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الدورة الثانية  
واألربعون لمييئات 

   5 # الفرعية

 مؤتمر تغيّر المناخ الُمنعقد في بون
 5102يونيه/ حزيران  4الخميس  

مؤصتمر صتغٌّر المنلخ الُمنعمد فً بون أعملله بجلسة الصتمٌٌم الصتً  اسصتأنف
للفرٌك العلم  المخاص المعنً بمنهلج عمدهل فرٌك االصتال  الخلص ب

دٌربلن للعم  المعّزز وذلن بهدف صتمٌٌم فرق االصتال  والمجموعلت 
الُمٌَّسرة. وصتم فً فصترة بعد الظهٌرة عمد مجموعلت ُمٌَّسرة حو  الصتخفٌف 
والصتكٌّف والخسلبر واألضرار، وفً المسلء صتم عمد مجموعلت ُمٌَّسرة 

 ( وبنلء المدرات. 2020 )طموح مل لب  2حو  مسلر العم  
وفً فصترصتً الابلح وبعد الظهٌرة صتم عمد الجلسة الثلنٌة للفرٌك العلم  
 حو  الصتمٌٌم مصتعدد األطراف ضمن  عملٌة الصتمٌٌم والمراجعة الدولٌة.

لهٌبة الفرعٌة للصتنفٌذ لكمل صتم طوا  الٌوم عمد مشلورات غٌر رسمٌة 
وجٌة. وفً فصترة بعد الظهٌرة، والهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والصتكنول

ُعِمد االجصتملع السلبع للحوار البحثً للهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة 
والصتكنولوجٌة وُعِمدت ورشة عم  حو  الصتموٌ  طوٌ  األج . وٌوجد 

ملخص لحلمة العم  الصتً ُعمدت حو  الصتموٌ  طوٌ  األج  على المولع 
الصتللً: 

http://www.iisd.ca/climate/sb42/enbots/4jun.html#e
vent1 

 
 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز

افصتصتح أحمد دوغالف الربٌس المصتشلرن للفرٌك  فريق االتصال: التقييم:
العلم  هذه الجلسة. صتولت لٌدٌل ووجصتل  ربٌس الهٌبة الفرعٌة للمشورة 

لهٌبة الفرعٌة للصتنفٌذ صتمدٌم االعلمٌة والصتكنولوجٌة وسلٌدات ٌلفل ُممرر 
صتملرٌر حو  المضلٌل المصتعلمة بللهٌبصتٌن الفرعٌصتٌن وذات الالة بللفرٌك 
العلم  المخاص المعنً بمنهلج دٌربلن للعم  المعّزز. أشلر دوغالف 
الربٌس المصتشلرن إلى للك األطراف نحو بطء وصتٌرة المداوالت، وعدم 

لُمٌَّسرة والولت المحدود الوضوح حو  أسلوب العم  فً المجموعلت ا
للصتنسٌك بللمجموعة. وأشلر إلى أن المشلورات مع ُمٌَّسري مجموعلت 

البلدان والمجموعلت الُمٌَّسرة أشلرت إلى أن "اآللٌة" صتعم  وأكدت على 
 إحراز صتمدم.

كمل الصترح اإلسراع فً أعمل  الفرٌك العلم  المخاص المعنً بمنهلج 
االسصتمرار فً المجموعلت الُمٌَّسرة  دٌربلن للعم  المعّزز عن طرٌك

بلسصتثنلء مل ٌصتعلك بللمضلٌل الصتً صتحصتلج منللشة فً مرحلة الحمة وصتشم  
الصتمهٌد والصتعرٌفلت والمواد النهلبٌة،  والصترح الصتحرن "من األسه  إلى مل 

هو أكثر صتعمٌداً" عن طرٌك صتبسٌط النص، وصتجمٌع البداب  وصتوضٌح 
 صتً سٌصتم صتنلولهل فً ممررات مؤصتمر األطراف.المفلهٌم وصتحدٌد الفمرات ال

كمل أشلر إلى أن نص جنٌف ال ٌزا  هو الوثٌمة الرسمٌة الوحٌدة، وأن 
الوثلبك األخرى الالدرة هً وثلبك غٌر رسمٌة وأن "صتحوٌ  لمضلٌل" 

إلى نص ٌصتم الصتعلم  معه فً ممررات مؤصتمر األطراف ال ٌٌمل  من 
 أهمٌصتهل.

