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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (

 للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل املعـّزز       ثانيةافُتتحت الدورة ال    -١
  بون، بأملانيا،   مركز املؤمترات العاملي يف    يف ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٩  يف) ق منهاج ديربان  فري(

 .٢٠١٣مـايو  / أيار٣أبريل إىل / نيسان ٢٩حيث عقد اجلزء األول من الدورة يف الفترة من          
واستؤنفت الدورة بالتزامن مع الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئـة              

ُعقـد   حيث   يف فندق ماريتيم، بون،   فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، اللتني اجتمعتا       ال
  .يونيه/ حزيران١٣ إىل ٤رة من اجلزء الثاين من الدورة الثانية لفريق منهاج ديربان يف الفت

 ومها الـسيد    ،رئيسا فريق منهاج ديربان املتشاركان    أبريل، رحب   / نيسان ٢٩يف  و  -٢
 جبميـع األطـراف     ،)النرويج( هارالد دوفالند    والسيد) اهلند( موسكار   جايانت موريشفر 

) االحتـاد الروسـي  (بالسيد أوليغ شامانوف اً  ورحبا أيض .  يف اجللسة العامة األوىل    واملراقبني
  .لفريق منهاج ديرباناً مقرر
 وذكّر الرئيسان املتشاركان بأن فريق منهاج ديربان اتفق يف اجلزء الثاين مـن دورتـه               -٣

. )١(٢٠١٣ يف عام اً  األوىل املعقودة يف الدوحة بقطر على االنتقال إىل أسلوب عمل أكثر تركيز           
أن حيـدد ويـستطلع يف   وذكرا كذلك بأن مؤمتر األطراف قرر يف دورتـه الثامنـة عـشرة            

مـستوى  الفجـوة يف     خيارات بشأن جمموعة من اإلجراءات اليت ميكن أن تسد           ٢٠١٣ عام
، وقرر أن ينظر فريق منهاج ديربان يف عناصر مـشروع           ٢٠٢٠قبل عام   يف الفترة ما    الطموح  

نص تفاوضي يف أجل أقصاه موعد دورته املزمع عقدها بالتزامن مع الدورة العـشرين ملـؤمتر                
  .)٢(٢٠١٥مايو / تفاوضي قبل حلول أيار، من أجل إتاحة نص٢٠١٤األطراف يف عام 

 طرفـاً   ١٣ أدىلكمـا   .  فيغرييس، ببيان  وأدلت األمينة التنفيذية، السيدة كريستينا      -٤
ببيانات، منها بيان ممثل قطر فيما يتعلق برئاستها ملؤمتر األطراف يف دورته الثامنـة عـشرة،                

واجملموعـة   ، والصني، واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه      ٧٧    الوبيانات باسم جمموعة    
 وأقـل   حتالف الدول اجلزرية الصغرية،   ووالدول األفريقية    ،جمموعة السالمة البيئية   و اجلامعة،

البلدان منواً، والرابطة املستقلة لبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، والبلدان النامية املتقاربة        
الـصني   و فريقيا وجنوب أ  الربازيل(وبلدان اجملموعة الرباعية     وجامعة الدول العربية،  التفكري،  

 األعمـال والـصناعة،   متثل قطاع    منظمات غري حكومية     أيضاً ببيانات باسم  وأُديل   .)اهلندو
قضايا اجلنسانية، وبيانني   ومنظمات غري حكومية متثل املزارعني، وأخرى متثل النساء وتعىن بال         

  .منظمات غري حكومية بيئية ملمثلي

__________ 

 .٢٤، الفقرة FCCC/ADP/2012/3الوثيقة  )١(
 .٩ و٥، الفقرتان ١٨-م أ/٢املقرر  )٢(
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (

 ١٣نظر فريق منهاج ديربان يف هـذا البنـد يف جلـسته الرابعـة املعقـودة يف                    -٥
وأفاد الرئيسان املتشاركان بأن األفرقة اإلقليمية توصلت، أثنـاء املـشاورات           . يونيه/حزيران
بان، إىل تفاهم بشأن عملية التسمية، وبـأن        انتخاب أعضاء مكتب فريق منهاج دير     املتعلقة ب 

نائب رئـيس   (وشكر الرئيسان املتشاركان السيد ديالنو بارت       . املشاورات اختتمت بنجاح  
على اضطالعه باملشاورات نيابة عن رئيس مؤمتر األطراف الثـامن عـشر            ) مؤمتر األطراف 

