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مؤتمر تغيّر المناخ ال ُمنعقد في بون في الفترة من  11 – 1يونيه/
حزيران 5112
افت ُتِح مإتمر تغٌّر المناخ ال ُمنعمد فً بون ٌوم اإلثنٌن ٌ 1ونٌو /حزٌران،
وبدأ بحفل االفتتاح وتبعه افتتاح الجلسات العامة للفرٌك العامل المخصص
ّ
المعزز و الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة حٌث تم النظر فً بنود جداول
أعمال الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌبتٌن الفرعٌتٌن والجزء التاسع من
الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز .وفً الصباح بدأ الفرٌك العامل فً المراءة المشتركة األولى
لنص التفاوض حول المسم المسمى عام /الهدف.
وفً فترة بعد الظهٌرة ،بدأت مجموعتان متفاوضتان فً المراءة األولى
للنص الخاص بالتكٌّف واألضرار والخسابر .وأثناء فترة الغداء وفً
المساء ،اجتمعت مجموعات المشاورات غٌر الرسمٌة بموجب الفرٌك
ّ
المعزز لالستمرار فً
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
منالشة السام :عام /الهدف ،والتخفٌف والتكٌّف واألضرار والخسابر
وذلن بهدف تنمٌح نص التفاوض الخاص بجنٌف ودمج مختلف البدابل.
الجلسة االفتتاحية
أشارت كرٌستٌانا فٌجورٌس ،األمٌن التنفٌذي التفالٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تغٌّر المناخ إلى أنه ٌجب النظر إلى هذه الدورة بصفتها
"مولع البناء" للهٌبات الفرعٌة وللفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز لتمهٌد الطرٌك نحو اتفاق .2015
دٌربان للعمل
وفً رسالة فٌدٌو مسجلة ،أكد مانوٌل بولجار فٌدال ربٌس الدورة
العشرٌن لمإتمر األطراف والدورة العاشرة لمإتمر األطراف العامل
بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو ووزٌر البٌبة فً بٌرو ..
أكد على أن هذا هو "ولت التفاوض" .وأشار إلى أن نتابج بارٌس ٌمكن
أن تتضمن أداة محورٌة ُملزمة لانوناً ،وهدف لمعادلة الكربون ،وعملٌة
للبالغات الدورٌة عن المساهمات الممررة المحددة على المستوى
الوطنً ،وهدف نوعً طوٌل األجل للتكٌّف ،وتمدم جٌد فً تموٌل المناخ،
وتمدٌم مخصصات للخسابر واألضرار والبدء فً جهود دولٌة لإلرتماء
بالتكنولوجٌا وبناء المدرات.
الترح لورنت فابٌوس الربٌس المادم للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر
األطراف /الدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراف العامل ووزٌر خارجٌة
فرنسا  ..الترح أن هنان أربع ركابز أساسٌة لتحمٌك النجاح فً بارٌس،
وهذه الركابز هً :اتفاق عالمً ُملزم لانوناً ،المساهمات الممررة المحددة
سبُل
على المستوى الوطنً ،والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء المدرات ( ُ
التنفٌذ) ،ودور ومساهمات األطراف األخرى بخالف الدول .كما حث
على تحمٌك تمدم فً التمٌٌز بٌن ما سٌتم تضمٌنه فً االتفاق أو ما سٌتم
تضمٌنه فً ممررات مإتمر األطراف ،وشجع على تحدٌد المضاٌا
السٌاسٌة الكبرى التً ٌجب أن ٌتناولها الوزراء التخاذ لرارات بشؤنها،
وإعداد لرار حول أعمال ما لبل  2020العتمادها فً مإتمر بارٌس.
الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّ ز
الجلسة االفتتاحية :تولى دانٌٌل رٌفسناٌدر (الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة)
الربٌس المتشارن للفرٌك العامل افتتاح الجزء التاسع من الدورة الثانٌة
للفرٌك العامل.
أشار مندوب بٌرو إلى عمد حوار غٌر رسمً مفتوح فً الفترة من – 20
 22مارس /آذار  2015فً لٌما ،بٌرو .وذكر أنه من الضروري أن

ٌخرج الفرٌك العامل بنص أكثر وضوحا ً وأكثر إٌجازا ً وأكثر لدرة على
التطبٌك والتنفٌذ.
عرضت مندوبة فرنسا المنالشات التً جرت فً حوار غٌر رسمً
مفتوح فً الفترة من  6 – 5ماٌو /آٌار  2015فً بارٌس ،فرنسا.
وأكدت على المسبولٌة الجماعٌة للمفاوضٌن لتمدٌم نتٌجة واضحة وشاملة
فً بارٌس.
