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الجزء السادس من الدورة الثانية 
لفريق العامل المخصص ل

المعني بمنهاج ديربان للعمل 

  :ADP 2-6  المعّسز

 مؤتمر تغٌر المناخ المنعقد فً بون:

 0202أكتوبر/تشرٌن األول  02-02 

فرٌق للٌفتتح الٌوم فً مدٌنة بون بألمانٌا الجزء السادس من الدورة الثانٌة 

اتفاقٌة األمم بموجب  للعمل المعّزز العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان

اكتوبر/تشربن  25ٌختتم اعماله فً وس ،المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان .  وسوؾ ٌركز 2014

فً اجتماعاته على إعداد المستندات الرئٌسٌة للدورة العشرٌن  للعمل المعّزز

المقرر  تفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخمن مؤتمر األطراؾ ال

 .2014عقدها فً لٌما، بٌرو فً دٌسمبر/كانون األول 

( سوؾ تستمر الدول فً شرح 2015)اتفاقٌة  1وبموجب مسار العمل 

تستخدم كأساس للهٌكل النهائً لنتائج ً سعناصر مسودة نص التفاوض والت

لمخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل الفرٌق العامل ا. كما سٌعمل 2015

على اعداد مسودة قرار ٌستخلص نوع المعلومات التً ستقدمها الدول   المعّزز

عندما تتعامل مع المساهمات المحددة على المستوى الوطنً وكٌؾ ٌتم النظر 

 القرار للنظر فٌها فً لٌما.هذا  فً هذه المساهمات. سٌتم تقدٌم مسودة 

( سوؾ ٌركز اجتماع 2020)طموح ما قبل  2وبموجب مسار العمل 

بالعمل على ؼازات الدفٌئة بخالؾ ثانً الفرص الخاصة الخبراء الفنٌٌن على 

وستقوم الدول ه  وتخزٌنه. الكربون واستخدام وعلى حجز ،أكسٌد الكربون

 للنظر فٌها فً لٌما. 2020حول طموح ما قبل مسودة قرار  بإعداد

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل خلفٌة مختصرة حول 

 المعّزز

اتفاقٌة األمم المتحدة  بدأت االستجابة الدولٌة السٌاسٌة لتؽٌر المناخ بتبنً

 وقد وضعت هذه االتفاقٌة  اطار ،1992فً عام  اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ

العمل الذي ٌهدؾ إلى تثبٌت مستوى ؼازات الدفٌئة فً الؽالؾ الجوي وذلك 

بشرٌة". وقد وصل ال نشطةاأل عن الناشئة الخطٌرة بهدؾ تجنب "التدخالت

مارس/  21عدد األطراؾ الموقعة على االتفاقٌة التً دخلت حٌز التنفٌذ فً 

 طرفا.  196إلى   1994آذار 

عتمد مؤتمر األطراؾ فً دورته الثالثة ا 1997وفً دٌسمبر/كانون األول 

الذي  تفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخبروتوكول كٌوتو ال

بموجبه التزمت الدول الصناعٌة والدول فً مرحلة التحول القتصادٌات 

السوق بتحقٌق أهداؾ تخفٌض االنبعاثات. هذا وقد دخل بروتوكول كٌوتو 

 طرفا. 192ووقع علٌه  اآلن  2005/شباط  فبراٌر 16حٌز التنفٌذ فً 

انعقد مؤتمر األمم المتحدة بشأن تؽٌر المناخ فً دٌربان بجنوب : ربانٌد

 /كانون األولدٌسمبر 11إلى  /تشرٌن الثانًنوفمبر 28أفرٌقٌا فً الفترة من 

. وتشمل النتائج الصادرة عن مؤتمر دٌربان مجموعة عرٌضة من 2011

تحدٌد فترة التزام ثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو واتخاذ  أهمهاالموضوعات، 

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل بدء عمل قرار حول 

المعّزز وتفوٌضه بمهمة "صٌاؼة بروتوكول أو وثٌقة قانونٌة أخرى أو نتٌجة 

 .متفق علٌها ذات قوة قانونٌة بموجب االتفاقٌة السارٌة على جمٌع األطراؾ"

