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الجزء السادس من الدورة الثانية 
لفريق العامل المخصص ل

المعني بمنهاج ديربان للعمل 

 ADP 2-6  المعّسز
# 4 

 مؤتمر تغٌر المناخ المنعقد فً بون:

 2102أكتوبر/تشرٌن األول  22األربعاء  

لفرٌق العامل المخصص المعنً تصال المعنً بالبند الثالث من اتناول فرٌق اال

التركٌز على  وتم( 4102)اتفاقٌة  0مسار العمل  بمنهاج  دٌربان للعمل المعّزز

كما تم عقد اجتماع الخبراء  المساهمات المحددة على المستوى الوطنً.والتموٌل 

 .زات الدفٌئة بخالف ثانً اكسٌد الكربوناالتقنٌٌن طوال الٌوم حول غ

الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج  فرٌق االتصال المعنً بالبند الثالث من 

 دٌربان للعمل المعّزز

لى عدم "التمسك إرثر روند مٌتسجر الوفود آدعا الرئٌس المتشارك  التموٌل:

ن االقتراح الخاص أأوضح مندوب النروٌج  .رضٌة مشتركةأاٌجاد إلى بمواقفهم" و

على خبرتهم فً المبادرة  ج المبنٌة على المشروعات كان بناء  ه  عن الن   بالتحرك بعٌدا  

حراج وتدهور الغابات فً البلدان زالة األإالمعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن 

عدة خطوات لبناء االستعدادات وبناء القدرات.  مكون منوجود منهج  ، معالنامٌة

 النهج الخاص باالستعداد. نموا  ا قل البلدان دعم مندوب توفالو نٌابة عن 

واسترالٌا  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةبً سوٌسرا وكندا وعارض كل من مندو

ونادى مندوب سوٌسرا بالتزام  4141جل فً مرحلة ما بعد ً قصٌر األالهدف الكمّ 

ا قل لوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وا ، معر المناخموارد لسٌاسات تغٌّ  بتوفٌركل الدول 

 لتقدم الدعم لمن ٌحتاجونه. كل الدول التً تستطٌع القٌام بذلك، من نموا  البلدان 

ٌة مع واالكوادور بااللتزامات الكمّ  نموا  ا قل البلدان ٌران وإنادى مندوبو الصٌن و

كما بداٌة. كنقطة  4141فً العام بحلول  أمرٌكً ملٌار دوالر 011التعهد بمبلغ 

م مندوب كما دعّ  .4141ٌران عمل خارطة طرٌق لزٌادة التموٌل بعد إاقترحوا مع 

 ٌة.ت الكمّ اااللتزام مالوي

 انتقالً، وهدفهدف عالمً ٌرمً إلى تحقٌق ن مقترحهم أوضح مندوب كولومبٌا أ

أنه  لىإضافة قائمة من االلتزامات من قبل االطراف باإل ٌتضمنجل ً قصٌر األكمّ 

ً والتً تضع فً اعتبارها دورات زٌادة الهدف الكمّ مكررة ل دٌنامٌكٌة  عملٌة

 وتستجٌب لالحتٌاجات والقدرات المتغٌرة. ات الوطنٌة لموازنا

لى استخدام التموٌل العام لتعبئة إوب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على الحاجة دكد منأ

وتشجٌع الحد من  ،وتعزٌز البٌئات التمكٌنٌة ،استثمارات القطاع الخاص

ى التً ال تؤثر علالتدفقات المالٌة  وضمان أن كل ،االستثمارات عالٌة الكربون

 لمناخ.ا

 لٌة المالٌة طبقا  لى والٌة لمؤتمر االطراف لتقٌٌم وتعدٌل اآلإدعا مندوب سوٌسرا 

ن المؤسسات القائمة تعمل بصورة جٌدة. دعم أكد مندوب الٌابان على أللحاجة. 

