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خذمت اخببرٌت لمفبوضبث البٍئت والخىمٍت
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/http://www.iisd.ca/climate/unfccc/adp2-11

الجسء الحبدي عشر مه الذورة
الثبوٍت للفرٌق العبمل المخصص
المعىً بمىهبج دٌرببن للعمل
المعسز 3 #
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الىبشر :المعهذ الذولً للخىمٍت المسخذامت
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مؤتمر تغيّر المناخ ال ُمنعقد في بون
الثالثاء  02أكتوبر /تشرين األول 0202
تواصل انعماد الجزء الحادي عشر من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل
ّ
المعزز فً ٌوم الثالثاء 20
المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل
أكتوبر /تشرٌن األول .وفً الصباح انعمد فرٌك االتصال للنظر فً تجمٌع
النص ودمج مدخالت األطراف التً تمت ٌوم اإلثنٌن ،باإلضافة إلى
سبُل ال ُمضً لُدُماً .وفً فترتً بعد الظهٌرة والمساء نالشت
منالشة ُ
المجموعات المنبثمة موضوعات :مسار العمل  ،2وتنمٌة ونمل
التكنولوجٌا وبناء المدرات والتخفٌف والتموٌل.

فريق االتصال الخاص بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان
ّ
المعزز
للعمل
فً الصباح ،الترح رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارن (الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة) أن تكون الورلة غٌر الرسمٌة المنمحة هً نمطة البداٌة
للمفاوضات حول حزمة بارٌس على أن ٌتم ذلن فً مجموعات منبثمة
حول :التخفٌف ،التكٌّف والخسائر واألضرار ،والتموٌل وتنمٌة ونمل
التكنولوجٌا وبناء المدرات والشفافٌة ومسار العمل .2
ورحب مندوب جنوب أفرٌمٌا نٌابة عن مجموعة الـ/77الصٌن بالنص
ال ُمنَمَّح وأشار إلى أن الفرٌك وافك على "التعدٌالت الطفٌفة" التً لامت
بها األمانة وأكد على أنهم على استعداد للعمل على أساس النص الناتج
عن هذا التنمٌح .اشار مندوب سوٌسرا نٌابة عن مجموعة السالمة البٌئٌة
إلى المسودة الجدٌدة ولال "من الواضح أنها النص الخاص بنا" و"نحن
على استعداد لبدء المفاوضات" كما أشار إلى حك األطراف فً عمل
مدخالت فً النص وبصفة خاصة بهدف تمرٌب وجهات النظر فً
الممترحات.
وفٌما ٌتعلك باإللغاءات أو الحذف ،أعرب مندوب مجموعة الـ/77الصٌن
عن أسفه من أن بعض مدُخالت أعضاء الفرٌك لم ٌتم تضمٌنها فً
النص ،وأكد على أن هذه المدخالت سوف ٌتم منالشتها فً المجموعات
المنبثمة .أشار عدد من األطراف إلى أن هذه المدخالت لم تنعكس بصورة
مالئمة أو كافٌة فً النص الجدٌد.
وحول أسلوب العمل ،طالب العدٌد توضٌحا ً حول عناصر المجموعة
المنبثمة وتتضمن إذا ما كانوا سٌشتركوا فً مفاوضات نصٌة مباشرة
ومنالشة نص المرار أم أن العمل سٌتم فً حضور المرالبٌن .وباإلشارة
إلى أهمٌة الشفافٌة طالب مندوبو مجموعة الـ/77الصٌن والمكسٌن
ومالٌزٌا نٌابة عن البلدان النامٌة متماربة التفكٌر بأن ٌتم تضمٌن
المرالبٌن ،وعارض مندوب الٌابان هذا االلتراح.
كما تساءلت األطراف عن كٌفٌة تناول المضاٌا المانونٌة وأٌن سٌتم
منالشتها ،ولرروا تناول كل المواد النهائٌة بدءا ً من المادة  11إلى 22
فً المجموعات المنبثمة حول االلتزام .أوضح رٌفسناٌدر الرئٌس
المتشارن أن عمل المجموعات المنبثمة سوف ٌظهر فً الورلة غٌر
الرسمٌة ال ُمنمحة التً سٌتم إصدارها بنهاٌة األسبوع.
حذر مندوب البرازٌل ودعمه مندوب تركٌا ،من إضافة المزٌد من النص
وطالب بمشاركة بناءة لبناء الجسور والوصول إلى اتفاق فً الرأي.