أشار مندوب ألمانٌا إلى الحوار السادس فً بٌترسبرج والذي عُمد فً
الفترة من  19 -17ماٌو /آٌار  2015فً برلٌن ،ألمانٌا .وأشار إلى أن
المشاورات الوزارٌة لد نتج عنها خمس رسابل حول اتفاق بارٌس
وتشمل :فكرة واضحة عن االتجاه نحو تنمٌة مستدامة مماومة للمناخ،
والتمٌٌم الدوري إلجمالً الطموح ،وتولع أفضل للتموٌل العام وكٌفٌة
الوصول إلى هدف تعببة  100ملٌار دوالر أمرٌكً بحلول ،2020
ومجموعة من المواعد المشتركة لضمان الشفافٌة والمساءلة ،والحاجة إلى
الوصول إلى تمارب واتفاق حول المضاٌا لبل مإتمر بارٌس.

المجموعات المتفاوضة :عام /الهدف :لَدَّم رٌفسناٌدر الربٌس المتشارن
ّ
المعزز نظرة
للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
عامة حول هذا المسم ،والترح عملٌة لتحدٌد "الثمار الدانٌة" فً النص
لدمجها وتنمٌحها بهدف تحمٌك مكاسب مبكرة .والترح أن ٌتم منالشة
الفمرات التً تم تحدٌدها فً مجموعة التفاوض أثناء المنالشات غٌر
الرسمٌة .ودعم العدٌد من أعضاء الوفود هذا النهج.
كما أشار رٌفسناٌدر إلى الحاجة إلى تناول السإال المتكرر والخاص
بضرورة وجود هذا المسم من عدمه .أكد مندوبا السعودٌة ومالٌزٌا نٌابة
عن الدول النامٌة متماربة التفكٌر على أن هذا المسم غٌر ضروري ،بٌنما
أكد مندوبو بٌرو نٌابة عن الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً،
وتوفالو نٌابة عن الدول األلل نمواً والمكسٌن وترٌنداد وتوباجو
واألورغواي واالتحاد الروسً على أهمٌة هذا المسم لتحدٌد السٌاق
الخاص بهدف االتفاق.
أكد مندوبو النروٌج واالتحاد األوروبً والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على
أن هذا المسم ٌجب أن ٌتسم باإلحكام واإلٌجاز ،وأضاف مندوب االتحاد
الروسً أنه ٌجب أن ٌكون مبنٌا ً على العلم .وذكر مندوب اندونٌسٌا أنه
ٌجب أال ٌتولى هذا المسم إعادة كتابة أو إعادة تفسٌر االتفالٌة اإلطارٌة.
طالب مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بتحدٌد التداخل فً المفاهٌم بٌن
األلسام .الترح مندوب السودان أن تتولى األطراف تحدٌد الفمرات التً
تكون على استعداد للتعامل معها على أن ٌتم النظر فً كل الفمرات فً
هذه الدورة.
ذكر مندوب الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً أن المسم ٌجب
سبُل التنفٌذ وأن
أن ٌتضمن األهداف العالمٌة الخاصة بالتخفٌف والتكٌّف و ُ
ٌتم النظر فً كل النصوص التً تتعامل مع األهداف الكلٌة.
الترح مندوب ألل البلدان نموا ً ودعمه فً ذلن مندوب سوٌسرا أن ٌتم
النظر أوالً فً مختلف البدابل بٌن الفمرات لبل البدء فً محاولة دمجها.
أكد مندوب الصٌن على أن بعض األطراف ٌمكن أال تشعر باالرتٌاح عند
دمج مفاهٌم متنالضة فً فمرات واحدة .وبعد مالحظة اعتراض مندوب
االتحاد الروسً ،وافمت األطراف على عمد مشاورات غٌر رسمٌة
وتكون متاحة للمرالبٌن وذلن لمنالشة :الفمرة  14الخاصة بتعاون
األطراف ،الفمرتٌن  2 ،1حول الهدف من االتفاق ،الفمرة  5حول
التزامات األطراف التخاذ إجراءات والتعاون.
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التكيف والخسائر واألضرار :طلب رٌفسناٌدر ،الربٌس المتشارن ..
للفرٌك
ّ
العامل من األطراف النظر فً تنمٌح وتبسٌط المسم الخاص بالتكٌّف
والخسابر واألضرار من النص التفاوضً .تؤكٌدا ً على الحاجة إلى
السماح بول ٍ
ت كافٍ للتنسٌك بٌن المجموعة ،الترح مندوب بولٌفٌا نٌابة
عن مجموعة الـ/77الصٌن أن ٌتم تناول ألسام النص طبما ً للموضوع،
ودعمه مندوب جاماٌكا نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة فً أن
ٌتم البدء فً تنمٌح النص الخاص بالمتابعة والتمٌٌم .لَدَّم مندوب الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة عدة ممترحات من بٌنها تنمٌح ومراجعة النص الخاص
بااللتزامات وتناول التداخل بٌن التمٌٌم والمتابعة والبالغات وإعداد
التمارٌر .ودعم مندوب االتحاد األوروبً تناول ألسام النص طبما ً
للموضوع والترح البدء فً النص الخاص بااللتزامات.
الترح مندوب السعودٌة نٌابة عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر بعض
اإللغاءات لتجنب االزدواجٌة والتكرار المتضمن فً النص الخاص
بااللتزامات.
أعلن مندوب شٌلً نٌابة عن الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً
عن بعض الممترحات لتنمٌح النص وتتضمن الجوانب العالمٌة وطوٌلة
األجل الخاصة بالتكٌّف وااللتزامات.
