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مفريؽ العامؿ المخصص لانعقدت الجمسة االفتتاحية العامة لمجزء السابع مف الدورة الثانية 
ديسمبر/ كانوف األوؿ. وبعد  2صباح يـو الثبلثاء  المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز

وتناوؿ مسودة قرار ييدؼ إلى  3الظير، انعقد اجتماع فريؽ االتصاؿ المعني بالبند رقـ 
لمعمؿ المعزّز. كما تـ عقد اجتماعييف متوازييف لمفريؽ العامؿ حوؿ  النيوض بمنياج ديرباف

 عناصر التكّيؼ والتمويؿ.
الييئة الفرعية لممشورة كما انعقدت طواؿ اليـو فرؽ االتصاؿ والمشاورات الرسمية التابعة 

حوؿ عدد مف القضايا. وبعد الظير، انعقد  لييئة الفرعية لمتنفيذا و العممية والتكنولوجية
 .2015 – 2013االجتماع األوؿ لحوار الخبراء المنظـ الرابع بموجب مراجعة 

 مفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان لمعمل المعّززالجمسة العامة ل
رّحب كيشاف كومار سينج )ترينداد وتوباجو( الرئيس المتشارؾ لمفريؽ العامؿ بالوفود وذكر 

روف لمؤتمر األطراؼ أساسًا قويًا التفاؽ عالمي جديد أنو مف المتوقع أف تقدـ الدورة العش
لممناخ وأشار إلى اف ذلؾ "سوؼ يعطي إشارة لمعالـ بنتيجة ناجحة في باريس". وقاـ بعرض 

   (ADP.2014.11.NonPaper)ورقة غير رسمية حوؿ عناصر مسودة نص تفاوضي
مؿ المناخي المعزّز والع المساىمات المحددة عمى المستوى الوطنيحوؿ  ومسودة نص قرار

، وتقرير تقني ُمحدَّث يجمع معمومات (ADP.2014.12.DraftText) 2020لما قبؿ 
عف فوائد إجراءات ومبادرات وخيارات التخفيؼ بيدؼ دعـ طموح التخفيؼ 

(FCCC/TP/2014/13 and Add. 1-4)  ومذكرة سيناريو الجمسة الخاصة بالرئيسيف
الوفود أنو سيتـ القياـ  . كما أخبر (ADP.2014.10.InformalNote)المتشاركيف 

 بالمشاورات حوؿ انتخاب األعضاء.
وافقت األطراؼ عمى استكماؿ العمؿ بموجب البند الثاني مف جدوؿ أعماؿ الفريؽ العامؿ 

(ADP/2013/AGENDA)   وبموجب تنظيـ العمؿ المقترح، ويشمؿ المفاوضات المركزة
اصر وذلؾ في اجتماعات متوازية يتـ تيسيرىا بواسطة أحد الرئيسيف عمى مختمؼ العن

 المتشاركيف والمفاوضات النصية حوؿ مسودة قرار لمنيوض بمنياج ديرباف لمعمؿ المعزّز.
 

المشتركة ولكف المتفاوتة والقدرات ذات الصمة  تبالمسؤوليافيما يتعمؽ  البيانات االفتتاحية:
عمى أف اتفاؽ باريس يجب أف يكوف  /الصيف77مجموعة الػشّدد مندوب بوليفيا نياب عف 

بموجب االتفاقية اإلطارية ومبادئيا ويشمؿ المساواة في المسئوليات المشتركة ولكف 
المتفاوتة. دعا مندوب بميز نيابة عف منظومة التكامؿ ألمريكا الوسطى .. دعا كؿ 

يات المشتركة ولكف المتفاوتة األطراؼ لمعمؿ البّناء حوؿ نص متوازف يتمركز عمى المسئول
والقدرات ذات الصمة. وصؼ مندوب سويسرا نيابة عف مجموعة السبلمة البيئية التمايز 

والتفاوت في المسئوليات بأنو أداة تعكس الظروؼ والحقائؽ المختمفة وأشار إلى أف التفاوت 
بعناصر توجيو. دعا والتمايز العادؿ يتطمب التفاوت والتمايز الذاتي ويجب أف يكوف ُمكمبًل 

مندوب جنوب أفريقيا نيابة عف البرازيؿ وجنوب أفريقيا واليند والصيف بتفيـ عممية التفاوت 
 والتمايز في البداية.

