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من الوزارة االتحادٌة  2015خالل سنة  للنشرةسوٌسرا )المكتب الفٌدرالً السوٌسري للبٌئة( والوكالة السوٌسرٌة للتعاون الدولً، والمملكة العربٌة السعودٌة.  ٌأتً الدعم العام 
مة النووٌة فً ألمانٌا ووزارة الشئون الخارجٌة  والتجارة فً نٌوزٌلندا، وسوان ننترناشٌونال، ووزارة الشئون الخارجٌة فً فنلندا للبٌئة وحماٌة الطبٌعة وسالمة المبانً والسال

ل ترجمة النشرة نلى اللؽة 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

المعهد الدولً للتنمٌة المستدامة أو ؼٌره من الجهات المانحة. وٌمكن استخدام ممتطفات من هذه النشرة فً المطبوعات ؼٌر هً آراء المؤلفٌن وال تعكس بالضرورة وجهة نظر 
ت اإلخبارٌة بمدٌر الخدماٌمكن االتصال ، بما فً ذلن طلبات توفٌر الخدمات اإلخبارٌة، النشرةالتجارٌة مع التنوٌه األكادٌمً المناسب للمصادر. للحصول على معلومات عن 
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الذورة مه  الحبدي عشرالجسء  

مل المخصص بللفرٌق الع الثبوٍت

ىً بمىهبج دٌرببن للعمل عالم

 5#   المعسز

  نمؤتمر تغيّر المناخ الُمنعقد في بو
  2102أكتوبر/ تشرين األول  22الخميس 

 
من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل المخصص  عشرالجزء الحادي انعمد 

أكتوبر/ تشرٌن  22المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز ٌوم الخمٌس 
األول. انعمدت المجموعات المنبثمة طوال الٌوم لمنالشة: االلتزام والبنود 
األخٌرة، والتخفٌؾ والتموٌل، والتكٌّؾ والخسائر واألضرار وشفافٌة 

وتنمٌة ونمل التكنولوجٌا وبناء  2اإلجراءات والدعم، ومسار العمل 
المفتوح باب  المدرات. وفً المساء، انعمد اجتماع لفرٌك االتصال

   العضوٌة لمنالشة التمدم الُمحرز.
 

المجموعات المنبثقة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان 
  للعمل المعّزز

 
تولت سارة باعشن )المملكة العربٌة السعودٌة(  :االمتثال والبنود األخيرة

تٌسٌر أعمال المجموعة المنبثمة التً انعمدت فً  وآٌا ٌوشٌدا )الٌابان(
  المساء.

 
(، 15وحول الكٌانات والترتٌبات المؤسسٌة التً ستخدم االتفالٌة )المادة 

تم تمدٌم ممترحات حول: اآللٌات، لرارات مؤتمر األطراؾ العامل 
بوصفه اجتماع األطراؾ فً االتفالٌة، وتوجٌه مؤتمر األطراؾ العامل 

  ت والترتٌبات المؤسسٌة.لهذه الكٌانا
 

( تضمنت 17وحول المتطلبات األخرى وحموق اتخاذ المرار )المادة 
الممترحات: الزام األطراؾ بتمدٌم المساهمات المحددة على المستوى 

مكرر(. وتضمنت الممترحات  2الوطنً، واإلشارة نلى المسم عام )المادة 
مخصص ، ومكان 24األخرى: مكان مخصص للتحفظات فً المادة 

 10، واإلشارة نلى المرفك 17إلجراءات االمتثال ؼٌر العمابٌة فً المادة 
  ( فً نهاٌة االتفالٌة.19فً التعدٌالت )المادة 

 
(، 18الدخول فً حٌز التنفٌذ )المادة الحد األلصى لموعد وفٌما ٌتعلك ب

ر المناخ بأنه أبلؽت األمانة العامة التفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشأن تؽٌّ 
بٌنما ٌُّسهل التحمك من عدد األطراؾ، نال أنه ٌجب على األطراؾ أن 
تمرر نذا ما كانت ستستخدم لوائم أو لواعد البٌانات المستخدمة فً تمرٌر 

للهٌئة الحكومٌة الدولٌة المعنٌة بتؽٌّر المناخ وذلن لتحدٌد التمٌٌم الخامس 
  .نصٌبها من تخفٌض انبعاثات ؼازات الدفٌئة

 
كما تم عمد المزٌد من المنالشات حول محتوى ونطاق المواد الخاصة 

(. وبعد اإلشارة نلى أن 20( والمرفمات )المادة 19بالتعدٌالت )المادة 
المساهمات هذه المواد تعتمد على لضاٌا مثل أٌن سٌتم التعامل مع 

المحددة على المستوى الوطنً، أشارت بعض األطراؾ نلى للمهم حول 
  ت تناول لضاٌا جوهرٌة فً مواد فنٌة.محاوال

 
عرضت سارة باعشن، الُمٌسر المتشارن، نسخة ُمنمحة من النص الخاص 

( وطالبت أعضاء الوفود بالتنسٌك فٌما بٌنهم حول 11باالمتثال )المادة 
  ممترحات تمرٌب وجهات النظر.

