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الدورة الثانية  
واألربعون لمييئات 

  3# الفرعية

 2102/ حزيران هيوني 2: مؤتمر تغيّر المناخ الُمنعمد في بون 
 

ٌونٌه/ حزٌران.  2استأنف مؤتمر تغٌّر المناخ فً بون أعماله ٌوم الثالثاء 
للفرٌك العامل المخصص المعنً صباح تولت المجموعات المتفاوضة وفً ال

بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز المراءة األولى لأللسام الخاصة بالتكنولوجٌا 
والتموٌل فً نص جنٌف التفاوضً، وفً فترة بعد الظهٌرة تم لراءة األلسام 
الخاصة بالشفافٌة وبناء المدرات. وفً فترة بعد الظهٌرة وفً المساء تم عمد 

 حول التكنولوجٌا والتموٌل والشفافٌة وبناء المدرات.منالشات غٌر رسمٌة 
لهٌئة اتم طوال الٌوم عمد فرق االتصال والمشاورات غٌر الرسمٌة بموجب 

الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة. كما انعمدت فً 
 من 6فترة بعد الظهٌرة الجلسة األولى للحوار الثالث حول المادة رلم 

االتفالٌة اإلطارٌة )التعلٌم والتدرٌب والتوعٌة( باإلضافة إلى ورشة عمل 
حول إعداد أنظمة اإلنذار الُمبكر وخطط الطوارئ ذات الصلة بالظواهر 

 الُمناخٌة الُمتطرفة وآثارها المختلفة فً سٌاق الزراعة.
 

 الفريك العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز
تولى رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارن المتفاوضة: التكنولوجيا: المجموعات 

للفرٌك العامل المخصص رئاسة المنالشات. أشار المنسمان المتشاركان دٌان 
بالن نٌن )انتٌجوا وباربودا( وأندرٌا جورٌرو )كولومبٌا( على التوالً إلى 
منالشات المجموعات حول  المسم: عام/ الهدف ولسم التكٌّف والخسائر 

ٌونٌه/ حزٌران. أشار رٌفسناٌدر  1واألضرار والتً ُعِمدَت ٌوم اإلثنٌن 
الرئٌس المتشارن إلى أن الفمرات التً تم دمجها بعد المنالشات سٌتم تضمٌنها 

 فً وثٌمة العمل.
 

وفٌما ٌتعلك بالمنالشات حول التكنولوجٌا، نظرت األطراف فً دمج الفمرات 
أشار مندوب الهند نٌابة عن مجموعة حول العمل التعاونً.  8 -132و 130
مختلفة عن البدائل المذكورة فً المادة  8 -132/الصٌن أن المادة 77الـ

وأنه ال ٌجب دمج تلن الفمرتٌن. وبعد بعض المنالشات، وافمت  130
فً الفمرة  3و 2األطراف على مواصلة النظر فً الدمج الُمحتمل للبدٌلٌن 

130. 
 

صة بالتعاون العالمً فً البحوث والتنمٌة الخا 6 -132وحول الفمرات 
حول الترتٌبات المؤسسٌة لتنمٌة  1 -133و 133وعرض التكنولوجٌات و

َل  ونمل التكنولوجٌا حذر مندوب الهند من االتجاهات التفسٌرٌة فً الدمج وفَضَّ
التنمٌح والتبسٌط الروتٌنً، ووافك مندوب توفالو على أن الدمج الُممترح 

 سوف ٌُغٌر معنى الفمرتٌن. 1 -133و 133للفمرتٌن 
أشار رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارن إلى أن الهددف هو التنمٌح الروتٌنً وألر 
بأن بعض الممترحات "تُِخل بهذه الفكرة". الترح مندوب الصٌن دمج ممدمات 

حول لٌام كل األطراف بإعداد طرق  4 -132البدٌلٌن أ و ج فً الفمرة 
 ولوجٌا واستخدامها.لتسهٌل الوصول إلى التكن

 
وافمت األطراف على أن تتولى المجموعة عمل "تبسٌط وتنمٌح روتٌنً" 

 -133و  133البدٌلٌن أ و ج و 4 -132، و3و 2والبدٌلٌن  130للفمرات: 
1. 
 

