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 الثانيةالدورة الجزء الثامن من  
مل المخصص المفريق الع

ني بمنياج ديربان لمعمل عالم
  3#    المعزز

 األحداث الرئيسية في جنيف
 5102فبراير/ شباط  9االثنين 

ظهٌرة اجتماعات الانعقدت ٌوم االثنٌن فً الفترة الصباحٌة وفترة بعد 
من الفرٌق العامل المخصص المعنً بالبند الثالث فرٌق االتصال 

/ م 1المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز )تنفٌذ كل عناصر المقرر 
 (.11 -أ

لفريق العامل المخصص المعني بمنهاج المعني بافريق االتصال 
 ديربان للعمل المعّزز

الرئٌس المتشارك األطراؾ لتقدٌم مقترحات لنص  دعا رٌفسناٌدر
جدٌد لألقسام التً لم ٌتم مناقشتها بعد، وأكد على أن األطراؾ سٌكون 

 لدٌها الفرصة للتحقق من أن النص المعدل ٌعكس وجهات نظرها.
فٌما ٌتعلق بالقسم )هـ(، اقترح مندوب  التكّيف والخسائر واألضرار:

لة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ومندوبا الرابطة المستقشٌلً نٌابة عن 
ٌّؾ.  المكسٌك وجمهورٌة الدومٌنٌكان  تضمٌن هدؾ عالمً للتك

ٌّؾ ٌتضمن عناصر  واقترح مندوب جنوب أفرٌقٌا هدؾ عالمً للتك
كّمٌة وكٌفٌة. طالب مندوب ؼانا نٌابة عن المجموعة األفرٌقٌة بعمل 

ٌّؾ، وأن ٌتواءم ا لتموٌل مع احتٌاجات مراجعة مسبقة إلجراءات التك
ٌّؾ. اقترح مندوب االتحاد األوروبً أن تلتزم كل األطراؾ  التك

ٌّر المناخ والتعاون لتحقٌق التنمٌة التً تتصدى للمناخ.  ٌّؾ مع تؽ بالتك
ٌّؾ مع اآلثار  اقترح مندوب كندا أن تعمل كل األطراؾ على التك

ٌّر المناخ وأن تدرك "آثارها العالمٌة والمم تدة بٌن مختلؾ العكسٌة لتؽ
الدول". أكد مندوب سوٌسرا على الحاجة إلى المشاركة فً أفضل 

الممارسات. وشجع مندوب البرازٌل األطراؾ على تضمٌن عنصر 
ٌّؾ فً  المحددة على المستوى الوطنً، كما شجع  المساهماتالتك

الدول النامٌة على تضمٌن تقٌٌم لمدى تعرضها للمخاطر واحتٌاجات 
ذكر مندوب السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة أن  ُسُبل التنفٌذ.

ٌّؾ ٌجب أن تساهم فً التنوع االقتصادي. أكد مندوب  إجراءات التك
النروٌج على استخدام أفضل األسالٌب والمعارؾ العلمٌة وتتضمن 

ٌّؾ الخاصة باألطراؾ.  المعارؾ التقلٌدٌة والمحلٌة كؤساس لجهود التك
عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة على أكد مندوب المالدٌؾ نٌابة 

ٌّؾ  ٌّؾ ٌجب أن تكون الجهة الرئٌسٌة المسئولة عن التك أن لجنة التك
بموجب بروتوكول جدٌد. أكد مندوب جمهورٌة كورٌا على الحاجة 
إلى تجنب ازدواجٌة الجهود. واقترح مندوب توفالو نٌابة عن أقل 

ٌّؾ و شجع المإسسات المالٌة البلدان نمواً إنشاء مراكز إقلٌمٌة للتك
ٌّؾ.  على تقدٌم معلومات لؽرفة مقاصة دولٌة ووجود سجل حول التك
اقترح مندوب االتحاد األوروبً زٌادة التنسٌق والتآزر بٌن المنظمات 

ٌّؾ.اقترح مندوب  الوطنٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة لدعم إجراءات التك
ٌّؾ.الصٌن إنشاء آلٌة لدمج الترتٌبات القائمة الخاصة بالت  ك

