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 الثانيةالدورة من  العاشرالجزء  
مل المخصص اللفريق الع

ني بمنهاج ديربان للعمل عالم
 2#    المعزز

 األحداث الرئيسية للمؤتمر الُمنعقد في بون
 5132أغسطس/ آب  13اإلثنين 

الجزء فً بون، ألمانٌا  2012أغسطس/ آب  31إفُتتح ٌوم اإلثنٌن 
ة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان العاشر من الدورة الثانٌ

للعمل المعّزز. وبعد الجلسة العامة، اجتمع أعضاء الوفود فً مجموعات 
ٌّف والخسائر واألضرار، وعام/  ُمٌسرة ُعقدت فً الصباح لمناقشة : التك
الهدف؛ كما اجتمعوا فً فترة بعد الظهٌرة لمناقشة: التخفٌف، والتمهٌد، 

تزام وتنمٌة ونقل التكنولوجٌا. وناقشوا فً الفترة المسائٌة: والتنفٌذ واالل
 (.2020)طموح ما قبل  2شفافٌة اإلجراءات والدعم ومسار العمل 

 
للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج الجلسة االفتتاحية العامة  

 ديربان للعمل المعّزز
المتشارك أكد دانٌٌل رٌفسناٌدر )الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة( الرئٌس 

للفرٌق العامل على ضرورة البدء فً المناقشات الموضوعٌة. أشارت 
كرٌستٌانا فٌغورٌس، األمٌن التنفٌذي التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة إلى 

ملٌون ٌورو فً الصندوق االستئمانً للمشاركة  1,2وجود عجز قدره 
 فً عملٌة االتفاقٌة اإلطارٌة.

من رئاسة  الدورة العشرٌن لمإتمر  ذكر أنطونٌو جارسٌا رٌفٌال ،
 2012األطراف والدورة العاشرة لمإتمر األطراف العامل   أن عام 

ٌقدم الفرصة لدمج أهداف المناخ والتنمٌة سوٌاً. وأشار لورانس توبٌانا، 
من رئاسة  الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراف والدورة الحادٌة 

المشاورات الوزارٌة غٌر الرسمٌة   عشر لمإتمر األطراف العامل، إلى
 .2012التً ُعقدت فً ٌولٌو/ تموز 

 
لفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان فريق االتصال المعني با

أعرب مندوب جنوب أفرٌقٌا نٌابة عن مجموعة  للعمل المعّزز:
أداة  /الصٌن عن قلقه حول عدم التوازن فً موضع القضاٌا فً ف77ًالـ

 .2020الرئٌسٌن المتشاركٌن وطالب بإحراز تقدم فً طموح ما قبل 
حث مندوب أسترالٌا نٌابة عن مجموعة المظلة األطراف على التقدم 
بؤفكار حول الوصول إلى حلول وسط وطالب بتجنب مناقشة النص سطراً 
بسطر دون الوصول إلى اتفاق. أعرب مندوب االتحاد األوروبً عن قلقه 

لمفاوضات الفنٌة متؤخرة وغٌر متزامنة مع المناقشات السٌاسٌة من أن ا
رفٌعة المستوى. أشار مندوب الدومنٌكان نٌابة عن االتحاد البولٌفاري 
لشعوب أمرٌكا الالتٌنٌة إلى الدمار الذي أحدثه إعصار ارٌكا وحث على 
ٌّف والخسائر واألضرار والتوافق مع  القٌام بإجراءات ُمعززة حول التك

 دئ االتفاقٌة اإلطارٌة.مبا
الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة طالب مندوب غواتٌماال نٌابة عن 

والكارٌبً بوجود دورات التزام قصٌرة األجل، وبوجود روابط بٌن 
ٌّف، والخسائر واألضرار، وُسُبل التنفٌذ. أكد مندوب  التخفٌف والتك

