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 الثانيةالدورة الجزء الثامن من  
مل المخصص المفريق الع

ني بمنياج ديربان لمعمل عالم
 5#    المعزز

 األحداث الرئيسية في جنيف
 5112فبراير/ شباط  11األربعاء 

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

حٌث تم التركٌز على هٌكل لالتفاق والطرٌق إلى األمام فً 
 جنٌف.

 
الفريق العامل المخصص المعني المعني بفريق االتصال 

 بمنهاج ديربان للعمل المعّزز
: دعا رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارك األطراف هيكل االتفاق

والتركٌز على: ما الذي ٌجب أن  2015لمناقشة هٌكل اتفاق 
االتفاق، كٌف ٌمكن لالتفاق النهوض باالتفاقٌة اإلطارٌة، ٌحققه 

هل سٌكون اتفاق ٌتم مرة واحدة أم اتفاق ٌتطور وٌتغٌر من 
خالل مجموعة متتالٌة من االلتزامات، ما هو دور الكٌانات 
واآللٌات التً تم انشائها منذ الدورة الخامسة عشر لمإتمر 

ٌّف والتخ فٌف وُسُبل التنفٌذ، األطراف، كٌفٌة التعامل مع التك
وما هً القضاٌا التً ٌجب تضمٌنها فً االتفاق وما هً 

القضاٌا التً ٌجب التعامل معها من خالل مقررات مإتمر 
 األطراف.

 
ذكر مندوب االتحاد الروسً أن االتفاق ٌجب أن ٌتضمن: 

األهداف والمبادئ والقضاٌا المواضٌعٌة الرئٌسٌة، وأكد على: 
ن االلتزامات وااللزام، كما أكد على اٌجاد صلة واضحة بٌ

االشراك العالمً والنظر فً الدروس المستفادة من بروتوكول 
 كٌوتو فٌما ٌتعلق بدخول االتفاق الجدٌد حٌز التنفٌذ.

أكد مندوب السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة على أن 
الطبٌعة القانونٌة لالتفاق ٌجب أال ٌتم مناقشتها قبل االتفاق على 
المحتوى. ذكر مندوب النروٌج أن االتفاق ٌجب أن ٌشمل قسماً 
ٌّف لٌعكسا التوازن والصٌغة العالمٌة  عن كالً من التخفٌف والتك

لاللتزامات فً كلٌهما. طالب مندوب توفالو نٌابة عن أقل 
البلدان نمواً بقسم خاص عن الخسائر واألضرار، ومعاملة 

ٌّف وحماٌة الم إسسات القائمة. اقترح متوازنة للتخفٌف والتك
مندوب تركٌا أن ٌضع االتفاق الجدٌد فً اعتباره الحقائق 

االجتماعٌة واالقتصادٌة وأن ٌكون موجهاً بالعلم. شّدد مندوب 
الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً جواتٌماال نٌابة عن 

على أن االتفاق ٌجب أن ٌكون طموحاً وعالمٌاً، وأن ٌمنع 
 ، وأن ٌإدي إلى الزٌادة التدرٌجٌة لكل االلتزامات.التراجع

 
أكدت مندوبة نٌوزٌلندة على مبادئ العالمٌة واالستمراراٌة، 

وذكرت مدى أهمٌة التخفٌف وأشارت إلى أنه بٌنما تظهر أهمٌة 
ترتٌبات الدعم إال أننا "ال ٌجب أن نراها كغاٌة فً حد ذاتها". 

ة لقطاع استخدام واقترحت أن ٌتم تضمٌن قواعد المحاسب
األراضً واألسواق فً االتفاق، وأن ٌتم تناول التفاصٌل التقنٌة 
فً مقررات مإتمر األطراف. وتؤكٌداً على أن المحتوى ٌجب 
أن ٌسبق الشكل، شّدد مندوب استرالٌا على الفعالٌة والبساطة 

 واالستمرارٌة وتجنب االزدواجٌة.
ول الجزرٌة تحالف الداقترح مندوب المالدٌف نٌابة عن 

الصغٌرة أن ٌتم تضمٌن الخسائر واألضرار فً االتفاقٌة بمعزل 
ٌّف، كما اقترح توضٌح العالقة بٌن االتفاق ومقررات  عن التك

مإتمر األطراف، والنظر فً العناوٌن الرئٌسٌة والعناوٌن 
الفرعٌة. طالب مندوب سوٌسرا باتفاق: ٌشمل الجمٌع، ٌساهم 

القائمة، وٌتضمن قواعد للتخفٌف فً تنمٌة وتعزٌز المإسسات 
ٌّف والتموٌل وٌتعامل مع كل مجال طبقاً لالحتٌاجات  والتك

 الخاصة به.
 