ذكر مندوب االتحاد األوروبً، وعارضه فً ذلن مندوب األرجنتٌن، أن 
ن ٌتم تنمٌحه وتبسٌطه  النص الموضوعً الذي ٌنطبك على "كل" األطراف كا

بٌنما ظلت العدٌد من البدائل التً تُشٌر إلى الدول المتمدمة كما هً فً النص 
 وأشار إلى أن ذلن ٌمكن أن ٌكون اتجاهاً غٌر متوازن.

أحرز أعضاء الوفود بعض التمدم فً دمج النص  أثناء جلسات المنالشة،
 الخاص باألحكام العامة وااللتزامات والترتٌبات المؤسسٌة.

لدم الُمٌسر المشارن فرانس بٌرنر )سوٌسرا( تحدٌثاً حول مولف  التمويل:

ٌونٌه/ حزٌران.  1جلسة الفرٌك الخاص بالتخفٌف والتً ُعمدت ٌوم اإلثنٌن 
بالتموٌل فً النص التفاوضً، أشار دوغالف وعند منالشة الجزء الخاص 

الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 
المعّزز أن "كل شًء فً النص التفاوضً الخاص بجنٌف ال ٌزال بٌن ألواس 
كما لو لم ٌتم االتفاق على شًء". تركزت الجلسة على ممترحات مجموعة 

ت فً األلسام حول المبادئ التوجٌهٌة ودعم /الصٌن لدمج الفمرا77الـ
مجموعة أشارت مندوبة بولٌفٌا نٌابة عن  المؤسسات بموجب االتفاق المانونً.

/الصٌن إلى أن المجموعة كانت والزالت تعمل على دمج البدائل 77الـ
الُممترحة بواسطة أعضائها فً نص جنٌف. وعرضت ممترحات الدمج 

المبادئ التوجٌهٌة، والموارد المالٌة الُممدمة من  الممدمة من المجموعة:
األطراف من الدول المتمدمة، ودعم المؤسسات ضمن االتفاق المانونً. ذكر 
مندوب زامبٌا أن هذه الممترحات تعكس اتفاق المجموعة ولكنه أشار إلى أن 

البلدان األلل نمواً ٌمكن أن تموم بعمل إضافات. عرض عدد من مندوبً 
نامٌة ومنهم بولٌفٌا وجنوب أفرٌمٌا وبلٌز نٌابة عن تحالف الدول الدول ال

الجزرٌة الصغٌرة ممترحات نصٌة إضافٌة أو ألواس لممترحات مجموعة 
 /الصٌن.77الـ
 

ذكر مندوبو النروٌج واالتحاد األوروبً وسوٌسرا أن عملٌات الدمج التً 
و لغة جدٌدة فإنهم تمت مفٌدة بٌنما أشاروا إلى أنه عندما ٌتم إضافة كلمات أ

 ٌحتفظون بالحك فً الرجوع إلى النص.
 

 88و 87و 86/الصٌن إلى أن الفمرات 77كما أشارت مندوبة مجموعة الـ
حول التمٌٌم والمراجعة تتضمن ممترحات المجموعة. والترحت حذف 

حول: تسهٌل الوصول إلى التموٌل،  85و 84و 83و  4 -3 -82الفمرات 
والمدرات والمسئولٌات، وتمدٌم الدعم، وإطار الشفافٌة واالحتٌاجات المتغٌرة، 

وجهود الجهات األخرى بخالف الدول. وعارض هذا االلتراح مندوبا االتحاد 
 األوروبً والنروٌج.

/الصٌن فً 77استمرت المنالشات حول ممترحات مندوبة مجموعة الـ
 لمنالشة التموٌل. الُمٌَّسرةالمجموعة 

 
الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل المخصص المعنً  لدم رٌفسناٌدر الشفافية:

بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز نظرة عامة لما وصفه بالمسم "الصعب" من 
النص التفاوضً حول شفافٌة العمل والدعم وطلب من األطراف أن تنظر فً 

 طرق تنمٌح وتبسٌط النص.
لترحها تناولت األطراف دراسة مختلف المجاالت الممترحة للدمج والتً ا

 رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارن.
 

