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 5#    المعسز

 األحداث الرئيسية للمؤتمر الُمنعقد في بون
 5102 سبتمبر/ ايلول   3 الخميس

 عاشرالجزء التواصل انعماد  2015 أٌلولسبتمبر/  3فً ٌوم الخمٌس 
دٌربان للعمل المخصص المعنً بمنهاج  من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل

المعّزز فً بون، ألمانٌا. اجتمع أعضاء الوفود فً مجموعات ُمٌّسرة فً 
الصباح ونالشوا فً الصباح: التكٌّف والخسائر واألضرار، والتكنولوجٌا، 

والتخفٌف، والشفافٌة، واألطر الزمنٌة ونالشوا فً فترة بعد الظهٌرة:   
المدرة. كما نالشوا فً الفترة  التموٌل والتمهٌد، والتنفٌذ وااللتزام، وبناء
(. 2020)طموح ما لبل  2المسائٌة: المسم عام/الهدف ومسار العمل 

 وانعمدت طوال الٌوم االجتماعات غٌر الرسمٌة للمجموعات الُمٌّسرة.
 المجموعات الُميّسرة

 التكيّف والخسائر واألضرار
ر مندوب أشا تولى أندرٌا غورٌرو )كولومبٌا( تٌسٌر أعمال هذه الجلسة.

نادا إلى المنالشات التً تمت فً المجموعة المنبثمة حول الخسائر ٌغر
مجموعة واألضرار، وسلط الضوء على ممترحٌن: األول من مندوب 

لتنسٌك  أو هٌئة كٌان داخل/الصٌن لوضع آلٌة الخسائر واألضرار 77الـ
وأشار إلى أن هذه  ،أعمال النزوح الناتجة عن المناخ ضمن االتفالٌة

، والممترح 2020االتفالٌة سوف تحل محل آلٌة وارسو الدولٌة بعد عام 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً الثانً ممدم من مندوبً 

وسوٌسرا وأسترالٌا بؤن ٌتم التعامل مع األضرار والخسائر من خالل 
 ٌة وارسو الدولٌة.نظر فً دوام آلأن ٌتم الممررات مإتمر األطراف و

تولى الُمٌّسر المتشارن غورٌرو تلخٌص منالشات المجموعة المنبثمة 
حول التكٌّف وتشمل: إمكانٌة وضع هدف أو رإٌة عالمٌة طوٌلة األجل 
لتملٌل التعرض للمخاطر وزٌادة المدرة على التكٌّف، والُسبُل الُممكنة 

وُسبُل التنفٌذ لتحمٌك هذه الرإٌة وتشمل المشاركة فً المعلومات، 
 وتطوٌر وتحسٌن العلم.

 اجتمعت المجموعات المنبثمة للنظر فً الممترحات النصٌة.
)سوٌسرا( المشاركة فً تٌسٌر أعمال هذه  زتولى فرانس بٌرٌ التخفيف:
 الجلسة.

الترح مندوب الصٌن التركٌز على تمدٌم  فٌما ٌتعلك بالجهود الجماعٌة،
الرابطة المستملة هدف طوٌل األجل. ذكر مندوب كولومبٌا نٌابة عن 

ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً أن المسم المعنون عام/ الهدف ٌجب أن 
ٌتضمن هدف عالمً، وٌتم تفعٌله فً األلسام ذات الصلة فً االتفالٌة. 

إتمر األطراف مالئمة لتمكٌن المٌام أشار مندوب كندا إلى أن ممررات م
 باإلجراءات المتوافمة مع أحدث ما وصل إلٌه العلم.

