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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
 مبنهاج ديربان للعمل املعـّزز      افُتتحت الدورة األوىل للفريق العامل املخصص املعين        -١
، كما أُشري إىل ذلك يف تقرير ٢٠١٢مايو / أيار١٧يف بون، بأملانيا، يف ) فريق منهاج ديربان(

وُعقدت دورة إضافية غري رمسية لفريق منهاج ديربان يف مركـز           . )١(اجلزء األول من الدورة   
ة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف        األمم املتحدة للمؤمترات التابع للجنة االقتصادية واالجتماعي      

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٥أغسطس إىل / آب٣٠بانكوك، بتايلند، يف الفترة من 
 ٢٧الدورة األوىل يف مركز قطر الوطين للمؤمترات يف الدوحة، بقطر، يوم            واسُتؤنفت    -٢

وافتتح اجلزَء الثاين من الدورة رئيسا فريـق منـهاج ديربـان          .٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
، )النرويج(والسيد هارالد دوفالند ) اهلند(تشاركان ومها السيد جايانت موريشفر موسكار     امل

جلسة يف   ،)االحتاد الروسي ( واملقرر، السيد أوليغ شامانوف      ورحبا جبميع األطراف واملراقبني   
. ملا اتُّخذ من ترتيبـات ممتـازة      كومة قطر   شعب وح وأعربا عن تقديرمها ل    الفريق السادسة، 

الرئيسان املتشاركان عن األمل أن تواصل األطراف، يف الدوحة، العمل بروح بناءة            وأعرب  
وشجعا األطراف أيضاً على االستفادة مـن       . وودية وتعاونية على غرار ما أبدته يف بانكوك       

التقدم املوضوعي اإلجيايب الذي أُحرز هناك ومواصلة تركيز عمل فريق منهاج ديربان وحتديد             
وباإلضافة إىل ذلك، سلط الرئيسان املتشاركان الـضوء علـى        . تقبلخطوات واضحة للمس  

الوثائق غري الرمسية اليت أعّداها للدورة، مبا يشمل ملخصي اجتماعي املائدة املستديرة اللذين             
، فضالً عن مذكرة تتناول     )٢(ُعقدا يف بانكوك، ومذكرة تتضمن أفكارمها بشأن تلك الدورة        

  .)٣(داف والتنظيم املتوخى هلاما ُحدد ألعمال الدوحة من أه
 والـصني، واجملموعـة     ٧٧    ال طرفاً ببيانات، منها بيانات باسم جمموعة        ١٤ وأدىل  -٣

 وحتالف الـدول    ،جمموعة السالمة البيئية   و اجلامعة، واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه،     
 فريقيـا  وجنـوب أ   ازيـل الرب(وبلدان اجملموعة الرباعية     وأقل البلدان منواً،     اجلزرية الصغرية، 

التحالف البوليفاري من أجـل      و والدول األفريقية،  وجامعة الدول العربية،   ،)اهلندالصني و و
، وعدد من األطـراف املنتميـة إىل         معاهدة التجارة بني الشعوب    -شعوب أمريكا الالتينية    

وأُديل  .ملتحـدة ، وجمموعة من أربعة بلدان، واإلمارات العربية ا       ائتالف بلدان الغابات املطرية   
منظمـات غـري    األعمال والصناعة، و  متثل قطاع   أيضاً ببيانات باسم منظمات غري حكومية       

ومنظمات حكومية بيئية، ومنظمات متثل الشعوب األصلية، ومنظمات غري حكومية نقابية،           
  .منظمات غري حكومية شبابيةو ،والقضايا اجلنسانيةغري حكومية معنية باملرأة 

__________ 

)١( FCCC/ADP/2012/2. 
)٢( <http://unfccc.int/meetings/bangkok_aug_2012/session/6956.php>. 
)٣( <http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/session/7055.php>. 
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  ئل التنظيميةاملسا  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
اتفق فريق منهاج ديربان يف اجلزء األول من دورته األوىل على أن يعمل السيد موسكار                 -٤

