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مؤتمر تغير المناخ المنعمد في بون
 88-8مايو /آيار 7182
ٌفتتح الٌوم مإتمر بون لتغٌر المناخ وسٌستمر حتى  18ماٌو /أٌار.
وٌتؤلف االجتماع من الدورة السادسة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ
والدورة السادسة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة ،وكذلن الجزء الثالث من الدورة األولى للفرٌك العامل
المخصص المعنً باتفاق بارٌس.
ومن المتولع أن ٌستكمل الجزء الثالث من الدورة األولى للفرٌك
العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس عمله بشؤن عناصر برنامج
عمل اتفاق بارٌس وذلن فً إطار المهام الموكلة إلٌه ،التً من الممرر
االنتهاء منه بحلول عام  .2018وتشمل هذه العناصر :المساهمات
المحددة وطنٌا؛ بالغات التكٌف؛ وإطار الشفافٌة للعمل والدعم؛ التمٌٌم
العالمً؛ وآلٌة تسهٌل التنفٌذ وتعزٌز االمتثال .وسٌبدأ الفرٌك أٌضا فً
النظر فً المسائل المتعلمة بصندوق التكٌف باإلضافة إلى عدة أمور
أخرى.
وٌوجد لدى الدورة السادسة واألربعون للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ جدول
أعمال مطول ٌشمل :تمدٌم التمارٌر والمسائل المتصلة بآلٌة التنمٌة
النظٌفة والل البلدان نموا وخطط التكٌف الوطنٌة واالستعراض
الثالث لصندوق التكٌف وبناء المدرات وتدابٌر االستجابة .وفً سٌاق
برنامج عمل اتفاق بارٌس ،ستنالش الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ طرائك
وإجراءات تشغٌل واستخدام (أ) السجل/السجالت العامة فٌما ٌتعلك
بالمساهمات المحددة وطنٌا والبالغات المتعلمة بالتكٌٌف ،ونطاق
وطرائك التمٌٌم الدوري آللٌة التكنولوجٌا.
ومن المتولع أن تنظر الدورة السادسة واألربعون للهٌئة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً عدة أمور تتضمن برنامج عمل
نٌروبً والزراعة والعلم والمراجعة وتدابٌر االستجابة والمسائل
المنهجٌة بموجب االتفالٌة وبروتوكول كٌوتو .وفٌما ٌتعلك باتفاق
بارٌس ،ستنظر الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً عدة
لضاٌا منها :إطار التكنولوجٌا والمسائل ذات الصلة بالمادة ( 6النهج
التعاونٌة)؛ وطرائك محاسبة الموارد المالٌة الممدمة وتعبئتها من خالل
التدخالت العامة.

خلفية مختصرة حول اتفالية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ وبروتوكول كيوتو
بدأت االستجابة الدولٌة السٌاسٌة لتغٌر المناخ بتبنً اتفالٌة األمم
المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ فً عام  ،1992ولد وضعت هذه
االتفالٌة اطار العمل الذي ٌهدف إلى تثبٌت مستوى غازات الدفٌئة فً
الغالف الجوي وذلن بهدف تجنب "التدخالت الخطٌرة الناشئة عن
أنشطة بشرٌة" .ولد وصل عدد األطراف المولعة على االتفالٌة التً
دخلت حٌز التنفٌذ فً  21مارس /آذار  1994إلى  197طرفا.
