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 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ المنعمد في بون
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واصل مؤتمر تغٌر المناخ المنعمد فً بون أعماله ٌوم السبت. خالل فترة 
ما بعد الظهٌرة، اجتمع الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس 
لتٌسٌر التفاعل بٌن األطراف وبٌن ممثلً لجنة التكٌف وفرٌك الخبراء 

ندوق المعنً بألل البلدان نمواً واللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل والص
األخضر للمناخ. كما اجتمعت خالل الفترة نفسها جلسة عامة مشتركة 
غٌر رسمٌة للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 
والتكنولوجٌة والفرٌك العامل المخصص. وانعمدت المشاورات غٌر 

 الرسمٌة واألحداث الممررة على مدار الٌوم. 
 علمية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة ال

فً مشاورات غٌر من اتفاق باريس )النهج غير السولية(:  8-6المادة 
رسمٌة حول المبادئ الشاملة، الترح أحد األطراف إدراج إتاحة السلع 
بجودة وأسعار متشابهة ضمن المبادئ، فً حٌن عارضت بعض 
األطراف إدراج مبادئ، مشٌرٌن إلى أن اتفاق بارٌس ٌحدد المبادئ 
بالفعل. وطلب العدٌد من المندوبٌن إدراج نص حول تجنب االزدواجٌة 
فً العمل فً إطار اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ 
وغٌرها من المنتدٌات متعددة األطراف. وطلب عدد للٌل من البلدان 
تضمٌن أمثلة على النهج غٌر السولٌة مثل السٌاسات واالستراتٌجٌات. 

ث هٌو سٌلى )جزر المالدٌف( المٌسر المتشارن على تجنب إعداد ولد ح
لابمة بالنهج غٌر السولٌة لترن الخٌارات مفتوحة. والترح مندوبو بضعة 
بلدان إضافة عنصر جدٌد حول الشفافٌة. وفٌما ٌتعلك بوظابف إطار النهج 
غٌر السولٌة، دعا أحد األطراف إلى مزٌد من النماش، وذكرت مجموعة 

طراف أنه من الضروري أن تتناول النهج غٌر السولٌة اآلثار من األ
(. 4-6والمادة  2-6االجتماعٌة وااللتصادٌة للنهج السولٌة )المادة 

وتباٌنت وجهات نظر األطراف حول ما إذا كانت جمٌع النهج غٌر 
السولٌة تحتاج إلى تحمٌك األهداف الثالثة المدرجة فً اتفاق بارٌس. 

ماٌو/  15صدار ثانً من التمرٌر التجمٌعً ٌوم االثنٌن وسوف تتم إتاحة إ
 آٌار.

ً للمادة  فً من اتفاق باريس:  2-9أساليب حساب الموارد المالية وفما
مشاورات غٌر رسمٌة، أجرى أوتً هونكاتوكٌا )فنلندا( المٌسر المتشارن 
منالشة حول الدعم المعبأ من المساعدات العامة. ورأى العدٌد من مندوبً 

لدان النامٌة أن وضع التعارٌف ٌجب أن ٌسبك إجراء منالشات حول الب
أسالٌب اإلبالغ. وتساءل البعض عما إذا كانت االستثمارات التً تعببها 
أطر الدعم ٌنبغً أن تحسب ضمن موارد تموٌل المناخ أم ال، فً حٌن 
دفع بعض مندوبً البلدان المتمدمة بضرورة ذلن. ولال مندوب أحد 

 ٌنبغً أن ٌكون كل االستثمار الزابد من ممول واحد فمط. الفرق أنه ال
وأشار آخرون إلى التحدٌات، بما فً ذلن تحدٌد السببٌة، ونَسب الدعم 
للمصارف اإلنمابٌة متعددة األطراف، ولعدد المزدوج. وسوف تستمر 

 المنالشات. 
 :إطار التكنولوجيا الذي نص عليه اتفاق باريس

ا( المشاركة فً تٌسٌر المشاورات غٌر تولى ارن إلفرٌدي )النمس
الرسمٌة. وعلمت األطراف على ورلتٌن غٌر رسمٌتٌن لدمهما المٌسران 

