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 الثانيةالدورة الجزء الثامن من  
مل المخصص المفريق الع

بمنياج ديربان لمعمل ني عالم
  2#    المعزز

 5132فبراير/شباط  31-8 :مؤتمر تغير المناخ المنعقد في  جنيف
 

اتفاقٌة األمم المتحدة تبدأ الٌوم فً مدٌنة جنٌف بسوٌسرا المفاوضات الخاصة ب

  ٌ فبراٌر/ شباط  13ر المناخ ومن المقرر أن تستمر حتى اإلطارٌة بشأن تغ

. وهذا المؤتمر هو األول ضمن عدة مؤتمرات تنعقد إعداداً لمؤتمر 2015

ٌ ر المناخ والذي سٌعقد فً بارٌس فً دٌسمبر/ كانون األول  بارٌس المعنً بتغ

. وسوف ٌتولى مؤتمر بارٌس تبنً "بروتوكول، أداة قانونٌة أخرى أو 2015

ٌُتفق علٌها ذات قوة قانونٌة بموجب االتفاقٌة وتنطبق على كل  نتٌجة

 وما بعده. 2020األطراف". وسوف ٌتم تنفٌذ هذا االتفاق اعتباراً من عام 

والجهة المكلفة بإعداد اتفاق بارٌس هً الفرٌق العامل المخصص المعنً 

ز. وسوف ٌعقد الفرٌق العامل الجزء الثام ن من بمنهاج دٌربان للعمل المعز 

 .فً جنٌف (ADP8-2)دورته الثانٌة 

وقد طالب مؤتمر األطراف فً دورته العشرٌن التً ُعقدت فً دٌسمبر/ 

الفرٌق العامل بتكثٌف أعماله بحٌث ٌتم إعداد نص  2014كانون األول 

ٌُتفق علٌها ذات قوة قانونٌة  تفاوضً لبروتوكول، أداة قانونٌة أخرى أو نتٌجة 

(. وقد حدد 20-/ م أ1)المقرر 2015وذلك قبل ماٌو/ آٌار  بموجب االتفاقٌة،

أحمد دوغالف )الجزائر( ودانٌل رٌفسناٌدر )الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة( 

 الرئٌسان المتشاركان للفرٌق العامل فً مذكرة السٌنارٌو

(ADP.2015.1.InformalNote)  حددا أن الهدف من جلسة جنٌف ..

توجد أي جلسات أخرى مخطط لها قبل ماٌو  هو تقدٌم نص تفاوضً، حٌث ال

. وطبقاً لما طالب به أٌضاً مؤتمر األطراف فً دورته العشرٌن، 2015

سوف تتولى األمانة إبالغ كل األطراف بهذا النص طبقاً ألحكام االتفاقٌة 

 وطبقاً للنظام الداخلً الُمطبق.

 

بان للعمل خلفية مختصرة حول الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج دير

 المعّزز

بدأت االستجابة الدولٌة السٌاسٌة لتغٌر المناخ بتبنً اتفاقٌة األمم المتحدة 

وقد وضعت هذه االتفاقٌة  اطار  ، 1992اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ فً عام 

العمل الذي ٌهدف إلى تثبٌت مستوى غازات الدفٌئة فً الغالف الجوي وذلك 

بهدف تجنب "التدخالت الخطٌرة الناشئة عن أنشطة بشرٌة". وقد وصل عدد 

مارس/ آذار  21األطراف الموقعة على االتفاقٌة التً دخلت حٌز التنفٌذ فً 

 طرفا.  196إلى   1994

اعتمد مؤتمر األطراف فً دورته الثالثة  1997دٌسمبر/كانون األول وفً 

بروتوكول كٌوتو التفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ الذي 

بموجبه التزمت الدول الصناعٌة والدول فً مرحلة التحول القتصادٌات 

وفة السوق بتحقٌق أهداف تخفٌض االنبعاثات.  وقد وافقت هذه الدول المعر

باسم  االطراف المدرجة فً المرفق األول لالتفاقٌة االطارٌة، بتخفٌض 

 1990% دون مستوٌات 5اجمالً انبعاثات ستة من غازات الدفٌئة بمتوسط 

. هذا وقد دخل بروتوكول كٌوتو حٌز التنفٌذ فً 2012-2008فً الفترة من 

 طرفا. 192ووقع علٌه  اآلن  2005فبراٌر/شباط   16

انعقدت الدورة  : 5112إلى  5112طويلة األجل فيما بين المفاوضات 

األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول 

حٌث تقرر إنشاء الفرٌق العامل  2005كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً عام 

المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً 

من البروتوكول،  9-3موجب بروتوكول كٌوتو طبقا للمادة المرفق األول ب

وتلزم هذه المادة األطراف المدرجة فً المرفق األول  بالنظر فً التعهد 

بالتزامات  إضافٌة  قبل سبع سنوات على األقل من نهاٌة فترة االلتزام 

 األولى.

ة انعقد مؤتمر األطراف فً دورته  الثالث 2007وفً دٌسمبر/كانون األول 

عشر،  وانعقد مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً 

بروتوكول كٌوتو فً دورته الثالثة  فً بالً، إندونٌسٌا ونتج عنه االتفاق 

على خارطة طرٌق بالً للقضاٌا طوٌلة األجل. وأقر مؤتمر األطراف فً 

دورته  الثالثة عشر  خطة عمل بالً  وأنشأ الفرٌق العامل المخصص 

عنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة لٌكون مسؤوالً عن الم

أعمال التخفٌف والتكٌف والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء القدرات والرؤٌة 

المشتركة حول العمل التعاونً طوٌل األجل. واستمرت المفاوضات حول 

 االلتزامات اإلضافٌة للدول األطراف المدرجة فً المرفق األول  ضمن

أعمال الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة 

لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول كٌوتو. وتحدد 

 .  2009الموعد النهائً  الختتام المفاوضات ذات المسارٌن فً كوبنهاغن 

: ُعقد مؤتمر األمم المتحدة لتغٌر المناخ فً دٌسمبر/كانون األول كوبنهاغن

فً كوبنهاغن، الدانمرك. وقد شهد هذا الحدث رفٌع المستوى   2009

دٌسمبر/كانون  18نزاعاً حول الشفافٌة والعملٌة ذاتها.  وبنهاٌة مساء ٌوم 

لذي تم  األول نتج عن هذه المحادثات اتفاقاً سٌاسٌاً :"اتفاق كوبنهاغن"  وا

عرضه على الجلسة العامة لمؤتمر األطراف إلقراره.  وبعد ثالثة عشر 

ساعة من الجدل، وافقت الوفود على "االحاطة علماً" باتفاق كوبنهاجن 

وإلى مد والٌات المجموعات المتفاوضة  حتى الدورة السادسة عشر 

لمؤتمر األطراف والدورة السادسة لمؤتمر األطراف العامل بوصفه 

،  2010. وفً عام 2010ماع األطراف فً بروتوكول كٌوتو  فً اجت

دولة دعمها التفاق كوبنهاغن.  كما قدمت ما  140أعلنت ما ٌزٌد على 

 دولة معلومات حول أهداف أو أعمال التخفٌف لدٌها.  80ٌزٌد على 

ُعقد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌر المناخ فً دٌسمبر/كانون  كانكون:

فً كانكون، المكسٌك حٌث قامت األطراف باالنتهاء من  2010األول 

إعداد  اتفاقٌات كانكون وقررت مد فترة عمل  الفرٌق العامل المخصص 

المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفاقٌة والفرٌق العامل 

المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً 

بموجب بروتوكول كٌوتو حتى عام آخر. وبموجب مسار  المرفق األول

إلى إدراكه إلى الحاجة إلى  عمل   16 -أ م/١هذه االتفاقٌة. ٌشٌر المقرر 

تخفٌضات كبٌرة فً االنبعاثات العالمٌة بهدف الحد من زٌادة متوسط درجة 

درجة مئوٌة عن مستوٌات ما قبل العصر  °2الحرارة العالمٌة  إلى 

الصناعً.  كما وافقت األطراف على  النظر فً تعزٌز الهدف طوٌل 

 °1.5وٌشمل ذلك ما ٌتعلق بهدف   2015المدي أثناء مراجعته عام 

الجوانب األخرى  16 - أ م/١المقترح.  كما تناول المقرر  درجة مئوٌة 

خفض  غ عنها والتحقق منها، ومن التخفٌف مثل قٌاس االنبعاثات واإلبال

فً البلدان النامٌة  االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات

تعزٌز مخزون الكربون فً ودور الحماٌة واإلدارة المستدامة للغابات و

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

        ..      
كما ساهمت اتفاقٌة كانكون فً إنشاء مؤسسات وعملٌات جدٌدة وتشمل 

التكٌف وآلٌة التكنولوجٌا والتً تتضمن اللجنة  إطار كانكون للتكٌف ولجنة

التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ. وتم إنشاء الصندوق 

 األخضر للمناخ وتم تكلٌفه ككٌان تشغٌلً جدٌد لآللٌة المالٌة لالتفاقٌة. 

مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع وبموجب مسار البروتوكول ناشد 

الدول األطراف المدرجة فً المرفق األول    ً بروتوكول كٌوتواألطراف ف

-/ م أ إ2بزٌادة مستوى الطموح فً تخفٌض االنبعاثات، كما اعتمد المقرر 

 . استخدام األراضً وتغٌٌر استخدام األراضً والحراجةحول   6

جنوب  ُعقد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌر المناخ فً دٌربان، ديربان:

دٌسمبر/كانون  11نوفمبر/تشرٌن الثانً وحتى  28أفرٌقٌا فً الفترة من 

. وتغطً نتائج مؤتمر دٌربان عدة موضوعات منها االتفاق 2011األول 

قرار حول  واتخاذ  على  تحدٌد فترة التزام ثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو، 

ى تشغٌل العمل التعاونً طوٌل األجل بموجب االتفاقٌة، واالتفاق عل

الصندوق األخضر للمناخ. كما وافقت األطراف على بدء عمل الفرٌق 

ٌُكلف بمهمة  ز ل العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 

"إعداد بروتوكول أو أداة قانونٌة أخرى  أو نتٌجة متفق علٌها  ذات قوة 

المخطط  قانونٌة  بموجب االتفاقٌة  ٌتم تطبٌقها على كل األطراف".  ومن

، حٌث تدخل األداة 2015أن ٌستكمل الفرٌق العامل المفاوضات فً 

.  وباإلضافة إلى ذلك تم تكلٌف الفرٌق 2020الجدٌدة حٌز التنفٌذ عام 

ز بالنظر فً  العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 

  2والتً تتعلق بهدف  2020اإلجراءات الخاصة بغلق فجوة طموح ما قبل 

 رجة مئوٌةد

ٌ ر المناخ فً الدوحة، قطر  الدوحة: تم عقد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغ

. وقد نتج عن هذا 2012فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً ودٌسمبر/ كانون األول 

المؤتمر حزمة من القرارات ٌشار إلٌها بـ "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن 

لتحدٌد فترة التزام ثانٌة هذه القرارات تعدٌالت على بروتوكول كٌوتو 

واالتفاق على إنهاء عمل الفرٌق العامل المخصص المعنً بالنظر فً 

االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفق األول بموجب بروتوكول 

كٌوتو فً الدوحة. كما وافقت األطراف أٌضاً على إنهاء عمل الفرٌق العامل 

ٌل األجل بموجب االتفاقٌة. وتم المخصص المعنً بالعمل التعاونً الطو

تحوٌل عدد من األمور التً تتطلب المزٌد من الدراسة إلى الهٌئة الفرعٌة 

 – 2013للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة مثل: مراجعة 

للهدف العالمً، و أعمال التخفٌف بواسطة الدول المتقدمة والدول  2015

بروتوكول كٌوتو، وخطط التكٌف الوطنٌة، والقٌاس  النامٌة، وآلٌات مرونة

واإلبالغ والتحقق، وآلٌات السوق واآللٌات األخرى، والمبادرة المعززة 

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان 

 النامٌة.

