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 الثانيةالدورة الجزء الثامن من  
مل المخصص المفريق الع

ني بمنياج ديربان لمعمل عالم
 1#    المعزز

 األحداث الرئيسية لمؤتمر تغّير المناخ بجنيف:
 5102فبراير/شباط  8األحد 

 
للفرٌق العامل المخصص المعنً انعقدت الجلسة االفتتاحٌة العامة 

عقد فرٌق  بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز صباح ٌوم األحد. كما
من الفرٌق العامل اجتماعاته فً فترتً  3المعنً بالبند االتصال 

 (.11 -/ م أ1الصباح وبعد الظهر لمناقشة تنفٌذ كل عناصر المقرر )
 

الجلسة االفتتاحية العامة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج 
 ديربان للعمل المعّزز

بٌرو، ورئٌس الدورة دعا مانوٌل بولجار فٌدال، وزٌر البٌئة، 
العشرٌن لمؤتمر األطراف إلى الحفاظ على الزخم الذي نشأ فً لٌما، 
وطالب بالعمل بصورة مسئولة وفعالة وبروح من المرونة والتعاون. 

طالب أحمد دوغالف، الرئٌس المشارك للفرٌق العامل )الجزائر( 
 ".الوفود "بالوفاء بالوعد الذي قدموه فً دٌربان من أجل أطفالنا

 
الوالٌات المتحدة ) الرئٌس المشاركأكد دانٌٌل رٌفسناٌدر،  :3البند 

األمرٌكٌة(  على أن الهدف هو تقدٌم نص تفاوضً ٌوم الجمعة، كما 
الفرٌق العامل أشار إلى أن الهدف األساسً لفرٌق االتصال الخاص ب

المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز أن ٌتحقق من أن 
بصورة كاملة مواقف األطراف. ووافقت األطراف على النص ٌعكس 

 التنظٌم المقترح للعمل.
/الصٌن أن 11ذكر مندوب جنوب إفرٌقٌا نٌابة عن مجموعة الـ

)نداء لٌما  20 -/ م أ1عناصر النص التفاوضً المرفقة بالمقرر 
للعمل المناخً( لم ٌتم مناقشتها بصورة كاملة، وأشار إلى أن تحدٌد 

ئل ٌجب أن ٌكون مبنٌاً على توافق اآلراء وأن وجهات وتبسٌط البدا
نظر األطراف ٌجب أن تنعكس فً النص بصورة متوازنة. حث 

مندوب االتحاد األوروبً على احراز تقدم فً: ضمان الدٌنامٌكٌة فً 
من خالل المراجعة الدولٌة للطموح، وتوضٌح كٌفٌة  2015اتفاق 

ا ٌتعلق بالتخفٌف، ومواجهة ضمان االتفاقٌة للشفافٌة والمساءلة فٌم
ٌّف وتموٌل المناخ، وتعزٌز التخفٌف قبل  آثار المناخ عن طرٌق التك

. اقترح مندوب استرالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة ضرورة  2020
التفرٌق بٌن المحتوى الذي ٌجب تضمٌنه فً االتفاقٌة القانونٌة 

ف. كما والمحتوى الذي ٌكون أكثر مالءمة لقرار من مؤتمر األطرا
اقترح مندوب سوٌسرا نٌابة عن مجموعة السالمة البٌئٌة االنقسام إلى 
مجموعات لتناول قضاٌا محددة وحث على التركٌز على عملٌة تبسٌط 

 النص.
 

فريق االتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج 
 ديربان للعمل المعّزز

فسناٌدر الرئٌس فٌما ٌتعلق بالقسم )ج( اقترح رٌ عام/ الهدف:
المتشارك أن ٌتم وضعه بٌن أقواس وأشار إلى أن األطراف تشعر 

 بأن هذا القسم غٌر ضروري.
قدمت األطراف اقتراحات إلضافة نص وحددت الفرص الخاصة 

 بالدمج.

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عن الحاجة إلى قسم تساءل مندوب 
ن هذا القسم منفصل عن األهداف. أشار مندوب البرازٌل إلى أ

ضروري لٌشرح مدى الحاجة إلى اتفاق جدٌد. اقترح مندوب 
السعودٌة حذف هذا القسم، ولكن إذا تم االحتفاظ به فإنه ٌجب أن 

ٌعكس الهدف فً فقرة واحدة أو فقرتٌن. اقترحت العدٌد من األطراف 
التركٌز على القسم الخاص بالهدف الكلً لالستراتٌجٌة وتضمٌن 

بكٌفٌة تحقٌق هذا الهدف فً مكان آخر. دعا مندوب  التفاصٌل الخاصة
 سنغافورة إلى تناول العالقة بٌن االتفاقٌة اإلطارٌة واالتفاق الجدٌد.

