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 الثانيةالدورة الجزء الثامن من  
مل المخصص المفريق الع

ديربان لمعمل ني بمنياج عالم
 6#    المعزز

 األحداث الرئيسية في جنيف
 3122فبراير/ شباط  23الخميس 

/ م 1)تنفٌذ كل عناصر المقرر  3المعنً بالبند اجتمع فرٌق االتصال 
( فً فترتً الصباح وبعد الظهٌرة ٌوم الخمٌس. وفً الصباح 17 -أ

 مشاورات غٌر رسمٌة حول تبسٌط النص. تم عقد
 

الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج المعني بفريق االتصال 
 ديربان للعمل المعّزز

المعنً فً صباح ٌوم الخمٌس تناول فرٌق االتصال  :3مسار العمل 
للعمل المعّزز مسار  الفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربانب

(. طالب مندوب مالً نٌابة عن 2020)طموح ما قبل  2العمل 
/الصٌن ودعمه فً ذلك مندوب الصٌن نٌابة عن 77مجموعة الـ

البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر بتطبٌق نهج شامل فً تناول كل الركائز 
، واتباع ثالثة مسارات دائمة 2020الرئٌسٌة إلجراءات ما قبل 

زٌة وهً اإلسراع فً عملٌة التنفٌذ، وعملٌة الخبراء التقنٌٌن، ومتوا
 واإلشراك رفٌع المستوى.

 
أكد مندوب البلدان النامٌة متقاربة التفكٌر على أن طموح ما قبل 

لم ٌكن لٌتواجد إذا ما التزمت الدول المتقدمة بتخفٌض  2020
م بحلول عا 1990% دون مستوى 40انبعاثات غازات الدفٌئة بنسبة 

. ودعمه مندوب المكسٌك ومندوب المالدٌف نٌابة عن تحالف 2020
الرابطة المستقلة الدول الجزرٌة الصغٌرة ومندوب كولومبٌا نٌابة عن 

ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً حٌث طالبوا األطراف بالتصدٌق على 
تعدٌل الدوحة التفاقٌة كٌوتو. أعرب مندوب نٌكاراجوا عن أسفه 

ر سنوات الضائعة " حالٌاً فٌما ٌتعلق بالتخفٌف بسبب "فترة العش
والتموٌل والرؤٌة. حث مندوب جنوب أفرٌقٌا األطراف على إعادة 

والتً ٌتم مناقشتها  2020النظر فً التزامات التخفٌف لما قبل 
وطالب بعملٌة للنظر فً زٌادة طموح الدول المتقدمة. طالب  ،بالفعل

التٌنٌة والكارٌبً بزٌادة التموٌل مندوب الرابطة المستقلة ألمرٌكا ال
والتركٌز على الفوائد المشتركة للتنمٌة المستدامة واإلشراك رفٌع 

 المستوى.
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة األطراف على التركٌز على حث مندوب 

. أعرب 2خطة العمل المتفق علٌها فً لٌما فٌما ٌتعلق بمسار العمل 
لمقترحات الخاصة بالنظر فً مندوب أسترالٌا عن تحفظه إزاء ا

)نداء لٌما للعمل المناخً(  20 -/ م أ1من المقرر  18 – 17الفقرات 
بالتفصٌل، بٌنما شّدد مندوب جنوب أفرٌقٌا على أهمٌة النهوض بهذا 

 العمل.
 

أكدت العدٌد من األطراف ومنها الٌابان ونٌوزٌلندة والوالٌات المتحدة 
القائمة، وسلط مندوب االتحاد األمرٌكٌة على دور المؤسسات 

األوروبً الضوء على التقدم الذي تم وٌشمل التموٌل وأشار إلى أن 
ملٌار دوالر ٌتضمن عدة مصادر. أكد مندوب نٌوزٌلندة  100مبلغ الـ 

على تعدد القنوات للتموٌل العام باإلضافة إلى الصندوق األخضر 
 للمناخ.

ة وعلى فعالٌة الطاقة، أكد مندوب نٌوزٌلندة على الطاقة المتجدد
ودعمه مندوب سوٌسرا حٌث اقترح تناول خٌارات السٌاسة الخاصة 

اجتماعات باألدوات المالٌة لقطاع الطاقة. طالب مندوب البرازٌل ب
للخبراء التقنٌٌن حول كٌفٌة التعرف على القٌمة االقتصادٌة 

واالجتماعٌة ألنشطة التخفٌف الطوعٌة وترجمة نتائجها فً وحدات 
ن القٌمة المالٌة. أكد مندوب المكسٌك على الحاجة إلى ترجمة م

