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 الثانيةالدورة الجزء الثامن من  
مل المخصص المفريق الع

ني بمنياج ديربان لمعمل عالم
 4#    المعزز

 األحداث الرئيسية في جنيف
 5102فبراير/ شباط  01الثالثاء 

من الفرٌق العامل المخصص المعنً بالبند الثالث فرٌق االتصال عقد 
 المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز اجتماعاته طوال الٌوم،

وبالتوازي مع ذلك، تمت عملٌات الفحص التقنً بموجب مسار العمل 
 (.2020)طموح ما قبل  2
  

الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج المعني بفريق االتصال 
 ديربان للعمل المعّزز

حذر  حول القسم )ك(،األطر الزمنية والعملية المتعلقة بااللتزامات: 
مندوب السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة من هذا القسم واألقسام 

الخاصة بااللتزام واألحكام المؤسسٌة سوف ٌؤثران على النتائج 
القانونٌة وأنهم خارج والٌة ومهام الفرٌق العامل المخصص المعنً 

 بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.
 

طراف إلى زٌادة اشار مندوب االتحاد األوروبً إلى حاجة األ
التزامات التخفٌف بصورة دورٌة. أكد مندوب اندونٌسٌا على ضرورة 

عدم التراجع. شّدد مندوب سنغافورة على أهمٌة وضع الظروف 
الوطنٌة والمسئولٌات القانونٌة الوطنٌة فً االعتبار. أشار مندوب 

الهند إلى أن األطراف ٌجب أن تنظر فً التعدٌالت المبنٌة على عدة 
ور من بٌنها المسئولٌات التارٌخٌة والمشاركة المتساوٌة فً موازنة أم

الكربون العالمٌة. أكدت مندوبة نٌوزٌلندة على أهمٌة التسلسل الزمنً 
لاللتزامات وقواعد تنفٌذها، واقترحت توضٌح أن مقررات مؤتمر 

 األطراف حول إطار  الشفافٌة لن ٌتم تطبٌقها بأثر رجعً.
 

زٌل أن كل طرف ٌجب أن ٌقدم مساهمة لفترة اقترح مندوب البرا
خمس سنوات و مؤشر للمساهمات فً الفترة التالٌة. اقترح مندوب 

االتحاد األوروبً مراجعة الطموح على فترات قدرها خمس سنوات. 
أشار مندوب كوستارٌكا إلى ضرورة تقٌٌم مدى ارتباط مستوى 

تباط بٌنهما. المخاطر بمستوى التزامات التخفٌف أو مدى عدم االر
اقترح مندوب جنوب أفرٌقٌا عمل مراجعة تشمل االلتزامات الحالٌة 
ٌّف وُسُبل التنفٌذ على أن  وااللتزامات المستقبلٌة حول التخفٌف والتك

 تشمل هذه المراجعة االلتزامات السابقة وااللتزامات المستقبلٌة.
 

مالدٌف وحول القسم )ل(، اقترح مندوب ال تسهيل التنفيذ وااللتزام:
نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة ادخال نص عن نظام التزام 
صارم لتسهٌل عملٌة التنفٌذ وااللتزام. اقترح مندوب توفالو نٌابة عن 

أقل البلدان نمواً ومندوب ترٌنداد وتوباجو نٌابة عن الجماعة الكارٌبٌة 
ر. اقترح إنشاء لجنة التزام لها فروع تتولى عملٌتً االلزام والتٌسٌ

مندوب االتحاد األوروبً اعتماد تفاصٌل آلٌة االلتزام فً أول اجتماع 
 للكٌان الحاكم لالتفاق الجدٌد.

اقترح مندوب باكستان نٌابة عن البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر مراقبة 
مدى التزام الدول المتقدمة بالتزامات تخفٌض االنبعاثات وبتقدٌم ُسُبل 

مندوب جنوب أفرٌقٌا بوجود نهج متباٌن لاللتزام التنفٌذ. طالب 
وٌشمل نظام "وقائً وتعاونً". اقترح مندوب بولٌفٌا انشاء محكمة 

عدل دولٌة للمناخ. كما اقترح مندوب جزر مارشال أن تعكس 
عضوٌة لجنة االلتزام التمثٌل الجغرافً المتساوي وتشمل الدول 

 الجزرٌة الصغٌرة.
 

