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الجزء السادس من الدورة الثانية 
لفريق العامل المخصص ل

المعني بمنهاج ديربان للعمل 

 ADP 2-6  المعّسز
# 3 

 :في بونالمنعمد ر المناخ مؤتمر تغي  

 2012أكتوبر/تشرين األول  21الثالثاء  

الفرٌك العامل المعنً بالبند الثالث من  فً ٌوم الثالثاء، تناول فرٌك االتصال

( 2012)اتفالٌة  1مسار العمل  للعمل المعّزز المخصص المعنً بمنهاج  دٌربان

وتم التركٌز على التكٌّف والتموٌل. كما تم عمد اجتماع الخبراء التمنٌٌن حول حجز 

الكربون واستخدامه وتخزٌنه طوال الٌوم. وفً المساء عمد الرئٌسان المتشاركان 

 فعالٌة خاصة مع المرالبٌن.

 

الفريك العامل المخصص المعني بمنهاج   منالمعني بالبند الثالث فريك االتصال 

ز  .ديربان للعمل المعز 

لفرٌك العامل المخصص طلب كٌشان كومار سٌنج الرئٌس المتشارن ل التكي ف:

من االطراف أن تنظر إلى عدة أمور من بٌنها   المعنً بمنهاج  دٌربان للعمل المعّزز

المساواة والتوازن بٌن التخفٌف والتكٌّف ، والهدف العالمً، وااللتزامات واألعمال 

 الفردٌة، والترتٌبات المإسسٌة.األعمال المشتركة و

وإٌران بضرورة / الصٌن  77نادى كال من مندوب بولٌفٌا نٌابة عن مجموعة الـ 

من األمور الخاصة بكل دولة، وحث مندوبا تٌمور الشرلٌة  إدران أن التكٌّف

والسنغال على ربط التكٌّف مع وسائل التخفٌف طوٌلة األجل. دّعم مندوب المكسٌن 

الذي لدّم ممترح المكسٌن والرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ومندوب 

 األردن الهدف العالمً الذي ٌتضمن رإٌة طموحة.

والمكسٌن وجنوب افرٌمٌا وكولومبٌا  / الصٌن 77مجموعة الـ ن مندوبو ربط كل م

وسبل التنفٌذ. ذكر مندوب السودان نٌابة عن المجموعة  بٌن التخفٌفالصلة 

 تجمٌع خططالهدف الكّمً لوسائل تنفٌذ التكٌّف ٌمكن أن ٌكون نتاج  االفرٌمٌة أن

 .المتحدة األمرٌكٌة والٌات الوذلن مندوبا النروٌج  وعارضه فً التكٌّف الوطنٌة،

أنه ٌجب أن ٌتم النظر إلى / الصٌن  77مجموعة الـ الترح مندوب تنزانٌا مع 

 التكٌّف فً سٌاق التنمٌة المستدامة.

وافك مندوب كل من سوٌسرا وكندا واالتحاد األوروبً على أن الهدف العالمً ٌجب 

أن  الهدف ٌجبأن ٌكون كٌفً حٌث أّكد مندوبو سوٌسرا ونٌوزٌالندا والٌابان أن 

عن طرٌك دمج التكٌّف فً السٌاسات الوطنٌة. اشار  زٌادة المماومةٌركز على 

ف ٌجب أن "ٌرفع " التكٌّف إلى عملٌات أن الهد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةمندوب 

 التخطٌط الوطنٌة.

أشار مندوب توفالو نٌابة عن الدول األلل نموا، ومندوب جنوب افرٌمٌا إلى أنه ٌجب 

أن ٌتم تشجٌع جمٌع الدول إلعداد خطط للتكٌّف والترح أن ٌتم إعداد تمارٌر مرة كل 

 لنامٌة.عامٌن حول سبل تنفٌذ التكٌّف وأن تُمدم إلى الدول ا

وسانتا وبنجالدٌش والمجموعة االفرٌمٌة  / الصٌن 77مجموعة الـ وصف مندوبو 

كل  سوٌسرا أنبؤنها األساس لدعم التكٌّف. ذكر مندوب  الوطنٌة التكٌف خططٌا لوس

وأن تموم باإلخطار عن خطط التكٌف الوطنٌة الدول ٌجب أن تموم بإعداد 

 االستراتٌجٌات والخطط الوطنٌة.