 المتشاركان.
وفٌما ٌتعلك بهٌكل اإلطار، دعت عدة أطراف إلى توضٌح مدى المواءمة 
مع التمٌٌم الدوري لإلضافة إلى عملٌة التحدٌث المستمبلٌة لإلطار. ولد 

 شات "السابمة ألوانها".عارض البعض المنال
والترحت األطراف طلب مدخالت من اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز 
وشبكة تكنولوجٌا المناخ حول كٌفٌة تناسب عملهم مع اإلطار. ورحب 
الكثٌرون بتتبع االستعداد التكنولوجً ودورة التكنولوجٌا، فً حٌن 

 اعترض أحد المندوبٌن على االلتراح األخٌر.
ت مجموعة واحدة على أن اإلطار ٌنبغً أن ٌدعم تنفٌذ المساهمات وشدد

ً والتغٌٌر التحوٌلً. وعارض أحد األطراف اإلشارة إلى  المحددة وطنٌا
 "التغٌٌر التحولً".

وفٌما ٌتعلك بمبادئ اإلطار، فضلت بعض األطراف اإلشارة إلى السمات 
مسودة النتابج. العامة فمط، فً حٌن عارض الكثٌرون إدراج المبادئ فً 

وسٌموم المٌسران المتشاركان بمراجعة األوراق غٌر الرسمٌة ومسودة 
 النتابج.

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
لدم مندوبو البرتغال ورومانٌا األحداث الممررة: التمييم متعدد األطراف: 

ً تمدٌمٌة.  واالتحاد الروسً وسلوفٌنٌا وإسبانٌا والوالٌات المتحدة عروضا
وب الوالٌات المتحدة أثناء تأكٌده على أن بإمكانه الحدٌث عن وأفاد مند

اتجاهات االنبعاثات الماضٌة والحالٌة، دون التحدث عن السٌاسات 
بٌنما  2005المستمبلٌة، واشار إلى أن االنبعاثات لد انخفضت منذ عام 

زاد الناتج المحلً اإلجمالً. وطرحت األطراف أسبلة حول عدة أمور 
؛ وحول ما إذا كانت 2005ب انخفاض االنبعاثات بعد عام من بٌنها، سب

هنان خطط آللٌة السوق؛ وحول مساهمات الصندوق األخضر للمناخ، 
 وحول تمٌٌم المنافع االلتصادٌة للسٌاسات المناخٌة.

وعند اختتام عملٌة التمٌٌم متعدد األطراف، وصف توماس شروزكزو، 
الكربون وتدابٌر كفاءة استخدام ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ، تسعٌر 

الطالة، ونشر الطالة المتجددة، ومبادرات الحراجة بأنها سٌاسات 
 مشتركة.

: خالل الفترة الصباحٌة، لخص أرى لجنة باريس المعنية ببناء المدرات
هتاال ممرر الجلسة المنالشة التً أجرٌت فً الٌوم السابك وأشار إلى 

بمة ووضع الخطوط العرٌضة إلدارة ضرورة التكامل مع العملٌات الما
المعارف وتبادلها والتنسٌك على مختلف المستوٌات فً مجاالت العمل 
الممكنة للجنة بارٌس. ثم انعمدت اللجنة بشكل غٌر رسمً الستكمال 

 المنالشات حول خطة العمل ومسابل أخرى.
وخالل فترة الظهٌرة، اعتمدت اللجنة ممررات بشأن جمٌع بنود جدول 

(، بما فً ذلن ما ٌلً: خطة PCCB/2017/1/4-9مال المتبمٌة )األع
؛ إرشادات وتوجٌهات 2019-2017العمل الدورٌة للجنة خالل الفترة 

حول بوابة بناء المدرات؛ وأوجه الترابط مع الهٌبات المشكلة األخرى 
والكٌانات العاملة فً اآللٌة المالٌة. وأوضح الربٌسان المتشاركان للجنة 

