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الجزء السادس من الدورة الثانية 
لفريق العامل المخصص ل

المعني بمنهاج ديربان للعمل 

 ADP 2-6  المعّسز
# 6 

 مؤتمر تغّير المناخ المنعقد في بون:

 4102أكتوبر/تشرين األول  42الجمعة  

 

لفرٌق العامل تناول فرٌق االتصال المعنً بالبند الثالث من ا ،فً ٌوم الجمعة

)طموح ما قبل  2للعمل المعّزز مسار العمل  بمنهاج دٌربانالمخصص المعنً 

 ءف وبناالتركٌز على التكٌّ  تم ، حٌث(2015)اتفاقٌة  1( ومسار العمل 2020

 ا والشفافٌة.ٌالقدرات والتكنولوج

 

لفريق العامل المخصص المعني بمنهاج فريق االتصال المعني بالبند الثالث من ا

 ديربان للعمل المعّزز

االطراف أن  من كٌشان كومار سٌنج الربٌس المتشاركب لط :4 مسار العمل

المقدمة من تحالف الدول  العروض الضوء علىوسلط  ،المقدمة للعروضتستجٌب 

الوالٌات متقاربة التفكٌر. دعم مندوبو سوٌسرا و والدول النامٌةالجزرٌة الصغٌرة 

مسودة  ونٌوزٌالندا استخدامأقل البلدان نمواً المتحدة األمرٌكٌة وبنجالدٌش نٌابة عن 

م مندوبو جنوب افرٌقٌا الربٌسٌن المتشاركٌن كؤساس للمناقشة. دعّ بالنص الخاص 

ة نص معدل آخذٌن فً ودمس بإصدارشاركٌن تواسترالٌا وكندا قٌام الربٌسٌن الم

 االعتبار وجهات النظر المعبر عنها فً االجتماع.

فضل على بصورة أ ف والتؤكٌد التكٌّ أكد مندوب تنزانٌا على الحاجة إلى تضمٌن ا

 م العدٌد االستمرار فً برنامج عمل المسار الثانً.ل التنفٌذ فً مسودة النص. دعّ ب  س  

شرح مندوب ناورو نٌابة  ،تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرةوفٌما ٌتعلق بمقترح 

العملٌة التقنٌة  فًتحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة أن مقترحهم ٌركز على التوسع 

براء تقنٌٌن أكثر فعالٌة وكفاءة من خالل خوٌشمل ذلك: اجتماعات  2015بعد 

محدثة بصفة دورٌة بعد اجتماعات وأوراق اخطارات مسبقة وتفاعالت متزاٌدة، 

الخبراء التقنٌٌن، ودعوة المنظمات ذات الخبرة فً تنفٌذ العناصر التً نوقشت فً 

لتقدٌم مقترحات على كل المستوٌات، واالشراك الوزاري  التقنٌٌناجتماعات الخبراء 

 .2فً مسار العمل 

 

عن مندوب الصٌن نٌابة  َسلّطوفٌما ٌتعلق بمقترح الدول النامٌة متقاربة التفكٌر 

لى إوالتً تدعو  2على ورقة االجتماع الخاصة بالمسار  / الصٌن 77مجموعة الـ 

ل ور على تعدٌل الدوحة لبروتوكمور من بٌنها: التصدٌق الفوري والمبكأعدة 

 2014ول فً المدرجة فً المرفق األ لألطرافتزامات غٌر المشروطة ل، االكٌوتو

، التزام 2030بحلول عام  1990% دون مستوٌات  40لتخفٌض االنبعاثات بنسبة 

 تدابٌرتزام بتناول لف، االدعم اطار التكٌّ باالطراف المدرجة فً المرفق الثانً 

خضر للمناخ، القٌاس واالبالغ والتحقق فً الصندوق األ االستفادة مناالستجابة ، 

ق التشغٌل للجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا و ابطر ،  باإلضافة إلىتزامات المالٌةلاال

بواسطة الهٌبة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة  تكنولوجٌا المناخ ةمركز وشبك

 الثانٌة واألربعٌن. افً دورته

زٌالندا أن ورقة االجتماع ووبو النروٌج وكندا واسترالٌا والٌابان ونٌذكر مند

تتجاوز والٌة وارسو. كما ذكر مندوب  التفكٌرة بالخاصة بالدول النامٌة المتقار

استرالٌا أن تنفٌذ خطة عمل بالً تم تناولها فً موقع آخر. أضاف مندوب كندا أن 

على  لألطرافة الجماعٌة ورقة االجتماع سوف تحد بصورة كبٌرة من القدر

 تخفٌض االنبعاثات.