ومن المقرر أن ٌنتهً الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 

الوثٌقة أن تدخل  على. 2015المفاوضات بحلول عام هذه المعّزز من 

  الجدٌدة

الفرٌق العامل . وباإلضافة إلى ذلك  فإن 2020حٌز التنفٌذ اعتبارا من عام 

بالبحث فً األعمال  ُمكلؾ المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

التً تتعلق   2020واإلجراءات التً من شأنها ؼلق فجوة الطموح لما قبل 

 درجة مئوٌة. °2بهدؾ 

فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل للالدورة األولى 

تؽٌر المناخ الذي  انعقدت الدورة األولى للفرٌق بالتزامن مع  مؤتمر :المعّزز

. وتركزت المناقشات على 2012ماٌو/أٌار  24-17عقد فً بون بألمانٌا من 

جدول األعمال وانتخاب األعضاء. وبعد حوالً اسبوعٌن من المفاوضات، 

فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل لل وافقت الجلسة العامة

عمال وتم البدء فً مساري على انتخاب األعضاء وأقرت جدول األ المعّزز

-/م أ 1من المقرر  6-2عمل أحدهما ٌتناول األمور  المتعلقة بالفقرات من 

)طموح ما قبل  8-7( والمسار اآلخر ٌتناول الفقرتٌن 2015)اتفاقٌة   17

2020.) 

فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج األولى غٌر الرسمٌة  لل الدورة

فرٌق العامل المخصص الدورة ؼٌر الرسمٌة  لل: انعقدت دٌربان للعمل المعّزز

أؼسطس/  30فً بانكوك، تاٌالند  من  المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

ت مائدة . وقد اجتمعت األطراؾ فً جلسا2012سبتمبر /أٌلول  5 –آب 

حول الفرٌق والنتائج المرجوة من عمله  رؤاهم وطموحاتهممستدٌرة لمناقشة 

وكٌؾ ٌمكن تحقٌقها. كما ناقشت األطراؾ كٌفٌة تعزٌز الطموح، ودور 

ضافة إلى العناصر وسائل التنفٌذ وكٌفٌة تدعٌم مبادرات التعاون الدولً باإل

فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج الإطاراً لعمل   أن تضعالتً ٌمكن 

 .دٌربان للعمل المعّزز

فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج للالدورة األولى  الجزء الثانً من

فرٌق العامل انعقد الجزء الثانً من الدورة األولى لل  :دٌربان للعمل المعّزز

نوفمبر/تشرٌن  27من  المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

فً الدوحة، قطر بالتزامن مع مؤتمر  2012دٌسمبر/كانون األول  7-الثانً

، من بٌن أمور أخرى، ورته الثامنة عشر. اتفقت األطراؾاألطراؾ فً د

مناقشاتها الموضوعٌة، والتحرك نحو اسلوب عمل لى التقدم على الفور فً ع

الموسعة من ممثلً األطراؾ  وتشجٌع المشاركة 2013أكثر تركٌزا  فً عام 

 ومراقبً المنظمات المعتمدٌن.

فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج الدورة الثانٌة لل الجزء األول من

فرٌق العامل انعقد الجزء األول من الدورة الثانٌة لل  :دٌربان للعمل المعّزز

 29ن، ألمانٌا من فً بو  المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

. وٌهدؾ الجزء األول من الدورة الثانٌة 2013ماٌو/أٌار  3أبرٌل/نٌسان إلى 

 مل ومناقشات دائرة مستدٌرة تؽطً الذي تم هٌكلته  فً صورة  ورش ع

 فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّززمساري عمل ال

الملموسة ت إلى إعداد أسس المناقشات المستقبلٌة عن طرٌق جمع المقترحا

والقطاعات  2015العناصر الرئٌسٌة التً ٌمكن أن تتضمنها اتفاقٌة  حول

 . 2020التً ٌمكن أن ٌتم فٌها اتخاذ المزٌد من إجراءات التخفٌؾ قبل عام 

فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج الدورة الثانٌة  لل الجزء الثانً من