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة اقترح مندوب شٌلً نٌابة عن 
ٌّؾ  والكارٌبً، ومندوبا المكسٌك وجمهورٌة الدومٌنٌكٌان التزامات تك
مقررة وطنٌاً وذلك بالنظر إلى: الطبٌعة الدٌنامٌكٌة لإلجراءات وسوء 

ٌّؾ، وتجنب األعباء اإلضافٌة على الدول النامٌة، واالستفاد ة من التك
ٌّؾ  األدوات القائمة، وتعزٌز مبادئ حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى التك

المبنً على العلم وعلى المعارؾ التقلٌدٌة. أكد مندوب المجموعة 
األفرٌقٌة ومندوب بولٌفٌا على أهمٌة المعارؾ التقلٌدٌة. كما طالب 

بنص حول حساسٌة النوع االجتماعً. اقترح مندوب مصر أن تكون 
مات والمساهمات واإلجراءات نابعة من الدولة وأن تراعً االلتزا

النوع االجتماعً وتركز على المجموعات الضعٌفة والمعرضة 
للمخاطر مثل المرأة والطفل. وأكد مندوب جمهورٌة الدومٌنكٌان على 

ٌّؾ الذي ٌراعً النوع االجتماعً والمبنً على المجتمع.  التك
وب المكسٌك نٌابة عن الرابطة وحول المراقبة والتقٌٌم، اقترح مند

المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً ومندوب جمهورٌة الدومٌنكٌان 
البدء فً عملٌة تقوم بها األطراؾ حول القٌاسات. اقترح مندوب 

ٌّؾ فً نظام  الٌابان أن تقوم كل األطراؾ باإلبالغ عن إجراءات التك
 تقدٌم تقارٌر موحد.

ضرار، اقترح مندوب سانتالوتسٌا نٌابة عن وفٌما ٌتعلق بالخسائر واأل
تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة ومندوب أقل البلدان نمواً نقل النص 
الخاص بالخسائر واألضرار إلى قسم جدٌد. وافق مندوب السعودٌة 
نٌابة عن الدول النامٌة متقاربة التفكٌر على أنه ٌجب أن ٌتم التعامل 

دة، واقترح أن تعمل اللجنة مع الخسائر واألضرار كالً على ح
التنفٌذٌة للخسائر واألضرار على إنشاء نظام للتعوٌضات وذلك فً 

 أول جلسة لها.
قدم مندوب سانتالوتسٌا نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة نصاً 

آلٌة وارسو الدولٌة للخسائر واألضرار واقترح عدة أمور من لتوضٌح 
لٌب واإلجراءات الخاصة بتشؽٌل بٌنها: المزٌد من النهوض باألسا

اآللٌة، ودمج الكٌانات القائمة ومجموعات الخبراء ضمن االتفاقٌة 
اإلطارٌة وذلك باإلضافة إلى المنظمات وكٌانات الخبراء الموجودة 

 خارج االتفاقٌة، والنظر فً السوابق المماثلة فً القانون الدولً.
أقل البلدان نمواً بنظام للتعوٌض للدول المتؤثرة باألحداث نادى مندوب 

ٌّر  األولٌة البطٌئة، وبوجود هٌئة خاصة بتنسٌق النزوح الناتج عن تؽ
المناخ للتعامل مع إعادة التوطٌن ونزوح السكان. اقترح مندوب 

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً المكسٌك نٌابة عن 
لدومٌنكٌان أن تتم إتاحة الدعم المالً والفنً للدول ومندوب جمهورٌة ا

 والمجتمعات.
فٌما ٌتعلق بالقسم_)ز( اقترح مندوب بولٌفٌا نٌابة عن  التمويل:

/الصٌن ودعمه مندوب مصر نٌابة عن المجموعة 11مجموعة الـ
األفرٌقٌة، أن ٌتم ترتٌب االتفاق فً مجموعات حول: نطاق الموارد، 

ومصادر التموٌل. اقترحت مندوبة مجموعة  والتقٌٌم والمراجعة،
 2015/الصٌن أن تخدم اآللٌة المالٌة لالتفاقٌة اإلطارٌة اتفاق 11الـ

باإلضافة إلى الجهات والكٌانات المالٌة الخاصة ببروتوكول كٌوتو، 
والصندوق األخضر للمناخ بصفته الكٌان العامل الرئٌسً. كما نادت 

ن خالل الموارد المتوقعة والتجدٌد بتعزٌز الصندوق األخضر للمناخ م
 الدوري لموارده.