إلى مناقشة الخسائر  السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة على الحاجة
ٌّف. طالب مندوب  واألضرار، ووجود الروابط بٌن التخفٌف والتك
السلفادور، نٌابة عن منظومة التكامل ألمرٌكا الوسطى بإقرار مبدأ 
المسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة. وأشار إلى أن 

ى مع العلم. درجة مئوٌة ٌتماش 1,2هدف تخفٌض درجة الحرارة بمقدار 
وأشارت مجموعة أخرى  إلى أن البٌانات الخاصة بها ستكون متاحة على 

 ر المناخ.تفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌّ الموقع اإللكترونً ال
 

 المجموعات الُميسرة للفريق العامل الُمخصص
تٌسٌر أعمال هذه  تولى دٌان بالك لٌن )انتٌجوا وباربادوس( عام/ الهدف:

المجموعة. طالب مندوبو الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ونٌوزٌلندة وأسترالٌا 

وكندا باإلشارة إلى الهدف فً التمهٌد بدالً من اإلشارة إلٌه فً قسم 
 خاص. وعارض عدد من أعضاء الوفود هذا الطلب.

ابة دعم مندوبو تركٌا والنروٌج واالتحاد األوروبً ومندوب السودان، نٌ
عن المجموعة األفرٌقٌة، ومندوب أنجوال، نٌابة عن أقل البلدان نمواً، 

من االتفاقٌة اإلطارٌة  2ومندوبا مالٌزٌا والكوٌت اإلشارة إلى المادة 
الرابطة المستقلة ألمرٌكا )الهدف(. كما شجع مندوب جواتٌماال نٌابة عن 

 لة األجل.الالتٌنٌة والكارٌبً اإلشارة إلى الُنهج واألسالٌب طوٌ
أقل البلدان نمواً، والنروٌج طالب مندوبو البرازٌل واالتحاد األوروبً، و

واألرجنتٌن واندونٌسٌا ومالٌزٌا واألكوادور وكولومبٌا بتضمٌن الهدف 
الخاص بدرجة الحرارة. دعم مندوب  بولٌفٌا ومندوب سنغافورة نٌابة عن 

ة الحرارة وقدره تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة اإلشارة إلى هدف درج
درجة مئوٌة. أكد مندوب تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة على  1,2

اإلقرار بالظروف الخاصة للدول الُمعرضة للخطر وبتضمٌن الخسائر 
واألضرار. طالب مندوب السعودٌة نٌابة عن الدول النامٌة متقاربة 

اوتة التفكٌر ومندوب األردن بالنظر فً المسئولٌات المشتركة لكن المتف
 والمساواة.

أشار مندوبا االتحاد األوروبً والمكسٌك إلى ضرورة إضافة المساواة فً 
النوع اإلجتماعً وحقوق اإلنسان. عارض مندوبو بولٌفٌا واألرجنتٌن 
وكوبا واألردن والهند والكوٌت تضمٌن قضاٌا غٌر مدرجة فً االتفاقٌة 

واالقتصادٌات  اإلطارٌة مثل صافً انبعاثات غازات الدفٌئة الصفرٌة
المقاومة للمناخ. ذكر مندوب كولومبٌا أن اتفاقٌة بارٌس تهدف إلى البناء 

 على االتفاقٌة اإلطارٌة واالستفادة منها.
دعم مندوبا بولٌفٌا واألكوادور إضافة حماٌة سالمة أمنا األرض والحق 
فً التنمٌة. أشار بالك لٌن الُمٌسر المتشارك إلى أن هذه اآلراء 

 بات سٌتم إبالغها للرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌق العامل.والتعقٌ
 

تم تٌسٌر هذه المناقشات بواسطة أندرٌا التكّيف والخسائر واألضرار: 
 غورٌرو )كولومبٌا(.