والسيد دوفالند رئيسني متشاركني وأن يكون السيد شامانوف مقرراً علـى أسـاس مؤقـت،               
  .)٤( مبكتب الفريقاصيوافق مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة على الترتيب اخل اريثم
فريـق  على الترتيب اخلاص مبكتب     ووافق مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة عشرة،          -٥

 من ٢٧ من املادة ٦ و٥ من الفقرتني يشكل استثناًءماً بأن ذلك الترتيب، ُمسلِّ، منهاج ديربان
  .)٥(الداخلي املعمول بهمشروع النظام 

  إقرار جدول األعمال  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
اعتمد فريق منهاج ديربان، يف اجلزء األول من دورتـه األوىل، جـدول أعمالـه                 -٦

  :التالية بالصيغة
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  انتخاب أعضاء املكتب؛  )أ(
  إقرار جدول األعمال؛  )ب(
  .تنظيم أعمال الدورة  )ج(

  :)٦(١٧-م أ/١تنفيذ مجيع عناصر املقرر   -٣
  ؛٦ إىل ٢املسائل املتعلقة بالفقرات من   )أ(
  .٨ و٧املسائل املتعلقة بالفقرتني   )ب(

  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥

__________ 

)٤( FCCC/ADP/2012/2 ٨، الفقرة. 
)٥( FCCC/CP/2012/L.13 ٢، الفقرة. 
 ومبوجب االتفاقية، دون املساس مبوقف أي طرف أو بعمـل           ١٧-م أ /١سُينظر يف هذا البند يف سياق املقرر         ) ٦(

). ب(٣واآلخر بالفقرة   ) أ(٣ بالفقرة   وقد ُشرع يف مسارين للعمل، يتعلق أحدمها      . اهليئتني الفرعيتني األخريني  
 .وقد ُينظر يف حتديد مسارات عمل أخرى عند احلاجة
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  تنظيم أعمال الدورة  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
نوفمرب، / تشرين الثاين  ٢٧ جلسته السادسة املعقودة يف      اتفق فريق منهاج ديربان، يف      -٧

واتفق الفريق  . بناًء على اقتراح من الرئيسني املتشاركني، على التنظيم املتوخى ألعمال دورته          
على مواصلة حواره املوضوعي يف مناقشات اجتماعات مائدة مستديرة يف إطار كل مـسار              

 وما بعده،   ٢٠١٣ية بشأن خطة عمله لعام      ، وإجراء مشاورات غري رمس    )٧(من مساري العمل  
. وعقد جلسات عامة غري رمسية لتقدمي نبذة إىل األطراف واملنظمات املراقبة عن التقدم احملرز             

ديـسمرب  / كـانون األول ١وأشار الرئيسان املتشاركان إىل أهنما سينظمان نشاطاً خاصاً يف        
ية بشأن عمل فريق منهاج ديربان      إلتاحة فرصة للمراقبني لعرض ما لديهم من أفكار موضوع        

  .٢ و١على مجهور أوسع واملشاركة يف مناقشة متعمقة خبصوص مساري العمل 
وقـدم  . ونظراً إىل القيود الزمنية، مل يتسن للفريق عقد جلسات عامة غري رمسيـة              -٨

معلومات مستكملة عن عمل الفريق خالل جلـسات          من ذلك،   بدالً ،شاركانتالرئيسان امل 
مؤمتر األطراف العامل بوصفه     و مؤمتر األطراف دعا إىل عقدها رئيس     غري رمسية   عامة  تقييمية  

يف األسبوع الثاين ) اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف  (اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو    
  .ؤمتردورة املمن 

  ١٧-م أ/١تنفيذ مجيع عناصر املقرر   -ثالثاً  
  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت  -١  
يف   اآلراء الذي اسـُتهل    خالل الدورة املستأنفة، تبادل   واصل فريق منهاج ديربان،       -٩

قـدت يف    الدورة اإلضافية غري الرمسيـة الـيت عُ        ُنظّما أثناء مائدة مستديرة   سياق اجتماعي   
قدت ثالثة  وُع.االستفادة من مناقشات كال مساري العمل وإحراز تقدم فيهاهبدف بانكوك، 

شاركان تالرئيسان املوركز . يف إطار كل واحد من مساري العمل مستديرة  اجتماعات مائدة 
. )٨(أكتوبر/تشرين األول  ٥ يف   ةدراصال "مذكرة األفكار "املواضيع احملددة يف    على  ناقشات  امل

