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الجزء السادس من الدورة الثانية 
لفريق العامل المخصص ل

المعني بمنهاج ديربان للعمل 

 ADP 2-6  المعّسز
 #5 

 مؤتمر تغّير المناخ المنعقد في بون: 

 3102أكتوبر/تشرين األول  32الخميس 

الفرٌق العامل المخصص المعنً فرٌق االتصال المعنً بالبند الثالث من تناول 

التركٌز على  وتم (2015)اتفاقٌة  1مسار العمل للعمل المعّزز  بمنهاج دٌربان

عقد جلسة تعرٌفٌة تم فً وقت الغداء و .المساهمات المحددة على المستوى الوطنً

المحلٌة الخاصة بالمساهمات المحددة على  تلالستعدادا حول التعاون والدعم

اتاحة المستوى الوطنً. وبعد الظهر تم متابعة اجتماعات الخبراء التقنٌٌن حول 

 ،وكفاءة الطاقة ،فرص التخفٌف من خالل نشر استخدام الطاقة المتجددة وإطالق

. كما تم عقد 2020وتحسٌن استخدام األراضً فً فترة ما قبل  ،والبٌئة الحضرٌة

 للعمل المعّزز. بمنهاج دٌربانلفرٌق العامل المخصص المعنً لجلسة تقٌٌم 

 

بمنهاج الفريق العامل المخصص المعني فريق االتصال المعني بالبند الثالث من 

 للعمل المعّزز ديربان

 ،الرئٌس المتشارك ،حّث كومار سٌنجالمساهمات المحددة على المستوى الوطني: 

 الهامة قبلالقضاٌا والمسائل االطراف على التفاوض وأضاف أنه ٌجب تناول 

 الوطنً..المساهمات المحددة على المستوى حول  الوصول إلى قرار فً لٌما

الكارٌبٌة وسوٌسرا  الجماعةنٌابة عن  اوسانتا لوسٌكورٌا  جمهورٌةرحب مندوبو 

اقترح مندوبا  وتونجا بمسودة نص الرئٌسٌن المتشاركٌن كأساس للمناقشات.

الدول النامٌة  المقدمة من ورقة االجتماعاإلكوادور والجزائر التفاوض على أساس 

أفرٌقٌا بأن ٌتم اإلشارة فً العمل إلى العناصر  . نادى مندوب جنوبالتفكٌرمتقاربة 

المساهمات المحددة على المستوى فً القرار الخاص ب 2015الموجودة فً اتفاقٌة 

 الوطنً.

نادى مندوب ناورو نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة بتقدٌم المساهمات 

لى تحدٌد المحددة على المستوى الوطنً على الفور. اعترض مندوب الٌابان ع

 جداول زمنٌة جدٌدة. 

بٌن األطراف المدرجة فً المرفق  التمٌٌزاعترض مندوبا سوٌسرا وباالو على 

 اإلشارةاألول واالطراف غٌر المدرجة فً المرفق األول. اقترح مندوب كولومبٌا 

إلى القدرات ذات الصلة. حذر كل من مندوب البرازٌل وجنوب افرٌقٌا وكولومبٌا 

كما اقترح مندوب  "إلى الوراء "التراجعترٌنداد وتوباجو وباالو من و سلٌمانوجزر 

 .واالختالفات على التباٌن "ذو مركز واحد"هج نالبرازٌل اتباع 

للوصول نادى مندوب ترٌنداد وتوباجو بالتأكد من "االتجاه الصاعد فً الطموح" 

ٌموقراطٌة رح مندوبو األردن وجمهورٌة الكونغو الدتدرجة مئوٌة. اق 2هدف  إلى

والجزائر التمٌٌز بٌن المساهمات المحددة على المستوى الوطنً للدول المتقدمة 

دول النامٌة. حث مندوبو إٌران لل والمساهمات المحددة على المستوى الوطن

زمام وتحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة ونٌجٌرٌا واألردن الدول المتقدمة على تولً 

 .المبادرة فً هذا الشأن

ندوب جمهورٌة كورٌا أن تكون المساهمات المحددة على المستوى الوطنً اقترح م

 ومصحوبة  ،كل األطراف تطبٌقها علىٌمكن مصحوبة بمعلومات حول التخفٌف 

إضافٌة تعكس الظروف الوطنٌة. ذكر مندوبو غانا وجمهورٌة الكونغو  معلوماتب

الدٌموقراطٌة وتنزانٌا واألردن ونٌجٌرٌا وتٌمور الشرقٌة واإلكوادور ونٌكاراجوا 

والجزائر والبرازٌل أن المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ٌجب أن تتضمن 

ٌّف وُسُبل التنفٌذ. نادى مندوب ال سلفادور بأن تتضمن المساهمات التخفٌف والتك

ٌُمكن  المحددة على المستوى الوطنً الخاصة بالدول المتقدمة تموٌل عام كافً و

 توقعه.