 .لٌة المالٌة الحالٌةاستخدام اآلغٌانا مندوب 

قل البلدان  و شٌلًنادى مندوبو  خضر وضع الصندوق األبالو اوتركٌا وب نموا  ً 

الوالٌات وب كل من مندوب جامبٌا وغانا . رحّ 4102ساس فً اتفاقٌة أللمناخ ك

خضر % من تموٌل الصندوق األ21 ومالوي بتخصٌصالو االمتحدة األمرٌكٌة وب

كد مندوب غانا على ضرورة أ االتفاقٌة.موا استمرار التوازن فً ف ودعّ للمناخ للتكٌّ 

 الكارٌبٌة الجماعةعن  بلٌز نٌابةكد مندوب ألى التموٌل. إالوصول المباشر 

(CARICOM)   من "إعادة اختراع العجلة". على استخدام المؤسسات الحالٌة بدال 

 وضاف مندوبأالعامة للتموٌل و المصادرٌران على إكد مندوبو الجزائر والصٌن وأ

ن ٌكون أخاص ٌجب ن تموٌل القطاع الأو وتنزانٌا االٌران واالكوادور وبإالصٌن و

همٌة تنوٌع المصادر. نادى مندوبا شٌلً أى إله مندوب سوٌسرا . نوّ تكمٌلٌا  

 والمجموعة الكارٌبٌة بتعرٌف تموٌل المناخ.

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على تمكٌن استثمارات القطاع كد مندوبو الٌابان وكندا وأ

الخاص ونمو االستثمارات منخفضة الكربون حٌث اوضح مندوبا االتحاد االوروبً 

كد أن التموٌل الخاص لن ٌحل محل التموٌل العام. أوالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

لتً ال تستطٌع جذب مندوب استرالٌا على استخدام التموٌل العام فً دعم الجهات ا

 كبر.والمخاطر األ األقلولوٌات للتموٌل لذوي القدرة أالتموٌل الخاص ووضع 

ٌانا واالكوادور وجمهورٌة الكونغو الدٌموقراطٌة ومصر بالتمٌٌز بٌن غقام مندوبو 

ن ٌتم أاقترح مندوب االكوادور  الخارجٌة.تموٌل المناخ والمساعدة فً التنمٌة 

 نموا  ا قل البلدان فرض "ضرٌبة بٌئة" على صادرات البترول. اقترح مندوبو 

الجنوب  -عاون الجنوب تالنظر فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وروبً وواالتحاد األ

 .وعارضهم فً ذلك مندوب الهند 4102فً اتفاقٌة 

م مندوب كولومبٌا ثار ونتائج تموٌل المناخ. دعّ آفً  األوروبً النظردعم االتحاد 

اعترض مندوب  .المناخ لما بعد تموٌلعمل تقٌٌم قبلً ومراجعة  نموا  ا قل البلدان و

 سوق فٌما ٌتعلق بتموٌل المناخ.الج المبنٌة على ه  بولٌفٌا على الن  

للعمل  بمنهاج دٌربانفرٌق العامل المخصص المعنً للاقترح الرئٌسان المتشاركان 

المعّزز استمرار عقد مناقشات غٌر رسمٌة حول التموٌل ٌتم تنسٌقها بواسطة جاري 

 .الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةوٌلٌم سٌزٌرا من مالٌزٌا وكرٌستو ارتوزٌو من 

ئٌس المتشارك كٌشان كومار رطلب ال: المساهمات المحددة على المستوى الوطنً

المساهمات المحددة على المستوى سٌنج من االطراف النظر فً مسودة نص 

 ،والفهم المشترك ،والشفافٌة ،مور من بٌنها الوضوحأالوطنً والتركٌز على عدة 

ف والتموٌل فً المساهمات المحددة على المستوى وتناول االختالفات فً دور التكٌّ 

 الوطنً.

