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الجزء السادس من الدورة الثانية 
لفريق العامل المخصص ل

المعني بمنهاج ديربان للعمل 

 ADP 2-6  المعّسز
# 2 

اكتوبر/تشرين األول  02مؤتمر تغير المناخ المنعقد في بون: االثنين 
0202 

من الجزء السادس من الدورة الثانٌة للفرٌق  االفتتاحٌة العامة الجلسة ُعقدت
للعمل المعّزز فً الصباح وبعد  العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان

العامل  من الفرٌقالثالث  المعنً بالبنداالتصال  اجتماع فرٌق وتم عقد ،الظهر
 مسار  وتناول بعد الظهرالمخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز 

(. وفً المساء عقدت أمانة اتفاقٌة األمم 2020)طموح ما قبل  2العمل 
المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر المناخ اجتماعاً اعالمٌاً حول مؤتمر القمة المعنً 

سبتمبر/ أٌلول فً نٌوٌورك، الوالٌات المتحدة  23بالمناخ والذي عقد فً 
 مرٌكٌة.األ
 

 الجلسة االفتتاحية العامة
للفرٌق العامل  المتشاركوباجو( الرئٌس تكومار سٌنج )ترٌنداد وقام كٌشان 

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز بالترحٌب بالوفود وأعرب 
. الزمنً عن قلقه من تأخر بداٌة الدورة وحث الوفود على االلتزام بالجدول

ٌجب أن تكون جاهزة فً أوائل شهر  2015واشار الى أن مسودة اتفاقٌة 
حتى ٌتم ترجمتها الى كل لؽات األمم المتحدة فً شهر  2015إبرٌل/نٌسان 

ودعا الوفود للوصول الى حل وسط  "بجلسة لبناء الجسور"ماٌو/ آٌار. ونادى 
 تفاوض".وأضاؾ أن "التمسك بالمواقؾ لٌس 

 
لمؤتمر  المسمىوزٌر البٌئة فً بٌرو والرئٌس  فٌدالدعا مانوٌل بولجار 

االطراؾ فً دورته العشرٌن ومؤتمر االطراؾ العامل بوصفه اجتماع 
العمل "دعا الوفود الى  .. فً دورته العاشرةاالطراؾ فً بروتكول كٌوتو 

على: المعلومات الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى  على الفور"
قرار ، المراجعة المتأنٌة لمسودة ًعناصر مسودة نص تفاوضوالوطنً، 

 .2حول مسار العمل 
 

تفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة الاألمٌن التنفٌذي  ٌزٌجورفكرٌستٌانا  أشارت
أن مؤتمر القمة المعنً بالمناخ قد أدى الى تعبئة عامة إلى بشأن تؽٌر المناخ 

تهم " ببناء طالبؼٌر مسبوقة، واخبرت الوفود أن "عٌون العالم تتجه نحوكم" و
وعلى  حل لتؽٌر المناخ بحٌث ٌكون عادالً  " نحوالمساررسم "الجسور" و

 مستوى المسئولٌة العالمٌة.
األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌر  أمانة اتفاقٌةمن قدم دان بوندي اوجوال 

حول  األمانةها تجوبة التً قدماألمذكرة األسئلة و على المناخ نظرة عامة 
 .2015العناصر القانونٌة التفاقٌة 

 
فً هذا ن تنتهً أن االطراؾ ٌجب أ المتشاركمار سٌنج الرئٌس ذكر كو

المساهمات المحددة بمن مسودة القرارات حول المعلومات الخاصة االجتماع 
ن تتفق على وقت أوٌجب  2020وطموح ما قبل  على المستوى الوطنً

 . 2015ضافً للمفاوضات فً إ
ن العناصر المحددة أ والصٌن  77 ال عن مجموعةنٌابة بولٌفٌا مندوب  ذكر

 2015ن ٌتم التعامل معها بالتساوي فً اتفاقٌة اٌجب  17-/ م أ1فً المقرر 
العامل للفرٌق  المتشاركٌن الرسمٌة للرئٌسٌنالورقة ؼٌر  ناواضاؾ 

حول العناصر الخاصة المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز 
نقطة بداٌة "ن تكون أن ولكن ٌمك "ال تتسم بالكمال"بمسودة نص المفاوضات 

 ".مفٌدة
الفرٌق وروبً الجزء السادس من الدورة الثانٌة من االتحاد األ دعا مندوب

للعمل المعّزز بالتركٌز على  بمنهاج دٌربانالعامل المخصص المعنً 
التباٌنات وضع دور المساهمات المحددة على المستوى الوطنً فً  تعرٌؾ:
قبل  دورة لزٌادة طموح ماو والتحقق، واالبالغ الرصد التنفٌذ، وقواعد موضع
 .2015نفٌذ فً اتفاقٌة توالجوانب الخاصة بالتكٌؾ ووسائل ال ،2020

