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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز

مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان للعمـل               
ة الفتـر وارسو يف   عقود يف    من دورته الثانية، امل    اجلزء الثالث املعزَّز عن   

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ إىل ١٢من 
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٢  ٤-١  ...................................) من جدول األعمال١البند (افتتاح الدورة   - أوالً  
  ٣  ١١-٥  ................................) من جدول األعمال٢البند (املسائل التنظيمية   - ثانياً  

  ٣  ٥  .............................................انتخاب أعضاء املكتب  - ألف     
  ٣  ٦  ...............................................جدول األعمالإقرار   -  باء     
  ٣  ١١-٧  ................................................تنظيم أعمال الدورة  - جيم     

  ٤  ٣٦-١٢  ..............) من جدول األعمال٣البند  (١٧-م أ/١تنفيذ مجيع عناصر املقرر   - ثالثاً  
  ٩  ٣٧  ..................................) من جدول األعمال٤البند (مسائل أخرى   - رابعاً  

  ٩  ٣٨  ..............) من جدول األعمال٥البند (تقرير اجلزء الثالث من الدورة الثانية   - خامساً  
  ٩  ٤٠-٣٩  ...............................................................تعليق الدورة  - سادساً  

  املرفقات  
الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج عمل ديربان للعمل املعزز يف اجلزء الثالث                 - األول  

  ١٠  .............................................................................من دورته الثانية
بان للعمل املعزز يف اجلزء     املذكرات غري الرمسية املعدة للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج عمل دير            - الثاين  

  ١٢  ......................................................................الثالث من دورته الثانية
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
 من الدورة الثانية للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان           الثالث اجلزء   َدُعِق  -١

ـ      يف) فريق منهاج ديربان  (للعمل املعزز    دا، يف الفتـرة     اجملمع الرياضي الوطين بوارسو، بولن
   .)١(٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ إىل ١٢ من
الرئيسان املتشاركان لفريق منهاج    اجللسةَ العامة اخلامسة    افتتح  استأنف الدورةَ الثانية و   و  -٢

االحتاد ( ميتسغر   -والسيد أرتور رونغ    ) ترينيداد وتوباغو (كيشان كومارسينغ   ، ومها السيد    ديربان
ة  بالـسيد   ورحبا أيضاً  .رحبا جبميع األطراف واملراقبني   ف .نوفمرب/ين الثاين  تشر ١٢، يف   )األورويب

  . الفريقة مقررا بصفته)مجهورية فرتويال البوليفارية(إيسابيل ترييسا دي كارلو كويرو 
يف عمله بوارسو   ضرورة مضي فريق منهاج ديربان      وشدد الرئيسان املتشاركان على       -٣

نظر يف عناصر   وهي ال مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة      فق عليها   يف ضوء املعامل البارزة اليت ات     
 املزمع عقدها بالتزامن مع الدورة العشرين الدورةمشروع نص تفاوضي يف أجل أقصاه موعد 

 تفاوضي قبل حلـول     ، من أجل إتاحة نص    )٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (ملؤمتر األطراف   
ن جمموعة من اإلجراءات الـيت ميكـن أن   خيارات بشأ، وحتديد واستطالع  ٢٠١٥مايو  /أيار

  .)٢(٢٠٢٠الفجوة يف مستوى الطموح يف الفترة ما قبل عام تسد 
 والـصني، واالحتـاد     ٧٧    ال طرفاً ببيانات، منها بيانات باسم جمموعـة         ١٥وأدىل    -٤

 والدول األفريقية  ،جمموعة السالمة البيئية   و  واجملموعة اجلامعة،  ،األورويب والدول األعضاء فيه   
 وأقل البلدان منواً، والرابطـة املـستقلة لبلـدان أمريكـا            وحتالف الدول اجلزرية الصغرية،   

وبلـدان   وجامعة الدول العربيـة،   والبحر الكارييب، وائتالف بلدان الغابات املطرية،        الالتينية
لتفكري، ، والبلدان النامية املتقاربة ا    )اهلندالصني و الربازيل وجنوب أفريقيا و   (اجملموعة الرباعية   