  .ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة
رئيسني املتشاركني، انتخب فريق منهاج ديربان السيد كيـشان         وبناء على اقتراح ال     -٦

رئيـسني  ) االحتاد األورويب (ميتسغر   - والسيد أرتور رونغ  ) ترينيداد وتوباغو (كومارسينغ  
متشاركني يف رئاسته إىل حني اختتام دورته املقرر عقدها بالتزامن مـع مـؤمتر األطـراف                

 السيدة إيزابيل دي كارلو كريو      يربان أيضاً وانتخب فريق منهاج د   . ٢٠١٤العشرين يف عام    
مقررة له إىل حني اختتام الدورة املقرر عقدها بالتزامن مع          ))  البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  (

  .٢٠١٣الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف يف عام 
 .ن حديثاً أدىل ببيانني رئيسا فريق منهاج ديربان املتشاركان املنتخبا،ويف اجللسة ذاهتا  -٧

  إقرار جدول األعمال  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

أبريل، يف مذكرة   / نيسان ٢٩نظر فريق منهاج ديربان، يف جلسته األوىل املعقودة يف            -٨
  ).FCCC/ADP/2013/1(أعدهتا األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  :مال بصيغته التاليةويف اجللسة ذاهتا، اعتمد جدول األع  -٩
  .افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  

  انتخاب أعضاء املكتب؛  )أ(
  إقرار جدول األعمال؛  )ب(
  .تنظيم أعمال الدورة  )ج(
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  :)٣(١٧-م أ/١ر املقرر تنفيذ مجيع عناص  -٣  
  ؛٦ إىل ٢املسائل املتعلقة بالفقرات من   )أ(
  .٨ و٧املسائل املتعلقة بالفقرتني   )ب(

  .مسائل أخرى  -٤  
  .تقرير الدورة  -٥  

  تنظيم أعمال الدورة  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

دها فريق منهاج يف اجللسة األوىل، ذكّر الرئيسان املتشاركان باالستنتاجات اليت اعتم   -١٠
 واليت اتفق الفريق مبوجبها على إجراء مناقشات يف اجتماعات مائـدة            ،)٤(ديربان يف الدوحة  

املتعلق بوضع   (١ يف إطار مسار العمل      ٢٠١٣يف عام   أثناء الدورة   تديرة وحلقات عمل    مس
بروتوكول أو صك قانوين آخر أو وثيقة متفق عليها هلا قوة قانونية مبوجب االتفاقية تسري               

املتعلـق   (٢، ومسار العمل    )٢٠١٥يشار إليها يف ما يلي باتفاق عام        (على مجيع األطراف    
ودعا فيها الرئيسني املتشاركني إىل أن حيددا،       ) ٢٠٢٠ الفترة ما قبل عام      مبستوى الطموح يف  

، القضايا املركزة اليت ستناقش يف اجتماعات املائدة املستديرة وحلقات          ٢٠١٣يف أوائل عام    
ووجه . اقبالعمل تلك، آخذين يف االعتبار إسهامات األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مر          

 إىل مذكرة املعلومات غري الرمسية اليت أعداها للدورة واليت  املندوبنيتباهانالرئيسان املتشاركان 
 وعرضا الترتيبات اليت وضعت الجتماعات املائدة       ADP.2013.1.InformalNoteترد يف الوثيقة    
  .)٥(لقات العمل هلذا اجلزء من الدورةاملستديرة وح

ـ           -١١ ى اقتـراح مـن الرئيـسني       ويف اجللسة ذاهتا، اتفق فريق منهاج ديربان، بناء عل
مايو واستئنافها بالتزامن مع الدورة الثامنـة       / أيار ٣املتشاركني، على تعليق دورته الثانية يف       

  .والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني
يونيه، أشار الرئيـسان املتـشاركان إىل   / حزيران٤وعند استئناف الدورة الثانية يف     -١٢

 أعاله وأعلما فريق منهاج ديربـان بالترتيبـات الـيت           ١٠ة  االستنتاجات املذكورة يف الفقر   

__________ 

بعمـل   و ويف إطار االتفاقية، دون مساس مبوقف أي طـرف أ ١٧-م أ/١ يف سياق املقرر البندسُينظر يف هذا     ) ٣(
). ب(٣  الفقـرة  بـشأن واآلخر  ) أ(٣ الفقرة   بشأنوقد بوشر مسارا عمل، أحدمها      . اهليئات الفرعية األخرى  

