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 الثانيةالدورة من  العاشرالجزء  
مل المخصص اللفريق الع

ني بمنهاج ديربان للعمل عالم
 4#    المعزز

 األحداث الرئيسية للمؤتمر الُمنعقد في بون
 2102 سبتمبر/ ايلول   2 األربعاء

 عاشرالجزء التواصل انعقاد  2012سبتمبر/ آٌلول  2فً ٌوم األربعاء 
من الدورة الثانٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 
المعّزز فً بون، ألمانٌا. اجتمع أعضاء الوفود فً مجموعات ُمٌّسرة فً 
ٌّؾ والخسائر واألضرار، والتكنولوجٌا، والتموٌل،  الصباح وناقشوا: التك

قدرة والتموٌل والشفافٌة، وناقشوا فً فترة بعد الظهٌرة: التخفٌؾ وبناء ال
واألطر الزمنٌة. كما ناقشوا فً الفترة المسائٌة األحكام اإلجرائٌة 

(. وانعقدت طوال 2020)طموح ما قبل  2والمؤسسٌة ومسار العمل 
الٌوم االجتماعات ؼٌر الرسمٌة للمجموعات الُمٌّسرة. كما اجتمع فرٌق 

للعمل  االتصال الخاص بالفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
 المعّزز فً جلسة تقٌٌم فً المساء.

 
 المجموعات الُميّسرة

 التكّيف والخسائر واألضرار
تولى أندرٌا ؼورٌرو )كولومبٌا( تٌسٌر أعمال هذه الجلسة. أكد مندوب 

/الصٌن على أهمٌة اإلقرار بأولوٌات 77بولٌفٌا نٌابة عن مجموعة الـ
مندوب النروٌج النظر فً الهدؾ العالمً  التنمٌة فً الدول النامٌة. اقترح

ٌّؾ فً مجموعة ُمٌّسرة حول "الهدؾ" وذلك بؽرض تحقٌق المساواة  للتك
 مع هدؾ التخفٌؾ.

الوالٌات المتحدة /الصٌن بدعم من مندوب 77ذكر مندوب مجموعة الـ
ٌّؾ ٌجب أن ٌتم توجٌهها بواسطة أفضل العلوم  األمرٌكٌة أن جهود التك

افة إلى المعارؾ التقلٌدٌة إذا كان ذلك مالئماً. كما طالب المتاحة ، باإلض
الرابطة ٌده فً ذلك مندوب شٌلً نٌابة عن أبمناقشة الروابط مع الدعم و

المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ومندوب ؼانا نٌابة عن المجموعة 
 األفرٌقٌة.

وشٌلً على  أقل البلدان نمواً ومندوبا كنداأكد مندوب توفالو نٌابة عن 
الُنهج واألسالٌب النابعة من كل دولة. كما أكد مندوبا الٌابان وجمهورٌة 
كورٌا على أهمٌة التقٌٌم والمتابعة. عارض مندوب أقل البلدان نمواً 

 استخدام مصطلح "ترسٌخ".
اقترح مندوب االتحاد األوروبً مناقشة إذا ما كان سٌتم تضمٌن البالؼات 

ٌّؾ  الوطنٌة والعملٌات األخرى فً االتفاقٌة أم فً المتعلقة بخطط التك
/الصٌن على 77مقررات مؤتمر األطراؾ، ووافق مندوب مجموعة الـ

ذلك.طالب مندوب نٌوزٌلندة باستخدام آلٌات إعداد التقارٌر الحالٌة وأشار 
إلى أن مقررات مؤتمر األطراؾ سوؾ تساعد على  اتخاذ إجراءات قبل 

2020. 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من فرض وتحدٌد محتوٌات حذر مندوب 

ٌّؾ الخاصة بالدول، ودعمه فً ذلك مندوب جاماٌكا.  بالؼات التك
أقل البلدان نمواً واالتحاد األوروبً وتنزانٌا طالب مندوبو المكسٌك و