الترح مندوب تٌمور لٌستً تنمٌح ومراجعة النص الخاص بالخسابر
واألضرار .ونادى مندوب تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة بؤن ٌتم النظر
فً التكٌّف واألضرار والخسابر كمضاٌا منفصلة.
وافك أعضاء الوفود على النظر فً بدابل تنمٌح النص الخاص بالتكٌّف
فً سٌاق منالشات ُمنظمة والبدء فً النص الخاص بإعداد تمارٌر حول
التكٌّف ،وااللتزامات ،والمتابعة والتمٌٌم.
التخفيف :تولت مجموعة التفاوض الخاصة بالفرٌك العامل المخصص
ّ
المعزز والمعنٌة بالتخفٌف برباسة أحمد
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
دوغالف (الجزابر) الربٌس المتشارن للفرٌك  ..تولت النظر فً دمج
عدة فمرات فً نص جنٌف .وخالل المنالشات طالبت األطراف بتجنب
التمسن بموالفهم وتغٌٌر المحتوى والطبٌعة المانونٌة للنص .طالبت بعض
األطراف التوضٌح حول أساس المراجعة والمولف الخاص باأللواس فً
دمج الممترحات .أشار البعض إلى التحدٌات التً ٌفرضها نظام الصوت
والشاشة فً الماعة.
لم ٌتم الموافمة على دمج الفمرتٌن  30و 32حول اإلشارة إلى منظمات
التكامل اإلللٌمً االلتصادي والتنفٌذ المشترن لاللتزامات حٌث اعترض
مندوب توفالو علٌها وأشار إلى أنها سوف تخلك تعمٌدات ال داعً لها.
لم ٌتم الموافمة على دمج الفمرات  23 ،38و 5-21حٌث اعترض علٌها
مندوب بولٌفٌا وأشار إلى الحاجة إلى االحتفاظ بالفمرة  38بصورة
منفصلة حٌث أنها تتعلك بإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة.
وافمت األطراف على دمج الخٌارٌن فً الفمرة  6-21حول اإلبالغ
بالتزامات /مساهمات /أعمال التخفٌف بواسطة األطراف.
كما نالشت األطراف دمج الفمرات التالٌة 35 :و  36حو استراتٌجٌات
خفض االنبعاثات ،و 20و 8- 21حول أعلى طموح للتكٌّف ،و3-25
و 13-21و 4-21حول التدرج فً مساهمات األطراف ،كما تم منالشة
مختلف البدابل الخاصة بممدمة الفمرة  21حول التزامات التخفٌف لدي
األطراف ،ومختلف البدابل فً الفمرة  33حول التسجٌل اإللكترونً
ألهداف التخفٌف الوطنٌة .ونظراً ألنه لم ٌتم الوصول إلى اتفاق حول
الفمرات المذكورة أعاله ،كَلَّف دوغالف الربٌس المتشارن الفرٌك ال ُمكَلًّف
بالمنالشة فً المساء باالستمرار فً النظر فً دمج هذه الفمرات.
الجلسة االفتتاحية العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
افتتحت لٌدٌا ووجتال (بولندا) ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة
والتكنولوجٌة الجلسة .وألرت األطراف جدول األعمال
( )FCCC/SBSTA/2015/1ووافمت على تنظٌم العمل فً هذه
الدورة .أعلنت ووجتال أن عمد المشاورات الخاصة بترشٌح نابب ربٌس
و ُممرر الهٌبة سٌتم بواسطة رباسة مإتمر األطراف /مإتمر األطراف
العامل.
األمور المتعلقة بالزراعة :أشارت ووجتال ربٌس الهٌبة الفرعٌة إلى أنه
سٌتم عمد ورشتً عمل حول هذا البند من جدول األعمال فً هذا
االجتماع .وسٌتم تٌسٌر المشاورات غٌر الرسمٌة بواسطة إٌمانوٌل
دومٌسانً دالمٌنً (سوازٌالند) وبٌتر انفرسن (الدنمارن) .طالب مندوب
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األرجنتٌن بتوضٌح نطاق هذه المشاورات .وأشارت ووجتال أن ذلن لن
ٌتعارض مع تمدٌم تمارٌر حول هذا البند فً الدورة الثالثة واألربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
القضايا المنهجية بموجب االتفاقية اإلطارية :وقود السفن :أشارت
المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً إلى التمدم فً إعداد المعاٌٌر والمبادئ
التوجٌهٌة لتخفٌف االنبعاثات من الطابرات وأنشطة بناء المدرات ذات
الصلة وتشمل ورش العمل اإلللٌمٌة.
أشارت مندوبة المنظمة البحرٌة الدولٌة إلى أن لجنة حماٌة البٌبة البحرٌة
التابعة لها لد ألرت تعدٌالت على المبادئ التوجٌهٌة الخاصة بكفاءة
الطالة .وأشارت أٌضا ً إلى التحسٌنات الحالٌة فً كفاءة استخدام الطالة
فً السفن.