خطة العمل تشكل نهجاً عاماً، وأشارا إلى أنه سٌتم االنتهاء من  بارٌس أن
صٌاغة التفاصٌل فٌما بٌن الدورات، مع وضع مدخالت المرالبٌن فً 

 االعتبار، حسب االلتضاء.
وفً ختام االجتماع، شكر الربٌسان المتشاركان أعضاء لجنة بارٌس 

 والمرالبٌن على النتٌجة الناجحة.
: فً أحد فرق االتصال، دعا الحكومية الدوليةترتيبات االجتماعات 

الربٌس كولٌن بٌن )جزر سلٌمان( إلى تبادل وجهات النظر حول تعزٌز 
مشاركة الجهات المعنٌة من غٌر األطراف. وأشاد كثٌرون بحلمة العمل 

 ماٌو/ أٌار، وتمرٌر األمانة ذي الصلة. 9التً عمدت ٌوم الثالثاء الموافك 
حات الرامٌة إلى التفرٌك بٌن الجهات المعنٌة من غٌر وفٌما ٌتعلك بالممتر

األطراف للحماٌة من تضارب المصالح المحتمل، أٌدت جمٌع األطراف 
الشمول والشفافٌة، ولكنها اختلفت حول الحاجة إلى معاٌٌر تتعلك 

 بالسٌاسات أو المشاركة.
وصف مندوب الوالٌات المتحدة سٌاسة تضارب المصالح الممترحة بأنها 

سوء تطبٌك للمفاهٌم". وشدد مندوب المملكة العربٌة السعودٌة على "
ضرورة إدراج المصالح االجتماعٌة وااللتصادٌة فً هذه العملٌة. ورفض 
مندوب النروٌج، "المشاركة المتباٌنة"، وأٌده فً ذلن مندوب أسترالٌا، 

اع مشٌراً إلى أن تحدٌد المعاٌٌر سٌكون صعباً. ودعا مندوب كندا إلى اتب
مبدأ الشمولٌة بٌن مجموعات الجهات المعنٌة بأكملها. وأفاد مندوب الٌابان 

 أن تنفٌذ اتفاق بارٌس ٌتطلب مشاركة جمٌع الجهات المعنٌة.
دعا مندوبو كل من االكوادور، والصٌن، وكوبا، وأوغندا، نٌابةً عن ألل 

ابةً عن البلدان نمواً إلى تمدٌم وثابك وتمارٌر. ووافك مندوب السنغال، نٌ
المجموعة األفرٌمٌة، مشًٌر إلى أنه مع ضرورة مشاركة الجمٌع، ال بد 
من وضع لواعد. ولال مندوب الصٌن أن المساواة االجرابٌة ال تؤدى 

 بالضرورة الى مساواة موضوعٌة ودعا إلى "إدارة أفضل".
والترح مندوب االتحاد األوروبً، بدعم من مندوبً النروٌج وأسترالٌا، 

اذ إجراءات لتعزٌز مشاركة الجهات المعنٌة من خالل عدة طرق إلى اتخ
من بٌنها المساعدات والحوارات. واستفسر مندوب الفلبٌن عن اآلثار 

 المالٌة المترتبة على تعزٌز مشاركة الجهات المعنٌة.
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نشرة مفبوضبث 

      األرض         

 سٌموم الربٌس المتشارن بمراجعة مسودة النتابج.   
 لمشورة العلمية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية ل

لدمت األمانة ورلة عن التحول العادل لفرٌك العمل  تدابير االستجابة:
(FCCC/TP/2016/7 وعلك الكثٌرون على جدواها. وطلب المٌسر )

المتشارن أندري ماركو )بنما( تمدٌم مدخالت حول المذكرة التوضٌحٌة 
ا العدٌد من مندوبً التً سٌموم بإعدادها المٌسران المتشاركان. ودع

البلدان النامٌة إلى إعداد دراسات حالة، والعمل فٌما بٌن الدورات، 
ومواصلة العمل من جانب فرٌك الخبراء التمنٌٌن. ولد عارض مندوبو 
بعض البلدان المتمدمة ذلن، مشجعٌن على العمل أثناء الدورات وإلى 

بنتابج ، والترحوا الخروج 2018مزٌد من التوضٌح خالل مراجعة 
 "محاٌدة". واتفمت األطراف على أهمٌة التعاون مع المنظمات الدولٌة.