أكد مندوب البرازٌل على أهمٌة وجود اتفاق ال ٌتم إعادة النظر 
فٌه فً كل دورة. دعم مندوب المكسٌك اتفاق ٌسمح بالتعدٌالت 

مالٌزٌا نٌابة  الفعالة دون الحاجة إلى عملٌة تصدٌق. أكد مندوب
عن البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر على أن نتائج بارٌس ٌجب 

أن تعمل على تعزٌز تنفٌذ االتفاقٌة اإلطارٌة "التً تتسم باألمد 
الطوٌل واالستمرارٌة" وال ٌجب أن تحل محلها. ذكر مندوب 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن االتفاق ٌجب أن ٌتطور وٌتغٌر 

لٌعكس تدرٌجٌاً اإلجراءات األكثر طموحاً.  بمرور الوقت
وأشار إلى أن االتفاق ٌجب أن ٌشمل التخفٌف والطموح. 

المساهمات المقررة المحددة على المستوى وعارض تضمٌن 
الوطنً فً المرفقات وأشار إلى أن صٌغه أخرى ستكون أكثر 

مالئمة لهذه المساهمات المقررة المتنوعة التً ٌصل عددها إلى 
. أكد مندوب االتحاد األوروبً تفضٌله لنتائج ملزمة 195
فً صورة بروتوكول، وحدد الحاجة إلى وجود أحكام  قانوناً 

ل الدخول فً حٌز التنفٌذ والتصدٌق باإلضافة إلى األحكام حو
 الخاصة بالمنظمات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة وااللتزام.

أكدت العدٌد من األطراف على أهمٌة التمٌٌز بٌن ما سٌتم 
تضمٌنه فً االتفاق وما سٌتم تضمٌنه فً مقررات مإتمر 

ى األطراف. أشار مندوب االتحاد األوروبً إلى الحاجة إل
تحدٌد ما الذي سٌجتاز اختبار الوقت وما الذي ٌجب تعدٌله 

بصورة دورٌة. ذكر مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أنه ال 
ٌجب أن ٌكون هناك تسلسل أو تدرج طبقً بٌن االتفاق 

والمقررات. أشار مندوب البرازٌل إلى أنه ال ٌجب أن تكون 
ب الصٌن إلى أن هناك "عناصر من الدرجة الثانٌة". أشار مندو

المناقشات الخاصة بما سٌتم تضمٌنه فً االتفاق أو المقررات 
ستكون سابقة ألوانها قبل االتفاق على الشكل القانونً لنتائج 

 بارٌس.
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 نشرة مفاوضات األرض 
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طالب مندوب بنما نٌابة عن ائتالف البلدان الغابات المطٌرة 
 المبادرة المعززة لخفض االنبعاثاتبتضمٌن إطار وارسو حول 

الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة 
وقواعد محاسبٌة واضحة فً االتفاق الجدٌد. دعم مندوبو 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والبرازٌل تضمٌن المكسٌك و
المإسسات القائمة فً االتفاق الجدٌد لتسهٌل تنفٌذه. شّدد مندوب 

لٌة للسوق ٌجب أن ٌكون البرازٌل على أن أي اتفاق ٌتضمن آ
مبنً على فهم مشترك للقواعد المحاسبٌة الخاصة باآللٌة. 
اقترح مندوب فنزوٌال إلغاء اإلشارة إلى آلٌات السوق فً 

 االتفاق الجدٌد.
 

