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 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ المنعمد في بون
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واصل مإتمر تؽٌر المناخ المنعمد فً بون انعماده ٌوم األربعاء. انعمدت 

 على مدار الٌوم. المشاورات ؼٌر الرسمٌة واألحداث الممررة
 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
 

تولت بٌث الفندر )كندا( المشاركة فً تٌسٌر أعمال  برنامج عمل نيروبي:
هذا االجتماع. وركزت الجلسة على التراحات تحسٌن منتدى جهات التنسٌك. 

مدٌم ووصفت مندوبة األمانة تطور المنتدى، بدءاً من تبادل اآلراء إلى ت
توصٌات بشؤن اتخاذ إجراءات. وأشارت إلى التحدٌات، بما فً ذلن ضٌك 
الولت المتاح للمنالشة وعدم المدرة على إشران الخبراء. وأٌدت بعض 
األطراؾ فكرة زٌادة التركٌز على المنتدٌات الممبلة. وأعرب أحد المنسمٌن 

ك التً ال عن للمه من أن تإدي الدورات المركزة إلى إلؽاء جهات التنسٌ
 تعمل فً المنطمة المختارة. وسٌمدم الرئٌسان المشاركان مسودة بالنتائج.

 
وبعد منالشات إجرائٌة مطولة، لررت األطراؾ  من اتفاق باريس: 6المادة 

إؼالق الدورات ؼٌر الرسمٌة للمرالبٌن. والترح المٌسر المتشارن هٌو سٌلً 
فً  6عناصر الثالثة للمادة )جزر المالدٌؾ( تحدٌد عناصر إرشادٌة لجمٌع ال

لائمة مفتوحة ووضع الخطوات الممبلة فً االعتبار. واتفمت العدٌد من 
األطراؾ على تركٌز المنالشات على العناصر أو العناوٌن التً ٌمكن 
االعتماد علٌها فً تطوٌر النص. والترح البعض األخر وضع معاٌٌر ٌتم من 

ؾ على الحاجة إلى مزٌد من خاللها اختٌار العناصر. وشددت عدة أطرا
 العمل الفنً لبل انعماد الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر األطراؾ.

 
: ودعا من اتفاق باريس )نتائج التخفيف المعلن عنها دولياً( 7-6المادة 

كٌلً كٌزٌر )االتحاد األوروبً( الرئٌس المتشارن األطراؾ إلى تحدٌد 
ولوٌة. وحددت األطراؾ الحاجة العناوٌن والعناصر الرئٌسٌة ومجاالت األ

إلى ما ٌلً: تحدٌد نتائج التخفٌؾ المعلن عنها دولٌاً، بما فً ذلن تحدٌدها 
الكمً؛ تحدٌد نطاق اإلرشاد؛ واستحداث أدوات تمنٌة وبنٌة تحتٌة لنتائج 
التخفٌؾ المعلن عنها دولٌاً؛ وضمان السالمة البٌئٌة من خالل لواعد محاسبة 

ة النتائج. وتبادلت اآلراء وجهات النظر بشؤن كٌفٌة تطبٌك لوٌة ولابلٌة ممارن
هذه النتائج على المساهمات المحددة وطنٌاً، فً حٌن أشار الملٌل من 
األطراؾ إلى ضرورة الحد من تطبٌك هذه النتائج. وأحاطت بعض األطراؾ 

تنطوي على رفع الطموح بشؤن التخفٌؾ والتكٌؾ على حد  6علماً بؤن المادة 
وحددت عدة أطراؾ مبادئ شاملة مثل المابلٌة لإلضافة والممارنة  سواء.

والتكامل واإللرار على المستوى الوطنً. وتبادلت األطراؾ كذلن وجهات 
النظر حول عدة أمور من بٌنها، درجة الرلابة المتعددة األطراؾ ممابل 

ها على وتطبٌم 4-6الرلابة الوطنٌة، وعاللتها باآللٌة التً نصت علٌها المادة 
المساهمات المحددة وطنٌاً. وسوؾ ٌموم المٌسران المتشاركان بإعداد تمرٌر 

 تجمٌعً باآلراء. 
 