باإلشارة إلى الُنُهج واألسالٌب التً تراعً النوع االجتماعً وأكدت 
ُهج واألسالٌب المعتمدة على حقوق اإلنسان بعض األطراؾ على النُ 

 واألنظمة االٌكولوجٌة.
تولى توسً مبانو مبانو )جمهورٌة الكونؽو  نقل التكنولوجيا:

الدٌموقراطٌة( تٌسٌر أعمال هذه الجلسة. اشتركت األطراؾ فً مناقشة 
/الصٌن النظر فً 77إجرائٌة. اقترح مندوب الصٌن نٌابة عن مجموعة الـ

لتً تشهد اختالفاً محدوداً فً وجهات النظر والقضاٌا المجاالت ا
الموجودة فً الجزء الثالث من األداة )األحكام التً ٌتطلب تحدٌد 

 موضعها المزٌد من التوضٌح(.
شجع مندوب المكسٌك على أن ٌتم وضع األحكام الموجودة حالٌاً فً 

األطراؾ. الجزء الثالث  إما فً  أجزاء االتفاقٌة أو فً  مقررات مؤتمر 

أكد مندوبا فنزوٌال واألرجنتٌن على الحاجة إلى العمل على النص. اقترح 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مندوبو اإلمارات العربٌة المتحدة والٌابان و

والمكسٌك النظر فً فئات االتفاق فً الرأي بهدؾ هٌكلة المناقشات حول 
 القسم الخاص بالتكنولوجٌا فً االتفاقٌة.

دوب سوازٌالند نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة أن االقتراح أوضح من
ٌُقدم  الُمقدم منهم حول إطار للعمل الُمعزز ال ٌخلق مؤسسات جدٌدة ولكنه 

وٌقدم مراجعات للمؤسسات  ،مشورة وتوجٌه على المدى المتوسط والبعٌد
القائمة. ودعم مندوب االتحاد األوروبً المزٌد من المناقشات حول إطار 

/الصٌن أن اإلطار هو "األساس" الذي 77مجموعة الـل. ذكر مندوب العم
 ٌمكن أن ٌتضمن القٌاس واإلبالغ والتحقق والعقبات.

وبعد القٌام بمناقشة إجرائٌة حول المجموعات المنبثقة، وافقت األطراؾ 
على تكوٌن مجموعة منبثقة حول إطار العمل الُمعزز وٌتولى مندوب كندا 

 تٌسٌر أعمالها.
تولى جورج بورستنج )النروٌج( تٌسٌر أعمال هذه الجلسة فً  التمويل:

فترتً الصباح وبعد الظهٌرة. وبعد اإلشارة إلى مناقشات المجموعة 
المنبثقة التً جرت صباح ٌوم األربعاء حول زٌادة التموٌل أكد مندوب 
اإلكوادور على عدة أمور من بٌنها: صعوبة مناقشة زٌادة التموٌل دون 

ح اإلجراءات التً سٌتم تموٌلها، وعدم التوازن بٌن إجراءات ودعم توضٌ
المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً، والتفاوت بٌن 

 األطراؾ.
/الصٌن بالوضوح حول 77طالب مندوب بولٌفٌا نٌابة عن مجموعة الـ

متى وكٌؾ سٌتم مناقشة مقترحاتهم حول الترتٌبات المؤسسٌة وزٌادة 
 .التموٌل

وتلخٌصاً للمناقشات التً جرت مع الرئٌسٌن المتشاركٌن للفرٌق العامل 
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز، أشارالُمٌّسر المتشارك 
بورستنج إلى المناقشات المستمرة مع الُمٌّسرٌن المتشاركٌن لمجموعة 

