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 والعشرون لمؤتمر أطراف الثالثةالدورة  
اتفاق�ة األمم المتحدة اإلطار�ة �شأن تغیر 

 8#  المناخ

 األحداث الرئیسیة في مؤتمر فیجي/بون
 2017نوفمبر/تشرین الثاني  13، االثنین

 
واصل مؤتمر تغیر المناخ في فیجي/بون انعقاده یوم االثنین. وعلى 

االتصال مدار الیوم، أجریت مشاورات غیر رسمیة واجتمعت فرق 
في إطار مؤتمر األطراف، ومؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع 
األطراف في بروتوكول كیوتو، والفریق العامل المخصص المعني 
باتفاق باریس، والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة، 

   .والھیئة الفرعیة للتنفیذ
 

 مؤتمر األطراف
 

خالل ھذه  ل المناخ طویل األجل:المسائل المتعلقة بالتمویل: تموی
المشاورات غیر الرسمیة، دعا جورج بورستنغ، المیسر المتشارك، 
األعضاء إلى تقدیم وجھات النظر بشأن مشروع مقرر مؤتمر 
األطراف المكون من خمس صفحات حول تمویل المناخ طویل 
األجل، وركز على ما إذا كانت جمیع اآلراء قد وردت في ھذا 

 شواغل، وعلى مجاالت التبسیط. المقرر وأیة
 

وقد شددت البلدان النامیة على تقاریر حلقات العمل التي عقدتھا 
اللجنة الدائمة المعنیة بالتمویل طویل األجل أثناء الدورة، والتقییمات 
التي تجري كل سنتین، واللمحات العامة الخاصة بتدفقات تمویل 

لوزاریة الرفیعة المناخ بوصفھا المدخالت الوحیدة للحوارات ا
المستوى. وحذر مندوبو العدید من البلدان المتقدمة من "االنتقائیة" 
من بین ھذه المدخالت، كما دعوا إلى حذف الفقرات التي تشیر إلى 
تقدیم المساعدة للبلدان النامیة بخصوص المساھمات المحددة وطنیاً، 

ل مشیرین إلى أن ھذا األمر یتجاوز نطاق التمویل طویل األج
 ویصدر حكماً مسبقاً على مناقشات الفریق العامل المخصص.

 
وحول فقرة تتعلق بمذكرة رئیس الدورة الثانیة والعشرین لمؤتمر 
األطراف بشأن الحوار الوزاري الرفیع المستوى الثاني الذي یُجرى 
كل سنتین، أبرز الكثیرون بعض التحفظات، التي تشمل على سبیل 

 قة باإلحالة إلى المرفق الملحق بالمذكرة.المثال، التحفظات المتعل
 

كما تبادلت األطراف اآلراء حول عدة فقرات من بینھا: الفقرة التي 
ملیار دوالر أمریكي؛ والتقاریر التي  100تشیر إلى ھدف جمع 

تصدر كل سنتین، وشار العدید من المندوبین إلى أن ذلك یعد خارج 
ینبغي أن یقدم التوجیھ نطاق التمویل طویل األجل؛ وما إذا كان 

لرئاسة الدورة القادمة لمؤتمر األطراف بشأن موضوع الحوار 
سوف تستمر المشاورات غیر و الوزاري الرفیع المستوى المقبل.

 الرسمیة.
 

 الفریق العامل المخصص المعني باتفاق باریس
 

خالل  :21-/م أ 1إرشادات أخرى تتعلق بقسم التخفیف من المقرر 
ھذه المشاورات غیر الرسمیة، قدم سین لیانغ تشیھ (سنغافورة)، المیسر 

صفحة. وبینما  180المتشارك، وثیقة "المواد المبدئیة" مكونة من 
أعرب لیانغ عن شواغلھ إزاء طول الوثیقة، أال أنھ أشار إلى أنھا 
تتضمن عدة إشارات إلى ضرورة وضع شواغل األطراف في 

عن أملھ في أن تمكن ھذه الوثیقة األطراف من بدء االعتبار، وأعرب 
مفاوضات موضوعیة خالل الدورة الثامنة واألربعین للھیئتین 

وأعرب الكثیرون عن ارتیاحھم لتفویض المیسرین  الفرعیتین.
المشاركین بالعمل على النص قبل انعقاد الجزء الخامس من الدورة 

إحدى مجموعات  األولى للفریق العامل المخصص، واقترح مندوب
البلدان النامیة أن یقوم المیسرون بتبسیط الوثیقة وتوحید اآلراء. وسلط 

 أخر الضوء على المجاالت المحتملة للتبسیط.
 