أكد مندوب األرجنتٌن نٌابة عن عدد من الدول النامٌة على دور الطٌران
والنمل البحري فً التجارة وأن اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع تغٌّر
المناخ بموجب بروتوكول كٌوتو ٌجب أن تحترم مبدأ المسبولٌات
المشتركة لكن المتفاوتة ،كما عارض المٌود التجارٌة واإلجراءات الفردٌة
غٌر ال ُمعلنة.
ذكر مندوب الٌابان أن تطبٌك مبدأ االلتزامات المشتركة لكن المتباٌنة غٌر
عبَّر مندوب االتحاد األوروبً عن دعمه آللٌة
مالبم للطٌران الدولً .و َ
عالمٌة صارمة للتعامل مع انبعاثات الطٌران .وسوف تتولى ووجتال
ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة التشاور مع األطراف
المهتمة.
التعاون مع المنظمات الدولية األخرى :لدمت أمانة اتفالٌة األمم المتحدة
اإلطارٌة بشؤن تغٌّر المناخ وثٌمتٌن تُسَّلطان الضوء على اشتران األمانة
األخرى
والجهات
الدولٌة
المنظمات
مع
( )UNFCCC/SBSTA/2015/INF.3 and Corr.1وسوف
تتولى ووجتال التشاور مع األطراف المعنٌة.
البنود األخرى من جدول األعمال :تم بإٌجاز النظر فً البنود والبنود
الفرعٌة التالٌة من جدول األعمال وتم إحالتها إلى فرق االتصال:
أثر تنفٌذ تدابٌر االستجابة ،سٌتم النظر فٌها مع الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ.
التوجٌه المنهجً لألنشطة المتعلمة بالمبادرة المعززة لخفض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان
النامٌة.
مراجعة  ،2015 -2013سٌتم النظر فٌها مع الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ.
البنود الفرعٌة حول المضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو
وتشمل آثار تنفٌذ الممررات  /2م أ إ  7-إلى  /4م أ إ 7-و  /1م أ
إ 8-حول الممررات السابمة الخاصة بالمضاٌا المنهجٌة المتعلمة
ببروتوكول كٌوتو وتشمل تلن المتعلمة بالمواد  8 ،7 ،5من
بروتوكول كٌوتو ،ومتطلبات الحسابات ،وإعداد التمارٌر والمراجعة
الخاصة باألطراف المدرجة فً المرفك األول من االتفالٌة
اإلطارٌة بدون التزام ُممدر كمٌا ً بالحد من االنبعاثات وخفضها
لفترة االلتزام الثانٌة ،والمضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو
حول توضٌح النص الخاص بالمسم (ز) (المادة ُ 7 -3مكرر) من
تعدٌل الدوحة لبروتوكول كٌوتو.
وسوف ٌتم النظر فً البنود األخرى فً المشاورات غٌر الرسمٌة.
البنود الفرعٌة الخاصة بالمضاٌا المنهجٌة بموجب االتفالٌة اإلطارٌة
حول المٌاسات العامة لحساب مكافا غاز ثانً أكسٌد الكربون من
غازات الدفٌبة.
البند الفرعً حول المضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو حول
آثار تضمٌن إعادة تحرٌج األراضً ذات الغابات المستنفذة كؤنشطة
إعادة التحرٌج والتحرٌج لمشروع آلٌة التنمٌة النظٌفة.
كل العناصر الفرعٌة الخاصة بآلٌات السوق واآللٌات الخرى
بموجب االتفالٌة اإلطارٌة والمالحظات البحثٌة والنظامٌة.
الترحت ووجتال ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة،
ووافك األعضاء على المٌام بمشاورات األطراف المعنٌة حول :البند
الفرعً الخاص بالمضاٌا المنهجٌة بموجب االتفالٌة اإلطارٌة حول
منهجٌات تمدٌم تمارٌر حول المعلومات المالٌة من األطراف المدرجة فً
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المرفك األول من االتفالٌة اإلطارٌة ،وبرنامج عمل نٌروبً حول آثار
ومخاطر والتكٌّف مع تغٌّر المناخ والجوانب العلمٌة والفنٌة وااللتصادٌة
واالجتماعٌة للتخفٌف من تغٌّر المناخ.
الكلمات االفتتاحية
أكدت مندوبة جنوب أفرٌمٌا نٌابة عن مجموعة الـ/77الصٌن على الحاجة
إلى النظر بصورة متساوٌة فً كل بنود جدول أعمال الهٌبة الفرعٌة
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة وإنهاء العمل الخاص بالمبادرة المعززة
لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان
النامٌة .كما أكدت على أن الزراعة لها دور خاص فً الدول النامٌة
وشددَّت على الحاجة إلى توجٌه اهتمام كامل لمخاوف الدول الدول النامٌة
من آثار تدابٌر االستجابة.
