، بدعم من مندوب البرازٌل ومعارضه الوالٌات المتحدة اقترح مندوب 
 األمرٌكٌة أن ٌتم تجمٌع تقارٌر األطراف كأساس إلعداد مسودة قرار.

 
طالبت فرانس بٌرٌز، الُمٌسر المتشارك، بالحصول على تعقٌبات التخفيف: 

على جدول الرئٌسٌن المتشاركٌن والذي ٌهدف إلى هٌكلة القسم إلى 
 وأفكار، وتحدٌد النص والراوبط مع األقسام األخرى.موضوعات 

عبرت العدٌد من األطراف عن استعدادها للعمل على أساس الجدول. اقترح 
مندوب الصٌن بدائل تجمٌع أخرى. أكد مندوب جنوب أفرٌقٌا على أن إعادة 
التنظٌم ٌجب أن تحتفظ بكل ما تم االتفاق علٌه حتى اآلن. طالب مندوب 

 بٌة السعودٌة بعملٌة تجمٌع مبنٌة على مدخالت األطراف.المملكة العر
الدول النامٌة متقاربة التفكٌر حول أكد مندوبا الهند واألرجنتٌن على مقترح 

التجمٌع. ودعمت العدٌد من األطراف مقترح مندوب كٌنٌا نٌابة عن 
المجموعة األفرٌقٌة لهٌكلة قسم التخفٌف حول: الهدف العالمً طوٌل األجل 

ٌّف، وااللتزامات الفردٌة، والسمات، والترتٌبات واآللٌات الخا ص بالتك
 واختصاصات وسلطات الهٌئة الحاكمة.

درجة مئوٌة وعارض تناول  2أو  1,5طالب مندوب بولٌفٌا تضمٌن حد 
تح ً. حذر مندوب البرازٌل من إعادة فاألسواق واستخدام األراض

ثات الناجمة عن إزالة المبادرة المعززة لخفض االنبعاالمفاوضات حول 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة والذي ٌرى أنها مرتبطة بالقسم 
الخاص بالتموٌل. طالب مندوب المملكة العربٌة السعودٌة بتضمٌن القضٌة 

 الخاصة بالمساواة.
اقترحت العدٌد من األطراف استخدام مقترح المجموعة األفرٌقٌة كنقطة 

 دٌد بأن تتعامل كل المقترحات مع العمل المستقبلً. بداٌة. وطالب الع
وبعد مناقشات مستفٌضة حول الطرٌق إلى األمام، اقترحت بٌرٌز، ووافقت 
األطراف، على أن ٌعمل الرئٌسان المتشاركان على أساس كل المدخالت 
وإعداد "سٌاق ُمحاٌد" ال ٌؤثر سلباً على موقف التفاوض وال ٌعمل على 

 ت عناوٌن مختلفة."تكتٌل" النص تح
اقترح مندوب النروٌج أن ٌتم تضمٌن الفقرات فً النص تحت عنوان واحد 

 فقط وأال ٌتم تكراره عدة مرات. ووافقت األطراف على هذا االقتراح.
: قام ارتور رونج مٌتزجر، المٌسر المتشارك، بتٌسٌر أعمال بناء القدرات

بشأن عدم  140البدٌل الثانً من الفقرة  الدورة. ركزت المناقشات على تفعٌل
وجود أٌة مؤسسات جدٌدة و البدٌل الثالث من نفس الفقرة بشأن تعزٌز 

 المؤسسات القائمة.
/الصٌن، مع 77ورداً على دعوات مندوب الصٌن، نٌابًة عن مجموعة الـ 

مندوبً البلدان النامٌة األخرى، لتوضٌح وجهات نظر البلدان المتقدمة حول 
سد الثغرات الموجودة فً مجال بناء القدرات، أشار مندوب الوالٌات  كٌفٌة

المتحدة إلى دور اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ 
 والشبكة االستشارٌة المعنٌة بالتموٌل الخاص بمبادرة التكنولوجٌة المناخٌة.

شبكة تكنولوجٌا المناخ ناقشت الدول ما إذا كان من الممكن أن ٌصبح مركز و
آلٌة لبناء القدرات الالزمة لالتفاقٌة الجدٌدة. وقال مندوبو سانت لوسٌا وغٌرها 
من الدول أن بناء القدرات ٌتجاوز الجوانب الفنٌة. وأشار مندوب سوازٌالند 
إلى أن مهام آلٌة التكنولوجٌا من كانكون ال تتالءم مع المهام المقترح فً 

 .1-140الفقرة 
العمل الذي أُجري بٌن هذه الدورة والدورة التالٌة للفرٌق العامل  وحول