وناقش المندوبون أیضاً حاشیة شملت وجھات نظر مختلفة حول الحاجة 
إلى إدراج كلمة "إضافیة" في اإلشارة إلى العناصر الموضوعیة في 

الخاص بالمعلومات. وتباینت اآلراء حول ما إذا كان إطار القسم 
باإلمكان نقل المدخالت الموضوعیة المقدمة خالل ھذه الدورة 
 للمشاورات شفویاً إلى الرئیسین المتشاركین للفریق العامل المخصص.

ووافقت البلدان على إحالة الوثیقة، بعد تعدیل الحاشیة المذكورة ودون 
لمدخالت الموضوعیة التي وردت في الدورة تقدیم تقاریر شفویة عن ا

النھائیة، إلى الرئیسین المتشاركین للفریق العامل المخصص، باعتبارھا 
المذكرة غیر الرسمیة للمیسرین المتشاركین للجزء الرابع من الدورة 

 األولى للفریق العامل المخصص.
 

المشاورات : تشارك بیث الفندر (كندا) في تیسیر ھذه بالغات التكیف
غیر الرسمیة، وأفاد بأن الرئیسین المتشاركین للفریق العامل 
المخصص قد طلبا من المیسرین المتشاركین تقدیم إصدار ثاني من 
المذكرة غیر الرسمیة بمزید من التفصیل، وال سیما تحت عنوان 
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      نشرة مفاوضات األرض         

العناصر، من أجل ضمان "قابلیة مقارنتھا" مع العمل الجاري في إطار 
 عمال الفریق العامل المخصص.بنود جدول أ

 
وناقشت األطراف اإلصدار األول من المذكرة غیر الرسمیة. وصرح 
مندوب إحدى البلدان المتقدمة إنھ ینبغي تقدیم التوجیھ بشأن جمیع 
األدوات الممكنة إذا كان من الضروري تقدیم توجیھات خاصة 

لحاجة بالمساھمات المحددة وطنیاً. وسلطت عدة أطراف الضوء على ا
إلى مناقشة أوجھ الترابط مع بنود جدول األعمال األخرى للفریق 
العامل المخصص، وال سیما الشفافیة وعملیة التقییم العالمي، كما اقترح 
مندوب مجموعة من البلدان النامیة عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تلك 

ت البنود. وشدد العدید من المندوبین على ضرورة التركیز على بالغا
التكیف أوال قبل الدخول في التفاصیل المتعلقة بأوجھ الترابط المشتركة. 

 وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة.
 

: تشارك ریتشارد مویونجي (تنزانیا) في تیسیر عملیة التقییم العالمي
ھذه المشاورات غیر الرسمیة. وتبادل مندوبو البلدان وجھات النظر 

لتقنیة")، والنشاط جیم ("المرحلة حول النشاط باء ("المرحلة ا
السیاسیة")، ومصادر المدخالت في وثیقة المواد المبدئیة المنقحة. 
واقترح المندوبون عدة أمور من بینھا ما یلي: السماح لألطراف بتحمیل 
الوثائق والتقاریر على شبكة اإلنترنت لتفادي األعباء غیر المبررة؛ 

ات إعداد البیانات وتجمیعھا؛ وعقد حلقة عمل حول منھجیات وافتراض
وعقد ثالثة حوارات تقنیة في إطار المرحلة التقنیة حول التخفیف 
والتكیف وتدفقات التمویل وسبل التنفیذ. وطلب أحد المندوبین من 
المیسرین المتشاركین أن یعبروا بمزید من التفصیل عن اآلراء المعرب 

سیاق عملیة التقییم عنھا خالل المناقشة التي دارت حول اإلنصاف في 
 العالمي. وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة.