أكد مندوب المكسٌن نٌابة عن مجموعة السالمة البٌبٌة على برنامج عمل
نٌروبً ،والمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة وتمدٌم التمارٌر حول تموٌل المناخ
وأضاف أنه ٌتطلع إلى استكمال مراجعة .2015 -2013
ر َّحبَت مندوبة االتحاد األوروبً بتمرٌر حوار الخبراء ال ُمنظم وأكدت
على الحاجة إلى االنتهاء من الخالصات الهامة لمراجعة 2015 -2013
وتمدٌم النتابج للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
ّ
المعزز .كما أكدت على المضاٌا المنهجٌة بموجب بروتوكول كٌوتو
ور َّحبَت بعمل المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً والمنظمة البحرٌة الدولٌة
وشجعتهما عل زٌادة جهودهما.
َّب مندوب استرالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة باستمرار جهود المبادرة
ّرح َ
المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
فً البلدان النامٌة وأعرب عن تطلعه لتضمٌن كل المضاٌا المتبمٌة فً هذا
َّب باالشتران فً المشاورات غٌر الرسمٌة
ورح َ
البند من جدول األعمال َ
حول الزراعة.
أكد مندوب السودان نٌابة عن الجماعة األفرٌمٌة ودعمه مندوب جواتٌماال
نٌابة عن الرابطة المستملة وبنما نٌابة عن ابتالف بلدان الغابات
المطٌرة  ..أكد على أهمٌة إحراز تمدم حول فوابد إزالة الكربون
والمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور
الغابات فً البلدان النامٌة وأنظمة معلومات الحماٌة .كما أكد على أهمٌة
الزراعة للدول األفرٌمٌة وضرورة العمل على آثار تدابٌر االستجابة .كما
حث على ضرورة اإلسراع فً التصدٌك على تعدٌل الدوحة لبروتوكول
كٌوتو ودعمه فً ذلن مندوب الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة
والكارٌبً.
ذكر مندوب المالدٌف نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة ودعمه
فً مندوب الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً وأنجوال نٌابة عن
ألل البلدان نموا ً أن مراجعة  2015 -2013تإكد على عدم مالءمة
الحد الخاص بـ  2درجة مبوٌة وأضاف أن حد  1,5درجة مبوٌة ال ٌزال
مجدٌا ً ولكن نافذة العمل الزالت مغلمة.
أشار مندوب الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌّر المناخ إلى توزٌع
تمرٌر التمٌٌم الخامس وأشار إلى أنه التمٌٌم األكثر شموالً لتغٌّر المناخ.
أكد مندوب منظمة األرصاد العالمٌة على الحاجة إلى المزٌد من التنسٌك
بٌن مختلف الجهات لمساعدة المجتمعات فً التكٌّف مع الظواهر
المتطرفة للمناخ .أشار مندوب شبكة األمم المتحدة للمحٌطات إلى
األنشطة الخاصة بفهم آثار تغٌّر المناخ على البٌبة البحرٌة.
أوصى مندوب الشعوب األصلٌة باتباع منهج مبنً على الحموق فً اتفاق
 2015وبالمزٌد من التوجٌه ألنظمة معلومات حماٌة المبادرة ال ُمعززة،
والتوجٌه نحو فوابد إزالة الكربون الخاصة بالمبادرة ،وباالعتراف بدور
المعارف التملٌدٌة فً أنظمة اإلنذار ال ُمبكر والزراعة .طالب مندوب
المرأة والنوع االجتماعً بتصمٌم أدوات ٌمكن استخدامها بواسطة النساء
وأكد على أهمٌة المعارف التملٌدٌة وحماٌة حموق اإلنسان.
طالب مندوب شبكة العمل المناخً نٌابة عن المنظمات غٌر الحكومٌة
المعنٌة بالبٌبة الحكومات بالتخلص التدرٌجً من كل انبعاثات الولود
األحفوري فً أسرع ولت ممكن وبمزٌد من التوجٌه حول المبادرة
ال ُمعززة وتجنب مخاطر عدم احترام واتباع ضمانات المبادرة المعززة.
أكد مندوب  Climate Justice Nowنٌابة عن المنظمات غٌر
الحكومٌة المعنٌة بالبٌبة على أن تداول الكربون لم ٌإدي إلى تخفٌض
فعلً فً االنبعاثات وطالب من الجهات المتسببة فً التلوث أن تدفع ثمن
انبعاثاتها.

الجلسة االفتتاحية للهيئة الفرعية للتنفيذ
افتتح آمنة بافولً (فٌجً) ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الدورة ٌوم اإلثنٌن
ٌ 1ونٌه /حزٌران ،وأشار إلى الحاجة إلى تحمٌك نتابج حول المضاٌا
الهامة التً سٌتم إبالغها إلى الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج
ّ
المعزز وتشمل مراجعة  2015 -2013وآثار تدابٌر
دٌربان للعمل
االستجابة.
اعتمدت األطراف جدول األعمال ( )FCCC/SBI/2015/1وتم تعلٌك
البند الخاص بمعلومات البالغات الممدمة من األطراف غٌر المدرجة فً
المرفك األول وتم االتفاق على تنظٌم العمل طبما ً لما تم عرضه.
جلسة فريق عمل التقييم متعدد األطراف بموجب عملية تقرير التقييم
المستقل :أُحٌطت األطراف علما ً بالمعلومات الممدمة من ٌافولً ربٌس
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ الذي سٌتولى أٌضا ً رباسة جلسة التمٌٌم متعددة
األطراف التً ستستمر لمدة ٌومٌن.