وحول القسم )م(، اقترح مندوب  ؤسسية:األحكام اإلجرائية والم
النروٌج أن تتولى كل الكٌانات الفرعٌة التابعة لالتفاقٌة اإلطارٌة 

ما لم ٌتقرر خالف ذلك. وفٌما ٌتعلق بتعدٌالت  2015خدمة اتفاق 
مرفقات االتفاق الجدٌد، اقترح مندوب االتحاد األوروبً أنه ٌمكن 

ٌف بالزٌادة، وٌتم قبولها ما لم لألطراف أن تقوم بتعدٌل التزامات التخف
ٌعترض ثالثة أرباع األطراف على ذلك، وأنه ٌجوز ألي طرف 

 االنسحاب من االتفاق فقط فً حالة تنفٌذه لاللتزامات التً تعهد بها.
 

لهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة ااقترح مندوب إثٌوبٌا أن تقوم 
وسط انبعاثات غازات للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة بمراجعة مت

الدفٌئة  للفرد ، والناتج المحلً اإلجمالً لكل الدول األطراف، وتقدٌم 
مسودة قرارات حول مراجعة المرفق األول والمرفق الثانً بناًء على 

معادلة تحدد المتوسط الكلً لهذه األرقام وتأخذ فً اعتبارها عدد 
تم استنفاذ كل  اقترح مندوب المكسٌك أنه إذا السكان لهذه الدولة.

الجهود من أجل الوصول إلى اتفاق فً الرأي، فإن القرارات ٌمكن أن 
تصدر بأغلبٌة ثلثً أصوات األطراف الحاضرة التً تقوم بالتصوٌت، 

باستثناء األمور المتعلقة بالتموٌل والتً تتطلب إجماع فً الرأي، 
 واألمور اإلجرائٌة التً تتطلب أغلبٌة.

 
تحالف الدول اقترح مندوب المالدٌف نٌابة عن  التمهيد والتعريفات:

ٌّر المناخ  الجزرٌة الصغٌرة ومندوب االتحاد األوروبً اإلقرار بأن تغ
ٌتطلب أكبر تعاون ممكن. واقترح مندوب االتحاد األوروبً إضافة 

اإلشارة إلى الظروف الوطنٌة المختلفة أٌنما تظهر المسئولٌات 
ذات الصلة. طالب مندوب سوٌسرا  المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات

بوجود فقرة منفصلة عن النوع االجتماعً وحقوق اإلنسان. كما دعا 
الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً إلى وضع فقرة مندوب 

مستقلة عن حقوق اإلنسان. اقترح مندوب لٌختنشتاٌن أن االتفاقٌة 
ال التنمٌة لما بعد ٌجب أن ُتسهم بصورة كبٌرة فً تنفٌذ جدول أعم

أقل البلدان نمواً اإلشارة . كما اقترح مندوب إٌران نٌابة عن 2015
إلى أن الجزء األكبر من االنبعاثات العالمٌة الحالٌة لغازات الدفٌئة 

ٌأتً من الدول المتقدمة وأن االنبعاثات فً الدول النامٌة سوف تزداد 
ترح مندوب استرالٌا كً تفً باحتٌاجاتها االجتماعٌة والتنموٌة. اق

إدراك أن عملٌة تقدٌم التموٌل والدعم ٌجب أن ٌتم التعامل معها 
 بصورة كلٌة.

 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وجود بدٌل لمرفق جدٌد اقترح مندوب 

)س( ٌتم االتفاق علٌه فً بارٌس وٌتم تحدٌثه دورٌاً بناًء على المعاٌٌر 
هات االقتصادٌة، ومرفق جدٌد المرتبطة باالنبعاثات الناشئة واالتجا

)ص( ٌتم االتفاق علٌه بناًء على القدرات والظروف االقتصادٌة 
الناشئة. اقترح مندوب سانتالوتسٌا بدٌل لمرفق جدٌد )ض( للدول التً 

 لم تدخل فً نطاق المرفقات الجدٌدة المقدمة.
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 نشرة مفاوضات األرض 
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طالب رٌفسناٌدر، الرئٌس المتشارك، األطراف بتقدٌم  التبسيط:
ظرهم حول تبسٌط النص واقترح أن تعمل األطراف على وجهات ن

كل قسم على حده بناًء على عناصر النص الذي تم إعداده فً لٌما، 
على أن ٌتم وضع وجهات نظرهم فً وثٌقة منفصلة للرجوع إلٌها 

 بواسطة األطراف.
 

