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 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ المنعمد في بون
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ٌوم االثنٌن. انعمدت  تؽٌر المناخ  انعمادهل بونمؤتمر واصل 

 المشاورات ؼٌر الرسمٌة واألحداث الممررة على مدار الٌوم. 

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 

: دعا هٌو من اتفاق باريس )نتائج التخفيف المنمولة دولياً( 7-6المادة 

سٌلً )جزر المالدٌؾ( المٌسر المتشارن إلى مزٌد من التعلٌمات على 

تجمٌع العناصر. وفٌما ٌتعلك بالمبادئ الشاملة، طلب أحد األطراؾ  لائمة

 للمحاسبة،إدراج الشفافٌة. وأٌدت مختلؾ األطراؾ إدراج نهج لوي 

وزٌادة التمدم والطموح، إال أن بعض األطراؾ عارضت ذلن. وحث أحد 

األطراؾ على النظر فً اآلثار االلتصادٌة واالجتماعٌة السلبٌة 

ائج التخفٌؾ المنمولة دولٌاً. وطالب البعض بإدراج أوجه واإلٌجابٌة لنت

من اتفاق بارٌس )النهج ؼٌر السولٌة(.  8-6و 2-6الترابط بٌن المادتٌن 

وحددت مجموعة من األطراؾ صندوق التكٌؾ بأنه الجهة المتلمٌة لحصة 

 العائدات. وسوؾ ٌصدر المٌسران المتشاركان إصداراً جدٌداً من النص.

 

بالمزٌد من العمل، الترح المٌسر المتشارن كٌلً كٌزٌر  وفٌما ٌتعلك

)االتحاد األوروبً(، إجراء منالشات بشأن العمل التمنً المطلوب فٌما 

إجراء منالشة  أن ٌتمبٌن الدورات، ووافمت األطراؾ على ذلن، على 

 حول النتائج.

 

خالل فترة ما بعد من اتفاق باريس )النهج التعاونية(:  6المادة 

رة، طلب المٌسر المتشارن كٌلً كٌزٌر من األطراؾ التركٌز على الظهٌ

العمل المطلوب فٌما بٌن الدورات لبل انعماد الدورة السابعة واألربعٌن 

للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة. واتفمت األطراؾ عموماً 

وا على ضرورة إجراء جولة جدٌدة لتلمً الوثائك والتمارٌر، ولكنهم اختلف

فً شأن تمدٌم إرشادات للموضوع الذي ٌنبؽً أن تركز علٌه تلن الوثائك 

والتمارٌر. وحددت مجموعة من األطراؾ مجاالت العمل المادم، بما فً 

ذلن: التعدٌالت الممابلة؛ والتخفٌؾ الشامل؛ وتحدٌد النهج التعاونٌة التً 

عربت عدة من االتفاق )النهج ؼٌر السولٌة(. وأ 8-6نصت علٌها المادة 

أطراؾ عن عدم ارتٌاحها إللرار لائمة العناصر التً حددها المٌسران 

المتشاركان كأساس لمزٌد من العمل، بما فً ذلن تمدٌم الوثائك والتمارٌر، 

فً حٌن أعرب البعض األخر عن للمه من ضٌاع العمل الذي ٌتم خالل 

فً دعوة  الدورة ما لم ٌتم توثٌمه فً نموذج ما. ولد تباٌنت األطراؾ

الجهات المعنٌة إلى تمدٌم الوثائك والتمارٌر. وأٌدت بعض األطراؾ تنظٌم 

اجتماع مائدة مستدٌرة أثناء الدورة، وشدد الملٌل من األطراؾ على 

ضرورة أال تكون مشاركة األطراؾ محدودة. ودفعت بعض األطراؾ 

ظر إلى بأن الورلات التمنٌة أو التجمٌعٌة ال تزال "سابمة ألوانها" بالن

اآلراء المتباٌنة التً ال تزال مفعلة حول المضاٌا المفاهٌمٌة. ولال آخرون 

أنه ال بد من التنسٌك الوثٌك مع المنالشات التً تدور حول إرشادات 

المساهمات المحددة وطنٌاً. وستموم األطراؾ بمراجعة اإلصدار الثانً 

والنظر فً سبل ماٌو/ أٌار،  16لمائمة العناصر ٌوم الثالثاء الموافك 

 المضً لدماً.