 
الصغٌرة  تحالف الدول الجزرٌةطالب مندوب المالدٌف، نٌابة عن 

باإلشارة إلى دور العلم فً االبقاء على متوسط الزٌادة فً درجة 
درجة مئوٌة. اقترح مندوب جاماٌكا وضع نص  1,5الحرارة دون 

ٌضمن التخفٌض الكبٌر والسرٌع النبعاثات غازات الدفٌئةبحد أدنى 
. وأكد مندوب االتحاد األوروبً 2050% بحلول عام  00 – 10

عاثات صفرٌة من غاز ثانً أكسٌد الكربون على الحاجة إلى انب
والغازات األخرى طوٌلة األمد بحلول نهاٌة القرن وذلك لضمان 

للفرٌق الحكومً الدولً المعنً االتساق مع تقرٌر التقٌٌم الخامس 
ٌّر المناخ. وافق مندوب سوٌسرا على الحاجة إلى أن ٌتم توضٌح  بتغ

لغازات الدفٌئة. حذر الهدف من الوصول إلى االنبعاثات الصفرٌة 
مندوب البرازٌل من أن اإلشارة إلى الفرٌق الحكومً الدولً المعنً 

ٌّر المناخ ٌمكن أن تؤدي إلى إضفاء الصبغة السٌاسٌة على هذا  بتغ
األمر. سلط مندوب السودان، نٌابة عن المجموعة اإلفرٌقٌة، الضوء 

الدول  تحالفعلى مقترح جدٌد حول الخسائر واألضرار. أكد مندوب 
الجزرٌة الصغٌرة على الحاجة إلى الطموح الزائد من كل األطراف، 

ٌّف وتناول عملٌتً الخسائر  وضرورة الربط بٌن التخفٌف والتك
 واألضرار.

 
أعرب مندوب البرازٌل عن أسفه حٌث أن هناك أجزاء من النص ال 

مثل اإلشارة إلى "المسئولٌات المشتركة لكن  تتماشى مع نتائج لٌما،
المتفاوتة المتغٌرة"، كما دعم االلتزام والتعهد من كل األطراف. اقترح 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تقسٌم الدول المتقدمة والدول مندوب 
البلدان النامٌة إلى مرفقٌن جدٌدٌن. طالب مندوب مالٌزٌا نٌابة عن 

ٌّف على نفس القدر من الضرورة  النامٌة متقاربة التفكٌر بتناول التك
واإللحاح مثله مثل التخفٌف، واقترح التأكٌد على عدة أمور من بٌنها 
العالقة بٌن أعمال التخفٌف فً الدول النامٌة وتعزٌز الدعم من الدول 

المتقدمة، وأن الدول المتقدمة ٌجب أال تلجأ إلى أي إجراءات من 
ٌّر المناخ. اقترح مندوب السعودٌة طرف واحد فقط فٌما ٌتعلق بت غ

ٌّف مع النص  دمج النص الخاص بالقدرة على التصدي وقدرات التك
ٌّر  الخاص بضمان أن كل االستثمارات لها القدرة على التصدي لتغ

 المناخ.
 

دعمت العدٌد من األطراف تضمٌن نص حول المساواة فً النوع 
لبلدان نمواً إلى أوجه االجتماعً. أشار مندوب توفالو نٌابة عن أقل ا

ودعمه فً ذلك  ،الشبه بٌن المقترحات. كما اقترح مندوب المكسٌك
إضافة نص حول حقوق اإلنسان.  ،مندوبو أوغندة وشٌلً وبولٌفٌا
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        ..      
طالب مندوب توفالو نٌابة عن أقل البلدان نمواً بلغة تتعلق بالمشاركة 

 العالمٌة وحقوق اإلنسان وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ار رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارك إلى أن المناقشة غٌر الرسمٌة حول أش

هذا القسم ٌمكن أن ٌتم إعادة النظر فٌها فً مرحلة الحقة. وعبر عن 
ارتٌاحه حول التقدم الُمحرز وأشار إلى أن مقترحات األطراف 

باإلضافة إلى القسم "ج" المعدل سٌتم اتاحتهما على الموقع الشبكً 
 على الفور.

 
فً فترة بعد الظهٌرة ركز فرٌق االتصال على القسم "د"  تخفيف:ال

 الخاص بالتخفٌف.
 