مندوب المكسٌك من االلتزامات  وفٌما ٌتعلق بالجهود الفردٌة حذر
المفروضة والُمحددة. وذكر مندوب المملكة العربٌة السعودٌة نٌابة عن 
ٌّف هً بمثابة إجراءات أو  الدول النامٌة متقاربة التفكٌر أن جهود التك
د على وجود الروابط بٌن المساهمات الُمقررة المحددة  مساهمات وشدَّ

ذ. ذكر مندوب الصٌن أن االتفاقٌة ٌجب على المستوى الوطنً وُسُبل التنفٌ
ٌّف. أكد مندوب االتحاد  أن تتضمن التزامات الدول المتقدمة لدعم التك
األوروبً على أن االلتزام بالعمل ٌنطبق على كل األطراف وعلى 
ٌّف  ضرورة اإلضافة إلى االلتزامات القائمة، وٌمكن أن تتضمن دمج التك

 فً خطط التنمٌة الوطنٌة.
علق بالمإسسات، طالب مندوب المالدٌف نٌابة عن تحالف الدول وفٌما ٌت

ٌّف بصفتها المإسسة الرئٌسٌة  الجزرٌة الصغٌرة باالعتراف بلجنة التك
الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة ودعمه مندوب شٌلً نٌابة عن 

والكارٌبً فً االستفادة من قنوات االتصال القائمة. دعم مندوب الصٌن 
ى تقرٌر المإسسات الموجودة فً االتفاقٌة بٌنما عبَّر مندوب اإلشارة إل

 االتحاد األوروبً عن تفضٌله لقرارات مإتمر األطراف.
د مندوب  تحالف الدول الجزرٌة وفٌما ٌتعلق بالمتابعة والتقٌٌم، شدَّ

الصغٌرة ومندوب توفالو نٌابة عن أقل البلدان نمواً على الحاجة إلى 
الوالٌات المتحدة إلعداد التقارٌر. طالب مندوب  تجنب األعباء اإلضافٌة

األمرٌكٌة بعملٌة لإلخطار الدوري عن الدروس المستفادة. أشار مندوب 
االتحاد األوروبً إلى أن التقٌٌم والمتابعة لن ٌكونا جزءاً من نظام القٌاس 

 واإلبالغ والتحقق.
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
صٌن /ال77الـوفٌما ٌتعلق بالخسائر واألضرار، حث مندوبو مجموعة 

وتحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة وأقل البلدان نمواً على أن ٌتم تضمٌن 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الخسائر واألضرار فً االتفاقٌة. أكد مندوبا 

واالتحاد األوروبً على أن األمر ٌتعلق بكٌفٌة تضمٌنها ولٌس بجواز 
آلٌة جدٌدة،  أقل البلدان نمواً على إنشاءتضمٌنها أم حذفها. أكد مندوب 

ٌّر المناخ فً االتفاقٌة وتشجٌع  وجهة لتنسٌق أعمال النزوح الناتجة عن تغ
أنظمة اإلنذار الُمبكر وإنشاء لجنة فنٌة مالٌة فً مقررات مإتمر 

 األطراف.
وعند مناقشة ُسُبل الُمضً قُُدماً، اقترح غورٌرو الُمٌسر المتشارك سبعة 

سوف تجتمع مرة أخرى ٌوم  أسئلة توضٌحٌة وأشار إلى أن المجموعة
 الثالثاء.
: تولى فرانس بٌرٌز )سوٌسرا( المشاركة فً تٌسٌر أعمال هذه التخفيف

المجموعة. طالب مندوب جزر مارشال نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة 
الصغٌرة بإضافة عدة أمور إلى االتفاقٌة وهً: تفعٌل الهدف طوٌل 

ٌف، وإعداد مقاٌٌس األجل، ومعدالت ومعاٌٌر اللتزامات التخف
لاللتزامات، ونظام للزٌادة التدرٌجٌة للطموح، وقواعد للمحاسبة، 
والوضوح فً آلٌات السوق. وقد دعم عدد من أعضاء الوفود كل هذه 
االقتراحات ودعم عدد آخر بعض من هذه المقترحات. طالب مندوب 
تم االتحاد األوروبً بوجود لغة قوٌة ُملزمة حول االلتزامات التً سٌ