ـ  املرتبطة ب  على النظر يف اآلثار      وُشجعت األطراف، لدى تناول تلك املواضيع،      ل تخطيط عم
  .فريق منهاج ديربان

__________ 

) ب(٣ إىل البند الفرعـي      ٢من جدول األعمال ومسار العمل      ) أ(٣ إىل البند الفرعي     ١يشري مسار العمل     )٧(
 .من جدول األعمال

 . أعاله٢انظر احلاشية  )٨(
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:  املواضيع التالية  يفاجتماعات املائدة املستديرة    نظرت  ،  ١فيما يتعلق مبسار العمل     و  -١٠
تغريهـا؛  الظروف الوطنية و  مراعاة   ية وكيف ؛ادئ االتفاقية يف االتفاق اجلديد    كيفية تطبيق مب  

يف املتبعـة  ج  مبا يف ذلك النـهُ ،ميع من الناحية العمليةاجلاالتفاق اجلديد على   تطبيق   يةوكيف
 وضمان التنفيـذ الفعـال      ةد التزامات متباينة؛ وسبل حتفيز املشاركة الكاملة والطموح       حتدي

  .وترتيبات االمتثال
 بوصفهاددت   على املبادرات اليت حُ    اتركزت املناقش ،  ٢وفيما يتعلق مبسار العمل       -١١

امللموسة الـيت   واملبادرات   األنشطة   األطراف تناقشو. الطموحرفع مستوى   ممكنة ل  حلوالً
بالنظر إىل طـابع    يف العمل،   قدماً   من أجل املضي     ٢٠١٣ها يف خطة العمل لعام      إدراجكن  مي

تكـون   تعزيز إجراءات دولية ووطنيـة       يةكيف:  التالية عيضا على املو  تركزو. املسألة امللح 
عـن طريـق     هاودعمتلك اإلجراءات   تشجيع  ولتعهدات األطراف،   ومن مث مكملة    إضافية  
 حتفيز اإلجراءات واملبادرات    سبل و ؛الطموحرفع مستوى   التنفيذ يف   أدوات   ودور   ؛االتفاقية

  .اليت تنطوي على أكرب قدر من اإلمكانات يف جمال التخفيف
على ا  معزمهعن  شاركان  ت الرئيسان امل  أعربيف ختام اجتماعات املائدة املستديرة،      و  -١٢

 أعقاب الدورة اإلضـافية     يفعلى غرار ما فعاله     ناقشات املائدة املستديرة،    ململخصات  إعداد  
  .)٩(يف بانكوكاليت ُعقدت غري الرمسية 

ديسمرب، / كانون األول٧ونظر فريق مناهج ديربان، أثناء جلسته السابعة املعقودة يف        -١٣
إلحالتـه إىل مـؤمتر      )١٠(يف مقترح مقدم من الرئيسني املتشاركني يتضمن مشروع مقـرر         

  .)١١(تنتاجات كي يعتمدها الفريقاألطراف كي يعتمده، وجمموعة من مشاريع اس
، منها بيانان باسم رابطـة دول أمريكـا الالتينيـة            ببيانات  طرفاً ٢٤وأدىل ممثلو     -١٤

  .والكارييب املستقلة، واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه
  .)١٢( أدناه٣٣-١٧واعتمد الفريق يف اجللسة نفسها االستنتاجات الواردة يف الفقرات   -١٥
 ١٣جللسة نفسها، اتفق الفريق على إحالة مشروع املقرر املشار إليه يف الفقرة             ويف ا   -١٦

  .)١٣(أعاله إىل مؤمتر األطراف ليواصل النظر فيه، ولكي يعتمده يف دورته الثامنة عشرة

__________ 

 . املوقع اإللكتروين لالتفاقية اإلطاريةسُتتاح امللخصات يف صفحة فريق منهاج ديربان يف )٩(
)١٠( FCCC/ADP/2012/L.5. 
)١١( FCCC/ADP/2012/L.4. 
 .، بصيغتها املعدلةFCCC/ADP/2012/L.4اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٢(
 .FCCC/CP/2012/L.13اعتمد مؤمتر األطراف فيما بعد مقترحاً مقدماً من الرئيس يرد يف الوثيقة  )١٣(
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  ختطيط العمل: االستنتاجات  -٢  
ت فريق منهاج ديربان عن تقديره لإلسهامات املقدمة من األطراف واملنظما         أعرب    -١٧