حول إطار  141فً الفمرة  2و 1وفٌما ٌتعلك بالدمج الممترح للبدٌلٌن 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من الدمج الذي ٌؤدي إلى الشفافٌة، حذر مندوب 

كمثال والتً تتضمن  141بدائل وخٌارات غٌر واضحة، واستخدم الفمرة 
ٌن فً الممدمات الخاصة بها. وافك مندوبا كٌنٌا فكرتٌن مختلفتٌن حول التبا

والهند على التركٌز على البدائل ذات التشابهات التً ٌمكن دمجها. وافمت 
األطراف على إحالة الفمرة بعد ترن الممدمة دون المساس بها، للنظر فٌها 

 بواسطة المجموعة الُمٌَّسرة.
 

بال  والتحمك، لم تعترض حول ترتٌبات المٌاس واإل 145وفٌما ٌتعلك بالفمرة 
. وفٌما ٌتعلك بممترحات تضمٌن 3و 2األطراف على النظر فً دمج البدٌلٌن 

فً الدمج، َعبَّر مندوب االتحاد األوروبً عن تحفظاته. عارض  6البدٌل 
فً هذه الفمرة، وأشار إلى أن  7و 1مندوب الصٌن الدمج الممترح للبدٌلٌن 
ٌكون التماٌز أو التباٌن فً المسئولٌات  البدٌل ٌتضمن أفكاراً منفصلة حٌث



 2صفحة    603، رقم 21المجمد                           1325يونيو/حزيران   0 األربعاء 

 

 

      2 

 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
مبنٌاً على نوع المساهمات فً جانب ومبنٌاً على تصنٌف الدول على الجانب 

 اآلخر.
 

ثم ثار جدل بٌن األطراف حول كٌف ومتى ستتم منالشة المضاٌا المفاهٌمٌة 
مثل التماٌز. الترح مندوبو العدٌد من األطراف ومنهم مندوبو البرازٌل 

واألرجنتٌن والمكسٌن أن تتم منالشة المضاٌا المفاهٌمٌة فً الجزء  وتوفالو
التاسع من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل الُمخصص دون أن نتولع حلها. طالب 

 مندوبا الهند والصٌن بأن ٌتم التركٌز على تبسٌط وتنمٌح النص.
 

 الترح مندوب االتحاد األوروبً عدة وسائل لتخلٌص موضوع التماٌز من
األسئلة الموضوعٌة سواء عن طرٌك وضع لضٌة التماٌز فً ممدمات كل 
لسم فرعً واتخاذ لرارات سٌاسٌة فً مرحلة الحمة أو اتخاذ لرار فً هذا 
الموضوع السٌاسً أوالً. طالب مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بالتركٌز 

لة مع على: هٌكل المسم، والعاللة مع األلسام األخرى فً النص و العال
التماٌز. الترح مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، ودعمه فً ذلن مندوبا 

استرالٌا والنروٌج، أن ٌتم تحدٌد ما الذي ٌجب تضمٌنه فً االتفاق وما الذي 
 ٌجب أن ٌتم تضمٌنه فً المرارات.

 
الترح رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارن أن المنالشات حول األفكار المفاهٌمٌة 

بدأ فً المجموعات الُمٌَّسرة وأنه ٌمكن أن ٌتم تناول الطرٌك إلى ٌمكن أن ت
 األمام فً المنالشات المفاهٌمٌة أثناء جلسة التمٌٌم.

