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 الثانيةالدورة من  العاشرالجزء  
 مل المخصصاللفريق الع

ني بمنهاج ديربان للعمل عالم
 3#    المعزز

 األحداث الرئيسية للمؤتمر الُمنعقد في بون
 5112 سبتمبر/ ايلول   1 الثالثاء

الجزء العاشر من الدورة واصل ،   2012سبتمبر/أٌلول  1فً ٌوم الثالثاء 
دٌربان للعمل المعّزز أعماله الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج 

فً بون، ألمانٌا. اجتمع أعضاء الوفود فً فترة الصباح فً مجموعات ُمٌسرة 
ٌّف والخسائر واألضرار، وشفافٌة اإلجراءات والدعم، والتموٌل  حول: التك
ٌّف والخسائر واألضرار،  وبناء القدرات. وناقشوا فً فترة بعد الظهٌرة: التك

( والتخفٌف، واألحكام اإلجرائٌة 2020ا قبل )طموح م 2ومسار العمل 
والمؤسسٌة. كما ناقشوا فً فترة المساء التموٌل واألطر الزمنٌة. وانعقدت 

، 2طوال الٌوم اجتماعات غٌر رسمٌة للمجموعات الُمٌسرة حول مسار العمل 
وبناء القدرات، والتخفٌف )حول التباٌن فً المسئولٌات، واآللٌات غٌر 

 فٌذ المشترك( والتموٌل )حول الترتٌبات المؤسسٌة(.السوقٌة، والتن
  

المجموعات الُميسرة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل 
 المعّزز

  
تولى أندرٌا غورٌرو )كولومبٌا( المشاركة فً  التكّيف والخسائر واألضرار:

 تٌسٌر هذه الجلسات فً فترة الصباح وفترة بعد الظهر.
/الصٌن على 77مجموعة الـالصباح، أكد مندوب بولٌفٌا نٌابة عن وفً فترة 

الحاجة إلى دعم وتقوٌة المؤسسات القائمة وعلى تضمٌن الخسائر واألضرار 
 فً االتفاقٌة إلى جانب عدة أمور أخرى.

وبعد مالحظة اختالف وجهات النظر حول أفضل الطرق للتعامل مع الخسائر 
ال نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة واألضرار، طالب مندوب جزر مارش

الصغٌرة باالشتراك فً مناقشة هذا الموضوع أثناء هذا األسبوع. ذكر مندوب 
 إٌران أن هناك حاجة آللٌات جدٌدة للتعامل مع القصور فً اآللٌات القائمة.

سلط مندوب األرجنتٌن الضوء على الحاجة إلى رؤٌة طوٌلة األجل تعكس 
ٌّف مبادئ االتفاقٌة. وأكد  مندوب الهند على تضمٌن التموٌل الخاص بالتك

والقٌاس واإلبالغ والتحقق من الدعم فً االتفاقٌة. حث مندوب جنوب أفرٌقٌا 
ٌّف، والصلة بٌن هدف درجة الحرارة  على أن تتضمن االتفاقٌة: تموٌل التك
ٌّف فً الدورات المعتادة. أكد مندوب  ٌّف، والتعبٌر عن احتٌاجات التك والتك

الٌا على الحاجة إلى المزٌد من الوضوح حول األسالٌب والُنهج أستر
ٌّف.  الُمشتركة للتخفٌف والتك

وبعد مناقشة ُسُبل الُمضً قُُدماً، وافقت األطراف على فصل المناقشات بٌن 
ٌّف والخسائر واألضرار والنظر فً إمكانٌة تكوٌن مجموعات منبثقة عن  التك

 المجموعات الرئٌسٌة.
 

د الظهٌرة، أجابت األطراف على األسئلة التً وزعها الرئٌسان وفً فترة بع
ٌّف أشار مندوب مجموعة  المتشاركان ٌوم االثنٌن. وفٌما ٌتعلق بالتك

/الصٌن إلى مجاالت التوافق وسلط الضوء على عدة أمور من بٌنها: 77الـ
العالقة بٌن الجهود الفردٌة والجهود الجماعٌة. وحث مندوب االتحاد 

على المزٌد من التفكٌر فً الفرق بٌن الهدف/ الرؤٌة والجهود  األوروبً
 الجماعٌة.