التقارير المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول من االتفاقية
والمراجعة ذات الصلة :مولف التمارٌر والمراجعة الخاصة بالبالغات
الوطنٌة السادسة والتمارٌر األولى لفترة السنتٌن :الترح ٌافولً ربٌس
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ اإلحاطة علما ً بالمعلومات الممدمة فً الوثٌمة
( )FCCC/SBI/2015/INF.3ووافمت األطراف على ذلن.
التقارير المقدمة من األطراف غير المدرجة في المرفق األول من
االتفاقية اإلطارية :تمدٌم الدعم المالً والفنً :نظرت الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ
فً المعلومات الممدمة فً تمرٌر مرفك البٌبة العالمٌة
( .)FCCC/SBI/2015/INF.7وسوف ٌتم تٌسٌر المشاورات غٌر
الرسمٌة بالتشارن بٌن آن غان (سنغافورة) وهٌلٌن بلوم (نٌوزٌلندة).
األمور المتعلقة بأقل البلدان نموا :لدم باتوكرٌشنا أبرتً (نٌبال) ربٌس
الخبراء المعنً بؤلل البلدان نموا ً  ..لدم تمرٌرا ً شفهٌا ً حول العمل فً
الفرٌك ( .)FCCC/SBI/2015/6,7,8 and MISC.2سوف ٌتم
تٌسٌر المشاورات غٌر الرسمٌة بالتشارن بٌن مامادو هونادٌا
(بوركٌنافاسو) ومنسك من طرف من األطراف المدرجة فً المرفك
األول.
خطط التكيّف الوطنية :لدم جوان هوف ماٌستر (بولٌفٌا) الربٌس
المتشارن للجنة التكٌّف تحدٌثا ً شفهٌا ً استجابة للتكلٌف ال ُمحدد فً الممرر
 / /3أ 20 -الفمرة  )FCCC/SBI/2015/INF.6( 11وسوف ٌتم
تٌسٌر المشاورات غٌر الرسمٌة بواسطة مامادو هونادٌا (بوركٌنافاسو)
وبث الفندر (كندا).
برنامج بوزنان االستراتيجي حول نقل التكنولوجيا :دعا باوفولً ،ربٌس
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ األطراف إلى النظر فً تمرٌر مرفك البٌبة العالمٌة
حول التمدم ال ُمحرز فً تنفٌذ برنامج بوزنان االستراتٌجً حول نمل
التكنولوجٌا ( )FCCC/SBI/2015/INF.4والتمرٌر المرحلً للجنة
البرنامج
تمٌٌم
حول
للتكنولوجٌا
التنفٌذٌة
( )FCCC/SBI/2015/INF.5وسوف ٌتم تٌسٌر المشاورات غٌر
الرسمٌة بواسطة كارلوس فولر (بلٌز) وإلفرٌد مور (النمسا).
آثار تدابير االستجابة :منتدى وبرنامج العمل :فرٌك اتصال مشترن بٌن
الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
برباسة ووجتال ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة
وٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ .أشار ٌاوفولً إلى أن البنود
الفرعٌة حول األمور المتعلمة بالمادة  14-3من البروتوكول (اآلثار
الضارة) ،والتمدم فً تنفٌذ الممرر /1م أ( 10-برنامج عمل بٌونس
آٌرس) سوف ٌتم تناولهما فً منتدى تدابٌر االستجابة .سوف ٌتولى
ٌاوفولً عمد المشاورات غٌر الرسمٌة مع األطراف المعنٌة حول كٌفٌة
التعامل مع هذه البنود طبما ً للحاجة .وسوف ٌعمد ووجتال ربٌس الهٌبة
الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة المشاورات المشتركة للهٌبتٌن
حول مادتً البروتوكول رلم ( 14 -3تدابٌر االستجابة).
النوع االجتماعي وتغيّر المناخ :لدمت األمانة تمرٌرا ً شفهٌا ً حول
السٌاسات الخاصة بها والمتعلمة بالنوع االجتماعً.
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الترتيبات الخاصة باالجتماعات الحكومية الدولية :أعلن مندوب ..
فرنسا،
أن المعلومات الخاصة بالترتٌبات اللوجٌستٌة للدورة الحادٌة والعشرٌن
لمإتمر األطراف والدورة الحادٌة عشر لمإتمر األطراف العامل سوف
ٌتم تمدٌمها.