ٌ ر المناخ فً الفترة من وارسو:  تم عقد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغ

فً وارسو، بولندا. وقد تركزت المفاوضات  2013نوفمبر/ تشرٌن الثانً 

حول تنفٌذ االتفاقٌات التً تم الوصول إلٌها فً االجتماعات السابقة وتشمل 

ز. استكمال عمل  الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 

عو األطراف إلى وقد أقر االجتماع القرار الخاص بالفرٌق العامل والذي ٌد

البدء فً أو تكثٌف االستعدادات المحلٌة الخاصة بالمساهمات المحددة على 

المستوى الوطنً. كما أقرت األطراف قراراً بإنشاء آلٌة وارسو الدولٌة حول 

الخسائر واألضرار، وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات 

وهً سلسلة  –فً الدول النامٌة الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات 

مكونة من سبعة قرارات حول التموٌل والترتٌبات المؤسسٌة والقضاٌا 

لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة  المنهجٌة الخاصة بالمبادرة المعززة

 األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة.

ٌ ر المناخ فً لٌما، بٌرو فً ليما:  انعقد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغ

. وقد تضمن هذا المؤتمر الدورة العشرٌن 2014دٌسمبر/ كانون األول 

بوصفه اجتماع لمؤتمر األطراف والدورة العاشرة لمؤتمر األطراف العامل 

رة األطراف فً بروتوكول كٌوتو. كما اجتمعت الثالث هٌئات الفرعٌة: الدو

الحادٌة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة والدورة 

الحادٌة واألربعٌن للهٌئة الفرعٌة للتنفٌذ والجزء السابع من الدورة الثانٌة 

ز.ل  لفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 

امل والالزمة وقد ركزت المفاوضات فً لٌما على نتائج أعمال الفرٌق الع

للتقدم نحو اتفاق بارٌس أثناء الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف فً 

، وتشمل هذه النتائج  تحدٌد المعلومات والعملٌات الخاصة  بتقدٌم 2015

المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً فً أقرب وقت ممكن فً 

وبعد مناقشات مطولة، ، والتقدم نحو عناصر مسودة نص تفاوضً. 2015

اعتمدت الدورة العشرون لمؤتمر األطراف "نداء لٌما للعمل المناخً" والذي 

وٌشمل عملٌة تقدٌم ومراجعة  2015ٌدفع المفاوضات نحو اتفاق عام 

المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً. كما تناول القرار تعزٌز 

 .2020طموح ما قبل 

منهم بموجب مؤتمر األطراف واثنٌن  17قراراً،  19كما اعتمدت األطراف 

بموجب مؤتمر األطراف العامل، وتشمل هذه القرارات عدة أمور من بٌنها: 

آلٌة وارسو الدولٌة للخسائر واألضرار، والبدء فً برنامج المساعدة فً تفعٌل 

عمل لٌما حول النوع االجتماعً، واعتماد إعالن لٌما حول التعلٌم وزٌادة 

ٌ ر المناخ وضع األساس لبارٌس وذلك الوعً . وقد استطاع مؤتمر لٌما لتغ

 2015عن طرٌق تتبع التقدم الذي تم فً وضع عناصر نص تفاوضً التفاق 

المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً. واعتماد قرار حول 

وٌشمل نطاق هذه المساهمات، والمعلومات المسبقة، والخطوات التً ٌجب 

 ها بواسطة األمانة بعد تقدٌم هذه المساهمات.اتخاذ

 األحداث الرئيسية بين الدورات

: انعقد االجتماع الخامس الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

ٌناٌر  18 – 17للجمعٌة العامة للوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة فً الفترة من 

اإلمارات العربٌة المتحدة وحضر هذا  فً أبو ظبً، 2015/ كانون األول 

االجتماع  ما ٌزٌد على ألف مشارك. وتضمنت القضاٌا الرئٌسٌة التً تم 

النظر فٌها ما ٌلً: تقدٌم التقرٌر السنوي بواسطة األمٌن العام، واألمور 

ٌ ر المناخ. كما تناولت اجتماعات الموائد  المؤسسٌة، والطاقة المتجددة، وتغ

ٌة التحول فً قطاع الطاقة، وأمن الطاقة، وتم عقد مناقشات المستدٌرة الوزار

برامجٌة حول تكلفة تولٌد الطاقة المتجددة، ونشر الطاقة المتجددة خارج نطاق 

الشبكات. كما قامت الجمعٌة العامة، بإعادة تعٌٌن عدنان أمٌن فً منصب 

 المدٌر العام للوكالة لفترة والٌة أخرى مدتها أربع سنوات.