وبعد المشاورات ،ذكر رٌفسناٌدر الرئٌس المتشارن أن لد تم التعبٌر عن
مخاوف إضافٌة من السماح بوجود المرالبٌن فً المجموعات المنبثمة ،
وأنه لن ٌتم السماح للمرالبٌن بالحضور.
وذكر أن الورلة غٌر الرسمٌة التً تم إصدارها هذا الصباح والتً
تتضمن "إلغاءات غٌر ممصودة" سوف تكون بمثابة نمطة البداٌة

للمفاوضات ،وأن فرٌك االتصال سوف ٌتولى منالشة التمهٌد ،والتعرٌفات
والهدف/عام والتمٌٌم العالمً وفمرات نص المرار التً لم ٌتم تخصٌصها
للمجموعات المنبثمة .كما أضاف أنه سٌتم عمد جلسة تمٌٌم ٌومٌة ،وسٌتم
تحدٌد موعد لعمد جلسة تعرٌفٌة إضافٌة للمرالبٌن .ووافمت األطراف على
هذه الممترحات الممدمة من الرئٌس المتشارن .شجع رٌفسناٌدر الرئٌس
المتشارن ،المجموعات المنبثمة على تناول الممترحات النصٌة الملغاة.
المجموعات المنبثقة الخاصة بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج
ّ
المعزز
ديربان للعمل
مسار العمل  :0تم عمد مجموعة منبثمة حول مسار العمل  2وتولى آٌا
ٌوشٌدا (الٌابان) وجورج واموكوٌا (كٌنٌا) المشاركة فً تٌسٌر أعمال هذه
المجموعة .وبدأت األطراف فً عرض اإلضافات النصٌة التً لدمها
فرٌك االتصال فً ٌوم اإلثنٌن والتً تم حذفها من مسودة نص المرار فً
الورلة غٌر الرسمٌة أو لم ٌتم وضعها فً المكان الصحٌح .وبعد منالشة
حول اإلجراء الذي ٌُمكن أن ٌُت ّ ّخذ ،تناولت األطراف المرار متضمنا ً
النص ال ُملغى من لبل منذ البداٌة ونالشته فمرة بفمرة وأدخلت صٌاغة
إضافٌة .وتضمنت الممترحات الخاصة بالتغٌٌرات المطلوبة فً التمهٌد
والفمرات  3 -1حول االلتزام باالتفالٌات والمرارات السابمة بموجب
االتفالٌة اإلطارٌة ما ٌلً :دعم التنفٌذ الكامل والفعَّال والمستدام لالتفالٌة
وذلن طبما ً للمسئولٌات المشتركة لكن المتفاوتة والمدرات ذات الصلة،
وأن تتخذ الدول المتمدمة دور الرٌادة ،وضمان التطبٌك على كل
األطراف ،وزٌادة الطموح حول االلتزامات /التعهدات لما لبل ،2020
ودعم األطراف غٌر المدرجة فً المرفك  1التً لم تمم بتسلٌم تمارٌر
التحدٌث لفترة السنتٌن لتسلٌم هذه التمارٌر ،والمٌام بمراجعة -2012
 2017اللتزامات التخفٌف للدول المتمدمة ،ودعم الدول النامٌة.
وفٌما ٌتعلك باإللغاء الطوعً لشهادات إثبات خفض االنبعاثات تضمنت
الممترحات ذكر خفض االنبعاثات الك ّمٌة التً ال تمتصر على شهادات
إثبات خفض االنبعاثات وتتضمن كل آلٌات المرونة الخاصة ببروتوكول
كٌوتو.
وحول تعزٌز عملٌة الفحص التمنً ،أضافت األطراف صٌاغة حول :دعم
الهٌئات ذات الصلة باآللٌة المالٌة فً االتفالٌة اإلطارٌة لتشترن فً
اجتماعات الخبراء التمنٌٌن لتعزٌز التنسٌك الفعّال وتمدٌم الدعم .كما
أضافت تمدٌم الدعم فً نمل التكنولوجٌات السلٌمة بٌئٌاً ،وتمٌٌم تنفٌذ
أحكام االتفالٌة فٌما ٌتعلك باآلثار السلبٌة االجتماعٌة وااللتصادٌة لتدابٌر
االستجابة.