 
عمى أف العمؿ يجب أف  /الصيف77مجموعة الػ، أكد مندوب 2020وحوؿ طموح ما قبؿ 

نيابة عف مجموعة المظمة أف  أستراليايستمر إلى أف يتـ غمؽ فجوة الطموح. ذكر مندوب 
تحويؿ التركيز مف التعاوف التشاركي إلى "مراجعة التنفيذ" سوؼ يكوف غير مفيد وسوؼ 

تحالؼ العمميات الحالية بموجب االتفاقية. دعا مندوب ناورو نيابة عف  ازدواجيةيؤدي إلى 
عمى الجميع،  ممـز قانونًا وينطبؽ 2015إلى أف يكوف اتفاؽ عاـ  الدوؿ الجزرية الصغيرة

درجة مئوية، وأف يحدد بوضوح الجيود  1,5وأف يحد مف زيادة درجة الحرارة إلى أقؿ مف 
إلى الحفاظ عمى التقدـ المحرز في  /الصيف77مجموعة الػالكّمية لمتخفيؼ. دعا مندوب 

 ائتبلؼ بمدافمجاؿ الخسائر واألضرار وتدابير االستجابة. دعا مندوب بنما نيابة عف 
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات المطيرة إلى تضميف إطار وارسو الخاص في الغابات 

كمحور أساسي في اتفاؽ  الناجمة عف إزالة األحراج وتدىور الغابات في البمداف النامية
4102. 

 
إلى وجود التزامات مالية  تحالؼ الدوؿ الجزرية الصغيرةوحوؿ ُسُبؿ التنفيذ، دعا مندوب 

ة واحتياطيات لضماف التمويؿ المتزايد والمتوقع والجديد واإلضافي. نادى مف الدوؿ المتقدم
 فعالة لمبمداف األكثر ضعفًا. ُسُبؿ تنفيذب أقؿ البمداف نمواً مندوب نيباؿ نيابة عف 

إلى أف  أقؿ البمداف نمواً ، أشار مندوب المساىمات المحددة عمى المستوى الوطنيوحوؿ 
. المساىمات المحددة عمى المستوى الوطنيىذه البمداف سوؼ تعكس ظروفيا المحمية في 

إلى إصدار  الرابطة المستقمة ألمريكا البلتينية والكاريبيدعا مندوب كوستاريكا نيابة عف 
قرار مف الفريؽ العامؿ يتضمف عدة أمور مف بينيا تعريؼ المعمومات المسبقة إلعداد 

مف كؿ األطراؼ. أكد مندوب  المساىمات المحددة عمى المستوى الوطنيف واإلببلغ ع
عمى ضرورة تضميف كؿ عناصر اختصاصات الفريؽ  منظومة التكامؿ ألمريكا الوسطى

األوروبي عمى  االتحاد. وأكد مندوب المساىمات المحددة عمى المستوى الوطنيالعامؿ في 
وبصفة خاصة  عمى المستوى الوطنيالمساىمات المحددة الحاجة إلى قرار يتناوؿ 

المعمومات المسبقة التي سيتـ تضمينيا وأف يتـ النظر فييا وتحميميا بواسطة أعماؿ ما قبؿ 
حاجة إلى الدورة الحادية والعشريف لمؤتمر األطراؼ. أكد مندوب مجموعة المظمة عمى ال

. أكد مستوى الوطنيالمساىمات المحددة عمى الحوؿ اإلببلغ عف  تقديـ قرار يوفر التوجيو
مندوب مجموعة السبلمة البيئية عمى أف القرار الخاص بالمساىمات المحددة يجب أف 
ُيَعرِّؼ المعمومات المسبقة التي سيتـ تضمينيا وأساليب العمميات الخاصة المتعمقة بيا. 
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 نادى مندوب البرازيؿ وجنوب أفريقيا واليند والصيف بالوضوح في العبلقة بيف اتفاؽ عاـ      ..        
. دعا مندوب السوداف نيابة عف المساىمات المحددة عمى المستوى الوطنيو  2015

 المساىمات المحددة عمى المستوى الوطنيالمجموعة األفريقية إلى قرار واحد حوؿ 
 وعناصر النص التفاوضي.