أّكد مندوب استرالٌا على أن األعمال الخاصة بالتكٌّف ال تعتبر بدٌالً لعملٌة 

 .2التخفٌف. نادى مندوب نٌجٌرٌا بااللتزامات الموٌة والواضحة ألطراف المرفك 

 والتطور. تتسم بالتغٌرأّكد مندوب الجزائر على أن احتٌاجات التكٌّف ٌجب أن 

وسوٌسرا وكوستارٌكا نٌابة عن  ن/ الصٌ 77الـ  مندوب مجموعةنادى كل من 

دول التحالف وناورو نٌابة عن  الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

واالتحاد األوروبً والنروٌج والٌابان ونٌوزٌالندا والبرازٌل  الجزرٌة الصغٌرة

طار كانكون إوتركٌا بضرورة االستفادة من المإسسات واآللٌات المائمة مثل 

والصٌن تعزٌز والٌة  تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرةودّعم كال من مندوب  .للتكٌّف

اتفالٌة األمم المتحدة والتزام لجنة التكٌّف فً االشراف على جهود التكٌّف الخاصة ب

 .اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ

أّكد مندوب الدول األلل نمواً ضرورة  وضع المإسسات المائمة كؤساس فً اتفالٌة 

بتوحٌد كل  الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبًى مندوب . ناد2012

. الترح مندوب مصر بضرورة بناء التناسك 2102مإسسات التكٌّف فً عام 

والمنظمات الدولٌة  اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخوالتآزر بٌن 

 األخرى. 

الترح مندوب الدول األلل نمواً انشاء غرفة مماصة وسجل دولٌٌن. دعا مندوبو 

سجل مشابه إلجراءات  بإنشاءالمملكة العربٌة السعودٌة و الجزائر والصٌن والهند 

. نادى مندوب سوٌسرا التخفٌف المالئمة وطنٌاً، وعارضهم فً ذلن مندوب كندا

 ارسات.بضرورة توفٌر مساحة للمشاركة فً أفضل المم

والدول األلل نمواً بإنشاء منصات  تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرةنادى مندوب 

تعزٌز المبادرات اإلللٌمٌة  المائمة.  انٌوزٌالنداللٌمٌة للتكٌف بٌنما الترح مندوب 

دّعم مندوب جنوب افرٌمٌا وجود منصة فنٌة ومعرفٌة للتكٌّف من االلتراح الخاص 

. اعترض مندوب المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبًالرابطة  -بمندوب المكسٌن 

 سنغافورة على "أجهزة شاملة للرصد" بهدف المٌاس واالبالغ والتحمك من التكٌّف. 

تحالف الدول و لدول األلل نمواً وا / الصٌن 77مجموعة الـ حث كل من مندوبً 

سو الدولٌة على االعتماد على آلٌة وار والصٌن وسانتا لوسٌا الجزرٌة الصغٌرة

وعارضهم فً ذلن مندوبا استرالٌا وكندا.  2102للخسائر واألضرار فً اتفالٌة 

الدول النامٌة ٌجب أن تستمر فً "  مفادها أنذكر مندوب نٌكاراجوا أن الرسالة التً 

 تحمل العبء" هً رسالة غٌر عادلة وال تبنً الثمة فً الطرٌك إلى لٌما.

للعمل  بمنهاج دٌربانفرٌك العامل المخصص المعنً للالترح الرئٌسان المتشاركان 

أن ٌموم فرانز بٌرٌز، سوٌسرا وجوان هوفماٌستر، بولٌفٌا بتنسٌك  المعّزز

المشاورات غٌر الرسمٌة، ومن بٌنها، الهدف العالمً والترتٌبات المإسسٌة التً 

 / 77مجموعة الـ تشمل السجل المحتمل والروابط الخاصة بالدعم. اشار مندوب 

 أنهم ٌحتاجون إلى التنسٌك لمعرفة إذا كان هذا االتجاه ممبوالً. الصٌن

لفرٌك العامل المخصص : حدد ارتور رونج مٌتسجر الرئٌس المتشارن لالتمويل

المجاالت المحتملة لالتفاق وتشمل دمج اآللٌة  للعمل المعّزز بمنهاج دٌربانالمعنً 

وتعزٌز دور اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل. لدم أٌمن االتفاق، المالٌة لالتفالٌة فً 

السعودٌة،  المملكة العربٌة للمناخ،الشاذلً عضو مجلس إدارة الصندوق االخضر 

مالً، تحدٌثات حول العمل الذي تم  ،بالتموٌلاللجنة الدائمة المعنٌة وسٌنافو، عضو 

. لام مندوب بٌرو موٌلالمعنٌة بالت اللجنة الدائمةوفً الصندوق األخضر للمناخ 

باإلبالغ عن األعمال المتعلمة بالتموٌل التً تم المٌام بها بواسطة رئاسة مإتمر 

 االطراف فً دورته العشرٌن.