 
المصتشلرن للفرٌك العلم  إلى أن الربٌسٌن  أشلر رٌفسنلٌدر الربٌس

المصتشلركٌن سوف ٌمدملن صتوجٌهلت حو  مولف العالملت الملبلة 
واأللواس فً نص جنٌف. أكد مندوب مللٌزٌل نٌلبة عن البلدان النلمٌة 

 مصتملربة الصتفكٌر على الحلجة إلى مث  هذا الصتوجٌه.
بَت مع ظم األطراف بللمنلخ وفٌمل ٌصتعلك بللصتمدم الُمحرز حصتى اآلن، رحَّ

 اإلٌجلبً وأكدت على الحلجة إلى اإلسراع فً وصتٌرة العم .
/الاٌن ومندوب 77أشلر مندوب جنوب أفرٌمٌل نٌلبة عن مجموعة الـ

مار إلى ان المضلٌل صتصتمدم بسرعلت غٌر مصتسلوٌة ممل ٌمكن أن ٌؤدي 

إلى عملٌة غٌر مصتوازنة. أشلر مندوب سوٌسرا نٌلبة عن مجموعة 
ة البٌبٌة إلى أنه ٌجب مالحظة االخصتالف فً وصتٌرة  العم  ولكنه ال السالم

 ٌجب أن ٌُثٌر أٌة مخلوف.
وفٌمل ٌصتعلك بللولت المصتبمً فً بون، الصترح مندوبو مجموعة 

/الاٌن والدو  النلمٌة مصتملربة الصتفكٌر والبرازٌ  منللشة المضلٌل 77الـ
لمظلة ومندوب الشلملة وأضلف مندوب أسصترالٌل نٌلبة عن مجموعة ا

 .2أنجوال نٌلبة عن أل  البلدان نمواً بضرورة منللشة مسلر العم  
الصترح مندوبو مجموعة المظلة ومجموعة السالمة البٌبٌة واالصتحلد 

األوروبً أن صتموم األطراف بللعم  على "صتفكٌن وصتفرٌغ المضلٌل" وإعلدة 
األملنة  صتنظٌم النص وشرح ممصترحلصتهم. الصترح مندوب البرازٌ  أن صتموم

 بصتجمٌع المضلٌل فً نص جنٌف.
الصترح مندوب الدو  النلمٌة مصتملربة الصتفكٌر بدعم من إٌران واالصتحلد 

األوروبً العم  على المضلٌل الهلمة مث  الصتخفٌف والصتكٌّف وُسبُ  الصتنفٌذ، 
 وصتحدٌد األولوٌلت، وصترصتٌب العنلار الربٌسٌة.
وبً والبرازٌ  وأل  البلدان الصترح مندوبو مجموعة المظلة واالصتحلد األور

نمواً وبمعلرضة من مندوب البلدان النلمٌة مصتملربة الصتفكٌر   أن ٌصتم صتحدٌد 
 العنلار الصتً سوف ٌصتم وضعهل فً نص المرار.

وفٌمل ٌصتعلك بنصتلبج عم  مؤصتمر بون، طللب مندوبل االصتحلد األوروبً 
 ط وُمنَمَّح.والسودان نٌلبة عن المجموعة األفرٌمٌة بإعداد نص ُمبَسَّ 

الصترح مندوب الدو  النلمٌة مصتملربة الصتفكٌر، وبمعلرضة من مجموعة 
السالمة البٌبٌة، أن ٌصتم دمج الفمرات الُمبَسَّطة فً نص جنٌف. الصترح 

مندوب البرازٌ  دمج ك  أجزاء نص جنٌف الصتً لم ٌصتم صتبسٌطهل وصتنمٌحهل 
" لصتشم  األجزاء 1فً وثٌمة عم . كمل الصترح مندوب الهند "وثٌمة العم  

الُمجمعة فً نص جنٌف ولصتكون بمثلبة األسلس لالجصتملع الملدم للفرٌك 
 العلم  المخاص المعنً بمنهلج دٌربلن للعم  المعّزز.