 
النظر في  منظومة التكامؿ ألمريكا الوسطىوفيما يتعمؽ بتنظيـ العمؿ، اقترح مندوب 

. دعا مندوب السعودية نيابة عف المجموعة العربية إلى 2015الجوانب القانونية التفاؽ 
وجود مفاوضات مباشرة بيف األطراؼ واعترض عمى "فرض النصوص في الدقيقة األخيرة 

 بواسطة ُميسري الجمسات" و "فرض التزامات عمى الدوؿ العربية".
ة عف المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة إلى دعا مندوب شبكة العمؿ المناخي نياب

ىدؼ عالمي طويؿ األجؿ حوؿ التخمص مف كؿ االنبعاثات المتعمقة بالوقود األحفوري 
نيابة عف المنظمات غير  Climate Justice Now. ونادى مندوب 2050بحموؿ 

مداف فقرًا وضعفًا إلى الحكومية المعنية بالبيئة بااللتزامات الممزمة التي تعكس حاجة أكثر الب
 التكّيؼ.

عمى ضرورة وجود  أساس عممي وقوي لمزراعة في االتفاؽ   FARMERSأكد مندوب 
المستقبمي. وحث مندوب الشعوب األصيمة األطراؼ عمى تفعيؿ عناصر كانكوف الذي ُيقّر 

ت بالحاجة إلى احتراـ الحقوؽ اإلنسانية ومشاركة الشعوب األصيمة. أثنى مندوب الحكوما
المحمية والسمطات البمدية عمى االعتراؼ بالدور المحوري لآلليات المالية في دعـ السمطات 

 دوف الوطنية في العمؿ المناخي في مسودة النص.
دعا مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بنقابات العماؿ إلى نص تفاوضي يعبر عف 

إلى نموذج يتوافؽ مع العدالة  استعداد الدوؿ لمتحوؿ بالنموذج االقتصادي واإلنتاجي
االجتماعية. دعا مندوب المرأة والنوع االجتماعي إلى تضميف المساواة في القضايا 

إلى أف  YOUNGOs. أشار مندوب 2015الجنسانية والنوع االجتماعي كمبدأ في اتفاؽ 
ف يجب أف تتضمف النظر في الفوائد المشتركة م المساىمات المحددة عمى المستوى الوطني

العمؿ المناخي في مجاؿ الصحة. اقترح مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية باألعماؿ 
التجارية والصناعية أف تقدـ الدورة العشريف لمؤتمر األطراؼ الفرصة لوضع الدور المحوري 

 لمقطاع الخاص كأداة في العمؿ اإلضافي والُمكّمؿ.
 

 فرق االتصال
الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان فريق االتصال المعني بالبند الثالث من 

تركزت المناقشات عمى مسودة قرار حوؿ النيوض بمنياج ديرباف لمعمؿ  :لمعمل المعّزز
. قاـ رونج ميتسجر الرئيس المتشارؾ لمفريؽ (ADP.2014.12.DraftText)المعزّز 

لتمسؾ بالمواقؼ ليس مفاوضات" وحث األطراؼ عمى عمؿ العامؿ بتذكير األطراؼ بأف "ا
مقترحات محددة ومختصرة يمكنيا أف تعمؿ عمى تقريب االختبلفات. كما قدـ مراجعة 

لمسودة قرار بيدؼ تحديد العناصر بصورة أفضؿ ودعا األطراؼ إلى تناوؿ أوؿ ست فقرات 
 تنفيذية  حوؿ التعرؼ عمى التقدـ والنظر في الضمانات.