  .وميكن النظر يف مسارات إضافية عند االقتضاء
 .٣٣-١٧، الفقرات FCCC/ADP/2012/3 الوثيقة )٤(
  .أدناه" ثالثاً"انظر الفصل  )٥(
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وضعت الستمرار سلسلة مناقشات اجتماعات املائدة املستديرة وحلقات العمل املعقودة أثناء           
  .)٦(لدورة يف اجلزء الثاين من الدورةا

بالترتيبات الـيت وضـعت ملناقـشات       اً  وأعلم الرئيسان املتشاركان املندوبني أيض      -١٣
بشأن املسائل املتعلقة بعمل فريق منهاج ديربان واملتصلة مبساري العمل كليهمـا،            األطراف  

  .وهي مناقشات ستعقد يف إطار غري رمسي
إىل أهنا سينظمان حلقات إعالمية     اً  ويف اجللسة ذاهتا، أشار الرئيسان املتشاركان أيض        -١٤

مال اهليئـتني الفـرعيتني     على امتداد الدورة بغية إبالغ فريق منهاج ديربان مبا يهمه من أع           
جيري وما هو مقرر من عمل املؤسسات والترتيبات املتصلة بتوفري الـدعم إلجـراءات               ومبا

  .التخفيف والتكيف يف إطار االتفاقية
يونيـه، أعلـم الرئيـسان      / حزيران ٤ويف اجللستني األوىل والثالثة، املعقودتني يف         -١٥

اصة أثناء اجلزء ذي الصلة من الدورة بغيـة         ا سينظمان أنشطة خ   ماملتشاركان األطراف بأهن  
فرصة للمراقبني لعرض ما لديهم من أفكار موضوعية بشأن عمل فريق منهاج ديربان              إتاحة

وُنظمت األنـشطة اخلاصـة     . ٢ و ١واملشاركة يف مناقشة معمقة خبصوص مساري العمل        
يونيه أثناء  / حزيران ٨يوم  مايو أثناء اجلزء األول من الدورة و      / أيار ٢للرئيسني املتشاركني يوم    

  .اجلزء الثاين منها

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

  املداوالت  -١  
على حنو ما اتُّفق عليه يف الدوحة، عقد فريق منهاج ديربان حلقات عمل أثناء الـدورة                  -١٦

 بشأن مساري العمل يف إطار هذا البنـد         وواصل نقاشه املواضيعي يف اجتماعات مائدة مستديرة      
ويف اجللسة الثانيـة املعقـودة      . من جدول األعمال خالل اجلزأين األول والثاين من دورته الثانية         

تيسري حلقـات    مايو، أكد الرئيسان املتشاركان أهنما سيحافظان على هنج متوازن يف         / أيار ٣ يف
  .يف اجلزأين األول والثاين من الدورةالعمل ويف حبث مساري العمل والعناصر املواضيعية 

، توخت اجتماعات املائدة املستديرة املعقودة أثناء اجلـزء         ١ويف إطار مسار العمل       -١٧
األول من الدورة إتاحة فرصة لألطراف القتراح وتدقيق مسائل تتعلق بنطاق وهيكل وتصميم 

كيف والتخفيف ووسائل التنفيذ     واجملاالت املواضيعية احملددة املتمثلة يف الت      ٢٠١٥اتفاق عام   
__________ 

: يونيه على العنوان  / حزيران ٤ يف اجللسة العامة املعقودة يف       تتاح املالحظات اليت أبداها الرئيسان املتشاركان      )٦(
<http://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2013/in-session/application/pdf/remarks_by_the_adp_ 

cochairs_04062013.pdf>.  
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وتناولـت  . وشفافية العمل والـدعم   ) التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات     (
اجتماعات املائدة املستديرة املعقودة أثناء اجلزء الثاين من الدورة طائفة متنوعة من إجـراءات       

اً يعية آنفة الذكر، وركزت أيـض     العمل املعزز، مبا فيها العمل املعزز يف مجيع اجملاالت املواض         
  . بالترتيبات القائمة٢٠١٥على الصالت اليت تربط اتفاق عام 

، أثناء اجلزأين ١وإضافة إىل مناقشات املائدة املستديرة، عقدت يف إطار مسار العمل          -١٨
  :نلى التوايل، حلقتا العمل التاليتااألول والثاين من الدورة، ع