 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عن قلقه حول إٌجاد صلة بٌن تموٌل عبَّر مندوب 

ٌّف ومستوى التخفٌف الُمحقق عالمٌاً. أكد مندوب جزر مارشال على  التك
مندوب السودان إلى الصلة بٌن أهداف التنمٌة المستدامة والمؤشرات. أشار 

ٌّف.  االهتمام الُمشترك فً زٌادة أعمال ونطاق التك
/الصٌن على تجاوز 77مجموعة الـوحول الخسائر واألضرار، حث مندوب 

مرحلة "االعتراف واالقرار" بالموضوع وطالب بعمل ترتٌبات مؤسسٌة. 
قترحة ناقش مندوب توفالو نٌابة عن أقل البلدان نمواً الترتٌبات المؤسسٌة الم

الخاصة بهم وتتضمن جهة خاصة تتولى حاالت النزوح ولجنة فنٌة. ذكر 

مندوب المملكة العربٌة السعودٌة نٌابة عن الدول النامٌة متقاربة التفكٌر أن 
 آلٌة وارسو الدولٌة ٌجب أن ٌتم تضمٌنها كجزء أساسً فً االتفاقٌة.

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة التعامل مع الخسائر واألضرار اقترحت مندوبة 
من خالل مقررات مؤتمر األطراف وأضافت أنها ال تتوقع "انتهاء أعمال" 

 آلٌة وارسو الدولٌة.
 

أكد مندوب جاماٌكا، ومندوب غانا نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة، ومندوب 
وضوعات المتعلقة بالدول أقل البلدان نمواً على الحاجة إلى االبقاء على الم

 الُمعرضة للمخاطر فً االتفاقٌة.
المتشارك عن أنه سٌتم تشكٌل مجموعتٌن منبثقتٌن ٌوم  ُمٌسرأعلن غورٌرو ال

األربعاء حول: الرؤٌة طوٌلة األجل، والهدف، والجهود الجماعٌة، والخسائر 
 واألضرار.

 
( المشاركة فً تولى فوك سٌنج كووك )سنغافورة شفافية اإلجراءات والدعم:

تٌسٌر هذه الجلسة. واصلت األطراف المناقشات منذ مساء ٌوم االثنٌن حول 
 العناصر التً سٌتم تضمٌنها فً االتفاقٌة أم فً مقررات مؤتمر األطراف.

دعم مندوبا بولٌفٌا وفنزوٌال المقترح المقدم مساء ٌوم االثنٌن من مندوب 
تفكٌر والذي ٌنادي بعدة أمور من الصٌن نٌابة عن الدول النامٌة متقاربة ال

بٌنها: إعادة تنظٌم نص القرار الموجود فً األداة بترتٌب "منطقً": شفافٌة 
ٌّف، وضمان القٌاس واإلبالغ والتحقق  أعمال التخفٌف، وشفافٌة أعمال التك
الخاص بالدعم بصفة عامة، واإلبالغ عن الدعم، والتحقق من الدعم، 

 دم والذي تم الحصول علٌه.والمعلومات حول الدعم الُمق
 

د مندوب بوتسوانا ومندوب أنجوال نٌابة عن أقل البلدان نمواً على أهمٌة  شدَّ
مندوب  تموٌل بناء القدرات للقٌام بأعمال القٌاس واإلبالغ والتحقق. أشار

مالٌزٌا إلى صعوبات َتَتُبع الدعم. طالب مندوب بنما نٌابة عن ائتالف بلدان 
المبادرة المعززة الغابات المطٌرة بالتمٌٌز بٌن األعمال الجاهزة للتنفٌذ مثال 

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان 
 التوضٌح وتتضمن الزراعة.النامٌة، وتلك التً تتطلب المزٌد من 