فً الرأي على  اتفاقظهور أقل البلدان نمواً  وروبً واالتحاد األ االحظ مندوب

. اقترح مندوب  2015د بع فٌمااجتماعات الخبراء التقنٌٌن  عقد الحاجة إلى 

، سواًء كجزء من اتفاقٌة 2020بعد  2مسار العمل  ًالبرازٌل النظر فً التوسع ف

 أو كمسار منفصل. 2015

 

ندوبو سوٌسرا واسترالٌا والنروٌج ونٌوزٌالندا أن اجتماعات الخبراء التقنٌٌن مذكر 

اقترح مندوب  االطراف.ل كل بَ ٌجب أن تركز على دعم طموح التخفٌف من ق  

 أموراً أكثر واقعٌة،ت الخبراء التقنٌٌن اجتماعا تتناولالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن 

وأن ٌتم اتاحة المعلومات قبل وبعد اجتماعات الخبراء  ،نحو النتابج ةوتكون موجه

جهود لجعل اجتماعات الخبراء التقنٌٌن أكثر فعالٌة لالتقنٌٌن. رحب مندوب كندا با

واشراك السلطات دون الوطنٌة، ولكنه حذر أن بوابة معلومات على شبكة االنترنت 

توافر الموارد المالٌة.  ضمانترالٌا على س. أكد مندوب اإدارتهاٌمكن أن ٌصعب 

ت الخبراء لٌة الطموح لتعمل فقط على نتابج اجتماعاآدعم مندوب جنوب افرٌقٌا 

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً انشاء منتدى التقنٌٌن. اقترح مندوب 

شارك طواعٌة فً المعلومات حول دعم اجراءات التخفٌف تلت لألطرافجدٌد 

فً وعارضه  آلٌة جدٌدة لتحفٌز العمل الخاص بالتخفٌفإنشاء و وطنٌاً،المالبمة 

 دا.نٌوزٌلنمندوب  االقتراح األخٌر

 مركز وشبكةو اجٌوللتكنولالتنفٌذٌة  ةنادى مندوبا النروٌج والٌابان بؤن تكون اللجن

الخبراء التقنٌٌن، واقترح  فً اجتماعاتبصورة أكبر مشتركان  تكنولوجٌا المناخ

الخبراء التقنٌٌن واالبالغ عن  بإدارة اجتماعات تقوم الجهتانبؤن  ٌالندامندوب نٌوز

أنه  بًوروتحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة ومندوب االتحاد األنتابجها. ذكر مندوب 

اتفاقٌة األمم اجتماعات الخبراء التقنٌٌن فً كل اجتماعات لٌس هناك حاجة لوجود 

ه تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة أن الجودة ر المناخ ونوّ المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌّ 

 هً األساس ولٌس الكم.

 

اقترح مندوب كوستارٌكا نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة أن ٌتم عقد 

ه فً مَ ودعّ  ،بٌانات الخاصة بالسٌاسةالاجتماعات الخبراء التقنٌٌن لمراجعة قواعد 

ن اجتماعات الخبراء التقنٌٌن ٌجب أن تركز على أذلك مندوب استرالٌا حٌث ذكر 

قة اببإعادة مناقشة الموضوعات الس نداوزٌالالنروٌج ونٌ االتنفٌذ. طالب مندوب

لغاء الدعم على إضافة جلسات حول تسعٌر الكربون واباجتماعات الخبراء التقنٌٌن و

اجتماعات تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة عقد الوقود األحفوري. اقترح مندوب 

 الخبراء التقنٌٌن حول النقل والمعارف الخاصة بالسكان المحلٌٌن واألصلٌٌن. طالب

جٌا وأنظمة المعرفة ومندوب بولٌفٌا باجتماع للخبراء التقنٌٌن حول التكنول

على  باإلبقاءوممارسات السكان األصلٌٌن والمجتمعات المحلٌة. نادى مندوب الٌابان 

 التركٌز على التكنولوجٌا.

