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الدورة الثانية  
واألربعون لمييئات 

  8 # الفرعية

 :مؤتمر تغّير المناخ الُمنعقد في بون 
 5102/ حزيران هيوني 8اإلثنين 

ٌّر المناخ الُمنعقد فً بون أعماله ٌوم اإلثنٌن  ٌونٌه/  8استأنف مؤتمر تغ
الفرٌق العامل حزٌران. وفً الصباح تولى فرٌق االتصال الخاص ب

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز النظر فً التقدم الُمحرز، 
)حزمة  21 -/ م أ1وتم تبادل وجهات النظر حول مسودة المقرر 

ٌَّسرة حول األطر  بارٌس(. وفً فترة بعد الظهٌرة، تم عقد المجموعات الُم
المجموعات الزمنٌة وبناء القدرات والتكنولوجٌا وعقدت فً المساء 

ٌَّسرة حول األطر الزمنٌة والشفافٌة والفقرة التمهٌدٌة.  الُم
كما ُعقد فرٌق االتصال المعنً بالهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ فً الصباح وُعقدت 

المشاورات غٌر الرسمٌة بموجب الهٌئتٌن الفرعٌتٌن طوال الٌوم. وفً 
بان لبناء الصباح انعقد الجزء الثانً من االجتماع الرابع لمنتدى دٌر

القدرات، وانعقدت أٌضاً ورشة عمل حول سٌاسة المناخ التً تستجٌب 
للنوع االجتماعً مع التركٌز على إجراءات التخفٌف وتنمٌة ونقل 

 التكنولوجٌا.
 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز

الرئٌس المتشارك للفرٌق  أعلن أحمد دوغالف فريق االتصال: التقييم:
العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز أن العمل سوف 
ٌَّسرة وأشار إلى أن االتساق بٌن المجموعات  ٌستمر فً المجموعات الُم

 سوف ٌعتمد على االتساق فً طلبات األطراف.
رحبت العدٌد من األطراف ببناء الثقة الذي تم خالل األسبوع األول، 

كنهم أشاروا إلى مخاوفهم حول بطء وتٌرة المفاوضات، وسلط مندوبا ول
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الضوء على أن األمانة االتحاد األوروبً و

كان ٌمكنها أن تقوم بمعظم أعمال المراجعة اللغوٌة والتحرٌر. أكد مندوب 
مزٌد السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة على الحاجة إلى الوضوح وال

من التوجٌه حول أسلوب العمل وٌشمل تعزٌز االتساق بٌن المجموعات 
ٌَّسرة وتحدٌد الموضوعات والمفاهٌم الرئٌسٌة والعملٌة التً تعتمد على  الُم

 األطراف.
اقترحت العدٌد من األطراف وتشمل االتحاد األوروبً وجنوب أفرٌقٌا 

عن مجموعة  /الصٌن وجمهورٌة كورٌا نٌابة77مجموعة الـنٌابة عن 
السالمة البٌئٌة .. اقترحت أن ٌتولى الُمٌسران المتشاركان للفرٌق العامل 

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز الخروج بنص متسق 
 وموجز وٌتضمن بدائل واضحة لٌساعد فً المفاوضات الفعالة.

سلط مندوب السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة الضوء على ضرورة 
ع فً أقرب وقت ممكن لضمان النظر فٌه قبل اختتام إع داد نص ُمَجمَّ

ع  الدورة. أشار مندوب اإلمارات العربٌة المتحدة إلى أن النص الُمَجمَّ
للرئٌسٌن المتشاركٌن ٌجب أن ٌحتفظ بكل البدائل وال ٌقوم بتغٌٌر المواقف 

لفرٌق وٌجب أن ٌكون بمثابة األساس فً التفاوض أثناء الدورة التالٌة ل
 العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.

طالب مندوب المالدٌف نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة بإعداد 
معالم إرشادٌة للدورات القادمة. أشارت العدٌد من األطراف إلى تناقص 

عدد أٌام التفاوض التً تسبق مؤتمر بارٌس، وطالب مندوب أنجوال نٌابة 
البلدان نمواً بأن تبدأ المفاوضات على الفور واقترح مندوبا  عن أقل

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ومصر إضافة أٌام أخرى للدورة التالٌة 
 لفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.ل

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة وبٌنما دعم مندوب شٌلً نٌابة عن 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً البدء ندوبا والكارٌبً وم

فً المناقشات حول تحدٌد عناصر االتفاق أو نص المقرارات أشار 
الدول النامٌة متقاربة التفكٌر أن هذا العمل سابٌق مندوب مالٌزٌا نٌابة عن 

