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الذورة مه  الحبدي عشرالجسء  

مل المخصص بللفرٌق الع الثبوٍت

ىً بمىهبج دٌرببن للعمل عالم

 4#   المعسز

 مؤتمر تغيّر المناخ الُمنعقد في بون
 2015أكتوبر/ تشرين األول 21 األربعاء

 
من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص  عشرالجزء الحادي واصل 

أكتوبر. وفً  21للعمل المعّزز انعماده ٌوم األربعاء  المعنً بمنهاج دٌربان
ً لتمٌٌم التمدم  الصباح عمد فرٌك االتصال المفتوح باب العضوٌة اجتماعا
ونالش البنود التً لم ٌتم تؽطٌتها فً المجموعات المنبثمة وتشمل التعرٌفات 

ة: ( ونص المرار. وانعمدت المجموعات المنبثمة طوال الٌوم لمنالش1)المادة 
شفافٌة اإلجراءات والدعم، والتكٌّؾ والخسائر واألضرار، والتموٌل، ومسار 

، والتمهٌد والهدؾ/ عام، واالمتثال واألحكام النهائٌة والتمٌٌم العالمً. 2العمل 
 وفً المساء، انعمد اجتماع لفرٌك االتصال لتمٌٌم التمدم.

 
هاج ديربان الفريق العامل المخصص المعني بمنفريق االتصال المعني ب

 للعمل المعّزز
 

فً فترة الصباح، افتتح أحمد دوؼالؾ )الجزائر( الرئٌس المتشارن جلسة 
التمٌٌم التً استمعت نلى تمارٌر من المجموعات المنبثمة التً ُعمدت ٌوم 

 2الثالثاء حول: تنمٌة ونمل التكنولوجٌا، وبناء المدرات، ومسار العمل 
 والتخفٌؾ والتموٌل.

 
الحادٌة والعشرٌن توبٌانا، فرنسا، نٌابة عن رئاسة الدورة أعرب لورانس 

لمؤتمر األطراؾ والدورة الحادٌة عشرة لمؤتمر األطراؾ العامل بوصفه 
اجتماع األطراؾ فً بروتوكول كٌوتو.. أعرب عن للمه من  وتٌرة التمدم فً 
 عمل المجموعات المنبثمة وحذر أعضاء الوفود من أنه "ال توجد خطة بدٌلة".

 
مجموعة وبالنظر نلى أسلوب العمل، وافمت األطراؾ على ممترح مندوب 

/الصٌن لتكلٌؾ الُمٌسرٌن المتشاركٌن لتبسٌط النص وتحدٌد البدائل التً 77الـ
ٌنظر فٌها األطراؾ وتأجٌل المجموعة المنبثمة الخاصة بالتخفٌؾ بهدؾ 

 /الصٌن من المٌام بالتنسٌك. 77تمكٌن مجموعة الـ
 

فٌما ٌتعلك بالتعرٌفات، لم يتم تغطيتها في المجموعات المنبثقة:  البنود التي
( أشارت األطراؾ نلى أن المنالشات سابمة ألوانها، كما أشارت نلى 1)المادة 

مخاوفها حول المصطلحات التً تم ندخالها فً النص. عارض مندوبو 
مٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والبرازٌل واالتحاد الروسً وبولٌفٌا تض

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن نزالة األحراج تعرٌفات 
البلدان وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة ودعمهم مندوب مالٌزٌا نٌابة عن 

النامٌة متماربة التفكٌر فً المخاوؾ حول تضمٌن تعرٌؾ "المؤثرات 
 المناخٌة".