فً المسئولٌات دعم مندوب الرابطة المستملة  تاوفوفٌما ٌتعلك بالت
ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً اإلشارة إلى التزامات كل األطراف. وأشار 

ة الخاصة بالتفاوت فً مندوبو نٌوزٌلندة وكندا والٌابان إلى أن الصٌاغ
المسئولٌات تنتمً للفمرة الخاصة بالجهود الفردٌة. أشارعدد من مندوبً 
الدول النامٌة إلى أن الجهود الجماعٌة ٌجب أن تكون مرتبطة 

من االتفالٌة  4وبالمادة  ،بالمسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة، وبالمساواة
 اإلطارٌة )االلتزامات(.

والصٌن إلى أن الجهود الفردٌة من شؤنها أن تعمل على أشار مندوبا الهند 
الوالٌات تفعٌل التفاوت فً الجهود الجماعٌة. ذكر مندوبا نٌوزٌلندة و

المتحدة األمرٌكٌة أن االتفالٌة سوف تُِمر بالتفاوت فً المسئولٌات ولكنهما 
ؤن بأكدا على الحاجة إلى جهود مشتركة وجماعٌة. الترح مندوب النروٌج 

 الفمرة الخاصة بالجهود الجماعٌة اإلطار الخاص بالجهود الفردٌة. تمدم
طالب مندوب جزر مارشال بالوضوح فً العاللة بٌن لسم عام/ الهدف 
والجهود الجماعٌة الخاصة بالتخفٌف. أشار مندوب بٌرٌز الُمٌسر المتشارن 
إلى أن المنالشات ستكون محور التمارٌر الممدمة للرئٌسٌن المتشاركٌن 

 لفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.ل
تولى توسً مبانو مبانو )جمهورٌة الكونغو  نقل وتنمية التكنولوجيا:

تٌسٌر أعمال هذه الجلسة. أشار مندوب كندا إلى التمدم  الدٌمولراطٌة(

الُمحرز فً المجموعة المنبثمة التً ُعمدت ٌوم األربعاء وأشار إلى 
المنالشات البناءة حول إطار العمل الُمعزز ولدَّم لائمة بالعناصر األساسٌة 

 لمسم التكنولوجٌا.
ٌكٌة الضوء على الوالٌات المتحدة األمرسلط مندوبا االتحاد األوروبً و

حول دور وأهمٌة التكنولوجٌا والعمل التعاونً وإرساء  اآلراءاالتفاق فً 
 وضع المإسسات فً االتفالٌة.

الترح مندوب سوازٌالند نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة المزٌد من العمل 
نحو التمٌٌم الدوري للترتٌبات المإسسٌة من خالل ممررات مإتمر 

مندوب االتحاد األوروبً أن لرار مإتمر األطراف ٌمكن  األطراف. ذكر
أن ٌعمل على تعزٌز وتموٌة المإسسات بٌنما ذكر مندوب إٌران أنه ٌفضل 

 أن ٌتم ذلن من خالل االتفالٌة.
طالب مندوب الٌابان بؤن ٌكون اإلطار الخاص بالعمل الُمعزز ُمحدد فً 

تفالٌة ٌمكن أن تكون لرار مإتمر األطراف. أكد مندوب الهند على أن اال
بمثابة "التعزٌز النهائً" لإلطار وتعكس مدى دوامه وثباته. ذكر مندوب 
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة أن إطار العمل ٌمكن أن ٌظهر فً االتفالٌة 
وفً ممررات مإتمر األطراف بحٌث تشرح األولى "ماذا" وتشرح الثانٌة 

بانو المجموعة المنبثمة على أن "كٌف". شجع الُمٌّسر المتشارن مبانو م
 تشترن فً صٌاغة حول العمل التعاونً وإطار العمل والمإسسات.