ألوانه. حذر مندوب توفالو من "التقلٌل من قدر" بعض أقسام النص 
 مقررات مؤتمر األطراف. ووضعها فً

الرابطة وحول المعاٌٌر الخاصة بتحدٌد نص المقررات، أشار مندوبو 
والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد  المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

األوروبً إلى التوقٌت ومستوى التفاصٌل والمرونة. ذكر مندوب 
 الدائمة والعالمٌة. نٌوزٌلندة أن االتفاق ٌجب أن ٌتضمن العناصر

أكد مندوب تنزانٌا على أن كل العناصر ٌجب أن تكون فً محور االتفاق. 
وذكر مندوب سوٌسرا أن عملٌة تحدٌد عناصر نص المقررات هً عملٌة 
تتطور بمرور الوقت، واقترح مندوب اإلمارات العربٌة المتحدة أن ٌتولى 

نً بمنهاج دٌربان للفرٌق العامل المخصص المعالرئٌسان المتشاركان 
للعمل المعّزز إضافة شروح حول المكان الُمقترح للنص الذي تمت 

 مراجعته.
: ذكرت العدٌد من األطراف أن المقرر ٌجب 50 -/ م أ0هيكل المقرر 

، والترتٌبات المرحلٌة، واالعتراف 2015أن ٌتضمن: تبنً اتفاق 
جٌه حول تنفٌذ بالمساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً، والتو

واألمور الخاصة  2020 -2015، وخطة العمل للفترة من 2015اتفاق 
بالمٌزانٌة واألمور اإلدارٌة. أضاف مندوب النروٌج القٌاس واإلبالغ 

 والتحقق ونظم المحاسبة.
/الصٌن على ضرورة تقدم العمل نحو مسودة 77أكد مندوب مجموعة الـ
(. أكد مندوب أقل 2020)طموح ما قبل  2قرار حول مسار العمل 

البلدان نمواً ومندوبا الصٌن والهند على أن العمل الذي ٌتم بموجب مسار 
ٌجب أن "ٌتحول" من الفحص الفنً إلى التنفٌذ الفعلً  2العمل 

 والملموس.
أشار العدٌد من أعضاء مجموعة المظلة إلى التقارٌر الُمقدمة حول عناصر 

المتحدة األمرٌكٌة إلى دور الجهات الوالٌات وأشار مندوب  2مسار العمل 
 الفاعلة من غٌر الدول كعنصر ٌتطور بمرور الوقت.

ذكر دوغالف الرئٌس المتشارك أن الرئٌسٌن المتشاركٌن سوف ٌتولٌان 
المتابعة بعد االجتماع مع األمانة والُمٌسرٌن المتشاركٌن لمناقشة كٌفٌة 

 إعداد نص ُمبسط وُمَنقح طبقاً لطلب األطراف.
قدم روبرتو دوندٌش الُمٌسر  جموعات الُميَّسرة: األُطر الزمنية:الم

المتشارك مقترحاً فنٌاً كأداة لوجود قسم أكثر وضوحاً ٌتضمن بدٌلٌن. 
ٌتضمن البدٌل األول معظم النص وعناوٌن رئٌسٌة حول: القضاٌا الرئٌسٌة، 

زمنٌة، نطاق االلتزامات/ المساهمات/ اإلجراءات، وفترة االلتزام/ األطر ال
والبالغات، والمراجعة الُمسبقة/ المزٌد من التسهٌل للشفافٌة والوضوح/ 

: المقترح البدٌل 2العملٌة التشاورٌة/ الفترة والتحدٌث. وٌتضمن البدٌل 
 لجنوب أفرٌقٌا.

أشار مندوب االتحاد األوروبً وبدعم من مندوب جمهورٌة كورٌا إلى 
ٌجٌة للتنفٌذ فً سٌاق العلم، التسلسل فً دورة التخفٌف: مراجعة استرات

المساهمات المقررة المحددة على والبالغات وااللتزامات وتشمل تقدٌم 
المستوى الوطنً، والعملٌة المسبقة للَتَعرف على إجمالً المساهمات المحددة  

 فٌما ٌتعلق بهدف درجة الحرارة وتحدٌد المساهمات المحددة بصورة رسمٌة.
الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة عن  أشار مندوب كولومبٌا نٌابة

والكارٌبً إلى أن السٌاق كما ٌلً: البالغات، والتقٌٌم الُمسبق والتحدٌد 
الرسمً، والمراجعة، وتحدٌث االلتزامات/ المساهمات. اقترح مندوب 