فرٌق العامل انعقد الجزء الثانً من الدورة الثانٌة، لل :دٌربان للعمل المعّزز

بالتزامن مع مؤتمر تؽٌر   المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

فً ألمانٌا. وقد تم هٌكلة  2013ٌونٌه/حزٌران  13-4المناخ فً بون  من 

االجتماع فً صورة  ورش عمل ومناقشات دائرة مستدٌرة تؽطً   مساري 
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. وقد ق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّززفرٌعمل ال

اتفقت األطراؾ من بٌن أمور أخرى، على الحاجة لالجتماع لدورة أخرى 

األطراؾ  2و  1بموجب مساري العمل ودعت ،  2014على األقل فً عام 

فرٌق العامل المخصص المعنً والمراقبٌن لتقدٌم مقترحاتهم بناء على نتائج  ال

لتقدٌم  2بموجب مسار العمل  كما دعت، اج دٌربان للعمل المعّززبمنه

مقترحات من األطراؾ والمراقبٌن حول األنشطة اإلضافٌة لخطة العمل لعام 

الرئٌسٌن التشاركٌٌن ، القتراح اسلوب عمل متوازن  دعتكما  2014

ل العام ومركز ورسمً للنظر فٌه فً الجزء الثالث من الدورة الثانٌة للفرٌق  

. ولم ٌتم الوصول إلى اتفاق المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

حول انشاء مجموعة اتصال واحدة أو أكثر للتحرك  بجزء من العمل نحو 

 صبؽة أكثر رسمٌة.

فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج لل  الجزء الثالث من الدورة الثانٌة

فرٌق العامل انعقد الجزء الثالث من الدورة الثانٌة، لل :دٌربان للعمل المعّزز

بالتزامن مع مؤتمر   المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

بر/تشرٌن الثانً فً نوفم 23 -12األطراؾ فً دورته  التاسعة عشر من 

. وبتوجٌه من أسئلة الرئٌسٌن التشاركٌٌن تم العمل خالل وارسو، بولندا

فً  1بموجب كال مساري العمل. وتم مناقشة مسار العمل  األسبوع األول

وٌشمل ذلك،  2015مشاورات مفتوحة حول محتوى وعناصر اتفاقٌة  

التكٌؾ والتخفٌؾ والتكنولوجٌا والتموٌل وبناء القدرات والشفافٌة. وتم مناقشة 

، وورش عمل حول آفاق المستقبلفً مشاورات مفتوحة حول  2مسار العمل 

تفادة من التجارب ذات الصلة باالتفاقٌات البٌئٌة األخرى متعددة الدروس المس

، والتوسع الحضري ودور 2020وحول طموح ما قبل ، األطراؾ 

الحكومات فً تسهٌل العمل المناخً فً المدن. كما اعتمد االجتماع قرارا 

 الخاصة بالمساهمات المحلٌةٌدعو األطراؾ لبدء أو تكثٌؾ االستعدادات 

ى المستوى الوطنً  وقرر االسراع فً التنفٌذ الكامل  فً خطة المحددة عل

 .2020عمل بالً  وطموح ما قبل عام 

فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج لل الدورة الثانٌةالجزء الرابع من 

فرٌق العامل انعقد الجزء الرابع من الدورة الثانٌة، لل :دٌربان للعمل المعّزز

مارس آذار  14-10من   دٌربان للعمل المعّززالمخصص المعنً بمنهاج 

االجتماع مشاورات  عقد 1فً بون، المانٌا. وبموجب مسار العمل  2014

ول األعمال الذي تناول:  التكٌؾ من جد 3مفتوحة حول  البند رقم 

والتكنولوجٌا وبناء  والتموٌلالمحددة على المستوى الوطنً  والمساهمات

لطموح والعدالة والتخفٌؾ وشفافٌة العمل والدعم القدرات )وسائل التنفٌذ( وا

 تم عقدها أثناءواألمور األخرى المتعلقة بالعناصر. كما تناولت ورشة عمل 

المحددة على المستوى  للمساهماتالدورة موضوع االستعدادات المحلٌة 

انعقدت اجتماعات الخبراء الفنٌٌن حول  2الوطنً. بموجب مسار العمل 

طاقة.  كما وافقت الجلسة على انشاء مجموعة اتصال الطاقة وكفاءة ال

العامل المخصص فً الدورات التالٌة للفرٌق رار فً هذه الصٌؽة واالستم

 .المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج الجزء الخامس من الدورة الثانٌة لل