ن ٌوضح أن االجتماع ٌجب أاسترالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة  مندوب شارأ
ي منها سٌتم توضٌحه فً القرارات أوٌحدد  2015العناصر الخاصة باتفاقٌة 

فً العملً والتعلٌمً والتعاونً  ضرورة التركٌز على كدأالالحقة. كما 
 .التقنٌٌناجتماعات الخبراء 

 
 دعمه للعملسوٌسرا بالنٌابة عن مجموعة التكامل البٌئً عن  مندوب عبر

 للرئٌسٌن المتشاركٌن، الرسمٌةؼٌر  القرارات والورقةساس مسودة أعلى 
وق المناخ عضاء مجموعة التكامل البٌئً لصندأكد على مساهمات أو

عن التزام المجموعة بتقدٌم المعلومات الخاصة  عربأاالخضر كما 
 .المحددالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً فً الوقت ب
 

ن المساهمات المحددة أنٌابة عن المجموعة االفرٌقٌة  مندوب السودان ذكر
هً جوانب تمثل نفس االلتزام  2015على المستوى الوطنً وعناصر اتفاقٌة 

 ٌن.تمنفصل وثٌقتٌنتقدٌم  عنعن قلقه  وأعرب
 

نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة الى ضرورة  مندوب ناورو ذكر
ن الجزء ألى إشار أو 2015 ةفً اتفاقٌ الخسائر واألضرارلٌة حول آتضمٌن 

 بمنهاج دٌربانالسادس من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً 
ن نتائج مؤتمر االطراؾ فً دورته الحادٌة أوضح ٌن أللعمل المعّزز ٌجب 

على واالبقاء بموجب االتفاقٌة  بروتوكول ملزم قانوناً بمثابة تكون سوالعشرٌن 
 درجة مئوٌة. 1.5 دون  االحترار

 
قل نموا الجزء السادس من الدورة نٌابة عن الدول األ نٌبالمندوب  طالب

بتنظٌم للعمل المعّزز  بمنهاج دٌربانلفرٌق العامل المخصص المعنً لالثانٌة 
المساهمات المحددة والتقدم فً المناقشات حول  2015عناصر اتفاقٌة ما بعد 

ن أى إلواشار  تناولها،على المستوى الوطنً وتشمل شكلها القانونً وكٌفٌة 
الزخم الخاص بمؤتمر القمة المعنً  ٌستفٌد منن أٌجب  2مسار العمل 

 بالمناخ .
 

وب امرٌكا الالتٌنٌة عطالب مندوب فنزوٌال نٌابة عن التحالؾ البولٌفاري لش
بقٌادة عملٌة  األول المدرجة فً المرفق األطراؾرجنتٌن والسلفادور واأل

 ولوجٌا.التخفٌؾ وتقدٌم التموٌل ونقل التكن
بعملٌة  المتقاربة فكرٌاٌة مطالب مندوب االكوادور نٌابة عن الدول النا

مفتوحة وشاملة وتتسم بالشفافٌة وتكون مبنٌة على مدخالت من االطراؾ. 
خاصة الحول العناصر  للرئٌسٌن المتشاركٌن بالورقة ؼٌر الرسمٌةكما رحب 

 مسودة القرار حول أنوذكر  ،كنقطة بداٌة للمفاوضات 2015قٌة اباتف
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً تتجاوز التزام وارسو الذي ٌشٌر 

 ن تقدمها االطراؾ.أالى تحدٌد المعلومات التً ٌجب 
اقترح مندوب السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة االتفاق على العناصر 

المطلوبة  سرع وقت ممكن وتناول المعلوماتأفً  2015الرئٌسٌة التفاقٌة 
بٌن بضرورة التمٌٌز كما نادى  .لمساهمات المحددة على المستوى الوطنًل

 دول المتقدمة واالجراءات الطوعٌة للدول النامٌة. ال االلزامٌة علىاالجراءات 
 

جنوب افرٌقٌا نٌابة عن دول البرازٌل وجنوب افرٌقٌا والهند  ةمندوب تذكر
بواسطة الدول  2020 ما قبل  وحمأن زٌادة ط   (BASIC)والصٌن

بنً ٌالصندوق االخضر للمناخ سوؾ  من قصوىال االستفادةقدمة وٌشمل تالم
ٌجب ان تسمح  2015. وأكدت على أن اتفاقٌة  2020الثقة فً عملٌة ما بعد