، عقـدت  ٢٠١٥كل وتصميم اتفـاق عـام   حلقة عمل بشأن نطاق وهي   )أ(  
  أبريل ويسرها السيد كومارسينغ؛/ نيسان٢٩ يف

 ٦، عقدت يف    ٢٠١٥عمل بشأن تعزيز التكيف بواسطة اتفاق عام        الحلقة    )ب(  
  ).سنغافورة(يونيه ويسرها السيد برهان غفور /حزيران

أثنـاء اجلـزء   ، ركزت مناقشات املائدة املستديرة املعقودة ٢ويف إطار مسار العمل       -١٩
ـ  منهاج ديربان أن حيفز العمل ويبين     األول من الدورة على الكيفية اليت ميكن هبا لفريق           اً  هنج

وأثنـاء اجلـزء   . ٢٠٢٠ لزيادة مستوى الطموح للفترة ما قبل عام على النتائج اً  وقائماً  عملي
زيـادة  ي ل  املستديرة حبث موضوع بناء هنج عمل      الثاين من الدورة، واصلت اجتماعات املائدة     

، وتعزيز الدعم املايل والتكنولوجي والـدعم       ٢٠٢٠مستوى الطموح يف الفترة ما قبل عام        
  .٢يف إطار مسار العمل اً املقدم يف جمال بناء القدرات، وطريق املضي قدم

 حلقـات   ٢وإضافة إىل مناقشات املائدة املستديرة، عقدت يف إطار مسار العمـل              -٢٠
  :ةالعمل التالية أثناء الدور

 بـالتركيز   ٢٠٢٠قبل عام    ستوى الطموح يف الفترة ما    محلقة عمل بشأن      )أ(  
أبريل ويسرهتا السيدة أليكسا    / نيسان ٣٠على فرص التنمية منخفضة االنبعاثات، عقدت يف        

  ؛)شيلي(كليستيوبر 
 ٢٠٢٠قبـل عـام      الطموح يف الفترة مـا    مستوى  حلقة عمل ثانية بشأن       )ب(  

مـايو  / أيار ١ والتكيف املتصلة باستخدام األراضي، عقدت يف        بالتركيز على فرص التخفيف   
  ؛)أستراليا(ويسرها السيد غاري كوون 

 ٢٠٢٠قبـل عـام      الطموح يف الفترة مـا    حلقة عمل ثالثة بشأن مستوى        )ج(  
على حتويل الطاقة، مبا يشمل زيادة الطاقة املتجددة وتعزيز الكفاءة يف استعمال الطاقة              بالتركيز

يونيه ويـسرها الـسيد حـسني       / حزيران ٧حتجاز الكربون واختزانه، عقدت يف      والنظر يف ا  
  ).مايل(نافو  ألفو
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، نظم الرئيسان املتشاركان، عالوة على ذلك، ١٧-م أ/١ من املقرر  ٦ للفقرة   ووفقاً  -٢١
حلقات إعالمية أثناء اجلزأين األول والثاين من الدورة إلبالغ فريق منهاج ديربان بالعمل ذي              

  :)٧( التاليةاملضطلع به يف هيئات أخرى، ال سيما حلقات العمللة الص
قدمها  عن أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حلقة إعالمية  )أ(  

وحلقة إعالمية عن أعمال ) مجهورية ترتانيا املتحدة(رئيس هذه اهليئة السيد ريتشارد مويونغي  
  ؛)بولندا( طوماس خروستوف السيدقدمها اهليئة الفرعية للتنفيذ 

  ؛ عن أعمال جلنة التكيف وفريق خرباء أقل البلدان منواًحلقتان إعالميتان  )ب(  
 جيري وما هو مقرر من عمـل املؤسـسات والترتيبـات            حلقات إعالمية   )ج(  
بتوفري الدعم إلجراءات التخفيف والتكيف يف إطار االتفاقية، مبا فيهـا املؤسـسات              املتصلة

  :التاليةوالترتيبات 
  اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛ '١'
  لمناخ؛األخضر لصندوق ال '٢'
  مرفق البيئة العاملية؛ '٣'
  برنامج العمل املتعلق بالتمويل طويل األجل؛ '٤'
  اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا؛ '٥'
  مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛ '٦'
  جملس صندوق التكيف؛ '٧'
ملقدمة من األطراف غري    فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية ا       '٨'

  ؛املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
   بناء القدرات؛بشأنمنتدى ديربان  '٩'
 ٢٠١٥-٢٠١٣ عن العمل اجلاري فيما يتعلق باستعراض الفترة  حلقتان إعالميتان   )د(  