 

المسائل المتعلمة بالعلوم والمراجعة: البحوث وعمليات الرصد 

لدم المٌسر المشارن كرٌستٌان تكستور )ألمانٌا( مسودة نتائج  المنهجية:

منمحة استناداً إلى مشاورات ؼٌر رسمٌة. وركزت المنالشات على فمرة 

علمٌة وعمل الهٌئة مكتوبة بٌن لوسٌن تشٌر إلى أهمٌة األوساط ال

الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر المناخ فٌما ٌتعلك ببعض المضاٌا المكتوبة 

فً نماط. وفً إحدى النماط التً تشٌر إلى وضع البعد الجنسانً 

والشعوب األصلٌة والمعارؾ التملٌدٌة فً االعتبار، اتفمت األطراؾ على 

 من البعد "الجنسانً"، إدراج نص توافمً ٌشٌر إلى البعد "البشري" بدال

فً حٌن عارضت أحد األطراؾ ذلن. كما اتفمت األطراؾ على تعدٌل 

النص الوارد بٌن لوسٌن والذي ٌشٌر إلى المعلومات العلمٌة ذات الصلة 

بالمشاورات الرئاسٌة التً جرت خالل الدورتٌن الثانٌة والعشرٌن والثالثة 

باستخدام  2018ٌري لعام والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ بشأن الحوار التٌس

نص من الممرر الصادر عن مؤتمر األطراؾ فً دورته الثانٌة 

والعشرٌن بشأن هذه المشاورات. ووافمت األطراؾ على مسودة النتائج 

 بعد إجراء هذه التعدٌالت إضافةً إلى تعدٌالت طفٌفة أخرى.

 

مور )النمسا( بالمشاركة  : لام إلفرٌديإطار التكنولوجيا في اتفاق باريس

 فً تٌسٌر أعمال هذا االجتماع. علمت األطراؾ على مسودة النتائج.

 

وأشارت بعض األطراؾ إلى ضرورة مواصلة توضٌح مبادئ اإلطار فً 

الدورات الممبلة، فً حٌن عارضتها أطراؾ أخرى فً ذلن. والترح 

"، مٌم التوجٌهٌةمندوبو بعض البلدان المتمدمة بدال من ذلن اإلشارة إلى "ال

 الرأي الذي عارضه مندوبون أخرون. وهو

 

وفٌما ٌتعلك بهٌكل اإلطار، طلب العدٌد من مندوبً البلدان النامٌة التركٌز 

على ما ٌلً: تعزٌز تطوٌر التكنولوجٌا ونملها؛ إدراج مهام جدٌدة أو 

محدثة لزٌادة الطموح؛ واألدوار التً تموم بها الجهات المعنٌة فً مختلؾ 

 راحل دورة التكنولوجٌا.م

 

وفٌما ٌتعلك باإلطار الذي ٌعكس التوجٌه واإلرشاد الممدم إلى آلٌة 

التكنولوجٌا والكٌانات المعٌنة وطنٌاً، الترح مندوبو بعض األطراؾ 

النظر فً الطابع الشامل لعدة موضوعات تم االتفاق علٌها خالل الدورة 

العلمٌة والتكنولوجٌة وعاللتها الخامسة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للمشورة 
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نشرة مفبوضبث 

      األرض         

بدورة التكنولوجٌا. والترح أحد األطراؾ حذؾ بعض الموضوعات 

 و"التؽٌٌر التحولً"، فً حٌن عارض البعض األخر ذلن.

 

والترحت عدة أطراؾ اإلشارة إلى الورلات ؼٌر الرسمٌة للمٌسرٌن 

لى المتشاركٌن لرصد التمدم المحرز فً هذه الدورة دون الحكم المسبك ع

 المنالشات الممبلة. وسٌموم المٌسران المتشاركان بمراجعة مسودة النتائج.

 

: دعا بٌث الفندر )كندا( المٌسر المتشارن األطراؾ برنامج عمل نيروبي

إلى مواصلة النظر فً نص مسودة النتائج. وفٌما ٌتعلك بالطلبات الممدمة، 

برنامج عمل  طلب أحد األطراؾ إضافة نص لزٌادة تحسٌن أهمٌة وفعالٌة

نٌروبً. واتفمت األطراؾ على إدراج نص ٌشٌر إلى المساهمة المحتملة 

للبرنامج فً النهوض بأهداؾ التنمٌة المستدامة. وفٌما ٌتعلك بتحسٌن 

فعالٌة منتدى جهات التنسٌك، اتفمت األطراؾ على إثراء األنشطة الممبلة 

ارٌس. وبناء على التً ٌنبؽً االضطالع بها على نحو ٌدعم تنفٌذ اتفاق ب

الدعوة إلى الدعم، رأت األطراؾ ضرورة إدراج إشارة صرٌحة إلى 

الخبراء من البلدان النامٌة. ووافمت األطراؾ على مسودة النتائج بعد 

 إجراء هذه التعدٌالت.