تولى فون سٌنج كوون )سنغافورة( إدارة أعمال هذه الجلسة.  الشفافية:
طالب مندوب الجزائر بتجنب نظام المٌاس واإلبالغ والتحمك المتمركز على 

حالف الدول الجزرٌة تمندوب سنغافورة نٌابة عن  عرضالتخفٌف. 
الصغٌرة فمرة لوضع إطار لهذا المسم فً االتفالٌة تشٌر إلى أن الدول 
المتمدمة سوف تلتزم بتمدٌم الدعم المالئم للمشاركة الفعّالة للدول النامٌة فً 

 نظام الشفافٌة.
ً ٌتضمن  لدم مندوب الصٌن نٌابة عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر ممترحا

ٌنها: توضٌح أن مدى لٌام الدول النامٌة بتنفٌذ ترتٌبات عدة أمور من ب
المٌاس واإلبالغ والتحمك سوف ٌعتمد على الدعم المادي الممدم من الدول 

 المتمدمة.
أكدت مندوبة االتحاد األوروبً على أن الممترحات النصٌة ٌجب أن تعمل 
 على "تمرٌب وجهات النظر" مما ٌعنً أنها تتضمن منالشات مسبمة بٌن

 األطراف ذات وجهات النظر المختلفة.
طالب مندوب الهند والبرازٌل بتحدٌد النطاق الكامل "للدعم". والترح 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تعرٌف وتوضٌح عنصر بناء المدرات. مندوب 
أن المجموعة المنبثمة التً ُعمدت ٌوم  إلى  أشارت مندوبة االتحاد األوروبً

ف طرق استخدام نظم المحاسبة. كما لامت بتجمٌع األربعاء لد حددت مختل
 متنالضة بالضرورة، حول الُمساءلة. التً لٌستوجهات النظر المختلفة، 

وافمت األطراف على عمد جلسة نهائٌة غٌر رسمٌة لالستماع إلى ممترحات 
حول العناصر الُمتضمنة فً االتفالٌة ممابل عناصر ممررات مإتمر 

 لف أنواع الدعم.األطراف وحول توضٌح مخت
تولى روبرتو دوندٌش )المكسٌن( المشاركة فً تٌسٌر  األطر الزمنية:

الُمٌّسران المتشاركان   أعمال هذه الجلسة. لدم أندرٌا غورٌرو ودٌان بالن 
ً حول المنالشات المتعلمة بالتولٌت فً  لمجموعتً التكٌّف والتموٌل تحدٌثا
المجموعتٌن. ثم نالشت األطراف لائمة بالعناصر الرئٌسٌة التً عرضها 

 الُمٌّسر المتشارن دوندٌش.
دعم العدٌد من األطراف تضمٌن التمٌٌم العام للتمدم العالمً فً االتفالٌة. 

ستمً رح مندوب البرازٌل أن تإسس االتفالٌة عملٌة للتمٌٌم على أن ت  الت
مدخالتها من العملٌات الحالٌة الموجودة باالتفالٌة اإلطارٌة مثل مراجعة 

م اوالمخرجات التً ٌجب تمدٌمها لبل ع ،مالءمة وكفاٌة التموٌلمدى 
المساهمات المحددة على واحد كحد أدنى من لٌام األطراف بتمدٌم 

مستوى الوطنً والتً تمت مراجعتها. الترح مندوب االتحاد األوروبً ال
 ن عملٌة التمٌٌم.ععمل تمرٌر تجمٌعً م
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وشرة مفبوضبث 

 األرض 

        ........................      

أكدت العدٌد من األطراف على الطبٌعة الطوعٌة للمساهمات المحددة على 
المستوى الوطنً وأكد مندوب االتحاد األوروبً على أنها ٌجب أن تكون 

 وٌل األجل فً االتفالٌة.متوافمة مع التمدم نحو الهدف ط
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة معاملة مختلفة للتكٌّف الترح مندوب 

والتخفٌف فً األطر الزمنٌة. طالب مندوب زٌمبابوي نٌابة عن 
المجموعة األفرٌمٌة بوجود مادة لتعرٌف البالغات الخاصة بمختلف 

رح مندوب مرونة لألطراف ذات المدرات المحدودة. الت جود التعهدات مع
ألل البلدان نمواً أن مصطلح "المساهمات المحددة على توفالو نٌابة عن 
مصطلح "المساهمات" ال أن شٌر إلى التكٌّف وٌ "  المستوى الوطنً

ضرورة وجود عملٌة زمنٌة موازٌة لُسبُل أشار إلى ٌنطبك على التكٌّف، و
 التنفٌذ.