   .باملنتدى املعين بأثر تنفيذ تدابري التصديو
املنظمة واملعلومات املقدمة، اليت    وأعربت األطراف عن تقديرها للحلقات اإلعالمية         -٢٢

سامهت إىل جانب مناقشاهتا ذات الصلة يف مناقشات املائدة املـستديرة وحلقـات العمـل            
  .املعقودة يف إطار مساري عمل فريق منهاج ديربان

__________ 

ريق منهاج ديربان، وكذلك    يتاح املزيد من املعلومات على احللقات اإلعالمية املعقودة أثناء الدورة الثانية لف            )٧(
  .<http://unfccc.int/bodies/awg/items/7695.php>: العروض على العنوان
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وأثناء اجلزء الثاين من الدورة، عقدت جلسات غري رمسية ملناقشة املسائل املـذكورة          -٢٣
 وأعد الرئيسان املتشاركان يف أعقـاب تلـك اجللـسات مـشروع             . أعاله ١٣يف الفقرة   

  .)٨(استنتاجات يلخص نتائج املناقشة
 يف جلسة عامة غري رمسيـة عقـدت         اجتمع فريق منهاج ديربان   وإضافة إىل ذلك،      -٢٤
 على امتـداد    ٢ و ١ خبصوص مساري العمل     من تقدم  أحرزه   مالتقييم  يونيه  / حزيران ١٢ يف

ودعا الرئيسان املتشاركان األطراف إىل املشاركة يف مناقـشة         . دورة الثانية اجلزء الثاين من ال   
 على إعداد مـذكرهتما املتعلقـة بالتقـدم          سيساعدمها مفتوحة، مشريين إىل أن هذا احلوار     

بعضها البعض بشأن ما إذا كان      أفكار   بل سيساعد مجيع األطراف على فهم آراء و        ،)٩(احملرز
أثناء السنة األوىل من عمله وما هي أفضل السبل إلحراز          اً   تقدم فريق منهاج ديربان قد أحرز    

  .املزيد من التقدم يف مهمته اجلماعية
بأهنمـا سـيعدان    شاركان  ت الرئيسان امل  أفاد املستديرة،   ائدةيف ختام اجتماعات امل   و  -٢٥

ن عاله يف الدورات الـسابقة، وقـاال إ       على غرار ما ف   ناقشات املائدة املستديرة،    ململخصات  
  .)١٠(دون تقارير موجزة عن حلقات العملميسري حلقات العمل سيع

 األطـراف   ملؤمترويف اجللسة الثالثة، أدىل ممثل لبولندا ببيان يتعلق برئاستها الوشيكة             -٢٦
  .العامل بوصفه اجتماع األطراف

يونيـه، يف   / حزيـران  ١٣ونظر فريق منهاج ديربان، يف جلسته الرابعة املعقودة يف            -٢٧
 من الرئيسني املتشاركني تضمن جمموعة من مشاريع االستنتاجات كي يعتمدها فريق            مقترح

ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد فريق منهاج ديربان االستنتاجات الواردة يف الفقرات           . منهاج ديربان 
  . أدناه٤٠ إىل ٢٩من 
 موافـاة   ودعا الرئيسان املتشاركان نائب األمينة التنفيذية السيد ريتشارد كينلي إىل           -٢٨

املندوبني مبعلومات عن التبعات املالية لألنشطة املعروضة يف االستنتاجات اليت اعتمدها فريق            
من األنشطة املدرجة يف االستنتاجات     اً  وأبلغ السيد كينلي األطراف بأن عدد     . منهاج ديربان 
افية عالوة من الدعم من جانب األمانة وبأن األمانة حتتاج من مث إىل موارد إضاً تستدعي مزيد

وأدىل . ٢٠١٥-٢٠١٤ وامليزانية املقترحة للسنتني     ٢٠١٣على موارد امليزانية األساسية لعام      
  .ممثل ألحد األطراف ببيان

  االستنتاجات  -٢  
  .١٨-م أ/٢ و١٧-م أ/١ فريق منهاج ديربان إىل املقررين أشار  -٢٩

__________ 

 . أدناه٢٧انظر الفقرة  )٨(
 . أدناه٣٨انظر الفقرة  )٩(
ترد قائمة مواجيز اجتماعات املوائد املستديرة والتقارير املوجزة عن حلقات العمل يف املرفق الثـاين وهـي          )١٠(