 
تولى فرانس بٌرٌزا )سوٌسرا( وفون سٌنج كوون )سنؽافورة( التخفيف: 

أعمال المجموعة المنبثمة التً ُعمدت فً الصباح. وبدأت  تٌسٌر
 2المجموعة فً النظر فً ممترحات األطراؾ حول التخفٌؾ )الفمرتٌن 

  (.3من المادة  3و
 

أشارت األطراؾ نلى المجاالت المحورٌة وهً: التفاوت والتماٌز فً 
عداد، واإلبالغ بالمساهمات وتنفٌذها، وخصائصها، المسئولٌات، واإل

وعها )مساهمات/ التزامات/ نجراءات( والشكل المانونً، والتدرج ون

والطموح، ولواعد التصمٌم أو السمات، والعاللة بٌن المساهمات المحددة 
على المستوى الوطنً والدعم، والمعاٌٌر الفنٌة وتتضمن التولٌت وتحدٌد 

  االتفالٌة.نص موضع هذه العناصر فً 
 

لائمة المعلومات الُمسبمة الخاصة اختلفت األطراؾ حول نذا ما كانت 
  بالمساهمات المحددة على المستوى الوطنً تنتمً نلى نص االتفالٌة.

 
أكدت العدٌد من األطراؾ على تناول التفاوت والتباٌن فً المسئولٌات 
أوالً وتضمن ذلن سواء نذا كان سٌتم تطبٌك التفاوت والتباٌن على الكل 

  المحددة فً هذا المسم. أو على البعض فمط بالنسبة للجوانب
 

ثم نظرت األطراؾ فً كٌفٌة تنظٌم النص حول هذه الجوانب، حٌث تم 
عرض صٌاؼة من أحد األطراؾ وتم عرضها على الشاشة. الترحت 
مجموعة أن ٌبدأ المسم بنص ٌُشٌر نلى المسئولٌات المشتركة لكن 

  .المتفاوتة والمدرات ذات الصلة
 

 4، و4والمحاسبة/ الشفافٌة )الفمرة ثم نظرت األطراؾ فً التولٌت، 
خامساً(. طالب أحد األطراؾ بعملٌة مبسطة ومسبمة للنظر فً  4ُمكرر و

  تعدٌل لزٌادة االلتزامات.التزامات ونجراءات لاال
 

وباإلشارة نلى الصالت والروابط بٌن العدٌد من الفمرات المختلفة، شددت 
الصٌاؼة دون  بعض األطراؾ على صعوبة التعامل بصورة كاملة مع

  الحصول على نظرة عامة على المسم.
 

(، حددت 5وفٌما ٌتعلك بالمواعد والتوجٌهات المتعلمة بالمحاسبة )الفمرة 
األطراؾ "خٌارات رفٌعة المستوى". طالبت بعض األطراؾ بنمل هذه 

  الفمرة نلى الجزء الخاص بالشفافٌة.
 

األطراؾ على أن تعمل مع الُمٌسرٌن المتشاركٌن على النص  وافمت
بصورة ؼٌر رسمٌة وأن تنظر فً الممترحات الناتجة عن ذلن فً الجلسة 

  المسائٌة مع نعطاء األولوٌة للممترحات الناشئة عن عمل األطراؾ.
 

تولى چورچ بورستنج )النروٌج( ودٌان بالن لٌن )انتٌجوا  التمويل:
مجموعة المنبثمة التً انعمدت فً فترة بعد الظهٌرة. باربودا( رئاسة ال

( والذي تم تنمٌحه 6ونظرت هذه المجموعة فً نص حول التموٌل )المادة 
بواسطة الُمٌسرٌن المتشاركٌن. وباإلضافة نلى ذلن، عرضت مجموعة 
من الدول ممترحاتها حول المٌاس واإلبالغ والتحمك من الدعم. وتركزت 

األطراؾ حول النص الُمبسط على: وضع النص فً  التعلٌمات العامة من
المرار أم فً االتفالٌة، ومجاالت المٌام بالمزٌد من التبسٌط والتنمٌح، 

  ونمكانٌة "بلورة" الخٌارات الموضوعٌة.
 

