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ل ترجمة النشرة نلى اللغة الفرنسٌة لدمته ( وبرنامج األمم المتحدة للبٌئة  ومركز بحوث التنمٌة الدولٌة. تموٌووزارة البٌئة فً الٌابان )من خالل معهد االستراتٌجٌات البٌئٌة العالمٌة
 النشرةالمتضمنة فً ل الناطمة بالفرنسٌة. اآلراء الحكومة الفرنسٌة، ومنطمة والون البلجٌكٌة، ومماطعة كٌبٌن، والمنظمة الدولٌة للدول الناطمة بالفرنسٌة/معهد التنمٌة المستدامة للدو
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الذورة هي  الحبدٌ عشرالجسء  

هل الوخصص بللفرَق الع الثبًُت

ٌٍ بوٌهبج دَرببى للعول عالو

 1#   الوعسز

 مؤتمر تغيّر المناخ الُمنعقد في بون
   3192 أكتوبر/تشرين األول 32إلى  91

 
فً بون، ألمانٌا،  2015 أكتوبر/تشرٌن األول 19تُفتتح ٌوم االثنٌن 

ر المناخ، باتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تغٌ  المفاوضات الخاصة 
. وهذا 2015 أكتوبر/تشرٌن األول 23وسوف تستمر هذه المفاوضات حتى 

االجتماع هو الجزء الحادي عشر من الدورة الثانٌة من الفرٌك العامل 
ز وهو االجتماع الرابع للفرٌك  المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 

ً لجدول األعمال . العام العامل هذا وسوف ٌنعمد االجتماع وفما
(ADP/2013/AGENDA الذي تم نلراره فً الجزء األول من الدورة )

 2( ومسار العمل 2015)اتفالٌة  1الثانٌة والذي تم هٌكلته حول مسار العمل 
(. وسوف ٌتم تنفٌذ مهمة الفرٌك العامل الخاصة بإعداد 2020)طموح ما لبل 

بناًء على النص التفاوضً الذي تم تجمٌعه  فً مؤتمر تغٌر  2015اتفالٌة 
 .2015المناخ الذي انعمد فً فبراٌر/ شباط 

التً أعدها  ( ADP.2015.7.InformalNote)ولد تضمنت مذكرة السٌنارٌو 
الرئٌسان المتشاركان للفرٌك العامل: أحمد دوغالف )الجزائر( ودانٌٌل 

رٌكٌة( .. تضمنت ممترحا لتكثٌف سرعة رٌفسناٌدر )الوالٌات المتحدة األم
والمرارات  ٌةالمفاوضات المبنٌة على النص بهدف تمدٌم مسودة اتفال

المصاحبة لها  إللرارها فً الدورة  الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف    
، فً بارٌس، فرنسا. ولبل 2015التً ستُعمد فً دٌسمبر/ كانون االول عام 

من الدورة الثانٌة من الفرٌك العامل المخصص  انعماد الجزء الحادي عشر
ز ، أعد الرئٌسان المتشاركان ورلة غٌر  المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 
رسمٌة تتضمن أساس التفاوض فً مسودة حزمة بارٌس الخاصة بالمناخ 

 .  2ومشروع لرار بشأن مسار العمل 
 

خلفية مختصرة حول الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل 
 المعّزز

بدأت االستجابة الدولٌة السٌاسٌة لتغٌر المناخ بتبنً اتفالٌة األمم المتحدة 
، ولد وضعت هذه االتفالٌة  اطار 1992اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ فً عام 

ٌئة فً الغالف الجوي وذلن العمل الذي ٌهدف نلى تثبٌت مستوى غازات الدف
بهدف تجنب "التدخالت الخطٌرة الناشئة عن أنشطة بشرٌة". ولد وصل عدد 

مارس/ آذار  21األطراف المولعة على االتفالٌة التً دخلت حٌز التنفٌذ فً 
 طرفا.  196نلى   1994

اعتمد مؤتمر األطراف فً دورته الثالثة   1997وفً دٌسمبر/كانون األول 
فً كٌوتو، الٌابان .. اعتمد بروتوكول كٌوتو التفالٌة األمم المتحدة الذي ُعمد 

اإلطارٌة بشأن تغٌر المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعٌة والدول فً 
مرحلة التحول اللتصادٌات السوق بتحمٌك أهداف تخفٌض االنبعاثات.  ولد 

ك األول وافمت هذه الدول المعروفة باسم  االطراف المدرجة فً المرف
لالتفالٌة االطارٌة، بتخفٌض اجمالً انبعاثات ستة من غازات الدفٌئة بمتوسط 