 للمساهمات. التدرٌجًبالتعزٌز 
 

ن أمرٌكا الوسطى دول أ التكامل بٌنذكرت مندوبة بلٌز نٌابة عن نظام 
زة لخفض االنبعاثات المبادرة المعزّ  وإطار والخسائر واألضرارالتكٌؾ 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
 وان ٌكونأٌجب الناجمة عن ازالة االحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة 

اتصال للنظر فً  فرٌق   بإنشاء. كما نادت 2015اتفاقٌة من  ٌاً ساسجزءاً أ
 .2015الجوانب القانونٌة التفاقٌة 

كا الالتٌنٌة رٌمأابة عن التحالؾ المستقل لدول شاد مندوب كوستارٌكا نٌأ
ن ألى إشار أو المتشاركٌن ئٌسٌنوالفعال" للر الجريءوالكارٌبً بالعمل "

كا الالتٌنٌة والكارٌبً "سوؾ ٌستمر فً بناء رٌالتحالؾ المستقل لدول ام
  ".الجسور

ضرورة  علىعمال والصناعة أكدت المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً مجال األ
 عمال التخفٌؾ والتكٌؾ.أدمج كل قطاعات االقتصاد فً 

الرئٌسٌن ن مسودة نص أشار مندوب سلطات الحكومة المحلٌة والبلدٌات الى أ
تقدم نقاط البداٌة لخطة عمل للمدن  2020حول طموح ما بعد  المتشاركٌن

 والسلطات دون الوطنٌة.
جود برنامج عمل حول نادت المنظمات ؼٌر الحكومٌة للمزارعٌن بضرورة و

من ؽطً األٌث ٌالزراعة ضمن الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتقنٌة بح
 الؽذائً والتخفٌؾ والتكٌؾ.

 
كدت المنظمات ؼٌر الحكومٌة البحثٌة والمستقلة على ضرورة التفاوض على أ

 دلة واقعٌة وعلم سلٌم. أعملٌة تكون مبنٌة على 
ن تضع فً اعتبارها حقوق أماعً الوفود بمندوبة المرأة والنوع االجت حثت

 .2015واحتٌاجات وخبرات الرجال والنساء على حد سواء فً اتفاقٌة 
ؽلق ن نافذة المناخ "تُ أؼٌر الحكومٌة الوفود ب YOUTHحذر مندوب منظمة 

 الطموح.على مستوى ممكن من أن تلتزم بأامام اعٌننا" ونادى االطراؾ ب
نادى مندوب شبكة العمل المناخً نٌابة عن المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة 

المساهمات المحددة على المستوى الوطنً نص  بضرورة أن ٌكونبالبٌئة 
 .ى "مسار مناخ آمن"إلخرى أٌرجع بالعالم مرة  بحٌثمفصل وشامل 

 

نٌابة عن المنظمات ؼٌر الحكومٌة  Climate Justice Now ابدى مندوب

ممثلً المجتمع المدنً بعدد  القٌود الخاصة عدم ارتٌاحه نحو بالبٌئة  المعنٌة 
وشجع الوفود على مناقشة كل  ،فً مؤتمر االطراؾ فً دورته العشرٌن

 العناصر فً صفقة جدٌدة للمناخ.
 

الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج االتصال حول البند الثالث من  فريق
 ديربان للعمل المعّزز

 
وروبً( بافتتاح سٌجر )االتحاد األتمٌ جارتور رون المتشاركقام الرئٌس 

اقشات على: استخدام مسودة االتصال ودعا الوفود الى تركٌز المن فرٌقجلسة 
ساس أوذلك ك 2020فً تصعٌد تنفٌذ العمل المناخً المعزز لما قبل  القرار

واشراك الجهات الفاعلة  التقنٌٌن،وتحسٌن اجتماعات الخبراء  ،للمفاوضات
 .2015بعد  2من ؼٌر الدول واالستمرار فً مسار العمل 

 
ٌد مندوب ناورو نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة وشٌلً بدء أ

 مندوب فنزوٌالى وناد الرئٌسٌن المتشاركٌنعلى مسودة قرار  المناقشات بناءً 
االطراؾ. وذكر مندوب عمال متعددة عمال الوطنٌة واألبٌن األ بالتمٌٌز

طموحات الدول المتقدمة. وذكر مندوب على ن المسودة ال تركز أردن األ
. نها مطولة للؽاٌةأولى على الرؼم من أن المسودة مفٌدة كخطوة أنٌوزالند 