 
: تشارك بیتر ھورن (أسترالیا) في لجنة تیسیر التنفیذ وتعزیز االمتثال

تیسیر ھذه المشاورات غیر الرسمیة، ودعا األطراف إلى تقدیم وجھات 
النظر بشأن المذكرة غیر الرسمیة وطرق المضي قدماً. واعتبر الجمیع 

المذكرة غیر الرسمیة أساساً مفیداً نظراً ألنھا تجمیع لوجھات النظر.  أن
واقترحت إحدى مجموعات البلدان النامیة إدراج الظروف الخاصة 
لجمیع البلدان النامیة، لیس فقط ألقل البلدان نموا والبلدان الجزریة 
الصغیرة النامیة، وعارضتھا في ذلك مجموعتان من البلدان النامیة. 

مندوبو بعض البلدان المتقدمة أن تتضمن المذكرة إمكانیة بدء  وطلب
وحول سبل المضي  عمل اللجنة من قبل ھیئات أخرى غیر اللجنة.

قدماً، اقترحت إحدى مجموعات البلدان النامیة تقدیم تقاریر ووثائق 
خطیة، مشیرة إلى إن المذكرة غیر الرسمیة قد أشارت إلى األوضاع 

 وعارضتھا في ذلك مجموعتان من البلدان النامیة. على النحو المالئم، 
 

وقال ھورن إنھ سیتم تنقیح المذكرة غیر الرسمیة لتشمل االقتراحات 
المحددة التي أثیرت خالل المشاورات غیر الرسمیة وأحیلت إلى 

  الرئیسین المتشاركین للفریق العامل المخصص
 

تشارك  عم:أسالیب وإجراءات وإرشادات إطار شفافیة العمل والد
أندرو راكستراو (الوالیات المتحدة) في تیسیر ھذه المشاورات غیر 
الرسمیة، وطلب من المندوبین عرض وجھات نظر بالدھم بشأن 
المذكرة غیر الرسمیة اتي أعدھا المیسران المتشاركان والتي تحتوي 
على مسودة العناصر. وأشار الكثیرون إلى العناصر المفقودة أو 

ال یؤیدونھا، ولكن أعرب جمیع المندوبین عن استعداد  العناصر التي
بالدھم لمواصلة العمل في الوثیقة بدال من إعادة النظر فیھا. وأعرب 
العدید من المندوبین عن عدم ارتیاح بالدھم للرموز االصطالحیة 

التي تشیر إلى األحكام التي تنطبق على تجمعات األطراف. واقترح 
لرموز إلى كل عنصر واقترح أخر عرض أحد المندوبین نقل ھذه ا

ھذه المعلومات بخط فوقي مصغر. ووافق المندوبون على أن یقوم 
المیسران المتشاركان بتنقیح الوثیقة، واستبدال الرموز االصطالحیة 
بخط فوقي مصغر، ثم إحالتھا إلى الرئیسین المتشاركین للفریق 

 العامل المخصص إلجراء التصحیحات التقنیة. 
 

: تشاركت سارة باعشن (المملكة المزید من المسائل: ل أخرىمسائ
العربیة السعودیة) في تیسیر ھذه المشاورات غیر الرسمیة، حیث 
عرضت أسئلة إضافیة على األطراف للنظر فیھا فیما یتعلق بالتوجیھ 
المبدئي المقدم من مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف 

دوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصندوق في اتفاق باریس إلى الصن
الخاص بتغیر المناخ. واقترحت العدید من مجموعات البلدان النامیة 
تكلیف الھیئة الفرعیة للتنفیذ بإصدار التوجیھ المبدئي لمؤتمر 
األطراف، وإرساء التوجیھ المبدئي المقدم إلى الصندوق الخاص 

جدول أعمال الھیئة تتم بأقل البلدان نمواً بوصفھ بندا محدداً في 
مناقشتھ خالل الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفھ 