وفً دٌسمبر/كانون األول  1997اعتمد مإتمر األطراف فً دورته
الثالثة بروتوكول كٌوتو التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر
المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعٌة والدول فً مرحلة
التحول اللتصادٌات السوق بتحمٌك أهداف تخفٌض االنبعاثات .ولد
وافمت هذه الدول المعروفة باسم االطراف المدرجة فً المرفك األول

لالتفالٌة االطارٌة ،على تخفٌض اجمالً انبعاثات ستة من غازات
الدفٌئة بمتوسط  %5دون مستوٌات  1990فً الفترة من -2008
( 2012فترة االلتزام األولى) وبؤهداف محددة تختلف من دولة
ألخرى .هذا ولد دخل بروتوكول كٌوتو حٌز التنفٌذ فً 16
فبراٌر/شباط  2005وولع علٌه اآلن  192طرفا .وفً دٌسمبر/
كانون االول عام  ، 2015اتفك مإتمر األطراف فً دورته الحادٌة
والعشرٌن التً عُمدت فً بارٌس ،فرنسا على اتفاق بارٌس الذي
ٌنص على أن الدول ستمدم المساهمات المحددة وطنٌا والمتزاٌدة
بصورة تدرٌجٌة وأن ٌتم مراجعة التمدم الكلً فً التخفٌف والتكٌف
سبُل التنفٌذ كل خمس سنوات فً عملٌة التمٌٌم العالمً .دخل اتفاق
و ُ
بارٌس حٌز التنفٌذ فً  4نوفمبر/تشرٌن الثانً  ، 2016واعتبارا ً من
 7ماٌو/أٌار  2017صدق علٌه  144طرف من أصل  195من
األطراف المولعة على االتفاق.
المفاوضات طويلة األجل فيما بين  7112إلى  : 7112انعمدت
الدورة األولى لمإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
فً بروتوكول كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً عام  2005حٌث تمرر
إنشاء الفرٌك العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات
اإلضافٌة لألطراف المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول
كٌوتو طبما للمادة  9-3من البروتوكول ،وتُلزم هذه المادة األطراف
المدرجة فً المرفك األول بالنظر فً التعهد بالتزامات إضافٌة لبل
سبع سنوات على األلل من نهاٌة فترة االلتزام األولى .وفً
دٌسمبر/كانون األول  2007انعمد مإتمر األطراف فً دورته
الثالثة عشر ،وانعمد مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
األطراف فً بروتوكول كٌوتو فً دورته الثالثة فً بالً ،إندونٌسٌا
ونتج عنه االتفاق على خارطة طرٌك بالً للمضاٌا طوٌلة األجل.
وألر مإتمر األطراف فً دورته الثالثة عشر خطة عمل بالً وأنشؤ
الفرٌك العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل
بموجب االتفالٌة لٌكون مسإوالً عن أعمال التخفٌف والتكٌف
والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء المدرات والرإٌة المشتركة حول العمل
التعاونً طوٌل األجل .واستمرت المفاوضات حول االلتزامات
اإلضافٌة للدول األطراف المدرجة فً المرفك األول ضمن أعمال
الفرٌك العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة
لألطراف المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول كٌوتو.
وتحدد الموعد النهائً الختتام المفاوضات ذات المسارٌن فً
كوبنهاغن ،الدانمرن .2009

كوبنهاغن :عُمد مإتمر األمم المتحدة لتغٌر المناخ فً
دٌسمبر/كانون األول  2009فً كوبنهاغن ،الدانمرن .ولد شهد
هذا الحدث رفٌع المستوى نزاعا ً حول الشفافٌة والعملٌة ذاتها .وبعد
منالشات مطولة  ،وافمت الوفود على "االحاطة علماً" باتفاق
كوبنهاجن وإلى مد والٌات المجموعات المتفاوضة حتى الدورة
السادسة عشر لمإتمر األطراف والدورة السادسة لمإتمر األطراف
العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو فً .2010
وفً عام  ، 2010أعلنت ما ٌزٌد على  140دولة دعمها التفاق
كوبنهاغن .كما لدمت ما ٌزٌد على  80دولة معلومات حول أهداف
أو أعمال التخفٌف لدٌها.