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة عبَّر مندوب شٌلً نٌابة عن 
تعداده للتعلٌق على النص، وأكد على أهمٌة اإلبقاء والكارٌبً عن اس

على القسم )ج( )عام/ الهدف( واقترح طرٌقة لدمج فقرتٌن. طالبت 
العدٌد من األطراف بمزٌد من التوضٌح حول المنهج الخاص 

 بالتبسٌط.
 

عبَّر مندوبا الصٌن وفنزوٌال عن مخاوفهما من أن الرجوع إلى نص 
ٌعتبر خطوة إلى الوراء. أكد العدٌد من أعضاء  العناصر الخاص بلٌما

الوفود ومنهم مندوبو فنزوٌال والسعودٌة وأوغندة ومالٌزٌا نٌابة عن 
البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر وبلٌز والسودان نٌابة عن المجموعة 

األفرٌقٌة .. أكدوا على الحاجة إلى التركٌز على النص المعدل. كما 
الوفود على الحاجة إلى تجنب االزدواجٌة فً أكد العدٌد من أعضاء 

النص وأكدوا على رغبتهم فً التحقق من أن النص المعدل ٌعكس 
 بعناٌة وجهات نظرهم.

 
طالب مندوب الهند بأن ٌتم حصر وجهات النظر الخاصة بالتبسٌط فً 
وثٌقة منفصلة وٌتم اإلضافة إلٌها. دعم مندوب البرازٌل فكرة الحفاظ 

العناصر، واقترح وثٌقة غٌر رسمٌة تتضمن على اكتمال نص 
تخطٌطاً أو جدوالً ٌوضح االختالف بٌن األطراف باإلضافة إلى 
الفصل المحتمل بٌن عناصر االتفاقٌة وعناصر مقررات مؤتمر 

األطراف. عارض مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة 
 ة.فصل عناصر االتفاقٌة عن عناصر القرارات فً هذه المرحل

 
أشار مندوب مالٌزٌا نٌابة عن البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر إلى أن 

ٌُركز على: توافق النص مع االتفاقٌة اإلطارٌة ومع  التبسٌط ٌجب أن 
ما تم االتفاق علٌه فً لٌما، واإلبقاء على المعانً الدقٌقة للمقترحات 

ٌال ومناقشة كل عنصر بصورة متوازنة. أكد مندوبا أثٌوبٌا وفنزو
على أنه ٌحق لألطراف أن تقترح نصاً جدٌداً. شجع مندوب البرازٌل 

األطراف على أن تمتنع عن تقدٌم نص جدٌد. وطالب مندوب 
 المكسٌك ببدء العمل على الفور فً تبسٌط النص.

 
أعلن رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارك أن النص المعدل بأكمله سٌكون 

أن فرٌق االتصال سٌقوم ٌوم متاحاً صباح ٌوم األربعاء، وأشار إلى 
والتحرك نحو النظر فً  2015األربعاء بمناقشة الهٌكل العام التفاق 

 تبسٌط النص بعد فترة الظهر.
 

فريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان لل 5مسار العمل رقم 
 للعمل المعّزز

أشار رٌفسناٌدر، الرئٌس المتشارك، إلى التزام الفرٌق العامل 
لمعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز بأن ٌقدم توصٌة المخصص ا

للدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف حول كٌفٌة النهوض 
سوف ٌتم  2بعملٌة الفحص التقنً، وأشار إلى أن جوانب مسار العمل 

 النظر فٌها ٌوم الثالثاء.
 

أشار جورج فوتوبٌرنالٌس من رئاسة الدورة العشرٌن لمؤتمر 
بارٌس وإلى دور الجهات  –بٌرو، إلى جدول أعمال لٌما األطراف، 

الفاعلة من غٌر الدول. كما أكد لورانس توبٌانا من رئاسة الدورة 
العشرٌن لمؤتمر األطراف، فرنسا، على بذل الجهود للتقدم فً جدول 

بارٌس وأشار إلى أن االقتصادٌات منخفضة الكربون  –أعمال لٌما 
ٌانا فٌجورٌس األمٌن التنفٌذي التفاقٌة هً أمر "حتمً". أكدت كرٌست

ر المناخ على  " االتجاهات الحكٌمة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌّ 
الجدٌدة نسبٌاً" الخاصة بتحفٌز العمل من قبل كل أصحاب المصلحة 

ولٌس فقط من الحكومات المركزٌة. طالب توسً مبانو مبانو، 

عملٌة الفحص التقنً  المٌسر، الكونغو، بالنظر فً كٌفٌة تعزٌز
 وتدعٌم نتائجها.