 الفريك العامل المخصص المعني باتفاق باريس
تولت سارة باعشن )المملكة العربٌة السعودٌة( الربٌسة المتشاركة رباسة 
فرٌك االتصال. وألر مندوبو لجنة التكٌف وفرٌك الخبراء المعنً بألل البلدان 

والصندوق األخضر للمناخ واللجنة الدابمة المعنٌة بالتموٌل عن مهمتهم نموا 
 الناشبة عن نتابج بارٌس والعمل الجاري.

وشدد مندوب إٌران، نٌابةً عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر، على وتٌرة 
التمدم "المترابط" وشدد على ضرورة لٌام الفرٌك العامل المخصص بتحدٌد 

ثغرات فً تموٌل المناخ وتمسٌم العمل بٌن الهٌبتٌن الفرعٌتٌن التوصٌات لسد ال
 بشأن سبل التنفٌذ.

والترح مندوب إثٌوبٌا، نٌابةً عن ألل البلدان نمواً، أن ٌموم الربٌسان 
المتشاركان للفرٌك العامل المخصص باآلتً: تشجٌع لجنة التكٌف وفرٌك 

ما وتمدٌم تمرٌر مشترن إلى الخبراء المعنً بألل البلدان نمواً على إنجاز عمله
الدورة الثالثة والعشرٌن لمؤتمر األطراف؛ ودعوة هذه الدورة إلى إحالة مهمة 
وضع أسالٌب االعتراف بجهود التكٌف إلى الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ للتوصل إلى 
نتابج ٌتم النظر فٌها خالل دورة مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع 

. وشدد مندوب بوتسوانا، نٌابةً عن المجموعة 2018أطراف االتفالٌة لعام 
 األفرٌمٌة، على ضرورة تمدٌم التوجٌه للهٌبات المشكلة.

ورحب مندوب أسترالٌا، نٌابةً عن مجموعة المظلة، ومندوب االتحاد 
 األوروبً وغٌرهم، بالتمدم الذي أحرزته الهٌبات المشكلة.
لطت اللجنة الدابمة ورداً على األسبلة المطروحة وعلى أمور أخرى، س

المعنٌة بالتموٌل الضوء على أن عملٌات التمٌٌم التً تجرى كل سنتٌن توضح 
الثغرات وتدفمات تموٌل المناخ ذات الصلة بعمل الفرٌك العامل المخصص 
بشأن لٌاس الدعم واإلبالغ عنه والتحمك منه. وأوضحت لجنة التكٌف أنها 

بوصفه اجتماع أطراف االتفالٌة من تمدم تمارٌر إلى مؤتمر األطراف العامل 
 خالل مؤتمر األطراف.

ولالت الربٌسة المتشاركة باعشن أن النتابج التً توصل لها الفرٌك العامل 
 المخصص سوف توضح المنالشات.

سانشٌز )إكوادور(  دعا نٌكوالس زامبرانو البالغات الخاصة بالتكيف:
المٌسر المتشارن إلى الحصول على آراء حول اآللٌات والمرونة. واتفمت 
األطراف على ضرورة تجنب العبء اإلضافً على البلدان النامٌة. وأشار 

من االتفاق )معلومات عن  8-13البعض إلى أن البالغات المتضمنة المادة 
أو وسٌلة. وباإلشارة إلى أن اآلثار المناخٌة والتكٌف( ٌمكن أن تشكل آلٌة 

األطراف ٌمكن أن تختار الوسٌل أو اآللٌة، دعا العدٌد منها إلى التركٌز على 
بعض العناصر المشتركة لإلرشاد. لدم بٌث الفندر )كندا( المٌسر المشارن 
جدوال لعناصر ممكنة تجمع بٌن الموابم الممدمة من لبل من األطراف. 

