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الدورة الثانية  
واألربعون لمييئات 

  20 # الفرعية

 :مؤتمر تغّير المناخ الُمنعقد في بون 
 5102يونيه/ حزيران  01األربعاء 

ٌّر المناخ الُمنعقد فً بون أعماله ٌوم األربعاء   ٌونٌه/ 10واصل مؤتمر تغ
ٌَّسرة بموجب  الفرٌق العامل حزٌران. وٌعقدت فً الصباح المجموعات الُم

 2المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز حول: مسار العمل 
( عام/ الهدف، والتنفٌذ وااللتزام. وفً فترة بعد 2020)طموح ما قبل 

الظهٌرة، ُعقدت حول التخفٌف والتموٌل، وفً المساء حول األحكام 
 .2ائٌة والمؤسسٌة ومسار العمل اإلجر

لهٌئة اكما انعقدت طوال الٌوم فرق االتصال والمشاورات الرسمٌة بموجب 
 الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.

 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز
تولت دٌان بالك لٌن إدارة هذه الجلسة  المجموعات الُميَّسرة: عام/ الهدف:

ٌُحدد "خرٌطة   وطالبت بتعلٌقات حول جدول الُمٌسرٌن المتشاركٌن الذي 
 لمختلف أجزاء هذا القسم" وٌشمل الموضوعات والفقرات التً تم مناقشتها.

اقترح مندوب االتحاد األوروبً وأسترالٌا النظر فً أن بعض األطراف ال 
قسم. أشارت بعض األطراف أن هذا القسم ٌجب أن ترى الحاجة إلى هذا ال

ٌكون موجزاً. أضاف مندوب البرازٌل أنه ٌجب أن ٌحدد االلتزامات 
القانونٌة على أن ٌتم توضٌح التفاصٌل فً األقسام األخرى. طالب مندوب 

 توفالو بقسم خاص باألهداف العامة وتحدٌد األهداف فً األقسام األخرى.
اف بوجود خانة حول الروابط مع األقسام األخرى طالبت العدٌد من األطر

 فً نص جنٌف، باإلضافة إلى تضمٌن اإلشارة إلى الفقرات الفرعٌة.
ٌّف  طالبت العدٌد من األطراف بنهج متوازن وٌتضمن إجراءات التك
المعززة وُسُبل التنفٌذ، كما طالب مندوب توفالو بوضع أهداف قصٌرة 

 ازات الدفٌئة وتثبٌت درجة الحرارة.األجل وطوٌلة األجل حول تركٌز غ
أشار مندوب االتحاد األوروبً إلى أن الجدول ال ٌتضمن التحول العادل 
لالقتصادٌات التً تتسم بانخفاض غازات الدفٌئة، وأشار مندوب الهند إلى 
أنه ال ٌتضمن أٌضاً المساواة فً النوع اإلجتماعً. اقترح مندوب الصٌن 

تزامات/ المساهمات المتباٌنة". أشار مندوب استخدام المصطلحات: "االل
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى أنه ٌفضل االحتفاظ بـ "االلتزامات/ 

 المساهمات/ اإلجراءات".
وحول المبادئ العامة، َسلََّط مندوب السودان الضوء على المسئولٌات 

صة. أكد المشتركة لكن المتباٌنة، والقٌادة من الدول المتقدمة والظروف الخا
مندوبا مالٌزٌا والهند على ُسُبل التنفٌذ فً سٌاق المساواة والمسئولٌة 
التارٌخٌة. حذر مندوب بولٌفٌا من تضمٌن معنى نقل المسئولٌات إلى 
الجهات الفاعلة من غٌر الدول وطالب باإلشارة إلى الموازنة العالمٌة 

 للكربون وأُُمنا األرض.
ٌَّسران المتشار كان جمع مدخالت األطراف وإخطار وسوف ٌتولى الُم

للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل الرئٌسٌن المتشاركٌن 
 المعّزز بالمناقشات.

قدمت سارة باشن، الُمٌسر المتشارك، جدوالً ٌتضمن  التنفيذ وااللتزام:
تجمٌع لمقترحات األطراف حول تفكٌك وتفرٌغ القسم وذلك بناًء على نسخة 

 ه/ حزٌران الخاصة بالنص الذي تم تبسٌطه ودمجه.ٌونٌ 4
ٌَّسرٌن المتشاركٌن لجهودهما، واقترح  قدمت العدٌد من األطراف الشكر للُم

ٌَّسران مندوبا االتحاد األوروبً و الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن ٌقوم الُم
المتشاركان بتجمٌع المقترحات فً خانة واحدة. أشار مندوب نٌوزٌلندة إلى 

الجدول ٌوضح العوامل المشتركة التً تشٌر إلى إمكانٌة الُمضً قُُدماً  أن
 بالنص.