 2018اجتماع األطراف في اتفاق باریس المقرر انعقادھا في عام 
بھدف تقدیم توصیات إلى المؤتمر، واختتام ھذا البند في الدورة 
ً إلى أن  الخمسین للھیئة. وأشار مندوب إحدى البلدان النامیة أیضا
الصندوق الخاص بأقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغیر المناخ 
ھما من صنادیق االتفاقیة، وبالتالي فإنھما یخضعان إلشراف مؤتمر 
األطراف، وأشار إلى أنھ في حالة تناول ھذه المسألة من قبل الھیئة 
الفرعیة للتنفیذ، ولیس الفریق العامل المخصص، فینبغي أن یتم ذلك 

حد بنود جدول األعمال المدرج تحت عنوان "مسائل في إطار أ
أخرى تتعلق بتفعیل اتفاق باریس بخصوص مھمة الصندوق الخاص 
بأقل البلدان نمواً". وقال العدید من مندوبي البلدان المتقدمة أنھ ال 
داعي للنظر في ھذا التكلیف في الوقت الراھن، حیث أن التوجیھ 

لبلدان نمواً یندرج تحت التوجیھ المقدم إلى الصندوق الخاص بأقل ا
المقدم من مرفق البیئة العالمیة، وأضاف أحد المندوبین أن بالده 
تدعم النظر في التوجیھ المبدئي من قبل الھیئة الفرعیة للتنفیذ. 

 وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة.
 

 الھیئة الفرعیة للتنفیذ
 

العام  المشار إلیھ  إعداد اسالیب وإجراءات تفعیل واستخدام السجل 
: خالل ھذه المشاورات غیر من اتفاق باریس 12-7في المادة 

الرسمیة التي أجریت خالل الفترة الصباحیة وتشاركت في تیسیرھا 
مادلین دیوف سار (السنغال)، أبدت األطراف وجھات نظرھا في 
المذكرة غیر الرسمیة التي تتضمن أقسام عن العناصر التقنیة 

إلجراءات واألدوار والروابط) ومقترحات لتنفیذ (األسالیب وا
 السجل.

 
وأید العدید من المندوبین إرفاق المذكرة غیر الرسمیة بنتائج ھذه 
الدورة. واقترحت العدید من األطراف والمجموعات تقدیم 

 المقترحات قبل العناصر التقنیة.
 

بدال ودعا مندوب إحدى البلدان النامیة إلى اإلشارة إلى "الخیارات" 
 من المقترحات، وعارضھ مندوبو بعض البلدان المتقدمة في ذلك.

 
ً مسبقاً على  وحددت األطراف كذلك نصاً من شأنھ أن یصدر حكما
نتیجة المفاوضات في إطار ھذا البند، بما في ذلك "البیانات الوصفیة" 
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أو "النسخ" أو "الوثیقة" أو "بالغات التكییف"، وتباینت وجھات النظر 
 ك.حول ذل

 
وفي المشاورات غیر الرسمیة التي جرت خالل فترة الظھیرة، قدم 
المیسران المتشاركان مذكرة غیر رسمیة منقحة تتضمن أقساماً عن 
المقترحات والعناصر التفصیلیة، مع ھیكل مماثل لمذكرة غیر رسمیة 
منقحة أعدت في إطار بند الھیئة الفرعیة للتنفیذ الخاص بالسجل العام 

من اتفاق باریس (سجل المساھمات  12-4یھ في المادة المشار إل
المحددة وطنیاً). وبعد الموافقة على التعدیالت النصیة التي اقترحتھا 
مجموعتان من البلدان نامیة وبلد واحد من البلدان المتقدمة، اتفقت 
األطراف على مسودة النتائج التي تتضمن إشارة إلى المذكرة غیر 

من األطراف في الدورة الثامنة واألربعین  الرسمیة كمصدر تستفید
 للھیئة الفرعیة للتنفیذ.

 
وضع األسالیب واإلجراءات الالزمة لتفعیل واستخدام السجل العام 

: خالل ھذه من اتفاق باریس 12-4المشار الیھ  في المادة 
المشاورات غیر الرسمیة التي أجریت خالل الفترة الصباحیة وتشارك 

یانسن (النرویج)، نظرت األطراف في نسخة منقحة في تیسیرھا بیر ست
 من المذكرة غیر الرسمیة التي أعدھا المیسران المتشاركان.