دعم مندوب البهاما نٌابة عن الجماعة الكارٌبٌة وجود 
بروتوكول ٌتضمن أقسام عن عدة أمور من بٌنها: مبادئ عامة 

لمإسسات كعنصر أساسً وااللتزامات والتعهدات، تتضمن ا
واإلبالغ عن المعلومات الخاصة بالتنفٌذ، وااللتزام وآلٌة لحل 

 النزاع وآلٌة مالٌة.
 

عارض مندوب الهند مقترحات حول مرفقات إضافٌة س، 
وص، وض، وطالب بورشة عمل حول آثار الطبٌعة القانونٌة 

ارٌر التقٌٌم الخاصة لالتفاق الجدٌد، وتوضٌح كٌفٌة قٌام تق
ٌّر المناخ بتقدٌم المعلومات  الفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغ
التً تساعد على المفاوضات، وضمان أن القرارات الخاصة 

( ٌتم االنتهاء منها قبل 2020)طموح ما قبل  2بمسار العمل 
البلدان النامٌة مإتمر بارٌس. طالب مندوب مالٌزٌا نٌابة عن 

ٌر بتحوٌل التركٌز من الطبٌعة المختلفة للتخفٌف متقاربة التفك
ٌّف إلى المعاملة المتوازنة والكلٌة لكل العناصر. كما  والتك

طالب بتعزٌز وتدعٌم القواعد الخاصة بالقٌاس واإلبالغ 
والتحقق فً الدعم. أكد مندوب األرجنتٌن على أن عمل الفرٌق 

ز ٌجب العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعزّ 
أن ٌتماشى مع االتفاقٌة اإلطارٌة ومع مبادئها وأن ٌعكس 

المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، وكل 
بصورة متساوٌة )التخفٌف  11 -/ م أ1عناصر المقرر 

ٌّف والتموٌل والتكنولوجٌا وشفافٌة اإلجراءات والدعم  والتك
ستخدام األراضً ٌجب وبناء القدرات(. وأشار إلى أن قطاع ا

 أن ٌتم استثنائه من االتفاق.
 

: شرح دوغالف، الرئٌس المتشارك، أن النص المعدل التبسيط
بؤكمله والتصحٌحات الخاصة به سٌكون متاحاً ٌوم الخمٌس، 

وأشار إلى أن "نص جنٌف" وتصحٌحاته سٌكون هو نص 
التفاوض ما لم توافق األطراف على تغٌٌره. ثم طلب دوغالف 

األطراف أن تقدم مقترحات حول كٌفٌة تبسٌط النص. وأكد من 
على أن المقترحات سٌتم وضعها فً ورقة غٌر رسمٌة 

منفصلة. كما شرح أن األمانة قد وجدت فقرات مماثلة لبعضها 
 فً النص المعدل والتً تم عرضها على الشاشة.

 
نقطة نظام  أشار مندوب توفالو، نٌابة عن أقل البلدان نمواً،

حٌث طلب المزٌد من الوقت للنظر فً النص الجدٌد قبل 
االنتقال إلى التبسٌط. أكد مندوب بولٌفٌا أن تحدٌد المقترحات 

المتشابهة فً نص العناصر هً مهمة ٌجب أن تقوم بها 
األطراف ولٌس األمانة. شرح مندوب أقل البلدان نمواً أنه مع 

من المفٌد  اف، فإنه ٌكونإضافة مقترحات جدٌدة بواسطة األطر
أن نسمع مبررات حول هذه المقترحات الجدٌدة. أكد دوغالف، 

الرئٌس المتشارك، أن األطراف التً لم تتقدم بمقترحاتها فً 
بداٌة األسبوع ٌجب أن تتاح لها الفرصة لتقدٌم مقترحاتها حول 

الرابطة المستقلة ألمرٌكا التبسٌط. حدد مندوب شٌلً، نٌابة عن 
ٌنٌة والكارٌبً ثالثة مجاالت فً القسم )ج( )عام/ الهدف( الالت

كً ٌتم دمجها و/أو اختصارها. اقترح مندوب أثٌوبٌا عدة أمور 
من بٌنها: موازنة عالمٌة لالنبعاثات ٌتم تقسٌمها بٌن األطراف 