فرٌق العامل انعقد الجزء الخامس من الدورة الثانٌة، لل :دٌربان للعمل المعّزز

بالتزامن مع مؤتمر تؽٌر   المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

فً ألمانٌا. انعقد الجزء  2013ٌونٌه/حزٌران  14-4المناخ فً بون  من 

الخامس من الدورة الثانٌة فً مجموعة اتصال تم هٌكلتها حول مسار العمل 

فرٌق العامل ، ناقش ال 1.  وبموجب مسار العمل 2سار العمل و م 1

 التكٌؾ ،التخفٌؾقضاٌا  المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز

 المساهمات ،الشفافٌة و التموٌل والتكنولوجٌا وبناء القدرات )وسائل التنفٌذ(و

كما  .وؼٌرها من القضاٌا المتعلقة بالعناصر المحددة على المستوى الوطنً

على  ،2015تمت مناقشة بعض العناصر التً سٌتم تضمٌنها فً اتفاقٌة 

المحددة على  المساهماتالرؼم من أنه ال تزال هناك تحدٌات مثل العالقة بٌن 

وكٌفٌة تقٌٌم المستوى اإلجمالً من  2015المستوى الوطنً واتفاقٌة 

لفنٌٌن  حول ، تم تنظٌم اجتماعات الخبراء ا2الطموح. وبموجب مسار العمل 

البٌئة الحضرٌة واستخدامات األراضً، كما تم عقد منتدى حول دور المدن 

 .والسلطات دون الوطنٌة  فً التخفٌؾ والتكٌؾ

 ة بٌن الدوراتٌاألحداث الرئٌس

 الطاقة بشأن الرئٌسٌة االقتصاداتمنتدى االجتماعان التاسع عشر والعشرون ل

 بشأن الرئٌسٌة االقتصادات والمناخ: انعقد االجتماع التاسع عشر لمنتدى  

فً بارٌس، فرنسا وركز  2014ٌولٌه/تموز  12-10والمناخ من  الطاقة

فضال عن  المحددة على المستوى الوطنً المساهمات و تموٌل المناخعلى 

ومعاٌٌر المحاسبة  المساهمات، وقواعدهذه  حولالدولٌة  المشاوراتفترة 

انعقد و.  الشفافٌة والمساءلة ورصد اإلجراءات والمساعداتب المتعلقة

 21 والمناخ  فً الطاقة بشأن الرئٌسٌة لمنتدى االقتصادات العشرٌناالجتماع 

فً نٌوٌورك، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.  وخالل هذا  2014سبتمبر/أٌلول 

االجتماع شجع جون كٌري وزٌر الخارجٌة األمرٌكً الوزراء المشاركٌن  

على الخروج  بأهداؾ مناخٌة قوٌة التفاقٌة دولٌة طموحة حول المناخ فً 

 مشتركة.. كما شجعهم على البحث فً كٌفٌة الوصول إلى مزاٌا  2015

ؼازات أكبر الدول التً تنبعث منها  الرئٌسٌة االقتصاداتمنتدى  ٌتضمن

% من االنبعاثات العالمٌة ومن االستهالك العالمً 80الدفٌئة والتً تمثل 

 للطاقة.

انعقد هذا االجتماع فً برلٌن,   الحوار الخامس بشأن المناخ فً بٌترسبرج:

تحت شعار "التعامل مع  الطوارئ  2014ٌولٌه /تموز  15 – 14المانٌا من 

مساهماتنا" وكان ٌهدؾ الى مناقشة استراتٌجٌات جدٌدة استعداداً  وزٌادة

لمؤتمر تؽٌر المناخ فً لٌما. وركز الحوار على كٌفٌة: الوصول الى اجماع 

فً الرأي حول العناصر األساسٌة للنظام المستقبلً للمناخ واقرار "اتفاقٌة 

، ضمان أن كل الدول 2015طموحة وفعالة وعادلة للمناخ" فً بارٌس 

المعنٌة قد قدمت المساهمات المحددة على المستوى الوطنً الخاصة بها 

هدؾ فً الوقت المناسب لتمكٌن عملٌة االلتزام بو 2015التفاقٌة المناخ لعام 

االقتصاد، والتأكٌد على أن اجراءات التخفٌؾ والتكٌؾ  تفٌد  درجة مئوٌة، 2°

 وخلق حوافز إلعداد تكنولوجٌات منخفضة الكربون.