وبعد عدة مناقشات مختصرة سلط كووك الٌمٌسر المتشارك الضوء على إدارة 
التحول من األنظمة القائمة. كما أشار إلى المناقشات الخاصة بضمان تعزٌز 
الدعم على مستوٌٌن: األول القٌاس واإلبالغ والتحقق الخاص بالدعم الُمقدم 

اً دعم الدول النامٌة للمشاركة بفعالٌة فً والذي تم الحصول علٌه، وثانٌ
األنظمة الحالٌة للقٌاس واإلبالغ والتحقق ونظام القٌاس واإلبالغ والتحقق لما 

. ووافقت األطراف على البدء فً مناقشات حول الدعم للمشاركة 2020بعد 
 فً القٌاس واإلبالغ والتحقق وذلك صباح ٌوم األربعاء.

 
نج )النروٌج( المشاركة فً تٌسٌر هذه الجلسة. تولى جورج بورست التمويل:

/الصٌن إلى الركائز األساسٌة 77مجموعة الـأشار مندوب بولٌفٌا نٌابة عن 
وهً االلتزامات، ونطاق الموارد، والمصادر، والقٌاس واإلبالغ والتحقق. 
طالب مندوب مالوي نٌابة عن أقل البلدان نمواً بتضمٌن االستثمارات المبنٌة 

نح. أكد مندوب جنوب أفرٌقٌا نٌابة عن المجموعة اإلفرٌقٌة ومندوب على الم
الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً على عدة كوستارٌكا نٌابة عن 

 أمور من بٌنها االلتزامات حول نطاق التموٌل.
الدول النامٌة متقاربة التفكٌر عن قلقه من أعرب مندوب األكوادور نٌابة عن 

ارة إلى  النطاق والمصادر. وطالب مع العدٌد من مندوبً الدول عدم االش
ٌّف والوضوح حول دور اللجنة الدائمة المعنٌة  النامٌة باإلشارة إلى تموٌل التك

 بالتموٌل. ذكر مندوب كندا ونٌوزٌلندة أن المؤسسات القائمة ٌجب أن تستمر.
م المزٌد من الدول أكد العدٌد من مندوبً الدول المتقدمة على الحاجة إلى قٌا

بحشد التموٌل والحاجة إلى حشد التموٌل من كل المصادر. أعرب مندوب 
بلٌز، نٌابة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة عن أسفه حول تضمٌن 
"الدٌنامٌكٌة" فً تعبئة وحشد الموارد. ذكر مندوب النروٌج أن "الدٌنامٌكٌة" 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
الرابطة در. أكد مندوب تتضمن تحدٌثات دورٌة وتضمٌن وإدراج كل المصا

المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً على أن األموال العامة هً المصدر 
الرئٌسً، وأن ٌتم استكمالها بالمصادر الخاصة والمصادر البدٌلة. طالب 

 مندوب البرازٌل بضرورة توقع حجم  التموٌل.
 

تتضمن حشد أكد مندوب الٌابان على عملٌة التموٌل من أجل التنمٌة والتً 
التموٌل الخاص. عارض مندوبو المجموعة األفرٌقٌة والهند والمملكة العربٌة 
السعودٌة اإلشارة إلى العملٌات الخارجٌة. عبَّر العدٌد من األطراف عن 

 استعدادهم لمناقشة الشفافٌة.
وسوف  قامت األطراف بتكوٌن مجموعة منبثقة حول الترتٌبات المؤسسٌة،

 /الصٌن تقدٌم التقارٌر للمجموعة الُمٌسرة.77مجموعة الـٌتولى مندوبا كندا و
 

طلب الُمٌسر المتشارك  أرتور رونج مٌتسجر )االتحاد  بناء القدرة:
األوروبً( من األطراف تقدٌم وجهات نظرهم حول وضع النص فً أداة 