اجتماعات الخبراء التقنٌٌن فً تنفٌذ المشروعات الجدٌدة. ودعمه 
مندوب سوٌسرا فً اقتراح عقد اجتماعات خبراء تقنٌٌن إقلٌمٌة ودون 
اإلقلٌمٌة للتركٌز على مشروعات محددة ٌمكن إعادة تنفٌذها من خالل 

األخضر للمناخ أو التعاون الثنائً. أشار مندوب  دعم من الصندوق
المملكة العربٌة السعودٌة إلى أن اجتماعات الخبراء التقنٌٌن ٌجب أن 

ٌّف. واقترح عقد اجتماعات  تشمل النظر فً الفوائد المشتركة للتك
خبراء تقنٌٌن حول تحلٌة المٌاه، والتنوع االقتصادي، والتصحر، 

تخطٌط الحضري واألضرار والخسائر. أكد وحماٌة البٌئة البحرٌة، وال
مندوب جنوب أفرٌقٌا على الحاجة إلى روابط واضحة من اجتماعات 
الخبراء التقنٌٌن والمؤسسات القائمة مثل الصندوق األخضر للمناخ 

ٌّف. اقترح مندوب النروٌج أن تركز اجتماعات الخبراء  وصندوق التك
ٌّف ولكن أٌضاً  على الصحة والفوائد التقنٌٌن لٌس فقط على التك

 المشتركة للتنمٌة المستدامة.
 

فً اجتماع فرٌق أشار دوغالف، الرئٌس المتشارك،  التبسيط:
االتصال الذي ُعقد فً الصباح إلى ما تم فً المشاورات غٌر الرسمٌة 

وسلط الضوء على مقترحات التبسٌط المقدمة من مندوب أسترالٌا 
 النامٌة متقاربة التفكٌر.البلدان ومندوب األرجنتٌن نٌابة عن 

وفً فترة بعد الظهر، ناقشت األطراف ُسُبل المضً قدماً فٌما ٌتعلق 
بالنص وتبسٌطه. ولتحدٌد الخالصة، أشار رٌفسناٌدر الرئٌس 

المتشارك أن نص جنٌف لن ٌتغٌر إال باستثناء تصحٌحات األطراف 
م الساعة للمقترحات المقدمة بالفعل وسٌتم تقدٌمه إلى األمانة فً تما

السادسة ٌوم الخمٌس. وأشار إلى أن النص سٌتم ترجمته وتوزٌعه 
على كل األطراف وذكر أن مقترحات التبسٌط واإلضافة ٌمكن أن ٌتم 
إدخالها فً شهر ٌونٌه/ حزٌران. وفٌما ٌتعلق بطلب األطراف بالمزٌد 
من الطموح فً جنٌف، أشار إلى أن األطراف لدٌها "مخاوف كثٌرة 

حول التبسٌط وذكر أنه لن ٌتم عقد مشاورات غٌر رسمٌة للغاٌة" 
أخرى حول ذلك الموضوع. وأكد أنه "ما سٌكون لدٌنا فً هذا المساء 

 هو النص".
 

ثم قامت األطراف بتبادل وجهات النظر حول السؤال  الدورات:
 الخاص بالدورات فً االتفاق الجدٌد.

أكد مندوب السعودٌة نٌابة عن المجموعة العربٌة أن الدورة ٌجب أن 
تكون مرتبطة بمراجعة الطموح وتنفٌذ كل العناصر الستة بموجب 
 والٌة دٌربان. وطالب بالتمٌٌز فً الدورات بالنسبة للدول النامٌة.

ٌّف ٌجب  ذكرت مندوبة االتحاد األوروبً أن التزامات التخفٌف والتك
ها بصورة مختلفة. وأشارت إلى أن كل األطراف ٌجب أن أن ٌتم تناول

تعمل على الحفاظ على التزامات التخفٌف فً كل األوقات ومراجعتها 
وتعزٌزها بصورة مستمرة. كما طالبت بإجراء مبسط للتعدٌل بحٌث 
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        ..      
ال ٌتطلب تصدٌق . حذرت مندوبة االتحاد الروسً من أن تبنً األطر 

وطالبت بتجنب اإلجراءات  ،التراجعٌمكن أن "ٌفشل" أو ٌتسبب فً 
شبه القانونٌة فً التعدٌل. أشار مندوب البرازٌل إلى أن مكون التموٌل 
فً المساهمات ُمقٌد بدورات الموازنات الوطنٌة باإلضافة إلى دورات 
تجدٌد موارد الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البٌئة العالمٌة. وفٌما 

نً على فترتٌن متتالٌتٌن ٌتعلق بالتخفٌف، فقد طالب بنهج مب
وبمساهمات لمدة خمس سنوات ذات شكل قانونً نهائً ومؤشرات 
للمساهمات لفترة الخمس سنوات التالٌة، وإرسال اشارات طوٌلة 

األجل إلى القطاع الخاص. وحذر من طلب المزٌد من المساهمات 
األكثر طموحاً وذكر أن ذلك ٌمكن أن ٌؤدي إلى قلة الطموح فً 

ٌمكن أن  2015ألولى. كما اقترح مندوب البرازٌل أن اتفاق الفترة ا
ٌتضمن مراجعة األحكام الخاصة بالتقدم الكلً نحو الهدف العالمً 

باإلضافة إلى أحكام تتعلق بالمستوٌات الفردٌة من الطموح فً القسم 
 الخاص بااللتزام.