  . التفاقية تغري املناخمتاحة على املوقع الشبكي
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يف اجلزء الثـاين مـن      وأشار فريق منهاج ديربان إىل االستنتاجات اليت خلُص إليها            -٣٠
 باإلضافة  ٢٠١٤ واتفق على ضرورة عقد دورة واحدة على األقل يف عام            ،)١١(دورته األوىل 

إىل الدورات املقرر عقدها بالتزامن مع دوريت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمـشورة              
وصـفه اجتمـاع    العلمية والتكنولوجية، فضالً عن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل ب         

األطراف يف بروتوكول كيوتو، واتفق كذلك على النظر جمدداً، أثناء اجلزء الثالث من دورته              
  .الثانية، يف احلاجة إىل عقد دورات إضافية

وطلب فريق منهاج ديربان إىل األمانة أن حتجز مكاناً مالئماً لعقد دورة إضافية يف                -٣١
ت املمكنة فيما يتعلق بالنصف الثاين من ذلك         وتبحث اخليارا  ٢٠١٤النصف األول من عام     

  .الفريق بأن عمليات احلجز تلك قد تترتب عليها رسوم اإللغاء وأقر. العام
 األطراف واملنظمات املعتمـدة     فريق منهاج ديربان  دعا  ،  ١يف إطار مسار العمل     و  -٣٢
سـتناد إىل   معلومات إضافية باال  ،  ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ١حبلول  ،  فة مراقب إىل أن تقدم    بص

  .)١٢(يف اجلزء الثاين من دورته األوىلاالستنتاجات اليت خلص إليها الفريق 
 األطراف واملنظمات املعتمـدة     فريق منهاج ديربان  دعا  ،  ٢يف إطار مسار العمل     و  -٣٣

إضـافية  ، معلومـات    ٢٠١٣ سبتمرب/أيلول ١بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول         
 وتتناول فيها ،)١٣(يت خلص إليها الفريق يف اجلزء الثاين من دورته األوىلتتعلق باالستنتاجات ال

  .٢٠١٤األنشطة األخرى اليت ينبغي إدراجها يف خطة عمله يف عام 
وقد تود األطراف أن تبحث وتصوغ أفكاراً ومقترحات حمددة يف ما ستقدمه مـن                -٣٤

منهاج ديربان إىل األمانة أن     وطلب فريق   .  أعاله ٣٣ و ٣٢معلومات مشار إليها يف الفقرتني      
  .تتيح هذه املعلومات على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية

وأشار فريق منهاج ديربان إىل االستنتاجات اليت خلص إليها يف اجلزء الثـاين مـن                 -٣٥
 فدعا الرئيسني املتشاركني املقبلني إىل أن يقترحا، بناًء على املعلومات اليت            ،)١٤(دورته األوىل 

دمها األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب، أسلوب عمل متوازناً ومركزاً ورمسيـاً            تق
 /أكثر كي ينظر فيه الفريق يف اجتماعه املقرر عقده يف وارسو ببولنـدا، يف تـشرين الثـاين     

  .٢٠١٣ نوفمرب
  عمـل   إىل األمانة أن ُتعد الورقتني التقنيتني التاليتني لتوجيه        فريق منهاج ديربان  وطلب    -٣٦

  :، مراعية يف ذلك املعلومات املقدمة٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٣٠الفريق، وتتيحهما حبلول 

__________ 

 .٢١، الفقرة FCCC/ADP/2012/3الوثيقة  )١١(
  .٢٩، الفقرة FCCC/ADP/2012/3الوثيقة  )١٢(
 .٣١، الفقرة FCCC/ADP/2012/3الوثيقة  )١٣(
 .٣٢ و٣٠ و٢٨ و٢٤، الفقرات FCCC/ADP/2012/3الوثيقة  )١٤(
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اليت طُلب إعدادها يف االستنتاجات الـيت        )١٥(صيغة ثانية من الورقة التقنية      )أ(  
  ؛)١٦( يف اجلزء الثاين من دورته األوىلفريق منهاج ديربانخلص إليها 

 تولف املعلومات املقدمة بشأن تكاليف إجراءات       صيغة أوىل من ورقة تقنية      )ب(  
التكيف ومزاياها والفرص املتاحة هلا، استناداً إىل خمتلف عوامل تأثري تغري املناخ، مبا يف ذلك               