وحول عملٌة الفحص التمنً الخاصة بالتكٌّف ،وافك ال ُمٌسران المتشاركان
على أن المنالشات سوف تبدأ ٌوم األربعاء للسماح بمشاركة خبراء
التكٌّف .أعربت العدٌد من األطراف عن مخاوفها من أن هذا األمر من
شأنه أن ٌُمثل سابمة تُحتذى فٌما بعد ،وأشاروا إلى أن منالشات التخفٌف
بموجب مسار العمل  2لم تتطلب حضور خبراء التخفٌف.
طلب واموكوٌا ،الرئٌس المتشارن ،من األطراف أن تمدم على الفور أي
مدخالت نصٌة أخرى إلدماجها فً النص.
تنمية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات :تولى توسً مبانو مبانو
(جمهورٌة الكونغو الدٌممراطٌة) وأرتور رونج مٌتزجر (االتحاد
األوروبً) المشاركة فً تٌسٌر أعمال المجموعة المنبثمة المعنٌة بتنمٌة
ونمل التكنولوجٌا (المادة  )7وبناء المدرات (المادة  )8والمرارات ذات
الصلة .وفٌما ٌتعلك بالتكنولوجٌا ،نالش أعضاء المجموعة األجزاء
الكبٌرة التً تم حذفها من النص ثم بدأوا فً التفاوض على نص االتفالٌة
فمرة بفمرة.
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وشرة مفبوضبث األرض
........................

الترحت مجموعة حذف الفمرة المتعلمة بالبٌئات التمكٌنٌة .ودعما ً لهذا
الحذف ،فسر بعض أعضاء الوفود مولفهم المعارض لتحدٌد البٌئات
التمكٌنٌة التً من شأنها أن تجتذب االستثمارات واإلشارة إلى
االستثمارات "لنشر تكنولوجٌات منخفضة الكربون و تكنولوجٌات لادرة
على التكٌف مع تغٌر المناخ".
خالف البعض األخر هذا الرأي ،مشٌرٌن إلى أن العمل التعاونً ودعم
التنفٌذ ٌتطلب تحسٌن البٌئات التمكٌنٌة التً من شأنها جذب االستثمارات
إلى جانب عدة أمور أخرى .كما اختلفت وجهات نظر األطراف حول
اإلشارة إلى العوائك والعمبات التً تعترض نشر واستخدام التكنولوجٌا .
وفٌما ٌتعلك بالهدف العالمً ،أكدت إحدى المجموعات على أن
طموح التخفٌف ٌمكن أن ٌتحمك فمط بدعم التكنولوجٌا ،كما اشارت إلى
ضرورة تمٌٌم مدى توافر التكنولوجٌا لتناول جانب عرض التكنولوجٌا.
اعترض آخرون على هذه الفمرة حٌث أن تحدٌد ممدار مثل هذا الهدف لد
ٌكون من األمور الصعبة ،فضال عن اعتباره "التزام غٌر واضح".
وفٌما ٌتعلك بأحد خٌارات دعم البحوث وتنمٌة وتطبٌك تكنولوجٌات سلٌمة
بٌئٌاً ،أعرب مندوبو مجموعة من الدول األطراف عن معارضتهم لذلن،
والترح العدٌد منهم منالشة هذا األمر فً نهاٌة المسم.
وافمت المجموعة على مواصلة النظر فً مختلف الممترحات النصٌة
"لجعل النص أكثر سالسة" .وفٌما ٌتعلك ببناء المدرات ،تناولت
المجموعة األجزاء الهامة التً تم حذفها من النص ،والترح بعض
أعضاء الوفود إضافة نص حول االلتزامات بتعزٌز "المدرات المحلٌة
لألطراف من الدول النامٌة ".
وعند الرجوع إلى التفاوض على نص االتفالٌة فمرة بفمرة ،الترح مندوبو
بعض أعضاء الوفود تناول التماٌز والتفاوت فً المسئولٌات المتعلمة ببناء
المدرات عن طرٌك تحدٌد مجموعات معٌنة من األطراف ،مثل ألل
البلدان نموا ً والدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة .فً حٌن الترح البعض
اآلخر اإلشارة فمط إلى "األطراف التً لدٌها احتٌاجات" وتجنب
التمسٌم .وسوف ٌستمر أعضاء المجموعة فً النظر فً التمارٌر
والخٌارات الممدمة من األطراف من أجل تنمٌح وتبسٌط النص.