طالب مندوب المجموعة األفرٌقٌة بوجود صلة واضحة بٌن الهدؾ 
المالً الُمحدد كمٌاً وهدؾ درجة الحرارة. وشجع مندوب الصٌن على 

وجود خارطة طرٌق واضحة ذات أهداؾ للتموٌل العام من الدول 
ة. طالب مندوب السعودٌة المتقدمة وتموٌل متزاٌد بصورة تدرٌجٌ

نٌابة عن المجموعة العربٌة بؤن ٌكون التموٌل تموٌل عام بصفة 
أساسٌة وٌشمل ذلك التموٌل المبنً على المنح. وفٌما ٌتعلق بنطاق 
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الموارد، اقترح مندوب مصر أن تكون المساهمات المالٌة للدول 
 المتقدمة محددة  على أساس  نسبة من الناتج المحلً اإلجمالً.

اقترح مندوب االتحاد األوروبً أن تقوم كل الدول فردٌاً وجماعٌاً 
بتعبئة وحشد تموٌل المناخ تحت قٌادة الدول المتقدمة. اعترض 

مندوب الٌابان على قصر االحتٌاجات على تقدٌم التموٌل لألطراؾ 
المدرجة فً المرفق الثانً من االتفاقٌة. اقترح مندوب استرالٌا تؽٌٌر 

الدول المدرجة فً المرفق على أن ٌحل محلها عبارة  اإلشارة إلى
"كل األطراؾ التً تستطٌع القٌام بذلك"، وشجع على تعبئة وحشد 

 التموٌل من مصادر متنوعة.
اقترح مندوب النروٌج زٌادة وتقدٌم الحوافز لإلجراءات الطموحة 

الخاصة بالتخفٌؾ وٌشمل ذلك المدفوعات المبنٌة على النتائج التً ٌتم 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على الحاجة لتحقق منها. شددت مندوبة ا

إلى تعزٌز تقدٌم التقارٌر حول التدفقات النقدٌة من الدول التً تتلقى 
هذه التدفقات، وسلطت الضوء على دعم الوقود األحفوري وأكدت 

على أهمٌة اإللؽاء التدرٌجً لالستثمارات عالٌة الكربون.أكد مندوب 
على الحاجة إلى ضمان أن تموٌل المناخ واالستثمارات  نٌوزٌلندة

 ٌثمران نتائج فعالة.
ٌّؾ اقترح مندوب  أقل البلدان نمواً أن ٌتم تخصٌص نصؾ تموٌل التك

إلى الدول الجزرٌة الصؽٌرة النامٌة وأقل البلدان نمواً. وطالب بوجود 
وتجدٌد دورة الصندوق األخضر  نافذة لتموٌل الخسائر واألضرار،

للمناخ وأن ٌتم مراجعة وزٌادة الدعم المالً بصورة دورٌة، وأن ٌتم 
فرض رسوم من المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً/ المنظمة البحرٌة 

ٌّؾ، والحصول على موارد جدٌدة للتموٌل.  الدولٌة من أجل تموٌل التك
ابات المطٌرة وجود اقترح مندوب بنما نٌابة عن ائتالؾ بلدان الؽ

للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن نوافذ تموٌل منفصلة 
إزالة األحراج وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة وللخسائر 

 واألضرار.
اقترح مندوب سوٌسرا وجود إطار مشترك للشفافٌة والذي ٌنشؤ 
لدعم بمرور الوقت وٌمكن تطبٌقه على كل األطراؾ وٌشمل تقدٌم ا

الدول النامٌة واستخدامه وأثره. ذكر مندوب األكوادور نٌابة عن 
متقاربة التفكٌر أن الدول المتقدمة ٌجب ان تقدم معلومات حول 

مساهماتها المالٌة وأن الدول النامٌة ٌجب أن تقدم معلومات حول 
 احتٌاجاتها.