 وضعت األطراؾ الخطوط العرٌضةمن اتفاق باريس )اآللية(:  4-6المادة 
لمائمة العناصر المحتملة، بما فً ذلن: المبادئ والموائمة مع أهداؾ اتفاق 

وكمة والترتٌبات المإسسٌة، بما فً ذلن بارٌس والتعرٌفات والنطاق والح
دور مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس 
والمنهجٌات ودورات المشروع، وتماسم العائدات، والتخفٌؾ بوجه عام، بما 

لضمان مصدالٌة مإتمر  االنتمالٌةفً ذلن، تعرٌفه وتفعٌله والمضاٌا والسبل 
األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس. وفٌما ٌتعلك 
بدعم التنمٌة المستدامة، الترح أحد األطراؾ ربط هذه اآللٌة بؤهداؾ التنمٌة 
ً وطنٌاً.  ً وحما المستدامة، فً حٌن وصؾ البعض ذلن باعتباره اختصاصا

تعلمة بآلٌات البروتوكول، تبادلت األطراؾ وفٌما ٌتعلك بالمضاٌا االنتمالٌة الم
وجهات النظر بشؤن ما إذا كان ٌنبؽً إدراج آلٌة التنمٌة النظٌفة والتنفٌذ 

  المشترن. وسوؾ ٌموم المٌسران المتشاركان بإعداد تمرٌر تجمٌعً باآلراء. 

 
:  تولت من اتفاق باريس 4-01إطار التكنولوجيا الذي نصت عليه المادة 

)النمسا( المشاركة فً تٌسٌر أعمال هذا االجتماع. وعلمت  إلفرٌدي مور
األطراؾ على األداة الداخلٌة التً تحدد الؽرض والمبادئ والمواضٌع 
الرئٌسٌة؛ وتعرض مصفوفة تتضمن منالشات األطراؾ السابمة بشؤن هٌكل 
إطار التكنولوجٌا. وأعربت بعض األطراؾ عن للمها إزاء استخدام فكرة 

وجٌا كجزء من هٌكل اإلطار، فً حٌن رحب البعض اآلخر بهذه دورة التكنول
الفكرة كنهج جٌد للتعرؾ على دٌنامٌات مستوٌات االستعداد التكنولوجً. ولد 
نظر أحد األطراؾ فً خٌارات اإلدراج الخاصة بالبحث والتطوٌر، 
واإلٌضاح والنشر والنمل باعتبارها "سابمة ألوانها". ودعا آخرون إلى تحدٌد 

نشطة وتدفك األموال والتكنولوجٌا. وشدد الكثٌرون على الحاجة إلى إلامة األ
 روابط بٌن الجهات الفاعلة ذات الصلة.

 
 الهيئة الفرعية للتنفيذ

 
وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في 

: والترح جٌرترود والنسكً )النمسا( المٌسر من اتفاق باريس 07-4المادة 
المتشارن أن تحدد األطراؾ عناصر أسالٌب وإجراءات ومهام السجل 

 الخاص بالمساهمات المحددة وطنٌاً.
 

وشددت األطراؾ على أهمٌة سهولة االستخدام وإمكانٌة الوصول العام 
السجل  واألمن والمابلٌة للبحث. والترح الکثٌرون منالشة کٌفٌة تحسٌن

المإلت للمساهمات المحددة وطنٌاً. ولال البعض أن السجل من شؤنه أن 
ٌتطور مع مرور الولت وأن ٌستوعب مختلؾ الوثائك، بما فً ذلن 

 المساهمات المتعالبة المحددة وطنٌاً. 
 

وتباٌنت وجهات النظر بشؤن تمدٌم معلومات لطرٌة إضافٌة، حٌث أشار 
إلبالغ بالمعلومات بطرٌمة تحددها البلدان مندوب أحد البلدان إلى ضرورة ا

 ولٌس من خالل السجل. 
 

وشجع والنسكً المٌسر المتشارن األطراؾ على التشاور بشكل ؼٌر 
 رسمً لتوضٌح نطاق المنالشات. وستستمر المشاورات ؼٌر الرسمٌة.

 
وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في 

-: والترحت المٌسرة المتشاركة مادلٌن دٌوؾتفاق باريسمن ا 07-2المادة 
سار )السنؽال( أن تجري األطراؾ منالشات حول عدد السجالت والروابط 
مع المنالشات التً ٌجرٌها الفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس، 

 ودعت إلى التركٌز على تفعٌل سجل بالؼات التكٌؾ.
 

، وإمكانٌة الوصول العام، وأمن وأٌد المندوبون سهولة االستخدام
المستخدمٌن، واالحتفاظ بالسجل لدى األمانة العامة. ولفت الكثٌرون االنتباه 
إلى الحاجة إلى المرونة والروابط مع البوابات األخرى التً تستضٌؾ 

 بالؼات التكٌؾ.
 