)النروٌج( تٌسٌر أعمال  تولى الُمٌسر المتشارن جورج بورستنج التمويل:
 هذه الجلسة.

باإلشارة إلى سٌر المنالشات فً المجموعة المنبثمة حول النطاق، أشار 
مندوب األكوادور إلى صعوبة تفكٌن المضاٌا المتشابكة والمتماطعة. تولى 
مندوب سوٌسرا تلخٌص منالشات المجموعة المنبثمة حول المصادر وأكد 

ً تإكد أن المصادر ال ٌجب أن تكون على وجهة النظر المشتركة الت
 ممصورة على خٌار واحد.

ثم لامت األطراف بمنالشة الممترحات حول الترتٌبات المإسسٌة والممدمة 
/الصٌن وجمهورٌة كورٌا واالتحاد األوروبً، 77من مندوبً مجموعة الـ

الوالٌات المتحدة كما نالشت الممترح المشترن الُممدم من مندوبً 
 وكندا. الٌاباناألمرٌكٌة و

أشار مندوب جنوب أفرٌمٌا نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة إلى العناصر 
 11المشتركة والتشابه بٌن الممترحات مثل اآللٌة المالٌة بموجب المادة 

من االتفالٌة اإلطارٌة )اآللٌة المالٌة( والتً تعمل بمثابة اآللٌة المالٌة 
فٌا، عارض مندوب جنوب لالتفالٌة الجدٌدة. وبدعم من مندوب بولٌ

أفرٌمٌا الممترح الُممدم من جمهورٌة كورٌا لتخصٌص الصندوق األخضر 
للمناخ لٌكون بمثابة الكٌان التشغٌلً "الرئٌسً" لالتفالٌة وأشار أن ذلن 
س ٌُعٌد فتح األداة اإلدارٌة للصندوق األخضر للمناخ. ع بَّر مندوب النروٌج 

/الصٌن إلدراج 77ن مجموعة الـعن مخاوفه إزاء الممترح الممدم م
الصنادٌك المائمة بموجب االتفالٌة اإلطارٌة فً االتفالٌة الجدٌدة. أكد 
مندوب االتحاد األوروبً على المرونة وشدد على الحاجة إلى لٌام مإتمر 

ت حول األمور ااألطراف باالحتفاظ بالسلطة الكاملة التخاذ لرار
 التشغٌلٌة للصنادٌك.
داخل بٌن الممترحات، شجع بورستنج الُمٌّسر المتشارن وبعد مالحظة الت

 األطراف على تمدٌم ممترحات لتمرٌب وجهات النظر.
أشار جورج واموكوٌا )كٌنٌا( الُمٌّسر المتشارن إلى أن  التمهيد:

المجموعة المنبثمة التً ُعمدت ٌوم األربعاء لد وافمت على خمسة مفاهٌم: 
جدول أعمال التنمٌة المستدامة، والعلم، و اإلشارة إلى االتفالٌة اإلطارٌة،

واألمور المتعلمة بالدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة وألل البلدان  ،التكاملو
نمواً. وباإلشارة إلى المنالشات غٌر الرسمٌة التً انعمدت بعد المجموعة 

وانا أن مجموعة من األطراف لم تستطع سالمنبثمة، ذكر مندوب بوت
العمل ولم تشترن فً منالشات جوهرٌة. ذكر مندوبا االتفاق على أسلوب 

جواتٌماال وبولٌفٌا أن بعض األطراف اتفمت على لائمة من المفاهٌم 
 إلمكانٌة تضمٌنها فً التمهٌد.

وبعد عمل منالشة إجرائٌة عرضت األطراف وجهات نظرها حول مفهوم 
 التكامل.