لة روتٌنٌة ؤال ٌكون مسأقال مندوبا سوٌسرا والنروٌج أن االشراك الوزاري ٌجب 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ن ٌضٌف قٌمة للعملٌة. نادى مندوب ولكن ٌجب أ

اجتماعات شراكهم فً إشراك الوزراء وٌتضمن ذلك إ"باالستفادة االستراتٌجٌة" من 

أكثر الخبراء التقنٌٌن. اقترح مندوبا نٌوزٌالندا وفنزوٌال تزوٌد الوزراء بؤسبلة 

ة بتفاعل أكبر بٌن الوزراء. تحالف الدول الجزرٌة الصغٌر. طالب مندوب تركٌزاً 

 الدول الجزرٌة الصغٌرة من " االرهاق الوزاري". وتحالف مندوبا البرازٌل  حذر

 

بناء القدرات ب الخاصةجلسة القدم كومار سٌنج الربٌس المتشارك  عناصر أخرى:

 .والشفافٌةجٌا ووالتكنول
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 نشرة مفاوضات األرض 
        ........................      

الهٌبة الفرعٌة للتنفٌذ أنشطة  ربٌس )فٌجً(  ٌاوفولً استعرض أمنا بناء القدرات:

للتنفٌذ. طالب كومار سٌنج الربٌس المتشارك  الفرعٌةبناء القدرات الخاصة بالهٌبة 

واذا لم تكن غٌر كافٌة  ،ت الحالٌة كافٌةباالتركٌز على إذا ما كانت الترتٌباالطراف 

 لثغرات.لٌة المإسسٌة التً ٌمكن أن تسد هذه افما هً العناصر المطلوبة وما هً اآل

ساسٌة لالتفاقٌة الجدٌدة وأنه ٌجب ن بناء القدرات من العناصر األأوافق العدٌد على 

 ٌالنداأن ٌكون مبنً على احتٌاجات الدول. ذكر كل من مندوبً استرالٌا ونٌوز

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن االطار القابم لبناء وروبً وكندا وسوٌسرا تحاد األواال

أن احتٌاجات بناء القدرات تتغٌر بمرور إلى الندا ٌمندوب نٌوز أشارالقدرات كاف. 

الوقت. اقترح مندوب سوٌسرا أن ٌتم االستفادة من المإسسات القابمة خالل مقررات 

 مإتمر االطراف.

/ الصٌن انشاء لجنة لبناء القدرات  77مجموعة الـ اقترح مندوب الصٌن نٌابة عن 

ك مندوب جنوب افرٌقٌا حٌث طالب بتقٌٌم هٌكلً هم فً ذلمبموجب االتفاقٌة ودعّ 

 الحتٌاجات القدرات.

لٌة دولٌة ممولة من آٌران نٌابة عن الدول النامٌة متقاربة التفكٌر بإطالب مندوب 

التزامات من الدول المتقدمة طالب بخضر للمناخ حول بناء القدرات، والصندوق األ

. اقترح الدول النامٌةلبناء القدرات فً  تكنولوجٌابو ،لتقدٌم تموٌل مالبم وٌمكن توقعه

معهد لبناء القدرات وتخصٌص أموال أنشاء أقل البلدان نمواً  عن مندوب توفالو نٌابة

 خضر للمناخ لبناء القدرات.الصندوق األ

دٌربان المعنً ببناء القدرات ٌعتبر مساحة  أن منتدىوعندما تمت اإلشارة إلى 

وروبً على انشاء هٌكل بناء القدرات، اعترض مندوب االتحاد األ شةمالبمة لمناق

لٌة جدٌدة. اقترح مندوب بٌلٌز تعزٌز منتدى دٌربان لكً ٌتعرف على آجدٌد او 

على دعم القدرات األصلٌة والخبرات  لٌها، مإكداً إاحتٌاجات القدرات وٌستجٌب 

ن بناء القدرات أ بة التفكٌرالدول النامٌة متقار. ذكر مندوب للسكان األصلٌٌنالمحلٌة 

للعمل المعّزز ٌجب أن  بمنهاج دٌربانالفرٌق العامل المخصص المعنً فً سٌاق 

 .مع مبادئ االتفاقٌة قاً سٌكون مت

 

 التكنولوجيا:

 لى العمل المستمر الخاص باللجنة التنفٌذٌةإ المتشارك اشار كومار سٌنج الربٌس

الترتٌبات المإسسٌة وتشمل كٌفٌة دمجها طراف النظر فً وجٌا وطالب من األلللتكنو

و فً مقررات أن تعكسه فً االتفاقٌة أوما الذي ٌمكن  2015 ةوتعزٌزها فً اتفاقٌ

  مإتمر االطراف.