جزر مارشال أقسام حول: النطاق والطبٌعة، وفترة االلتزام واإلطار 
 التحدٌث، والكتابة والمراجعة االستراتٌجٌة.الزمنً، وعملٌات اإلعداد و

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على أكد مندوبو االتحاد األوروبً وأسترالٌا و
توضٌح دورة مدتها خمس سنوات. طالب مندوب توفالو نٌابة عن أقل 
البلدان نمواً بدورات متوازٌة حول التخفٌف وُسُبل التنفٌذ. ذكر مندوب 
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ٌّف والتخفٌف ٌمكن أن تكون الوالٌات المتحدة ا ألمرٌكٌة أن دورات التك

مختلفة. عارض مندوبو الصٌن والبرازٌل والسعودٌة نهجاً "ٌركز على 
 التخفٌف". 

اقترح مندوب االتحاد األوروبً وبمعارضة من أقل البلدان نمواً أن ٌتم 
تناول دورة التخفٌف فً القسم الخاص بالتخفٌف وأن ٌتم النظر فً 

ٌّف والتموٌل فً هذه األقسام. حذر مندوب البرازٌل دورات الت ك
 ونٌوزٌلندة من تحرٌك النص.

وحول فترة االلتزام/ األطر الزمنٌة، الحظ العدٌد من مندوبً األطراف 
تشٌران إلى الفترة الزمنٌة لالتفاق بٌنما تتناول  166و 162أن الفقرتٌن 

 ( الفترة الزمنٌة لاللتزامات.2)البدٌل  167الفقرة 
طالب مندوبا  الهند والصٌن بالتركٌز على مدة االتفاق أوالً، اقترح 

مندوب نٌوزٌلندة نقل الفقرات الخاصة بالفترة الزمنٌة لالتفاق إلى القسم 
الخاص بالدخول فً حٌز التنفٌذ. دعم مندوب كولومبٌا وضع عناوٌن 

 فرعٌة حول الفترة الزمنٌة واألُطر الزمنٌة.
مندوب توفالو إلى أن الروابط بٌن البالغات وحول البالغات، أشار 

والمراجعة الُمسبقة والبالغات النهائٌة ٌجب أن تكون متسلسلة. أشار 
المساهمات المحددة مندوب البرازٌل إلى الفرق بٌن البالغات الخاصة ب

على المستوى الوطنً وتحدٌثها. سلط مندوب أسترالٌا الضوء على 
اللتزامات فٌما بٌن البالغات المبدئٌة القضاٌا الخاصة باإلبقاء على ا

 والبالغات النهائٌة.
أشار مندوب جزر مارشال إلى الدورات المبدئٌة والالحقة للبالغات  

وأشار إلى أن األولى ٌمكن أن تكون فً مقرر مؤتمر األطراف بٌنما 
الثانٌة ٌمكن أن تكون فً االتفاقٌة. عارض مندوب النروٌج ذلك وأشار 

ول الزمنٌة التفصٌلٌة والمعلومات الُمسبقة ٌمكن أن تكون فً إلى أن الجدا
 مقررات مؤتمر األطراف.

تولى أرتور رونج مٌتسجر الُمٌسر المتشارك إدارة الجلسة : اتبناء القدر
والتً تركزت حول إعداد آلٌة لبناء القدرات. كما تناولت المناقشات 

لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ وٌشمل االروابط بٌن العمل ذو الصلة بموجب 
المراجعة الشاملة الثالثة لتنفٌذ إطار عمل بناء القدرات والدور الُمحتمل 

لشبكة ومركز تكنولوجٌا المناخ فً تناول احتٌاجات بناء القدرات. وافقت 
إلى بناء القدرات ٌجب أن تكون فً محور  األطراف على أن الحاجة

 اتفاق بارٌس.
/الصٌن ولٌبرٌا نٌابة عن 77مجموعة الـٌابة عن طالب مندوبو الصٌن ن

أقل البلدان نمواً وسوازٌالند نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة والعدٌد من 
الدول النامٌة بوجود كٌان أو مركز لبناء القدرات لٌتولى عدة أمور من 

بٌنها: تقدٌم نهج هٌكلً وشامل لبناء القدرات وتحلٌل الفجوات والمساعدة 
ألنشطة ومراقبة التنفٌذ وزٌادة االتساق والتناغم بٌن األنشطة، فً تنفٌذ ا

ونشر فرص التموٌل ومساعدة أقل البلدان نمواً فً بناء القدرة على 
 مقاومة المناخ ودعم اإلجراءات النابعة من البلدان.