الرابطة اقترح مندوب االتحاد األوروبً ومندوب كولومبٌا، نٌابة عن 
المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً، ومندوب النروٌج أن ٌتم استخدام 

حزٌران التً تم تنقٌحها وتجمٌعها للُمضً قُُدماً فً  ٌونٌهة/ 8نسخة 
 المناقشات. وطالب مندوب فنزوٌال بتناول الشكل القانونً أوالً.

مقابل  2015ناقشت األطراف العناصر التً سٌتم تضمٌنها فً اتفاق 
 .باٌنالقرارات والتفعٌل والت

لجنة لترتٌبات االلتزام كعنصر  أشارت العدٌد من الدول إلى إنشاء جهة/
 فً محور االتفاقٌة وأضافت أن القسم ٌمكن أن ٌكون قصٌراً.

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً ونٌوزٌلندة دعم مندوبو 
الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً آلٌة لتسهٌل االلتزام وكندا و

ندوب النروٌج آلٌة ذات قسمٌن لتغطً ٌتم تطبٌقها على الجمٌع. اقترح م
 االلتزامات القانونٌة والعناصر غٌر الُملزمة قانوناً.

دعم مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة ومندوب الصٌن 
ومالٌزٌا والهند   التباٌن فً القسم وطالب مندوب الصٌن بترتٌبات التزام 

 لدول النامٌة.للدول المتقدمة وتسهٌل لعملٌات التنفٌذ فً ا
 وافقت األطراف على أن ٌقوم الُمٌسران المتشاركان بإعداد جدول ُمجمع.

افتتح اٌا ٌوشٌدا الُمٌسر المتشارك الجلسة، وطلب من : 5مسار العمل 
األطراف تقدٌم وجهات نظرهم حول الوثٌقة التً تتضمن مدخالت 

ٌونٌه/  9الُمٌسرٌن المتشاركٌن التً تم توزٌعها مساء ٌوم الثالثاء 
 حزٌران.

/الصٌن أن ٌتم إعادة هٌكلة 77مجموعة الـطلب مندوب مالً نٌابة عن 
الوثٌقة بحٌث تكون األقسام طبقاً للترتٌب التالً: التمهٌد، التعجٌل بعملٌة 

 التنفٌذ، عملٌة الفحص التقنً والمراجعة.
الرابطة /الصٌن وكولومبٌا، نٌابة عن 77أشار مندوبو مجموعة الـ

أقل البلدان نٌابة عن  ،وبنجالدٌش ،ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً المستقلة
الناقصة مثل معارف وممارسات الشعوب األصلٌة، نمواً، إلى العناصر 

مندوبا  والمزاٌا المشتركة للتنوع االقتصادي وتدابٌر االستجابة. ذكر
 2الصٌن وجنوب أفرٌقٌا أن العمل الذي سٌتم بموجب مسار العمل 

 .2020سٌكون األساس التفاق ما بعد 
/الصٌن 77مجموعة الـباإلشارة إلى التقارٌر التً قُدمت مؤخراً من 

الوالٌات ، طالب مندوبو 2ومجموعة السالمة البٌئٌة حول مسار العمل 
وبً وأسترالٌا بتوفر وقت لمناقشتها المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األور

بصورة كاملة. دعم العدٌد من مندوبً الدول النامٌة استخدام وثائق 
المدخالت كأساس للعمل الذي ٌتم وطالبوا بالمراجعة بناًء على مدخالت 
األطراف قبل الجلسة المسائٌة. عارض مندوبو االتحاد األوروبً 

ة والنروٌج وأسترالٌا وكندا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ونٌوزٌلند
استخدام وثٌقة المدخالت كأساس لمزٌد من المناقشات حٌث ذكروا أن 

. 2معظم العناصر الخاصة بها خارج نطاق والٌة ومهام مسار العمل 
ٌُمكن أن ُتعزز من  أكدت العدٌد من الدول النامٌة على أن العناصر التً 

ٌّر المناخ لما قبل   اق المهام.هً داخل نط 2020طموح تغ
ٌَّسرة.  استمرت المناقشات فً الجلسة المسائٌة للمجموعة الُم

طالب فرانس بٌرٌز الُمٌسر المتشارك بتعلٌقات األطراف حول  التخفيف:
 "األداة التقنٌة" الُمحدثة لتوضٌح النص.