الدول  فً التزامالتفكٌر  لىإشارة الى التكٌؾ ولى اإلإنادى مندوب تنزانٌا 
ل مندوبا الصٌن ءوتسا.  2020ملٌار دوالر بحلول  100المتقدمة بتقدٌم 

 .والمملكة العربٌة السعودٌة حول الحاجة الى اتخاذ قرار فً هذه النقطة
 

 2ن العمل بموجب مسار العمل أٌة الصؽٌرة رذكر مندوب تحالؾ الدول الجز
من المكسٌك ٌدت كل أن ٌتم ؼلق فجوة التخفٌؾ. أن ٌستمر الى أٌجب 

 2وروبً وشٌلً وتوفالو والنروٌج االستمرار فً مسار العمل واالتحاد األ
. اقترح مندوب النروٌج النظر فً عقد منتدى لزٌادة طموح 2015بعد 

اللجنة إلى لى الهٌئة الفرعٌة حول التنفٌذ وإشار او 2015التخفٌؾ بعد عام 
 مثلة.أالتنفٌذٌة للتكنولوجٌا ك

 
بعد عام  التقنٌٌنٌد العدٌد من الوفود االستمرار فً اجتماعات الخبراء أ

بعض التحسٌنات  الصؽٌرةواقترح مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة  2015
وتشمل تقدٌم معلومات متقدمة وانتاج تقرٌر  التقنٌٌنعلى اجتماعات الخبراء 

كل من على عقبات التنفٌذ. اقترح مندوبو  اجتماع والتركٌزفنً بعد كل 
وتوفالو النظر فً اجتماعات  الصؽٌرة الدول الجزرٌةتحالؾ والمكسٌك 

 .التقنٌٌناقلٌمٌة للخبراء 
 

كا الالتٌنٌة رٌمأالتحالؾ المستقل لدول نادى مندوب كولومبٌا نٌابة عن 
من حٌث التخطٌط والمتابعة.  التقنٌٌنبتحسٌن اجتماعات الخبراء والكارٌبً 

بأن تقوم اللجنة التنفٌذٌة الفنٌة  المتحدة األمرٌكٌة ونادى مندوب الوالٌات
كما نادى مع تحالؾ  التقنٌٌناجتماعات الخبراء  ووقائععمال أدارة جدول إب

بتوفٌر تفاصٌل االجتماع قبل موعده بثالثة شهور.  الدول الجزرٌة الصؽٌرة
دة االستفاعلى   التقنٌٌن اجتماعات الخبراء  تعملنادى مندوب الٌابان بأن 

 المثلى من اللجنة التنفٌذٌة الفنٌة وشبكة ومركز تكنولوجٌا المناخ.
 

ن تركز أٌجب  التقنٌٌنن اجتماعات الخبراء أوروبً ذكر مندوب االتحاد األ
االنترنت امكانٌة التواجد على شبكة    بالبحث فً أنالعمل ونادى  تٌسٌرعلى 
المملكة العربٌة  دوات القائمة. ذكر مندوبضٌؾ قٌمة الى األتُ أن ٌمكن 

  تتناول موضوع التخفٌؾ. أنٌجب  التقنٌٌنن اجتماعات الخبراء أالسعودٌة 
ن تتناول خطة عمل بالً. عبر مندوب الهند أنها ٌجب أران إٌشار مندوب وأ

موضوع التخفٌؾ  مسئولٌةتحول  التقنٌٌنن اجتماعات الخبراء أعن قلقه من 
 .األول المرفق المدرجة فً األطراؾبعٌدا عن 

 
ن ٌتم قٌاسها أٌجب  التقنٌٌنن نجاح اجتماعات الخبراء أاسترالٌا  مندوب ذكر

 لعقد اجتماعات الوطنً للسٌاسات ودعا اإلدراكعن طرٌق فحص مدى 
 .تنفٌذ سٌاسات مستدامة ومستمرةل نٌةلتمكٌحول البٌئات ا  ء التقنٌٌنالخبرا

تٌسٌرٌة بعقد جلسة  وكندا نادى مرٌكٌةمن الوالٌات المتحدة األ وبدعم 
ونادى مندوب  .2020ي التزامات لما قبل أعلى الدول التً لم تقدم  للتركٌز

 2016فً  ء التقنٌٌنبمراجعة اجتماعات الخبرا األمرٌكٌة الوالٌات المتحدة
لضمان استمرارها فً االعمال ذات الصلة. نادى مندوب نٌوزٌالند باستخدام 

 طر القائمة.ٌات واأللاآل
 

كا الالتٌنٌة رٌمأالتحالؾ المستقل لدول واالتحاد االوروبً وشٌلً  دوبوأٌد من
ك الوزاري فً مسار ااالشر الصؽٌرة الدول الجزرٌة وتحالؾوالكارٌبً 