كانكون :عُمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌر المناخ فً
دٌسمبر/كانون األول  2010فً كانكون ،المكسٌن حٌث لامت
األطراف باعتماد اتفالٌات كانكون ،ووافمت األطراف على النظر

ٌشترن فً كتابة وتحرٌر هذا العدد من نشرة مفاوضات األرض  Earth Negotiations Bulletin© enb@iisd.orgد .جنٌفر آالن ،وبٌتً أنتونٌتشو  ،ورٌشكٌش رام
بنداري ،والٌس بٌسٌواكس  ،وأرون كوسبً ود .ماري لومً .الترجمة العربٌة :نهى الحداد .المحرر الرلمً :كٌارا وورث .المحرر د .بامٌال تشاسٌن ( .)pam@iisd.orgمدٌر
الخدمات اإلخبارٌة للمعهد الدولً للتنمٌة المستدامة ( : )IISDالنجستون جٌمس جوري السادس "كٌمو" (ٌ .)kimo@iisd.orgتم اصدار نشرة مفاوضات األرض بواسطة
المعهد الدولً للتنمٌة المستدامة .الجهات المانحة للنشرة هً االتحاد األوروبً ،والمملكة العربٌة السعودٌةٌ .ؤتً الدعم العام للنشرة خالل سنة  2017من الوزارة االتحادٌة للبٌئة
وحماٌة الطبٌعة وسالمة المبان ً والسالمة النووٌة فً ألمانٌا ،ووزارة البٌئة واألرض والبحر بإٌطالٌا ،ووزارة البٌئة فً الٌابان (من خالل معهد االستراتٌجٌات البٌئٌة العالمٌة)
ووزارة الشئون الخارجٌة والتجارة فً نٌوزٌلندا ،ووزارة الشئون الخارجٌة فً السوٌد ،وحكومة سوٌسرا (المكتب الفٌدرالً السوٌسري للبٌئة) ،وسوان إنترناشٌونال .تم توفٌر
تموٌل خاص لتغطٌة هذا المإتمر بواسطة االتحاد األوروبً والمملكة العربٌة السعودٌة .تموٌل ترجمة النشرة إلى اللغة الفرنسٌة لدمته الحكومة الفرنسٌة ،ومماطعة كٌبٌن ،والمنظمة
الدولٌة للدول الناطمة بالفرنسٌة/معهد التنمٌة المستدامة للدول الناطمة بالفرنسٌة .اآلراء المتضمنة فً النشرة هً آراء المإلفٌن وال تعكس بالضرورة وجهة نظر المعهد الدولً
للتنمٌة المستدامة أو غٌره من الجهات المانحة .وٌمكن استخدام ممتطفات من هذه النشرة فً المطبوعات غٌر التجارٌة مع التنوٌه األكادٌمً المناسب للمصادر .للحصول على
معلومات عن النشرة  ،بما فً ذلن طلبات توفٌر الخدمات اإلخبارٌة ،اتصل بمدٌر الخدمات اإلخبارٌة من خالل برٌده اإللكترونً ( ،)kimo@iisd.orgتلٌفون +1-646-536-
 ، 7556أو على العنوان التالً فً نٌوٌورن بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America :
ٌمكن االتصال بفرٌك نشرة مفاوضات األرض بمإتمر تغٌر المناخ فً بون – ماٌو/اٌار  2017على البرٌد اإللكترونً< jennifera @iisd.org>.:
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وشرة مفبوضبث
األرض

فً مدى كفاٌة الهدف العالمً طوٌل األجل خالل مراجعة -2013
 .2015كما ساهمت اتفالٌة كانكون فً إنشاء مإسسات وعملٌات
جدٌدة وتشمل الصندوق األخضر للمناخ وإطار كانكون للتكٌف
ولجنة التكٌف وآلٌة التكنولوجٌا والتً تتضمن اللجنة التنفٌذٌة
للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ.
ديربان :عُمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌر المناخ فً دٌربان،
جنوب أفرٌمٌا فً دٌسمبر/كانون األول  .2011وتشمل نتائج
مإتمر دٌربان موافمة األطراف على بدء عمل الفرٌك العامل
ّ
المعزز لٌُكلف بمهمة
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
"إعداد بروتوكول أو أداة لانونٌة أخرى أو نتٌجة متفك علٌها ذات
لوة لانونٌة بموجب االتفالٌة ٌتم تطبٌمها على كل األطراف" بحد
ألصى فً عام  ، 2015حتى تدخل حٌز التنفٌذ عام .2020
وباإلضافة إلى ذلن تم تكلٌف الفرٌك العامل المخصص المعنً
ّ
المعزز بالنظر فً اإلجراءات الخاصة بغلك
بمنهاج دٌربان للعمل
فجوة طموح ما لبل  2020والتً تتعلك بهدف ألل من  2درجة
مئوٌة.