تنفٌذها وحول االلتزامات غٌر المشروطة. واقترح مندوب توفالو نٌابة 
عن أقل البلدان نمواً مناقشة موضوع النقل الدولً. عارض مندوب 

الوالٌات األرجنتٌن الصٌاغة الخاصة بالتخفٌف القطاعً. طالب مندوب 
لمساهمات المتحدة األمرٌكٌة بوجود عدة عناصر من بٌنها: سجل ل

لى المستوى الوطنً، والتنفٌذ المشترك، وتقدٌم التقارٌر المحددة ع
 والمراجعة.

طالب مندوب مالٌزٌا نٌابة عن الدول النامٌة متقاربة التفكٌر بؤن ٌتم 
تضمٌن آلٌة للتعاون حول التنمٌة المستدامة فً الترتٌبات المإسسٌة 

ٌّف. وأكد على وجود أح كام باإلضافة إلى ترتٌبات التخفٌف المشترك والتك
خاصة باألمور االقتصادٌة واالجتماعٌة بٌنما أشار إلى أن األسواق 
واستخدام األراضً والتحدٌد الكمً هً عناصر ال تتسم بالمرونة 
د عدد من األطراف على الحاجة إلى تناول  وبالتالً ٌجب إلغائها. شدَّ

 التباٌن والتفاوت ضمن الجهود الفردٌة.
موعة األفرٌقٌة ومندوب بولٌفٌا على أكد مندوب الجزائر نٌابة عن المج

اإلشارة إلى اآللٌات غٌر السوقٌة. طالب مندوبا المجموعة األفرٌقٌة 
والبلدان النامٌة متقاربة التفكٌر، ومندوب المملكة العربٌة السعودٌة نٌابة 

 عن المجموعة العربٌة بتضمٌن تدابٌر االستجابة فً االتفاقٌة.
األطراف على تكوٌن ثالث مجموعات ُمنبثقة حول: توضٌح  وافقت

األحكام الخاصة باآللٌات غٌر السوقٌة بقٌادة مندوب بولٌفٌا، وكٌفٌة 
صٌاغة التفاوت والتباٌن ضمن الجهود الفردٌة بقٌادة مندوب جنوب 
 أفرٌقٌا، وتحدٌد المفهوم الخاص بالتنفٌذ المشترك بقٌادة مندوب البرازٌل.

ولى جورج واموكوٌا )كٌنٌا( تٌسٌر أعمال هذه المجموعة. ت التمهيد:
وافقت األطراف على أهمٌة الجزء الخاص بالتمهٌد فً االتفاقٌة وعلى 
الحاجة إلى أن ٌكون ُموجزاً. عبَّرت األطراف عن وجهات نظرها حول 

من األداة )األحكام التً  3أي من  المفاهٌم المدرجة فً الجزء رقم 
ها المزٌد من التوضٌح( التً سٌتم تضمٌنها فً التمهٌد ٌتطلب تحدٌد موقع
 الخاص باالتفاقٌة.

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة طالب مندوب غواتٌماال نٌابة عن 
البلدان النامٌة والكارٌبً ومندوب المملكة العربٌة السعودٌة نٌابة عن 

ل البلدان أق متقاربة التفكٌر ومندوب سوٌسرا ومندوب انجوال نٌابة عن
نمواً ومندوبو لٌختنٌشتاٌن، والنروٌج وأسترالٌا وتركٌا بتضمٌن المساواة 
فً النوع اإلجتماعً والمساواة بٌن األجٌال. دعم مندوب الدول النامٌة 
متقاربة التفكٌر اإلشارة إلى االنبعاثات التارٌخٌة واالنبعاثات الحالٌة، 