ونظرت األطراؾ فً النص الُمبسط والُمنمح فمرة بفمرة، والترحت 
ارت فمرات جدٌدة وحذؾ فمرات أخرى ونمل البعض اآلخر. وأش

األطراؾ نلى عدم االتفاق على الدخول فً عملٌات هٌكلٌة، وأنه لم ٌتم 
  التوصل نلى حل فً التفاوت والتباٌن فً المسئولٌات.

 
عبرت األطراؾ عن وجهات نظر مختلفة حول دٌنامٌكٌة االتفالٌة وتؽٌّر 
الموارد االلتصادٌة المحلٌة والخطوات الخاصة بزٌادة تعبئة تموٌل 

  المناخ.
 
نطاق وفعالٌة  زٌعز: تحول شت األطراؾ الهدؾ من الممترحٌن ونال

تموٌل المناخ، واإللرار بدور الموارد المحلٌة. أشار بورستنج الُمٌسر 
المتشارن أنه على الرؼم من عمد منالشات بناءة حول بعض الجوانب 
الخاصة بمسم التموٌل، نال أنه ٌبدو أن منالشات المجموعات المنبثمة 

الوراء، حٌث تتمسن الدول بموالفها. واتفمت األطراؾ على تتراجع نلى 
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 وشرة مفبوضبث األرض 

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

نمكانٌة االجتماع فً المساء وعبرت عن عزمها فً العودة بممترحات 
   لتمرٌب وجهات النظر.

 
فً فترة بعد الظهٌرة، افتتح أندرٌا ؼٌرٌرو التّكيُف والخسائر واألضرار: 

التفالٌة الذي )كولومبٌا(، المٌسر المتشارن، الجلسة للتعلٌك على نص ا
 3(. لدمت مجموعة من األطراؾ فمرة منمحة )4ٌتناول التكٌؾ )المادة 

مكرر( حول نجراءات التكٌؾ بوصفها نابعة من الدول وتراعً النوع 
  االجتماعً وتشاركٌة وتتسم بالشفافٌة الكاملة وتستند نلى العلم. 

 
المشاورات والمراجعات التً تناولت الخٌار األول للعاللة بٌن  بعد

(، سحب أحد األطراؾ النص الخاص به، 2التخفٌؾ والتكٌؾ )الفمرة 
ذؾ الخٌار حدة التوازن، ووافمت األطراؾ على مصرحاً أنه لد تم استعا

  الثانً.  
 

(، مشٌراً نلى 11لدم طرؾ آخر صٌاؼة للترتٌبات المؤسسٌة )الفمرة 
رة لٌام مؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً ضرو

االتفالٌة بدراسة نطار عمل التكٌؾ بالتفصٌل بهدؾ تعزٌز اتساله 
  وفعالٌته.  

 
طلب أحد األطراؾ، نضافة "األطراؾ األخرى التً تحتاج نلى دعم" نلى 
"الدول النامٌة" فً النص بأكمله، وعارضت  مجموعة من األطراؾ هذا 

اح. وتم تسوٌة الخالؾ بإضافة حاشٌة سفلٌة. والترح طرؾ أخر االلتر
تناول األمور المتعلمة بدعم التكٌؾ فً المجموعة المنبثمة المعنٌة 

  بالتموٌل.
 

أعربت مجموعة من األطراؾ عن للمها نزاء اتخاذ "نجراء ؼٌر تملٌدي 
للؽاٌة"، ودعت الوفود نلى االمتناع عن تؽٌٌر ممترحات األطراؾ 

  . األخرى
 

وفٌما ٌتعلك بنص المرار الخاص بالتكٌؾ، لامت األطراؾ بعمل ُمدخالت 
تتعلك بالتعاون اإلللٌمً، ومراجعة مدى اتساق وفعالٌة الترتٌبات 
المؤسسٌة الخاصة بالتكٌؾ فً نطار اإلتفالٌة، واالعتماد على العمل 

  والعملٌات المائمة.   
 

ت األطراؾ على بعد نجراء اإلدخال والحذؾ ووضع األلواس، وافم
( واألضرار والخسائر 4استخدام نص االتفالٌة الخاص بالتكٌؾ )المادة 

(، ونص المرار المتخذ بشأن الموضوعات ذاتها باعتبارها 5)المادة 
األساس الذي ٌستند نلٌه العمل. وافمت األطراؾ على التشاور فٌما بٌنها 

التوضٌح. وافك  حول المفاهٌم التً تم وصفها بأنها تحتاج نلى مزٌد من
ؼٌرٌرو، المٌسر المتشارن، على نجراء تنمٌح مبدئً ونعادة تنظٌم 

  النصوص للنظر فٌها من لبل األطراؾ ٌوم الجمعة.  
 