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز، اقترحت األطراف عدة 
أمور من بٌنها: توضٌح وجهات نظر األطراف حول بدائل النص 
وتسلسله،واإلصدار الثالث للنص، وإحدى ورش العمل، وقائمة من إعداد 

 من المؤسسات القائمة التً تعمل على بناء القدرات.األمانة    تتض
 

: قام توسً مبانو مبانو، المٌسر المتشارك، بتٌسٌر أعمال الدورة، التكنولوجيا
مقترحاً مناقشات مفاهٌمٌة حول مختلف الفقرات. عارض مندوب الصٌن، 

/الصٌن،  حٌث ذكر   أن الهدف من  تكلٌف 77نٌابًة عن مجموعة الـ 
متشاركٌن للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل الرئٌسٌن ال

 المعّزز هو مواصلة عملٌة التبسٌط.
 4-131بعد أن وافقت األطراف على دمج المقدمتٌن الواردتٌن فً الفقرة 

بالنص الموحد بشأن العناصر الخاصة بحقوق الملكٌة الفكرٌة، دفع مندوب 
من التبسٌط، داعٌاً إلى االنتقال إلى  أسترالٌا بأنه من الصعب إجراء المزٌد

 فقرات أخرى.
اقترح مندوبا النروٌج والوالٌات المتحدة االنتقال إلى المناقشات المفاهٌمٌة، 

/ الصٌن ومندوب جنوب أفرٌقٌا. 77وعارضهما فً ذلك مندوب مجموعة الـ 
ائل وأشار مندوبا الوالٌات المتحدة والهند إلى إمكانٌة زٌادة تبسٌط بعض البد

  الواردة فً الفقرة.
من النص الموحد بشأن تعزٌز آلٌة  132ثم ناقشت األطراف الفقرة 

التكنولوجٌا / الترتٌبات المؤسسٌة، وقال مندوب كندا أنه ال ٌمكن إجراء مزٌد 
من التبسٌط فً النص. ودفع مندوبو الوالٌات المتحدة والنروٌج وأسترالٌا 

/ 77مندوب مجموعة الـ القرار. قال بضرورة معالجة هذه القضاٌا فً نص 
أن المناقشة الخاصة باللغة التً ٌنبغً  الصٌن ومندوب جنوب أفرٌقٌا

 استخدامها فً القرارات تتجاوز صالحٌات الفرٌق.

 الهيئات الفرعية

فرق االتصال: التوجيه المنهجي للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة 
وتدهور الغابات في البلدان النامية )الهيئة الفرعية  عن إزالة األحراج

وافقت األطراف على إحالة مسودة النتائج للمشورة العلمية والتكنولوجية(: 
إلى الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة للنظر فٌها، باإلضافة إلى 

مزٌد من التوجٌه نحو أنظمة معلومات  القرار حول: ثالثة من مسودات
والتوجٌه نحو النهج واألسالٌب غٌر السوقٌة والتوجٌه نحو فوائد إزالة  الحماٌة

 الكربون.

ترسل روبرت بامفو )غانا(، رئٌس فرٌق االتصال أن هذه المفاوضات  قال
إشارة إٌجابٌة للغاٌة لتنفٌذ المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن 

ان النامٌة، وأضافت لٌدٌا ووجتال إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلد
رئٌس الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة أن هذه المفاوضات 

 "نموذجاً ٌحتذى به فً المفاوضات". 

أعرب العدٌد من األطراف عن تقدٌرهم لنتائج أعمال هذا البند من جدول 

على  األعمال، حٌث أعلنت مندوبة بنما عن تطلعها إلى تركٌز االهتمام
مفاوضات الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز، 
وأشار مندوب االتحاد األوروبً إلى أنه من الممكن تحسٌن التوجٌه نحو 

 أنظمة معلومات الحماٌة.

: قدمت انكً هٌرولد، الرئٌسة المتشارك، من البروتوكول 8و  7و  2المواد 
ٌتم النظر فً القرار األول والثانً المرفقٌن مسودة النتائج، مشٌرة إلى أنه س

خالل الدورة الثالثة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة. 
وأوضحت أنه سٌتم إحالة القرار المرفق بشأن تحدٌث البرنامج التدرٌبً لفرق 

مؤتمر األطراف العامل بوصفه  خبراء المراجعة إلى الدورة الحادٌة عشر من
اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو. بعد إدراج اإلشارة إلى الروابط بٌن 
هذا البند الفرعً والبند الخاص بعدم وجود التزام مقدر كمٌاً بالحد من 
االنبعاثات وخفضها، بناًء على طلب مندوب االتحاد الروسً، وافق فرٌق 

رة العلمٌة االتصال على إحالة مسودة النتائج إلى الهٌئة الفرعٌة للمشو
 والتكنولوجٌة للنظر فٌها.

