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 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ المنعمد في بون

 7162مايو/ أيار  61الثالثاء، 

واصل مإتمر تؽٌر المناخ المنعمد فً بون انعماده ٌوم الثالثاء. انعمدت 

المشاورات ؼٌر الرسمٌة واألحداث الممررة واجتمعت فرق االتصال على 

 مدار الٌوم. 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

ٌو : دعا المٌسر المتشارن همن اتفاق باريس )النهج التعاونية( 1المادة رلم 

سٌلً )جزر المالدٌؾ( األطراؾ إلى النظر فً اإلصدار الثانً للموائم الثالثة 

المجمعة. والترح طرفان وصؾ الموائم بؤنها مذكرة. وحدد فرٌك من 

األطراؾ ثالثة خٌارات بشؤن حالة الموائم: انعكاس وجهات النظر؛ ووضع 

ض األطراؾ أساس لمزٌد من المنالشة؛ وأساس للتوجٌه واإلرشاد. وألرت بع

ً لمزٌد من العمل. عن  أن الموائم ٌمكن أن تعبر  ما لد لٌل وأن تكون أساسا

ولالت بعض األطراؾ أنه من الممكن استخدام الموائم لتنظٌم العناصر ذات 

األولوٌة فً التمارٌر والوثائك الممدمة، فً حٌن حثت أطراؾ أخرى على 

راؾ وجهات النظر حول اإلبماء على التحذٌرات المناسبة. وتبادلت األط

)نتائج التخفٌؾ المنمولة دولٌاً(  2-6عناصر الموائم، بما فً ذلن: نطاق المادة 

 11الترابط بٌن المادة  وأوجهوالمبادئ المعمول بها ووجهة حصة اإلٌردات؛ 

)اآللٌة( من اتفاق بارٌس وعدم وجود  4-6)الترتٌبات المإسسٌة( والمادة 

 التعدٌالت الممابلة.  إشارات إلى العد المزدوج و

خالل فترة ما بعد الظهٌرة، أحاطت األطراؾ علماً بالحاجة إلى عدة أمور من 

بٌنها ما ٌلً: الحفاظ على التوازن فً محتوى الموائم؛ وجود عناصر ٌمكن 

توضٌحها بالتفصٌل؛ والتمٌٌز بٌن الحلول والعناصر. وفٌما ٌتعلك بالنهج ؼٌر 

ه من السابك ألوانه منالشة الوظائؾ والحوكمة. السولٌة، لالت عدة أطراؾ إن

" من لوائم 1-2ولال المٌسر المتشارن سٌلى أن االطراؾ ستتلمى "النسخة 

العناصر، ومجموعة من مسودة النتائج، ومذكرة توضٌحٌة من إعداد 

 المٌسرٌن المتشاركٌن. انعمدت مشاورات ؼٌر رسمٌة خالل الفترة المسائٌة.

لدم إلفرٌدي مور )النمسا( مسودة وجب اتفاق باريس: إطار التكنولوجيا بم

نتائج منمحة. وتباٌنت وجهات نظر األطراؾ حول كٌفٌة تركٌز المنالشات 

 على المبادئ المتعلمة بإطار التكنولوجٌا.

وفٌما ٌتعلك بآلٌة التكنولوجٌا والجهات المعنٌة ذات الصلة، شدد مندوبو العدٌد 

ة إلى النهوض بدور "معزز" آللٌة التكنولوجٌا، من البلدان النامٌة على الحاج

وهو ما عارضه آخرون. وعارض أحد األطراؾ اإلشارة إلى التؽٌٌر 

 التحولً.

ولدى دعوة اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ إلى 

تمدٌم معلومات عن األنشطة اإلضافٌة المحتملة ذات الصلة بتنفٌذ إطار 

جٌا، اتفمت األطراؾ على إضافة إشارة إلى "تنفٌذ اتفاق بارٌس". التكنولو

وأكد أحد األطراؾ على عدم إمكانٌة لٌام اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز 

 وشبكة تكنولوجٌا المناخ بتمدٌد والٌاتهما.

وخالل فترة الظهٌرة، لدم أحد األطراؾ نصاً تم إعداده أثناء المشاورات ؼٌر 

ٌما ٌتعلك "بالمبادئ" أو "المٌم التوجٌهٌة"، فضلت بعض الرسمٌة. وف

األطراؾ اإلشارة إلى المبادئ المرجعٌة وشددت على الحاجة إلى مزٌد من 

التوضٌح، األمر الذي عارضته أطراؾ أخرى. ووافمت األطراؾ فً النهاٌة 

على أن المبادئ هً االتساق والشمولٌة والنهج الموجه نحو تحمٌك النتائج 

ج التحوٌلً والشفافٌة، وأن هذه المبادئ ٌنبؽً أن تكون بمثابة دلٌل والنه

 إرشادي آللٌة التكنولوجٌا فً تنفٌذ اتفاق بارٌس.