 المستدامة. ماعٌةواالجتوُسُبل التنفٌذ والتنمٌة االقتصادٌة 
دعم مندوب بولٌفٌا وكوبا وفنزوٌال اإلشارة إلى سالمة أمنا األرض 
والحق فً التنمٌة. طالب مندوب السودان نٌابة عن المجموعة اإلفرٌقٌة 
ومندوب أقل البلدان نمواً ومندوب تركٌا باإلشارة إلى كٌف أن العلم ٌعمل 

الوالٌات المتحدة ألوروبً وعلى توجٌه االتفاقٌة. اقترح مندوبو االتحاد ا
األمرٌكٌة والنروٌج والٌابان وأسترالٌا وكندا ونٌوزٌلندة مناقشة الجزء 
الخاص بالتمهٌد الحقاً  إلى  أن ٌتم صٌاغة األقسام الموضوعٌة 

 وعارضهم فً ذلك عدد من أعضاء الوفود.
طالب واموكوٌا الُمٌسر المتشارك األطراف بالعمل فً   صٌاغة 

التً ٌودون تضمٌنها وأعلن عن عقد جلسة مشاورات غٌر الموضوعات 
 رسمٌة جانبٌة ٌوم األربعاء.

تولت سارة باعشن )المملكة العربٌة السعودٌة(  التنفيذ وااللتزام:
 المشاركة فً تٌسٌر هذه الجلسة.

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة أكد مندوب كولومبٌا نٌابة عن 
أقل البلدان نمواً، ومندوبا االتحاد ٌابة عن والكارٌبً ومندوب توفالو ن

األوروبً والنروٌج ومندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة 
وآخرون على ضرورة أن تعمل االتفاقٌة الجدٌدة على إنشاء آلٌة لاللتزام. 

أقل البلدان الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً، واقترح مندوبو 
والنروٌج وترٌنداد وتوباجو بعض اإلجراءات آللٌة االلتزام لٌتم  نمواً،

تضمٌنها فً االتفاقٌة، بٌنما اقترح مندوب الدول النامٌة متقاربة التفكٌر 
 خطة عمل للجهة أو الكٌان  الذي سٌعمل على إعداد هذه اإلجراءات.

وحول موضوع التفاوت والتباٌن، طالب مندوب أقل البلدان نمواً بوجود 
فرع خاص باإللزام للدول ٌتضمن أهدافاً قومٌة فً كل قطاعات االقتصاد 
وفرع تٌسٌري للدول التً لم تضع أهدافاً. اقترح مندوب الصٌن نٌابة عن 
أقل البلدان نمواً أن ٌكون الفرع الخاص باإللزام للدول المتقدمة والفرع 

هً الُملزمة التٌسٌري للدول النامٌة. وأشار إلى أن الدول المتقدمة فقط 
 بتقدٌم ُسُبل التنفٌذ.

طالب مندوبو االتحاد األوروبً وأسترالٌا ونٌوزٌلندة والوالٌات المتحدة 
األمرٌكٌة والنروٌج والٌابان بآلٌة تنطبق على الجمٌع. ذكر مندوبو االتحاد 
األوروبً وأسترالٌا ونٌوزٌلندة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن االتفاقٌة 

تٌسٌرٌة بصفة أساسٌة بٌنما اقترح مندوب بولٌفٌا أن تكون ٌجب أن تكون 
 ذات صبغة تحكٌمٌة.