 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ

 

انعمد اجتماع تماسم اآلراء األحداث الممررة: تماسم اآلراء التيسيري: 

ي على مدار الٌوم. لدم مندوبو الهند وإندونٌسٌا وإسرائٌل ومالٌزٌا التٌسٌر

ومورٌتانٌا والجبل األسود والمؽرب وجمهورٌة مولدوفا وتاٌلند 

وأوروؼواي تمارٌرهم المحدثة عن فترة السنتٌن. وركزت األسئلة 

الموجهة إلى مندوب الهند على زٌادة الطالة الشمسٌة التً تحممت فً عام 

. وسألت األطراؾ أٌضاً مندوب 2012٪ ممارنةً بعام 81ة بنسب 2016

الهند عن احتٌاجات بالده فً مجال بناء المدرات على المدى المصٌر، وما 

إذا كان استخدام اإلرشادات المتعددة للهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌر 

ً أم أنه مرونة. وطلبت األطراؾ من  ً إضافٌا المناخ لد أثبت أنه عبئا

ندوب إندونٌسٌا عدة أمور من بٌنها ما ٌلً: ما إذا كان لد تم تمٌٌم م

تكالٌؾ الدعم التمنً فً لطاع الؽابات؛ التباٌن الذي شهده لطاع استخدام 

األراضً وتؽٌٌر استخدام األراضً والحراجة على مر السنٌن؛ وعن 

 دور آلٌة التنمٌة النظٌفة فً تحمٌك ؼاٌات التخفٌؾ.

 

: لام بتٌسٌر أعمال هذا االجتماع ل التمكين المناخيالعمل من أج حوار

دٌو ساران، الرئٌس المادم للدورة الثالثة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ/ 

الدورة الثالثة عشر لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 

بروتوكول كٌوتو. وأثناء تدشٌن برنامج زمالة حماٌة المناخ للشباب، 

إسبٌنوسا، األمٌنة التنفٌذٌة التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة  أبرزت باترٌشٌا

بشأن تؽٌر المناخ أوجه الترابط بٌن التعلٌم وتوفٌر فرص العمل والعمل 

المناخً. وسلط جاكوب راٌنر، جامعة األمم المتحدة، الحاجة إلى الربط 

 بٌن البرامج األكادٌمٌة وجداول أعمال األمم المتحدة.

 

ستٌن ؼانباري جهرومً أن التصدي لتؽٌر المناخ ذكرت ماري كرٌ

ٌتطلب الشعور بالمسئولٌة الجدٌدة، ووضعت الخطوط العرٌضة ألسالٌب 

التعلم الموجه نحو العمل وطرق التعلم التعاونٌة من أجل رعاٌة 

 المواطنٌن اإلٌكولوجٌٌن والعالمٌٌن.

 

لتثمٌؾ وعرضت حلمة نماشٌة الممارسات الجٌدة والدروس المستفادة من ا

فً مجال تؽٌر المناخ. ونالش المشاركون ما ٌلً: التثمٌؾ فً مجال تؽٌر 

المناخ فً سٌاق خطط التكٌؾ الوطنٌة والممارسات المحددة وطنٌاً؛ 

وإدماج تؽٌر المناخ فً المناهج الوطنٌة؛ رسائل التثمٌؾ فً مجال تؽٌر 

ران الجهات المناخ للجمٌع؛ والنهج واألدوات والمواد الالزمة لذلن؛ وإش

المعنٌة من ؼٌر األطراؾ. وسوؾ ٌستمر حوار العمل من أجل التمكٌن 

ماٌو/ أٌار لمنالشة التدرٌب فً مجال  16المناخً ٌوم الثالثاء الموافك 

 تؽٌر المناخ والتعاون الدولً.