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عن كٌفٌة قٌام هذه المؤسسة تساءل مندوب 
القدرات على مستوى العالم، وأشار إلى أن   بتنسٌق كل أنشطة بناء

المناقشة السابقة حول القٌاس واإلبالغ قد أوضحت مدى صعوبة قٌاس 
دعم بناء القدرات. طالب مندوب االتحاد األوروبً بالبحث فً أسباب 

عدم قدرة الهٌئات القائمة "بتحقٌق نتائج" حول بناء القدرات، وُسُبل تعزٌز 
قائمة، وكٌفٌة تعزٌز منتدى دٌربان. اقترح مندوب التعاون بٌن الجهات ال

ٌّر المناخ  أسترالٌا ضرورة وجود خطط وطنٌة لبناء القدرات حول تغ
 لتحدٌد احتٌاجات الدول.

: قام المٌسر المتشارك توسً مبانو مبانو بتٌسٌر أعمال التكنولوجيا
الدورة. أكد مندوب الصٌن أثناء وصف المقترح المقدم من بالده بشأن 
وضع هدف عالمً لتطوٌر ونقل التكنولوجٌا، ودعمه فً ذلك مندوب 

الهدف الطموح  اإلمارات العربٌة المتحدة، على أهمٌة العملٌة الناتجة عن
الذي من شأنه المساعدة على تحقٌق أهداف االتفاقٌة والتمكٌن  المقترح،

من إعادة النظر فً الفجوة ما بٌن تقدٌم الدعم التكنولوجً  واالحتٌاجات 
التكنولوجٌة. وأعرب مندوب الوالٌات المتحدة ومندوب االتحاد األوروبً 
عن قلقهما إزاء هذا المقترح. وحذر مندوب الٌابان من فرض التزامات 

دٌدة على األطراف، مؤكداً على أن توفٌر حوافز للقطاع الخاص قد ج
ٌكون إجراًء أكثر فعالٌة. وقال مندوب الصٌن أن الُمقترح ال ٌفترض 
مسبقاً التكنولوجٌات التً قد تكون مطلوبة لتحقٌق هذا الهدف، ودعا إلى 

 التركٌز على جانب العرض فً التكنولوجٌات. 
ٌابًة عن المجموعة األفرٌقٌة، اإلطار وصف مندوب جنوب أفرٌقٌا، ن

المقترح من قبل بالده حول تطوٌر التكنولوجٌا ونقلها. وحذر مندوب 
أسترالٌا من االزدواجٌة و"ترسٌخ" التفاصٌل التً سوف تتطور مع مرور 
الوقت. وأكد مندوب دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ومندوب األرجنتٌن 

ائمة. وأوضح مندوب المجموعة األفرٌقٌة على أهمٌة تعزٌز الترتٌبات الق
أن اإلطار المقترح قد ٌقدم استراتٌجٌة لتوجٌه آلٌة التكنولوجٌا. ودعا 

 مندوب الهند إلى معالجة العوائق الناتجة عن حقوق الملكٌة الفكرٌة.
 الهيئات الفرعية

 قدرات االجتماع الرابع لمنتدى ديربان المعني ببناء ال
نا(، المٌسرة المتشاركة، الجزء الثانً من المنتدى، افتتحت أما إٌسٌل )غا

من  3ورحبت بمدخالت الجزء األول الذي عقد ٌوم األربعاء الموافق 
ٌونٌه/حزٌران. وطالب مندوب االتحاد األوروبً بتوفٌر مساحة لمناقشة 
التعاون المعزز بٌن هٌئات االتفاقٌة حول بناء القدرات. وطالب مندوب 

عن المجموعة األفرٌقٌة، بتخصٌص مزٌد من الوقت  سوازٌالند، نٌابةً 
 للمناقشات فً المنتدى.