الرابطة المستقلة ألمرٌكا الالتٌنٌة اقترح مندوب شٌلً نٌابة عن 
والكارٌبً وجود مبدأ توجٌهً جدٌد ٌتطلب أن تكون كل االستثمارات 
منخفضة االنبعاثات وتستطٌع التصدي آلثار المناخ وذلك فً سٌاق 
الهدؾ الخاص بالتخفٌؾ. اقترح مندوب بولٌفٌا إنشاء "آلٌة للتصدي 

للمناخ وللتنمٌة المستدامة". اقترح مندوب جمهورٌة كٌرٌباس االقرار 
آلٌة خاصة للعمل السرٌع لمساعدة أكثر الدول ضعفاً  بالحاجة إلى

 وتعرضاً للمخاطر.
/الصٌن الدول المتقدمة واألطراؾ 11مجموعة الـدعت مندوبة 

المدرجة فً المرفق الثانً إلى تقدٌم التموٌل تماشٌاً مع احتٌاجات 
من االتفاقٌة اإلطارٌة  4الدول النامٌة وذلك بالرجوع إلى المادة 

والمسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة. وأكدت على المساواة فً 
ٌّؾ والتخفٌؾ، وعلى التوزٌ ع العادل بٌن الدول المخصصات بٌن التك

النامٌة وعلى أعمال القٌاس واإلبالغ والتحقق الخاصة بالدعم. وفٌما 
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج ٌتعلق ب

وتدهور الؽابات فً البلدان النامٌة، أكدت على الُنُهج البدٌلة 
 والكاملة للؽابات.لإلجراءات المبنٌة على النتائج لإلدارة المستدامة 

فٌما ٌتعلق بالقسم )ح( اقترح مندوب البرازٌل أن تقوم  التكنولوجيا:
األطراؾ بتضمٌن مكون التكنولوجٌا فً المساهمات الوطنٌة الخاصة 
بها. اقترح مندوب مصر تقٌٌم فعالٌة ومالءمة تموٌل التكنولوجٌا من 

لصندوق الصندوق األخضر للمناخ. واقترح مندوب الهند أن ٌقوم ا
بتخصٌص األموال لٌفً بكل التكالٌؾ الخاصة بوصول الدول النامٌة 

للتكنولوجٌات السلٌمة بٌئٌاً. طالب مندوب السعودٌة نٌابة عن 
 للمساهماتالمجموعة العربٌة بربط التكنولوجٌا بالتنفٌذ الفّعال 

المحددة على المستوى الوطنً للدول النامٌة. اقترح مندوب  المقررة
نولوجٌا طوٌلة األجل وأن تقوم الدول المتقدمة بصفة دورٌة الصٌن تك

 بتقٌٌم وإعداد قائمة بالتكنولوجٌا "المجهزة ألن ٌتم نقلها".

بوجود إطار  اإلفرٌقٌةطالب مندوب السودان، نٌابة عن المجموعة 
للتكنولوجٌا لٌنظر فً تقٌٌم احتٌاجات التكنولوجٌا، والبحث والتنمٌة 

أكد مندوب بولٌفٌا على التكنولوجٌا الناشئة من  والبٌئات التمكٌنٌة.
 الشعوب األصٌلة والمجتمعات المحلٌة.

: أكد عدد كبٌر من األطراؾ من الدول النامٌة على أن بناء القدرات
ٌّر المناخ لدٌهم سوؾ تعتمد على  اإلجراءات المعززة الخاصة بتؽ

 ُسُبل التنفٌذ المقدمة من الدول المتقدمة.
لمالدٌؾ نٌابة عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة اقترح مندوب ا

وجود آلٌة دولٌة لبناء القدرات تتكون من مركز للتنسٌق ٌقوم بتجمٌع 
المعلومات وٌحلل الفجوات واالتجاهات، وٌعمل على تطوٌر األدوات 

والمنهجٌات، والتنسٌق بٌن الدعم المتاح واالحتٌاجات الُمحددة، 
تعاون مع هٌئات وكٌانات االتفاقٌة وٌستطٌع القٌام بالتنسٌق وال

 اإلطارٌة والكٌانات األخرى ذات الصلة.
أشار مندوب مصر نٌابة عن البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر، ومندوب 
اندونٌسٌا إلى أن آلٌة بناء القدرات ٌجب أن تكون مبنٌة على المشاركة 