 

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في 

: تولى جٌرترود والنسكً )النمسا( المشاركة من اتفاق باريس 57-4المادة 

فً تٌسٌر أعمال هذا االجتماع. شارن األطراؾ فً تبادل اآلراء حول فمرات 

مسودة النص الذي أعده المٌسران المتشاركان فمرة تلو األخرى. وفً الفمرة 

التً تعكس المنالشات التً جرت فً األسبوع األول من الدورة السادسة 

ئة الفرعٌة للتنفٌذ، لدمت األطراؾ عدة التراحات بشأن اختٌار واألربعٌن للهٌ

الكلمات وعناصر إضافٌة محتملة، بما فً ذلن إمكانٌة الوصول إلى اللؽة 

 المناسبة.

 

الترح مندوب إحدى مجموعات البلدان النامٌة، إدراج فمرة حول تجنب 

امل من جدول أعمال الفرٌك الع 3االزدواجٌة مع العمل فً إطار البند 

المخصص المعنً باتفاق بارٌس )التخفٌؾ(، وعارضه فً ذلن مندوب 

مجموعة من البلدان المتمدمة. وشجع والنسكً المٌسر المتشارن األطراؾ 

 على التشاور بشكل ؼٌر رسمً. وسوؾ تستمر المشاورات ؼٌر الرسمٌة.

 

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في 

سار )السنؽال(  -: لام مادلٌن دٌوؾ من اتفاق باريس 57-2 المادة

بالمشاركة فً تٌسٌر أعمال هذا االجتماع. شارن األطراؾ فً تبادل اآلراء 

حول فمرات مسودة النص الذي أعده المٌسران المتشاركان فمرة تلو األخرى. 

وحول الفمرة التً ترصد المنالشات التً جرت خالل األسبوع األول، لدمت 

األطراؾ ممترحات بشأن اختٌار الكلمات وعناصر جدٌدة محتملة، بما فً 

 ذلن بساطة السجل وسهولة استخدامه. 

 

والترحت عدة بلدان نامٌة مطالبة األمانة بإعداد مذكرة معلوماتٌة لبل ولٌس 

بعد التمارٌر والوثائك الممدمة من األطراؾ والمرالبٌن. وسوؾ تستمر 

 المشاورات ؼٌر الرسمٌة.

 

لدم بٌبٌتوا التاسً )توفالو( المٌسر المتشارن نص خطط التكيف الوطنية: 

مسودة نتائج من شأنه تأجٌل النظر فً هذه المسألة إلى الدورة التاسعة 

(، مع الوضع 2018واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ )دٌسمبر/ كانون األول 

أخرى ذات صلة  فً االعتبار األنشطة التً ٌجري النظر فٌها فً إطار بنود

 من جدول األعمال، ووافمت األطراؾ على ذلن.

 

: لدم بوبو جالو )ؼامبٌا( المٌسر المتشارن المسائل المتعلمة ببناء المدرات

نص مسودة النتائج بشأن االستعراض الرابع لتنفٌذ إطار بناء المدرات فً 

جازه خالل البلدان التً تمر التصاداتها بمرحلة انتمالٌة، وأشار أنه مكلؾ بإن

الدورة الثالثة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ. وفً إشارته لعدم وجود نص بعد 

حول إطار بناء المدرات فً البلدان النامٌة، الترح بوبو جالو عمد مشاورات 

 ؼٌر رسمٌة إضافٌة، وهو ما أٌدته األطراؾ. 

 

ولدمت مارزٌنا تشودور )بولندا( المٌسرة المتشاركة آخر المستجدات عن 
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ائج اجتماع االجتماع األول للجنة بارٌس المعنٌة ببناء المدرات، مشٌرةً إلى نت

، وأن هذا 2012أن التمرٌر المرحلً التمنً سٌكون متاحاً فً أؼسطس/ آب 

التمرٌر سٌكون بمثابة إضافة الثراء للمنالشات الجارٌة حول إطار البلدان 

 النامٌة.

 

. وأشار تشودور المٌسر ثم تبادلت األطراؾ اآلراء بشأن مسودة النص

المتشارن إلى الولت المصٌر المتاح، وشجع األطراؾ على التشاور بصورة 

 ؼٌر رسمٌة.