ٌّؾ. أعر ب الشفافٌة وإلى احتمال عقد اجتماع مشترك مع مجموعة التك
مندوبا الكوٌت والصٌن عن قلقهما إزاء عقد اجتماعات مشتركة. اقترح 
مندوبا كندا وأسترالٌا مناقشة البٌئات التمكٌنٌة. اقترح مندوب مجموعة 

/الصٌن االستعانة بتقارٌر االتفاقٌة اإلطارٌة حول التموٌل طوٌل 77الـ
على مناقشة  األجل كأساس لفهم البٌئات التمكٌنٌة. كما أكد مندوب أسترالٌا

 الدعم ألكثر البالد الُمعرضة للمخاطر.
وبعد القٌام بمناقشة إجرائٌة، أشار الُمٌّسر المتشارك بورستنج إلى أنه 
سٌتم تخصٌص الوقت طبقاً لالهتمامات التً ُتعبر عنها المجموعة ودعا 

 األطراؾ إلى تقدٌم مقترحات للتقارب فً اآلراء.
رة إلى مناقشات المجموعة المنبثقة حول وفً فترة بعد الظهٌرة، تم اإلشا

االلتزامات/ اإلجراءات التً ُعقدت فً فترة بعد الظهٌرة. سلط مندوب 
السوٌد الضوء على اتساع نطاق االلتزامات، والحاجة إلى التزامات/ 

ز تقدٌم الموارد والقدرة على توقعها إجراءات جدٌدة فً االتفاقٌة، وتعزٌ
التمكٌنٌة والمخاوؾ ذات الصلة حول السٌادة وزٌادتها، وأهمٌة البٌئات 

ٌُمكن أن تستفٌد من المقترحات  الوطنٌة. وأشار إلى أن بعض المجاالت 
/الصٌن الضوء على المقترحات 77مجموعة الـالنصٌة. سلط مندوب 

الُمقدمة من المجموعة وحث األطراؾ على الوصول إلى مقترحات 
 نصٌة.

ك سٌنج كووك )سنؽافورة( المشاركة تولى فو شفافية اإلجراءات والدعم:
 فً تٌسٌر أعمال هذه الجلسة.

طالب مندوب جنوب أفرٌقٌا نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة وبدعم من 
الصؽٌرة  تحالؾ الدول الجزرٌةمندوب جزر  البهاما نٌابة عن 

باالعتراؾ بأن الدول النامٌة تحتاج إلى دعم إضافً من الدول المتقدمة 
للمشاركة بفعالٌة فً نظام القٌاس واإلبالغ والتحقق. أقر مندوبو االتحاد 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وسوٌسرا وأسترالٌا بحاجة الدول األوروبً و

ق الموسع حول هذه النامٌة للدعم وأشار مندوب البرازٌل إلى االتفا
 القضٌة.

طالب مندوب االتحاد األوروبً بوجود إطار عمل مشترك وُمعزز وٌتسم 
بالمرونة حول الشفافٌة وٌعتمد على النظام الحالً  للقٌاس واإلبالغ 
والتحقق. شرح مندوب نٌوزٌلندة ودعمه فً ذلك مندوب أسترالٌا أن 

ج مختلفة وأن ٌتطور "النظام الموحد" ٌجب أن ٌسمح بوجود أسالٌب وُنهُ 
 بصفة مستمرة.

ٌُقدم  ذكر مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن نظام الشفافٌة ٌجب أن 
معلومات وتعقٌبات وٌعمل على بناء القدرات وٌساعد فً بناء القدرات 
ولٌس فقط تقدٌم األموال. سلط مندوب البرازٌل الضوء على الوقت 

واإلبالغ والتحقق على المستوى المطلوب لبناء أنظمة فّعالة للقٌاس 
 الوطنً.

ذكر مندوب الٌابان أن نظم القٌاس واإلبالغ والتحقق من الدعم ٌجب أن 
ٌتم تضمٌنها فً االتفاقٌة ولكنه طالب بالمزٌد من الوضوح فً الصٌاؼة 
الحالٌة. وافقت األطراؾ على عقد مجموعة منبثقة لتقصً الحقائق حول 

وعة أخرى لتحدٌد قائمة بالموضوعات التفاوت فً المسئولٌات ومجم
 المتعلقة بالنظم المحاسبٌة.