أن كا الالتٌنٌة والكارٌبً رٌمأالتحالؾ المستقل لدول واقترح مندوب  2العمل 
، متابعة التقنٌٌنء : ملخص اجتماعات الخبراالرفٌع المستوىٌتناول االشتراك 

والبٌانات واالعالنات الجدٌدة. اقترح مندوب  ،مؤتمر القمة المعنً بالمناخ
رحب  المدنً.قطاع الخاص والمجتمع للوروبً اشراك اضافً االتحاد األ

العمل  الصؽٌرة بمسارالدول الجزرٌة  مندوبو شٌلً والمكسٌك ومالً وتحالؾ
همٌة دور أاالطراؾ الفاعلة من ؼٌر الدول. وبٌنما ذكر  إلشراكداة أك 2

كد مندوب تنزانٌا على الحاجة الى تجنب أ ،االطراؾ الفاعلة من ؼٌر الدول
 خرون.آن تقوم بها االطراؾ والتً ٌقوم بها أخلط االعمال التً ٌجب 

 
كد مندوب فنزوٌال على ضرورة وجود البٌئات التمكٌنٌة على المستوى أ

مندوب تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة بتحقٌق وانجاز خطة  ادىونالدولً 
 كا الالتٌنٌة والكارٌبًرٌمأالتحالؾ المستقل لدول واكد مندوب  .عمل بالً

نظمة القٌاس واالبالغ والتحقق فً أودعم  وسائل التنفٌذعلى اهمٌة تعزٌز 
 ردن البدء فً مراجعة مدى كفاٌة. اقترح مندوب األ2سٌاق مسار العمل 

 2020 – 2015الدعم المالً. نادى مندوب الصٌن بالبدء فً برنامج عمل 
 .2020بهدؾ تنفٌذ التزامات ما قبل 

 
 في االروقة:

وحل محلها هواء الخرٌؾ  حزٌران / ٌونٌةوبٌنما انحسرت خضرة شهر 
السادس من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل  وصلت وفود الجزء القاسً

مركز العالمً الفً  للعمل المعّززدٌربان المخصص المعنً بمنهاج 
 اً اٌجابٌ منهم تعقٌباً ب العدٌد عقّ  حٌثول للعمل للمؤتمرات فً بون فً الٌوم األ

دورة ال على المشاورات ؼٌر الرسمٌة التً تم تنظٌمها بواسطة رئاسة
اكتوبر /تشرٌن  3- 1العشرٌن لمؤتمر االطراؾ الذي عقد فً الفترة من 

ٌُنبأ رئاسة  أسلوبن ألى الوفود إ تواشار .لٌما، بٌروفً  2014ول األ بٌرو 
خرون بمزٌد من الحماس آوشعر . طراؾ ٌتسم بالشفافٌة والطموحأمؤتمر ب

ن أمله فً أحد الوفود عن أبسبب مؤتمر القمة المعنً بالمناخ حٌث عبر 
 من للعمل المعّزز بمنهاج دٌربانالعامل المخصص المعنً  ٌستفٌد الفرٌق

 الذي تولد من هذا المؤتمر. الزخم
 

الجلسة   المزاجٌة فًعادت الحالة المدى حٌث  كان قصٌر ولكن هذا التفاؤل
" وكان التأخٌر الذي بلػ ةلى حالة "المفاوضات المعتادإالعامة االفتتاحٌة 

لما اشار الٌه احد الوفود عالمة على  ساعة ونصؾ فً بداٌة الجلسة طبقاً 
الكثٌر مما بسم بضٌق الوقت وتت" فترةتً فً أالعادات السٌئة القدٌمة التً ت

 .ٌجب القٌام به"
 

 ملًء 2015ن الموعد النهائً الجتماع أعّقب عدد كبٌر من الوفود على 
كثر صعوبة كما أ أصبحتفاق بٌن مجموعات الدول ن االأبالتحدٌات حٌث 

تحالفات الرئٌسٌة لطلبات جدٌدة بموجب مسار ال من عدم تقدٌم عدد مناتضح 
ظهر المناقشات فً الجزء السادس من الدورة الثانٌة . وسوؾ تُ 1العمل 

للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز اذا كانت 
ي " الذلماأل اقتناص شعاعقال أحد اعضاء الوفود " ستستطٌع كماطراؾ األ

 المشاورات ؼٌر الرسمٌة فً لٌما وفً مؤتمر القمة المعنً بالمناخ. فً ظهر
 