طالب مندوب الٌابان بدورة مدتها عشر سنوات كمؤشر للمستثمرٌن، 
ر عن استعداده للنظر فً مراجعة لنصف المدة تركز على دعم وعب

الرابطة المستقلة وتفهم المساهمات. اقترح مندوب شٌلً نٌابة عن 
ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً أن ٌتم تعرٌف نطاق المساهمات بوضوح 
ٌّف وُسُبل  فً االتفاق الجدٌد وتقدٌم درجات مختلفة من التخفٌف والتك

ر   مندوب سوٌسرا األطراف بأنه فً لٌما وافقت األطراف  التنفٌذ. ذكَّ
المقررة المحددة على المستوى الوطنً على السماح بتقدٌم المساهمات 

فً أطر مختلفة. واقترح أنه ٌمكن أن ٌتم التوافق على التنسٌق 
للمجموعة الثانٌة من االلتزامات وأن تقوم كل األطراف بتقدٌم 

 وقت.االلتزامات التالٌة فً نفس ال
 

اقترح مندوب الصٌن دورة مدتها عشر سنوات تركز على الطموح 
بغرض بناء الثقة، بحٌث ٌتم خالل هذه  2030 – 2020المعزز فً 

الفترة: تتولى الدول المتقدمة دور الرٌادة فً تخفٌض االنبعاثات وتقدم 
ُسُبل التنفٌذ للدول النامٌة، وتتبع الدول النامٌة هذا الدور الرٌادي 

ٌّف. وتست خدم ُسُبل التنفٌذ لزٌادة مستوى طموحها فً التخفٌف والتك
وأكد على أهمٌة الدورات المحلٌة وصرح بأن الدول النامٌة سوف 
تعٌد النظر محلٌاً فً اإلجراءات المعززة الخاصة بها. كما حدد 
مندوب الصٌن الحاجة إلى نهج شامل ورابطة كلٌة بٌن مختلف 

 عناصر االتفاقٌة.
 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة دورات مدتها خمس سنوات، ب دعم مندو
وعبر عن تفضٌله لعمل التوافق بٌن الدورات الوطنٌة لألطراف بحٌث 

تستطٌع جذب انتباه الجمٌع لتنفٌذ الطموح. وعبر عن تحفظه إزاء 
الذي سٌتم إعادة النظر فٌه فً فترة خمس سنوات،  2030فكرة هدف 

أن الدول التً خاضت العملٌة الوطنٌة وذكر أن الخبرات تشٌر إلى 
 ُتمانع فً مراجعة الطموح.

أكد مندوب المكسٌك على الحاجة إلى تقٌٌم التقدم أثناء هذا المسار 
الرابطة المستقلة ودعم المراجعة المسبقة لاللتزامات طبقاً القتراح 

وب بلٌز نٌابة عن الجماعة ألمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً. دعم مند
ٌة دورات مدتها خمس سنوات على أن تبدأ الدورة األولى فً ٌبالكار

المساهمات المقررة المحددة على . كما طالب بتحوٌل 2020
المستوى الوطنً إلى التزامات ُملزمة قانوناً واألخذ فً االعتبار 
الظروف الخاصة بالدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة والبلدان األقل 

 نمواً.
تتناول المساهمات المقررة المحددة على طالب مندوب الهند بأن 

المستوى الوطنً كل عناصر االتفاق وبمعلومات متفاوتة للدول 
المتقدمة الدول النامٌة ولكن بأطر زمنٌة مماثلة. وعارض المراجعة 

المسبقة للمساهمات. وأشار مندوب إٌران إلى أن عملٌة الدورات ٌجب 
. وأكد مندوب السعودٌة أن تكون مشروطة بالدعم من الدول المتقدمة

ٌّف وُسُبل التنفٌذ وشّدد على أن  على الطبٌعة المتكاملة للتخفٌف والتك
الدورات ٌجب أن تأخذ فً اعتبارها هذه العناصر الثالثة. طالب 
مندوب مالٌزٌا بتوجٌه االهتمام إلى الرابطة القوٌة المتزاٌدة بٌن 

ٌّف.  أنشطة التخفٌف والتك
 

بة عن أقل البلدان نمواً بالتوازي فً الدورات طالب مندوب توفالو نٌا
بالنسبة للتخفٌف وُسُبل التنفٌذ وأشار إلى أنه إذا كانت أقل البلدان نمواً 

ستساهم فً التخفٌف فإنه ٌجب أن ٌتم تقدٌم دعم بالتوازي لهذه 
الجهود. دعم مندوب أقل البلدان نمواً دورات مدتها خمس سنوات 

ن ُتزٌد من مساهماتها فً منتصف الدورة. وأكد على أن الدول ٌمكن أ
ٌّف نظراً للحاجة  طالب مندوب جزر مارشال بالمرونة فً دورات التك

 إلى ان تعكس األولوٌات المحلٌة والوطنٌة.
 