 

: لام واشنطن زاكاتا )زمبابوي( بالمشاركة التمييم الدوري آللية التكنولوجيا

فً تٌسٌر أعمال هذا االجتماع. ولد تطرلت األطراؾ إلى ورلة ؼٌر رسمٌة 

 وعلك الكثٌرون على أهمٌة تسلسل عملٌات التمٌٌم.منمحة ومسودة نتائج، 

 

وفٌما ٌتعلك بالورلة ؼٌر الرسمٌة، لال مندوب إحدى البلدان المتمدمة أنه 

ٌنبؽً تؽٌٌر اإلشارات إلى مؤتمر األطراؾ بحٌث تعكس العملٌات بموجب 

 اتفاق بارٌس، وعارضه مندوب إحدى البلدان النامٌة فً ذلن.

 

عت عدة بلدان متمدمة إلى جعل العنصر التحوٌلً أكثر وفٌما ٌتعلك بالنطاق، د

وضوحاً، وإلى إدراج التمارٌر التً تمدمها األطراؾ كل سنتٌن والمعلومات 

 المتاحة من الجهات المعنٌة فً مصادر التمٌٌم.

 

وشددت مجموعة من البلدان النامٌة على أنه ال ٌنبؽً تمٌٌم اآللٌة فحسب، بل 

ترابط بٌنها وبٌن اآللٌة المالٌة والجهات المعنٌة ٌنبؽً كذلن تمٌٌم أوجه ال

 بالمطاع الخاص.

 

ولم تتمكن األطراؾ من االتفاق على مسودات النتائج أو إرجاء العمل إلى 

 الدورة الثامنة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ. وسوؾ تستمر المنالشات.

 

سلٌمان(  : عرض كولٌن بٌن )جزرترتيبات االجتماعات الحكومية الدولية

مسودة نتائج منمحة. ونالشت األطراؾ أخر موعد لدورات الهٌئات الفرعٌة 

فً الدورة الثالثة والعشرٌن لمؤتمر األطراؾ، وعلى وجه التحدٌد ما إذا كان 

ٌمكن مواصلة عملها بالتوازي مع الجزء الرفٌع المستوى. وفٌما ٌتعلك 

ثنتان من البلدان النامٌة بإشران الجهات المعنٌة من ؼٌر األطراؾ، الترحت ا

أن تمدم التمارٌر والوثائك لبل أٌة توصٌات، وطالبت بوضع الفمرة بٌن 

لوسٌن، وهو ما اعترضت علٌه مجموعة من البلدان المتمدمة، ورصدت 

 الوثائك والتمارٌر وأجرٌت بالفعل حلمة عمل. وسوؾ ٌجتمع فرٌك االتصال.

 

 للمشورة العلمية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية 

 

خالل الفترة الصباحٌة، لدم أندرٌه ماركو )بنما( المٌسر تدابير االستجابة: 

المتشارن مسودة المذكرة ؼٌر الرسمٌة التً أعدها المٌسران المتشاركان 

حول المنتدى المحسن وبرنامج العمل. نالشت األطراؾ ما إذا كان ٌنبؽً 

نالشات بشأن الورلة التمنٌة لألمانة إدراج إشارة محددة إلى الم

(FCCC/TP/2016/7 فً المذكرة. وأٌدت بعض مجموعات من البلدان )

النامٌة العمل التمنً الممترح فٌما بٌن الدورات بشأن إعداد النماذج دعماً 

للمنالشات الممرر إجراؤها خالل المنتدى المحسن فً الدورة الثالثة والعشرٌن 

 تستمر المنالشات. لمؤتمر األطراؾ. وسوؾ

 

وخالل فترة ما بعد الظهٌرة، لرأت األطراؾ جمٌع الفمرات واحدة تلو 

األخرى فً مسودة المذكرة التً أعدها المٌسران المتشاركان حول أسالٌب 

وبرنامج عمل المنتدى ومهامه بموجب اتفاق بارٌس. وطلبت بعض البلدان 

راؾ من البلدان المتمدمة، وعارضتها فً ذلن بعض المجموعات واألط

النامٌة إلؽاء اآلتً من مسودة النص: تكلٌؾ األمانة العامة بإعداد تمرٌر عن 

اجتماع فرٌك الخبراء التمنٌٌن فً بون؛ وتمدٌم توصٌة للفرٌك لعمد اجتماع لبل 

الدورة؛ وتوصٌة بإعداد دراسات حالة عن األطراؾ األكثر تضرراً من تنفٌذ 

ر المتشارن ماركو على عمد اجتماعات ثنائٌة، تدابٌر االستجابة. وشجع المٌس

 وسوؾ ٌجتمع مع األطراؾ لبحث سبل المضً لدماً.