، ورّحب بتبادل اآلراء الذي دار بني األطراف يف دورتـه األوىل،            )١٤(املعتمدة بصفة مراقب  
 وبامللخصني اللذين أُعّدا بشأن     ،نكوكوكذلك أثناء الدورة اإلضافية غري الرمسية املعقودة يف با        

  .)١٥(ستديرة اللذين عقدمها الفريقمناقشات اجتماعي املائدة امل
 أعاله، خطط فريـق     ١٧امات واملناقشات املشار إليها يف الفقرة       واستناداً إىل اإلسه    -١٨

  . وجلدول أعماله١٧-م أ/١منهاج ديربان عمله وفقاً للمقرر 
وأعرب الفريق عن عزمه على إكمال عمله يف أقرب وقت ممكن ويف أجل أقـصاه                 -١٩
  .٢٠١٥عام 
، ٢٠١٣رية يف عام    واتفق الفريق على املضي قدماً بصورة فورية يف مناقشاته اجلوه           -٢٠

  :أثناء الدورات املقرر عقدها، وذلك وفق ما يلي
باالقتران مع الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئـة              )أ(  

  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛
ـ   باالقتران مع الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف و         )ب(    ؤمترالدورة التاسعة مل
  اجتماع األطراف؛/األطراف
 ٣أبريـل إىل اجلمعـة      / نيـسان  ٢٩يف بون، بأملانيا، يف الفترة من االثنني          )ج(  

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٣سبتمرب إىل اجلمعة / أيلول٩أو من االثنني /، و٢٠١٣مايو /أيار
 ٢٠١٤ يف عـام     دورتنيعلى األقل   واتفق فريق منهاج ديربان أيضاً على أن يعقد           -٢١
 باالقتران مع الدورتني األربعني والثانية واألربعني لكل مـن اهليئـة           ٢٠١٥تني يف عام    ودور

الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وكذلك الدورتني العـشرين           
واحلادية والعشرين ملـؤمتر األطـراف، والـدورتني العاشـرة واحلاديـة عـشرة ملـؤمتر                

 مدى احلاجة إىل عقد أي      ٢٠١٣وسيقرر الفريق قبل هناية عام      . طرافاجتماع األ /األطراف
 مدى احلاجة إىل عقد أي      ٢٠١٤، كما سيقرر قبل هناية عام       ٢٠١٤دورات إضافية يف عام     
  .٢٠١٥دورات إضافية يف عام 

__________ 

 :ة متاحة يف العنوان التايلآراء األطراف وإسهاماهتا اإلضافي )١٤(
<http://unfccc.int/bodies/awg/items/6656.php>.         آراء املنظمات املعتمدة بصفة مراقـب وإسـهاماهتا

  :متاحة يف العنوان التايلاإلضافية 
<http://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/adp/items/7023.php>. 

تعلقة بتعزيز مستوى الطموح املعقودة أثناء الدورة األوىل لفريق منهاج ديربـان يف       يرد تقرير حلقة العمل امل     )١٥(
 :أما ملخصا اجتماعي املائدة املستديرة فهما متاحان يف العنوان التـايل        . FCCC/ADP/2012/INF.1: الوثيقة

<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/session/7055.php>. 
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ودعا الفريق األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل تقدمي معلومـات وآراء              -٢٢
  .عمله قبل كل دورةومقترحات بشأن 

 اليت قرر فيها أن تؤدي العملية إىل        ١٧-م أ /١ من املقرر    ٦وأشار الفريق إىل الفقرة       -٢٣
رفع مستوى الطموح يف األهداف وأن تستند فيما تستند إليه إىل تقرير التقييم اخلامس للهيئة               