التوصية بنص خاص ببروتوكوؿ، أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفؽ عمييا ذات قوة وحوؿ 
قانونية بموجب االتفاقية، اقترح مندوبو االتحاد الروسي واالتحاد األوروبي وتوفالو تضميف 

مف االتفاقية اإلطارية )البروتوكوالت( والنظاـ الداخمي الُمطبَّؽ بحيث  17اإلشارة إلى المادة 
 تزاـ بالقاعدة الخاصة بالستة شيور.يتـ االل

ومندوب  النامية متقاربة التفكير طالب مندوبو الجزائر والصيف والسعودية نيابة عف البمداف
السوداف نيابة عف المجموعة األفريقية ومندوبو إيراف ونيكاراجوا واألردف وجابوف وفنزويبل 

 بعمؿ مفاوضات مباشرة لنصوص األطراؼ عمى الشاشة.
ندوب باكستاف بالشفافية والوضوح. وذكر مندوب الصيف أنو ال يوجد اعتراض عمى طالب م

ىذا االقتراح وحذر مف أف يأتي الرئيساف المتشاركاف بتفسيرىما وفيميما لؤلرضية المشتركة 
 في صورة نص ُمنقَّح مف الرئيسيف المتشاركيف.

الفرصة لؤلطراؼ إلبداء اقترح رونج ميتسجر النظر "سريعًا" في النص بينما يتـ إتاحة 
وجيات نظرىـ لمتعرؼ عمى "النقاط العالقة". اقترح مندوب االتحاد األوروبي مراجعة مسودة 

 القرار لمتعرؼ عمى المشكبلت ثـ االنتقاؿ إلى المفاوضات األكثر تفصيبًل.

 الرابطة المستقمةدعـ مندوب االتحاد األوروبي مندوب توفالو ومندوب كوستاريكا نيابة عف 
في التعامؿ مع مسودة نص المفاوضات بصورة أكثر رسمية.  ألمريكا البلتينية والكاريبي

تقدـ مندوب االتحاد الروسي وتوفالو وبميز وشيمي والياباف بمقترحات تتعمؽ بالست فقرات 
 التنفيذية األولى لنص مسودة قرار الرئيسيف المتشاركيف.

الموجود في الحجرة"،  أي أف ىناؾ مجموعة مف اقترح مندوب فنزويبل التعامؿ مع "الفيؿ 
األطراؼ تسعى إلى نتيجة مبنية عمى التخفيؼ ومجموعة أخرى تشعر أف النتيجة يجب أف 

 تكوف مبنية عمى عناصر خطة عمؿ بالي.
 

حدد رونج ميتسجر الرئيس المتشارؾ لمفريؽ العامؿ األجزاء الخاصة بالتمويؿ في  التمويل:
( واقترح التركيز عمى الجوانب  ADP.2014.11.NonPaper) الوثيقة غير الرسمية

 العامة أواًل.
 البمدافاعترض مندوب السوداف نيابة عف المجموعة األفريقية ومندوب اإلكوادور نيابة عف 

عمى النص الذي  /الصيف77مجموعة الػومندوب بوليفيا نيابة عف  النامية متقاربة التفكير
تعبئة تمويؿ المناخ مف خبلؿ إجراءات وأعماؿ متنوعة. قاـ  يقترح "كؿ" األطراؼ تعمؿ عمى

مندوب المجموعة األفريقية بالتذكير بالتفاوت والتمايز بيف الدوؿ المتقدمة والنامية بموجب 
 االتفاقية وبمسئولية الدوؿ المتقدمة في تقديـ التمويؿ.

ديـ التمويؿ مف "األطراؼ بإلغاء اإلشارة إلى تق الدوؿ النامية متقاربة التفكيرطالب مندوب 
التي تستطيع القياـ بذلؾ" وتمويؿ التكّيؼ المبني عمى النتائج. أوضح مندوب المكسيؾ أف 

"المبني عمى النتائج" ال يعتبر شرطًا مسبقًا لمحصوؿ عمى التمويؿ وأكد عمى تحديد أولويات 
 تمويؿ التخفيؼ والتكّيؼ.