ا. أكدت العدٌد الرئٌسٌن المتشاركٌن، وإذا كانت هناك عناصر لم ٌتم تناوله
من األطراف على أهمٌة  موضوع تعزٌز بناء القدرات وٌشمل ما قبل 

 والذي ٌمكن أن ٌتم تناوله من خالل مقررات مؤتمر األطراف. 2020
/الصٌن ومندوب جاماٌكا نٌابة 77طالب مندوب الصٌن نٌابة عن مجموعة الـ

عن المجموعة عن تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، ومندوب سوازٌالند نٌابة 
األفرٌقٌة ومندوب المملكة العربٌة السعودٌة نٌابة عن البلدان النامٌة متقاربة 
التفكٌر ومندوب السنغال نٌابة عن أقل البلدان نمواً بأن تعمل االتفاقٌة على 

 إنشاء آلٌة لبناء القدرات.
ٌُفضل استخدام منتدى أشار مندوب  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى أنه 

ان لبناء القدرات فً االتفاقٌة الجدٌدة. وأشار مندوب االتحاد األوروبً دٌرب
إلى أنه سوف ٌتم النظر فً إنشاء اآللٌة الجدٌدة بعد أن ٌتم استكمال مراجعة 

 الجهود الحالٌة.
عبرت العدٌد من األطراف عن قلقها إزاء عدم الربط بٌن الجهود الدولٌة لبناء 

الواقع، باإلضافة إلى نقص التنسٌق بٌن  القدرات والنتائج الموجودة فً
الُمٌَسر المؤسسات التً تقوم بمهام بناء القدرات. طالب رونج مٌتسجر 

المتشارك بأن ٌقوم مندوب سوازٌالند بتٌسٌر أعمال المجموعة المنبثقة  
الخاصة بعناصر مقررات مؤتمر األطراف حول برنامج العمل الفعال لبناء 

. وأشار إلى أن المجموعة سوف تناقش ٌوم 2020القدرات لفترة ما قبل 
األربعاء تعزٌز الترتٌبات المؤسسٌة سواء من خالل اآللٌة الجدٌدة أو من 

 خالل اإلجراءات األخرى.
 

من األطراف  طلب الُمٌَسر المتشارك آٌا ٌوشٌدا )الٌابان( :5مسار العمل 
ٌولٌه/ تموز  22تقدٌم وجهات نظرهم حول مسودة القرار الذي تم توزٌعه فً 

بت العدٌد من  2012 وبصفة خاصة حول عملٌة الفحص التقنً. َرحَّ
 األطراف بالمسودة كنقطة بداٌة للمناقشات.

ٌّف  طالب مندوب الهند بالتوسع فً عملٌة الفحص التقنً لتشمل التك
التقنٌٌن حول التكنولوجٌا والتموٌل. اقترح مندوب  واجتماعات الخبراء

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً عقد كولومبٌا نٌابة عن 
 اجتماعات إقلٌمٌة للخبراء التقنٌٌن. 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة دعم مندوبو جمهورٌة كورٌا، والنروٌج، و
القرار على التخفٌف مع وجود ونٌوزٌلندة وسوٌسرا وكندا قصر نطاق مسودة 

ٌّف حٌث أن أعمال التخفٌف تؤدي إلى فوائد مشتركة  توجه محدود نحو التك
ٌّف الحالٌٌن فً  ٌّف. كما أكدوا على استخدام مؤسسات وخبراء التك فً التك

ٌّف وعلى امكانٌة عقد اجتماعات مماثلة ال جتماعات الخبراء التعامل مع التك
لندا وسوٌسرا على تعدٌل اختصاصات ومهام التقنٌٌن. حث مندوبا نٌوزٌ

 الكٌانات األخرى إذا كانت غٌر مالئمة بدالً من إنشاء مؤسسة جدٌدة.
طالب مندوب بنجالدٌش نٌابة عن أقل البلدان نمواً ومندوب جنوب أفرٌقٌا 
بتحوٌل نتائج ومخرجات اجتماعات الخبراء التقنٌٌن إلى التنفٌذ على أرض 

 الواقع.
ب مندوب الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة و جمهورٌة كورٌا، وَرحَّ

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، ونٌوزٌلندة، وكندا ، والنروٌج، ووالكارٌبً
 بالتركٌز على دور األطراف األخرى بخالف الدول.