، وعمـل   ٢٠١٥-٢٠١٣ اسـتعراض الفتـرة      احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، ونتائج     
  .الفرعيتني اهليئتني
  .٢٠١٣وقرر الفريق االنتقال إىل أسلوب عمل أكثر تركيزاً يف عام   -٢٤
 واسعة يف مناقشات    واتفق الفريق على أن يشجع مشاركة ممثلي األطراف مشاركةً          -٢٥

 أدناه، وعلـى    ٣٠ و ٢٨ اجتماعات املائدة املستديرة وحلقات العمل املشار إليها يف الفقرتني        
  .إتاحة فرص لكي تشارك فيها املنظمات املعتمدة بصفة مراقب

 التفاقية األمـم    لكتروين املوقع اإل  يفج ديربان إىل األمانة أن تتيح       وطلب فريق منها    -٢٦
 أعـاله ويف    ٢٢املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إسهامات األطراف املشار إليها يف الفقرة            

  . أدناه٣١و ٢٩الفقرتني 
بتنظيمهـا  وأحاط الفريق علماً بتقديرات تأثر امليزانية باألنشطة اليت ستضطلع األمانة             -٢٧

 املقرر  اه أدناه، ال سيما دورته أو دورت      ٣٣ و ٣٢ و ٣٠ و ٢٨ أعاله والفقرات    ٢٠عمالً بالفقرة   
، ٢٠١٣مـايو   /ر أيا ٣أبريل إىل اجلمعة    / نيسان ٢٩عقدمها يف بون بأملانيا يف الفترة من االثنني         

 الفريـق أن    وطلـب . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٣سبتمرب إىل اجلمعة    / أيلول ٩أو من االثنني    /و
ودعـا  . تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املاليـة           

قرر عقدمها يف بون األمينة التنفيذية إىل اختاذ ما يلزم من ترتيبات لتيسري الدورة أو الدورتني امل       
أو مـن  /، و٢٠١٣مـايو  / أيـار ٣أبريل إىل اجلمعة / نيسان٢٩بأملانيا يف الفترة من االثنني  

والحظ أنه يف حـال عـدم       . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٣سبتمرب إىل اجلمعة    / أيلول ٩ االثنني
  كـانون  ٣١حبلـول   يف هذا الصدد    التعهدات  عدم كفاية   توافر ما يكفي من التربعات أو       

 / أيـار  ٣أبريـل إىل    / نيـسان  ٢٩ لدورته املقرر عقدها يف الفترة مـن         ٢٠١٣يناير  /اينالث
 لدورته املقرر عقدها يف الفتـرة مـن         ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٣٠أو حبلول   / و ،٢٠١٣ مايو

، فسيتعذر على األمانة اختـاذ      ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٣سبتمرب إىل اجلمعة    / أيلول ٩ االثنني
  .د يسفر عن تكبد تكاليف إلغاء فيما يتصل باملرافق احملجوزةالترتيبات الالزمة، مما ق

  ١مسار العمل     
 بربوتوكول أو صك قـانوين       املتعلق ١قرر فريق منهاج ديربان، يف إطار مسار العمل           -٢٨

آخر أو نص حمصلة متفق عليه تكون له قوة قانونية يف إطار االتفاقية يسري على مجيع األطراف            
اجتماعـات مائـدة مـستديرة      مناقشات   ري، أن جي  )٢٠١٥ باتفاق عام    يشار إليه فيما يلي   (
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، ودعا رئيسيه املتشاركني إىل أن      ٢٠١٣ يف عام    اتحلقات عمل أثناء فترة انعقاد الدور      يعقدو
، القضايا املركزة اليت ستناقش يف اجتماعات املائـدة املـستديرة           ٢٠١٣حيددا، يف أوائل عام     

  . أدناه٢٩إلسهامات املشار إليها يف الفقرة وحلقات العمل تلك، مع مراعاة ا
ودعا الفريق األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانـة،               -٢٩

، معلومات وآراء ومقترحات بشأن املسائل املتـصلة بعملـه،          ٢٠١٣مارس  / آذار ١حبلول  
لوجيـا ونقلـها وبنـاء      التخفيف والتكيف والتمويل وتطوير التكنو    يشمل يف مجلة أمور      مبا