حول موضوعات وآلٌات إطار الشفافٌة، الترح  143وفٌما ٌتعلك بالفمرة 
، البدٌلٌن 1رٌفسناٌدر أن تنظر المجموعة الُمٌَّسرة فً احتمال دمج البدٌل 

 فً المبادئ التوجٌهٌة والمواعد والترتٌبات. 3)أ( و)ب( والبدٌل  الفرعٌٌن
الخاصة بترتٌبات تحدٌد المواعد واإلجراءات، الترح  152وحول الفمرة 

الفمرة الفرعٌة )ز(  1مندوب سوٌسرا دمج البدٌلٌن )أ( و)ب( فً البدٌل 
من  الخاصة بعملٌة استخدام آلٌات السوق. تساءل مندوب نٌوزٌلندة إذا كان

 الممكن دمج البدٌلٌن ولال أن أحدهما عام واآلخر ُمحدد.
استمرت المجموعة الُمٌَّسرة فً منالشة النص حتى فترة بعد الظهٌرة وفترة 

 المساء.
للفرٌك العامل المخصص تولى دوغالف الرئٌس المتشارن  بناء المدرات:

. لدم المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز رئاسة المجموعة المتفاوضة
مندوب االتحاد األوروبً التراحاً لحذف اللغة الُمكررة. أشار مندوب 

سوازٌالند إلى أنه ٌٌفضل العمل على أساس ُممترحات األمانة الخاصة بالدمج 
ووافمت األطراف على ذلن، ولكن تم النظر فً هذا االلتراح وتم رفضه بعد 

 ذلن.
 

الخاصة  136الفمرة  نظرت األطراف فً دمج مختلف البنود الفرعٌة فً
بالمبادئ التوجٌهٌة لبناء المدرات. كما وافمت أٌضاً، إلى أن تتم المنالشة فً 

حول التزامات  138فً الفمرة  3و 1المجموعة الُمٌَّسرة، على دمج البدٌلٌن 
 بناء المدرات.

وفٌما ٌتعلك بالترتٌبات المؤسسٌة لبناء المدرات، وافك مندوب الصٌن نٌابة 
/الصٌن على عرض ممترح دمج البدٌلٌن )أ( و )ب( فً 77الـ مجموعةعن 

. تولت األطراف دراسة هذا الممترح باإلضافة إلى الفمرتٌن 2 -140الفمرة 
 فً مجموعة ُمٌَّسرة فً فترة بعد الظهٌرة. 138و 136

 
 الهيئات الفرعية

الناجمة  للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات: التوجٌه المنهجً فرق االتصال

الهٌئة الفرعٌة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة )
للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة(: طالب الرئٌس المتشارن روبرت بامغو 
)غانا( الوفود باستكمال المنالشات فً كل المضاٌا فً هذا البند من جدول 

المعلومات، توجٌه األعمال وهو: المزٌد من التوجٌه حول ضمانات تنظٌم 
النُُهج غٌر السولٌة، وتوجٌه الفوائد غٌر الكربونٌة. وذكر أن األطراف كانت 
لد لاربت على الوصول إلى حل وسط حول الموضوعٌن األولٌٌن فً الدورة 

 الحادٌة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة.
ول النُُهج غٌر السولٌة وٌشمل أعلن مندوب بولٌفٌا عن تمدٌم تمرٌر جدٌد ح

نصاً لمسودة لرار ٌضع آلٌة مشتركة للتخفٌف والتكٌّف، ودورة مشتركة 
للهٌئتٌن الفرعٌتٌن لمنالشة اآللٌة فً الدورة الرابعة واألربعٌن للهٌئتٌن 

 الفرعٌتٌن.
أعلن مندوب غانا نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة عن تمدٌم تمرٌر حول الفوائد 

نٌة. والترح البدء فً المشاورات غٌر الرسمٌة حول هذا البند غٌر الكربو
 ودعمه فً ذلن عدد من األطراف.

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً على شدَّد مندوبو النروٌج و
أهمٌة المزٌد من التوجٌه حول ضمانات أنظمة المعلومات. وافمت األطراف 

ة حول كل المضاٌا بموجب هذا البند على البدء فً المشاورات غٌر الرسمٌ
 من جدول األعمال.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ) 8، 7، 2مواد البروتوكول 
تولى أنكً هٌرولد )ألمانٌا( رئاسة هذه الجلسة، ووافك على  والتكنولوجية(:

التركٌز على ثالث أولوٌات: األلواس الموجودة حول الفمرات التوضٌحٌة فً 
خصصة لألطراف ذات االلتصادٌات فً مرحلة االنتمال إلى فترة الكمٌات المُ 

االلتزام الثانٌة لبروتوكول كٌوتو فً مسودة المرار 
(FCCC/KP/CMP/2014/L.6 وتحدٌث البرنامج التدرٌبً لفترة ،)

االلتزام الثانٌة، وآثار التأخر فً تمدٌم التمارٌر حول مراجعة بروتوكول 
 كٌوتو.
 