وبشؤن مشاركة الجهات المعنٌة، اتفمت األطراؾ على ضرورة أن ٌعزز 

اإلطار التكنولوجً آلٌة التكنولوجٌا وإشران الجهات المعنٌة ذات الصلة وفماً 

ا فً إجراء التؽٌٌرات التحوٌلٌة المتوخاة فً اتفاق بارٌس، مع لدور كل منه

الوضع فً االعتبار الموضوعات المبدئٌة التً تتناولها الهٌئة الفرعٌة 

للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة فً دورتها الخامسة واألربعٌن ودورة 

 التكنولوجٌا.

ائج ونص : تبادلت األطراؾ وجهات النظر حول مسودة النتبناء المدرات

المرار. ولم تتمكن األطراؾ من الموافمة على النص الذي ٌتضمن عدة فمرات 

(؛ FCCC/SBI/2017/3من بٌنها: الترحٌب بالتمرٌر التجمٌعً لألمانة )

واإلحاطة بؤن البلدان النامٌة تبذل جهود بناء المدرات، إال أنه ال تزال هنان 

ابعة لتنفٌذ إطار بناء المدرات ثؽرات واحتٌاجات ولٌود؛ واختتام المراجعة الر

فً البلدان التً تمر التصاداتها بمرحلة انتمالٌة والتوصٌة بالخروج بمسودة 

ممرر. ووافمت األطراؾ على مسودة نتائج إجرائٌة، ولررت مواصلة 

 المنالشات فً الدورة السابعة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ.

  الهيئة الفرعية للتنفيذ

دعا الرئٌس كولٌن بٌن )جزر  عمد االجتماعات الحكومية الدولية:ترتيبات 

سلٌمان( األطراؾ إلى عرض وجهات نظرها حول نص مسودة النتائج 

المنمح. واختلفت األطراؾ حول ضرورة التصار مساهمة الجهات المعنٌة من 

ؼٌر األطراؾ على المسائل الموضوعٌة. وفً حٌن أٌدت مجموعة مختلفة 

لنامٌة الدعوة إلى تمدٌم تمارٌر ووثائك حول هذه المسؤلة، أشار من البلدان ا

مندوبو العدٌد من البلدان المتمدمة إلى أنه لد تم بالفعل تمدٌم الوثائك والتمارٌر، 

 وأُلٌمت حلمة عمل طرحت خاللها مجموعة كافٌة من اآلراء.

كما تباٌنت وجهات نظر األطراؾ حول ممترح ٌرمً إلى وضع إجراء 

ز لتجنب المخاطر المرتبطة بمشاركة الجهات المعنٌة من ؼٌر متماٌ

األطراؾ، بما فً ذلن رصد واستعراض اإلجراء. ولد عارضت العدٌد من 

األطراؾ هذه الصٌاؼة زاعمٌن أنها تحول دون االلتزام بمبدأ الشفافٌة وتسعى 

 إلى تناول "المخاطر" التً لم تحدث.

ونولش اإلجراء الممترح خالل اجتماع فرٌك االتصال المنعمد خالل فترة ما 

بعد الظهٌرة. وفٌما ٌتعلك بفمرة بدٌلة تدعو األمانة إلى تعزٌز الممارسات 

المائمة لتٌسٌر مشاركة الجهات المعنٌة من ؼٌر األطراؾ، أعرب العدٌد من 

لروسً والوالٌات المندوبٌن، ومنهم مندوب االتحاد األوروبً واالتحاد ا

المتحدة، عن آراء متباٌنة. وأٌد مندوب اإلكوادور اإلشارة إلى "النزاهة 

والشرعٌة والسمعة"، وهو ما عارضه آخرون، وأشار مندوب الوالٌات 

 المتحدة أنه ال ٌوجد تعرٌفات مشتركة  لهذه المبادئ الثالثة.

ارٌر ووثائك، فً وفٌما ٌتعلك بالمضً لدماً، أٌد مندوب اإلكوادور تمدٌم تم

حٌن أبدى مندوبا الوالٌات المتحدة واالتحاد األوروبً بعض التحفظات. 

ووافمت األطراؾ على كال الفمرتٌن، باستثناء المراجع التً الترحها مندوب 

اإلكوادور، ولكنه دعا إلى تمدٌم التمارٌر والوثائك وتمٌٌم التمدم المحرز خالل 

الفرعٌة للتنفٌذ. ووافمت األطراؾ على مسودة  الدورة الثامنة واألربعٌن للهٌئة

 النتائج مع هذه التعدٌالت وؼٌرها.