ٌّف فً حّث مندوبا سوٌسرا  المساهمات والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بأن تضمٌن التك

تقدٌمها. طالب مندوب عملٌة المحددة على المستوى الوطنً ٌمكن أن ٌؤخر من 

ٌّف "بصورة مالئمة" كما طالب بتضمٌن الخسائر توف الو بأن ٌتم التعامل مع التك

واألضرار فً االتفاقٌة. اقترح مندوب تٌمور الشرقٌة أن تقوم أقل البلدان نمواً 

بوضع مساهمات تخفٌف كٌفٌة. أكد مندوبو تنزانٌا وكوبا نٌابة عن التحالف 

 حترام والٌة وارسو.البولٌفاري لشعوب أمرٌكٌا الالتٌنٌة وإٌران ا

المتحدة األمرٌكٌة وسنغافورة وجزر  والوالٌات الكارٌبٌة  الجماعةنادى مندوبو 

بأن تركز المساهمات المحددة على المستوى الوطنً على التخفٌف كوك وسوٌسرا 

وعارضهم فً ذلك مندوب السلفادور. أكد مندوب جامبٌا على الفوائد المشتركة 

ٌّف. ذكر م أن التفاوض على ُسُبل التنفٌذ فً سٌاق  سلٌمانندوب جزر للتخفٌف والتك

المساهمات المحددة على المستوى الوطنً سوف ٌبنً الثقة. أكد مندوب توفالو 

الوطنً مساهمات المحددة على المستوى بالحاجة إلى ربط "القطار السرٌع الخاص 

 "قطار التموٌل الذي ٌقف فً كل المحطات". مع" بالتخفٌف الخاصة

 أكد مندوبو جنوب افرٌقٌا وكولومبٌا و تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة وتونجا 

عملٌة التقٌٌم. أضاف مندوب تونجا أن االطراف والخبراء ٌجب أن ٌطلبوا  أهمٌة

توضٌحات عن المساهمات المحددة على المستوى الوطنً، واقترح مندوب فنزوٌال 

اهمات المحددة على المستوى المس حول عمل منصة للقٌاس واإلبالغ والتحقق 

الوطنً. نادى مندوب تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة بتقٌٌم إذا ما كان الطموح 

درجة مئوٌة. أكد مندوب  2 م معدرجة مئوٌة أ 1.5ٌتماشى مع الحد الخاص بـ 

باالو أن مراجعة المساهمات المحددة على المستوى الوطنً اإلجمالٌة ٌجب أن 

 طموحاتها. تسمح للبلدان بزٌادة

أن تقوم األمانة بإعداد مسودة تقرٌر السلفادور والجماعة الكارٌبٌة اقترح مندوبا 

لتقٌٌم مالئمة وشفافٌة المساهمات المحددة على المستوى الوطنً وعارضهما فً 

ذلك مندوب الٌابان. اقترح مندوب كولومبٌا أن تقوم األمانة بتجمٌع المساهمات 

بواسطة هٌئة  تهانً واإلخطار بها على أن تتم مراجعالمحددة على المستوى الوط

خارجٌة. ذكر مندوب الجزائر أن األمانة ٌجب أن تتولى تجمٌع المساهمات من 

الدول المتقدمة والدول النامٌة فً وثٌقتٌن منفصلتٌن. اقترح مندوب البرازٌل أن ٌتم 

البناء  عملٌة دورات كجزء من علىتقدٌم المساهمات المحددة على المستوى الوطنً 

المستمر للطموح. عارض مندوب األردن عملٌة مراجعة المساهمات المحددة على 

 المستوى الوطنً.

تبنً قرار حول المساهمات كولومبٌا والجماعة الكارٌبٌة وسوٌسرا دّعم مندوبو 

 المحددة على المستوى الوطنً فً لٌما وعارضهم فً ذلك مندوب تنزانٌا. 

ق وعل   األطراف مواقف بسبب تجمد عن أسفه سٌنج الرئٌس المتشارك كومار عبر

واشار إلى عدم احراز تقدم ملموس حول المساهمات المحددة على  المناقشة،

المستوى الوطنً على الرغم من وجود بعض المقترحات والوضوح فً 

 الموضوعات المختارة.