ٌوم األربعاء ٌتولى  وافقت األطراف على االجتماع فً جلسة غٌر رسمٌة
 مندوب جنوب أفرٌقٌا تٌسٌر أعمالها للتركٌز على عملٌة الفحص التقنً.

 
اقترح الُمٌسر المتشارك فرانس بٌرٌز )سوٌسرا( أن ٌتم مواصلة  التخفيف:

النظر فً القضاٌا كما تم وضعها فً األداة واستخدام المجموعات المنبثقة 
ضوعات التً تتطلب المزٌد من للوصول إلى الفهم المشترك. وحدد المو

المناقشة وهً: تدابٌر االستجابة، والجهود الجماعٌة والروابط مع الهدف 
طوٌل األجل، والتوازن بٌن االتفاقٌة والقرارات، والتدرٌج،  واستخدام 

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج األراضً، و
 نامٌة والنقل الدولً.وتدهور الغابات فً البلدان ال

أشار مندوب جنوب أفرٌقٌا إلى المجموعة المنبثقة حول التباٌن والتفاوت فً 
المسئولٌات وأشار إلى االهتمام بالمناقشات وتنوع وجهات النظر. أشار 
مندوب بولٌفٌا إلى المجموعة المنبثقة حول القضاٌا غٌر السوقٌة وأشار إلى 

 لموضوع.عدم الوصول إلى اتفاق حول هذا ا
بٌنما أبدى عدد من األطراف أسفه حول قصر الوقت المتبقً للتفاوض قبل 
الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف، تنوعت وجهات النظر حول فائدة 
المجموعات المنبثقة وكٌفٌة االستمرار فً المفاوضات. تم تقدٌم مقترحات 

ونقل القضاٌا من الجزء حول استخدام المجموعات المنبثقة للتعمق فً الفهم، 
الثالث من األداة )األحكام التً ٌتطلب تحدٌد موقعها المزٌد من التوضٌح( إلى 
األقسام الخاصة باالتفاقٌة أو القرارات، ومناقشة القضاٌا طبقاً للموضوعات 

 أو التنقل من فقرة إلى فقرة فً النص.
 

ة المنبثقة حول وبعد مناقشة ُمكثفة، وافقت األطراف على استمرار المجموع
التفاوت والتباٌن، وأن تجتمع المجموعة المنبثقة الخاصة بالتنفٌذ المشترك 
طبقاً لما هو ُمحدد من قبل، وأن ٌعرض الُمٌسران المتشاركان الشرٌحة التً 
تتضمن العناوٌن الُمحددة من أداة  الرئٌسان المتشاركان وموضع هذه 

 وعة الُمٌسرة.العناوٌن وذلك فً االجتماع التالً للمجم
 

تولت سارة باعشن )المملكة العربٌة السعودٌة(  أحكام إجرائية ومؤسسية:
 المشاركة فً تٌسٌر المناقشة.

وافقت العدٌد من األطراف على أن الفقرات الخاصة بالهٌئة اإلدارٌة فً 
من األداة )حول االتفاقٌة( تعتبر   كافٌة لخدمة االتفاقٌة الجدٌدة.  1الجزء 

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً مندوب كولومبٌا نٌابة عن  ذكر
ومندوب النروٌج وكندا أن الدول التً ال تقوم بالتصدٌق على االتفاقٌة ال 

 ٌجب أن تشترك فً اتخاذ القرارات لدى الهٌئة اإلدارٌة.
اخلً اقترح مندوب السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة مناقشة النظام الد

وفترات عقد االجتماعات الخاصة بالهٌئة اإلدارٌة. ذكر مندوب الهند نٌابة 
الدول النامٌة متقاربة التفكٌر أن التفاصٌل ٌمكن أن ٌتم تحدٌدها فً عن 

مراحل الحقة. أشار مندوب المملكة العربٌة السعودٌة أن النظام الداخلً 
اقترح مندوب االتحاد  لمؤتمر األطراف ٌجب ٌنطبق على االتفاقٌة الجدٌدة.