األمور المالية واإلدارية والمؤسسية :موازنة برنامج فترة السنتين
 :5112 -5112عرضت كرٌستٌانا فٌجورٌس األمٌن التنفٌذي التفالٌة
البند
المناخ
تغٌّر
بشؤن
اإلطارٌة
المتحدة
األمم
الفرعً( )FCCC/SBI/2015/3 and Adds. 1-3وأشارت إلى
المتطلبات اإلضافٌة الناتجة عن عدة أمور من بٌنها تنفٌذ عملٌات المٌاس
واإلبالغ والتحمك ،والدعم المإسسً للتكٌّف ومتطلبات الموارد للصندوق
االستبمانً للمشاركة فً عملٌة اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌّر
المناخ .وسوف ٌتولى ٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ رباسة فرٌك
االتصال المعنً بهذا البند الفرعً .وسوف ٌتولى دمٌتار نٌكوف (فرنسا)
تٌسٌر أعمال الفرٌك الذي سٌنظر فً المضاٌا المتعلمة بسجل المعامالت
الدولً (.)FCCC/SBI/2015/3/Add.3
مواصلة مراجعة مهام وعمليات األمانة :أشار ٌاوفولً ربٌس الهٌبة
الفرعٌة للتنفٌذ أنه ال ٌوجد تمرٌر للنظر فٌه ولم ٌتم استالم تمارٌر حول
هذا البند الفرعً .وسوف ٌتم النظر فً هذا البند الفرعً فً الدورة
الرابعة واألربعٌن للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
تنفيذ اتفاقية المقر الرئيسي :لدم مندوب الحكومة المضٌفة عرضا ً حول
ممر االجتماعات الجدٌد الخاص باتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة فً بون.
وسوف ٌتولى ٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ إعداد مسودة النتابج
بمساعدة األمانة وبالتشاور مع الجهات المعنٌة بهذا الصدد.
األمور األخرى :طالب مندوب باالو بتمارٌر التمدم ال ُمحرز فً مولف
ترشٌحات األعضاء فً اللجنة التنفٌذٌة آللٌة وارسو الدولٌة للخسابر
واألضرار ،والمراجعة الثالثة لمجلس صندوق التكٌّف وأعرب عن أسفه
عن عدم إدراج هذه البنود فً جدول أعمال الدورة الثانٌة واألربعٌن
للهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ.
سوف ٌتولى ٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ التشاور مع األطراف
المعنٌة حول هذا الموضع.
البنود األخرى من جدول األعمال :تم النظر بإٌجاز فً مراجعة -2013
 2015وتم تمدٌمها إلى فرٌك االتصال المشترن بٌن الهٌبتٌن .تم إحالة
البنود والبنود الفرعٌة التالٌة من جدول األعمال إلى المشاورات غٌر
الرسمٌة:
البنود الفرعٌة الخاصة بالتمارٌر الممدمة من األطراف المدرجة فً
المرفك األول ومراجعة هذه التمارٌر ،وتشمل تجمٌع وتحلٌل
البالغات الوطنٌة السادسة ،ومراجعة الخطط التوجٌهٌة إلعداد
البالغات الوطنٌة من األطراف المدرجة فً المرفك األول ،والجزء
الثانً ،ونتٌجة الجولة األولى لعملٌة التمٌٌم والمراجعة الدولٌة
(.)2015 -2014
كل البنود الفرعٌة حول األمور المتعلمة بآلٌات بروتوكول كٌوتو.
بناء المدرات بموجب االتفالٌة اإلطارٌة وبرتوكول كٌوتو.
المادة رلم  6من االتفالٌة اإلطارٌة (التعلٌم والتدرٌب والتوعٌة).
سوف ٌتولى ٌاوفولً ربٌس الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ إعداد مسودة
نتابج حول البند الفرعً ألداء المٌزانٌة لفترة السنتٌن -2014
 2015ضمن البند الخاص باألمور اإلدارٌة والمالٌة والمإسسٌة.
الكلمات االفتتاحية :أكد مندوب جنوب أفرٌمٌا نٌابة عن مجموعة
الـ/ 77الصٌن على عدة أمور من بٌنها :اإلسراع فً أعمال الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ حتى  ،2020وتنفٌذ خطط التكٌّف الوطنٌة والتوسع فً مهام
ووالٌة فرٌك خبراء الدول األلل نموا ً واالنتهاء من ترشٌحات اللجنة
التنفٌذٌة آللٌة وارسو بنهاٌة الدورة الثانٌة واألربعٌن ،وإنشاء ترتٌبات
مإسسٌة دولٌة لبناء المدرات.
أكد مندوب استرالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة على مراجعة -2013
 2014وعلى التكٌّف و ُسبُل التنفٌذ والنوع االجتماعً ،كما أكد على أن
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ٌتطلع إلى الدورة الثانٌة للتمٌٌم متعدد األطراف وعبر عن مخاوفه من
العدد المحدود من تمارٌر التحدٌث لفترة السنتٌن التً تم تمدٌمها.
أشار مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة إلى أنه ٌتولع أن ٌتم
االنتهاء من المضاٌا التً تتطلب لرارات فً مإتمر بارٌس فً هذه الدورة
فً بون وعبر عن أمله فً أن تحدد لجنة التكٌّف بالتعاون مع فرٌك الخبراء
المعنً بؤلل البلدان نموا ً والصندوق األخضر للمناخ كٌفٌة دعم الدول
النامٌة فً الوصول إلى التموٌل من الصندوق األخضر للمناخ وخطط
التكٌّف الوطنٌة.