 
عن المجموعة العربٌة بوجود  طالب مندوب المملكة العربٌة السعودٌة نٌابة

مكان مخصص لتعرٌؾ "تموٌل المناخ". الترح مندوب بولٌفٌا تعرٌؾ آلٌة 
لتنفٌذ النهج واألسالٌب المشتركة للتخفٌؾ والتكٌّؾ لإلدارة المتكاملة 

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة والمستدامة للؽابات كبدٌل عن 
 ات فً البلدان النامٌة.عن نزالة األحراج وتدهور الؽاب

 
كما نالشت األطراؾ االختالفات حول تصنٌؾ األطراؾ من خالل مرفمات 
االتفالٌة أو أي معاٌٌر أخرى. وحول مسودة نص المرار، الترح مندوب 
السودان نٌابة عن المجموعة األفرٌمٌة وضع كلمة "اتفالٌة" بٌن ألواس لكً 

ً جدٌداً نتجنب الحكم الُمسبك على نتائج بارٌس. ال ترح مندوب الصٌن عنوانا
هو: "اتفالٌة بارٌس للتنفٌذ بموجب اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة لتؽٌّر 

 المناخ".
 

وحول ننشاء اللجنة التحضٌرٌة الحكومٌة الدولٌة ، عبرت العدٌد من 
 األطراؾ على للمها والترحت االستعانة بالكٌانات المائمة.

 
المساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً، الترح وفٌما ٌتعلك ب

مندوب االتحاد األوروبً تخصٌص مكان لتحدٌث االلتزامات لبل الدخول فً 
حٌز التنفٌذ والترح وضع نص لضمان عدم التراجع. أعرب مندوب جواتٌماال 

 الرابطة المستملة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً عن أسفه لوجود فجوةنٌابة عن 

للمساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً بٌن األثر اإلجمالً 
درجة  2 -1,5ومستوٌات تخفٌض االنبعاثات المطلوبة لإلبماء على هدؾ 

مئوٌة. الترح مندوب بولٌفٌا عمل تؽٌٌرات لتوضٌح أن المساهمات لٌست 
 مرتبطة فمط بالتخفٌؾ.

 
متماربة التفكٌر أن التموٌل  أضاؾ مندوب الصٌن بالنٌابة عن الدول النامٌة
اإلبالغ عنها بواسطة الدول والتكنولوجٌا ودعم بناء المدرات ٌجب أن ٌتم 

المساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً الخاصة بها. المتمدمة فً 
المساهمات المحددة على الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن محتوى ذكر مندوب 

 اوض بشأنه فً مولع آخر.المستوى الوطنً ٌتم التف
 

ونظراً لعدم وجود تعمٌبات على بمٌة الفمرات، أعلن دوؼالؾ الرئٌس 
 المتشارن استكمال المراءة األولى.

 
الوالٌات فً المساء، افتتح الجلسة دانٌٌل رٌفسناٌدر )جلسة التقييم المسائية: 

 المتحدة األمرٌكٌة( الرئٌس المتشارن للفرٌك العامل.
 

وافمت األطراؾ على تكوٌن مجموعة منبثمة حول التمٌٌم العالمً )المادة 
(. وبعد االستماع نلى ما تم فً المجموعات المنبثمة من الُمٌسرٌن 10

المتشاركٌن، أشار رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارن نلى عدم التوازن والتساوي 
وعات فً التمدم فً العمل بٌن المجموعات وأعرب عن أمله فً أن المجم

التً تُحرز المزٌد من التمدم تستطٌع تشجٌع ونلهام اآلخرٌن. أوضحت 
األطراؾ أن الُمٌسرٌن المتشاركٌن سوؾ ٌمومان بتبسٌط وتحدٌد البدائل لٌوم 

 الخمٌس.
 

أكد مندوب االتحاد الروسً أن التمدم فً عمل المجموعات المنبثمة ألل بكثٌر 
بنٌة على النص بدالً من مجرد من المتولع. وطالب بعمد مفاوضات ُمكثفة م

تحالؾ الدول التجمٌع البسٌط للنص. وأعرب مندوب المالدٌؾ نٌابة عن 
 الجزرٌة الصؽٌرة عن للمه نزاء وتٌرة العمل.