أن الدول المتمدمة ٌجب أن  / الصٌن 77مجموعة الـ ذكر مندوب مالٌزٌا نٌابة عن 

ندوب األردن نٌابة عن تمدم دعماً مالٌاً طبماً اللتزاماتها بموجب االتفالٌة. نادى م

الدول النامٌة متماربة التفكٌر بالتزام طموح بواسطة الدول المتمدمة وبخارطة طرٌك 

 وما بعده.  2020واضحة وجدول زمنً للتموٌل حتى عام 

نادى مندوبا النروٌج واالتحاد األوروبً بااللتزامات من كل االطراف وبتسعٌر 

 المالٌة العددٌةوزٌالندا على االلتزامات االنبعاثات. اعترض مندوبا النروٌج ونٌ

الملزمة لانوناً. نادى مندوبا النروٌج والبرازٌل بالتحرن بعٌدا عن نُهج التموٌل 

 عمل بٌان سٌاسً حول التموٌل.  انٌوزٌالندالمائمة على المشروعات. الترح مندوب 
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 نشرة مفاوضات األرض 
...................        .....      

المستملة الرابطة وكوستارٌكا نٌابة عن  / الصٌن 77مجموعة الـ ذكر مندوبو 

، واالتحاد األوروبً أن الصندوق االخضر للمناخ ٌجب ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

اللجنة الدائمة أن ٌتم دمجه فً االتفالٌة. نادى مندوب جمهورٌة كورٌا بدعم دور 

. أّكد مندوبا المكسٌن والبرازٌل على ضرورة االستفادة من المعنٌة بالتموٌل

تحالف الدول الجزرٌة مندوب المالدٌف نٌابة عن المإسسات االللٌمٌة. نادى 

بؤن االتفالٌة ٌجب تتناول الفجوات الموجودة فً الهٌكل الحالً لتموٌل  الصغٌرة

 المناخ.

% من 1الترح مندوب الدول النامٌة متماربة التفكٌر بؤن تموم الدول المتمدمة بتعبئة 

مندوب جنوب افرٌمٌا  بها فً تموٌل عام. نادى اإلجمالً الخاصالناتج المحلً 

بوجود آلٌة لتمٌٌم مساهمات الدول المتمدمة بناًء على الناتج المحلً اإلجمالً. دّعم 

مندوب كٌنٌا وجود آلٌة للمراجعة ونادى مندوب المكسٌن بنظام لوي للمٌاس 

 الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبًواالبالغ والتحمك. نادى مندوب 

زٌادة االلتزامات المالٌة فً نفس الخط الزمنً الخاص بمراجعة  بمراجعة ودراسة

 طموح التخفٌف.

أّكد مندوب جمهورٌة كورٌا على أهمٌة اشران المطاع الخاص ودعم الشراكات 

نادى مندوب االتحاد األوروبً بؤن تموم االتفالٌة  والخاص.الموٌة بٌن المطاع العام 

ذكر مندوب الدول النامٌة المتماربة التفكٌر أن  الخاص.بإرسال اشارات إلى المطاع 

 التموٌل العام ٌجب أن ٌكون المصدر الرئٌسً لتموٌل المناخ.

مٌتسجر على مجاالت التوافك مثل  وعند اغالق الجلسة أّكد الرئٌس المتشارن رونج 

أهمٌة  الدور الذي ٌلعبه كال من الصندوق األخضر للمناخ واللجنة الدائمة المعنٌة  

من مجاالت  كمٌّا ٌعتبر االلتزامات وتحدٌدها أن تولعالتموٌل. كما أشار إلى ب

 التعمٌد. 

 

 واستخدام وتخزين الكربون اجتماع الخبراء التمنيين حول حجز

بتٌسٌر أعمال اجتماع الخبراء التمنٌٌن  ،الوكالة السوٌدٌة للطالة راب،لامت اورلٌكا 

واستخدام  حجزمن الوكالة الدولٌة للطالة عرضاً عن مولف  ولدم جوهو لٌبونٌن

. وأّكد أن حجز وتخزٌن الكربون هو واحد من التكنولوجٌات وتخزٌن الكربون

الموجودة فً المحفظة المطلوبة للتعامل مع تغٌّر المناخ وأن السٌاسات الموٌة هً 

 التً تدفع االستثمارات فً حجز وتخزٌن الكربون.