الدول النامٌة المتقاربة  اقترح مندوب االرجنتٌن نٌابة عن بالتباٌناتوفٌما ٌتعلق 

ن تتضمن أفكرٌا  ومندوب السودان نٌابة عن المجموعة االفرٌقٌة ومندوب الصٌن 

لألطراف ومختلفة  متباٌنةالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً معلومات 

فً المرفق غٌر المدرجة االطراف و والمرفق الثانًاألول المرفق فً  المدرجة

 تباٌنكٌنٌا على ومندوب  نموا  ا قل البلدان كد مندوب توفالو نٌابة عن أ. األول

كثر عرضه للمخاطر. عارض مندوبو أللجهات االمعلومات وبصفة خاصة ل

المساهمات ن أا الى وأشارو الذي ٌنقسم إلى شقٌن"النهج "نٌوزٌالندا واسترالٌا وكندا 

المستوى الوطنً. شرح مندوب المحددة على المستوى الوطنً محددة بالفعل على 

ن ٌكون مبنٌا على أفً نوع وشكل االلتزام ٌجب  التباٌنن أوروبً االتحاد األ

 القدرة.

المملكة العربٌة  اوفً نطاق المساهمات المحددة على المستوى الوطنً نادى مندوب

كد مندوبو أف. كما ن تتناول هذه المساهمات موضوع التكٌّ أالسعودٌة والمكسٌك ب

الرابطة المستقلة مارشال ومنغولٌا والمجموعة االفرٌقٌة وكوستارٌكا نٌابة عن جزر 

ا قل البلدان . ذكر مندوب ٌضا  أل التنفٌذ ب  ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً وكٌنٌا على س  

ى التخفٌف لن تركز عأالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً ٌجب ن أ نموا  

ل التنفٌذ فً ب  ف وس  اشارات حول كٌف ٌمكن تناول التكٌّ لى إلى الحاجة إه ولكنه نوّ 

 . 4102اتفاقٌة 

ن المساهمات أذكر مندوبو كل من نٌوزٌالندا وكندا واالتحاد الروسً والنروٌج 

ن تتناول التخفٌف فقط. اضاف مندوب أالمحددة على المستوى الوطنً ٌجب 

ذا قدمت الدول النامٌة إ هاما  ن أل التنفٌذ ٌمكن ب  ن تضمٌن احتٌاجات س  أالنروٌج 

 تتطلب الدعم الدولً. كثر طموحا  أعمال أ

ن المساهمات المحددة أذكر مندوب بنجالدٌش  ،وحول المعلومات التً ٌجب تقدٌمها

ن تكون بسٌطة وقابلة للمقارنة. نادى مندوب جزر أعلى المستوى الوطنً ٌجب 



 2صفحة    201 ، رقم21المجمد                       1023األول  تشرين/أكتوبر 12 الخميس 

 

 

      2 

 نشرة مفاوضات األرض 
        ........................      

مستوى الوطنً واضحة ن تكون المساهمات المحددة على الأمارشال بضرورة 

وربً تعزٌز متطلبات ٌسهل فهمها. اقترح مندوب االتحاد األووتتسم بالشفافٌة 

راضً وتغٌٌر : استخدام األذلك تضمنٌالطموح و لتنص على وضوحالمعلومات 

التجارٌة  عمالحساب األ السوق، ومنهجٌاتلٌات آراجة، وراضً والح  استخدام األ

 ساس معتادة.أ كخطوط

لق بمراجعة المساهمات المحددة على المستوى الوطنً اعترض مندوبو وفٌما ٌتع

مانة حٌث على تقٌٌم المساهمات بواسطة األ نٌوزٌالندا واسترالٌا واالتحاد الروسً

 بعملٌة مراجعة بسٌطة وعملٌة. ٌالندانادى مندوب نٌوز

المساهمات  من معلوماتن تقوم بتجمٌع أمانة بوروبً األطالب مندوب االتحاد األ 

المحددة على المستوى الوطنً فً تقرٌر واقترح عقد ورش عمل للسماح 

نظمات الخارجٌة التً قامت بتحلٌل هذه مبالمناقشات بٌن االطراف واشراك ال

واالتحاد الروسً واالتحاد  نموا  ا قل البلدان دعم مندوبو كل من  المساهمات.