 

لفريق العامل المخصص المعني بمنهاج  ديربان للعمل االخاص بتقييم الاجتماع 

 المعّزز

ٌّف والتموٌل  رّحب رونج مٌتسجر الرئٌس المتشارك بالمناقشات المركزة حول التك

والمساهمات المحددة على المستوى الوطنً. كما ذكر القضاٌا  2ومسار العمل 

حول  اآلراءن سوف ٌقوما بالتعرف على ٌن المتشاركٌالرئٌس وأشار إلى أنة ٌالمتبق

على المستوى الوطنً كإعادة للعمل فً مسودة  والمساهمات المحددة 2مسار العمل 

 .تالقرارا
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

الرابطة رّحب مندوبو كل من استرالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة وكوستارٌكا نٌابة       ..        

ا نٌابة عن وسٌوسانتا لالمستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً واالتحاد األوروبً 

وجامبٌا بتوجٌه الرئٌسان المتشاركان وبشفافٌة العملٌة. اقترح  الكارٌبٌةالجماعة 

 التفاوض على النصالبدء فً  التفكٌرالدول النامٌة متقاربة مندوب مصر نٌابة عن 

العامل المخصص  المقدمة فً االجتماع السابق للفرٌقجتماع اال ورقةعلى  بناءً 

لفرٌق العامل المخصص اوأضاف أن والٌة  ،دٌربان للعمل المعّززالمعنً بمنهاج  

ٌُضٌفا  المعنً بمنهاج  دٌربان للعمل المعّزز ال تسمح للرئٌسٌن المتشاركٌن بأن 

 نصاً.

/ الصٌن عن قلقه حول عدم احراز  77عّبر مندوب بولٌفٌا نٌابة عن مجموعة الـ 

لفرٌق العامل الٌما الخاصة بتقُدم فً إعداد نص واقترح بأن ٌتم هٌكلة نتائج 

على مدخالت من االطراف.  المخصص المعنً بمنهاج  دٌربان للعمل المعّزز بناءً 

ذكر مندوب سوٌسرا نٌابة عن مجموعة السالمة البٌئٌة أن المناقشات كانت "بطٌئة 

. ذكر مندوب فٌها التوافقالتً تم ومتعمقة" واشار إلى بعض المجاالت  ثرٌةولكن 

كانت مفٌدة وحث على التقدم فً  تالمناقشابة عن أقل البلدان نمواً أن نٌبال نٌا

مسودة القرار الخاص بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً. أعرب مندوب 

من التأخر فً تناول مختلف بنود جدول  باإلحباطاالتحاد األوروبً عن شعوره 

. حدد 2015اتفاقٌة األعمال ونادى بنص أكثر تماسكاً حول العناصر الخاصة ب

األوروبً مجاالت الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً واالتحاد مندوبا 

ٌّف واالستفادة من المؤسسات القائمة.التوافق فً الرأي وتشمل    التك

الدول النامٌة  المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ذكر مندوببوفٌما ٌتعلق 

المساهمات أن والٌة وارسو ال تتضمن التفاوض على "دورات"  التفكٌرمتقاربة 

المحددة على المستوى الوطنً أو التخفٌف طوٌل األجل. اقترح مندوب المملكة 

 نابعة من المساهمات المحددة على المستوى الوطنً تكون العربٌة السعودٌة أن 

ودان نٌابة عن الظروف المحلٌة وأن ٌتم تحدٌد نطاقها فً بارٌس. ذكر مندوب الس

المجموعة االفرٌقٌة أن تموٌل المساهمات المحددة على المستوى الوطنً من الدول 

 .2015من األمور الضرورٌة الواجب تحدٌدها فً مارس  ٌعتبرالمتقدمة 

موعة المظلة باجتماعات الخبراء جب مندوب مرحّ  2وفٌما ٌتعلق بمسار العمل 

 تفعٌل وتحفٌز عملٌة من العمل لكً نتحقق من الزال هناك المزٌد هالتقنٌٌن واشار أن

ضً االتفاق على  كٌفٌة المُ  إلى ًوروبمندوب االتحاد األ نوهالتخفٌف فً الواقع. 