 
ودعا مندوب مجموعة من البلدان النامیة إلى تناول بندي السجل العام 
من جدول أعمال الھیئة الفرعیة للتنفیذ بطریقة متوازنة، بما في ذلك 

ب والتأكد من أنھا مماثلة لتلك الواردة النظر في صیاغة عناصر األسالی
من  12-7في المذكرة غیر الرسمیة الخاصة بالسجل بموجب المادة 

اتفاق باریس (سجل بالغات التكیف). وأید الكثیرون إضافة قسم خاص 
بالمقترحات في المذكرة، بما في ذلك مقترحات استخدام السجل المؤقت 

ً كما ھو أو ا العتماد علیھ، ولكن اآلراء للمساھمات المحددة وطنیا
تباینت حول ما إذا كان ینبغي إدراج مقترح یشیر إلى سجل "مزود 

 بوظیفة متقدمة للبحث عن المحتوى".
 

ونظرت األطراف أیضاً في مسودة النتائج اإلجرائیة. ودعا مندوب 
إحدى البلدان النامیة إلى تقدیم نتائج متطابقة في إطار ھذا البند والبند 

من اتفاق باریس. ثم وافقت  12-7بالسجل بموجب المادة المتعلق 
األطراف على مسودة النتائج لحین اتخاذ مقرر بشأن ما إذا كان ینبغي 

 اإلشارة إلى المذكرة غیر الرسمیة أم ال.
 

في المشاورات غیر الرسمیة التي أجریت خالل فترة الظھیرة، قدم 
أقسام بشأن  المیسران المتشاركان مذكرة رسمیة منقحة تتضمن

مھیكلة على شاكلة المذكرة الرسمیة المقترحات والعناصر المفصلة، 
المنقحة التي أعدت في إطار بند جدول أعمال الھیئة الفرعیة للتنفیذ 

من اتفاق باریس  12-7الخاص بالسجل العام المشار إلیھ في المادة 
ة (سجل بالغات التكیف). عارض مندوب مجموعة من البلدان النامی

بشدة المقترح الذي أشار إلى "وظائف البحث المتقدمة." ووافقت 
األطراف على استبعاد ھذا المقترح، بعد محاذاة النص مع األجزاء ذات 
الصلة من نص المذكرة غیر الرسمیة الخاصة ببند السجل األخر من 
بنود جدول أعمال الھیئة الفرعیة للتنفیذ، اتفقت األطراف على مسودة 

لتي تتضمن إشارة إلى المذكرة غیر الرسمیة باعتبارھا مصدراً النتائج ا
 تستفید من األطراف في الدورة الثامنة واألربعین للھیئة الفرعیة للتنفیذ.

 
المسائل المتعلقة بالتمویل: االستعراض الثالث لصندوق التكیف: 
تشارك في تیسیر ھذه المشاورات غیر الرسمیة باشینس دامبتي (غانا) 

وریلي (أیرلندا). وقدمت األطراف مدخالت عن مسودات وجیما أ

النتائج المقترحة، وذھب البعض إلى وجود عدة فقرات خارج نطاق ھذا 
البند من جدول األعمال، وسلطت مجموعة من البلدان النامیة الضوء 
على أن النص الذي یتعلق بتنویع مصادر التمویل یعد خارج النطاق. 

م االتساق في توقیت االستعراض المقبل، كما أشارت األطراف إلى عد
حیث اقترحت عدة بلدان متقدمة إجراء االستعراض المقبل بالتزامن مع 
استعراض اآللیة المالیة في غضون أربع سنوات. واقترح مندوب 
إحدى البلدان المتقدمة إدراج إشارات إلى احتیاجات التكیف في 

 المستقبل والفجوة في تمویل التكیف.
 

مندوب دولة متقدمة أخرى أن تركز األطراف على عنوان واقترح 
ونطاق بند جدول األعمال حتى یمكن إدارة العمل على نحو أفضل. 