تولى أرتور رونج مٌتسجر )االتحاد األوروبً( تٌسٌر  بناء القدرات:
أعمال هذه الجلسة. أشار مندوب سوازٌالند إلى أعمال المجموعة المنبثقة 

فٌما  2020التً ُعقدت ٌوم الثالثاء حول "المعالم األساسٌة" لما قبل 
علق ببناء القدرات، وسلط الضوء على االتفاق فً اآلراء حول أهمٌة: ٌت

الوضوح فً احتٌاجات بناء القدرات، عمل بناء للقدرات بصورة سرٌعة 
وفّعالة وتتسم بالتنسٌق واالتساق، والقٌاس واإلبالغ والتحقق من دعم بناء 

 القدرات، والمنظور طوٌل األجل والمستدام حول بناء القدرات.
ٌباً بالمناقشات المثمرة حول ما هو مطلوب، طالب مندوب الٌابان وترح

إلى  أن  بالنظر فً "الكٌفٌة". أشار مندوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
النص الخاص بالقٌاس واإلبالغ والتحقق وبناء القدرات ٌنقصه كٌفٌة 
التفعٌل الواقعً. طالب مندوب المملكة العربٌة السعودٌة ومندوب الصٌن 

/الصٌن ومندوب جاماٌكا نٌابة عن تحالؾ الدول 77مجموعة الـٌابة عن ن
الجزرٌة الصؽٌرة ومندوبو سوازٌالند واألرجنتٌن وجامٌٌا بتضمٌن 
ترتٌبات مؤسسٌة جدٌدة فً االتفاقٌة. اقترح مندوب االتحاد األوروبً 
تعزٌز الترتٌبات المؤسسٌة من خالل مقررات مؤتمر األطراؾ 

لة الثالثة إلطار عمل بناء القدرات. ذكر مندوب أسترالٌا والمراجعة الشام
أن بناء القدرات ٌجب أن ٌتوافق مع الظروؾ الوطنٌة وتساءل حول قدرة 
اآللٌة الدولٌة على "المستوى الكلً" على إنجاز هذه المهمة. طالب 
مندوب ؼانا المجموعة بتقسٌم القضاٌا إلى ثالثة جداول لفصل القضاٌا 

تبقٌة. طالب مندوب السودان بالبدء فً مناقشة النص "الصعبة" الم
النظر فً القضاٌا التً سٌتم تضمٌنها فً  مباشرة. وافقت األطراؾ على

 االتفاقٌة ٌوم الخمٌس.
 

تولى فرانس بٌرٌز )سوٌسرا( المشاركة فً تٌسٌر أعمال هذه  التخفيف:
المشترك، عرض الجلسة. باإلشارة إلى المجموعة المنبثقة حول التنفٌذ 

مندوب البرازٌل مسودة فقرتٌن حول: إعداد واإلبالغ عن وتنفٌذ 
المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً من ِقَبل األطراؾ، 

 والترتٌبات الخاصة بالمساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً.
شار مندوب إلى المجموعة المنبثقة حول التفاوت فً المسئولٌات أ وإشارةً 

جنوب أفرٌقٌا إلى االتفاق على أن التفاوت فً المسئولٌات هو محور 
المفاوضات وأنه لن ٌتم حله إال بقرار سٌاسً. ثم تقدمت العدٌد من 
األطراؾ بوجهات نظرها حول جدول الُمٌّسر المتشارك الخاص بقضاٌا 

شة التخفٌؾ المتضمنة فً األداة، وطالب مندوب سانت لوسٌا بوقت لمناق
 مرفقات االتفاقٌة.