األول، وافك مندوب أوكرانٌا على إزالة األلواس بٌنما وفٌما ٌتعلك بالبند 
طلب مندوب كازخستان وبٌالروس المزٌد من الولت للمشاورات، وفٌما 

ٌتعلك بالبند الثانً، ذكر مندوب االتحاد األوروبً أنه سٌمدم التراح لمسودة 
نص ٌطلب من األمانة عمل التحدٌثات الالزمة. وسوف ٌستمر العمل فً هذه 

 فً المشاورات غٌر الرسمٌة. البنود
 

الخاصة باألطراف المدرجة  متطلبات الحسابات، وإعداد التمارير والمراجعة

في المرفك األول من االتفالية اإلطارية بدون التزامات ُممدرة كمياً بالحد من 

تولى : االنبعاثات وخفضها )الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية(

و لٌما )البرازٌل(، الرئٌس المتشارن، رئاسة هذه الدورة. جوٌلهٌرم دو براد

، أوضحت األمانة أن المسم (FCCC/TP/2014/6)بعد تمدٌم الورلة الفنٌة 

"ز" )توضٌح متطلبات إعداد التمارٌر الخاصة باألطراف المدرجة فً المرفك 

ً بالحد من االنب عاثات األول من االتفالٌة اإلطارٌة بدون التزامات ُممدرة كمٌا

وخفضها لفترة االلتزام الثانٌة( ٌحدد األمور التً أوضحتها لرارات مؤتمر 

، أو األمور التً 2014األطراف العامل، اعتباراً من نوفمبر/تشرٌن الثانً 

 لد تستلزم منالشة وتوضٌح من لبل األطراف.

أُثٌرت بعض األسئلة حول كٌفٌة لٌام األطراف التً لٌس لها التزامات ُممدرة 

ً بالحد من االنبعاثات استخدام سجالت آلٌة التنمٌة النظٌفة الخاصة بهم ك مٌا

خالل فترة االلتزام الثانٌة. سوف تعاود األطراف إلى النظر فً هذه األمور 

 فً مشاورات غٌر رسمٌة. 

 

ُمكرر( من تعديل الدوحة لبروتوكول  7-3توضيح نص المسم "ز" )المادة 

: بعد افتتاح هذه للمشورة العلمية والتكنولوجية()الهيئة الفرعية كيوتو 

الدورة، لام أنكً هٌرولد، الرئٌس المتشارن، بمراجعة الخٌارات الخمسة 

لتوضٌح لغة "متوسط  FCCC/SBSTA/2014/L.25الواردة فً الوثٌمة 

 االنبعاثات السنوٌة للسنوات الثالث األولى من فترة االلتزام السابمة."     

نوب أفرٌمٌا، بدعم من مندوبً البرازٌل وسانت لوسٌا، الترح مندوب ج

وبمعارضة مندوبً كازاخستان وروسٌا البٌضاء، حذف البدٌل الرابع، الذي 

 ُمكرر تشٌر إلى فترة االلتزام السابمة لهذا الطرف. 7-3ٌنص على أن المادة 

والترح مندوب سانت لوسٌا، واعترض على ذلن مندوبً تركٌا وروسٌا 

كازاخستان، حذف الخٌار األول أٌضاً، الذي ٌشٌر إلى عدم تطبٌك البٌضاء و

ُمكرر خالل فترة االلتزام الثانٌة لألطراف الذٌن لم ٌكن لدٌهم  7-3المادة 

ً بالحد من االنبعاثات وخفضها خالل فترة االلتزام  التزامات ُممدرة كمٌا

 األولى.

لرابع فً خٌار واحد، وافك فرٌك االتصال على الجمع بٌن البدٌلٌن األول و ا

ولكن هذا األمر ال ٌزال لٌد النظر. وستعمد مشاورات غٌر رسمٌة بشأن هذه 

 األمور.