 

 الفريك العامل المخصص المعني باتفاق باريس

 

لام سٌن ٌانػ  :75-/م أ 5إرشادات أخرى تتعلك بمسم التخفيف من الممرر 

شٌاه )سنؽافورة( بتٌسٌر أعمال هذه المشاورات ؼٌر الرسمٌة. أشارت 

جموعة من األطراؾ إلى أن المحاسبة من شأنها أن تُمِكن من تتبع التمدم م

ً مع مرور الولت، وتمٌٌم األثر الكلً،  المحرز فً المساهمات المحددة وطنٌا

وسلطت كذلن الضوء على الحاجة إلى االتساق بٌن مساهمات األطراؾ 

 األخرى المحددة وطنٌاً ولابلٌتها للممارنة فٌما بٌنها.

 

د األطراؾ على الوضع فً االعتبار المساهمات شبه المحددة كمٌاً وحث أح

أو ؼٌر المحددة كمٌاً، وكٌفٌة استخدامها كمدخالت فً عملٌة التمٌٌم العالمً. 

وأفاد البعض أن اإلرشاد ٌجب أن ٌسمح بالتطور مع مرور الولت مع توافر 

جراء معلومات ومنهجٌات جدٌدة. وأشار فرٌك من األطراؾ إلى ضرورة إ

مزٌد من المنالشات، ودعوا إلى عمد اجتماعات مائدة مستدٌرة لبل انعماد 

الدورة. ودعا آخرون إلى إعداد ورلة تمنٌة بشأن النهج المحاسبٌة المائمة. 

 وسوؾ تُجرى مشاورات ؼٌر رسمٌة لمنالشة مسودة المذكرة ؼٌر الرسمٌة.

 

رن األطراؾ إلى تمدٌم : دعا بٌث الفندر )كندا( المٌسر المتشابالغات التكيف

وجهات نظرهم فً هٌكل اإلرشادات. ولدم فرٌك من البلدان النامٌة وأخر من 

البلدان المتمدمة ممترحات. وفٌما ٌتعلك بالدعم، دفع مندوبو بعض البلدان 

المتمدمة بأن إطار الشفافٌة سٌتناول الدعم وأن البالؼات لن تحتاج سوى 

اق )مواصلة دعم التكٌؾ وتعزٌزه(. من االتف 13-2إلشارة إلى المادة 

من االتفاق  13-2والحظت بعض فرق البلدان النامٌة أن اإلشارة إلى المادة 

لن تعمل على اإلبالغ بالتنفٌذ وأن تناول لضٌة الدعم فً إطار التكنولوجٌا لم 

 ٌمرر بعد.

 

خالل فترة ما بعد الظهٌرة، نالشت األطراؾ اإلصدار الثانً للمذكرة ؼٌر 

ٌة التً أعدها المٌسران المتشاركان، والتً تم إعدادها باألساس استناداً الرسم

إلى التمرٌرٌن اللذٌن تلمتهما األمانة. وشجع المٌسر المتشارن نٌكوال زامبرانو 

سانشٌز )إكوادور( على عمد اجتماعات ثنائٌة من أجل إثراء اإلصدار الثالث 

اً، أوصت العدٌد من واألخٌر للمذكرة. وفٌما ٌتعلك بسبل المضً لدم

األطراؾ بتمدٌم تمارٌر ووثائك تركز على عناوٌن هٌكل اإلرشادات وعناوٌنه 

الفرعٌة ومحتواه. وأكدت بعض فرق البلدان النامٌة على ضرورة عمد 

اجتماعات فٌما بٌن الدورات أو ما لبل الدورات، األمر الذي عارضته بعض 

ى ضرورة التركٌز صراحةً فرق البلدان المتمدمة. وشددت عدة أطراؾ عل

على أوجه الترابط مع مجاالت أخرى من جدول أعمال الفرٌك العامل 

 المخصص.