 وسوف تستمر المشاورات غیر الرسمیة.  
 

تشارك في تیسیر ھذه المسائل ذات الصلة ببناء القدرات: 
(جمھوریة  المشاورات غیر الرسمیة جینیفر ھنا كوالدو

الدومینیكان)، ونظرت األطراف ووافقت على مسودة النتائج المنقحة 
ومسودة مقرري مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل بوصفھ 

 اجتماع األطراف في بروتوكول كیوتو.
 

: تشارك في تیسیر ھذه المشاورات غیر خطط التكیف الوطنیة
ألطراف بأن المشاورات الرسمیة بیربیتوا التاسي (توفالو). وأفادت ا

غیر الرسمیة لم تحل جمیع المسائل. وقدم مندوب إحدى مجموعات 
البلدان النامیة معلومات محدثة عن النص الذي اقترحھ مؤخراً بشأن 
تكلیف لجنة التكیف وفریق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً بإعداد 

اإلعداد ورقة معلومات عن تجارب البلدان في الوصول إلى برنامج 
التابع للصندوق األخضر للمناخ، بما في ذلك عملیة صیاغة وتنفیذ 
خطط التكیف الوطنیة. ورأت المجموعة أن ذلك یدخل في نطاق ھذا 
البند من جدول األعمال. وأشارت عدة أطراف إلى ضیق الوقت 
المخصص للنظر في النص المقترح الجدید. واستمر انعقاد 

 ل الفترة المسائیة. المشاورات غیر الرسمیة طوا
 

 الھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة
 

: استمرت المشاورات غیر الرسمیة التي تولى تیسیرھا الزراعة
(سوازیلند). وقدمت مجموعة من البلدان النامیة  إیمانویل دالمیني

اقتراحا بشأن مسودة مقرر بإنشاء برنامج عمل مشترك بین الھیئة 
الفرعیة للتنفیذ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة للنظر 
في أوجھ ضعف الزراعة عند تغیر المناخ والنُھج المتبعة في التعامل 

ر الفریق إلى أن االقتراح تجنب المسائل مع األمن الغذائي. وأشا
التي لم یتم فیھا التوصل إلى توافق في اآلراء في المشاورات غیر 
الرسمیة، وأعرب عن أملھ في أن یُعتمد القرار في مؤتمر األطراف 
ھذا. ووافقت األطراف على أن االقتراح یعتبر خطوة إیجابیة إلى 

تقدمة على أنھ یتجنب األمام، حیث أكد مندوب إحدى البلدان الم
ازدواجیة العمل، وطلب مزیدا من الوقت للحصول على موافقة 

 بلیز) الرئیسسیاسیة أعلى والتشاور داخلیا. وطلب كارلوس فولر (
المتشارك للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة من الفریق 
أن یعمل في إطار اجتماعات جانبیة غیر رسمیة لوضع الصیغة 

ئیة للنص. وفي المساء، وافق الفریق على إحالة مقرر إلى النھا
الجلسة العامة للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة للنظر 

 فیھ.
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: اجتمع فریق االتصال الذي من االتفاق 6المسائل المتعلقة بالمادة 
تولى رئاستھ كیلي كیزیر (االتحاد األوروبي) مرتین خالل النھار، 

یز على مسودة استنتاجات لبنود جدول األعمال من المواد وتم الترك
. لم یؤید مندوب المملكة العربیة السعودیة، نیابة 8-6و  4-6و 6-2

النامیة  متقاربة التفكیر وبدعم من مصر نیابة عن  عن البلدان
المجموعة العربیة وفنزویال مسودة نصوص االستنتاجات كأساس 

ائیة تحیط علما بالمذكرات غیر للمناقشة واقترح استنتاجات إجر
الرسمیة للرئیسین المشاركین وتقرر مواصلة المناقشات في الدورة 
الثامنة واألربعین للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة. كان 
ھناك جدل كبیر حول االستنتاجات الموضوعیة، وأشاروا إلى 