نهج ". دعم مندوب النروٌج ا  ٌدوروبً عملٌة مراجعة تٌسٌرٌة "ال تشكل تهداأل

ن هذه أالرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً وضح مندوب أ. العملٌة المسبقة

ف. نادى ال تغطً التكٌّ أل التنفٌذ وٌجب ب  ن تغطً التخفٌف وس  أٌجب المسبقة العملٌة 

وقت قرب أالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً فً ن ٌتم مناقشة أالعدٌد ب

 .خرون االلتزام بـ "الجدول الزمنً لوارسو"آل بٌنما فضّ  4102ممكن فً عام 

عمال الخاصة بغازات الدفٌئة من غٌر ثانً اكسٌد ماع الخبراء التقنٌٌن حول األتاج

 الكربون

 االجتماع كولومبٌا، تٌسٌرتولت مارتا بٌزانو، 

 ، المٌثان ازالعالمٌة لغالمبادرة ، من عرض هنري فرالند :غاز المٌثانثات عاانب

، كما أكد  تتسم بجدوى التكلفةاحتماالت تخفٌف وجود كد على أالمشاركة الطوعٌة و

 ثات غاز المٌثان.اعلى المنافع المشتركة لتخفٌض انبع

 ،استرالٌا ،عرض الشالن جروف اف حول البدائل والعوائق والفرص:ررؤٌة االط

 ثان.ثالث سٌاسات وطنٌة خاصة بتخفٌض غاز المٌ

غذٌة منظمة األ ،كارولٌن اوبٌو تقدم تنفٌذ برنامج العمل:ب المعنًفرٌق الخبراء 

للماشٌة  ةمن المشروع التجرٌبً للحٌازات الصغٌر دروسا   ،دةحم المتموالزراعة لأل

 خفٌف.تفً كٌنٌا وربطت بٌن مكاسب االنتاجٌة وال

التابعة  النفاٌات ةمبادر ،الصلبة للنفاٌات الدولٌة الرابطة ،عرض جاري كراوفورد

جل من األ المناخ قصٌرة تناول ملوثاتت والتًالمناخ والهواء النظٌف لتحالف 

 .ً المدنف النفاٌات الموجودة

ثار آشركة التجرٌبٌة لتخفٌف ما تقوم به ال ،البنك الدولً ر،عرضت بٌانكا سٌلفست

شروعات تخفٌض مشروع من م 0411ر المناخ والتً تستهدف مبدئٌا المٌثان وتغٌّ 

 مرٌكً.أملٌون دوالر  011س مال قدره أالمٌثان وتستهدف ر

االنبعاثات ، خفض  لشهادات اثباتالمنخفضة  سعاراألتناول المشاركون: مناقشة: 

انتاج غاز المٌثان الحٌوي ، وتخفٌض المٌثان من الماشٌة فً نٌوزٌالندا وانتاج 

 رز .األ

 IPCC AR5 WGIII ،: ذكر فرانسٌسكو توبٌلو(N2O)كسٌد النٌتروز أانبعاثات 

هً غازات عن أنشطة بشرٌة  الدفٌئة الناشئة% من انبعاثات غازات 7ن حوالً أ

% من هذه الكمٌة. 72ز وتشكل االنبعاثات من المحاصٌل والماشٌة وكسٌد النٌترأ

لى إؤدي ٌن أبدائل جانب العرض وجانب الطلب ٌمكن  ن خلٌط منأوأكد على 

 .4101ول لبٌرة فً االنبعاثات من الزراعة بحتخفٌضات ك

 ،وزارة البٌئة ،جوزٌة مٌجوز أشار رؤٌة االطراف حول البدائل والعوائق والفرص:

اثبات خفض   المنخفضة لشهادات سعاراألبالتحدٌات الخاصة  إلى ،البرازٌل

والتكلفة العالٌة للتكنولوجٌا الخاصة بتخفٌض غازات الدفٌئة طوٌلة االنبعاثات 

 .األجل

خطة عمل كٌنٌا ، كٌنٌا  الطبٌعٌة،وزٌر البٌئة والموارد  ،ز جوراٌزوومٌدي مأشرح 

 الهواء. نوعٌة صدار تشرٌعات ولوائح حول إكد على أفٌما ٌتعلق بتغٌر المناخ و

ن أ ،بنك الدولًلا ،ذكرت راما رٌدي العمل :تنفٌذ برنامج ب المعنًفرٌق الخبراء 

أكبر فً  كسٌد النٌتروز فً الزراعة ترتبط بتحدٌات أبتخفٌض الخاصة  العقبات 

 موارد.الة استخدام ءكفا

لٌات السوق آ مثلة منأ ،سمدةتصنٌع األلاالتحاد الدولً  ،م بولكار اندرسونقدّ 

 سمدة.فً انتاج األ كسٌد النٌتروزأالناجحة فً تخفٌض  ةقلٌمٌاإل

سواق الكربون فً تخفٌض أأدوار العمل التطوعً و ،سلوفاي ،ناقش فٌلٌب شافو

 .ٌكالدٌباانبعاثات انتاج حمض 

المشتركة  والمنافعشارة لسعر الكربون، اتناول المشاركون : الحاجة الى  مناقشة:

 سمدة.ودعم األ ،كسٌد النٌتروزألتخفٌف 

ن أ المناخ والهواء النظٌفتحالف شرحت هٌلٌنا مولٌن فالدي،  :ةغازات الفلورٌال 

كتحدي   ملوثات المناخ قصٌرة األجل  تعامل معالذي ٌول ٌعتبر الجهد األ التحالف

ملٌار طن من مكافئ ثانً اكسٌد الكربون فً  4مكانٌة منع إجماعً ، واشارت الى 

 انبعاثات الهٌدرو فلورو كربون خالل العقد القادم.

ٌانج ، هٌئة  عرض لٌوفرٌق الخبراء الذي ٌمثل خبرات الدول والمنظمات الدولٌة: 

الهٌدرو فلورو لتقلٌص  الجهود الوطنٌة   ، الصٌن،االصالح والتنمٌة الوطنٌة

 .4102كربون وخطة عمل وهدف لعام 

بغاز  األوروبً الخاصةسٌاسة االتحاد  ،المفوضٌة االوروبٌة ،كاششل وصف ارنو

اكد على وجود بدائل فعالة منخفضة التكلفة للهٌدرو فلورو كربون فً و ةالفلور

 العدٌد من القطاعات الفرعٌة.

مانة االوزون، المناقشات الحالٌة الخاصة بالهٌدرور فلورو أشرح مٌجمو سكً، 

االوزون،  أمانة شرح المبرت كوجبرس، . كربون بموجب بروتوكول مونتلاير

الخاصة بفرٌق التقٌٌم االقتصادي والتكنولوجٌا  4102و 4100تقارٌر فرٌق عمل 

 بدائل.حول اللبروتوكول مونتلاير 

 ،كول مونتلايرولتنفٌذ بروت األطراف الصندوق متعدد  ،وصف ادواردو جانم

ت الصناعٌة ونقل االنامٌة من خالل تحوٌل العملٌ للدول  الصندوق  مساعدة

 ن.موظفٌالوتدرٌب  التكنولوجٌا

الدعم  المقدم ، تنمٌة الصناعٌة لل المم المتحدةامنظمة  ،تٌفان سٌكارسسوصفت 

الحرف الٌدوٌة للتحول بعٌدا عن الهٌدرو فلورو أصحاب للحكومات والصناعات و

 .كربون

 Norskعرض جوستٌن سورٌدي ،  الممثل لقطاع االعمال: ءق الخبراٌفر

Hydro،  كربون واختمم حدٌثه بان  فلوروبر خبرة الشركة فً تخفٌض انبعاثات

 الكفاءة العالٌة وانخفاض االنبعاثاتإلى الرقابة على العملٌة تؤدي 

ان تخفٌض الهٌدرو فلورو  الغالف الجوي،سٌاسات  تحالف ،ذكر استٌفن فان مارٌن

 كربون ٌتطلب نهج عالمً موحد.