بدأت األطراؾ فً عقد مناقشات نصٌة حول الجهود الجماعٌة فً 
االتفاقٌة. ورحبت باإلشارة إلى هدؾ درجة الحرارة، وأكد مندوب االتحاد 
األوروبً على تفعٌل الهدؾ وٌتضمن مفاهٌم الدرجة القصوى والتخفٌض 

كمً الكمً لالنبعاثات.عارض مندوب الهند تضمٌن التخفٌض ال
لالنبعاثات فً القسم الخاص بالتخفٌؾ. طالب مندوبا جنوب أفرٌقٌا 
والنروٌج بأن ٌتم ذكر الهدؾ من درجة الحرارة فً القسم العام. أشار 

ٌُفضل اإلشارة إلى هدؾ مندوب  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى أنه 
درجة الحرارة فً المقدمة واإلشارة إلى صافً االنبعاثات الصفرٌة أو 
تعادل الكربون فً المقررات. عارض مندوب جزر مارشال ذلك وأكد 
على الحاجة إلى مسارات ذات إمكانٌات واحتماالت أعلى للوصول إلى 

 هدؾ درجة الحرارة طوٌل األجل.

تولى روبرتو دوندٌش )المكسٌك( المشاركة فً تٌسٌر  األطر الزمنية:
 النظر فًأعمال هذه الجلسة وطلب من األطراؾ االستمرار فً 

المالحظات المقدمة منذ  ٌوم الثالثاء حول القسم الخاص باألطر الزمنٌة 
 فً االتفاقٌة.

ذكر مندوب الهند أن الفقرات "عملٌة وقابلة للتنفٌذ" وأشار إلى ان 
المراجعة ٌمكن أن تكون أداة مرجعٌة ولكن ال ٌجب أن تتم مراجعة 

 التعدٌالت الفردٌة.
مندوبا األردن والجزائر أن المراجعة ال ٌجب أن تقتصر على  ذكر

ٌّؾ ٌتبع منطق مختلؾ عن  التخفٌؾ، أشار مندوب األرجنتٌن إلى أن التك
أقل البلدان نمواً المنطق الخاص بالتخفٌؾ. ذكر مندوب توفالو نٌابة عن 

أن ذلك ٌجب أن ٌنطبق على التخفٌؾ وُسُبل التنفٌذ ولكن اإلجراءات 
بكل منهما ٌمكن أن تكون مختلفة، وأن األطراؾ ٌجب أن تقوم الخاصة 

 فردٌاً وجماعٌاً بزٌادة الطموح.
أشار دوندٌش الُمٌسر المتشارك إلى الروابط المتقاطعة بٌن األقسام وذكر 
أنه الحظ المناقشات فً المجموعة حول الترتٌبات المؤسسٌة واإلجرائٌة 

علق باألطر الزمنٌة. واقترح حٌث ٌعتبر تحدٌد مكان الموضوعات أمر ٌت
حضور الُمٌسرٌن المتشاركٌن من مجموعتً الشفافٌة والتموٌل فً 

 االجتماع القادم للمجموعة. ووافقت األطراؾ على هذا االقتراح.
 جلسة التقييم

أشار أحمد دوؼالؾ )الجزائر( الرئٌس المتشارك للفرٌق العامل إلى قلق 
التقدم ؼٌر المتساوي فً العمل األطراؾ حول وتٌرة العمل. وبمالحظة 

بٌن المجموعات الُمٌّسرة طالب مندوب جنوب أفرٌقٌا نٌابة عن مجموعة 
/الصٌن ومندوب أنجوال نٌابة عن أقل البلدان نمواً ومندوب 77الـ

المالدٌؾ نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ومندوب جواتٌماال 
نٌة والكارٌبً ومندوب بولٌفٌا الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌابة عن 