ئدة المستدیرة الحاجة إلى إحراز التقدم المحقق في اجتماعات الما
والمشاورات غیر الرسمیة. وطلب مندوب البرازیل، بدعم من 
الصین، حذف اإلشارات إلى الموجز غیر الرسمي الذي أعده 
الرئیسان المتشاركان للموائد المستدیرة السابقة للدورة، مشیراً إلى 
أنھ لم یتم التشاور مع األطراف بشأن محتویاتھ. وطلب مندوب 

متقاربة التفكیر، بمعارضة من العدید من البلدان البلدان النامیة 
األخرى، حذف اإلشارات إلى تقاریر المراقبین، داعیا إلى إجراء 
عملیة نابعة من األطراف. وتم عقد مشاورات جانبیة غیر رسمیة 

 .في المساء
 

من  4-10تطویر ونقل التكنولوجیا: إطار التكنولوجیا بموجب المادة 
اورات غیر الرسمیة، وتولى تیسیرھا إلفریدي آنا : استمرت المشاالتفاق

مور (النمسا)، حیث ناقشت األطراف مسودة االستنتاجات التي أعدھا 
المیسران المشاركون. وقد تباینت آراء األطراف حول الحاجة إلى 
إدراج إشارة إلى الشفافیة، حیث اشارت العدید من البلدان النامیة إلى 

ح آلیات نقل التكنولوجیا. ورأى مندوب ضرورة وضع مؤشر لتقییم نجا
أحد البلدان المتقدمة أن ھناك بندا منفصال في جدول األعمال بشأن 
التقییم سیعالج ھذه المسألة في الدورة المقبلة. واقترحت إحدى 
مجموعات البلدان النامیة إضافة فقرة تطلب تقدیم تقاریر إضافیة، 

لمیة والتكنولوجیة بإعداد وتفویض رئیس الھیئة الفرعیة للمشورة الع
وثیقة عن مشروع إطار التكنولوجیا على ھذا األساس. وقد عارضت 

، ھذه البلدان المتقدمةإحدى مجموعة البلدان المتقدمة ، بدعم من إحدى 
الطلبات الجدیدة بحجة أنھ لن یكون ھناك وقت كاف إلعدادھا قبل 

 الدورة الثامنة واألربعین للھیئات الفرعیة.
 

فترة ما بعد الظھر، استمرت المشاورات غیر الرسمیة، وتولت وفي 
تیسیرھا ستیال غاما (مالوي). وأفادت األطراف بأنھا توصلت إلى 
توافق في اآلراء بشأن مشروع االستنتاجات في المشاورات الجانبیة 

 غیر الرسمیة. ووافقت األطراف على مشروع االستنتاجات المعدل.
 

 العلمیة والتكنولوجیة/ الھیئة الفرعیة للتنفیذ الھیئة الفرعیة للمشورة
 

: تم تیسیر جلسة المشاورات غیر تقریر مجلس صندوق التكیف
الرسمیة ھذه بواسطة أوریلي. وأعربت األطراف عن آرائھا بشأن 
مسودات االستنتاجات المقترحة، وناقشت كیفیة تضمین مسودات 

حت بعض البلدان االستنتاجات أعدادا حدیثة بشأن التمویل. واقتر
المتقدمة أن یقوم مجلس صندوق التكیف بإصدار ملحقا لتقریره یتضمن 
أعدادا أكثر تحدیثا بالتزامن مع دورات مؤتمر األطراف، وبطریقة 
مماثلة للصندوق األخضر للمناخ ومرفق البیئة العالمیة. وعقدت 

 غیر رسمیة على مدار الیوم. اجتماعات جانبیة
 

تولى المیسر المتشارك أندریھ ماركو (بنما) عقد  تدابیر االستجابة:
مشاورات غیر رسمیة تركز على مسودة استنتاجات الرئیسین 
المشاركین بشأن البند (أ) (تحسین المنتدى وبرنامج العمل) والبند (ب) 

 باریس حول(األسالیب وبرنامج العمل والوظائف في إطار اتفاق 
ستجابة). وفیما یتعلق باالستنتاجات المنتدى الخاص بأثر تنفیذ تدابیر اال