. طالب مندوب أشار مندوب أسترالٌا أن منالشة التمهٌد سابمة آلوانها
االتحاد األوروبً باإلشارة إلى حموق اإلنسان، بٌنما ع بَّر مندوب زامبٌا 
عن عدم ارتٌاحه إزاء هذه اإلشارة. دعمت العدٌد من الدول اإلشارة إلى 

ة. أكد مندوبا بولٌفٌا لٌالمساواة فً النوع االجتماعً والشعوب األص
مندوب الوالٌات  واألكوادور على اإلشارة إلى أمنا األرض. عارض

المتحدة األمرٌكٌة اإلشارة إلى الحك فً التنمٌة المستدامة. دعم مندوبو 
 سوٌسرا وأسترالٌا وفنزوٌال تضمٌن الصحة.

إلى أنه سٌموم بتوزٌع ملخص للمنالشات  أشار الُمٌّسر المتشارن واموكوٌا
فً المساء وأشار إلى أن تعمٌبات األطراف علٌها ستكون جزءاً من 

للفرٌك التمارٌر الممدمة من الُمٌسرٌن المتشاركٌن للرئٌسٌن المتشاركٌن 
 العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.

المشاركة  (لكة العربٌة السعودٌةالمم)  تولت سارة باعشن التنفيذ وااللتزام:
فً تٌسٌر أعمال هذه الجلسة. تركزت المنالشات على طرق تٌسٌر التنفٌذ 

 وااللتزام فً االتفالٌة الجدٌدة.
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة االنتباه  ةمندوب توحول الطبٌعة التٌسٌرٌة، لفت

دوب إلى ممترحها حول العملٌة التشاورٌة متعددة األطراف. وصف من
الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً الطبٌعة كولومبٌا نٌابة عن 

التٌسٌرٌة للجنة التنفٌذ وااللتزام الخاصة باتفاق بازل والتً تكون مسئولة 
فً حاالت عدم االلتزام عن التعرف على االحتٌاجات من المدرات وتمدٌم 

 عمل بٌانات تحذٌرٌة.المساعدة لها، وتمدٌم المشورة لمإتمر األطراف ل
حذر مندوب أسترالٌا من أن تمدٌم وسائل بدٌلة للوصول إلى دعم التموٌل 
من خالل عدم االلتزام ٌمكن أن ٌخلك حوافز عكسٌة. أشار مندوب المملكة 

العربٌة السعودٌة إلى أن عدم االلتزام على المستوى الدولً ٌُمكن أن ٌإدي 
منازعات فً االتفالٌة. ذكر مندوب إلى تفعٌل األحكام الخاصة بتسوٌة ال

االتحاد الروسً أن معاٌٌر تحدٌد نواٌا األطراف سوف تحتاج إلى توضٌح. 
الحظ مندوب الصٌن تفضٌل بعض األطراف لفرع التنفٌذ وتساءل عن 
نطاق فرع االلتزام. طالبت مندوبة االتحاد األوروبً بآلٌة تنظر فً أداء 

ة مالئمة. كما أشارت إلى العاللة بٌن األطراف وأن ٌكون لها عوامل ُمحفز
الشفافٌة ونظام المٌاس واإلبالغ والتحمك. الترح مندوب جزر الباهاما بؤن 

 ٌتتبع األسلوب التٌسٌري االلتزام السابك و االلتزام الالحك.
المشاركة فً  تولى أرتور رونج مٌسجر )االتحاد األوروبً( بناء القدرات:

تٌسٌر أعمال هذه الجلسة. أشار مندوب الٌابان إلى منالشات المجموعة 
المنبثمة حول الترتٌبات المإسسٌة وأشار إلى أن األطراف لم تصل إلى 
مرحلة "تمرٌب وجهات النظر". ذكر مندوب المملكة العربٌة السعودٌة أن 

ٌاغة مسودة نص لم تستطع ص 2020المجموعة المنبثمة حول معالم ما لبل 
 متفك علٌه.