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةأكد مندوبو االتحاد األوروبً واسترالٌا والٌابان وكندا و

على أهمٌة االستخدام المستمر آللٌة التكنولوجٌا القابمة. نادى مندوب الٌابان بنهج 

ٌ حفز نقل التكنولوجٌا فً القطاع الخاص.   تٌسٌري من شؤنه أن 

 حولعارض مندوبو استرالٌا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والٌابان تضمٌن أحكام 

نٌابة عن أقل البلدان نمواً  فالو. اقترح مندوب تو2015حقوق الملكٌة فً اتفاقٌة 

الملكٌة الفكرٌة. ذكر  حقوقاستكشاف نظم لكً تكون بعض التكنولوجٌات خالٌة من 

نقل  وطرابق سالٌبأن أ/ الصٌن  77مجموعة الـ مندوب الصٌن نٌابة عن 

 واضاف أن، لمبادئ االتفاقٌة االطارٌة ن تكون طبقاً أالتكنولوجٌا فً االتفاقٌة ٌجب 

أكد مندوب  .ال والتموٌل من الدول المتقدمةنقل التكنولوجٌا ٌعتمد على الدعم الفعّ 

 خضر للمناخ فً دعم نقل التكنولوجٌا.بنجالدٌش على دور الصندوق األ

 

واسع االتفاق  إلى كومار سٌنج الربٌس المتشارك أشار شفافية العمل والدعم:

ن: تتناول أوطلب من االطراف على الحاجة الى شفافٌة العمل والدعم.  النطاق

 إطارح كٌفٌة تعدٌل ، وشر  2015ساسٌة التً سٌتم تضمٌنها فً اتفاقٌة العناصر األ

، كما طلب 2015هداف اتفاقٌة أن ٌحقق أبالغ والتحقق لكً ٌستطٌع القٌاس واإل

 توضٌح مقترحاتهم.منهم 

واسترالٌا وسوٌسرا دا والنروٌج نوك ٌالندازووروبً ونٌذكر مندوبو االتحاد األ

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والٌابان أن نظام القٌاس واالبالغ والتحقق ٌجب أن و

لى الظروف الوطنٌة. اضاف إستجٌب ٌبعض المرونة ل دطبق على الجمٌع مع وجوٌ  

ن ٌتم تفعٌله من أمندوب سوٌسرا أن النظام المشترك للقٌاس واالبالغ والتحقق ٌمكن 

واسترالٌا  األوروبً طراف. نادى مندوبو االتحادمإتمر األات رخالل مقر

كدوا أسواق، وراضً واألساسٌة تحكم قواعد قطاع األأ ئبوجود مباد زٌالنداونٌو

الرابطة لك مندوب شٌلً نٌابة عن ذفً  المزدوج وأٌدهم ب العداجة الى تجنّ حعلى ال

ٌات المتحدة األمرٌكٌة الوالالمستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً. نادى مندوب 

 بالتركٌز على فعالٌة تموٌل المناخ.

" فً الذي أنشا من أجله هدفلنادى مندوب استرالٌا بنظام للشفافٌة ٌكون "مالبما ل

ن ٌتم االتفاق أوأكد على أن اللبنات األساسٌة لهذا النظام ٌجب  ،ةٌداالتفاقٌة الجد

فٌما  والطرابق التفصٌلٌة سالٌببٌنما ٌتم توضٌح المزٌد حول األ ،علٌها فً بارٌس

 بعد.

 لإلبالغ، اقترح مختلفة طرقاً  تستوجب لألطرافالمختلفة  تااللتزاماتؤكٌداً على أن 

تتضمن عدة أمور من بٌنها: قواعد  2015مندوب النروٌج مبادئ عامة فً اتفاقٌة 

ر اإلبالغ عن االنبعاثات بناًء على منهجٌات الهٌبة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌّ 

المشترك  واإلطاروالتحقق من أرصدة غازات الدفٌبة،  المشتركة،المناخ، والقٌاسات 

غٌٌر استخدام األراضً والحراجة بناًء على أفضل النبعاثات استخدام األراضً وت

 الكربون.  رصٌدومبادئ تكامل  المتاحة، وقواعدالمعارف 

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً وبنجالدٌش على ضرورة مندوبا  أكد

أنظمة القٌاس واالبالغ والتحقق الحالٌة، واشار مندوب الرابطة  االستفادة من

ووضع  ،المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً إلى القواعد بموجب بروتوكول كٌوتو

واقترح أن ٌتم استخدام أنظمة القٌاس  ،السٌاقات والقدرات المختلفة فً االعتبار

 واإلبالغ والتحقق كمحفز آللٌة االلتزام.