التخفيف :تولى فرانز بٌرٌز (سوٌسرا) وفون سٌنج كوون (سنغافورة)
المشاركة فً تٌسٌر أعمال المجموعة المنبثمة المعنٌة بالتخفٌف .بدأت
المجموعة عملها بإدراج العناصر التً تم حذفها من الورلة غٌر الرسمٌة
المعدلة .وعند بدء التفاوض على نص االتفالٌة فمرة بفمرة ،طلب بٌرٌز
المٌسر المتشارن من مندوبً الدول األطراف التحلً بالمرونة واإلٌجاز
والمشاركة فً مفاوضات "حمٌمٌة" وتمدٌم ممترحات لتمرٌب وجهات
النظر.ثم نالش أعضاء الوفود ممترحات تمرٌب وجهات النظر حول هدف
التخفٌف (الفمرة  .)1ولدم مندوب إحدى الدول األطراف ممترحا ً ٌُشٌر
إلى :جعل الهدف من أهداف "كوكب األرض" وذلن بحذف اإلشارات إلى
أنواع الدول األطراف أو الظروف الخاصة والمسئولٌات المشتركة لكن
المتفاوتة ،وحذف اإلشارات إلى المضاء على الجوع والتنمٌة االلتصادٌة،
وصافً االنبعاثات الصفرٌة والحٌاد المناخً ،ووضع عبارة "المؤثرات
المناخٌة" بدال من غازات الدفٌئة.
رد أعضاء الوفود على هذ الممترح بالتراح العدٌد من التغٌٌرات دون
االتفاق على تنمٌح النص .ونص ممترح آخر من ممترحات تمرٌب وجهات
النظر على الوصول بهدف خفض اإلنبعاثات خالل أطر زمنٌة مختلفة
للدول المتمدمة والنامٌة على حد سواء ،بما ٌتفك مع المسئولٌات المشتركة
لكن المتفاوتة ،ومع الوضع فً االعتبار أن المضاء على الفمر ٌأتً على
لمة أولوٌات الدول النامٌة .حٌث أن المنالشات التً دارت حول ممترحات
تمرٌب وجهات النظر الموضحة فً الفمرة  1لم تتوصل إلى نتائج
حاسمة ،بدأ أعضاء الوفود فً النظر فً النص الخاص بالمساهمات
المحددة على المستوى الوطنً (الفمرة  .)2أشار أحد أعضاء الوفود إلى
أسفه لعدم منح جمٌع األطراف الفرصة لطرح ممترحات تمرٌب وجهات
النظر .وطلب آخرون توضٌحات حول طرٌمة العمل والترحوا نُهجا ً
بدٌلة.باالشارة إلى صعوبات المضً لدما ً فً تنمٌح النص ،الترح بٌرٌز
المٌسر المتشارن استمرار المنالشة المنظمة على أساس الخطوط
العرٌضة للمفاهٌم المتضمنة فً النص وعلى أساس األطر الزمنٌة.
وطلب من أعضاء الوفود الذٌن لدموا ممترحات لتمرٌب وجهات النظر أن
ٌموموا بالتنسٌك فٌما بٌنهم.
التمويل :تولى جورج بورستنغ (النروٌج) وداٌان بالن الٌن (أنتٌغوا
وبربودا) المشاركة فً تٌسٌر أعمال المجموعة المنبثمة المعنٌة بالتموٌل
(المادة .)2وأشار أعضاء هذه المجموعة إلى اثنٌن من األجزاء الهامة
التً تم حذفها من النص  ،وطالبهم بورستنغ المٌسر المتشارن بتوضٌح
الخٌارات المتاحة فً نص االتفالٌة.
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شددت مجموعة من أعضاء الوفود على المدرة على التنبؤ بالموارد
الالزمة للدول النامٌة وتوسٌع نطالها والتمكٌن من الوصول إلٌها ،كما
ركزت على توضٌح أهمٌة تموٌل التكٌف باعتباره أمرا ً ضرورٌا ً
لالتفالٌة الجدٌدة .وشددت مندوبة إحدى الدول األطراف على عدة أمور
من بٌنها :الجهود الجماعٌة لتعبئة الموارد المالٌة المالئمة للمناخ ،بما فً
ذلن تعبئة الموارد المحلٌة؛ واالعتراف بدور المساعدة اإلنمائٌة الرسمٌة
والحمائك االلتصادٌة ،كما أكدت على أن توسٌع نطاق التموٌل لٌس غاٌة
فً حد ذاته .ولالت أنها تعارض وضع حدود الماعدة المحتملة للجهات
المانحة والتصار البالغات المعنٌة بتموٌل المناخ على الدول المتمدمة.