: اإلشارة إلى قياـ "كؿ طرؼ" 2015اقترح مندوب سويسرا أف يتـ تضميف ما يمي في اتفاؽ 
بداًل مف "كؿ األطراؼ" بتعبئة تمويؿ المناخ، ونص حوؿ اليدؼ مف الموارد المالية، 

والمبادئ الُمطبقة مثؿ أف تكوف مبنية عمى النتائج، والتعرؼ عمى استثمارات الدوؿ النامية 
رات والمسئوليات المتطورة. واعترض عمى أف تعتمد تعبئة وتقديـ الموارد والنظر في القد

المالية عمى عممية مسبقة لبللتزاـ بدعـ كمي طبقًا لمجيود المحددة في أىداؼ التكّيؼ 
إلى تضميف نص: يشجع كؿ األطراؼ  الواليات المتحدة األمريكيةوالتخفيؼ. دعا مندوب 

ادى بإلغاء الحوافز العامة لبلستثمارات عالية الكربوف عمى بناء بيئات تمكينية فعالة، ون
دراؾ أف تمويؿ المناخ يتدفؽ في كؿ االتجاىات. واقترح إلغاء اإلشارة إلى تعبئة تمويؿ  وا 
المناخ "كوسيمة لمبقاء دوف الحد طويؿ األجؿ لدرجة الحرارة" والتمويؿ "المبلئـ والمتوقع" 

 ية عمى العبارة األخيرة. وستستمر المناقشات.لمتكيؼ واعترض مندوب المجموعة األفريق
 

أثناء الجمسة التي انعقدت بعد الظير حوؿ التكّيؼ، دعا كومار سينج الرئيس التكّيف: 
المتشارؾ لمفريؽ العامؿ األطراؼ لتقديـ وجيات نظرىـ حوؿ الورقة غير الرسمية المحدثة 

. قدـ مندوبو (ADP.2014.11.NonPaperحوؿ عناصر مسودة النص التفاوضي )
والمكسيؾ وجميورية كوريا والنرويج وكندا وسويسرا واالتحاد  الواليات المتحدة األمريكية

األوروبي وزامبيا والياباف وآخروف تعميقات عديدة تتضمف الجوانب طويمة األجؿ والعالمية 
الدروس لمتكّيؼ، وااللتزامات والمساىمات، والرصد والتقييـ، وتبادؿ المعمومات والمعارؼ و 

 المستفادة والترتيبات المؤسسية.
أكد مندوبو السعودية عمى الحاجة إلى مناقشة التفاوت قبؿ التقدـ إلى موضوع العناصر. 
ذكر مندوب سويسرا انو  ال توجد حاجة لمتفاوت في عممية التكّيؼ وأشار إلى أف اليدؼ 

أشار مندوب زامبيا إلى  مف االلتزامات ىو تسييؿ إعداد خطط التكّيؼ دوف أف تمثؿ أعباء.
 النظر في موضوع التفاوت. ضرورة

الواليات حذر مندوب توفالو مف اإلشارة إلى "المساىمات" أو "االلتزامات". اقترح مندوب 
اإلشارة إلى "األعماؿ". أشار مندوب البرازيؿ إلى أف العمؿ الذي تـ القياـ  المتحدة األمريكية

 نامج عمؿ نيروبي يجب أف يتـ وضعو في االعتبار.بو بموجب إطار كانكوف لمتكّيؼ وبر 
أشارت مندوبة المكسيؾ إلى أف الروابط الموجودة بيف التكّيؼ والتخفيؼ وااللتزامات 

الجماعية المجددة والمعززة وااللتزامات الوطنية وتمويؿ التكّيؼ يجب أف يتـ وضعيا في 
ييا مندوب النرويج الترتيبات "البروتوكوؿ". وأشارت إلى اف الرصد والتقييـ، وأضاؼ إل

المؤسسية، يجب أف يتـ تناوليـ في مقررات مؤتمر األطراؼ. ومع تأكيد أف التكّيؼ ال 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

يمكف قياسو وتحديده كميًا، لـ يدعـ مندوب كندا الروابط بيف الحد طويؿ األجؿ الخاص       ..        
 بدرجة الحرارة والحاجة إلى الدعـ والتكّيؼ.