  :القدرات وشفافية اإلجراءات والدعم، وأن تتناول فيها جوانب من قبيل ما يلي
  ؛التفاقيةتطبيق مبادئ ا  )أ(  
االستناد إىل التجارب والدروس املستفادة من عمليات أخـرى يف إطـار              )ب(  

  االتفاقية ومن عمليات أخرى متعددة األطراف، حسب االقتضاء؛
   وبنيته وتصميمه؛٢٠١٥ق عام نطاق اتفا  )ج(  
  .سبل تعريف وإبراز اإلجراءات املزمع اختاذها  )د(  

  ٢مسار العمل     
 املتعلق مبستوى الطموح يف الفتـرة       ٢قرر فريق منهاج ديربان، يف إطار مسار العمل           -٣٠
حلقـات عمـل،    يعقد   اجتماعات مائدة مستديرة و    ري مناقشات ، أن جي  ٢٠٢٠قبل عام    ما
ودعـا رئيـسيه    ،  اتأثناء فترة انعقـاد الـدور      أدناه،   ٣٢املشار إليها يف الفقرة     فيها تلك    مبا

، القضايا املركزة اليت ستناقش يف اجتماعـات        ٢٠١٣املتشاركني إىل أن حيددا، يف أوائل عام        
  . أدناه٣١املائدة املستديرة وحلقات العمل تلك، مع مراعاة اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة 

فريق األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانـة،            ودعا ال   -٣١
، معلومات وآراء ومقترحات بشأن اإلجـراءات واملبـادرات         ٢٠١٣مارس  / آذار ١حبلول  

واخليارات الرامية إىل تعزيز مستوى الطموح، بوسائل منها خطة العمـل املتعلقـة بتعزيـز               
وقد تـود   . ٢٠١٣لتركيز بصفة خاصة على عام      مستوى الطموح يف جمال التخفيف، ومع ا      

األطراف، يف إسهاماهتا املتعلقة باإلجراءات واملبادرات واخليارات الرامية إىل تعزيز مـستوى            
  :الطموح، أن تنظر يف اجلوانب التالية

، مبا يف ذلك القدرة على التأقلم مع آثار         الفوائد يف جمايل التخفيف والتكيف      )أ(  
  تغري املناخ؛

  العقبات وسبل التغلب عليها وحوافز اإلجراءات؛  )ب(  
  .التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات من أجل دعم التنفيذ  )ج(  
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ويعتزم فريق منهاج ديربان عقد سلسلة من حلقـات العمـل، آخـذاً يف اعتبـاره                  -٣٢
ن أن  ، وميك ٢٠١٣وستبدأ حلقات العمل يف عام      .  أعاله ٣١اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة      

خفـضاً  انبعاثات غازات الدفيئة    خبفض  ُتسهم بأمور منها حتديُد املبادرات واإلجراءات الكفيلة        
  .ومنصفاً وجمدياً من حيث التكلفة، وحفُز تنفيذ تلك املبادرات واإلجراءاتوعاجالً سريعاً 
 وطلب فريق منهاج ديربان إىل األمانة أن تعّد ورقة تقنية جتّمع فيها معلومات عـن                -٣٣

أوجه استفادة جمال التخفيف من إجراءات ومبادرات وخيارات تعزيز مـستوى الطمـوح             
وطلب الفريق أيضاً إىل األمانـة أن       .  أعاله ٣١سهامات املشار إليها يف الفقرة      الواردة يف اإل  

تتيح الصيغة األوىل من الورقة التقنية قبل دورته املقرر عقدها باالقتران مع الـدورة الثامنـة                
  .ني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةوالثالث

  مسائل أخرى  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤البند (

  .مل ُتثر أو ُتبحث أي مسائل أخرى  -٣٤

  تقرير الدورة  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

  على مقَتَرح مقدم من الرئيـسني      ناًءبته السابعة،   يف جلس أِذن فريق منهاج ديربان،       -٣٥
 الدورة، بتوجيه من الرئيسني املتـشاركني     اجلزء الثاين من    إكمال تقرير   ب، للمقرر   املتشاركني

واعتمد الفريق يف اجللسة نفسها مشروع تقرير اجلـزء الثـاين مـن             . ومبساعدة من األمانة  
  .)١٦(األوىل دورته