)فخرة االلخسام  2012 -2008فً الفترة من  1990% دون مستوٌات 5

. هذا ولد دخل األولً(  وحن وضع أهذاف هحذدة حخخلف هي دولت ألخري
وولع علٌه  اآلن  2005فبراٌر/شباط   16حٌز التنفٌذ فً  بروتوكول كٌوتو

 طرفا. 192
 

انعمدت الدورة  : 3111إلى  3112المفاوضات طويلة األجل فيما بين 
األولى لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً بروتوكول 

حٌث تمرر ننشاء الفرٌك العامل  2005كٌوتو؛ فً مونتلاير بكندا فً عام 
خصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً الم

من البروتوكول،  9-3المرفك األول بموجب بروتوكول كٌوتو طبما للمادة 
وتلزم هذه المادة األطراف المدرجة فً المرفك األول  بالنظر فً التعهد 

م بالتزامات  نضافٌة  لبل سبع سنوات على األلل من نهاٌة فترة االلتزا
 األولى.

انعمد مؤتمر األطراف فً دورته  الثالثة  2007وفً دٌسمبر/كانون األول 
عشر،  وانعمد مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فً 
بروتوكول كٌوتو فً دورته الثالثة  فً بالً، نندونٌسٌا ونتج عنه االتفاق 

ألطراف فً على خارطة طرٌك بالً للمضاٌا طوٌلة األجل. وألر مؤتمر ا
دورته  الثالثة عشر  خطة عمل بالً  وأنشأ الفرٌك العامل المخصص 
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفالٌة لٌكون مسؤوالً عن 
أعمال التخفٌف والتكٌف والتموٌل والتكنولوجٌا وبناء المدرات والرؤٌة 

مفاوضات حول المشتركة حول العمل التعاونً طوٌل األجل. واستمرت ال
االلتزامات اإلضافٌة للدول األطراف المدرجة فً المرفك األول  ضمن 
أعمال الفرٌك العامل المخصص المعنً بالنظر فً اإللتزامات اإلضافٌة 
لؤلطراف المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول كٌوتو. وتحدد 

 .  2009ن الموعد النهائً  الختتام المفاوضات ذات المسارٌن فً كوبنهاغ
 

: ُعمد مؤتمر األمم المتحدة لتغٌر المناخ فً دٌسمبر/كانون األول كوبنهاغن
فً كوبنهاغن، الدانمرن. ولد شهد هذا الحدث رفٌع المستوى   2009

دٌسمبر/كانون  18نزاعاً حول الشفافٌة وحول العملٌة.  وبنهاٌة مساء ٌوم 
ً :"ات ً سٌاسٌا فاق كوبنهاغن"  والذي تم  األول نتج عن هذه المحادثات اتفالا

عرضه على الجلسة العامة لمؤتمر األطراف إللراره.  وبعد ثالثة عشر 
ساعة من الجدل، وافمت الوفود على "االحاطة علماً" باتفاق كوبنهاغن 
ونلى مد م هام المجموعات المتفاوضة  حتى الدورة السادسة عشر لمؤتمر 

العامل بوصفه اجتماع األطراف والدورة السادسة لمؤتمر األطراف 
، أعلنت ما  2010. وفً عام 2010األطراف فً بروتوكول كٌوتو  فً 

دولة دعمها التفاق كوبنهاغن.  كما لدمت ما ٌزٌد على  140ٌزٌد على 
 دولة معلومات حول أهداف أو أعمال التخفٌف لدٌها.  80
 

ر/كانون ُعمد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌر المناخ فً دٌسمب كانكون:
فً كانكون، المكسٌن حٌث لامت األطراف باالنتهاء من  2010األول 

ولررت مد فترة عمل  الفرٌك العامل المخصص  ،نعداد  اتفالٌات كانكون
المعنً بالعمل التعاونً الطوٌل األجل بموجب االتفالٌة والفرٌك العامل 

جة فً المخصص المعنً بالنظر فً االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدر
المرفك األول بموجب بروتوكول كٌوتو حتى عام آخر. وبموجب مسار 

نلى ندراكه نلى الحاجة نلى  عمل   16 -أ م/١هذه االتفالٌة. ٌشٌر الممرر 
تخفٌضات كبٌرة فً االنبعاثات العالمٌة بهدف الحد من زٌادة متوسط درجة 

درجة مئوٌة عن مستوٌات ما لبل العصر  °2الحرارة العالمٌة  نلى 
الصناعً.  كما وافمت األطراف على  النظر فً تعزٌز الهدف طوٌل 