بتحدٌث مذكرتهما غٌر الرسمٌة وشجعا وسٌموم المٌسران المتشاركان 
 األطراف على التشاور على الجدول. وستستمر المشاورات غٌر الرسمٌة.

دعت زولٌسا نغوادال )جنوب أفرٌمٌا( المٌسرة  عملية التمييم العالمي:
المشتركة إلى الحصول على آراء بشأن المدخالت. واتفمت األطراف على 

)مصادر المدخالت إلى عملٌة التمٌٌم  21- / م أ 1من الممرر  99أن: الفمرة 
العالمً( ٌمكن أن توفر األساس لوضع لابمة غٌر شاملة للمدخالت؛ وٌنبغً 
ضمان التوازن بٌن المدخالت الخاصة التكٌف والتخفٌف وسبل التنفٌذ؛ وأن 
الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ هً مصدر ألفضل العلوم 

ختلف البلدان النامٌة بتمدٌم مدخالت بشأن الخسابر المتاحة. وطالبت م
واألضرار، فً حٌن أن بعض البلدان المتمدمة النمو تساءلت حول أساس 
إدراجها. وأشارت عدة بلدان نامٌة إلى المدخالت بشأن المساواة، حٌث 
عارضت بعض البلدان المتمدمة وجود مسار عمل منفصل بشأن المساواة. 

لى ضرورة تحمٌك التوازن بٌن مصادر الهٌبة وشددت بعض األطراف ع
الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر المناخ والمصادر غٌر التابعة لها ومعاٌٌر 

 اختٌار المدخالت من األطراف بخالف الدول.
تولت سارة باعشن )المملكة  مسائل أخرى: مسائل باستثناء صندوق التكيف:

أعمال هذه الجلسة، وفٌما ٌتعلك  العربٌة السعودٌة( الربٌس المتشارن تٌسٌر
بعملٌة وضع هدف تموٌلً جماعً كمً جدٌد، الترح العدٌد من البلدان النامٌة 
أن ٌمدم مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف االتفالٌة مهام 
للمنالشات بشأن هذا البند لتحدٌد شكل واسالٌب المفاوضات. وحث أحد 

فً ألرب ولت ممكن"، بٌنما طالب طرف األطراف على تناول هذا البند "
آخر إدراجه فً جدول أعمال مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف 
االتفالٌة، وعارض النظر فٌه فً مداوالت الدورة األولى لمؤتمر األطراف 

العامل. وعارض أحد األطراف النظر فً هذه المسألة فً إطار الهٌبة 
 الفرعٌة للتنفٌذ.

شن الربٌس المشارن   "لمطة سرٌعة" على المولف، مشٌرة إلى ثم لدمت باع
ما ٌلً: "ٌمكن لألطراف أن تثٌر الموضوع المتعلك بتدابٌر االستجابة فً 
إطار منالشات الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 

م أو والتكنولوجٌة ذات الصلة"؛ وٌمكن أن تختلف اآلراء بشأن الحاجة إلى مها
والٌة لوضع اسالٌب وطرابك لالعتراف بجهود التكٌف وبشأن ما إذا كانت 
اسالٌب البالغات المالٌة لفترة السنتٌن مدرجة بالفعل فً أعمال مؤتمر 
األطراف؛ وٌمكن دمج المنالشات بشأن التوجٌهات )األولٌة( للكٌانات العاملة 

ندوق الخاص بتغٌر فً اآللٌة المالٌة وصندوق البلدان األلل نموا  والص
 المناخ.