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  /الهيئة الفرعية للتنفيذ

موسوندا مومبا، مندوب منظمة األمم  تولى: اجتماعات الخبراء التمنيين

 هذا االجتماع.بالبٌئة، إدارة المتحدة المعنٌة 

عت حكٌمه الحٌطً، المإازرة رفٌعة المستوى من أجل المناخ )المؽرب( د

 إلى اتباع نهج متكامل لتحمٌك التكٌؾ وأهداؾ التنمٌة المستدامة.
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نشزة مفبوضبث 

      األرض         

ودعت إٌنٌا سٌروراتو )فٌجً(، المإازرة رفٌعة المستوى من أجل المناخ، 

 إلى العجلة والتصمٌم، وسلطت الضوء على تواتر وحدة األعاصٌر.

المشاركون فً أوجه التآزر بٌن اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن نظر  

عدة أمور من  واتؽٌر المناخ وإطار سٌنداي وأهداؾ التنمٌة المستدامة، ونالش

بٌنها: النهج الشاملة؛ وفمدان مجموعات البٌانات بعد الكوارث واآلثار المتعلمة 

 مات العالمٌة.بإعداد التمارٌر؛ وتنسٌك التنفٌذ الوطنً والمنظ

لاد المٌسر المتشارن أندرٌه ماركو )بنما( منالشات حول  تدابير االستجابة:

نص مسودتٌن من مسودات النتائج حول ما ٌلً: المنتدى المحسن وبرنامج 

العمل وأسالٌب وبرنامج عمل المنتدى ومهامه فً إطار اتفاق بارٌس. وتم 

جوهرٌة بشؤن لٌمة ما  حذؾ بضعة ألواس، ولكن ال تزال هنان اختالفات

ٌلً: العمل/ االجتماعات فٌما بٌن الدورات؛ وإصدار تمرٌر رسمً من 

اجتماع فرٌك الخبراء التمنٌٌن؛ وإعادة انعماد الفرٌك. واستمرت المشاورات 

 ؼٌر الرسمٌة خالل الفترة المسائٌة.

 الفريك العامل المخصص المعني باتفاق باريس

ا المٌسر المتشارن شٌانػ ؼاو )الصٌن( إلى : دعإطار شفافية العمل والدعم

تمدٌم تعلٌمات حول مسودة المذكرات التوضٌحٌة التً أعدها المٌسران 

المتشاركان بشؤن المشاورات ؼٌر الرسمٌة. وفٌما ٌتعلك بالخطوات التالٌة، 

اتفمت األطراؾ على ذكر أن حلمة العمل السابمة للدورة تركز على المسائل 

تمارٌر والوثاق الممدمة من األطراؾ، وأن تشمل منالشات التً تتناولها ال

تمنٌة بشؤن كٌفٌة تناول هذه التمارٌر والوثائك للمسائل الشاملة الواردة فً 

 لائمة ؼٌر شاملة.

وفً ملحك مسودة المذكرة ؼٌر الرسمٌة، التً تحتوي على عناوٌن وعناوٌن 

رح أحد األطراؾ فرعٌة لألسالٌب واإلجراءات والمبادئ التوجٌهٌة، الت

 إضافة مبادئ باعتبارها اعتبارات شاملة.

وخالل فترة ما بعد الظهٌرة، دعا أحد األطراؾ إلى اإلشارة فً النص إلى 

من االتفاق )االعتراؾ بالدول  3-13وجود آراء متباٌنة بشؤن تفعٌل المادة 

تدخل الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة وألل البلدان نمواً، والتنفٌذ التٌسٌري بدون 

وبدون عماب(. وعارض طرؾ آخر إجراء أٌة تؽٌٌرات فً المرفك المذكور. 

وسٌمدم المٌسران المتشاركان مذكرة ؼٌر رسمٌة منمحة تدرج هذه اإلضافة 

المطلوبة فً التنوٌه الخاص بالملحك الممدم إلى رإساء الفرٌك العامل 

 المخصص.

المٌسرة المتشاركة  : خالل الفترة الصباحٌة، دعتعملية التمييم العالمي

زولٌسا نؽوادال )جنوب أفرٌمٌا( إلى تمدٌم وجهات النظر بشؤن المخطط 

النصً الممترح من المٌسرٌن المتشاركٌن. وفً حٌن رحب مندوبو البلدان 

النامٌة بمسودة المخطط كؤساس إلجراء مزٌد من المنالشات، عارض مندوبو 

رٌضة عامة، مشددٌن على البلدان المتمدمة ذلن، ودعوا إلى وضع خطوط ع

 ضرورة أن توضح هذه العناوٌن مهمة الفرٌك العامل المخصص.  