  .العالقة بني إجراءات التكيف والتخفيف
وطلب فريق منهاج ديربان كذلك إىل األمانة أن ُتعّد استعراضاً شامالً للواليـات               -٣٧
دة وكذلك للتقدم احملرز يف العمل املضطلع به يف إطار املؤسسات واآلليات والترتيبـات        املسن

  .القائمة مبوجب االتفاقية اإلطارية، لتوجيه عمل الفريق يف جماالت تشمل جمال الروابط
ودعا فريق منهاج ديربان الرئيسني املتشاركني إىل أن ُيعّدا، استناداً إىل املناقـشات               -٣٨

، وعلى مسؤوليتهما الشخـصية،     ول والثاين من دورة الفريق الثانية      اجلزأين األ  اليت جرت يف  
  .مذكرة بشأن التقدم احملرز، ويتيحاها لألطراف لعلمها

 علماً بتقديرات تأثر امليزانية باألنشطة اليت ستضطلع هبا         فريق منهاج ديربان  وأحاط    -٣٩
  . أعاله٣٧ و٣٦و ٣١ و٣٠األمانة عمالً باألحكام الواردة يف الفقرات 

ودعا فريق منهاج ديربان األطراف القادرة على توفري متويل إضايف ألعمال األمانـة               -٤٠
اليت طُلبت يف هذه االستنتاجات، واليت ينبغي االضطالع هبا رهناً بتوافر املوارد املالية، إىل أن               

  .توفر ذلك التمويل

  مسائل أخرى  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤البند (

 ُتثـر أي  ومل. نظر فريق منهاج ديربان يف هذا البند يف جلـستيه األوىل والثالثـة         - ٤١
  .أخرى  مسائل

  اجلزأين األول والثاين من الدورة الثانيةتقرير   -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

نظر فريق منهاج ديربان يف جلسته الرابعة يف مشروع تقرير اجلزأين األول والثـاين                -٤٢
 ويف اجللسة ذاهتا، أذن فريق منهاج ديربان للمقرر، بناء علـى            .)١٧(الثانية واعتمده من دورته   

__________ 

 .FCCC/TP/2013/4الوثيقة  )١٥(
 .٣٣ و٣١، الفقرتان FCCC/ADP/2012/3الوثيقة  )١٦(
 .FCCC/ADP/2013/L.1ه الوثيقة اعتمد بوصف )١٧(
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مقترح من الرئيسني املتشاركني، بأن يستكمل تقرير اجلزأين األول والثـاين مـن الـدورة،     
  .مبساعدة األمانة وبتوجيه من الرئيسني املتشاركني

  الدورةتعليق  -سادساً  

رئيسان املتشاركان األمينة التنفيذية إىل أن توايف املنـدوبني         يف اجللسة الثانية، دعا ال      -٤٣
باملستجدات املتعلقة بإمكانية تنظيم جلسة إضـافية لفريـق منـهاج ديربـان سـتعقد يف                

 تعهـدات   مل تتـسلّم  وأبلغت السيدة فيغرييس األطراف بأن األمانة       . ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول
  .بالتربع تتيح عقد جلسة إضافية

  . ذاهتا، أدىل ممثال طرفني ببياننيويف اجللسة  -٤٤
 ٧٧ل جمموعة ا  ببيانات، منها بيانات باسم       طرفاً ١٦ويف اجللسة الرابعة، أدىل ممثلو        -٤٥

، واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، واجملموعة اجلامعة، وجمموعة السالمة البيئية،        والصني
 ومنظومـة التكامـل     أقل البلدان منواً،   و وحتالف الدول اجلزرية الصغرية،   والدول األفريقية،   

الرابطة املستقلة  ومريكا الوسطى، وجامعة الدول العربية، والبلدان النامية املتقاربة التفكري،          أل
 - التحالف البوليفاري من أجل شعوب أمريكا الالتينية      ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، و    

  .ات املطريةوائتالف أمم الغاب املعاهدة التجارية للشعوب،
وأعرب الرئيسان املتشاركان لفريق منهاج ديربان عن تقديرمها لألطراف ملا أبدتـه              -٤٦

  .من دعم وثقة وأعلنا تعليق الدورة الثانية لفريق منهاج ديربان
وستستأنف الدورة بالتزامن مع الدورة التاسعة عشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة         -٤٧

  .تماع األطراف يف بروتوكول كيوتوبوصفه اجالتاسعة ملؤمتر األطراف العامل 
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   األولاملرفق

الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج عمـل               
  ثانيةالثاين من دورته العزز يف اجلزأين األول وديربان للعمل امل