نٌابة عن التحالؾ البولٌفاري لشعوب أمرٌكا الالتٌنٌة ومندوب السودان 
نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة بالبدء فً المفاوضات الجوهرٌة. ذكر 
مندوب االتحاد األوروبً أن األداة "لٌست نموذجٌة" ولكنه أقر بأنها تعمل 

 على هٌكلة المناقشات.
سوٌسرا نٌابة عن مجموعة السالمة البٌئٌة أن األطراؾ ٌجب  ذكر مندوب

أن تلوم نفسها على االشتراك فً مناقشات إجرائٌة. وطالب بالوصول إلى 
اتفاق فً الرأي بنهاٌة األسبوع حول العناصر الخاصة باالتفاقٌة 
ومقررات األطراؾ حتى  ٌكون لدٌنا نص تفاوضً عند البدء فً الدورة 

ل عمل تجمٌع األطراؾ على أن هذه الدورة ٌجب أن تستكمِ  التالٌة. اتفقت
 آخر للنص.

رحب دوؼالؾ الرئٌس المتشارك بوجود العزم الجماعً لكل األطراؾ 
على "االستعداد لمؤتمر بارٌس" وأشار إلى أن مذكرة السٌنارٌو الخاصة 
بالرئٌسٌن المتشاركٌن والتوضٌح اإلضافً لها حول أسلوب العمل تقدم 

حول الهدؾ من هذه الدورة. وأشار إلى أن الرئٌسٌن المتشاركٌن  توضٌحاً 
سوؾ ٌعقدان اجتماعات ثنائٌة لمناقشة أسلوب العمل فً دورة أكتوبر/ 

 تشرٌن األول.
 

 في األروقة
عند الوصول إلى منتصؾ فترة االجتماع الذي ٌستمر لمدة اسبوع رحب 

تعتبر ذات ٌُمكن أن بعض أعضاء الوفود   "بالتحركات الصؽٌرة، ولكنها 
مؽزى" فً المناقشات الخاصة بالتكٌؾ، وبناء القدرات، والشفافٌة، 
والتنفٌذ المشترك فً إطار التخفٌؾ. ومع ذلك، لم ٌنتشر هذا الحماس 
الصامت بصورة متساوٌة  بٌن المجموعات الٌمٌّسرة  حٌث علق البعض 

ن ٌبدأ المفاوضون على أن   "القضاٌا الثنائٌة" الحتمٌة تظهر دائما فور أ
 فً المناقشات الجوهرٌة.

أظهرت جلسة التقٌٌم نوعا من اإلحباط، حٌث نظرت المجموعات  الى 
األٌام األولى وؼالبها شعور بالندم وشعرت بالقلق  عند النظر إلى بقٌة 
أٌام األسبوع  . وأشار كثٌرون إلى عدم وجود اقتراحات لتقرٌب وجهات 

لى "السرد وتوضٌح المفاهٌم "  فً حٌن انتقد النظر وفوجئوا   بالعودة إ
 آخرون المناقشات اإلجرائٌة.

على الرؼم من أن معظم  أعضاء الوفود طالبوا   بتوجٌهات حول الكٌفٌة 
التً ٌنبؽً أن ٌتقدم بها  العمل، طالب أحد أعضاء الوفود  الدول  

"ال ٌجب أن نلوم بعضنا  :باالشتراك مع بعضها البعض، وأشار بأسى 
البعض، ولكن ٌجب أن نلوم أنفسنا." ومع االستمرار فً عدم الوضوح 

من أعضاء بشأن كٌفٌة استخدام أداة الرئٌسٌن المشاركٌن، ؼادر العدٌد 
ولدٌهم  قلق بالػ إزاء وتٌرة المفاوضات حٌث لم ٌتبقى سوى  الوفود 

الذي اشار إلٌه الرئٌس سبعة  أٌام فقط  من المفاوضات قبل حلول الٌوم 
 المتشارك أحمد دوؼالؾ بأنه  "موعد المفاوضٌن مع التارٌخ". 