دعـ مندوب جميورية كوريا أف يكوف اليدؼ العالمي عامًا بحيث يسمح بأف يتـ تطبيقو 
عمى الجميع وأف يكوف محددًا بحيث يسمح بالبدء في العمؿ عمى أرض الواقع. طالب 
مندوب النرويج بأف يتـ النظر في خيار عدـ وجود ىدؼ عالمي لمتكّيؼ. عبَّر مندوب 

 دؼ الكمي الخاص بالتكّيؼ.الياباف عف عدـ يقينو  حوؿ الي
والنرويج وكندا واالتحاد األوروبي التوسع في نطاؽ  الواليات المتحدة األمريكيةدعـ مندوبو 

 عمميات التخطيط الوطنية الخاصة بالتكّيؼ.
وكندا والياباف وآخروف أنيـ ال يروف ىناؾ حاجة  الواليات المتحدة األمريكيةذكر مندوبو 

ؼ. واعترض مندوب سويسرا عمى ذكر الخسائر واألضرار فقط في لترتيبات مؤسسية لمتكيّ 
 االتفاؽ الجديد.

 سيتـ عقد مشاورات غير رسمية يتـ تيسيرىا بواسطة بيرو.
حول التمويل من األطراف المدرجة في  الهيئة الفرعية لممشورة العممية والتكنولوجية

يسير أعماؿ ىذا الفريؽ تـ عقد اجتماع  فريؽ اتصاؿ في الصباح وتـ ت المرفق األول:
بالمشاركة بيف سييني نافو )مالي( وروجر دنجاف )نيوزيمندا(، حيث ناقشت الوفود الحاجة 
إلى توضيح "مف الذي يقـو بالعمؿ الخاص بوسائؿ إعداد التقارير وبناًء عمى أي جدوؿ 

ابط مع زمني". وتـ تناوؿ عدة موضوعات مف بينيا: الحاجة إلى المقارنة والمقاربة، والرو 
لمقطاع  ر المناخاتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغيّ الشفافية، وصعوبات "ترجمة" لغات 

المالي، وتعريؼ ومدى ونطاؽ تمويؿ المناخ. شّدد مندوبا الصيف والبرازيؿ عمى أىمية 
الوفاء بالتكميؼ الصادر مف الدورة السابعة عشر لمؤتمر األطراؼ والخاص بإعداد 

منيجيات لئلببلغ عف المعمومات المالية بحيث يتـ التوصية بقرار لمدورة العشريف مف 
 مؤتمر األطراؼ.

 
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج التوجيه المنهجي حول 

تـ عقد فريؽ اتصاؿ بعد الظير برئاسة ستيفف  :وتدهور الغابات في البمدان النامية
كوريميس )المممكة المتحدة( وروبرت بامفو )غانا( ليركز عمى النظر في الحاجة إلى المزيد 

انات. أكد عدد كبير مف أعضاء الوفود ومنيـ مندوب غانا نيابة مف التوجيو حوؿ الضم
عف المجموعة األفريقية وغويانا وبنما نيابة عف ائتبلؼ بمداف الغابات المطيرة، واليند 
وفيجي وأندونيسيا والبرازيؿ والصيف أف التوجيو اإلضافي حوؿ الضمانات يعتبر سابقًا 

والنرويج أف يتـ تقديـ  الواليات المتحدة األمريكية و ألوانو. اقترح مندوبو االتحاد األوروبي
 مدخبلت الرئيسيف المتشاركيف حوؿ المغة الخاصة بالقرار ليتـ النظر فييا بواسطة الفريؽ. 
وحوؿ التوجيو المنيجي لمُنيج األخرى بخبلؼ تمؾ المبنية عمى السوؽ، قدـ مندوب بوليفيا 

لتكّيؼ لئلدارة المستدامة لمغابات مقترح ُممنّيج حوؿ نيج مشترؾ لمتخفيؼ وا
(FCCC/SBSTA/2014/CRP.1.) 