: تولى فون سٌنػ كوون )سنؽافورة( وفرانز بٌرٌز )سوٌسرا( الشفافية
المشاركة فً تٌسٌر أعمال هذه الدورة التً انعمدت فً فترة بعد الظهٌرة 

. وحول نتائج االجتماعات ؼٌر الرسمٌة المعنٌة بالنطاق 9لمادة حول ا
(، أعربت األطراؾ عن رضاها عن التمدم المحرز فً 1)الفمرة 

الخٌارات األربعة على التوالً: التأكٌد على النهج الثنائً، واإلشارة نلى 
المرونة دون النهج الثنائً ، والتماٌز والتفاوت فً المسئولٌات على ثالث 

  وٌات ، وذكر الهدؾ ببساطة شدٌدة.مست
 

أكدت العدٌد من األطراؾ على أن ممترح المٌسرٌن المتشاركٌن الجدٌد 
( هو "نمطة ننطالق عظٌمة 2لتمرٌب وجهات النظر حول الهدؾ )الفمرة 

لبدء المفاوضات".  وحول الخٌار الذي تضمن التكٌؾ، دعت العدٌد من 
ات والدروس المستفادة األطراؾ نلى اإلشارة نلى تبادل المعلوم

والممارسات الجٌدة، بدال من "اإلنجاز". وفٌما ٌتعلك بخٌار التوسع فً 
مكرر(، اختلفت األطراؾ على عدة أمور من  3و 3الهدؾ )الفمرتٌن 

  .بٌنها دمج التمسٌم نلى نهج ثنائً فً النص
 

، حٌث وصفهما 5و 4اختلفت األطراؾ على مضمون الفمرتٌن 
ارٌر والمراجعة"، فً حٌن وصفهما البعض األخر البعض "بتمدٌم التم

"بالنطاق والترتٌبات المستمبلٌة". وحث كون، المٌسر المتشارن، 
ً فً وجهات النظر حول ترتٌب الفمرات،  األطراؾ على التفكٌر ملٌا

  .مشٌراً نلى أنهم ؼٌر ملزمٌن بالمنطك الحالً للورلة ؼٌر الرسمٌة
 

فالٌة موجزة للحفاظ على الترحت بعض األطراؾ جعل مواد االت
المرونة والسماح بالمشاركة الواسعة، وترن التفاصٌل للمرارات أو للنظر 
فٌها من لبل مؤتمر األطراؾ العامل بوصفه اجتماع األطراؾ فً 
االتفالٌة. وحذرت أطراؾ آخرى من ذلن، حٌث أن األطراؾ "بحاجة 

  ."نلى معرفة ما الذي ٌمومون بالتولٌع علٌه
 

، وأجرت 9موعة المنبثمة عملها بمراءة ما تبمى من المادة واصلت المج
منالشات حول بعض المضاٌا مثل: استخدام مصطلحات محددة والحاجة 
المحتملة لصٌاؼة جدٌدة "للمراجعة" أو "التمٌٌم"، والمضاٌا الشاملة التً 

ٌمكن تناولها فً مواد أخرى؛ والحاجة لنمل التكنولوجٌا وبناء المدرات، 
الدعم المالً؛ والحاجة نلى آلٌة محتملة جدٌدة للحصول على  فضال عن

  .على بروتوكول مونتلايربناًء  الدعم المستمر لبناء المدرات 
 

المعني بمنهاج ديربان  للفريق العامل المخصصفريق االتصال الخاص 
  للعمل المعزز

 
المٌسران  خالل الفترة المسائٌة، أشار تً أُجرٌتالتمٌٌم ال أثناء عملٌة

المتشاركان للتمدم الذي أحرزته المجموعات المنبثمة. وأعرب مندوب 
االتحاد الروسً عن عدم رضاه عن "الصورة الوردٌة المبالػ فٌها" التً 
رسمها المٌسران المتشاركان، وطلب بعض التوضٌح عن الخطوات 

  .الممبلة
 

، وأنه لم حذرت مندوبة فنزوٌال من أنها "لد شاهدت هذا الفٌلم من لبل
ٌنتهً نهاٌة سعٌدة"، وأشارت نلى أسفها لبدء التمٌٌم على الرؼم من 

/ الصٌن، 77استمرار اجتماع التنسٌك لرؤساء وفود مجموعة الـ 
  .والستبعاد المرالبٌن من مفاوضات المجموعة المنبثمة