الدوحة :تم عمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌّر المناخ فً الدوحة،
لطر فً نوفمبر /تشرٌن الثانً ودٌسمبر /كانون األول  .2012ولد
نتج عن هذا المإتمر حزمة من المرارات ٌشار إلٌها بـ "بوابة الدوحة
للمناخ" .وتتضمن هذه المرارات تعدٌالت على بروتوكول كٌوتو
لتحدٌد فترة التزام ثانٌة ( )2020-2013واالتفاق على إنهاء عمل
الفرٌك العامل المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة
لألطراف المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول
كٌوتو،وٌشمل أٌضا الفرٌك العامل المخصص المعنً بالعمل التعاونً
الطوٌل األجل بموجب االتفالٌة وإنهاء المفاوضات بموجب خطة عمل
بالً.
وارسو :تم عمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌّر المناخ فً نوفمبر/
تشرٌن الثانً  2013فً وارسو ،بولندا .ولد ألر االجتماع المرار
الخاص بالفرٌك العامل والذي ٌدعو األطراف إلى البدء فً أو تكثٌف
االستعدادات المحلٌة الخاصة بالمساهمات المحددة وطنٌا .كما ألرت
األطراف لرارا ً بإنشاء آلٌة وارسو الدولٌة حول الخسائر واألضرار
المتعلمة بآثار تغٌر المناخ ،وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً الدول
النامٌة.
ليما :انعمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌّر المناخ فً لٌما ،بٌرو
فً دٌسمبر /كانون األول  .2014ولد اعتمدت الدورة العشرون
لمإتمر األطراف "نداء لٌما للعمل المناخً" والذي ٌدفع المفاوضات
نحو اتفاق عام  2015وٌشمل عملٌة تمدٌم ومراجعة المساهمات
الممررة المحددة على المستوى الوطنً .كما تناول المرار تعزٌز
طموح ما لبل  .2020كما اعتمدت األطراف  19لراراً ،وتشمل هذه
المرارات عدة أمور من بٌنها :المساعدة فً تفعٌل آلٌة وارسو الدولٌة
للخسائر واألضرار ،والبدء فً برنامج عمل لٌما حول النوع
االجتماعً ،واعتماد إعالن لٌما حول التعلٌم وزٌادة الوعً.
باريس :عمد مإتمر تغٌر المناخ فً بارٌس ،فرنسا ،فً نوفمبر/
تشرٌن الثانً ودٌسمبر/كانون األول  2015ونتج عنه اعتماد اتفاق
بارٌس بشؤن تغٌر المناخ .وٌتضمن االتفاق أن تلتزم كل األطراف
باالبالغ عن مساهماتها المحددة وطنٌا التً تنوي تحمٌمها .وبحلول
عام  ،2020سٌُطلب من األطراف التً تحتوي مساهماتها المحددة
وطنٌا على إطار زمنً ٌصل حتى عام  2025أن تموم باإلبالغ عن
مساهمات جدٌدة واألطراف التً تحتوي مساهماتها المحددة وطنٌا
على إطار زمنً ٌصل حتى عام  2030أن تموم باإلبالغ عن أو
تحدٌث هذه المساهمات .وبدءا ً من عام  ،2023ستتم كل خمس
سنوات مراجعة عملٌة التمٌٌم العالمً للجهود الجماعٌة فً مجال
التخفٌف والتكٌف وسبل التنفٌذ.

المجلد  ،21رقم  692صفحت 2

مراكش  :عمد مإتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌر المناخ فً الفترة من
 7إلى  18تشرٌن الثانً  /نوفمبر  2016فً مراكش بالمغرب،
وشمل هذا المإتمر الدورة األولى لمإتمر األطراف العامل بوصفه
اجتماع األطراف فً اتفاق بارٌس .واعتمدت األطراف  35ممررا،
تتعلك عدة منها ببرنامج العمل بموجب اتفاق بارٌس ،بما فً ذلن
االتفاق على أن هذا العمل ٌنبغً أن ٌنتهً بحلول عام 2018؛ وأن
ٌخدم صندوق التكٌف اتفاق بارٌس؛ واختصاصات لجنة بارٌس
المعنٌة ببناء المدرات؛ والبدء فً عملٌة لتحدٌد المعلومات التً ٌتعٌن
تمدٌمها وفما للمادة  5-9من االتفاق (البالغات المالٌة لفترة السنتٌن
من جانب الدول المتمدمة) .واعتمدت الدورة الثانٌة والعشرون
لمإتمر األطراف أٌضا لرارات تتعلك بما ٌلً :تنفٌذ االتفالٌة ،بما فً
ذلن الموافمة على خطة العمل الخمسٌة آللٌة وارسو الدولٌة؛ وتعزٌز
آلٌة التكنولوجٌا؛ ومواصلة وتعزٌز برنامج عمل لٌما بشؤن النوع
االجتماعً.