 
ذكر مندوب مالٌزٌا نٌابة عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر أن ممدمة المسم 

ن األلسام األخرى، مكرر( كانت ممترح إلزالة ونلؽاء نص م 2عام )المادة 
وطالب من الُمٌسرٌن المتشاركٌن فً المجموعات المنبثمة األخرى أن ٌضعا 
هذه المادة فً االعتبار. طالب مندوب االتحاد األوروبً بتناول كل عنصر 

 مكرر ضمن الممر والموضع الُمخصص له. 2فً المادة 
 

ديربان  المجموعات المنبثقة من الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج
 للعمل المعّزز

 
تولى آندرٌه جورٌرو )كولومبٌا( وچورچ  التكيّف والخسائر واألضرار:

بورستنج )النروٌج( المشاركة فً تٌسٌر أعمال المجموعة المنبثمة التً 
 انعمدت فً الصباح.

 
(  الخاصة بالتكٌّؾ 1وحول الهدؾ العالمً/ الرؤٌة طوٌلة األجل )الفمرة 

راؾ على نزالة األلواس حول "تعزٌز المدرات ( وافمت األط4)المادة 
التكٌفٌة". تساءل أحد أعضاء الوفود عن مبرر تضمٌن لؽة حول الدول النامٌة 
"شدٌدة التعرض للمخاطر" فً عدة موالع فً النص. وافمت األطراؾ على 

 عمل تشاور ثنائً حول هذا التكرار.
 

( تم نضافة نص 2)الفمرة وفٌما ٌتعلك بالروابط بٌن مستوى التخفٌؾ والتكٌّؾ 
حول مرونة ومماومة األفراد وُسبُل المعٌشة أمام التؽٌٌرات المناخٌة المفاجئة 
وجهود التخفٌؾ "تتماشى مع أحكام/ مبادئ االتفالٌة اإلطارٌة"، وأهمٌة 
التكٌّؾ بؽض النظر عن التخفٌؾ. وحول استجابة التكٌؾ لحموق اإلنسان 

نظر أعضاء الوفود فً ممترحات نصٌة  (3والنوع االجتماعً   )الفمرة 
 متعددة ووافموا على العمل بصورة ثنائٌة لتسوٌة هذه االختالفات.

 
أشارت نحدى المجموعات نلى أن أعضاء الوفود ال ٌجب أن تضع صٌاؼة 
فً ممترحات  المجموعات األخرى ما لم ٌتم لبولها بالكامل، والترح أنه نذا 

كبدٌل نضافً. أشار العدٌد من أعضاء  تم عمل نضافات فإنه ٌجب تضمٌنها
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      2 
 وشرة مفبوضبث األرض 

        ........................      

الوفود نلى أن هذا النهج لن ٌدفع العملٌة نلى األمام. طالب ؼورٌرو الُمٌسر 
المتشارن بتبادل األفكار بهدؾ الوصول نلى اتفاق فً الرأي. ودعا األطراؾ 

 نلى عمل منالشات ثنائٌة حول ممترحاتهم.
 

افك أعضاء الوفود على نلؽاء ( و5وفٌما ٌتعلك بالخسائر واألضرار )المادة 
فمرة حول التعاون الدولً والتضامن، والنظر فً نص المرار فً المجموعة 

 المنبثمة التالٌة.
 

تولى فرانز بٌرٌز )سوٌسرا( وفون سٌنج كوون )سنؽافورة( الشفافية: 
المشاركة فً تٌسٌر أعمال المجموعة المنبثمة  التً انعمدت فً الصباح، 

ً األجزاء التً تم حذفها من النص ثم اتجهت نلى منالشة وبدأت فً النظر ف
النص فمرة بفمرة.  وفٌما ٌتعلك بترسٌخ الشفافٌة أو ووضع نطار لها )الفمرة 

(، نظرت األطراؾ فً الخٌارات واعترضوا على كٌفٌة التعامل مع التماٌز 1
هج والتفاوت فً المسئولٌات وما نذا كان من الضروري التركٌز على اتخاذ من

 ُمكون من لسمٌن أم ال.
 

الترحت بعض األطراؾ أن "الحزم"  هو المضٌة األساسٌة. الترح أحد 
األطراؾ ندخال نص حول   المرحلة االنتمالٌة للدول النامٌة. كما أعرب 
العدٌد من األطراؾ عن للمهم نزاء وضع جدول زمنً محدد حٌث أن 

م، وعادةً ما تكون الجداول المرحلة االنتمالٌة مدرجة بالفعل فً اإلطار العا
 الزمنٌة متباٌنة بٌن مختلؾ األطراؾ.    