  الوثائق املَعدة للدورة    
FCCC/ADP/2013/1      دمة مـن   مذكرة مق . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  األمينة التنفيذية
FCCC/TP/2013/4   Compilation of information on mitigation benefits of 

actions, initiatives and options to enhance mitigation 

ambition. Technical paper  
FCCC/ADP/2013/L.1   تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل

ز عن اجلزأين األول والثاين مـن دورتـه الثانيـة،      املعزَّ
 ٣أبريـل إىل    / نيسان ٢٩املعقودة يف بون يف الفترة من       

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ إىل ٤مايو ومن /أيار
FCCC/ADP/2013/L.2   ١٧-م أ/١تنفيذ مجيع عناصر املقرر  

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/CP/2012/8 

  Add.1و
ة عشرة، املعقودة   ثامنر األطراف عن دورته ال    متتقرير مؤ   

 ٨نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦، يف الفترة من  الدوحةيف  
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول

FCCC/CP/2011/9 
 2 وAdd.1و

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة، املعقودة         
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٨يف ديربان، يف الفترة من      

 ٢٠١١ديسمرب /ون األول كان١١ إىل

FCCC/ADP/2012/3           تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل
 الدوحة من دورته األوىل املعقودة يف       ثايناملعّزز عن اجلزء ال   

 كـانون   ١١ نـوفمرب إىل  / تشرين الثاين  ٢٧يف الفترة من    
  ٢٠١٢ ديسمرب/األول

FCCC/ADP/2012/2    املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل       تقرير الفريق العامل 
املعّزز عن اجلزء األول من دورته األوىل املعقودة يف بون يف           

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥إىل  ١٧الفترة من 
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   الثايناملرفق

املذكرات غري الرمسية اليت أعدها الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج              
  ثاين من دورته الثانيةعمل ديربان للعمل املعزز يف اجلزأين األول وال

ADP.2013.1.InformalNote Information on the second session of the Ad Hoc 
Working Group on the Durban Platform for 
Enhanced Action. Note by the Co-Chairs 

ADP.2013.2.InformalSummary Summary report on the workshop on scope, 
structure and design of the 2015 agreement. ADP 
2, part 1 Bonn, Germany, 29 April 2013. Note by 
the facilitator 

ADP.2013.3.InformalSummary Summary report on the workshop on low-
emission development opportunities. ADP 2, part 
1. Bonn, Germany, 30 April 2013. Note by the 
facilitator 

ADP.2013.4.InformalSummary Summary report on the workshop on 
opportunities for mitigation and adaptation 
related to land use. ADP 2, part 1. Bonn, 
Germany, 1 May 2013. Note by the facilitator 

ADP.2013.5.InformalSummary Summary of the round tables under workstream 1 
on the 2015 agreement. ADP 2, part 1. Bonn, 
Germany, 29 April–3 May 2013. Note by the Co-
Chairs 

ADP.2013.6.InformalSummary Summary of the roundtables under workstream 2. 
ADP 2, part 1. Bonn, Germany, 29 April–3 May 
2013. Note by the Co-Chairs 

ADP.2013.7.InformalSummary Summary of the ADP Co-Chairs' special event. 
ADP 2, part 1. Bonn, Germany, 2 May 2013. 
Note by the Co-Chairs 

ADP.2013.8.InformalNote Reflections on the first part of the second session 
of the Ad Hoc Working Group on the Durban 
Platform for Enhanced Action. Bonn, Germany, 
29 April–3 May 2013. Note by the Co-Chairs 

ADP.2013.9.InformalNote Information on the second part of the second 
session of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action. Note by 
the Co-Chairs 

ADP.2012.6.InformalSummary Summary of the roundtable under workstream 1. 
ADP 1, part 2. Doha, Qatar, November –
December 2012. Note by the Co-Chairs 
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ADP.2012.7.InformalSummary Summary of the roundtable on workstream 2. 
ADP 1, part 2. Doha, Qatar, November–
December 2012. Note by the Co-Chairs 

ADP.2012.8.InformalSummary Summary of the ADP Co-Chairs' special event. 
Doha, Qatar, 1 December 2012. Note by the Co-
Chairs 

ADP.2012.9.InformalNote Reflections on the Doha session and the year 
ahead. Note by the Co-Chairs of the Ad Hoc 
Working Group on the Durban Platform for 
Enhanced Action 

        