 

: دعا أندرو راكٌستراو )الوالٌات المتحدة( المٌسر إطار شفافية العمل والدعم

المتشارن إلى تمدٌم اآلراء حول الخطوات التالٌة للجزء األول من الدورة 
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خصص. وكان هنان تأٌٌد واسع النطاق لما ٌلً: الثالثة للفرٌك العامل الم

التمارٌر والوثائك الموجهة الممدمة من األطراؾ، والتً من شأنها التركٌز 

على العناوٌن والعناوٌن الفرعٌة المحتملة الواردة فً المذكرة ؼٌر الرسمٌة 

التً أعدها المٌسران المتشاركان؛ إلامة حلمة عمل فٌما بٌن الدورات تستفٌد 

؛ 2012أوجه المصور التً شابت حلمة العمل المنعمدة فً مارس/ آذار من 

تحدٌد أخر موعد لتمدٌم التمارٌر والوثائك التً من شأنها أن تسمح لألطراؾ 

بإعداد التمارٌر والوثائك ولراءة ما تمدمه األطراؾ األخرى لبل إلامة حلمة 

عمل. وتباٌنت العمل؛ فضال عن التمارٌر الممدمة التً تضٌؾ إلى حلمة ال

وجهات النظر حول ما إذا كانت األمانة العامة ستكلؾ بدمج أو تجمٌع 

التمارٌر والوثائك الممدمة أم ال. وأجرٌت مشاورات ؼٌر رسمٌة خالل فترة ما 

 بعد الظهٌرة لمنالشة العناوٌن والعناوٌن الفرعٌة الممترحة.

 

 

 

بروس )التفٌا( المٌسر المشارن إلى تمدٌم  : دعا إٌلزعملية التمييم العالمي

آراء حول العمل بعد الجزء الثالث من الدورة األولى للفرٌك العامل 

المخصص المعنً باتفاق بارٌس. وأٌدت عدة أطراؾ الدعوة إلى تمدٌم تمارٌر 

تركز على عناوٌن نص مشروع الممرر. بٌنما فضل البعض النظر فً 

ٌر التً وردت حتى اآلن. ودعت مختلؾ البلدان المعلومات الواردة فً التمار

النامٌة، وعارضتها أطراؾ أخرى، إلى تمدٌم تمارٌر أو أوراق تمنٌة عن 

المساواة. وأٌدت مختلؾ األطراؾ عمد حلمة عمل لبل انعماد الدورة، وشدد 

العدٌد منها على ضرورة ضمان المشاركة "العادلة". وإلحالا بالممترح الممدم 

ن البلدان النامٌة، سٌتولى المٌسران المتشاركان إعداد مسودة من مجموعة م

لائمة بالعناوٌن والعناوٌن الفرعٌة لنص المرار فً المستمبل. وستستمر 

 المشاورات ؼٌر الرسمٌة.

 

تولت مارٌا دٌل بٌالر بوٌنو  المزيد من المسائل: صندوق التكيف:

دة وثٌمة "لمحة )األرجنتٌن( المشاركة فً تٌسٌر مراجعة األطراؾ لمسو

 موجزة" الممدمة من المٌسرٌن المتشاركٌن.

 

وتبادلت األطراؾ اآلراء بشأن الخٌارات المتعلمة بطرق عمل صندوق 

التكٌؾ لخدمة اتفاق بارٌس. وفضل البعض توضٌح دور المؤسسة التً 

 تستضٌؾ الصندوق بدال من منالشة ما الذي ستخدمه.

 

التً تحتاج إلى معالجة، الترحت وفٌما ٌتعلك بمائمة المسائل المحددة 

األطراؾ النظر بشكل أفضل فً المنالشات المتعلمة بالروابط المتبادلة 

والمشاركة فً العائدات واآلراء المانونٌة التً لدمتها األمانة العامة. والترحت 

مجموعة من األطراؾ، بمعارضة من أطراؾ أخرى، المضً لدما كما ما 

لعامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول ٌلً: ٌمرر مؤتمر األطراؾ ا

كٌوتو التالً نمل الصندوق إلى مؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع 

األطراؾ فً اتفاق بارٌس؛ ٌمرر مؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع 

األطراؾ اتفاق بارٌس فً دورته الممبلة أن ٌخدم الصندوق اتفالٌة بارٌس؛ 

مع اعتماد  الضرورٌة،تؽٌٌر االجراءات  وتطبك لواعد الصندوق بعد

 الضمانات المائمة.