 
متطلبات المحاسبة وإعداد التقارير والمراجعة لألطراف المدرجة في المرفق 

الهيئة األول بدون التزامات مقدرة كمياً بالحد من االنبعاثات وخفضها )
عرض جٌلرمً دو برادو )لٌما(،  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية(:

مسودة النتائج وأشار إلى أن المداوالت سوف تستمر فً  الرئٌس المتشارك،
على  الدورة الثالثة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة

ص المقدم من األطراف. كما وافق فرٌق االتصال على تقدٌم مسودة أساس الن
 النتائج إلى الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.

مكرر( من تعدٌل الدوحة  7 -3ل نص القسم ز )المادة توضٌح حو
أنكً هٌرالد الرئٌس المتشارك مسودة النتائج  تلبروتوكول كٌوتو: قدم

لالستمرار فً النظر فً هذه األمور فً الدورة الثالثة واألربعٌن للهٌئة 
عتبار البدائل الموجودة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة مع األخذ فً اال

ق كعناصر لمسودة قرار. وبعد عقد مناقشات حول المرفق، وضع ً المرفف
حول "متوسط االنبعاثات  من البدائل 2اً حول القسم فرٌق االتصال أقواس

الهٌئة الفرعٌة مسودة النتائج إلى  السنوٌة" فً مسودة القرار ووافق على إحالة
 للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة للنظر فٌها.

 
 :االجتماعيسياسة المناخ التي تستجيب للنوع  ورشة عمل حول

تولت فٌرونٌكا نونهالنهال جوندو إدارة الجزء الثانً من ورشة العمل التً 
 تركز على التخفٌف وتنمٌة ونقل التكنولوجٌا.

فً عمل مركز  االجتماعًقدم أعضاء الفرٌق عروضاً حول: جوانب النوع 
وشبكة تكنولوجٌا المناخ واللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا، وجهود مرفق البٌئة 

 االجتماعً، وسٌاسة وخطة عمل النوع االجتماعًالعالمٌة فً ترسٌخ النوع 
فً  االجتماعًالخاص بالصندوق األخضر للمناخ، وتحسٌن مكونات النوع 

اخ الذي ٌستجٌب للنوع مشروعات آلٌة التنمٌة النظٌفة، وتموٌل المن
بموجب  االجتماعً، وتكنولوجٌا التخفٌف التً تستجٌب للنوع االجتماعً

 االجتماعًاالتفاقٌة اإلطارٌة، واحتٌاجات التكنولوجٌا التً تستجٌب للنوع 
 على مستوى الدول فً أفرٌقٌا.

وتناولت المناقشات: إشراك المرأة فً نزع الكربون من االقتصادٌات، 
لٌة التنمٌة النظٌفة، ودور برنامج المنح الصغٌرة لمرفق البٌئة ومشروعات آ

ونقص  ،االجتماعًالعالمٌة فً تموٌل المشروعات التً تستجٌب للنوع 
 .االجتماعًمعرفة وفهم المساواة فً النوع 

 
 في األروقة

بدأ ٌوم الثالثاء بأعضاء وفود تملؤهم السعادة والفخر من المفاوضات التً 
اختتمت بند جدول أعمال الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة حول 

للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة التوجٌه المنهجً 
عدٌد على أن العمل فً األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة. واتفق ال

هذه القضٌة فً بون قد وضع سابقة إٌجابٌة جٌدة فً المرونة والتوصل إلى 
حلول وسط. ومع ذلك لم تمتد هذه الروح االحتفالٌة إلى كل بنود الهٌئات 
الفرعٌة حٌث أشار البعض بٌأس إلى أن عدم مرونة عدد محدود من 

ن أي محتوى فً سوف تمنع تضمٌ 2015 -2013األطراف حول مراجعة 
 مسودة النتائج.

الفرٌق العامل المخصص المعنً ولم تصل روح التفاؤل إلى مفاوضات 
بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز حول نص االتفاق الجدٌد، مما دعا أحد 
المالحظٌن ذوي الخبرة أن ٌعبر عن أسفه وٌشٌر إلى أنه بٌنما كانت 

" حول القضاٌا اإلجرائٌة، األطراف فً األسبوع الماضً "تتحدث إلى بعضها
إال أنه عند مناقشة القضاٌا الموضوعٌة "تراجعوا إلى مواقفهم التً تمسكوا 

ن فً بون، تساءل البعض عن رة طوٌلة". وحٌث لم ٌتبق سوى ٌومابها لفت
مدى قدرة األطراف على بناء الثقة التً تولدت من عملٌة تبسٌط وتنقٌح 

 اٌا الحقٌقٌة المعروضة أمامهم".النص، والبدء فً التعامل مع "القض
 