المشاورات غير الرسمية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج 
 ديربان للعمل المعّزز

للفرٌق العامل المخصص ُعقدت فً الصباح المشاورات غٌر الرسمٌة 
المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز وتركزت على االزدواجٌة فً 
النص المعدل. وقد كان العمل مبنً على فهم أن المقترحات التً 
قُدمت فً المشاورات غٌر الرسمٌة سوف ٌتم النظر فٌها فً فرق 

االتصال ولن ٌتم تضمٌنها فً نص جنٌف إال عند موافقة كل 
 .األطراف

 
وافقت مجموعة من األطراف على سماع االقتراحات ولكنها أشارت 
إلى أنها غٌر مستعدة للرد علٌها. اقترح أحد األطراف تقلٌل سرعة 
ر  الجمٌع بأن "االنقسام فً مجموعات بعد كل  المناقشات ولكن ذكَّ

لن ٌكون ممكناً نظراً ألن المفاوضات  مقترح للتشاور قبل  إعطاء
تنعقد طوال العام. أشارت مجموعة من األطراف إلى أنه ٌمكن ان ٌتم 
إلغاء أحد المقترحات. وأكدت مجموعة أخرى من األطراف إلى أن 
اإللغاء ٌتطلب موافقة كل األطراف. شرح أحد األطراف أن الوفد 

لو كانت تؤدي إلى  الخاص بهم امتنع عن إبداء مقترحات هٌكلٌة حتى
تبسٌط النص. أكدت بعض األطراف على أن المناقشات لن تؤدي إلى 

 تعرٌف هٌكل االتفاق.
 

 في األروقة
كان السؤال الرئٌسً الذي ٌتبادر فً ذهن العدٌد من أعضاء الوفود 
الذٌن وصلوا إلى قصر األمم ٌوم الخمٌس هو هل نستمر فً تبسٌط 

فعل. وقد بدأت المشاورات غٌر الرسمٌة النص أم نقبل ما تم انجازه بال
للفرٌق العامل فً الصباح بنقطتٌن واضحتٌن سجلهما مندوبا الدول 

النامٌة متقاربة التفكٌر وأسترالٌا حٌث وافق كالهما على سحب بعض 
االضافات التً اقترحاها على النص. وشعر بعض أعضاء الوفود بأنه 

تحقق من أن نص جنٌف كان من األفضل أن تكون "حاالت تسلل" وال
لن ٌخضع ألي أضافت أو الغاءات. وقد تم رؤٌة ذلك بأنه بمثابة  

تأكٌد  بأن "كل األطراف فً فرٌق واحد". وعندما بدا واضحا انه لن 
ٌتم عمل تغٌٌرات فً نص جنٌف، بدأ أعضاء الوفود ٌفكرون فً ما 

ا انه الذي ٌجب علٌهم أن ٌقوموا به.  فقد بدا العدٌد سعداء بما رأو
مناقشات مثمرة فً فترة بعد الظهر  حول الدورات فً االتفاق الجدٌد: 

" من المؤكد أننا نسٌر فً االتجاه الصحٌح، فنحن نتحول إلى تبادل 
 ".اآلراءأكثر فعالٌة فً 

 
وانتظارا لٌوم الجمعة، أكد العدٌد من أعضاء الوفود أنهم كانوا ٌأملون 

البدء فً العمل على النص  فً الوصول إلى اتفاق واضح حول كٌفٌة 
الدورة التالٌة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل 
المعزز التً سُتعقد فً بون. حٌث اشار أحد المفاوضٌن: "نحن نرٌد 

 أن نبدأ مباشرة فً العمل فً شهر ٌونٌه".
 

سٌكون ملخص وتحلٌل  ملخص وتحليل نشرة مفاوضات األرض:

لنشرة مفاوضات األرض الخاصة بالجزء الثامن من الدورة الثانٌة 

متاحاً للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعزز 

على الموقع اإللكترونً:   2015فبراٌر/ شباط  16ٌوم االثنٌن 

http://www.iisd.ca/climate/adp/adp2-8/ 

  
 
 
 