تدابير االستجابة )الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

ووجتال، رئٌسة الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة  : افتتحت  لٌدٌاوالتكنولوجية(

 منالشات مجموعة االتصال.والتكنولوجٌة 

تناولت األطراف    الطرٌك إلى األمام. لذا، دعت مندوبة األرجنتٌن، نٌابةً 

/الصٌن، إلى مواصلة المنتدى المعنً بتدابٌر االستجابة، 77عن مجموعة الـ

كما دعت إلى إجراء مزٌد من المنالشات حول اإلجراء المعزز لتدابٌر 

ور من بٌنها: تناول تدابٌر االستجابة فً االستجابة. كما ركزت على عدة أم

سٌاق التنمٌة المستدامة، وتنفٌذ المزٌد من األعمال الفنٌة والموضوعٌة، 

 وتحدٌد االحتٌاجات الخاصة بالتحول االلتصادي. 

وأشار مندوب االتحاد األوروبً إلى الحاجة إلضافة لٌمة إلى عملٌة اتفالٌة 

المناخ، ودعا إلى تناول كل  مخاوف األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌّر 

واهتمامات الجمٌع. ولد الترح مندوب الوالٌات المتحدة ومندوب أسترالٌا 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
ضرورة عدم التصار المنالشات على مسودة المرار المحال من لٌما. فً حٌن 

دعا مندوب المملكة العربٌة السعودٌة، إلى عدة أمور من بٌنها، منتدى إلعداد 

ابٌر االستجابة. وأكد مندوب سنغافورة على الحاجة إلى تمارٌر عن آثار تد

 وجود آلٌة مؤسسٌة لمعالجة تدابٌر االستجابة بصورة منهجٌة.

 

الترح آمنة ٌافولً، رئٌس الهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ، إجراء مشاورات غٌر 

ٌتم تٌسٌرها بالتشارن بٌن إدواردو كالفو )بٌرو( ودٌالنو روبن فٌروي  رسمٌة

رٌسبٌن دوفٌرن )سانت لوسٌا( ووافمت األطراف على هذا )هولندا( وك

 االلتراح.

 

)الهيئة الفرعية للتنفيذ / الهيئة الفرعية للمشورة  2102-2103مراجعة 

تولى جٌرترود فوالنسكً )النمسا(، الرئٌس  العلمية والتكنولوجية(:

المتشارن، رئاسة مجموعة االتصال تلن، ودعا األطراف إلى عرض أرائهم 

. أٌد مندوبو كل من الوالٌات 2015-2013شكل وتولٌت نتائج مراجعة عن 

المتحدة وسوٌسرا وجنوب أفرٌمٌا واالتحاد األوروبً وجزر سلٌمان، نٌابةً 

عن ألل البلدان نمواً، وترٌنداد وتوباجو، نٌابةً عن تحالف الدول الجزرٌة 

دة المرار الصغٌرة ومندوبو بوتسوانا والنروٌج، وضع مسودة النتائج ومسو

التً تتناول المسائل الجوهرٌة. وطالب مندوب الصٌن ومندوب المملكة 

العربٌة السعودٌة بنتٌجة إجرائٌة. وشدد مندوب الٌابان ومندوب كندا على 

 حوار الخبراء المنظم. أهمٌة الملخص الفنً لتمرٌر

 

 حول مضمون مسودة المرار، صرح مندوب تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة،

الرابطة بدعم من مندوبً ألل البلدان نمواً وبوتسوانا وكولومبٌا، نٌابةً عن 

أن المرار ٌنبغً أن ٌدعو إلى تعزٌز  المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً،

درجة مئوٌة. وأشار  1,5هدف عالمً وطوٌل األجل وهو الوصول إلى حد 

رورة معالجة فجوات مندوب الهند، بدعم من مندوب بوتسوانا وبوتان، إلى ض

المعلومات. وحذر مندوبو المملكة العربٌة السعودٌة والبرازٌل والصٌن من 

 "التعامل مع  أجزاء محددة" من تمرٌر حوار الخبراء المنظم.