/الاٌن واالصتحلد األوروبً والدو  النلمٌة 77مجموعة الـأكد مندوبو 
 .2مصتملربة الصتفكٌر على الحلجة إلى مسودة لرار حو  مسلر العم  

وافمت األطراف على أن صتسصتمر المجموعلت الُمٌَّسرة كمل هو ُممصترح وأن 
 ٌونٌه/ حزٌران. 8هنلن اجصتملع صتمٌٌم آخر ُمخطط عمده ٌوم اإلثنٌن 

 
فً فصترة بعد الظهٌرة  المجموعات الُميَّسرة: التكيّف والخسائر واألضرار:

واالت األطراف صتبسٌط وصتنمٌح فمرات نص جنٌف بنلًء على ممصترح 
 3 -65ألملنة ووافمت األطراف على دمج البدٌ  الخلص بللفمرة ا

 والبداب  الفرعٌة ط ، ط ط حو  المزٌد من الصتعزٌز للصترصتٌبلت المؤسسٌة.
وبهدف صتبسٌط النص، الصترحت أندرٌل غورٌرو الُمٌسر المصتشلرن منهجٌة 

لصتجمٌع المضلٌل ولدمت جدوالً ٌصتضمن خلنلت للموضوعلت والفمرات 
صترحت أن ٌصتم أوالً منللشة الخلنة الخلاة بللموضوعلت. والنص. وال

نللشت األطراف هذه المنهجٌة وإضلفة خلنة للمضلٌل الصتً ٌصتم منللشصتهل فً 
مجموعة المرارات. لدم مندوبو االصتحلد األوروبً وبولٌفٌل نٌلبة عن 

 الوالٌلت المصتحدة األمرٌكٌة ممصترحلت حو  الموضوعلت./الاٌن و77الـ
من األطراف عن رفضهل للُمضً لُدُملً فً هذه المنهجٌة إذا  عبرت العدٌد

لم صتكن المجموعلت الُمٌَّسرة األخرى صتموم بنفس العم . أكد غورٌرو 
الربٌس المصتشلرن لألطراف أن نفس النهج ٌصتم اسصتخدامه بواسطة 

 المجموعة الُمٌَّسرة حو  الصتخفٌف.
 

ة للصتجمٌع. بنلًء اسصتمر أعضلء الوفود فً منللشة الموضوعلت المحصتمل
على هذه المنللشة، عرضت األملنة للبمة مبدبٌة بللموضوعلت الموجودة 

 فً الجدو . ثم نللشت األطراف أسللٌب العم  الخلاة بللصتجمٌع.
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واسصتجلبة للمخلوف الصتً عبر عنهل بعض أعضلء الوفود من أن هذا 
الجدو  سوف ٌنصتج عنه إغفل  وجهلت نظر بعض األطراف أو ٌصتم 

لره بمثلبة موالف األطراف، أكد غورٌرو الُمٌسر المصتشلرن أن اعصتب
الجدو  هو أداة داخلٌة لصتصتبع الصتمدم فً العم  وأكد أنه سوف ٌصتم صتوزٌعه 

 على أعضلء الوفود.
وافمت األطراف على العم  بنلًء على الجدو  وعلى صتمدٌم وجهلت نظرهل 

 .حو  الموضوعلت لب  إعلدة انعملد المجموعة ٌوم السبت
 

صتولى فرانس بٌرٌز الُمٌسر المصتشلرن إدارة هذه الجلسة. نظرت  التخفيف:
؛ 39األطراف فً ُممصترح مندوب أسصترالٌل حو  "صتفكٌن وصتفرٌغ" الفمرة 

الصتً صتصتضمن المبلدئ الصتللٌة: المحلسبلت،  49و 34فٌمل ٌصتعلك بللفمرات 
 واسصتخدام األسواق والصترصتٌبلت المؤسسٌة لألسواق. واسصتخدام األراضً،

لدم مندوب االصتحلد األوروبً ُممصترحلً حو  المبلدئ العلمة للحسلبلت. 
وأشلر إلى وجود صتداخ  مع لطلع اسصتخدام األراضً. علرض مندوب 
كٌنٌل نٌلبة عن المجموعة األفرٌمٌة النظر فً الحسلبلت والصترح أنه من 

لفٌة. حذر مندوب البرازٌ  من صتجمٌع لضلٌل األفض  وضعهل صتحت الشف
الحسلبلت والسوق، والصترح أن الحسلبلت صتصتعلك بللشفلفٌة وااللصتزام. 