 

انعقدت أولى : 5132ضات حول جدول أعمال التنمية لما بعد عام المفاو

جلسات المفاوضات الحكومٌة الدولٌة حول جدول أعمال التنمٌة لما بعد عام 

فً المقر   2015ٌناٌر/ كانون الثانً  21 – 19فً الفترة من  2015

الرئٌسً لهٌئة األمم المتحدة فً نٌوٌورك. وكان الهدف من هذه الجلسة عمل 

تقٌٌم" لالستعدادات لجدول األعمال الجدٌد للتنمٌة العالمٌة المستدامة، والذي "

من المتوقع أن ٌتضمن أربعة عناصر: إعالن، أي مجموعة من أهداف  

ومؤشرات التنمٌة المستدامة، وُسُبل تنفٌذها، وشراكة عالمٌة جدٌدة للتنمٌة، 

عن دعم المقترح وإطار لمتابعة ومراجعة التنفٌذ. وقد كشفت المناقشات 

الخاص بأهداف التنمٌة المستدامة الذي أعده الفرٌق العامل المفتوح العضوٌة 

، باإلضافة إلى التطلع إلى المؤتمر الثالث حول تموٌل التنمٌة. 2014فً 

وحول القضاٌا األخرى، كشفت المفاوضات أن هناك نطاَق كبٌر من البدائل 

ن عندما تجتمع الوفود فً الشهور التً تحتاج إلى أن ٌتم وضعها فً الحسبا

 2015القادمة مع التطلع نحو االتفاق على جدول أعمال التنمٌة لما بعد عام 

سبتمبر/ أٌلول  27 – 25وذلك فً مؤتمر القمة الذي سٌعقد فً الفترة من 

2015. 

 جلسة صياغة الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث  لتمويل التنمية:

اغة األولى للوثٌقة الختامٌة للمؤتمر الدولً الثالث لتموٌل تم عقد جلسة الصٌ

التنمٌة فً المقر الرئٌسً لهٌئة األمم المتحدة فً نٌوٌورك فً الفترة من 

. كانت تلك أول جلسة صٌاغة من 2015ٌناٌر/ كانون الثانً  30 – 28

الثالث جلسات المحددة للتفاوض على وثٌقة ختامٌة للمؤتمر الدولً الثالث 

 – 13تموٌل التنمٌة والذي سٌتم عقده فً أدٌس أبابا، أثٌوبٌا فً الفترة من ل

. وقد ناقشت الوفود: المالٌة العامة الداخلٌة، المالٌة 2015ٌولٌو/ تموز  16

الخاصة الداخلٌة والدولٌة، المالٌة العامة الدولٌة، والتجارة، والتكنولوجٌا، 

ٌة، والقضاٌا النظامٌة، باإلضافة إلى واإلبداع، وبناء القدرات، والدٌون السٌاد

ٌ ر  المراقبة والبٌانات والمتابعة. وقد شدد  عدد كبٌر من أعضاء الوفود على تغ

المناخ. وكان هناك دعماً كبٌراً لالستفادة من الجهود المبذولة فً توافق آراء 

مونتٌري، والوصول إلى توافق واتساق مع جدول أعمال التنمٌة لما بعد عام 

. وسوف ٌقوم المٌسران المشاركان بإعداد مسودة أولى تعكس 2015

المناقشات التً تمت فً جلسة ٌناٌر/ كانون الثانً وذلك قبل جلسة الصٌاغة 

 .2015المقرر عقدها فً أبرٌل/ نٌسان 