 

الترح مندوبو الوالٌات المتحدة وسوٌسرا واالتحاد األوروبً وتحالف الدول 

الصغٌرة والصٌن والنروٌج اختتام هذا البند فً الدورة المنعمدة فً  الجزرٌة

بون. وأضاف مندوبو تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة واالتحاد األوروبً أنه 

ً فً الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر  ٌمكن النظر فً هذه المسألة أٌضا

 .األطراف

 

ٌع ورلة تتضمن بعض أشار فوالنسكً، الرئٌس المتشارن، إلى أنه سٌتم توز

 حزٌران. ٌونٌة/ 3البدائل فً ٌوم األربعاء الموافك 

 

الحدث الخاص الذي ألامته الهيئة الفرعية للتنفيذ / الهيئة الفرعية للمشورة 

: لدم فسكلٌن أندرٌاس 2102-2103العلمية والتكنولوجية بشأن مراجعة 

وار الخبراء )سوٌسرا( وزو جً )الصٌن(، المٌسران المتشاركان، تمرٌر ح

(، مع FCCC/SB/2015/INF.1) 2015-2013المنظم حول مراجعة 

 التركٌز على الرسائل الرئٌسٌة الواردة فً الملخص الفنً.

 

ً بٌن األطراف وخبراء الهٌئة الحكومٌة  تناولت المنالشات التً أجرٌت الحما

الخبراء الدولٌة المعنٌة بتغٌّر المناخ والمٌسرٌن المتشاركٌن المعنٌٌن بحوار 

المنظم إلى عدة أمور من بٌنها: الحاجة إلى انبعاثات سلبٌة فً مختلف 

سٌنارٌوهات خفض االنبعاثات؛ والفجوات التً ٌعانً منها البحث العلمً فٌما 

درجة مئوٌة؛ والمنافسة بٌن إنتاج الطالة الحٌوٌة  1,5ٌتعلك بسٌنارٌو حد 

المناخ والتنمٌة المستدامة؛  واألمن الغذائً؛ والعاللة بٌن تخفٌف آثار تغٌر

درجة مئوٌة "خط دفاع" ٌمابله "حاجز  2والمساواة وسبل التنفٌذ؛ واعتبار حد 

الحماٌة" من األنشطة البشرٌة الخطٌرة؛ وعمل الهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة 

 بتغٌّر المناخ فً المستمبل.

 

اح ورشة العمل، بعد افتت :حول الزراعة ورشة العمل المنعمدة في هذه الدورة

شجعت ووجتال، رئٌسة الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة 

األطراف على اكتشاف طرق تُمكن جمٌع الدول من االستفادة من الزراعة، 

بما فً ذلن، األجٌال المادمة. وأوضح رٌتشارد شوالرتون، مندوب برنامج 

ٌط للطوارئ ٌنبغً أن: تموم األغذٌة العالمً، أن أنظمة اإلنذار المبكر والتخط

بدمج المخاطر والتخصصات المتعددة؛ وأن تتماشى مع عملٌات صنع المرار 

 المنتظمة؛ وأن تعمل على تمكٌن الشعوب والمجتمعات.

 
شارن مندوبا كندا والفلبٌن فً خبراتهما حول إعداد أنظمة اإلنذار الُمبكر 

أكد مندوب كندا على الحاجة إلى المشاركة فً المعلومات  وخطط الطوارئ،

العلمٌة والفنٌة السلٌمة حول الزراعة بصورة رسمٌة ضمن الهٌئة الفرعٌة 

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة. وشارن مندوبا االتحاد األوروبً والجابون 

ن أن رؤاهما حول أن مختلف العملٌات التً تتم بموجب االتفالٌة اإلطارٌة ٌُمك

تُسهل إعداد أنظمة اإلنذار الُمبكر وخطط الطوارئ، وأكد مندوب االتحاد 

األوروبً على دور اجتماعات الخبراء التمنٌٌن والمؤسسات الدولٌة األخرى 

 خارج االتفالٌة اإلطارٌة.