وخالل فترة ما بعد الظهٌرة، الترح مندوب إحدى البلدان النامٌة لائمة جدٌدة 

بالعناوٌن، ولكنها لم تلمى تؤٌٌد من مندوبً البلدان المتمدمة. وفٌما ٌتعلك 

ول: الدعوة إلى تمدٌم تمارٌر ووثائك، بالمضً لدماً، تباٌنت وجهات النظر ح

بعضها حول المساواة؛ وورلة تمنٌة عن الدروس المستفادة من مراجعة الفترة 

؛ وإصدار ورلة ؼٌر رسمٌة من المٌسرٌن المتشاركٌن تحدد 2013-2015

مجاالت االختالؾ والتمارب؛ واجتماع مائدة مستدٌرة بٌن الدورات لمنالشة 

سرة المتشاركة إٌلز بروس )التفٌا( إحالة المذكرة العناوٌن. والترحت المٌ

ؼٌر الرسمٌة التً أعدها المٌسران المتشاركان مع اإلشارة إلى أنها ال تعكس 

اتفاق األطراؾ على العناوٌن والدعوة إلى تمدٌم تمارٌر ووثائك بشؤن عناوٌن 

 محتملة.

بالمشاركة  : لام بٌتر تٌربسترا )هولندا(المزيد من المسائل: صندوق التكيف

 فً تٌسٌر أعمال هذا االجتماع.

ورحبت األطراؾ بمسودة المذكرة ؼٌر الرسمٌة المنمحة التً اعدها المٌسران 

المتشاركان والتً تضمنت أفكاراً بشؤن المنالشات وتضمنت ملحمٌن: اشتمل 

الملحك األول على لائمة بالخٌارات والعناصر التً حددتها األطراؾ رداً 

لتوجٌهٌة؛ واألخر أعدته إدارة الشئون المانونٌة التفالٌة األمم على األسئلة ا

المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ حول المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً دارت 

 حول المسائل المتصلة بترتٌبات الصندوق لخدمة اتفاق بارٌس.

وفٌما ٌتعلك بالمضً لدماً، اتفمت األطراؾ على أنه ٌنبؽً على األمانة أن 

ترفع لائمة بممررات مإتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 

بروتوكول كٌوتو على المولع الشبكً التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة، مع 

بشؤن صندوق التكٌؾ )الممرر  2006تسلٌط الضوء على ممرر المإتمر لعام 

 (.2-/ م أ ا5

الرئٌس المتشارن للفرٌك : لدم المزيد من المسائل باستثناء صندوق التكيف

العامل المخصص، جو تٌندال )نٌوزٌلندا(، المسودة الثانً للمذكرة ؼٌر 

الرسمٌة التً لدمها المٌسران المتشاركان، والتً تمترح سبل المضً لدماً فً 

اآلتً: منتدى تدابٌر االستجابة بموجب اتفاق بارٌس؛ واالعتراؾ بجهود 

ٌة؛ والتوجٌهات )األولٌة( للصندوق األخضر التكٌؾ التً تبذلها البلدان النام

للمناخ ومرفك البٌئة العالمٌة والصندوق الخاص أللل البلدان نمواً واللجنة 

الدائمة المعنٌة بالتموٌل. ودعا أحد األطراؾ إلى الوضوح اإلجرائً حول 

طرٌمة تمدٌم المنتدى المعنً بتدابٌر االستجابة تمرٌره إلى الفرٌك العامل 

وعارضه آخرون فً ذلن. وحول االعتراؾ بجهود التکٌؾ، المخصص، 

ؾ كٌلجنة الت توصٌاتإعداد مسودة ممرر بشؤن  سٌتمنالشت األطراؾ کٌؾ 

فرٌك الخبراء المعنً بؤلل البلدان نمواً لعرضها على مإتمر األطراؾ العامل 

بوصفه اجتماع األطراؾ فً اتفاق بارٌس. وسٌموم الرئٌسان المتشاركان 

 المذكرة.بمراجعة 

 5-9عملية تحديد المعلومات التي يتعين على األطراف تمديمها وفما للمادة 

 من اتفاق باريس

وركزت منالشة المائدة المستدٌرة، التً شارن فً إدارتها أوتً هونكاتوكٌا 

)فنلندا(، على ما ٌلً: التحدٌات والثؽرات فً تمدٌم المعلومات المسبمة )المادة 

ا فً ذلن الدروس المستمدة من التمارٌر الممدمة كل من االتفاق(، بم 1-5

(؛ 11-/ م أ3من الممرر  10سنتٌن بشؤن االستراتٌجٌات والنهج )الفمرة 

 واألنواع المحتملة من المعلومات المسبمة.