األوروبً أن االتفاقٌة ٌمكن أن تحدد النظام الداخلً الخاص بها. اقترح 
الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً أن ذلك األمر ٌجب أن مندوب 

من األداة الخاصة  1تتم مناقشته فً سٌاق الفقرة الموجودة فً الجزء 
 بالتصوٌت.

 
الوالٌات المتحدة التفاقٌة، أشار مندوبو وحول وضع المؤسسات فً ا

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً وأسترالٌا وآخرون األمرٌكٌة و
إلى أنهم ٌفضلون تحدٌد المؤسسات القائمة التً ستخدم االتفاقٌة الجدٌدة طبقاً 

 لكل حالة على حدة فً األقسام ذات الصلة.
مٌة متقاربة التفكٌر والمجموعة األفرٌقٌة دعم مندوبو النروٌج، والدول النا

وجود أحكام عامة حول وضع المؤسسات. أشار مندوب جاماٌكا نٌابة عن 
تحالف الدول الجزرٌة الصغٌرة، إلى ضرورة وجود ترتٌبات مؤسسٌة جدٌدة 

لتعزٌز المؤسسات. وقال مندوب البرازٌل أن األحكام الخاصة بوضع  
 تجنب االزدواجٌة.وإرساء المؤسسات  تساعد  على 

وأشارت سارة باعشن المٌسر المتشارك إلى أن المجموعة سوف تبحث 
 دخول االتفاقٌة  فً حٌز التنفٌذ فً اجتماعها المقبل.

 
 في األروقة

التقت الوفود  للمرة األولى  فً المجموعات المنبثقة ٌوم الثالثاء. ورحب 
موعات الصغٌرة  البعض بهذا  التطور، وأعرب عن أمله فً أن هذه المج

غٌر الرسمٌة من شأنها أن تزٌد من وتٌرة المناقشات وتؤدي إلى تقدٌم 
خٌارات واضحة أو حتى   مقترحات مقبولة بشأن القضاٌا الرئٌسٌة، بما فً 

 ذلك التفاوت والتباٌن فً المسئولٌات.
وفً الوقت نفسه، شعر أعضاء آخرون  بأنهم محاصرون بسبب كثرة 

الرسمٌة، ال سٌما  بالنسبة  للوفود الصغٌرة، وٌرجع ذلك االجتماعات غٌر 
جزئٌا إلى نقص األموال المتاحة فً الصندوق االستئمانً للمشاركة. أعرب 
أحد أعضاء الوفود   عن أسفه وقال  "هناك عدد كبٌر  من االجتماعات 
ستنعقد بعد ظهر هذا الٌوم ٌزٌد عددها  على عدد أفراد الوفد الذي انتمً إلٌه 

." 
بحلول نهاٌة الٌوم األول للمجموعات المنبثقة، تعثرت المفاوضات حول 
موضوع   التخفٌف بسبب المناقشات حول مدى فائدة مثل هذه المجموعات. 
وتعلٌقا على أملها فً تحقٌق تقدم فً بداٌة المجموعة  الُمٌَسرة ، أشارت 

المتحركة  إحدى المراقبات إلى أن المفاوضٌن "ساروا مباشرة فً الرمال 
الخاصة بالمناقشات اإلجرائٌة". وحٌث أن  المجموعات المنبثقة تعتبر من 

األمور المستحدثة ، فقد ترك العدٌد من أعضاء الوفود  مركز المؤتمرات  
ولدٌهم األمل فً إن هذه المجموعات ٌمكن أن تدفع إلى إحراز  التقدم 

 ."  ومعقداً المطلوب  فً النص  الذي "ال ٌزال طوٌاًل 