، ونظـام حتقيـق     املعاهدة التجارية للشعوب  /التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية    و
متثـل   باسم منظمات غري حكوميـة        أيضاً ببياناتوأُديل   .التكامل بني دول أمريكا الوسطى    

 ومنظمات غري حكومية بيئية، ومنظمات متثل الشعوب األصـلية،          األعمال والصناعة، قطاع  
ري حكومية نقابية، وأخرى نسائية وتعىن بالقضايا اجلنسانية، ومنظمـات غـري            ومنظمات غ 

  .حكومية تعىن بالشباب

__________ 

 .FCCC/ADP/2013/2رد التقرير املتعلق باجلزأين األول والثاين من الدورة الثانية يف الوثيقة ي )١(
 .، على التوايل٥ و٩، 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 (
 ٢٣دسة، املعقـودة يف     نظر فريق منهاج ديربان يف هذا البند الفرعي يف جلسته السا            -٥

 قد ُتوصل إليـه بـني       وأعلم الرئيسان املتشاركان األطراف بأن اتفاقاً     . نوفمرب/تشرين الثاين 
فانتخب الفريـق   . اجملموعات اإلقليمية بشأن تسمية مقرر الفريق، واقترحا املرشح النتخابه        

  .سنة واحدةوستعمل السيدة سريزيسكو ل. مقررةً للفريق) بولندا(السيدة أنا سريزيسكو 

  إقرار جدول األعمال  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
، ٢٠١٣ أبريـل / نيسان ٢٩ يف   املعقودةأقر فريق منهاج ديربان يف جلسته األوىل،          -٦

  .)٣(جدول أعمال دورته الثانية

  تنظيم أعمال الدورة  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
يسان املتشاركان انتبـاه املنـدوبني إىل مـذكرة         يف اجللسة اخلامسة، استرعى الرئ      -٧

وأوضحا الترتيبات اليت اختذاها لالجتماع     ،  )٤( اليت أعدها الرئيسان املتشاركان    السيناريوهات
يف وارسو يف ضوء االستنتاجات اليت اعتمدها فريق منهاج ديربان يف اجتماعـه املعقـود يف                

  .٢٠١٣يونيه /حزيران
ان املندوبني بأن ترتيبات اُتخذت لعقد مشاورات مفتوحة        وأعلم الرئيسان املتشارك    -٨

  . من جدول أعمال الفريق٣يف جلسة عامة إلجراء مناقشات مركزة بشأن البند 
ويف اجللسة ذاهتا، أشار الرئيسان املتشاركان إىل ما اتفق عليه الفريق مـن تنظـيم                 -٩

لة املستديرة وحلقات العمـل     لألعمال يف جلسته األوىل، وأعلما الفريق بأن مناقشات الطاو        
 بالعمل املتعلـق جبوانـب      اليت تنظم أثناء الدورة ستتواصل عند احلاجة من أجل املضي قدماً          

 من التوضيح، ومن هذه احللقات احللقتان اللتان حمددة واستكشاف املفاهيم اليت تتطلب مزيداً   
  . أدناه١٥ستنظمان أثناء الدورة واملشار إليهما يف الفقرة 

__________ 

)٣( FCCC/ADP/2013/2 ٩ و٨، الفقرتان. 
 .مذكرة غري رمسية. ADP.2013.16ترد يف الوثيقة  )٤(
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أعلم الرئيسان املتشاركان املندوبني كذلك بشأن جلسات اإلحاطة اإلعالمية املقرر          و  -١٠
  :عقدها بالنسبة إىل اجلزء الثالث من الدورة، وهي كالتايل

ستعراض الشامل للواليات املسندة وكذلك     جلسة إحاطة إعالمية بشأن اال      )أ(  
يات والترتيبات القائمة مبوجـب     للتقدم احملرز يف العمل املضطلع به يف إطار املؤسسات واآلل         

FCCC/ADP/2013/INF.2ويرد يف الوثيقة  )٥(، الذي طلبه الفريقاالتفاقية اإلطارية
  ؛)٦(

وترد يف الوثيقة   ،  )٧(ا الفريق عرضان موجزان للورقتني التقنيتني اللتني طلبهم       )ب(  
FCCC/TP/2013/10 ويف الوثيقة FCCC/ADP/2013/8و Add.1و Add.2.  