: استعرض الكربون: رؤية االطراف حول البدائل والعوائك والفرصحجز وتخزين 

كندا، وماثٌو بٌلسون، المملكة المتحدة خبرات دولهما مع حجز وتخزٌن  اوبو،مارتن 

الكربون. وأّكدا على الحاجة إلى: أطر تنظٌمٌة واضحة، واالشران العام، والتعاون 

 شارا إلى الحاجة إلىوأمواتٌة. الدولً، والدعم الحكومً، والبٌئة االستثمارٌة ال

الكربون وتخزٌنه لٌس فمط كبدٌل للتخفٌف  أعمال حجزو دراسة نموذج تحسٌن أ

ولكن كمكون فً محفظة الطالة.  وأّكدا على ضرورة المشاركة فً المعرفة والتعلٌم 

 المتبادل.

 

خبرة  Statoilعرض اوالف سكالمٌراس من  فريك الخبراء حول تنفيذ االعمال:

حجز والتخزٌن الخارجً للكربون فً الللغاز الطبٌعً مع     Sleipnerحمل  

النروٌج. كما حدد أن ضرٌبة ثانً أكسٌد الكربون هً الدافع لهذا المشروع والتً 

 اثبتت بنجاح أن ثانً اكسٌد الكربون ٌمكن أن ٌتم تخزٌنه بؤمان فً لاع البحر.

مولف المشروع والحوافز  ،Archer Daniels Midland ماكدونالد،تناول سكوت 

واشار إلى أن  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةوالمٌود على حجز وتخزٌن الكربون فً 

مشروعات حجز وتخزٌن الكربون معمدة ومكلفة، كما أّكد على الحاجة إلى زٌادة 

 الحوافز الفٌدرالٌة وخطة التزام طوٌلة األجل.

فً البرتا، كندا. وأّكد أن   Quest oil sandsمشروع  ،Shellعرض دٌفٌد هون، 

حجز وتخزٌن الكربون هو التكنولوجٌا الوحٌدة التً تتعامل مباشرة مع االنبعاثات 

 المتراكمة والتً ٌمكن أن تإدي إلى صافً انبعاثات صفرٌة.

التشرذم التنظٌمً على  أثروجهت الوفود اسئلة تتعلك بعدة امور منها:  منالشة:

الحكومة واحتٌاجات النشاط،  إنفاقالفصل المحتمل بٌن وحجز وتخزٌن الكربون، 

المخاطر طوٌلة األجل للتسرب، وعدم الدوام والتكامل البٌئً، احتمال إعادة و

العدد الصغٌر و للتموٌل،امكانٌة وصول الدول األلل نموا واستخدام أنابٌب الغاز، 

جز التعاون حول ح لألطرافلمشروعات حجز وتخزٌن الكربون، كٌف ٌمكن 

ضرورة وجود  الفرٌك:. شرح اعضاء 2102وتخزٌن الكربون بموجب اتفالٌة 

ن دلٌل على التسرب، وأن ظروف السوق تنظٌمً واضح، لم ٌظهر حتى اآل إطار

 غٌر مالئمة لحجز وتخزٌن الكربون.

 

وصف  حجز واستخدام الكربون: رؤية االطراف حول البدائل والعوائك والفرص:

مارات العربٌة المتحدة مبادرة دولته الخاصة بااللتصاد دولة اال السوٌدي،ماجد 

االخضر وأّكد على أهمٌة حجز وتخزٌن الكربون حٌث أن دولة االمارات تموم 

 بتنوٌع التصادها وتستثمر فً األنشطة كثٌفة الطالة.

، نٌابة عن وزارة التعلٌم والبحوث األلمانٌة  Bayerوصفت أنجلٌنا بروكوفٌفا ، 

ٌا فً استخدام الكربون فً االلتصاد االخضر وأّكدت على الحاجة إلى برنامج ألمان

 سد الفجوة بٌن البحوث والتنفٌذ.

 

 SaskPowerلدم ماٌكل مونٌه من مبادرات فريك الخبراء المعني بتنفيذ األعمال: 

 لحجز  Boundary Dam عن مشروعلحجز وتخزٌن الكربون عرضاً عن بعد 

وتخزٌن الكربون وشرح  التحدٌات والدروس المستفادة وأّكد على ضرورة التوسع 

 فً  أعمال حجز وتخزٌن الكربون بهدف خفض النفمات.

 Dreamابحاث  مبادرة، Bayerوصفت بروكوفٌا نٌابة عن كرٌستوف جورتلر، 

production  رغاوي ذات جودة عالٌة  إلنتاجفً استخدام ثانً أكسٌد الكربون

 واحالل جزء من البترول الذي ٌستخدم عادة كمادة خام.