ً بؤن األسالٌب ال ٌنبؽً أن تتعارض مع نتائج البند  وأحاط عدة مندوبٌن علما
رٌك العامل المخصص )بالؼات التكٌؾ(. وسوؾ ٌستمر إنعماد للف 4

 المشاورات ؼٌر الرسمٌة.    
 

: تولت دلفٌن إٌرود )فرنسا( استعراض مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل
المشاركة فً تٌسٌر أعمال هذا االجتماع وتبادلت األطراؾ اآلراء بشؤن 

لدان المتمدمة اإلشارة إلى أن مسودة النتائج. وفضل مندوبو العدٌد من الب
التمارٌر والوثائك الممدمة من األطراؾ سوؾ تستخدم كمدخالت فً ورلة 
تمنٌة تمدمها األمانة. وتباٌنت وجهات النظر حول ما ٌشكل أنشطة اللجنة 
ومهامها، وفضل أحد أعضاء الوفود االهتمام بزٌادة الكفاءة وتحدٌد األولوٌات 

ملها. وشدد مندوبون أخرون على الحاجة إلى فً طرٌمة إجراء اللجنة لع
التركٌز على لٌاس الدعم واإلبالغ عنه والتحمك منه، فً ضوء إطار الشفافٌة 
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نشرة مفبوضبث 

      األرض         

المنصوص علٌه فً اتفاق بارٌس. وأٌدت األطراؾ اآلراء ذات الصلة التً 
تشٌر إلى الشروط المرجعٌة لعملٌة االستعراض، والترح مندوب أحد 

ذه الشروط فً مسودة النتائج. وسوؾ تستمر األطراؾ اإلشارة إلى ه
 المنالشات.

 
 الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 
الخبراء التمنٌٌن ألكساندرٌا رانتٌنو فرٌك  : تشارن فً رئاسة تدابير اإلستجابة

من  )أسترالٌا( وبٌتر جوفٌنداسامً )سنؽافورة( وركزت على العنصر الثانً
مهمة فرٌك الخبراء التمنٌٌن: اإلنتمال العادل للموى العاملة. وأشارت منظمة 
العمل الدولٌة إلى أن السٌاسات المناخٌة لم تكن العامل الرئٌسً فً إحداث 
آثار فً لطاع العمل، ولكنها ربما عملت على زٌادة الطموح. وعرض 

تحمٌك انتمال عادل فً  مندوب استرالٌا تجربة بالده مع السٌاسات الرامٌة إلى
لطاع الفحم. ولدم الرئٌسان المشاركان تمرٌراً موجزاً أُعد تحت مسئولٌتهما 
الخاصة، ٌعكس اآلراء التً أعرب عنها الخبراء خالل ٌومٌن حول االنتمال 
العادل والتنوٌع االلتصادي والمضاٌا الشاملة. وعند اإلشارة إلى المهمة 

ٌن بشؤن إعداد تمرٌر، وافك المشاركون على األصلٌة لفرٌك الخبراء التمنٌ
 إحالة تمرٌر الرئٌسٌن المتشاركٌن إلى فرٌك االتصال.

 
 الفريك العامل المخصص المعني باتفاق باريس

 
: أشار المٌسر المتشارن 70-/م أ 0المسم الخاص بالتخفيف في الممرر 

 والنسكً إلى تمارب وجهات النظر بشؤن الحاجة إلى المعلومات لتٌسٌر
ً من أجل عدم تموٌض  الوضوح والشفافٌة وفهم المساهمات المحددة وطنٌا
طبٌعتها أو خلك عبء ال مبرر له. وركزت المنالشات على الؽرض من هذه 
المعلومات وعناصرها. وأكدت األطراؾ على ضرورة االتفاق على ما إذا 
 كانت اإلرشادات ستنطبك على الجوالت األولى أو الالحمة من المساهمات
ً وعلى عاللتها بإطار الشفافٌة. وسلط مندوبو مختلؾ البلدان  المحددة وطنٌا
الضوء على لٌود بناء المدرات المفروضة على اإلبالغ. وباإلشارة إلى العدد 
الكبٌر ألنواع المساهمات المحددة وطنٌاً، الترح بعض األطراؾ البدء بالحد 

 الرسمٌة. األدنى من الترتٌبات. وسوؾ تستمر المشاورات ؼٌر
 

: الترح الفندر المٌسر المتشارن هٌكال للعمل، ٌهدؾ إلى بالغات التكيف
إعداد "الشكل األساسً" للهٌكل والنص المحتمل. وأشار العدٌد من األطراؾ 
ً فً بنود معٌنة مثل الؽرض  إلى أن التمارب ٌبدو ألرب مما كان متولعا

مستخلصة من الجدول وعناصر البالؼات. وطلب العدٌد من المندوبٌن نسخة 
 الذي ٌلخص األعمال السابمة للدورة للمشاورات ؼٌر الرسمٌة الممبلة.