 
 – 2013مراجعة  :الهيئة الفرعية لممشورة العممية والتكنولوجية/  لهيئة الفرعية لمتنفيذا

: تـ في الصباح عقد اجتماع لفريؽ اتصاؿ مشترؾ برئاسة ليوف تشارلز )غرينادا( 2015
)النمسا( حيث تـ مناقشة:  المدخبلت اإلضافية لحوار الخبراء المنظـ  وجيرتراود  والنسكي

الفريؽ الحكومي الدولي المعني بتغّير وتشمؿ الحاجة إلى النظر المتوازف في معمومات 
والمعمومات األخرى، وكيؼ يمكف اختتاـ حوار الخبراء المنظـ ويشمؿ متى يمكف  المناخ

قـو بتجميعو، وخبلصة المراجعة وكيؼ يمكف دمج إنيائو، وشكؿ ومحتوى مخرجاتو ومف سي
الفريؽ العامؿ المخصص المعني مخرجات حوار الخبراء المنظـ والمراجعة في مخرجات 

، ىذا باإلضافة إلى التقارير النيائية مف الييئتيف الفرعيتيف بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز
 لمدورة الحادية والعشريف لمؤتمر األطراؼ.

 
في الصباح تـ عقد فريؽ اتصاؿ مشترؾ برئاسة كبًل مف آمنة  تدابير االستجابة:تنفيذ 

يمانويؿ دوميساني دالميني )سوازيبلند( لييئة الفرعية لمتنفيذا ياوفولي )فيجي( رئيس ، وا 
. ونظر فريؽ االتصاؿ المشترؾ في النص الييئة الفرعية لممشورة العممية والتكنولوجيةرئيس 

( والتقرير الفني FCCC/SB/2014/L.2األربعيف لمييئتيف الفرعيتيف )المقدـ مف الدورة 

(FCCC/TP/2014/12)   الذي يحدد مجاالت التوافؽ. ناقشت الوفود المخرجات المتوقعة
لمجمسة، وبصفة خاصة القرار الخاص بالعمؿ المستقبمي ويشمؿ االستمرار في منتدى 

آلية حوؿ  إليجادعمى دعـ المجموعة  /الصيف77مجموعة الػتدابير االستجابة. أكد مندوب 
 تدابير االستجابة.

وسوؼ تستمر المناقشات في مشاورات غير رسمية يتـ تيسيرىا بواسطة إدواردو كالفو بونديا 
 ندا(.كوادور( وديبلنو روبف فيروي )ىول)اإل
 

تـ بعد الظير عقد فريؽ اتصاؿ  الترتيبات لالجتماعات الحكومية: :لهيئة الفرعية لمتنفيذا
، حيث تـ النظر في الوثائؽ الُمعدة بواسطة لييئة الفرعية لمتنفيذابرئاسة ياوفولي رئيس 

األمانة حوؿ تكرار انعقاد وتنظيـ الدورات المستقبمية لمؤتمر األطراؼ ومؤتمر األطراؼ 
، (FCCC/SBI/2014/11)العامؿ، والييئات الفرعية التابعة والكيانات رفيعة المستوى 

ويشمؿ ذلؾ آثار وتبعات دورات كؿ عاميف أو دورات سنوية في مقار بالتبادؿ بيف دولة 
مضيفة ومقر األمانة، باإلضافة إلى تحديد توقيت انتخاب رئيس مؤتمر األطراؼ ومؤتمر 

 .(FCCC/SBI/2014/12)األطراؼ العامؿ 
 

 حوار الخبراء المنظم
الدورة العشريف لمؤتمر األطراؼ/ الدورة العاشرة لمؤتمر أشار مانويؿ بولجار فيداؿ رئيس 

األطراؼ العامؿ في كممتو االفتتاحية إلى أف حوار الخبراء المنظـ يعتبر مكونًا ىامًا مف 
حيث أف ، الدورة العشريف لمؤتمر األطراؼ وأنو منتدى حيث يتوافؽ العمـ مع اتخاذ القرار