 

 لمحة موجزة".“وسٌتولى المٌسران المشاركان تنمٌح ومراجعة وثٌمة 

 

: لدمت سارة باعشن )المملكة العربٌة مسائل أخرى باستثناء صندوق التكيف

السعودٌة( الرئٌسة المشاركة للجنة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة 

وع مذكرة ؼٌر رسمٌة للرئٌسٌن المشاركٌن، مشٌرة إلى أنها تتضمن مشر

خطوات ممترحة ممبلة بشأن أربع من المسائل التالٌة: تمكٌن منتدى تدابٌر 

االستجابة من خدمة اتفاق بارٌس. االعتراؾ بجهود التكٌؾ التً تبذلها البلدان 

العامل بوصفه النامٌة؛ واإلرشادات )األولٌة( الممدمة من مؤتمر األطراؾ 

اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس إلى صندوق المناخ األخضر ومرفك البٌئة 

العالمٌة، وصندوق ألل البلدان نموا، والصندوق الخاص بتؽٌر المناخ. وردا 

على أحد األطراؾ حول كٌفٌة توصٌل "الفهم المشترن" بشأن مختلؾ 

جات التً خلص إلٌها المسائل، أشارت إلى المذكرة ؼٌر الرسمٌة واالستنتا

 الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس كخٌارات ممكنة.

 

وفٌما ٌتعلك بااللتراح الداعً إلى إٌجاد وخلك مهام حول إعداد التوجٌهات فً 

الجزء الثالث من الدورة األولى لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع 

دائمة المعنٌة بالتموٌل إعداد األطراؾ فً اتفاق بارٌس بحٌث تستطٌع اللجنة ال

مسودة توجٌهات للدورة الثانٌة لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع 

األطراؾ فً اتفاق بارٌس الترحت مجموعة من البلدان النامٌة تمدٌم 

 التوجٌهات فً ولت مبكر. 

 

وفٌما ٌتعلك بعملٌة وضع هدؾ كمً جماعً جدٌد بشأن التموٌل، اتفمت عدة 

إلشارة إلى هذه المسألة باعتبارها مسألة "تم التكلٌؾ بها" أطراؾ على ا

وإضافة إشارة إلى الفمرة ذات الصلة فً نتائج بارٌس. ولالت بعض البلدان 

ً بشأن  النامٌة والمجموعات األخرى إنها ستمترح نصا أفضل وأكثر وضوحا

 خٌار بدء العمل فً ولت مبكر. وستستمر المنالشات.

 

 في األرولة

 

وم االثنٌن، عاد أعضاء الوفود إلى ممر المؤتمر بعد أن أخذوا فً صباح ٌ

لدرا كافٌا من الراحة، وكان ٌبدو أنهم متحمسون للمضً لدما. وفً العدٌد 

من الماعات، تم المطالبة بإتاحة فترات زمنٌة إضافٌة لضمان أن ٌتم إحراز 

سواء كان ذلن فً المسودة  -أكبر لدر ممكن من التمدم فً صورة نص 

الموضوعٌة للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ أو استنتاجات الهٌئة الفرعٌة للمشورة 

العلمٌة والتكنولوجٌة أو المذكرات ؼٌر الرسمٌة الخاصة بالفرٌك العامل 

 المخصص المعنً باتفاق بارٌس أو الوثاق المسماة "لمحة موجزة".

 

ن أجزاء من وخالل فترة الؽداء، ظلت الشكاوى المتعلمة بالتفاوت فً التمدم بٌ

دلٌل لواعد بارٌس. وتحدث أحد المندوبٌن لائال: "عملنا هنا ال ٌتعلك بالسرعة 

نحن نحاول فمط اإلعداد التخاذ لرارات مستمبلٌة صائبة". كما  -بل بالجوهر 

اشار آخرون إلى للمهم بشأن تتبع العمل دون الحكم المسبك على المنالشات 

 المستمبلٌة.

 

اس ومع تبمى بضعة أٌام فمط فً األسبوع الثانً على الرؼم من وجود الحم

النعماد المؤتمر، اشار أحد أعضاء الوفود إلى للمه من أن "عدم وجود اتفاق 

على االستنتاجات ٌعنً عدم وجود استنتاجات".   وأدت الممترحات الممدمة 

لتأجٌل بعض األعمال الفنٌة للدورة الثامنة واألربعٌن للجنة الفرعٌة للتنفٌذ 

إلى تعجب العدٌد من األطراؾ، حٌث أشار  2018تً ستنعمد فً فً عام ال

أحد أعضاء الوفود " إن هذا" الحل "ٌطٌل من عجزنا عن معالجة المضاٌا 

 المطروحة".

 

وبمؽادرة المكان، اشار أحد أعضاء الوفود المستمٌلٌن: "جئنا إلى هنا لتحدٌد 

 المضاٌا ولٌس لحلها".

 