الٌابانٌة  اللوائحالٌابان، اتحاد صناعات التبرٌد والتكٌٌف فً  ،شرح كازوهٌرو ساتو

 الجدٌدة الخاصة بالفلورو كربون.

تخفٌض ل" فً سباق مع الزمنتناول المشاركون الحاجة الى العمل " مناقشة:

درو هٌالكان سٌتم تناول  تقلٌص  واذا  اللوائح،الهٌدرو فلورو كربون، واهمٌة 

 أم بواسطة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ  بواسطةفلورو كربون 

 ونقص بدائل الهٌدرو ،ل الهٌدرو فلورو كربونئوتكلفة بدا ، برتوكول مونتلاير

 فً المناطق ذات الحرارة المرتفعة. فلورو كربون

وٌتضمن  4141ناقش المشاركون كٌفٌة تعزٌز التخفٌف لما قبل  آفاق المستقبل:

 ،والهواء النظٌفالمناخ تحالف ذلك : تشجٌع المزٌد من الدول على االنضمام الى 

اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر ضمن  القائمةمؤسسات لاب واالستعانة

ومتابعة  ،اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخالمناخ مثل 

زات ااالمور المعروضة على اجتماع الخبراء التقنٌٌن وتقدٌم المشورة الفنٌة حول غ

زات من اوالتعاون الثنائً على التعامل مع الغ ٌع المنظمات الحكومٌةوتشج ةالفلور

 .غٌر ثانً اكسٌد الكلربون

 روقة: فً األ

للعمل المعّزز  بمنهاج دٌربانالفرٌق العامل المخصص المعنً بٌنما تحرك قطار 

تقدم ملحوظ إلى دى االمتشاركان  الرئٌسان ن النهج التفاعلً الذي تبناه أ الإببطء 

العدٌد من الوفود  أظهرتوبٌنما  . مناقشات فرٌق االتصال المعنً بالتموٌلفً 

لوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لالبعض عن تقدٌرهم  مألوفة، عّبرالتمسك بمواقف 

 الخاص بدعم االستعداد. ًالتقدمً المفاجئ" واالقتراح النروٌج"لموقفها 

منذ منهاج دٌربان  طرافلأل ل العدٌد حول مدى التقدم الفعلًءومع ذلك فقد تسا

المساهمات المحددة على المستوى الوطنً ى ان مناقشات أوبخاصة ان البعض ر

المساهمات بوكان هناك استقطاب كبٌر فً المواقف الخاصة  ".طة للهمةثب  "م  

المحددة على المستوى الوطنً وبٌنما الحظ عضو متفائل من اعضاء الوفود "انهم 

مل فً ان نرى أل اخر اذا ما كان هناك اي ءص" تساعلى االقل ٌنظرون فً الن

 حقٌقة واقعة.كعملٌة المساهمات المحددة على المستوى الوطنً 

على اجتماع الخبراء التقنٌٌن حول "  قبل؟" هل مررت بهذا الموقف من  شعورساد 

حول تناول  ةالقدٌم الحٌرة عادتزات من غٌر ثانً اكسٌد الكربون حٌث االغ

اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة التخفٌض التدرٌجً للهٌدرو فلورو كربون ضمن 

العروض التقنٌة المزٌد جانب ، بم ضمن برتوكول مونتلايرأبشأن تغٌر المناخ 

 ن عملٌة اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخبأرهم والعملٌة مما ذكّ 

 .مسارٌن مختلفٌن ٌسٌرا فًٌمكن ان المٌدانً  والعمل

 