بت العدٌد من األطراف  كخطوة إلى األمام وحددت الروابط مع  باألداةَرحَّ
نص. أشار العدٌد من األطراف إلى أن بعض القضاٌا األقسام األخرى لل

ٌمكن أن تكون مالئمة ضمن عناوٌن متعددة. دعم عدد كبٌر من األطراف 
 مقترح البرازٌل لتوضٌح البدائل الخاصة بالتماٌز والتباٌن.

طالب مندوب الهند بإصدار آخر لمقترح الُمٌسرٌن المتشاركٌن قبل تقدٌمه 
ٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان لفرللرئٌسٌن المتشاركٌن ل

للعمل المعّزز. أشار بٌرٌز إلى أن تعقٌبات األطراف سوف ٌتم إبالغها 
 للرئٌسٌن المتشاركٌن.
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ثم طلب من أعضاء الوفود تحدٌد عناصر النص التً سٌتم وضعها فً 
القرارات وفً االتفاقٌة. أشارت العدٌد من األطراف وتشمل الصٌن 

بٌة السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة وجنوب أفرٌقٌا والمملكة العر
الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً إلى أنه من وشٌلً نٌابة عن 

السابق ألوانه مناقشة موضع العناصر. أكد مندوب الرابطة المستقلة ألمرٌكا 
بٌنها: الالتٌنٌة والكارٌبً على أن االتفاقٌة ٌجب أن تتضمن عدة أمور من 

المبادئ ودرجة الحرارة طوٌلة األجل وااللتزامات. وافقت العدٌد من 
األطراف على أن الفقرات التً تتضمن عناصر متغٌرة ومتطورة ٌجب أن 
تكون فً مقررات مؤتمر األطراف. ذكر مندوب توفالو الحاجة إلى التفرٌق 

تفاقٌة بٌن مقررات مؤتمر األطراف التً سٌتم إصدارها قبل دخول هذه اال
 فً حٌز التنفٌذ وتلك التً سٌتم إصدارها بعد ذلك.

اقترح مندوب سوٌسرا أن القرارات ستكون مطلوبة لتفعٌل االتفاقٌة وتناول 
القضاٌا التً ٌجب التعامل معها قبل دخول االتفاقٌة فً حٌز التنفٌذ. كما 

ً اقترح مندوب أسترالٌا تناول الترتٌبات المؤقتة وكٌف سٌتم تضمٌنها ف
 القرارات.

اقترح مندوبا النروٌج والبرازٌل وضع األسواق كعنصر أساسً فً االتفاقٌة 
بٌنما ٌمكن أن ٌتم التعبٌر عن تفاصٌل األسواق فً المقررات. اقترح العدٌد 
البدء فً برنامج عمل لتبنً مقررات لتفعٌل االتفاق. أكد مندوب االتحاد 

 تكون فً االتفاقٌة. األوروبً على أن التزامات التخفٌف ٌجب أن
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن  قضاٌا تعادل األثر الكربونً اقترح مندوب 

واستراتٌجٌات تنمٌة االنبعاثات المنخفضة وهدف درجة الحرارة طوٌل 
 األجل ٌجب أن ٌتم تناولها فً االتفاقٌة.

مندوب نٌوزٌلندة على أنه بغض النظر عن رغبة األطراف فً رؤٌة  أكد
اتفاقٌة دائمة أم ال، إال أن العناصر الدائمة ٌجب أن ٌتم تناولها فً االتفاقٌة. 
وشدد على أن األطراف ٌجب أن تتحلى بالشفافٌة فً تقدٌم التقارٌر حول 

 تقدٌم االلتزامات لبناء الثقة.
رٌن المتشاركٌن سٌتم إصداره كوثٌقة مخرجات شرح بٌرٌز أن مقترح الُمٌس

وأن كل مدخالت األطراف سٌتم إبالغها للرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌق 
 العامل المخصص.