 °1.5وٌشمل ذلن ما ٌتعلك بهدف   2015المدي أثناء مراجعته عام 
الجوانب األخرى  16 - أ م/١الممترح.  كما تناول الممرر  درجة مئوٌة 

خفض   غ عنها والتحمك منها، ومن التخفٌف مثل لٌاس االنبعاثات واإلبال
فً البلدان النامٌة  االنبعاثات الناجمة عن نزالة األحراج وتدهور الغابات

تعزٌز مخزون الكربون فً ودور الحماٌة واإلدارة المستدامة للغابات و
كما ساهمت اتفالٌة كانكون فً ننشاء مؤسسات وعملٌات جدٌدة  .الغابات

التكٌف وآلٌة التكنولوجٌا والتً تتضمن  وتشمل نطار كانكون للتكٌف ولجنة
اللجنة التنفٌذٌة للتكنولوجٌا ومركز وشبكة تكنولوجٌا المناخ. وتم ننشاء 
الصندوق األخضر للمناخ وتم تكلٌفه ككٌان تشغٌلً جدٌد لآللٌة المالٌة 

 لالتفالٌة. 
مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع وبموجب مسار البروتوكول ناشد 

الدول األطراف المدرجة فً المرفك األول    ً بروتوكول كٌوتواألطراف ف
-/ م أ ن2بزٌادة مستوى الطموح فً تخفٌض االنبعاثات، كما اعتمد الممرر 

 . استخدام األراضً وتغٌٌر استخدام األراضً والحراجةحول   6
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      2 
ًشرة هفبوضبث 

 األرض 

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

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

دٌسمبر/كانون  11نوفمبر/تشرٌن الثانً وحتى  28أفرٌمٌا فً الفترة من 
. وتغطً نتائج مؤتمر دٌربان عدة موضوعات منها االتفاق 2011األول 

لرار حول  واتخاذ  على  تحدٌد فترة التزام ثانٌة بموجب بروتوكول كٌوتو، 
ى تشغٌل العمل التعاونً طوٌل األجل بموجب االتفالٌة، واالتفاق عل

الصندوق األخضر للمناخ. كما وافمت األطراف على بدء عمل الفرٌك 
ز لٌُكلف بمهمة  العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 
"نعداد بروتوكول أو أداة لانونٌة أخرى  أو نتٌجة متفك علٌها  ذات لوة 

المخطط  لانونٌة  بموجب االتفالٌة  ٌتم تطبٌمها على كل األطراف".  ومن
، حٌث تدخل األداة 2015أن ٌستكمل الفرٌك العامل المفاوضات فً 

.  وباإلضافة نلى ذلن تم تكلٌف الفرٌك 2020الجدٌدة حٌز التنفٌذ عام 
ز بالنظر فً  العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 

  2والتً تتعلك بهدف  2020اإلجراءات الخاصة بغلك فجوة طموح ما لبل 
 .رجة مئوٌةد

 
تم عمد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌ ر المناخ فً الدوحة، لطر  الدوحة:

. ولد نتج عن هذا 2012فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً ودٌسمبر/ كانون األول 
المؤتمر حزمة من المرارات ٌشار نلٌها بـ "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن 

كٌوتو لتحدٌد فترة التزام ثانٌة هذه المرارات تعدٌالت على بروتوكول 
واالتفاق على ننهاء عمل الفرٌك العامل المخصص المعنً بالنظر فً 
االلتزامات اإلضافٌة لؤلطراف المدرجة فً المرفك األول بموجب بروتوكول 
كٌوتو فً الدوحة. كما وافمت األطراف أٌضاً على ننهاء عمل الفرٌك العامل 

ً الطوٌل األجل بموجب االتفالٌة. وتم المخصص المعنً بالعمل التعاون
تحوٌل عدد من األمور التً تتطلب المزٌد من الدراسة نلى الهٌئة الفرعٌة 

 – 2013للتنفٌذ والهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتكنولوجٌة مثل: مراجعة 
للهدف العالمً، و أعمال التخفٌف بواسطة الدول المتمدمة والدول  2015

مرونة بروتوكول كٌوتو، وخطط التكٌف الوطنٌة، والمٌاس  النامٌة، وآلٌات
واإلبال غ والتحمك، وآلٌات السوق واآللٌات األخرى، والمبادرة المعززة 
لخفض االنبعاثات الناجمة عن نزالة األحراج وتدهور الغابات فً البلدان 

 النامٌة.
 