. تطلع مندوب ناورو نٌابة عن 2015قدما فً اجتماعات الخبراء التقنٌٌن بعد عام 

مندوب . أكد 2تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة إلى توضٌح نص حول مسار العمل 

واً على فائدة اجتماعات الخبراء التقنٌٌن ونادى الدول المتقدمة بأن تفً مأقل البلدان ن

 .2020بالتزاماتها لما قبل 

 

وروبً من مجموعة المظلة واالتحاد األ امندوب المستقبل، طالبفاق آوحول 

 2قرارات حول مسار العمل مسودة    بإعادة تقدٌم الرئٌسٌن المتشاركٌن

ات المحددة على المستوى الوطنً. دعا مندوب مجموعة السالمة البٌئٌة المساهمو

 طالبعناصر االتفاقٌة فً لٌما. ب الخاصنص ال  بإعادة تقدٌمن المتشاركٌن ٌالرئٌس

فً لٌما. اقترح مندوب  1مندوب المجموعة االفرٌقٌة بنتٌجة واحدة لمسار العمل 

القضاٌا القانونٌة الخاصة  شةمناق ى وجه السرعةلوروبً أن ٌتم عاالتحاد األ

ة بمناقشة الشكل القانونً لالتفاقٌة ومبدأ ٌباالتفاقٌة. طالب مندوب الجماعة الكارٌب

ٌّف.  عدم الرجوع للوراء والتك

 

دولة حول دمج  23من  مقترحاتتقدٌم  إلىمندوب جمهورٌة الدومٌنٌكان  أشار

بأن الدول علٌها  الفاتٌكان. اشار مندوب 2015التعلٌم ورفع الوعً فً اتفاقٌة 

العالم. حذر مندوب بٌرو  وهو لمصلحةواجب أخالقً للعمل فً حماٌة المناخ 

 ساس قوي فً لٌما. أذ ونادى باتخاذ قرار لبناء الوفود من أن الوقت ٌنفُ 

واجتماع  2015 /نٌسانبرٌلإدعمت العدٌد من الدول فكرة عقد اجتماع اضافً قبل 

 العام. آخر فً النصف الثانً من

 

المشاورات  البناءة فً المناقشاتقدمت جوان هوفماٌستر، بولٌفٌا، معلومات حول 

ن االطراف أف والتً ركزت على الهدف العالمً وذكرت غٌر الرسمٌة حول التكٌّ 

 طالبت باالستمرار فٌها حتى نهاٌة االجتماع.

على عقد  : االتفاقًما ٌلاختتم رونج مٌتسجر الرئٌس المتشارك بالتأكٌد على 

للعمل المعّزز فً  بمنهاج دٌربانلفرٌق العامل المخصص المعنً لاجتماعٌن 

 أحدهما فً شهر فبراٌر/ شباط ٌتم فٌه مناقشة وتناول الورقة غٌر الرسمٌة 2015

النص  للرئٌسٌن المتشاركٌن، وعدم الوصول إلى اتفاق فً الرأي حول مفاوضات

أكثر كفاءة للوصول إلى المفاوضات لى العمل بصورة إعلى الشاشة، والحاجة 

 النصٌة.

 

 اجتماعات الخبراء التقنيين

ٌّر  قام هالدورباكٌلما سورجٌرسون، أمانة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغ

كة رالمعلومات من المؤسسات ودعم المؤسسات المشت تقدٌم المناخ، بتٌسٌر عملٌة

 فً اجتماعات الخبراء التقنٌٌن.

الوكالة الدولٌة للطاقة، والوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة، وبرنامج األمم  تقدم 

 ،المتحدة للبٌئة، والجامعة الفنٌة لشراكة الدنمارك، ووكالة الطاقة المستدامة للجمٌع

 حول التقدم فً  اً قدمت تقارٌر..الكربون  مستدام ومنخفض نقل من أجل والشراكة 

: فرص الدعم، تؤكد على اقة المتجددة والنقل العمل الخاص بكفاءة الطتعجٌل 

ج المنظمة. طالبت الوفود بتوضٌحات حول هُ الشراكة بٌن القطاع العام والخاص والنُ 

عدة أمور من بٌنها: تعزٌز كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة فً الدول المتقدمة، 

طاقة فً الدول واستمرار الدعم لبرامج كفاءة ال النقلاجتماع الخبراء التقنٌٌن حول 

 النامٌة.