: BASIC  االجتماع الوزاري الثامن عشر والتاسع عشر حول تغٌر المناخ

البرازٌل والهند وجنوب )  BASICقد االجتماع الوزاري الثامن عشر انع

هً، الهند فً نٌودل 2014أؼسطس/آب  8الى  7من  (افرٌقٌا والصٌن

ٌؤكد على الحاجة الى االنتهاء من عناصر وتوصل إلى اقرار بٌان مشترك 

فً مؤتمر االطراؾ فً دورته  2015مسودة نص تفاوضً التفاقٌة 

: أن العناصر الستة الرئٌسٌة على العشرٌن. وفً هذا البٌان اكد الوزراء

قل ٌجب أن تكون التخفٌؾ والتكٌؾ والتموٌل وتنمٌة ون 2015لنتائج 

التكنولوجٌا وشفافٌة العمل والدعم وبناء القدرات . وٌجب أن تكون العملٌة 

والنتائج طبقاً لكل المبادئ الخاصة باالتفاقٌة. كما ٌجب أن تتخذ الدول 

المتقدمة موقع الرٌادة فً التعامل مع اتفاقٌة المناخ. وٌجب على كل االطراؾ 

لمستوى الوطنً الخاصة بها أن تقوم باإلبالغ عن المساهمات المحددة على ا

فً أسرع وقت ممكن. وٌجب أن تتضمن هذه المساهمات التخفٌؾ والتكٌؾ 

والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء القدرات. وقد انعقد االجتماع التاسع عشر 

أكتوبر/تشرٌن األول فً صن سٌتً، جنوب  10إلى  8من    BASICلوزراء 

لمشترك رؤٌتها حول: مؤتمر القمة افرٌقٌا. وقد حددت هذه الدول فً بٌانها ا

،  ومؤتمر تؽٌر المناخ  2020وطموح ما قبل عام  2014المعنً بالمناخ 

. وتضمن ذلك، من بٌن أمور أخرى ، التكٌؾ ودعم  2015فً لٌما، واتفاقٌة 

الدول النامٌة والشفافٌة والمساهمات المحددة على المستوى الوطنً ودور 

 .2020موجب االتفاقٌة بعد عام المؤسسات واآللٌات القائمة ب

: تم عقد مؤتمر القمة المعنً بالمناخ فً  0202مؤتمر القمة المعنً  المناخ 

فً مقر األمم المتحدة فً نٌوٌورك، الوالٌات  2014سبتمبر /أٌلول  23

األمٌن العام لألمم المتحدة هذا  المتحدة االمرٌكٌة، واستضاؾ بان كً مون،

مة إلى تعبئة اإلرادة السٌاسة الالزمة للوصول إلى المؤتمر. وتهدؾ هذه الق

 ة، كما جمعت ما ٌزٌد على مائ 2015اتفاقٌة عالمٌة حول تؽٌر المناخ فً 

من رؤساء الدول مع الوزراء ورؤساء المنظمات الدولٌة ومجتمع األعمال 

والتموٌل والمجتمع المدنً والمجتمعات المحلٌة . وخالل هذه القمة التزم 

مندوبو الحكومات بسلسلة من اإلجراءات الوطنٌة حول تؽٌر المناخ وتعهدوا 

األخضر.  رٌكً لصندوق المناخملٌار دوالر أم 2.3إجمالً قدره  بمبلػ

وباإلضافة إلى ذلك أعلن مندوبو القطاع الخاص عن مبادرات وتم إقرار بٌان 

كما تم اطالق اتفاق عالمً جدٌد ،حكومة  32نٌوٌورك حول الؽابات بواسطة 

 لرؤساء البلدٌات.