 
/الصٌن على أن التركٌز 77أكد مندوب مالً نٌابة عن مجموعة الـ

ٌجب أن ٌتحول نحو "المزٌد، واألسرع، واآلن" وطالب مندوب 
المالدٌف نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة بالتركٌز على 

فً الدول  اإلجراءات العاجلة وسلط الضوء على الطاقة المتجددة
الجزرٌة الصغٌرة النامٌة. اقترح مندوب البرازٌل عملٌة فحص تقنً 

تشمل خبرات من "العالم المالً وعالم االستثمار". طالب مندوب الهند 
بتوجٌه اهتمام خاص لتكلفة التكنولوجٌا، وتموٌل المناخ، وقدرات 

الدول على استٌعابهم. اقترح مندوب الصٌن بأن تستخدم عملٌة 
التقنً معلومات من عملٌة التقٌٌم متعددة األطراف ومن  الفحص

اللجنة الدائمة المعنٌة بالتموٌل. طالب مندوب جنوب أفرٌقٌا، ودعمه 
فً ذلك مندوب كولومبٌا، بأن تركز عملٌة الفحص التقنً على 

 الخبرات المكتسبة من عملٌة التنفٌذ.
 

مندوبً االتحاد  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، مدعماً مناقترح مندوب 
األوروبً وكولومبٌا، عمل ملخص لصانعً السٌاسات. اقترح مندوب 

االتحاد األوروبً التركٌز على المجاالت ذات امكانات التخفٌف 
الكبٌرة وأمثلة للممارسات الجٌدة. طالب مندوب كولومبٌا بتوجٌه 
االهتمام إلى "الخٌارات  المفقودة فً السٌاسة " مثل النقل. طالب 

دوب السعودٌة باالهتمام بالمٌاه وحماٌة البٌئة البحرٌة، والكربون من
األزرق، والتنوع االقتصادي، واستخدام األراضً، والتخطٌط 

 الحضري، واألمن الغذائً.
 

اتفاقٌة واستمرت المناقشات وتم التركٌز على ُسُبل اشراك مؤسسات 
دولٌة الرائدة ر المناخ والمنظمات الاألمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌّ 

ذات الصلة فً عملٌة الفحص التقنً. وفً فترة بعد الظهر، ناقش 
 المشاركون دور المنظمات الدولٌة الرائدة.

 
 في األروقة

فً صباح ٌوم الثالثاء، استكمل الفرٌق العامل المخصص المعنً 
للعمل المعّزز المناقشة األولى للنص. وبدالً من القٌام  بمنهاج دٌربان

بهذه المهمة فً ثمانٌة اجتماعات، استطاع الفرٌق انجازها فً خمسة 
اجتماعات فقط لفرق االتصال. وعلى الرغم من ذلك فقد أشار العدٌد 

من أعضاء الوفود إلى أن النص قد "تضخم" بنسبة تزٌد على 
200.% 

 
ر بالتركٌز على االجراءات ، حٌث ناقشت تمٌزت جلسة بعد الظه

األطراف كٌفٌة التعامل مع "المهمة الصعبة" الخاصة بتبسٌط النص.  
وعلق أحد األعضاء قائالً: "بعد تحقٌق تقدم جٌد خالل االٌام األولى 
فقد كان من الضروري ان ٌكون هناك مناقشة اجرائٌة  قبل التحرك 

دٌد فً غرفة االجتماعات عن نحو الخطوة التالٌة". وقد تساءل الع
النهج الذي ستتخذه العملٌة وإذا كان سٌتم تقدٌم النص المعدل كما هو  
فً دورة  بون على أن ٌتم وضع التبسٌط فً وثٌقة منفصلة ، أم انه 

سٌتم تضمٌن مقترحات جدٌدة أو سٌتم إجراء المفاوضات فً 
 مجموعات صغٌرة، ومن َثم تقدٌم أوراق غٌر رسمٌة.

 
غضون ذلك، أعرب العدٌد من الحاضرٌن لعملٌة الفحص التقنً وفً 

عن  تقدٌرهم لروح التعاون التً تجاوزت الحكومات الوطنٌة وامتدت 
الى الجهات الفاعلة من غٌر الدول. " للمرة األولى نرى أنه من 

األمور االٌجابٌة أن نقوم بالتركٌز فً أجواء جٌدة  على العدٌد من 
 ً تحدث حولنا فٌما ٌتعلق بتغٌر المناخ".القضاٌا المثٌرة الت

 

 
 
 
 