األحداث الرئيسية بين الدورات
الدورة الخامسة واألربعون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ :انعمدت الدورة الخامسة واألربعون للهٌئة الحكومٌة الدولٌة
المعنٌة بتغٌر المناخ فً الفترة من  28إلى  31مارس  ،2017فً
غواداالخارا ،المكسٌن .واعتمدت الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة
بتغٌر المناخ ممررات بشؤن" :تغٌر المناخ واألراضً :تمرٌر خاص
للهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ بشؤن تغٌر المناخ
والتصحر وتدهور األراضً واإلدارة المستدامة لألراضً واألمن
الغذائً وتدفمات غازات الدفٌئة فً النظم اإلٌكولوجٌة األرضٌة".
"التمرٌر الخاص للهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ بشؤن
المحٌطات والغالف الجلٌدي فً مناخ متغٌر"؛ وبرنامج أمانة
الصندوق االستئمانً التابع للهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر
المناخ .ولررت الهٌئة أٌضا إنشاء فرٌك عمل مخصص معنً
باالستمرار المالً للهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ
ووافمت على اختصاصاته.
حلمة العمل المشتركة بين الوكاالت حول إطار العمل المتعلك
بالشفافية بشأن العمل والدعم :عمدت حلمة العمل هذه فً بون،
ألمانٌا ،فً الفترة من  16إلى  18مارس /آذار  .2017ونالش
المشاركون تمرٌر التمٌٌم الوطنً لالنبعاثات البشرٌة المنشؤ بحسب
المصادر وعملٌات اإلزالة بواسطة البوالٌع ،والتً أعدت باستخدام
منهجٌات الممارسات الجٌدة التً لبلتها الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة
بتغٌر المناخ ،ووافك علٌها مإتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
األطراف فً اتفاق بارٌس .ونالشوا أٌضا المعلومات المتعلمة بما ٌلً:
تتبع التمدم المحرز نحو تحمٌك الجوانب المتصلة بالتكٌف من
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً؛ وآثار تغٌر المناخ
والتكٌف فٌما ٌتعلك بالخسائر واألضرار؛ والدعم المالً ونمل
التكنولوجٌا وبناء المدرات الممدم إلى األطراف من البلدان النامٌة التً
تحتاج إلٌها .ومن المسائل األخرى التً تم النظر فٌها استعراض
الخبراء التمنٌٌن وتٌسٌر النظر فً التمدم المحرز على الصعٌد المتعدد
األطراف.
الدورة التي تسبك اجتماع الفريك العامل المخصص المعني باتفاق
باريس بشأن التوجيه اإلضافي فيما يتعلك بمسم التخفيف من المرار
 / 8م أ  :78-عٌمدت هذه المائدة المستدٌرة فً بون بؤلمانٌا فً  6ماٌو
 /أٌار  .2017ونالشت األطراف المزٌد من التوجٌهات بشؤن مالمح
المساهمات المحددة وطنٌا ً  ،فضال عن المزٌد من اإلرشادات بشؤن
المعلومات لتسهٌل وضوح وشفافٌة وفهم هذه المساهمات  ،وتوجٌهات
بشؤن المحاسبة عن هذه المساهمات.
حلمة عمل ما لبل دورة الفريك العامل المخصص المعني باتفاق
باريس حول بالغات التكيف :عمدت ورشة العمل هذه فً بون،
ألمانٌا ،فً  6ماٌو/اٌار  .2017وشارن أعضاء الوفود فً منالشة
عامة حول جمٌع الموضوعات التً تم تحدٌدها فً مراكش :الغرض
والعناصر والروابط واألدوات ومواطن المرونة .وفً فترة ما بعد
الظهر ،نالشت المجموعات هذه الموضوعات بشكل أكثر عمما.
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