الدورة الحادية والعشريف لمؤتمر األطراؼ تحتاج إلى اتخاذ إجراءات مناسبة مبنية عمى 
لمشارؾ أندرياس فيشمف )سويسرا( إلى أف ىدؼ ار . أشار الميس2015 – 2013مراجعة 

 والبدء في تمخيص المعمومات". قدـحوار الخبراء المنظـ الرابع ىو "االنتياء مف االستكماؿ 
عرضًا تقديميًا حوؿ  الفريؽ الحكومي الدولي المعني بتغّير المناخت أميف رينات كريس

التقرير التجميعي الخاص بتقرير التقييـ الخامس وذلؾ نيابة عف راجندار باشاوري رئيس 
 .الفريؽ الحكومي الدولي المعني بتغّير المناخ

العالمي طويؿ مة اليدؼ حكومي الدولي عروضًا حوؿ مدى مبلءثـ قدـ خبراء الفريؽ ال
األجؿ فيما يتعمؽ بمنع العواقب غير المقبولة لمتكّيؼ عمى األنظمة البيئية واإلنتاج الغذائي 

دارة المخاطر  حدود الكوكب، والتقدـ  داخؿ وعمى التنمية االقتصادية بصورة مستدامة، وا 
التخفيؼ. المحرز نحو اليدؼ العالمي طويؿ األجؿ، والجوانب األخبلقية والمالية لمتكّيؼ و 

وتركزت جمسة األسئمة واألجوبة التي نتجت عف ىذا االجتماع عمى كيؼ يمكف لتقرير 
 مف االتفاقية اإلطارية )األىداؼ(. 2التقييـ الخامس أف يساىـ في تفعيؿ المادة 

 في األروقة
مفريؽ العامؿ لبدأ اليـو الثاني مف الدورة العشريف لمؤتمر األطراؼ بافتتاحية سمسة 

نصؼ بحيث تـ تعميؽ الجمسة العامة  المخصص المعني بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز
ساعة قبؿ الموعد. وقد تـ دائمًا تذكير الوفود التي حضرت المشاورات وفرؽ االتصاؿ 

ضمف الييئتيف الفرعيتيف بأف اإلدارة الفعالة لموقت ذات أولوية في مؤتمر األطراؼ ىذا. 
ىتماـ رئاسة المؤتمر في بيرو بإدارة الوقت تتناسب تمامًا مع األجواء العسكرية ويبدو أف ا

التي تحيط بمقر االجتماع، وقد رّحب العديد بأسموب العمؿ الموجو والمحدد عمى الرغـ مف 
لقطار عندما أف البعض قد بدا غير معتاد عمى الموقؼ الذي يشير إلى: "إذا لـ تكف في ا

 أف تمحؽ بو".عميؾ يجب  ويبدأ في التحرؾ، فإن
وعندما بدأ الفريؽ العامؿ في المفاوضات حوؿ نص مسودة القرار والنظر في عناصر 

االتفاؽ المستقبمي وذلؾ بالتوازي مع فرؽ االتصاؿ في فترة بعد الظير، فإف ىذا التحوؿ في 
مف  السرعة قد القى ترحيبًا مف عدد كبير مف األطراؼ. ولكف بدأ البعض يساوره القمؽ

عمى األطراؼ اآلف أف تتدافع لكي  و يجبع الكثير مف الوقت في بداية العاـ وأنيتضي
الفريؽ العامؿ المخصص المعني جدوؿ أعماؿ  ىتستطيع تناوؿ كؿ القضايا الموجودة عم

أشار أحد أعضاء الوفود إلى أنو "ال يوجد في ليما. ومع ذلؾ و  بمنياج ديرباف لمعمؿ المعّزز
"، "ويجب عمى األطراؼ أف تتفؽ عمى كيفية تعويض الوقت الضائع، وال لدينا خيار آخر

يمكننا إال أف نأمؿ أال يكوف ذلؾ عمى حساب اإلدارة الفعالة لموقت التي بدأنا نشعر 
 بمذاقيا".

 