 
واختلفت وجهات النظر حول مضمون الفمرة، فمد طلب البعض أن تكون 

الفمرة موجزة وبسٌطة، فً حٌن دعا البعض األخر للتركٌزعلى المبادئ  
ووجود محتوى أكبر. وافمت األطراؾ على نجراء مشاورات ؼٌر رسمٌة 

 .1خٌارٌن واضحٌن بشأن الفمرة لتمدٌم 
 

(، الحظت األطراؾ ضرورة 2فٌما ٌتعلك بالؽرض من نظام الشفافٌة )الفمرة 
تحدٌد المنطك وراء هذه الفمرة، التً تتضمن بعض المفاهٌم األساسٌة مثل: 
االنبعاثات وعملٌات اإلزالة، والتمدم المحرز فً كل من التخفٌؾ والتكٌؾ؛ 

لمابلٌة للممارنة. وأشار أحد األطراؾ نلى ضرورة والتمٌٌم والمراجعة؛ وا
 التأكٌد على المدرة على التعافً من األخطار.

 
اختلفت األطراؾ حول عمل ألسام منفصلة حول اإلجراءات والدعم أم ال، 

كوون المٌسر المتشارن على  النظر فً الروابط بٌن الشفافٌة والتمٌٌم  وحث
ت بٌن التكٌؾ والتخفٌؾ، حٌث تختلؾ العالمً. وأشار البعض نلى االختالفا

طرٌمة فهم المٌاس واإلبالغ والتحمك الخاصة بكل منهما. ووافمت األطراؾ 
على أن ٌموم المٌسران المتشاركان بالتعامل مع الفمرة "تعامال بسٌطاً" استناداً 

 نلى المنالشات الجارٌة.
 

منبثمة التً : خالل فترة الظهٌرة اجتمعت المجموعة الالتمهيد والهدف/عام
 تولى تٌسٌر أعمالها آٌا ٌوشٌدا )الٌابان( وجورج واموكوٌا )كٌنٌا(.

 
فٌما ٌتعلك بالتمهٌد، الترحت بعض األطراؾ ندراج نص جدٌد حول عدة 
أمور من بٌنها: "أسالٌب الحٌاة المستدامة وأنماط االستهالن المستدامة" 

  وحول أهمٌة "تعزٌز التنمٌة االجتماعٌة وااللتصادٌة".
 

والترح البعض األخر دمج النص الحالً حول: حموق اإلنسان وحموق 
الشعوب األصلٌة والمجتمعات المحلٌة والظروؾ واالحتٌاجات الخاصة 
بالدول النامٌة.  ولد أعربت العدٌد من األطراؾ عن للمها نزاء طرٌمة العمل، 

 معربٌن عن أسفهم "نننا الزلنا نموم بتجمٌع النص".
 

(، تم التراح نجراء عدة نضافات على النص 2لؽرض )المادة وفٌما ٌتعلك با
من بٌنها: الهدؾ طوٌل األجل، والتنمٌة المستدامة، وتدابٌر االستجابة، 
وتعزٌز هدؾ االتفالٌة، والظروؾ الوطنٌة. ودعمت العدٌد من األطراؾ 
نعادة التفكٌر فً المنطك الخاص بالمادة من أجل التعبٌر عن هدؾ االتفالٌة 

ٌمة واضحة وموجزة. فً حٌن الترح آخرون حذؾ المادة بأكملها، بطر
 مفسرٌن ذلن بأن كل لسم سوؾ ٌتناول الهدؾ على حدة. 