 

المملكة العربٌة السعودٌة نٌابة عن البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر أن ندوب ذكر م

ز بٌن لالتفاقٌة االطارٌة ومبادبها، ومٌّ  ن تكون طبقاً أٌجب  الشفافٌة بموجب االتفاق

القٌاس واإلبالغ والتحقق  استخدام نظامالدول المتقدمة والدول النامٌة. وطالب أن ٌتم 

الدول المتقدمة للدول النامٌة. عارض مندوب الصٌن تناول للدعم المقدم بواسطة 

 .افٌة كما هو موجود فً ورقة الربٌسٌن المتشاركٌنااللتزام مع الشف

واالبالغ  تؤكٌدا على أن " الشفافٌة لٌست بدٌال للقوة القانونٌة" وأن نظام القٌاس

ه فً ذلك مَ ودعّ  افرٌقٌا،ل مندوب جنوب ءتسا ،والتحقق التفصٌلً ٌتم تنفٌذه بالفعل

نظمة مندوب البرازٌل، عن الحاجة الى قواعد جدٌدة ونادى بمنهجٌات معززة أل

المساهمات ونادى مندوب البرازٌل باستخدام  بالدعم، والتحقق تتعلقالقٌاس واالبالغ 

المحددة على المستوى الوطنً كوسٌلة لدعم القٌاس واالبالغ والتحقق عن طرٌق 

 ل التنفٌذ.ب  تضمٌن س  

وجود قواعد عامة حول تدعٌم الوضوح ضرورة نادى مندوب جزر مارشال ب

ن تكون مركزة أالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً على بقارنة الخاصة موال

الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتغٌر  للهٌبةالمنهجٌات الحدٌثة  :على عدة أمور من بٌنها

 الخاصة بالكربون، معاٌٌروالتوضٌح االنبعاثات من قطاع األراضً، والمناخ، 

 الدعم.ب الذي ٌتعلقالقٌاس واالبالغ والتحقق 

 

ٌّف،سوٌسرا، المشاورات غٌر الرسمٌة حول  بٌرٌز،عرض فرانز  التكّيف:  التك

االلتزامات القابمة وتعزٌزها.  تفعٌلوسلط الضوء على االتفاق فً الرأي حول 

بسد الثغرات فً المإسسات الحالٌة والتً ٌجب عندبذ  ان العدٌد قد طالبوأواشار الى 

 .2015لتفً باحتٌاجات اتفاقٌة  ٌتم تعدٌلهاأن 

 

 في األروقة:

حول هدف  األوروبً لٌه فً اللٌلة السابقة بواسطة االتحادإاالتفاق الذي تم الوصول 

مقارنة  2030% بحلول عام 40م لتخفٌض انبعاثات غازات الدفٌبة بنسبة لز  م  

فً أروقة مركز  الهواء النقًنسمات الشعور بأدى الى  1990بمستوٌات 

اإلعالن المزٌد من الطاقة والحٌوٌة على هذا  اضافالمإتمرات فً بون. وبٌنما 

الموجود فً ب آخرون بالوضوح ن، رحّ ٌالعدٌد من المفاوضٌن األوروبٌ انشطة

ٌّف. أحد الوفود أن " العملٌة ذكر أعضاء حٌث  المشاورات غٌر الرسمٌة حول التك

مقترحات األطراف" وأضاف "ٌمكننا ان نبدأ باستكشاف وتفح ص تسمح لنا بالفعل 

 مامنا".أما هو موجود  نرى جٌداً ننا فً تحقٌق تقدم فعلً اآلن أل

المناقشات حول التخفٌف إلى الٌوم أعرب آخرون عن قلقهم من أن قرار تؤجٌل 

  ٌ  ترك دون وقت كاف  األخٌر من االجتماع ٌعنً أن هذا الموضوع الهام سوف 

المساهمات المحددة على المستوى الوطنً حٌث للنظر فٌه. كما ظهر االحباط حول 

أحد الوفود أن بعض االطراف "تطلب أموراً مستحٌلة" مما ٌهدد بفشل أعضاء ذكر 

مقت نغمة عدم الٌقٌن فً هذا الٌوم عندما الحظ البعض أنه على الرغم العملٌة. وتع

ن المحادثات أغٌر الرسمٌة حول التموٌل قد تم البدء فٌها إال  المشاوراتمن أن 

 حول العدٌد من األمور لم تبدأ بعد. الواضحة والصرٌحة

 

 ملخص وتحليل نشرة مفاوضات األرض

ر المناخ فً بون ستكون مإتمر تغٌّ ملخص وتحلٌل نشرة مفاوضات األرض حول 

 على الموقع التالً: 2014ول ٌن األروبر/ تشتأك 22متاحة ٌوم الثالثاء 

http://www.iisd.ca/climate/adp/adp2-6/ 

 