أكدت مندوبة األرجنتٌن نٌابة عن البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر على 
عدة أمور من بٌنها: أن االلتزامات والمساهمات واإلجراءات ٌجب أن 

وأن تكون األهداف المقدرة  ،تتماشى مع مبادئ والتزامات االتفاقٌة
كمٌاً بالحد من االنبعاثات وخفضها والخاصة بالدول المتقدمة ٌمكن 

مقارنتها والتحقق منها وتنفٌذها دون أي شرط. وأضافت  أن 
المبادرة المعززة لخفض إجراءات الدول النامٌة ٌمكن أن تتضمن 

دول االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً ال
ٌّف والتخفٌف المشترك، وذلك طبقاً للظروف  النامٌة، والتك

 واالحتٌاجات الخاصة بها. 
 

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة اقترح مندوب شٌلً نٌابة عن 
والكارٌبً إضافة نص للتفرٌق بٌن المراجعة المسبقة والمراجعة 

ة. وفٌما الالحقة، واقترح أن تقدم األطراف التزامات تخفٌف متتالٌ
ٌتعلق باستخدام آلٌات السوق فً قطاع استخدام األراضً، اقترح 

وزٌادة  ،تضمٌن اإلشارة إلى: السالمة البٌئٌة، وتجنب العد المزدوج
ٌّر المناخ فً الدول النامٌة.  دعم التصدي لتغ

 
طالب مندوب بنما نٌابة عن ائتالف بلدان الغابات المطٌرة بأن ٌتم 

المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة تضمٌن إطار المبادرة 
األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة كجزء أساسً فً االتفاق 

الجدٌد. كما طالب بأن ٌتم تطبٌق الضمانات وتعزٌز الترتٌبات 
 10 -/ م أ10المؤسسٌة بموجب االتفاقٌة وذلك بناًء على المقرر 

طاع الغابات بواسطة الدول الخاص بدعم تنفٌذ أنشطة التخفٌف فً ق
 النامٌة.

 
أكد مندوب االتحاد األوروبً على عدة أمور من بٌنها قواعد 

المحاسبة، واقترح أن ٌتم نقلها من القسم الخاص بشفافٌة اإلجراءات 
والدعم إلى القسم الخاص بالتخفٌف.  ثم اقترح فصل النص الخاص 

حاجة إلى أن تقوم باستخدام األراضً وآلٌات السوق. كما أكد على ال
األطراف دورٌاً بمراجعة التزاماتها. اقترح مندوب استرالٌا نصاً حول 

الجداول الوطنٌة ومساهمات التخفٌف المقررة، وتشمل أن ٌقوم كل 
طرف على حدة بتحدٌث الجداول الوطنٌة الخاصة به طبقاً لألسالٌب 

 التً ستوافق علٌها الجهة أو الهٌئة الحاكمة.
 

ٌنٌا نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة على التزامات الدول أكد مندوب ك
المتقدمة فً تقدٌم ُسُبل التنفٌذ وأن التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة 
والقضاء على الفقر هً األولوٌات األساسٌة للدول النامٌة. اقترح 

الدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة عدة أمور مندوب المالدٌف نٌابة عن 
تم االستعانة بعوائد استخدام آلٌات السوق لدفع تكالٌف من بٌنها أن ٌ

ٌّف فً الدول النامٌة األكثر عرضه للمخاطر.   التك
 

وتأكٌداً على أهمٌة وجود نص خاص بتزاٌد انبعاثات غازات الدفٌئة، 
ٌُحدد أن هذه الجهود ٌجب أن تكون كّمٌة  اقترح مندوب تنزانٌا نصاً 

و أن تكون جهود طموحة للدول وُمحددة زمنٌاً للدول المتقدمة، 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن ٌتم استبدال النامٌة. اقترح مندوب 

اإلشارة إلى الدول النامٌة والدول المتقدمة فً أنحاء النص وأن ٌحل 
محلها اإلشارة إلى المرفقٌن الجدٌدٌن )س( و )ص(. كما اقترح نصاً 

المشاورات الخاصة ٌوفر الوضوح حول كٌفٌة اشتراك األطراف فً 
بالدورات المستقبلٌة للمساهمات، وتحدٌد أن األطراف ٌجب أن تقدم 

المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً فٌما ال ٌزٌد على 
ستة أشهر قبل بدء كل دورة. اقترح مندوب كندا أن تقوم كل 

الفرٌق الحكومً األطراف بإعداد تقارٌر جرد وطنٌة طبقاً إلرشادات 
ٌّر المناخ. كما اقترح مندوب البرازٌل إضافة نصاً  الدولً المعنً بتغ
حول آلٌة اقتصادٌة تتضمن نظام تداول االنبعاثات وآلٌة تنمٌة نظٌفة 

ُمعززة. وأشار إلى أن األطراف التً لدٌها أهداف تخفٌف محددة كمٌاً 
ُمعززة ٌمكنها أن تستخدم نظام تداول االنبعاثات وآلٌة التنمٌة النظٌفة ال

كً تكون استكماالً لإلجراءات المحلٌة، وأن الدول النامٌة ٌمكن أن 
تشارك فً مشروعات آلٌة التنمٌة النظٌفة الُمعززة على أساس 

طوعً. وأكد على اإللغاء الطوعً لشهادات اثبات تخفٌض االنبعاثات 
بهدف تعزٌز السالمة البٌئٌة، وأشار إلى أن شهادات تخفٌض 

ٌُمكن أن تستخدم فً الوفاء بأهداف التموٌل الُمحددة االنبعاثات المُ  لغاة 
 أو التعهدات ولكن لٌس فً أهداف التخفٌف.