تبادل مندوبو المكسٌك وغانا وإندونٌسٌا والجابون والبرازٌل وفٌتنام 
وشٌلً وإثٌوبٌا الخبرات فً إعداد المساهمات المقررة المحددة على 

سسٌة المستوى الوطنً، والتً تتضمن: العملٌة الفنٌة وبناء القواعد المؤ
وأسس تنمٌة المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً وبناء 
القدرات الالزمة إلعداد هذه المساهمات وتنفٌذها وتنسٌقها، والتحدٌات 
المالٌة والمشاورات بٌن أصحاب المصلحة المتعددٌن لتعزٌز الشفافٌة 

ررة وجودة المعلومات وملوثات المناخ قصٌرة األجل فً المساهمات المق
المحددة على المستوى الوطنً وتعمٌم مفهوم تغٌر المناخ فً 

 استراتٌجٌات التنمٌة الوطنٌة.
وقد تمت مناقشة عدة أسئلة من بٌنها، الحفاظ على القدرة على التخطٌط 

والمنافع المشتركة لبناء  للتخفٌف مع مرور الوقت واالعتماد علٌها،
القدرات الالزمة للمساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً 

 لحوكمة تغٌر المناخ على نطاق أوسع.
: قامت ورشة عمل حول سياسة المناخ التي تستجيب للنوع االجتماعي

فٌرونٌكا نونهالنهال جوندو )زٌمبابوي( بتٌسٌر أعمال الجزء األول من 
مع التركٌز على التخفٌف وتطوٌر التكنولوجٌا ونقلها.  ورشة العمل،

عرض أعضاء هذا الفرٌق تعرٌفات سٌاسة المناخ التً تستجٌب للنوع 
االجتماعً مع طرح أمثلة علٌها، ومن بٌنها، النقل العام والمبادرة 
المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات 

 وتموٌل أنشطة المناخ والطاقة المتجددة. فً البلدان النامٌة
كما ناقش أعضا الفرٌق بعض دراسات الحالة التً أبرزت عدة أمور من 
بٌنها، دور المرأة فً: تركٌب وإصالح أنظمة الطاقة الشمسٌة فً 
موزمبٌق، ومشاركتها فً مشروعات المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات 

لغابات فً البلدان النامٌة فً الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور ا
السودان، وإدارة الغابات فً اإلكوادور. تناولت بعض العروض األخرى 
ترسٌخ مفهوم النوع االجتماعً فً إجراءات التخفٌف المالئمة وطنٌاً فً 

 برامج قطاع الطاقة والتخفٌف فً جورجٌا فً غرب أفرٌقٌا. 
خبرات الوطنٌة فً تدرٌب أثناء المناقشة، تبادل العدٌد من المشاركٌن ال

المرأة وبناء قدراتها وترسٌخ مفهوم النوع االجتماعً والمٌزانٌة ذات 
الصلة. وفٌما ٌخص العمل فً المستقبل، دعا المشاركون إلى: إعداد مسرد 
بالمصطلحات المتعلقة بالنوع االجتماعً وقٌاس النتائج وتطوٌر التوجٌه 

  ا التخفٌف والتكنولوجٌا.المنهجً لدمج النوع االجتماعً فً قضاٌ
 في األروقة

عندما وصل عدد من أعضاء الوفود الجدد ٌوم اإلثنٌن إلى مقر المركز 
العالمً للمؤتمرات فً بون لحضور األٌام األخٌرة للمفاوضات، كان هناك 

اتفاق واسع النطاق حول الحاجة إلى البدء فً المفاوضات حول نص االتفاق 
 الجدٌد.

وخالل جلسة التقٌٌم الخاصة بالفرٌق العامل المخصص، بدأ االحساس 
بالعجلة ٌتزاٌد حٌث بدأت العدٌد من األطراف البحث فً مختلف الطرق 
 للحاق بالمسٌرة. طلب عدد من أعضاء الوفود من الرئٌسٌن المتشاركٌن

للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز إعداد نص 
وطالب آخرون بزٌادة عدد أٌام التفاوض قبل بارٌس. وأشار البعض  مجمع

إلى أنه من األمور "الصحٌة" أن ٌدرك أعضاء الوفود القٌود الخاصة بالنهج 
الذي ٌعتمد فقط على األطراف،  وضرورة أن ٌتم تكلٌف الرئٌسٌن 

 المتشاركٌن بتولً المزٌد من أعمال تنقٌح وتبسٌط النص.
اقعٌة أخرى فً المناقشة التً ُعقدت فً فترة بعد وكانت هناك رؤٌة و

الظهٌرة حٌث أشار أحد المراقبٌن "لم ٌتغٌر سوى القلٌل". وعلى الرغم من 
أن عدد من األطراف قد استحسنوا "اإلداة الجدٌدة" التً قدمها الُمٌسرون 
المتشاركون فً مجموعة اإلطار الزمنً واحتفاظ األطراف بالمناقشات 

الصحٌح"، فقد عبر أحد األعضاء فً المجموعات األخرى  "على المستوى
عن أسفه من جمود وثبات المواقف عند البدء فً مناقشة األمور 

 الموضوعٌة الهامة.