درجة  1,5طبقاً ألحكام ومبادئ االتفاقٌة اإلطارٌة، وهدف 
تفاق الجدٌد كمٌة االنبعاثات مئوٌة، وأن ٌحدد الكٌان الحاكم لال

التً ٌمكن لكل طرف ُمدرج فً المرفق األول أن ٌطلقها. وفٌما 
ٌتعلق بآلٌات السوق، اقترح عدة أمور من بٌنها: السماح 

% من انبعاثاتها 20لألطراف بؤن تحاول تخفٌض ما ٌصل إلى 
فً أراضً الغٌر. وإشارة إلى الفقرات المتماثلة التً حددتها 

وافقت مندوبة استرالٌا على إلغاء أحد مقترحات  األمانة،
 استرالٌا من القسم الخاص بالتخفٌف.

 
حث مندوب فنزوٌال على الفعالٌة فً استخدام الوقت فً جنٌف 
والقٌام بؤول قراءة متعددة األطراف لنص جنٌف. دعم مندوب 

االتحاد الروسً البدء فً المفاوضات ولكنه عارض مقترح 
كٌن الخاص باالنتقال إلى مجموعات الرئٌسٌن المتشار

أصغر.اقترح مندوبا اإلكوادور وفنزوٌال أن تقوم األطراف 
بشرح مقترحاتها. واقترح مندوب البرازٌل أن تحدد األطراف 

مجال االزدواجٌة والتكرار من خالل مناقشات غٌر رسمٌة 
مفتوحة. دعم مندوب جزر مارشال هذا النهج واقترح أن تقرر 

ترة الحقة من األسبوع إذا ما كانت ترٌد تسجٌل األطراف فً ف
هذا العمل فً وثٌقة. طلب مندوب مالٌزٌا توضٌح ما سٌحدث 

فً النص الخاص بجنٌف عندما تبدأ األطراف فً اقتراح 
تغٌٌرات. طلب مندوب إٌران، ودعمه فً ذلك مندوب مصر، 
أن تقدم األمانة نسخة للنص الجدٌد تتضمن أي من المقترحات 

من أي من األطراف بٌنما عارض مندوبا فنزوٌال  مقدمة
وكولومبٌا هذا الطلب. أشار مندوب سوٌسرا إلى أن اإلشارة 
إلى المقترحات المقدمة من كل طرف ٌمكن أن تكون مفٌدة 
وطالب بتحدٌد المجاالت التً ٌمكن أن نجد فٌها تشابهاً فً 

 النص.
 

ي ٌتضمن أشار دوغالف، الرئٌس المتشارك، إلى أن النص الذ
تنسٌب المقترحات لألطراف هو وثٌقة داخلٌة وأن األطراف 

ستستطٌع الحصول على معلومات عن مقدمً المقترحات 
ومإٌدٌها. وأشار إلى عزمه على تٌسٌر المناقشات غٌر 

الرسمٌة صباح ٌوم الخمٌس بالتوازي مع مناقشات فرٌق 
 الفرٌق العامل المخصصمن  2االتصال المعنً بمسار العمل 

 المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز.
 

 في األروقة
فً ٌوم األربعاء تم اتاحة كل األقسام الخاصة ب "نص جنٌف" 

الجدٌد على الموقع الشبكً. وواصلت األمانة تضمٌن 
 تصحٌحات األطراف، وتتوقع أن ُتنهً هذا العمل ٌوم الخمٌس.

ربما وقد بدا أن العدٌد من األطراف ٌشعرون بالسعادة  و
فوجئوا بالسرعة التً تم اعداد النص بها. وشعر البعض أن 

الهدف من دورة جنٌف قد تم تحقٌقه : "نحن لدٌنا بالفعل نص 
تفاوضً".  كما كان هناك شغف لدي أطراف أخرى لترى 
المزٌد من التقدم  وتبدأ فً عملٌة التبسٌط وال تضٌع وفت 

 التفاوض الثمٌن.
قت الخاص بفترة بعد الظهر ولذلك قضت األطراف معظم الو

 فً مناقشة ُسبل المضً قُدماً.
 

 
 