المحسَّنة للمنتدى، أعرب مندوب إحدى البلدان النامیة عن عدم ارتیاحھ 
للموافقة على النص نظرا ألنھ أشار إلى المذكرة غیر الرسمیة، التي 

النھائیة منھا بعد. وفیما یتعلق  على الصیغةقیل إن األطراف لم تطلع 
لیب وبرنامج العمل والوظائف، أیدت باالستنتاجات المتعلقة باألسا

العدید من األطراف من البلدان النامیة خیارا نصیا یھدف إلى إنشاء 
فریق خبراء تقني دائم، مشیرا إلى فائدة الفریق لعمل المنتدى. ورأت 
بعض البلدان المتقدمة أنھ في حین أن المناقشات التقنیة مفیدة، فإن 

ة إلى مراجعة. واستمرت تصمیم فریق الخبراء التقنیین بحاج
 المشاورات غیر الرسمیة في المساء.

 
في مشاورات غیر رسمیة، شارك  تقریر لجنة التكیف وفریق الخبراء:

في تیسیرھا ریتشارد میرزیان (أسترالیا)، اختلفت األطراف بشأن ما 
إذا كان ینبغي االستمرار في النظر في الثالثة والیات المشتركة لفریق 

ني بأقل البلدان نموا ولجنة التكیف، فضال عن والیتي لجنة الخبراء المع
التكیف في إطار ھذا البند من جدول األعمال أو في إطار بند جدید من 
بنود جدول األعمال في الدورة الثامنة واألربعین للھیئات الفرعیة. 
وطالب بتقدیم تقاریر بشأن الوالیات قبل الدورة الثامنة واألربعین. 

مندوبي البلدان النامیة أن تدور ھذه التقاریر حول معالجة  واقترح أحد
الثغرات في الوالیات أو تقدیم مزید من المعلومات بشأنھا. وطلبت 
إحدى مجموعات البلدان النامیة تحدیث المذكرة غیر الرسمیة أثناء 
الدورة إلبراز التقدم المحرز وإدراج مسودات االستنتاجات المحتملة. 

نھ سیتم تعمیم مسودات االستنتاجات التي تعكس وقال میرزیان إ
االتفاقات واالختالفات، إلى جانب مذكرة غیر رسمیة ُمحدثة. وسوف 

 تنعقد اجتماعات غیر جانبیة غیر رسمیة.
 

 في األروقة
 

بدأ في األسبوع السابق،  النشاط الذياستأنفت بدایة األسبوع الثاني 
دف إلى اعتماد أكبر قدر حیث تم إجراء تیار جارف من المفاوضات یھ

ممكن من مسودات االستنتاجات والقرارات وتجنب التداخل بین بنود 
جدول األعمال التي تناقش موضوعات مماثلة، وال سیما في مجال 
التمویل. وعمل العدید من أعضاء الوفود طوال عطلة نھایة األسبوع، 

والِحكم.  األمثالالتھكم واستدعاء  قدرتھم علىمما أدى إلى استنزاف 
مما جعل التباین بین منطقتي بوال وبون أكثر وضوحا، حیث ظلت 
منطقة بون منطقة حیویة وُمبھجة تمیزت باإلعالنات من الحكومات 
المحلیة وظھور المشاھیر. ولم یكن لدى جمیع المندوبین المراقبین 
إمكانیة الوصول إلى منطقة بوال التي قال أحد المشاركین أنھا "تساعد 

إبقاء األمور مركزة من الناحیة الفنیة ویمكن التحكم فیھا من على 
الناحیة اللوجستیة". وقد أعرب ممثل للمنظمات غیر الحكومیة عن عدم 

 " بینماموافقتھ على أن "یتم ابعاد الرافضین والمتمردین عن المفاوضین
رأي مندوب آخر ان االعالنات واالجراءات في منطقة بون كانت دلیالً 

 أكثرعلى الزخم، وقال ان تحفیز الدول على العمل " یحتاج بالتأكید الى 
 من نزھة في الحدیقة بین المناطق".

 
 