الحكومات المحلٌة من أجل  – المجلس الدولً للمبادرات البٌئٌة المحلٌةمن كل  سلط

على التقدم فً العمل الضوء   الموئل - االستدامة، البنك الدولً، األمم المتحدة

الخاص بالمدن وٌشمل بدء واطالق تحالف رؤساء البلدٌات فً مؤتمر القمة المعنً 

ٌّف بالمدن، والدعم المالً. ناقشت الوفود الشروط بالمناخ،  وخطط  التخفٌف والتك

ل المؤسسات المالٌة، والحاجة الى التفرٌق بٌن ب  المفروضة على الدول النامٌة من ق  

مرفق البٌئة  امندوب سلط. 2015الرؤٌة التفاقٌة ونً" ، االستثمار "األخضر" و"البُ 

على كٌفٌة قٌامهما بالمساهمة فً زٌادة وء الض العالمً والصندوق األخضر للمناخ 

الصندوق الخضر للمناخ على أهمٌة عمل مندوب  ، وأكد 2020طموح ما بعد 

ودعا االطراف للمساهمة. أكد  2014جلسة تعهد مبدئٌة فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً 

غذٌة والزراعة لألمم المتحدة والبنك الدولً على العدٌد من مندوبا منظمة األ

ن مؤتمر القمة المعنً بالمناخ وتشمل بٌان نٌوٌورك عرات الجدٌدة الناشئة المباد

د اعدأن اجتماعات الخبراء التقنٌٌن توفر الفرصة إل احول الغابات. كما ذكر

والتعرف على التحدٌات التً ٌجب  ،وتوضٌح العمل الذي ٌتم فً الواقع ،مبادرات

 ما. دُ ضً قتناولها عند المُ 

التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ كٌف أن  ناقش مندوبا اللجنة

عملهم ٌستجٌب الجتماعات الخبراء التقنٌٌن وبصفة خاصة فٌما ٌتعلق بكفاءة الطاقة 

الحاجة الى ارشادات واضحة من  ىا علٌ، كما أكد مندوب اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوج

 االطراف.

 

 في االروقة:

لجزء السادس من الدورة الجتماعات ا ةالمحدد الزمنٌةالفترة بعد مرور نصف 

اتجهت افكار العامل المخصص المعنً بمنهاج  دٌربان للعمل المعّززنٌة للفرٌق االث

إذا ما كانت مجاالت التوافق قد تساءلت ن: وحرز حتى اآلالوفود  إلى التقدم المُ 

ظهرت وإذا كانت المناقشات تتقدم بالسرعة المطلوبة. وعلى الرغم من أن البعض 

مور التً تنتظر المناقشة ن القائمة المطولة من األأإال  تالمناقشاأكد على جدوى 

ل كومار ءعندما تساوبصفة خاصة   ثارت تعجب العدٌدأمساء ٌوم السبت  حتى

فرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج  دٌربان للعمل للالمتشارك  سٌنج الرئٌس

 ما ترٌد تحقٌقه". ما الذي المعّزز إذا ما كانت االطراف "تعرف ما تفعله" و "

 المجاالت التً ظهر فٌهامن كانت المساهمات المحددة على المستوى الوطنً 

 رقراا العالم قد تغٌر منذاالختالف والتباٌن بوضوح. حٌث وافقت معظم الوفود بأن 

البعض  هالٌإاشار  ما واسع ٌتراوح بٌن على نطاق ذلك تفسٌر  ه ٌمكناالتفاقٌة وأن

 .إلى طرٌقٌن "االنقسام " و "ٌناسب الجمٌعبأنها "مقاس واحد 

واضحة للتقرٌب بٌن وجهات النظر  فً ذات الوقت بذلت العدٌد من االطراف جهوداً 

 تباٌن"توحٌد مركز" ال قدم من مندوب البرازٌل حول مُ ال وكان االقتراح. المتعارضة

 ن بالتعرف على كٌفٌة ٌحٌث كان العدٌد مهتم   اإلثارةخلق نوع من  قد واالختالف 

األنشطة التعاونٌة لبناء لخاصة با بالمعلوماتوتم الترحٌب  تفعٌل هذا االقتراح.

ل العدٌد من ب  من ق  القدرة إلعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطنً 

 مساحة مفٌدة للمشاركة فً المعلومات.ك  االطراف 

فً طرٌقها إلى وهً وبصفة عامة وحٌث اصطحبت ظالل الخرٌف الوفود 

أشار الذي  "Diwali"مهرجان  اجتماعات التنسٌق المسائٌة إال أن مهرجان الضوء، 

تم االحتفال به فً ٌوم الخمٌس لم ٌستطع أن إلى أنه  كومار سٌنج الرئٌس المتشارك

التطلع بالفعل إلى ربٌع لٌما بهدف "تنوٌر فً بدأ البعض ، حٌث الحالة المزاجٌة ٌُنٌر

 أفكارهم".