 
الصٌن عن  /77أعربت مندوبة جنوب أفرٌمٌا، نٌابةً عن مجموعة الـ 

االلتزام ببناء المزٌد من الثمة، وتساءلت عما نذا كانت وجهات نظر 
المجموعة "ال تزال ٌُكتَرث بها." وطلبت وشاركها فً ذلن مندوب جزر 
المالدٌؾ، نٌابةً عن تحالؾ الدول الجزرٌة الصؽٌرة، ومندوب السودان، 

ً عن الطرٌك نلى األ مام ودعت نٌابةً عن المجموعة األفرٌمٌة، توضٌحا
/ الصٌن من أعمال 77نلى استئناؾ عملٌة التمٌٌم بعد ننتهاء مجموعة الـ 

ً عن للمه نزاء وتٌرة التمدم، طلب مندوب المجموعة  التنسٌك. ونعرابا
ً بعض التوضٌح عن خٌارات "عدم وجود نص" وعن  األفرٌمٌة أٌضا

  .مهمة المٌسرٌن المتشاركٌن
 

س المتشارن، أنه كان ٌعتزم وأوضح أحمد دوؼالؾ )الجزائر(، الرئٌ
تعلٌك عملٌة التمٌٌم بعد تمارٌر المٌسرٌن المتشاركٌن. والترح أن تواصل 
المجموعات المنبثمة عملها خالل الفترة المسائٌة وأن تتاح نتائج عملها 
على المولع اإللٌكترونً ٌوم الجمعة. كما الترح عمد اجتماع بٌن 

عد ظهر ٌوم الجمعة. واتفمت الرئٌسٌن المتشاركٌن ورؤساء الوفود ب
ً فً صباح ٌوم  األطراؾ على نجراء تمٌٌم للنظر فً سبل المضً لدما

  الجمعة. 
 

  في األروقة
 

من الدورة الثانٌة للفرٌك العامل  عشرالجزء الحادي مع التراب نهاٌة 
واالنمضاء السرٌع للولت  المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعزز المخصص

الُمتبمً لبل انعماد مؤتمر األطراؾ فً بارٌس، عبر العدٌد من األطراؾ 
 نحوعن االرتبان الذي ٌشهده أسلوب العمل، وعبروا عن أسفهم 

 عنلوا ءاالستمرار فً "التجمٌع والتصنٌؾ والدمج" الذي ٌحدث وتسا
  اجها.مدى وجود ولت متاح لمنالشة مدخالت النص التً تم ندر

 
َعبّر أحد أعضاء الوفود عن شعوره باإلحباط ولال "ما لدٌنا اآلن لٌس 
ً استطٌع تمدٌمه نلى الوزٌر". وأشار آخر نلى أن بعض ممترحات  نصا
التسوٌة التً ظهرت فً الدورة األخٌرة للفرٌك العامل لد اختفت وتم 

  األطراؾ فً جنٌؾ بدالً منها. موالؾاالرتداد نلى 
 

الظهٌرة، أشار أحد المرالبٌن ذوي الخبرة نلى أنه "ٌبدو أن وفً فترة بعد 
الضؽط واإلحباط لد ساعدا على اإلسراع فً وتٌرة العمل ؼٌر الرسمً". 
ونتٌجة لذلن ذكر أحد أعضاء الوفود "على األلل تم اإلسراع فً عمل 
المجموعات المنبثمة" وتم سحب بعض الخٌارات وتحفظت األطراؾ فً 

"خطوة نلى  لعبة  ومع ذلن، ذكر آخرون أنها بمثابةنضافة نص جدٌد. 
جلسة التمٌٌم المسائٌة  ة األمام وخطوتان نلى الوراء". وعند مؽادر

الموجزة، َعبّر البعض عن للمهم من أن "العملٌة ٌجب أن تهتم بما هو 
األطراؾ سوؾ تنظر فً "أبعد من حالة النص". وأشاروا نلى أن 

  ."تتجنب تكرار الماضًاإلجراءات بصورة صارمة حتى 
 

ملخص وتحلٌل  نشرة سٌكون  ملخص وتحليل نشرة مفاوضات األرض:
 بالجزء الحادي عشر من الدورة الثانٌةالخاصة مفاوضات األرض 

متاحاً ٌوم  المعنً بمنهاج دٌربان للعمل المعزز للفرٌك العامل المخصص
على المولع اإللكترونً:   2015تشرٌن األول  أكتوبر/ 26االثنٌن 

http://www.iisd.ca/climate/unfccc/adp2-11/  
 

 