 
مكرر(، تباٌنت وجهات النظر  حٌث اعتبر  2وفٌما ٌتعلك بالمسم عام )المادة 

بٌنما  شعر البعض أن  المسم ؼٌر  البعض  أن  وجود لسم منفصل أمراً هاماً،
ضروري وننه ٌتداخل مع المنالشات التً تجرٌها مجموعات منبثمة أخرى. 
وألمى أحد األطراؾ الضوء على الفترات الزمنٌة التً تحددها كل دولة 
للمساهمات المحددة على المستوى الوطنً  ممارنة باإلطار الزمنً الذي ٌتم 

وشدد طرؾ أخر على ضرورة اإلشارة نلى تحدٌده على المستوى الدولً. 
المساهمات المحددة على المستوى الوطنً، نظراً ألن نجراءات الدول النامٌة 
تعتمد على سبل التنفٌذ. والترح طرؾ آخر تطبٌك التزام لانونً شامل على 

 جمٌع األطراؾ التً ستنضم نلى االتفالٌة.  
 

الرسمٌة المعنٌة بتنمٌح  وافك مندوب البرازٌل على تٌسٌر المشاورات ؼٌر
 وتمدٌم تمرٌر بذلن للمجموعة المنبثمة. 2المادة 

 
: تولى جورج بورستنػ )النروٌج( وداٌان بالن الٌن )أنتٌؽوا وبربودا( التمويل

المشاركة  فً تٌسٌر أعمال المجموعة المنبثمة التً اجتمعت خالل فترة 
ل بالن الٌن، المٌسر الظهٌرة. وباإلشارة نلى المنالشات ؼٌر الرسمٌة، لا

المتشارن، أن األطراؾ لد أحرزت بعض التمدم فً تنمٌح النص المعنً 
 بالترتٌبات المؤسسٌة ونظرت فً توضٌح البالؼات المسبمة. 

 
 ثم تناولت األطراؾ نص االتفالٌة حول مصادر الدعم ونطاله وتوازنه.  

 
ت فً دمج فٌما ٌتعلك بمصادر الدعم، لدمت األطراؾ ممترحات نصٌة ونظر

الفمرات التً تتضمن أفكار عن الرؼبة فً مجموعة متنوعة من المصادر 
وعن التموٌل العام ومدى اختالفه عن المساعدة اإلنمائٌة الرسمٌة والمصدر 

 الرئٌسً للتموٌل.      
 

وفٌما ٌتعلك بنطاق التموٌل، أوضحت األطراؾ األفكار المختلفة الواردة فً 
لصندوق با تضمنتا الفكرة المؤسسٌة لالعتراؾ مكرر، حٌث 5و 5الفمرتٌن 

 األخضر للمناخ، فضال عن زٌادة تموٌل المناخ.   
 

وتفضٌال للؽة التً تعكس زٌادة الجهود، عارض أحد األطراؾ ذكر أرلام 
 ثابتة فً "اتفالٌة دٌنامٌكٌة." 

 
وفٌما ٌتعلك بتحمٌك توازن الدعم الممدم للتكٌؾ والتخفٌؾ، نظرت األطراؾ 

مكرر. وشددت مجموعة من األطراؾ على أهمٌة  االبماء  6و 6فمرتٌن فً ال
على  نص حول المناصفة فً التخصٌص  والنهج المائم على االحتٌاجات. 
وعند اإلشارة نلى أن الدعم المائم على االحتٌاجات ٌتؽٌر بمرور الولت، ذكر 

 طرؾ أخر أن المخصصات ثابتة المٌمة ٌمكن أن تشكل صعوبات. 
 

واصلت األطراؾ النظر فً مختلؾ الفمرات، وتمدٌم ممترحات نصٌة، 
التً تناولت الجزء  12وتوضٌح األفكار ودمج الخٌارات. وتم حذؾ الفمرة 

 رفٌع المستوى  حول تموٌل المناخ. 
 

استمرت المشاورات ؼٌر الرسمٌة حتى مساء ٌوم األربعاء. وسوؾ ٌركز 
ٌوم الخمٌس على المنالشات والتراح  االصدار الجدٌد للنص الذي سٌتم تمدٌمه

 المزٌد من أعمال  التنمٌح والتبسٌط. 
 