أشلر إلى ثالث وجهلت نظر: األسواق وصتصتضمن  39وحو  الفمرة 
الصتحوٌالت الدولٌة والصتً سٌصتم صتمٌٌمهل من خال  المعلٌٌر الموضوعة من 

من آلٌلت بروصتوكو  كٌوصتو وآلٌة مؤصتمر األطراف؛ والخبرات الحللٌة 
الصتنمٌة النظٌفة ونظلم االصتحلد األوروبً لصتداو  االنبعلثلت الذي ٌجب 

االسصتفلدة منه؛ وضرورة عدم إنشلء آلٌلت للسوق وبافة خلاة لمطلع 
 اسصتخدام األراضً.

 
الرابطة المسصتملة ألمرٌكل الالصتٌنٌة الصترح مندوب شٌلً نٌلبة عن 

ظٌم" المضلٌل الفرعٌة الخلاة بلسصتخدام السوق فً والكلرٌبً أن ٌصتم "صتن
مرحلة الحمة. علرض مندوبل السعودٌة وفنزوٌال منللشة األسواق فً هذه 

 المرحلة. طللب مندوب بولٌفٌل بصتضمٌن النُُهج غٌر السولٌة.
صتحللف الدو  الجزرٌة الاغٌرة أن أشلر مندوب سلنصتللوصتسٌل نٌلبة عن 

ر من المسم الخلص بللشفلفٌة وأشلر إلى األسواق صترصتبط بللصتخفٌف أكث
إمكلنٌة صتجمٌع: الهدف من آلٌلت السوق والمبلدئ الخلاة بلسصتخدامهل، 

والحسلبلت الخلاة بصتحوٌالت السوق، ووضع المزٌد من المواعد، 
 واالسصتخدام الُمصتسك لمنهجٌلت الصتمدٌر والصتعدٌالت والمٌلسلت الُمشصتركة.

الاغٌرة إلى الروابط بٌن اسصتخدام  أشلر مندوب صتحللف الدو  الجزرٌة
األسواق ونظلم االلصتزام والفً الفوابد ودعمه مندوبل صتوفللو والبرازٌ  

 فً ضرورة وجود لواعد لألهلٌة لضملن السالمة البٌبٌة.
الصترحت العدٌد من األطراف صتنلو  المبلدئ العلمة فً االصتفلق وصترن 

لشلت المصتعممة حو  الصتفلاٌ  فً المرارات، وأشلر البعض إلى المنل
آلٌلت وصترصتٌبلت السوق فً المنصتدٌلت األخرى. وافمت األطراف على بدء 

الخلاة بإعداد الصتزاملت/  21الجلسة الصتللٌة بللصتركٌز على الفمرة 
 مسلهملت/ أعمل  الصتخفٌف.

 
 الهيئات الفرعية

افصتصتح آمنة  لهيئة الفرعية للتنفيذ(:االتقييم والمراجعة ُمتعددة األطراف )
 لهٌبة الفرعٌة للصتنفٌذ فً الابلح.اٌلوفولً جلسة 

عرض مندوب أسصترالٌل الصتدابٌر ذات الالة بللطللة وخطة العم  
 2555المبلشرة الخلاة بهل وصتشم  اندوق لصتخفٌض االنبعلثلت بممدار 

 ملٌلر دوالر أسصترالً وآلٌة للضملنلت.
سصتجلبة اإلٌجلبٌة أشلر مندوب أسصترالٌل، رداً على األسبلة الموجهة، إلى اإل

من لطلع األعمل  إلى البٌع المبدبً لعمود الصتخفٌض وشرح أن الهدف من 
إضلفً ولكن اسصتٌعلب االنبعلثلت من  آلٌة الضملنلت لٌس صتحمٌك صتخفٌض

 المرافك الكبرى.
 