ترة من تم عمد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌ ر المناخ فً الفوارسو: 
فً وارسو، بولندا. ولد تركزت المفاوضات  2013نوفمبر/ تشرٌن الثانً 

حول تنفٌذ االتفالٌات التً تم الوصول نلٌها فً االجتماعات السابمة وتشمل 
ز. استكمال عمل  الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 

الذي ٌدعو األطراف نلى ولد ألر االجتماع المرار الخاص بالفرٌك العامل و
البدء فً أو تكثٌف االستعدادات المحلٌة الخاصة بالمساهمات المحددة على 
المستوى الوطنً. كما ألرت األطراف لراراً بإنشاء آلٌة وارسو الدولٌة حول 
الخسائر واألضرار، ونطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات 

وهً سلسلة  –لغابات فً الدول النامٌة الناجمة عن نزالة األحراج وتدهور ا
مكونة من سبعة لرارات حول التموٌل والترتٌبات المؤسسٌة والمضاٌا 

لخفض االنبعاثات الناجمة عن نزالة  المنهجٌة الخاصة بالمبادرة المعززة
 األحراج وتدهور الغابات فً البلدان النامٌة.

 
لمناخ فً لٌما، بٌرو فً انعمد مؤتمر األمم المتحدة المعنً بتغٌ ر اليما: 

ولد تركزت المفاوضات فً لٌما على نتائج  .2014دٌسمبر/ كانون األول 
ز  أعمال الفرٌك العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعز 
والالزمة للتمدم نحو اتفاق بارٌس أثناء الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر 

دٌد المعلومات والعملٌات . وتشمل هذه النتائج  تح2015األطراف فً 
الخاصة  بتمدٌم المساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً فً ألرب 

، والتمدم نحو عناصر مسودة نص تفاوضً. وبعد 2015ولت ممكن فً 
منالشات مطولة، اعتمدت الدورة العشرون لمؤتمر األطراف "نداء لٌما للعمل 

وٌشمل عملٌة تمدٌم  2015اق عام المناخً" والذي ٌدفع المفاوضات نحو اتف
ومراجعة المساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً. كما تناول 

 .2020المرار تعزٌز طموح ما لبل 
منهم بموجب مؤتمر األطراف واثنٌن  17لراراً،  19كما اعتمدت األطراف 

 بموجب مؤتمر األطراف العامل، وتشمل هذه المرارات عدة أمور من بٌنها:
آلٌة وارسو الدولٌة للخسائر واألضرار، والبدء فً برنامج المساعدة فً تفعٌل 

عمل لٌما حول النوع االجتماعً، واعتماد نعالن لٌما حول التعلٌم وزٌادة 
الوعً. ولد استطاع مؤتمر لٌما لتغٌ ر المناخ وضع األساس لبارٌس وذلن 

 2015ً التفاق عن طرٌك تتبع التمدم الذي تم فً وضع عناصر نص تفاوض
المساهمات الممررة المحددة على المستوى الوطنً. واعتماد لرار حول 

وٌشمل نطاق هذه المساهمات، والمعلومات المسبمة، والخطوات التً ٌجب 
 اتخاذها بواسطة األمانة بعد تمدٌم هذه المساهمات.

 

الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج 
انعمد الجزء الثامن من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل فً  ديربان للعمل المعّزز:

فً جنٌف، سوٌسرا. وطبماً للتكلٌف الصادر من الدورة  2015فبراٌر/ شباط 
العشرٌن لمؤتمر األطراف كان الهدف من  هذه الدورة  أن تموم بإعداد نص 

-/م أ1رفك بالممررر تفاوضً بناًء على عناصر مسودة النص التفاوضً الم
)نداء لٌما للعمل المناخً(. وكان نص جنٌف  20

الذي تم نلراره فً الجزء الثامن من   (FCCC/ADP/2015/1)التفاوضً
 .2015الدورة الثانٌة بمثابة األساس لمفاوضات اتفالٌة 

 
الجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج 

انعمد الجزء التاسع من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل  لمعّزز:ديربان للعمل ا
فً بون، ألمانٌا حٌث تولى تبسٌط  2015المخصص فً ٌونٌه/ حزٌران 

ودمج وتجمٌع ومنالشة نص جنٌف التفاوضً وتضمن ذلن األجزاء التالٌة: 
عام/ الهدف، التكٌ ف والخسائر واألضرار، والتخفٌف، والتموٌل، وتنمٌة ونمل 

تكنولوجٌا، وبناء المدرات، والشفافٌة، والتمهٌد والتعرٌفات، واألُطر الزمنٌة، ال
والتنفٌذ وااللتزام، واألحكام اإلجرائٌة والمؤسسٌة. كما نالش الفرٌك العامل 

. وتولت مجموعات وفرق العمل تبسٌط و/ أو دمج البدائل 2مسار العمل 
ٌع البدائل وأجرت عدد والفمرات الموجودة فً النص، وبدأت فً عملٌة تجم

انعمدت اجتماعات الخبراء  2من المنالشات المفاهٌمٌة. وبموجب مسار العمل 
 التمنٌٌن حول كفاءة الطالة فً البٌئات الحضرٌة وحول توفٌر الطالة الُمتجددة.