أكد مند وب كورٌا نٌابة عن مجموعة السالمة البٌبٌة على أهمٌة تمدٌم
التمارٌر ومراجعة الدول المدرجة فً المرفك األول وغٌر المدرجة فً
المرفك األول .وطالب مإتمر األطراف بالتحول نحو دورات كل عامٌن.
وباإلشارة إلى إحراز ألل البلدان نموا ً للتمدم فً برامج عمل التكٌّف الوطنٌة،
أكدت مندوبة أنجوال نٌابة عن ألل البلدان نموا ً على دور فرٌك الخبراء
المعنً بؤلل البلدان نمواً فً تمدٌم الدعم وأعربت عن أسفها لعدم وجود
تموٌل فً صندوق ألل البلدان نمواً .وطالبت بؤن ٌتم وضع الحد الخاص بـ
 1,5درجة مبوٌة فً االتفاق الجدٌد.
أشار مندوب المالدٌف نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة إلى أن
نتابج مراجعة  2015 -2013لد سلطت الضوء على أن مفهوم "حاجز
الحماٌة" الذي ٌشٌر إلى حد االحترار الذي ٌضمن الحماٌة الكاملة من
األنشطة البشرٌة الخطٌرة غٌر مالبم وطالب بتملٌل "خط الدفاع" إلى ألل حد
ممكن .كما ذكر أن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة ملتزم بتحسٌن السالمة
البٌبٌة آللٌة التنمٌة النظٌفة والتنفٌذ المشترن.
أشار مندوب االتحاد األوروبً إلى أنه ٌتطلع أن تكون أعمال التخفٌف
سلَّط الضوء على :موازنة فترة السنتٌن
فرصة هامة لتوضٌح الشفافٌة و َ
لألمانة ،وآلٌة التنمٌة النظٌفة ،والتنفٌذ المشترن وٌتضمن ذلن عملٌات
اإلصالح ذات الصلة ،ودعم عملٌة خطط التكٌّف الوطنٌة وفرٌك الخبراء
المعنً بؤلل البلدان نمواً.
أكد العدٌد من األطراف على أهمٌة نمل التكنولوجٌا للدول النامٌة وعلى
أهمٌة التمرٌر النهابً لحوار الخبراء المنظم حول مراجعة 2015 -2013
وااللتزام بتمكٌن المرأة والمساهمة فً ورشة العمل المنعمدة فً هذه الدورة
حول سٌاسة المناخ التً تستجٌب للنوع االجتماعً.
طالب مندوب الشعوب األصٌلة بحماٌة حموق السكان األصلٌٌن ،وحماٌة
المعارف التملٌدٌة وضمان مشاركة السكان األصلٌٌن فً التخطٌط للتخفٌف
والتكٌّف .ذكر مندوب المرأة والنوع االجتماعً أن برنامج عمل لٌما سوف
ٌُدعم العمل الفعال والعادل فٌما ٌتعلك بتغٌّر المناخ.
أعرب مندوب المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة بالشباب عن للمه إزاء
عدم إشران المجتمع المدنً فً عملٌة التخفٌف ودعا الهٌبة الفرعٌة
للتنفٌذ لتمدٌم تمرٌر موجز عن التحلٌل الفنً بموجب عملٌة التشاور
والتحلٌل الدولً .وشدد مندوب المنظمات غٌر الحكومٌة المعنٌة بالبٌبة
على أهمٌة التخلص التدرٌجً من دعم الولود األحفوري والتمدٌم
للطالة المتجددة بحلول عام  ،2050وعبر عن أسفه عن
التدرٌجً
عدم وجود طموح لما لبل  2020لدى األطراف المدرجة فً المرفك
األول.

في األروقة
بٌنما اجتمع أعضاء الوفود للمرة األولى فً مركز المإتمرات الدولً
الجدٌد فً بون والذي ظل لٌد اإلنشاء لما ٌمرب من عمد من الزمان،
شعر الكثٌرون بالحاجة الملحة لوضع اللمسات األخٌرة على "أعمال
البناء" المطلوبة فً نص اتفاق بارٌس .ومع ذلن أشار بعض
المشاركٌن ،إلى عدم ارتٌاحهم حٌث أن العدٌد من االجتماعات التنسٌمٌة
التً سبمت مإتمر تغٌر المناخ فً بون كانت "صعبة" أو "صعبة للغاٌة".
وأشار آخرون إلى أن العمل على مدار الٌوم فً مجموعتً التفاوض
المتوازٌتٌن بموجب الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
ّ
المعزز ٌنطوي على تنمل الوفود الصغٌرة بٌن الماعات بصورة
للعمل
ُمكثفة .
وبٌنما استعد أعضاء الوفود للمشاركة فً المنالشات المسابٌة حول
أجزاء من النص التفاوضً الذي ٌصل إلى  90صفحة ،أشار أحد
المرالبٌن ذوي الخبرة إلى الحاجة إلى االنتهاء من التهام هذا الفٌل
"شٌبا فشٌبا" .بٌنما تساءل العدٌد عما إذا كانت العملٌة ٌمكن أن ترلى
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إلى السرعة المطلوبة إلنجاز هذه المهمة المعمدة فً الولت المحدد النعماد
مإتمر بارٌس لتغٌر المناخ.
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