من  عرض مندوب بلجٌكل الهدف الخلص ببلجٌكل فً صتخفٌض االنبعلثلت
المطلعلت الصتً ٌُغطٌهل نظلم االصتحلد األوروبً لصتداو  االنبعلثلت بنسبة 

وذلن فً سٌلق حزمة المنلخ والطللة  2005% مملرنة بمسصتوٌلت 15
. وأجلب رداً على السؤا  الموجه له أنه لد 2020لالصتحلد األوروبً لعلم 

صتم صتحمٌك مكلسب كبٌرة فً لطلع المخلفلت وذلن من خال  حجز 
 لثلت المٌثلن من مدافن المملمة.انبع

أشلرت مندوبة بلغلرٌل إلى أنه لد صتم سن لوانٌن فً بلغلرٌل حو  الصتخفٌف 
والطللة المصتجددة وكفلءة الطللة. ورداً على األسبلة الموجهه إلٌهل أشلرت 

 2011إلى  1988إلى أن انخفلض االنبعلثلت فً بلغلرٌل فً الفصترة من 

فلض النلصتج اإلجمللً المحلً أثنلء فصترة ٌرجع بافة ربٌسٌة إلى انخ
 الصتحو  إلى الصتالد السوق.

أشلرت مندوبة كندا إلى اإلجراءات الموجهة نحو هدف صتخفٌض 
مملرنة بمسصتوٌلت  %17االنبعلثلت فً ك  المطلعلت لدٌهل بنسبة 

. وأشلرت إلى أن العدٌد من آثلر صتدابٌر الصتنفٌذ لم ٌصتم صتمدٌرهل فً 2005
صتملرٌر الدولة حٌث أن الصتفلع  بٌن السٌلسلت اإلللٌمٌة والوطنٌة ٌؤدي إلى 

 صتعمٌد حسلب اآلثلر الفردٌة لك  منهل.
وفً فصترة بعد الظهٌرة، ذكر مندوب جمهورٌة الصتشٌن أن صتخفٌض 

لفحم وزٌلدة حاص الطللة النووٌة والطللة المصتجددة ٌؤدي إلى اسصتخدام ا
صتخفٌض انبعلثلت لطلع الطللة لدٌهم. وأجلب على السؤا  الخلص 

ودعم  FiTبللسٌلسلت المحلٌة للطللة المصتجددة حٌث أشلر إلى نظلم 
 االسصتثملرات فً الحرارة المصتجددة وااللصتزام الخلص بللولود الحٌوي.

 
ٌل الضوء على الفا  بٌن النمو االلصتالدي سلط مندوب اسصتوان

واالنبعلثلت، و إلى لٌلم اسصتونٌل بللصتادٌك على صتعدٌ  الدوحة. وأشلر إلى 
أن جهود الصتخفٌف سوف صتركز على لطلع النم . وصتنلولت األسبلة 

ومعدالت إزالة  1993 – 1990الصتخفٌض الكبٌر فً االنبعلثلت فً 
 الغلبلت.

% 40دف ألملنٌل لصتخفٌض االنبعلثلت بنسبة أشلر مندوب ألملنٌل إلى ه
، وهدف صتخفٌض  نسبصته 1990مملرنة بمسصتوٌلت  2020بحلو  علم 

. وصتنلولت األسبلة: الفرق بٌن أهداف ألملنٌل 2050% لعلم 85 -80
واالنبعلثلت من لطلع المخلفلت  FiTواالصتحلد األوروبً، وسٌلسلت 

 والشحن.
ٌض االنبعلثلت، ذكر مندوب اسصتجلبة لألسبلة حو  السبب وراء صتخف

الٌونلن أن انخفلض االنبعلثلت ٌرجع إلى الكسلد االلصتالدي وأشلر إلى 
ملٌون طن من مكلفا ثلنً أكسٌد  40أن إجمللً أثر الصتخفٌف سٌا  إلى 