عرض جورج واموكوٌا الُمٌسر المتشارك المقترحات الفنٌة  األطر الزمنية:
للُمٌسرٌن المتشاركٌن والتً تم إعدادها استجابة لنداء األطراف لوجود أداة 
لمناقشة هذا القسم. وأشار إلى أن األطراف قامت بتبادل "مفٌد للغاٌة" 
للمفاهٌم المتعلقة بالموضوعات والفقرات الفرعٌة فً القسم والتً كانت 

 بمثابة األساس للمقترحات الفنٌة.
كما أشار إلى الفقرات فً البدٌلٌن الموجودٌن فً النص الُمجمع، ووافقت 

للفرٌق العامل المخصص سٌن المتشاركٌن األطراف على تقدٌمها للرئٌ
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز كمدخالت إلعداد نص ُمبسط قبل 

 الدورة التالٌة للفرٌق العامل.
عرض جورج بورستنج الُمٌسر المتشارك النص الُمنقح والمبسط التمويل: 

كما  ٌونٌه/ حزٌران. 9والذي تم تعدٌله بناًء على مناقشات ٌوم الثالثاء 
اقترح تقدٌم النص إلى الرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌق العامل المخصص 
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز ووافقت األطراف على هذا االقتراح. 
ثم بدأت األطراف مناقشة مفاهٌمٌة لتقدٌم مدخالت إضافٌة للرئٌسٌن 

 ./الصٌن77المتشاركٌن طبقاً لمقترح بولٌفٌا نٌابة عن مجموعة الـ
/الصٌن واإلكوادور نٌابة عن الدول النامٌة 77مجموعة الـوصف مندوبو 

متقاربة التفكٌر ومندوبو دول أخرى أن التموٌل هو عنصر ٌساعد على 
من  7 -4/الصٌن أن المادة 77تحقٌق الطموح. واقترح مندوب مجموعة الـ

امل مع االتفاقٌة اإلطارٌة )تنفٌذ التزامات الدول النامٌة( هً األساس للتع
المسئولٌات المشتركة لكن المتباٌنة. ذكر مندوب البرازٌل أن االتفاقٌة ٌجب 
أن تعمل على تعزٌز االلتزامات الحالٌة بٌنما تجد "أسالٌب خالقة لإلشارة 

 إلى أنه سٌكون هناك إجراءات من الجمٌع".
طالب مندوب نٌوزٌلندة بضرورة ضمان أن االتفاقٌة ستؤدي إلى مخرجات 

أشار مندوب االتحاد األوروبً إلى أن النص الخاص بالتموٌل ٌجب فعالة. 
 أن ٌستفٌد من االتفاقٌة اإلطارٌة بٌنما "ٌرصد العالم كما هو".

/الصٌن 77وفٌما ٌتعلق بنطاق ومصادر التموٌل، أشار مندوب مجموعة الـ
أن وضوح النطاق مطلوب لتحدٌد كٌفٌة قٌام الدول النامٌة بالمساهمة فً 

. طالب مندوب بلٌز نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة بتحدٌد االتفاق
درجة  1,5هدف لتموٌل المناخ بحٌث ٌحتفظ بزٌادة درجة الحرارة دون 
 مئوٌة. طالبت العدٌد من الدول النامٌة بدعم مالئم وٌمكن توقعه.

أكد مندوب االتحاد األوروبً على ارسال إشارة إلى القطاع الخاص  
إلى "تحوٌل الترٌلٌونات" إلى التنمٌة منخفضة الكربون  حول الحاجة

والمقاومة للمناخ. اقترح مندوب ناورو وجود التزامات أساسٌة على كل 
األطراف لتقدٌم مصادر للعمل الوطنً. أكد مندوب كندا على الحاجة إلى 

تعظٌم التدفقات المالٌة على المستوى العالمً وأشار إلى أن المناقشات 
همات واإلجراءات ٌجب أن تسبق تلك الخاصة بالنطاق حول المسا
 والمصادر.

أكد مندوبا الهند والسعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة على أن المصادر 
العامة  ٌجب أن تكون المصدر الرئٌسً. وأشار مندوب المكسٌك على 
الحاجة إلى كل المصادر. أشار مندوب سوٌسرا نٌابة عن مجموعة 

ة إلى أن الظروف المختلفة تحتاج إلى أدوات ومصادر السالمة البٌئٌ
 مختلفة.