طالب مندوبو سوازٌالند والٌابان وأوغندة بعمد منالشات ُمحددة على أي من 
المإسسات التً ٌنبغً تدعٌمها وكٌف سٌتم ذلن، وتساءل مندوب السنغال 

ألل البلدان نمواً ومندوب جاماٌكا نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة نٌابة عن 
/الصٌن عما إذا كان 77عن مجموعة الـالصغٌرة ومندوب الصٌن نٌابة 

منتدى دٌربان حول بناء المدرات ٌمكن أن ٌتناول الفجوات الحالٌة طبماً 
 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.لممترح مندوب 

/الصٌن ومندوب السعودٌة نٌابة 77مجموعة الـمندوب وطالب مندوب الهند 
ن ٌتم نمل البدٌل عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر ومندوب السودان أ

الخاص بالترتٌبات المإسسٌة الجدٌدة إلى الجزء األول من األداة الخاصة 
 باالتفالٌة.

أشار مندوب أسترالٌا إلى أن بعض الفمرات فً الجزء األول لم ٌتم منالشتها 
 بعد وأنها ٌمكن أن تحظى باتفاق موسع.

الُمٌّسر المتشارن االتفاق فً الرأي حول وضع تعزٌز  الحظ رونج مٌتسجر
عدم وجود اتفاق عما إذا  إلى  بناء المدرات كجزء أساسً فً االتفالٌة و

كان هذا التعزٌز سٌتم من خالل المإسسات المائمة أم المإسسات الجدٌدة. 
وأشار إلى أن الُمٌّسرٌن المتشاركٌن سوف ٌعكسان هذه المنالشات فً النص 

 ٌتولٌان تجمٌع ردود أفعال األطراف ٌوم الجمعة. وسوف
 في األروقة

بٌنما لارب المفاوضون على الوصول إلى الٌوم األخٌر للمفاوضات، فمد 
عن عٌنات أحدث ، كما تساءلوا تساءلوا عما ستكون علٌه نتٌجة هذه الدورة

والذي  وجٌري والمسمى "أنمذوا دوامتنا"بن نكهات األٌس كرٌم الُممدم من 
تم تمدٌمه فً مركز بون للمإتمرات. ووصف البعض جلسة التمٌٌم التً 
ُعمدت ٌوم األربعاء بؤنها "مضٌعة للولت" وأشاروا إلى عدم الوضوح حول 

ً شٌ نجد أنالعملٌة وحول المولف الخاص بكل موضوع. ولكن  ة بمن الدعا ئا
م األربعاء لد بالتحذٌر الذي أشار إلٌه الرئٌسان المتشاركان ٌو ةالممزوج

 الظهورف لد بدأت فً ا. والحظ البعض أن المزٌد من األطاكان لهما أثر
الطرلات ورحبوا بالممترحات النصٌة الملٌلة التً تماطرت من منالشات  فً

المجموعات المنبثمة والمٌسرة وبصفة خاصة تلن المنعمدة حول التموٌل 
تفكٌر فً توجٌه بدأت بعض األطراف فً ال نوالخسائر واألضرار. وحٌ

الرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌك العامل فً عملهم المحتمل فٌما بٌن الدورات 
لبل اجتماع أكتوبر/ تشرٌن األول لال أحد المالحظٌن "دعونا نؤمل أال تكون 

 أنمذوا دوامتنا". تعنً  اإلشارة الصادرة من بون
سٌكون ملخص وتحلٌل  نشرة  ملخص وتحليل نشرة مفاوضات األرض:

متاحاً ٌوم  فاوضات األرض الخاصة  بمإتمر تغٌر المناخ المنعمد فً بون م
على المولع اإللكترونً:   2015سبتمبر/ أٌلول  6األحد 

http://www.iisd.ca/climate/unfccc/adp2-10/ 
 
 