: خالل فترة بعد  الظهٌرة، لدم آٌا ٌوشٌدا )الٌابان(، المٌسر 2مسار العمل 
المتشارن، خوان هوفماٌستر )بولٌفٌا(، الرئٌس المتشارن للجنة التكٌؾ، الذي 

 حممتها.   تحدث عن مهمة اللجنة وأنشطتها والنتائج التً 
 

طرحت األطراؾ بعض األسئلة على السٌد هوفماٌستر حول: الطرٌمة التً 
تتبعها اللجنة لتمدٌم الدعم واإلرشاد التمنً، والفجوات التً ٌنبؽً سدها، 
جدوى النهج المائم على التشاور مع المستفٌدٌن، وعما نذا كانت اللجنة تنفذ 

لتمنٌٌن أم ال،  ونذا كانت مهمتها أنشطة مشابهة لما تمدمه اجتماعات الخبراء ا
 تتضمن تمٌٌم أنشطة تعزٌز التكٌؾ.  

 
(، 33 - 34وحول العملٌة الممترحة للفحص التمنً للتكٌؾ )الفمرات من 

عارض العدٌد من مندوبً الدول المتمدمة تناول موضوع التكٌؾ فً نطار 
ئمة بطرٌمة ، مطالبٌن باآلتً: استخدام الموارد والمؤسسات الما2مسار العمل 

فعالة، مثل مركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ ومجموعة خبراء ألل البلدان نمواً 
ولجنة التكٌؾ، مع النظر فً عناصر عملٌة الفحص التمنً الممترحة فً 

، وتحفٌز مشاركة الدول 1المنالشات التً جرت حول نص لرار مسار العمل 
 ى.  فً وضع بنود جدول أعمال التكٌؾ فً الهٌئات األخر

 
شدد مندوبو الدول النامٌة على   أهمٌة التكٌؾ   مشٌرٌن نلى: الحاجة نلى 

على الفوائد المشتركة  2التعرٌؾ   بأهمٌته، وتنص مهمة مسار العمل 
للتكٌؾ، فالتكٌؾ ٌعد بمثابة البماء على لٌد الحٌاة بالنسبة لهم، ولذلن فهو 

لى المشاركة رفٌعة جدٌر بأن تتم مساواته بالتخفٌؾ، فضال عن الحاجة ن
 المستوى.    

 
لدمت نحدى مجموعات األطراؾ ممترح للتنمٌح، وأوضحت أن عملٌة 
الفحص التمنً للتكٌؾ من شأنها أن تمنع ازدواج الجهود األخرى بموجب 

 االتفالٌة االطارٌة، ومن شأنها كذلن أن تخلك الروابط واالتساق.   
 

"نجراء محادثات ؼٌر رسمٌة " حث ٌوشٌدا، المٌسر المتشارن األطراؾ على 
 لوضع ممترحات لتنمٌح وتوحٌد النص. 

 
 في األروقة

 
من  عشرالجزء الحادي فً صباح ٌوم األربعاء كانت الحالة المزاجٌة فً 

للعمل المعّزز  الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان
مفعمة بالتشاؤم حٌث شعر العدٌد من أعضاء الوفود بالحسرة نحو عدم التمدم 
فً المفاوضات الخاصة بالنص. وساد الشعور بالملك فً فرٌك االتصال 
الخاص بالتمٌٌم الذي ُعمد فً الصباح حٌث تم توجٌه اللوم ألعضاء الوفود 

معجزة". وأثناء فترة الؽداء، بسبب عدم التمدم وتم تحذٌرهم بأنه "لن تحدث 
عبر بعض أعضاء الوفود عن نحباطهم من تحول بعض المجموعات المنبثمة 

المحادثات البناءة نلى نمط المحاضرات وأنها "تمنع بدالً من أن تُشجع" 
واالستعداد لالشتران فً "منالشات دٌنامٌكٌة". وأشار أحد المالحظٌن ذوي 

مهام من المجموعات المنبثمة نلى أمله فً أن الخبرة والذي تم تكلٌفه ببعض ال
تستطٌع األطراؾ   البدء فً االتفاق على المضاٌا وبلورة البدائل فً 

 المجاالت ذات االختالفات الجوهرٌة.
 
 