دعمت العدٌد من الدول ومنها مالوي نٌابة عن أقل البلدان نمواً 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ضرورة إدراك الظروف الُمحددة ونٌوزٌلندة و

لدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة وأقل البلدان نمواً وتشمل الوصول ل
 عم واالستعداد له.المباشر للد

 الهيئات الفرعية
لهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة )ا 5102 -5102فرق االتصال: مراجعة 

نظر فرٌق االتصال برئاسة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية(: 
لٌون تشارلز )غرٌنادا( فً عناصر مسودة النتائج التً ُتشٌر إلى عدة 

ٌّر المناخ  أمور من بٌنها: مساهمات الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغ
والخبراء اآلخرٌن للدورة الرابعة لحوار الخبراء الُمنظم، والبدء فً النظر 

، والتقارٌر المقدمة من األطراف، 2015 -2013فً نتائج مراجعة 
وتقدٌر الُمٌسرٌن المتشاركٌن لحوار الخبراء المنظم واألمانة، وتقرٌر 

ق النهائً الخاص بحوار الخبراء المنظم، وتشجٌع األطراف على الحقائ
أثناء اشتراكهم فً  2015 -2013االستمرار فً النظر فً مراجعة 

 الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.
عارض مندوبا السعودٌة والصٌن الفقرات غٌر اإلجرائٌة. وحٌث لم ٌتم 

قت األطراف على فقرتٌن ُتشٌران إلى أن الهٌئتٌن الوصول إلى اتفاق، اتف
الفرعٌتٌن قد بدأتا فً النظر فً تقرٌر حوار الخبراء المنظم وتقارٌر 
األطراف ووافقت على االستمرار فً النظر فً هذا األمر فً الدورة 
الثالثة واألربعٌن للهٌئتٌن الفرعٌتٌن. ووافقت األطراف على إحالة هذه 

ة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة لهٌئاالنتائج إلى 
 والتكنولوجٌة للنظر فٌها.

لهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة اتدابير االستجابة )
أخطر إدوارد كالفو الُمٌسر المتشارك المشاركٌن  العلمية والتكنولوجية(:

لمسودة النتائج. بأن المشاورات غٌر الرسمٌة قد نتج عنها توصٌات    
لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ أن النتٌجة ُتَمِكن األطراف اأشار أمنه ٌاوفولً رئٌس 

من الُمضً قُُدماً فً هذه القضٌة. عبرت لٌدٌا ووجتال رئٌس الهٌئة 
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة عن أملها فً أن تستمر روح 

مسودة النتائج للنظر فٌها  المرونة والتفاهم. ووافقت األطراف على تقدٌم
لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ/ الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة امن ِقَبَل 

 والتكنولوجٌة.
 في األروقة

على الرغم من صفاء وُزرقة السماء فً بون، إال أن الصباح قد بدأ 
بمناقشة ُملبدة حول مهام مختلف المجموعات المتفاوضة. فقد ناقش 

 2015 -2013نت مهام ونطاق والٌة مراجعة أعضاء الوفود إذا كا
تتضمن تقدٌم توصٌات أساسٌة لمؤتمر األطراف بٌنما عانت مفاوضات 
الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز حول 

 من االختالف حول نطاق عمل الفرٌق. 2020طموح ما قبل 
دٌربان للعمل  ودارت مناقشات الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج

المعّزز الخاصة باالتفاقٌة الجدٌدة حول تبسٌط وتجمٌع النص، وفً 
المساء عبر البعض عن تفاؤل محدود حول التقدم الذي تم. كما عبر 
العدٌد من أعضاء الوفود عن أسفهم من أنه بعد تسعة أٌام من العمل 

تفاوض الشاق لم ٌكن من الممكن تحقٌق الوضوح فٌما ٌتعلق بالبدائل وال
 على النص.

ا  وحٌث لم ٌتبق سوى ٌوم واحد، تساءل أحد المراقبٌن ذوي الخبرة عمَّ
ستبدو علٌه نتائج مؤتمر بون، واألهم من ذلك، كٌف سٌتم قٌاس نجاح 
هذه الدورة. وحٌث وافقت معظم األطراف على أن المقٌاس "لٌس هو 

لدٌهم طرٌقاً طوٌالً لتحوٌل  عدد الصفحات" إال أنهم شعروا أنهم الٌزال
 نص جنٌف إلى اتفاق بارٌس.

 
سٌكون ملخص وتحلٌل لنشرة  ملخص وتحليل نشرة مفاوضات األرض:

مفاوضات األرض الخاص بمؤتمر تغٌر المناخ المنعقد فً بون  متاحاً 
  على الموقع اإللكترونً:   2015ٌونٌه/ حزٌران  14ٌوم  األحد 

http://www.iisd.ca/climate/sb42/   
 