 فً الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات.
المملكة العربٌة السعودٌة على أن أي دعم ٌؤتً من الدول أكد مندوب 

 النامٌة ٌجب أال ٌإثر على طبٌعة ونطاق ومحتوى المساهمات
المحددة على المستوى الوطنً والخاصة باألطراؾ من  المقررة

 الدول النامٌة.
اقترح مندوب نٌوزٌلندة تجمٌع كل النص  شفافية اإلجراءات والدعم:

اً. كما اقترح مندوب االتحاد األوروبً نقل الخاص بالتخفٌؾ سوٌ
القواعد المحاسبٌة الخاصة بالتخفٌؾ إلى قسم التخفٌؾ وطالب 

بمنهجٌات وطرق قٌاس وتوجٌهات مشتركة حول القٌاس واإلبالغ 
والتحقق، وأن ٌتم تقدٌم التقارٌر عن استخدام األراضً بصورة 

ٌّؾ. متسقة. اقترح مندوب الٌابان إلؽاء اإلشارة إلى مر اقبة وتقٌٌم التك
طالب مندوب األردن نٌابة عن البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر بسجل 
للتموٌل وتقدٌم تقارٌر ذات صٌػ موحدة حول التموٌل. اقترح مندوب 

الصٌن بؤن تقوم الدول النامٌة بتقدٌم التقارٌر حول اإلجراءات 
ت علٌه المناخٌة لدٌها بصورة تتماشى مع مستوى الدعم الذي حصل

وأن تخضع هذه المعلومات لـ "التحلٌل الفنً" ٌتبعه عملٌة مٌسرة 
للمشاركة فً وجهات النظر بٌن الدول األطراؾ، على أن ٌتم ذلك فً 

صورة ال تتضمن تدخالت أو إجراءات عقابٌة وتحترم السٌادة 
 القطرٌة.

اقترح مندوب سوٌسرا نظام موحد للمحاسبة والتتبع لحماٌة السالمة 
ئٌة وتجنب العدَّ المزدوج لنتائج التخفٌؾ القابلة للتحوبل دولٌاً من البٌ

 الترتٌبات التعاونٌة.
 في األروقة

لفرٌق العامل المعنً بافً ٌوم اإلثنٌن واصل فرٌق االتصال 
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز النظر فً المقترحات 

التفاوضً. وانتهت  النصٌة الجدٌدة التً تم إضافتها لمسودة النص
مساًء حٌث استطاعت الوفود تؽطٌة  5:30المناقشات فً الساعة 

األربعة أقسام الجدٌدة وال تزال هناك خمسة أقسام أخرى متبقٌة. 
أعرب البعض عن تقدٌره لجهود الرئٌسٌن المتشاركٌن فً المحافظة 

على تركٌز أعضاء الوفود على المهمة المنوطة بهم مع بعض 
 لاللتزام بؤسلوب العمل المتفق علٌه.التذكٌرات 

وقد تسبب طول النص النهائً فً بعض التؤمالت حٌث ازداد عدد 
صفحة. مما دعا  12 – 4صفحات قسم التخفٌؾ بعد مراجعته من 

البعض إلى اإلعراب عن قلقه من أن النص ٌمكن أن ٌتضخم بصورة 
انت أكبر بنهاٌة فترة االجتماعات. كما تساءل البعض عما إذا ك

 األطراؾ لن تقوم بإضافة نصوص فً مرحلة أخرى من المفاوضات.
وفً المساء، استمر وجود عدد من الوفود فً ؼرفة االجتماع 

لالستماع الى ملخص عن دعم المساهمات المقررة المحددة على 
المستوى الوطنً. وتضمن هذا الحدث  عدة عروض، وتبادلت 

مات. أكدت العدٌد من األطراؾ وجهات النظر حول عملٌة المساه
الدول النامٌة على أهمٌة الدعم الشامل لكل مكونات المساهمات 

المقررة المحددة على المستوى الوطنً ولٌس فقط التخفٌؾ. سلطت 
رفق الجدٌد الدول المتقدمة الضوء على مختلؾ انشطة الدعم مثل الم  

 .لدعم المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطنً فً فرنسا