وجهت الوفود أسئلة حول: توزٌع الكفاءات بٌن الوزارات فً مجال حجز  المنالشة:

، وزٌادة وصول الدول الكربون حجز واستخداموتخزٌن الكربون، وكثافة الطالة فً 

 ون.النامٌة إلى تكنولوجٌا حجز وتخزٌن الكرب

 

: حذر أندرو العروض الخاصة بالمولف الحالي منالشة حول آفاق المستمبل:

بورفٌس من المعهد العالمً لحجز وتخزٌن الكربون بؤن تموٌل حجز وتخزٌن 

الكربون ٌتنالص وأّكد على الحاجة إلى: دعم السٌاسة واإلرادة السٌاسٌة والتكافإ فً 

 حدة لحجز وتخزٌن الكربون.السٌاسات ووجود مإسسة راعٌة من االمم المت

مختلف المشروعات الحالٌة فً  للطالة إلىاشار تٌم دٌكسون من الوكالة الدولٌة 

مجال حجز واستخدام الكربون وذكر أن المنظمة الدولٌة لتوحٌد المماٌٌس تموم 

إلى أن حجز  باإلشارةبإعداد معاٌٌر لحجز وتخزٌن الكربون. كما اختتم حدٌثه 

 ٌس خٌال علمً ولكنه " حمٌمة علمٌة".وتخزٌن الكربون ل

وصفت اٌلٌنا لٌفٌنا من الوكالة الدولٌة للطالة خارطة الطرٌك الخاصة بالوكالة فً 

مجال حجز وتخزٌن الكربون وحددت سبعة أعمال رئٌسٌة لنشر عملٌة حجز 

 وتخزٌن الكربون خالل السبعة أعوام المادمة.

تناولت الوفود: وصول الدول النامٌة لتكنولوجٌات حجز وتخزٌن الكربون،  منالشة:

وطرق تناول حجز وتخزٌن  بااللتزامات،والمضاٌا العابرة للحدود والمضاٌا الخاصة 

. وأّكد فرٌك اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخالكربون بموجب 

ٌن الدول، واستخدام اآللٌات المائمة لدى الخبراء على: تبادل المعلومات، والتعاون ب

لدعم حجز وتخزٌن الكربون  اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ

وتشمل اجراءات التخفٌف المالئمة وطنٌاً والصندوق االخضر للمناخ. شرح 

ومركز  وشبكة TEC أن شركة الٌابان TECكونهٌكو شٌمادا نائب رئٌس 

على حجز وتخزٌن  األطراف لتعمل والٌة منإلى  النظٌفة تحتاجالتكنولوجٌا 

 الكربون. 

 

بعد أن وصف العدٌد البداٌة بؤنها "بداٌة بطٌئة" تم افتتاح الٌوم الثانً  في االرولة:

 بمنهاج دٌربانالعامل المخصص المعنً  الثانٌة للفرٌكلجزء السادس من الدورة ل

 التكٌّف تمبدعوة إلى زٌادة السرعة. وعندما بدأت المنالشات حول  للعمل المعّزز

المتشاركان البدء فً المزٌد من البٌانات المطولة ولم تستطع مبادرة الرئٌسان 

 .فً السرعةبالحضور المختلط فً الجلسات إال بإحداث زٌادة طفٌفة  بالسماح

ٌاع الكثٌر من الولت البعض من ض بنّاء، تضرروبٌنما الحظت الوفود وجود حوار 

فً "تكرار ما هو واضح" مع تزاٌد التؤخٌر فً تناول البنود الموجودة على جدول 

 .للعمل المعّزز بمنهاج دٌربانلفرٌك العامل المخصص المعنً األعمال المشحون ل

ومع رجوع المنالشات إلى نمطها المعتاد، اشار العدٌد إلى الحاجة إلى المزٌد من 

بهدف الوفاء بالتزام الموعد النهائً الذي حدده الرئٌسان  الولت للمفاوضات

 .2012المتشاركان فً ابرٌل/ نٌسؤن 

الفرٌك العامل المخصص المعنً فرٌك االتصال المعنً بالبند الثالث من  حظً

اجتماع  وكان هنانالوفود،  هتمامسد من ابنصٌب األ للعمل المعّزز بمنهاج دٌربان

هذا وجذب  وتخزٌن واستخدام الكربون حجزالٌوم حول الخبراء التمنٌٌن طوال 

مشاركات محدودة. استنكرت بعض الوفود ذلن حٌث انه بٌنما نجد أن االجتماع 

الخبراء التمنٌٌن مفٌدة لزٌادة الوعً إال أنها ال تسمح إال بولت محدود  صٌغة اجتماع

للمنالشات المتعممة. ومع ذلن اشار العدٌد إلى أنها كانت فرصة ذهبٌة أن نموم 

 .2102بإٌجاد نمطة دخول لحجز وتخزٌن الكربون فً اتفالٌة 