 
ذكر مندوب السنغال أن آلٌات وإجراءات السوق فً قطاع استخدام 
األراضً ٌجب أن تساهم فً التنمٌة المستدامة فً الدول الُمضٌفة. 

بموجب االتفاقٌة وأن تكون واقترح انشاء آلٌة ٌتم إدارتها مركزٌاً 
مبنٌة على آلٌات السوق الحالٌة. أعلن مندوب أثٌوبٌا عن تقدٌم تقرٌر 

 .2015جدٌد ٌوضح تفاصٌل آلٌات السوق فً اتفاق 
 

أكدت مندوبة جنوب أفرٌقٌا على أن المراجعة تعتبر جزءاً ال ٌتجزأ 
 من الدورة الدٌنامٌكٌة للمساهمات، واقترحت إضافة نص حول قواعد

 المحاسبة المشتركة على أن ٌتم إعداده بواسطة مؤتمر األطراف.
أشار مندوب نٌوزٌلندة إلى أن قواعد المحاسبة ٌجب أن ٌتم تناولها 

بصورة أكثر وضوحاً فً القسم "د"، ودّعمه مندوب النروٌج فً 
 التأكٌد على أهمٌة تجنب العدَّ المزدوج.

 
ٌّف بدٌلة أكد مندوب بولٌفٌا على الحاجة إلى تضمٌن  ُنُهج تخفٌف وتك

ومشتركة ولٌست قائمة على السوق، كما أكد على الحاجة إلى إضافة 
نص حول "حماٌة وسالمة أمنا األرض ". واقترح مندوب أثٌوبٌا 

اإلشارة إلى متوسط االنبعاثات الوطنٌة لكل فرد وأن ٌتم وضع 
 االنبعاثات التارٌخٌة فً االعتبار.

 
 في األروقة

بارد ولكن ًمشمس، وصلت الوفود ٌوم األحد إلى قصر فً صباح ٌوم 
األمم المتحدة التارٌخً لحضور الدورة األولى من الدورات العدٌدة 

للمفاوضات تمهٌداً للوصول إلى بارٌس. وقد شعر العدٌد من أعضاء 
الوفود أن االجتماعات قد بدأت بداٌة جٌدة. وقد وصفوا الجلسة 

ة على غٌر المتوقع". وأعرب العدٌد عن االفتتاحٌة العامة بأنها "قصٌر
تقدٌرهم لقٌام العدٌد من المجموعات المتفاوضة بتقدٌم كلماتهم 

 االفتتاحٌة إلكترونٌاً لتوفٌر الوقت.
 

بالفرٌق العامل المخصص المعنً  الخاصفرٌق االتصال وقد أحرز 
 بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز الذي ُعقد فً الصباح تقدماً جٌداً واأنهى

أعماله قبل الوقت الُمحدد. وفً فرٌق االتصال الذي عقد بعد الظهٌرة، 
مقترحاً  52فقد ازداد القسم الخاص بالتخفٌف حٌث أصبح ٌضم 

جدٌداً، وعلى الرغم من ذلك، انتهى هذا االجتماع قبل حوالً ساعة 
واحدة من الموعد المحدد. وشعر رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارك 

لتقدم وأشار ضاحكاً إلى أنه فً حالة االستمرار بالسعادة تجاه هذا ا
أو  –بنفس المستوى من الكفاءة "فسوف نصل إلى اتفاق فً  بارٌس 

 ربما قبل ذلك".
  

فقد اقترح  وبعد أن تشاور الرئٌس المتشارك مع رؤساء الفرق،
اإلسراع فً وتٌرة العمل وتجمٌع كل المقترحات النصٌة الجدٌدة ٌوم 
االثنٌن بهدف تركٌز بقٌة الدورة على تبسٌط النص. وبناًء على ذلك، 

فقد أشار العدٌد من أعضاء الوفود إلى أنهم ٌتوقعون العمل حتى وقت 
 متأخر فً المساء لالنتهاء من التنسٌق الداخلً بٌن المجموعات

 المتفاوضة حول النص الجدٌد.

 
 