 
فً تٌسٌر المشاركة شٌانػ ؼاو )الصٌن(  تولى إطار شفافية العمل والدعم:

أعمال هذا االجتماع. علمت األطراؾ على ثالث لوائم ؼٌر شاملة للعناصر 
ٌتعلك بالمعلومات الالزمة لتتبع التمدم التً لدمها المٌسران المتشاركان. وفٌما 

ً وتحمٌمها، دعا الكثٌرون إلى  المحرز فً تنفٌذ المساهمات المحددة وطنٌا
تجنب االزدواجٌة. وشدد العدٌد من المندوبٌن على ضرورة وضوح العناصر 
المشتركة والمحددة لمختلؾ أنواع المساهمات المحددة وطنٌاً. وأعربت بعض 

ا بشؤن تحدٌد المساهمات من لطاع استخدام األراضً، األطراؾ عن مخاوفه
وأشاروا إلى تفضٌلهم إدراج تلن المساهمات مع المعلومات الخاصة بحسابات 

 تموم األطراؾ. ودعا آخرون إلى تجسٌد التماٌز، وأشار أحد المندوبٌن إلى أن
الالزمة العوائك التً تعترض التنفٌذ وبسبل التنفٌذ  باإلبالغ عنالبلدان النامٌة 
 للتؽلب علٌها.

 
وفٌما ٌتعلك باستعراض الخبراء التمنٌٌن، دعت األطراؾ إلى تحدٌد 
المدخالت والنواتج، والنهج المتصلة بؤنواع محددة من المعلومات التً ٌتعٌن 

 اإلبالغ بها، مثل لوائم الجرد والدعم.
 

وفٌما ٌتعلك بالنظر على نحو مٌسر ومتعدد األطراؾ فً التمدم المحرز، 
الترحت األطراؾ استخدام الخبرة السابمة لتحسٌن العملٌة وتحدٌد الخطوات 
وتنظٌم األعمال، بما فً ذلن األحداث المحتملة فً المستمبل. وسوؾ تستمر 

 المنالشات.
 

: الترح المٌسران المتشاركان زولٌسا نؽوادال )جنوب عملية التمييم العالمي
كرة ؼٌر الرسمٌة التً تم إعدادها أفرٌمٌا( وإٌلز بروس )التفٌا( تحدٌث المذ

فً مراكش. وفٌما ٌتعلك بالروابط والسٌاق المحتملٌن، أكد مندوبو بعض 
البلدان النامٌة على العاللة الداعمة للخسائر واألضرار، وأشار أحدهم إلى 
آثار تدابٌر االستجابة. ودعا مندوبو مختلؾ البلدان النامٌة إلى تفعٌل مبدأ 

التمٌٌم العالمً، فً حٌن أكد مندوبو بعض البلدان اإلنصاؾ فً عملٌة 
المتمدمة صعوبة تحدٌد مبدأ اإلنصاؾ بطرٌمة عملٌة. وأشار آخرون إلى 

 العاللة بدورة الطموح وأفضل العلوم المتاحة.
 

وفٌما ٌتعلك بالمخرجات/النتائج المحتملة، أشار العدٌد من األطراؾ إلى أن 

نتائج عملٌة التمٌٌم العالمً. وذكر اتفاق بارٌس ٌضع الخطوط العرٌضة ل
البعض أن المنالشات المجراة حول أسالٌب عملٌة التمٌٌم العالمً ستمكن من 
ً إلى التعلم من تجربة حوار  تحدٌد النواتج. ودعا بعض المندوبٌن أٌضا

، وال سٌما كٌفٌة 2015-2013الخبراء المنظم بشؤن استعراض الفترة 
 نواتج.استخالص المعلومات لتمدٌم ال

 
تشارن فً تٌسٌر أعمال هذه المشاورات لجنة تيسير التنفيذ ودعم االمتثال: 

ؼٌر الرسمٌة بٌتر هورن )أسترالٌا( وجانٌن فٌلسون )بلٌز(، وتناولت نطاق 
عمل اللجنة ومهامها ومحفزات العملٌة. وفً حٌن اعتبرت أطراؾ مختلفة 