 
الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج 

انعمد الجزء العاشر من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل : ديربان للعمل المعّزز
وبهدف توجٌه العمل،  فً بون، ألمانٌا. 2015المخصص فً أغسطس/ آب 

وبناًء على طلب األطراف أعد الرئٌسان المتشاركان للفرٌك العامل  "أداة" 
استناداً نلى النص المبسط والموحد  الذي نتج  عن الجزء التاسع من الدورة 

ٌة للفرٌك العامل. اشترن أعضاء الوفود فً منالشة أجزاء مختلفة من الثان
األداة فً مجموعات ُمٌس رة و"مجموعات منبثمة"، أو اجتماعات غٌر رسمٌة 
للمجموعات الُمٌس رة، وتناولوا أجزاًء من النص. ونظرت المجموعات  فً 

مضاٌا وضع الفمرات فً األداة، كما اشتركت فً منالشات مفاهٌمٌة حول ال
 الرئٌسٌة، وبدأ األعضاء فً بعض الحاالت  فً نعداد ممترحات نصٌة.

 
 األحداث الرئيسية بين الدورات

المشاورات  أُجرٌتالدورة الثانية من المشاورات الوزارية غير الرسمية: 
 ، فً بارٌس، فرنسا،2015سبتمبر/أٌلول  7و 6غٌر الرسمٌة ٌومً 
دولة من أجل منالشة الموضوعات ذات الصلة بُسبُل  57بحضور وزراء من 

التنفٌذ، بما فً ذلن، التموٌل والتكنولوجٌا وبناء المدرات والتكٌف والخسائر 
واألضرار. وكان هنان اتفاق كبٌر على أهمٌة ومحورٌة   سبل التنفٌذ فً 

الحاسمة، نلى جانب اتفاق بارٌس، مع التركٌز على التموٌل لكونه من األمور 
  الحاجة نلى ضمان التكافؤ السٌاسً بٌن التكٌف والتخفٌف.       

 
: تم تنظٌم غداء عمل غداء عمل رفيع المستوى حول مفاوضات تغير المناخ

فً ممر األمم المتحدة فً نٌوٌورن،   وتضمن  2015سبتمبر/أٌلول  27ٌوم 
اتفاق ملزم لانوناً لٌتم  رؤساء الدول بهدف دفع المفاوضات نحو التوصل نلى

نلراره فً الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف التً سٌجري انعمادها 
 فً بارٌس.

 
 1: انعمد هذا المؤتمر ٌومً 3192المؤتمر الدولي المعني بالعمل المناخي 

فً هانوفر، ألمانٌا. ولد ركز المؤتمر على  2015أكتوبر/تشرٌن األول  2و
حكومات دون الوطنٌة وصنع المرار على الصعٌد الحكومً سد الفجوة بٌن ال

الدولً. ولد أسفرت منالشات هذا المؤتمر عن صدور "نعالن هانوفر: العمل 
 عملٌة التحول."َذفع المحلً الذي 

 
 الدورة الثانية واألربعين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ:

فً  2015أكتوبر/تشرٌن األول  8نلى  5انعمدت هذه الدورة فً الفترة من 
دوبروفنٌن، كرواتٌا. انتخبت الهٌئة مكتب جدٌد لدورة التمٌٌم السادسة. وتم 
اختٌار السٌد هوسنج لً، من جمهورٌة كورٌا، لٌتملد منصب رئٌس هذه 

 الهٌئة.
 

أكتوبر/تشرٌن األول  9تم عمد هذا االجتماع ٌوم  :اجتماع وزراء المالية
، فً لٌما، بٌرو، على هامش االجتماعات السنوٌة لصندوق النمد 2015

،ولد ضم هذا االجتماع وزراء المالٌة لمنالشة 2015الدولً والبنن الدولً 
الجوانب المالٌة التً ٌتضمنها اتفاق بارٌس. كما تضمن هذا االجتماع نطالق  

مة التعاون االلتصادي والتنمٌة و مبادرة سٌاسة المناخ "تموٌل تمرٌر منظ
ملٌار  100وهدف الوصول نلى تموٌل بمٌمة  2014-2013المناخ فً 

 دوالر أمرٌكً"، والذي تم نعداده بناًء على تكلٌف من  لبل فرنسا وبٌرو.