وافق أعضاء الوفود على عقد جلسة مشاورات غٌر رسمٌة جانبٌة 
ٌُعد المٌسران المتشاركان  لمناقشة النص الخاص بإنشاء آلٌة التزام وأن 

 أسئلة حول التباٌن والنطاق.
مبانو مبانو )جمهورٌة الكونغو تولى توسً  تنمية ونقل التكنولوجيا:

الدٌموقراطٌة( المشاركة فً تٌسٌر هذه الجلسة. واستجابة للمخاوف التً 
عبَّر عنها مندوبا الهند والصٌن حول "عدم التوازن" فً عنصر 
التكنولوجٌا مقارنة بالعناصر األخرى فً مسودة االتفاقٌة أشار مبانو 

أن ٌرجع إلى أن الرئٌسان  مبانو الرئٌس المتشارك إلى أن السبب ٌمكن
 المتشاركان للفرٌق العامل كانا "حذرٌن للغاٌة".

/الصٌن ودعمه مندوب 77مجموعة الـاقترح مندوب الصٌن نٌابة عن 
الهند نٌابة عن أقل البلدان نمواً أن ٌتم نقل كل الفقرات الخاصة بنقل 

ندوب التكنولوجٌا فً الجزء الثالث من األداة إلى االتفاقٌة، وعارض م
مجموعة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة هذا االقتراح. كما اقترح مندوب 

/الصٌن نقل الفقرات الخاصة بالترتٌبات المإسسٌة والتقٌٌم الدوري 77الـ
لها من مقررات مإتمر األطراف إلى االتفاقٌة. طالب مندوبو األرجنتٌن 

ة الصغٌرة وفنزوٌال وإٌران ومندوب بلٌز نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌ
 ومندوب السنغال بإنشاء صلة بٌن قسم التكنولوجٌا وُسُبل التنفٌذ.

طالب مندوب سوازٌالند، نٌابة عن المجموعة اإلفرٌقٌة،   بتضمٌن   
التموٌل  الخاص بتطوٌر ونقل التكنولوجٌا   فً االتفاقٌة، كما طالب 

 بخلق آلٌة جدٌدة.
لوجٌا. أٌد مندوب عارض مندوب الٌابان وجود  هدف عالمً للتكنو

االتحاد األوروبً   أن ٌكون نص االتفاقٌة  موجزا   وسلط الضوء على 
دور العمل التعاونً. وأشار مندوب الوالٌات المتحدة إلى المناقشات 
الجارٌة فً إطار مإتمر األطراف بشؤن الربط بٌن آلٌات التموٌل 

 والتكنولوجٌا.
 

 في األروقة
وصل أعضاء الوفود ٌوم االثنٌن إلى   بون ُمسلحٌن  "باألداة" الجدٌدة 
التً قدمها لهم  الرئٌسان المتشاركان لتسهٌل المناقشات. وأعرب العدٌد  
عن تقدٌرهم  لألداة وسرعان ما  بدأوا فً  استخدامها. وأشار أحد 

ٌُعتبر "عالمة إٌجابٌة، ألننا كان ٌمك ن أن أعضاء الوفود إلى أن ذلك  
 نقضً فترة الصباح فً مشاحنات إجرائٌة."

هذه األداة  من بعض السلبٌات، و اتضح أن  العدٌد من  خلُ لم ت  ومع ذلك، 
مندوبً البلدان النامٌة  قد اصٌبوا بالضٌق    ألنه مثلما خلّف إعصار 
ارٌكا مساراً للدمار فً الدومٌنٌكان  فإن الخسائر واألضرار لم ٌتم 

 ح فً األداة باعتبارهما جزءا من االتفاقٌة.وضعهما بشكل واض
وتعلٌقا على المحادثات  الثنائٌة غٌر الرسمٌة التً سبقت االجتماع، رحب 
أحد أعضاء الوفود بجهود كسب ثقة األطراف، لكنه ذكر أنه قد حان  

وحٌث أنه  وقت التفاوض بدال من "إعادة ترتٌب نص مفاوضات جنٌف."
لم ٌتبقى سوى تسعة أٌام من التفاوض   قبل مإتمر بارٌس، فإننا ٌجب  

 .2012 ٌةأن نرى ما إذا كانت األداة ستساعد فً  تشكٌل مالمح اتفاق
 