وسٌموم الربٌسان المشاركان بإعداد أول اصدار لمذكرة غٌر رسمٌة بحلول 
 ماٌو/آٌار. 15ٌوم االثنٌن 

الجلسة العامة المشتركة غير الرسمية بين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
المعني  المخصص والفريك العاملوالتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ 

 باتفاق باريس
أشار رؤساء الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس والهٌبة الفرعٌة 
للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة إلى الروابط بٌن المسابل 
المدرجة فً جداول األعمال الخاص بكل جهة منهم والمتصلة ببرنامج عمل 

 وفود إلى فابدة تتبع التمدم الذي أحرزته األمانة.بارٌس. وأشار العدٌد من ال
ولال مندوب الملدٌف، نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، إن إطار 
الشفافٌة ومفاوضات عملٌة التمٌٌم العالمً ٌنبغً أن تتعامل مع الخسابر 

 واألضرار.
مٌٌم وعلمت عدة بلدان نامٌة على الروابط بٌن عدة أمور من بٌنها عملٌة الت

العالمً والبنود الخاصة بالفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس 
بشأن اتصاالت التكٌف والهدف المالً العالمً وبنود الهٌبة الفرعٌة للمشورة 
العلمٌة والتكنولوجٌة بشأن نمل التكنولوجٌا والمحاسبة المتعلمة بالتموٌل الذي 

 وطنٌا والشفافٌة.تم تعببته بتوجٌهات من المساهمات المحددة 
سوٌسرا من إلامة روابط مصطنعة، وأكد على لٌمة  مندوب وحذر

االجتماعات المشتركة. والترح مندوب الصٌن إجراء مشاورات مشتركة بٌن 
عمل الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس بشأن توجٌهات 

عٌة للمشورة المساهمات المحددة وطنٌا، والهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفر
 العلمٌة والتكنولوجٌة بشأن المعلومات المتعلمة بالتموٌل.

وحث مندوب غواتٌماال، نٌابة عن الرابطة األفرٌمٌة ألمرٌكا الالتٌنٌة ومنطمة 
البحر الكارٌبً، على ضرورة الفهم المشترن للروابط المشتركة باالسترشاد 

ولها؛ ضرورة وجود باألسبلة المتعلمة بما ٌلً: المسابل التً ٌجري تنا
وأٌن ٌتم اتخاذ المرارات النهابٌة؛  مدخالت من بنود أخرى من جدول األعمال

 وضرورة وجود مساحة لمزٌد من المدخالت.
ودعت مندوبة المملكة العربٌة السعودٌة إلى مواصلة المنتدى المحسن بشأن 

 أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة.
ة بالفعالٌات المشتركة ولالوا إنه سٌتم واشار الرؤساء إلى االلتراحات المتعلم

 إصدار "تمرٌر" بشأن الروابط فً الدورة الثالثة والعشرٌن لمؤتمر األطراف.
 في األرولة

وفً ختام األسبوع األول، تأمل أعضاء الوفود فً كٌف ٌمكن أن ٌساعد هذا 
االجتماع على دفع الحٌاة فً اتفاق بارٌس. ورحب كثٌرون بالروح الطٌبة 

شاركة اإلٌجابٌة فً األٌام الملٌلة الماضٌة، وال سٌما فً التمٌٌم المتعدد والم
األطراف، حٌث أدرن أعضاء الوفود المولف الصعب لألطراف فً 
المشاركة بطرٌمة بناءة وودٌة. ومع ذلن، تم االستماع إلى مخاوف بشأن 

تً التوازن غٌر المتكافا للتمدم المحرز فً جمٌع بنود جدول األعمال، وال
أشار إلٌها جو تٌندال الربٌس المشارن للفرٌك العامل المخصص المعنً 
باتفاق بارٌس، لابال إن رؤساء الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ، والهٌبة الفرعٌة 
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة، والفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق 

لعمل المعمد الذي بارٌس هم إعادة تجسٌد لفرلة "اتجاه واحد". وبالنظر إلى ا
ٌجب المٌام به، لال أحد أعضاء الوفود ذوي الخبرة أننا لد تضطر إلى أن 

 نغمات متعددة".“ندرن أن الفرلة تعزف 
 
 