  اختتام الدورة  -سادساً  
ابعة، قدم ممثل لألمانة تقديراً أولياً ملا يترتب على االستنتاجات املعتمدة           يف اجللسة الس    -٣٦

  .)١٧(٩-م أ/١٦ من املقرر ٢٠خالل الدورة من آثار إدارية وآثار يف امليزانية، وفقاً للفقرة 
ـ يقتـضي يف االستنتاجات منها الدعم املطلوب أن  األطراف ب أبلغت األمانة   و  -٣٧  اً مبلغ
الورقة التقنية املـشار إليهـا يف       عداد   إضافية يف بون وإل    دورة لعقد   يورو مليون   ١,٩ هقدر

قد اتفقت  أن األطراف   إىل  ضافية،  اإلدورات  بالفيما يتعلق   وأشارت األمانة،   .  أعاله ٣٣ الفقرة

__________ 

 .FCCC/ADP/2012/L.3اعُتمد بوصفه الوثيقة  )١٦(
 .، فإنه يؤثر أيضاً يف االستنتاجات"القرارات" يشري إىل ٩-م أ/١٦رغم أن املقرر  )١٧(
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 ٢٠١٣تتيح عقد دورتني إما يف النصف األول أو النصف الثاين من عـام              اخليارات اليت   على  
  .غ التقديري املذكور أعاله ال يغطي سوى دورة إضافية واحدةفيهما معاً، وأن املبل أو
ولدى اختتام الدورة، أعرب الرئيسان املتشاركان عن تقديرمها لألطـراف علـى              -٣٨

النشاط وقدما الشكر أيضاً لألطراف واملنظمات املراقبة على مشاركتها يف . عملها يف الدوحة 
، وأشارا إىل عزمهما    )١٨(ديسمرب/ون األول  كان ١فريق منهاج ديربان يف     اخلاص الذي نظمه    

وأعرب الرئيسان املتشاركان كـذلك عـن       . ٢٠١٣يف عام   نشاط خاص آخر    على تنظيم   
  .تطلعهما إىل العمل مع مجيع املشاركني أثناء دورة الفريق املقبلة

__________ 

)١٨( <http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/session/7055.php>. 
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  املرفق

الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج عمـل               
  عزز يف اجلزء الثاين من دورته األوىلديربان للعمل امل

  الوثائق املَعدة للدورة    
FCCC/ADP/2012/1      مذكرة مقدمة من   . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  األمينة التنفيذية
FCCC/ADP/2012/2            تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج ديربـان

ودة للعمل املعّزز عن اجلزء األول من دورته األوىل املعق        
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥إىل  ١٧يف بون يف الفترة من 

FCCC/ADP/2012/MISC.1 
 Add.1و

 Views on options and ways for further increasing 

the level of ambition. Submissions from Parties 
FCCC/ADP/2012/MISC.2  Views on options and ways for further increasing 

the level of ambition. Submissions from 

intergovernmental organizations 

FCCC/ADP/2012/MISC.3 
 Add.1و

 Views on a workplan for the Ad Hoc Working 

Group on the Durban Platform for Enhanced 

Action. Submissions from Parties 

FCCC/ADP/2012/L.3      ل املخصص املعين مبنهاج    مشروع تقرير الفريق العام
ديربان للعمل املعزَّز عن اجلزء الثاين مـن دورتـه          

 تشرين  ٢٧األوىل، املعقود يف الدوحة يف الفترة من        
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول... نوفمرب إىل /الثاين

FCCC/ADP/2012/L.4    مشروع اسـتنتاجات مقـّدم مـن       . ختطيط العمل
  الرئيسني املتشاركني

FCCC/ADP/2012/L.5      مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسني املتشاركني .
توصية الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان       

  للعمل املعّزز
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  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/CP/2011/9 

 2 وAdd.1و
تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الـسابعة عـشرة،           

  تـشرين  ٢٨املعقودة يف ديربان، يف الفتـرة مـن         
 ٢٠١١ديسمرب /  كانون األول١١نوفمرب إىل /الثاين

FCCC/CP/1996/2  Organizational matters. Adoption of the rules of 

procedure. Note by the secretariat 

        