 
شارن مندوبا البرازٌل واالتحاد الروسً رؤاهما حول المجاالت المحتملة 

ات بموجب االتفالٌة لتسهٌل إعداد أنظمة اإلنذار للتوافك بٌن مختلف العملٌ

الُمبكر وخطط الطوارئ. وأكد مندوب االتحاد األوروبً على الحاجة إلى 

التعاون الوثٌك بٌن الكٌانات التً تتعامل مع التكٌّف والبحوث والرصد 

 الُمنتظم بموجب االتفالٌة اإلطارٌة.

 

ُعمدت بعد الظهٌرة  اإلطارية: من االتفالية 6الحوار الثالث حول المادة رلم 

)التعلٌم والتدرٌب والتوعٌة(،  6الجلسة األولى للحوار الثالث حول المادة رلم 

وركزت هذه الجلسة على التعلٌم والتعاون الدولً فً مجال تغٌّر المناخ. 

لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ هذه الجلسة، مؤكداً على أهمٌة اافتتح ٌاوفولً رئٌس 

الذٌن سٌتخذوا لرارات مسئولة وعلى ضرورة  تمكٌن  توعٌة المواطنٌن

 المواطنٌن لٌصبحوا وكالء للتغٌٌر.

 

وأشارت كرٌستٌانا فٌجورٌس أن كل المساعً واألعمال اإلنسانٌة بال استثناء 

سوف تتأثر بتغٌّر المناخ، وطالبت بدمج هذه "الحمٌمة الجدٌدة" فً "محور 

" بطرٌمة " أكثر منطمٌة" 6دة رلم التعلٌم" كما طالبت بإعادة تسمٌة "الما

 وطالبت بتمدٌم التراحات من جمٌع األطراف.

 

فً  6إلى أهمٌة المادة رلم  أشار المٌسر المتشارن كاتارزٌان سناٌدر )بولنده(

إعداد المجتمعات للتحول المادم وأشار إلى أن البٌان الوزاري الذي صدر فً 

 لٌما حول التعلٌم وزٌادة الوعً ٌؤكد على أهمٌة هذا الموضوع.

تناولت العروض الممدمة موضوعات مثل علم النفس اإلنسانً وتغٌّر المناخ 

مناخ من خالل برنامج العمل العالمً والنهوض بالتعلٌم  فً مجال تغٌّر ال

حول التعلٌم والتنمٌة المستدامة الخاص بالٌونسكو. كما استمع المشاركون إلى 

عروض حول الممارسات الجٌدة والدروس المستفادة من التعلٌم فً مجال 

تغٌّر المناخ واشتركوا فً مجموعات نماشٌة حول المضاٌا األساسٌة الخاصة 

 ٌّر المناخ.بالتعلٌم فً مجال تغ

 

 في األرولة 

بعد انتهاء ٌوم األول  الحافل باالجراءات، بدأت  الهٌئات الفرعٌة التابعة 

وكانت الوفود    لالتفالٌة اإلطارٌة فً العمل بكامل طالتها فً ٌوم الثالثاء،

تتسارع   لحضور الدورات واألنشطة الموازٌة  والمتعددة. وتراوحت  الحالة 

المزاجٌة فً األرولة بٌن  التفاؤل الحذر  وعدم االرتٌاح. وأكد بعض 

المشاركٌن  على إحراز تمدم مطرد فً تبسٌط النص التفاوضً التفاق 

لشعور بالحاجة . وأعرب آخرون عن للمهم العمٌك إزاء غٌاب  ا2015

 الملحة للعمل.

 

تساءل البعض ما إذا كان أعضاء الوفود ٌخلمون االحساس  بتبسٌط النص من 

خالل نمل الفمرات من مكان آلخر، وأعربوا عن للمهم  من أن األسئلة 

ترن  فً نهاٌة المطاف للتعامل معها فً اجتماعات الحمة، أو "الحمٌمٌة" لد تُ 

جولة صعبة  من تبسٌط المنالشات حول  ربما فً بارٌس. وفً نهاٌة 

التموٌل،  أشار أحد أعضاء الوفود ذوي الخبرة    "من المفترض أن  هذا هو 

 سنستطٌع التعامل مع الجزء الصعب؟" إذن  الجزء السهل، فكٌف

 