وحددت البلدان المتمدمة التحدٌات المتعلمة بتمدٌم تولعات مستمبلٌة كمٌة، 

على التنبإ بدورات الموازنة السنوٌة؛  ومنها على سبٌل المثال: عدم المدرة

والموازنة بٌن الٌمٌن وطول فترة التولع؛ والحاجة إلى المرونة فً البرمجة 

الموجهة من البلدان المضٌفة. وأشار أحد المندوبٌن إلى أن وضع أهداؾ كمٌة 

 متعددة السنوات ٌتطلب إرادة سٌاسٌة.

لمندوبٌن أن التمارٌر الممدمة كل وفٌما ٌتعلك بالدروس الشاملة، لال العدٌد من ا

سنتٌن تحسن من المعلومات المطرٌة وتنسٌك السٌاسات. ودعا البعض إلى تعزٌز 

االتساق فً اإلبالغ بٌن البلدان. وأشار البعض إلى أن الجهد الجماعً سٌعمل 

على تحسٌن فهم المشهد العالمً لتموٌل المناخ. وشددت عدة بلدان نامٌة على 

التنبإ بعدة أمور من بٌنها، الثمة واإلرادة السٌاسٌة وتحدٌد نطاق  أهمٌة إمكانٌة

 توافر الموارد.

ووصؾ البعض التمارٌر والوثائك الممدمة كل سنتٌن بؤنها أساس جٌد لمزٌد من 

العمل. وحددت األطراؾ أنواع محتملة لمزٌد من المعلومات ومنها: التمدٌرات 

الكمٌة لمجموع المخصصات وتفصٌل تمدٌرات تموٌل التكٌؾ؛ المراجع األساسٌة؛ 

ة؛ والخطط والجهود المبذولة والبلدان والمطاعات ذات األولوٌة؛ ولطاعات الخبر

لتعبئة التموٌل، وتعزٌز البٌئات التمكٌنٌة وتملٌل الدعم الممدم لالستثمارات المسببة 

 لالنبعاثات المرتفعة؛ والنتائج وعملٌات تمٌٌم الكفاٌة.

واستجابةً لطلبات األطراؾ بتؤجٌل الدورة الثانٌة بالنظر إلى صعوبات الجدولة، 

رافائٌل دا سولر )البرازٌل( أن المنالشات سوؾ تستمر أوضح المدٌر المتشارن 

خالل الدورة الثالثة والعشرٌن لمإتمر  أٌار أوماٌو/  17إما ٌوم األربعاء الموافك 

 األطراؾ.

 في األرولة 
وصل أعضاء الوفود ٌوم الثالثاء الى مركز المإتمرات وركزوا على كٌفٌة تتبع 

الظهور فً شكل  المختلفت فًتم فً هذه الدورة. كما بدأت النصوص  الذيالعمل 
"لمحات موجزة" و "مذكرات توضٌحٌة" و "عناصر ؼٌر رسمٌة". ولال أحد 

مستوى من   50"درجة من المالحظات" ل "  50أعضاء الوفود أن هنان 
المستوٌات المختلفة من المالءمة". وحٌث أن العدٌد من االجتماعات األخٌرة 

لمشاورات ؼٌر الرسمٌة للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق بارٌس تطلبت ل
ولتا إضافٌا للتوصل إلى اتفاق بشؤن ما ٌنبؽً إحالته إلى الرئٌسٌن المشاركٌن 
للفرٌك العامل المخصص فً المساء، ُسمع أحد أعضاء الوفود المتذمرٌن عندما 

 لتً ٌجب إخمادها"."هنان الكثٌر من الحرائك اآخز ٌقىلذهب الجتماع 
وتطلعا الجتماعات فرٌك االتصال التابع للفرٌك العامل المخصص المعنً باتفاق 

عمده ٌوم األربعاء، أعرب العدٌد من أعضاء الوفود عن للمهم بشؤن  المقزرببرٌس 
خطر ترن بون بؤلل النتائج أو بدون أي نتائج. ولال مندوب أكثر تفاإال، وهو 

لسبٌل إلجراء منالشات تمنٌة ملموسة "نحن بحاجة إلى أن ٌشعر بالحماس لتمهٌد ا
 ٌكون الجمٌع مستعدٌن لإللالع سوٌا حتى لو تحركنا ببطء هنا".