ة، دفع مندوبو بعض البلدان مهام "تٌسٌر التنفٌذ" و "دعم االمتثال" أنها منفصل
ً على ما إذا كانت  المتمدمة أن هذه المهام مترابطة. وركزت المنالشات أٌضا
ً فمط.  أنشطة اللجنة ستؽطً جمٌع أحكام االتفاق أم األحكام الملزمة لانونا
وفٌما ٌتعلك بمحفزات العملٌة، أٌدت مجموعة من مندوبً البلدان النامٌة 

ً حٌن دعت مجموعتان من البلدان النامٌة وبلدان المحفزات الذاتٌة فمط، ف
أخرى إلى محفزات إضافٌة. وأعرب بعض المندوبٌن عن معارضتهم ألداء 
األمانة العامة، مشٌرٌن إلى الدور المحاٌد الذي تضطلع به األمانة العامة فً 
جمع المعلومات، فً حٌن أشار آخرون إلى ذلن باعتباره السبب فً 

ن األمانة العامة. وأٌد العدٌد من المندوبٌن أحد محفزات المحفزات التً تحر
المسائل النظامٌة المعلن عنها فً مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع 

 األطراؾ فً اتفالٌة بارٌس. وسوؾ تستمر المشاورات ؼٌر الرسمٌة.
 

بٌتر  تشارن فً تٌسٌر أعمال هذا االجتماعمسائل أخرى: صندوق التكيف: 
ولندا(. رد الفرٌك المانونً التابع لألمانة على أسئلة األطراؾ تٌربسترا )ه

ً ال ٌمدم  ً أن صندوق التكٌؾ حالٌا المطروحة خالل الدورة السابمة، موضحا
تمارٌره إال لمإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول 

 كٌوتو وإطاره الحوكمة المصمم لخدمة بروتوكول كٌوتو.
 

اؾ أسئلة أخرى، ومنها على سبٌل المثال: ما إذا كان االتفاق وطرحت األطر
سٌستفٌد من الصندوق فً إطار مإتمر األطراؾ أو مإتمر األطراؾ العامل 
بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو؛ السوابك المانونٌة لصندوق 
ٌنتمل من صن لانونً إلى صن آخر أو ٌخدم صكوكاً متعددة؛ تمدٌم إرشادات 

إطار سٌنارٌوهات مختلفة؛ عضوٌة مجلس اإلدارة. واستخدام حصة  فً
 العائدات أو الموارد بشكل عام.

 
والترح مندوب أحد البلدان أن تموم األمانة بصٌاؼة إجابات من خالل ثالثة 
سٌنارٌوهات، وهً تحدٌداً: ما إذا كان الصندوق سٌخدم مإتمر األطراؾ 

وكول كٌوتو أو مإتمر األطراؾ أو العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً بروت
مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس، وأضاؾ 
مندوب دولة أخرى خٌار الصندوق الذي ٌستفٌد منه البروتوكول واالتفاق. 

 وستعد األمانة إجابات للمشاورات ؼٌر الرسمٌة الممبلة.
 

 في األرولة
 

بحلول الٌوم الثالث من مإتمر بون لتؽٌر المناخ وصلت المفاوضات إلى 
، أفاد الكثٌرون بؤن "األطراؾ المداوالت  سرعة اإلبحار. وفً معظم ؼرؾ

بدأت تفكر فً التوجٌهات المطلوبة " ومعالجة "الؽموض البناء" فً اتفاق 
ول االنتباه بارٌس. ولد تحول أعضاء الوفود إلى النظر فً المحتوى، بٌنما تح

إلى تحدٌد مالمح مسودات النصوص التً ٌمكن توضٌحها بمزٌد من التفصٌل 
 خالل العام.

 
ومن الصعب أحٌانا تجاهل بعض المسائل الشائكة، مثل كٌفٌة تفعٌل التماٌز 
فً سٌاق دلٌل لواعد اتفاق بارٌس. وعلى الرؼم من أن أحد المرالبٌن لال إن 

 -معظم المنالشات ٌمكن تلخٌصها على أنها نماش بٌن "أمر واحد أو أمرٌن" 
 -عدد السجالت العامة  سواء كانت أسالٌب إطار الشفافٌة أو لجنة االمتثال أو

لال العدٌد  من أعضاء الوفود إن هذه لرارات "سٌاسٌة" سوؾ تحتاج إلى أن 
ٌتم النظر فٌها فً ولت الحك. ومع ذلن، لال أحد أعضاء الوفود الذي شعر 
بالتفاإل أن هذه المنالشات الفنٌة ٌمكن أن تساعد األطراؾ على اإلبحار فً 

 المٌاه السٌاسٌة الصعبة.
 

 
 
 