أثار مندوب إحدى الدول األطراف لضٌة الطبٌعة المانونٌة لبعض
الممترحات ،مشٌرا ً إلى عدم وجود أي تكلٌف أو تفوٌض بإصالح
االتفالٌة .فٌما ٌتعلك بالمشاركة فٌما وصفه البعض بالمحادثة "المتكررة"،
اعترض مندوبو الدول األطراف على التماٌز والتفاوت فً المسئولٌات
وعلى ما وصفه البعض بأنه "تغٌٌر فً الحمائك االلتصادٌة ".وصف
بعض من اعضاء الوفود فكرة المساواة بٌن التزامات الدول المتمدمة
والجهود التطوعٌة للدول النامٌة بأنها "فكرة غٌر صائبة" ،مشٌرا ً إلى أن
هذه الجهود الطوعٌة لٌست سببا ً لتخفٌف المسئولٌات المشتركة لكن
المتفاوتة أو "لنمل المسؤولٌة".
دعا مندوبو بعض الدول األطراف إلى تجاوز هذه المضٌة ،مفسرٌن ذلن
بأن االتفاق على التماٌز والتفاوت فً المسئولٌات لن ٌتم تسوٌته على هذا
المستوى ،فً حٌن أكد آخرون على أن مسؤولٌة تناول هذه المضاٌا
المعمدة تمع على عاتك المجموعات المنبثمة حتى تتمكن من تمدٌم نص
عملً إلى الوزراء فً بارٌس .كما أعرب العدٌد من من اعضاء الوفود
عن استعدادهم لبدء الدخول فً مفاوضات نصٌة ،ممترحٌن البدء
بالمجاالت المؤدٌة إلى مزٌد من التمارب .الترح بورستنغ المٌسر
المتشارن أن تجتمع األطراف بشكل غٌر رسمً صباح ٌوم األربعاء
للمشاركة فً منالشة الترتٌبات المؤسسٌة لبل االجتماع مرة أخرى خالل
فترة ما بعد الظهٌرة.
في األروقة
سادت حالة من الجدل أثناء اجتماع فرٌك االتصال الذي عُمد فً الصباح
حول السماح للمرالبٌن بحضور مفاوضات المجموعة المنبثمة الخاصة
بنص مسودة اتفالٌة بارٌس .وفً حٌن أشار بعض أعضاء الوفود إلى أنه
نظرا ً لملة الولت المتاح لبل بارٌس فإنه لد آن األوان للبدء فً
المفاوضات والمنالشات الصعبة والتً ال ٌجب أن تتم إال خلف األبواب
المغلمة .وذكر البعض أن ذلن ٌمكن أن ٌؤثر تأثٌرا ً سلبٌا ً على شفافٌة
العمل.
ذكر أحد المرالبٌن أن "الصفمة السرٌة لن تكون صفمة عادلة" وكان ٌبدو
أن عددا ً كبٌرا ً من المرالبٌن لد شعروا بإحباط من لرار األطراف بتركهم
خارج الماعة على الرغم من مطالبات ومناشدات بعض الدول النامٌة.
وعلى الرغم من ظهور بعض بوادر التفاؤل عندما أعلن البعض عن أن
األطراف "لدٌها اآلن النص الخاص بها" وأنها مستعدة اآلن للبدء فً
الصٌاغة الجادة التفالٌة بارٌس ،إال أن المفاوضات النصٌة لم تُسفر إال
عن الملٌل من الرضا .وشعر العدٌد أن مفاوضات المجموعات المنبثمة
التً عُمدت فً فترتً بعد الظهٌرة والمساء لد تعثرت فً المزٌد من
المدخالت فً النص ،فً حٌن حاول العدٌد من األطراف إحراز تمدم فً
تنمٌح النص الجدٌد ال ُمجمع .وعند مغادرة الماعة فً المساء ،أشار العدٌد
إلى أنهم تذكروا الشعور الذي راودهم من لبل ولال أحدهمٌ" :بدو كما لو
أن الفرٌك العامل لم ٌجتمع من لبل فً الدورة التً انعمدت فً شهر
أغسطس /آب".