نصتٌجة للسٌلسلت والصتدابٌر، وٌشم  ذلن اٌملف صتشغٌ   2020الكربون فً 
ٌلدة حاة اسصتخدام الطللة محطلت كهربلء حرارٌة ال صتصتسم بللكفلءة وز

 المصتجددة.
أشلر مندوب هنغلرٌل إلى: صتخفٌض معد  انبعلثلت ثلنً أكسٌد الكربون 

لك  فرد وزٌلدة الوعً العلم بصتغٌّر المنلخ واالصتجله نحو صتبنً االسصتراصتٌجٌة 
الوطنٌة الثلنٌة لصتغٌر المنلخ. وصتنلولت األسبلة صتولعلت االنبعلثلت حصتى 

 ٌة المسصتخدمة فً صتحمٌك أهداف الصتخفٌف.واألدوات الملل 2020
 

% من الموارد 100سلط مندوب اٌسلندة الضوء على: مل ٌمرب من 
المصتجددة فً خلٌط الكهربلء والصتدفبة، وارصتفلع حاة العملٌلت الانلعٌة 
فً انبعلثلت الدولة، وفرص الصتخفٌف فً لطلع المالٌد والنم  والصتحرٌج 

ى األسبلة الخلاة بسٌلسلت الانلعلت وإعلدة الغطلء النبلصتً. ورداً عل
الثمٌلة أكد على صتضمٌنهل فً نظلم االصتحلد األوروبً لصتداو  االنبعلثلت 
وصتنظٌم الفلوروكربون. أشلر مندوب أٌرلندا إلى الصتخفٌض الكبٌر فً 

% من 45وأكد على أن  2001انبعلثلت الكربون لك  فرد منذ 
نبعلثلت صتأصتً من لطلع الزراعة االنبعلثلت غٌر المصتعلمة بأنظمة صتداو  اال

الذي ٌصتسم فعلٌلً بللكفلءة والذي ٌمث  صتحدٌلً كبٌراً. وصتنلولت األسبلة صتدابٌر 
 واسصتراصتٌجٌلت الصتخفٌف فً لطلع النم .

على انبعلثلت لطلع الطللة فً  2011وصتأكٌداً على أثر زلزا  علم 
سوف  2020الٌلبلن، أشلر مندوب الٌلبلن إلى أن الهدف الالرم لعلم 

ٌعصتمد على الصتنمٌة فً إعلدة بدء المحطلت النووٌة بللٌلبلن. وصتنلولت 
األسبلة عدة أمور من بٌنهل المشلركة فً األرادة من لواعد المحلسبة 

 آللٌة األرادة المشصتركة بللٌلبلن والصتحمك الدولً منهل.
 

 في األروقة
بون، ومع بداٌة ابلح ٌوم الخمٌس فً مركز المؤصتمرات العللمً فً 

شعر العدٌد من أعضلء الوفود بللصتفلؤ  الحذر نحو االصتفلق فً جلسة 
للفرٌك العلم  على الصتحرن "من األسه  نحو األكثر الصتمٌٌم الابلحٌة 

فً فصترة مل بعد الظهر، صتسلء  البعض عمل إذا كلن النهج و اعوبة".
الذي صتم اعصتملده مؤخراَ  للنظر فً النص الصتفلوضً على أسلس الموابم 

 الصتً ٌصتم فٌهل صتجمٌع  الموضوعلت سوف ٌؤدي إلى صتمدم كبٌر فً العملٌة.
٪ فمط بعد ثالثة أٌلم من العم  5وصتعلٌملُ على  صتخفٌض النص بنسبة  

الشلق، أشلر احد الخبراء ذوي الخبرة  إلى أنه ٌمكن أن صتكون  " الحللة 
ف بأن المزاجٌة جٌدة، ولكن وصتٌرة العم   بطٌبة للغلٌة." ورغم االعصترا

نص جنٌف "ٌجب  الصتعلم  معه بلهصتملم وبدلة"  شعر العدٌد من أعضلء 
الوفود  بللصتوصتر  عندمل أدركوا  مع حلو  نسملت الاٌف المسلبٌة 

 انخفلض عدد األٌلم المصتبمٌة للصتفلوض.