أعلم الرئيسان املتشاركان األطراف بعزمهما تنظيم حدث خاص        لسة ذاهتا،   ويف اجل   -١١
يشكل للمراقبني فرصة يعرضون فيها ما لديهم من أفكار موضوعية ويشاركون يف مناقـشة              

 ١٩وُنظم احلدث اخلاص للرئيسني املتشاركني يـوم     . معمقة بشأن عمل فريق منهاج ديربان     
  .)٨(نوفمرب/تشرين الثاين

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

  املداوالت  -١  
. د يف جلـستيه اخلامـسة والـسادسة       ـذا البن ـر فريق منهاج ديربان يف ه     ـنظ  -١٢

، Add.2 و Add.1 و FCCC/TP/2013/8، و FCCC/ADP/2013/INF.2الوثـائق    وُعرضت عليه 
  .Add.1 وFCCC/ADP/2013/L.4، وFCCC/ADP/2013/CRP.1، وFCCC/TP/2013/10و

 جللسته اخلامسة عمله بشأن هذا البند       نوفمرب، بدأ الفريق تبعاً   / تشرين الثاين  ١٢ويف    -١٣
جبلسة إعالمية عن استعراض املؤسسات واآلليات والترتيبات القائمة مبوجب االتفاقية، املشار           

  .أعاله) أ(١٠إليها يف الفقرة 
 عرب املشاورات املفتوحة املركزة املشار إليهـا يف         ٣د  وواصل الفريق عمله بشأن البن      -١٤

بروتوكول أو صك قـانوين آخـر        أعاله، فتناول العمل املتعلق مبضمون وعناصر        ٨الفقرة  

__________ 

)٥( FCCC/ADP/2013/2 ٣٧، الفقرة. 
: يف املوقـع التـايل    لمؤسسات واآلليات والترتيبات القائمة مبوجب االتفاقيـة        لامل  االستعراض الش يوجد   )٦(

<http://unfccc.int/focus/overview/items/7879.php>. 
)٧( FCCC/ADP/2013/2 ٣٦، الفقرة)ب(و) أ.( 
يوجد موجز للحدث اخلاص الذي نظمه الرئيسان املتشاركان قيد اإلعداد وسيتاح على املوقـع الـشبكي                 )٨(

 .قية تغري املناخالتفا
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 وثيقة ختامية متفق عليها هلا قوة القانون مبوجب االتفاقية وتسري على مجيع األطـراف              أو
وجرت املناقشات بتيسري . ٢٠٢٠قبل ، وكذا ما خيص الطموح يف فترة ما       )‘٢٠١٥اتفاق  ‘(

من الرئيسني املتشاركني هبدف تعزيز حوار دينامي ومناقشة صرحية فيما بني مجيع األطراف             
 أسـئلة   وهلذا الغرض، اقترح الرئيسان املتشاركان أيضاً     .  شفافة وجامعة متوازنة متاماً    ةبطريق

  .)٩(لشبكي لالتفاقيةعات على املوقع التوجيه املناقشة، قُدمت قبل موعد االجتما
  : التالية املنظمة أثناء الدورة)١٠(وباإلضافة إىل ذلك، ُعقدت حلقات العمل  -١٥

حلقة عمل بشأن الدروس املستفادة من التجربة ذات الصلة املكتسبة مـن              )أ(  
نوفمرب بتيسري مـن    / تشرين الثاين  ١٣االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى، ُعقدت يف        

   املتشاركني؛الرئيسني
التهيئـة احلـضرية ودور     : ٢٠٢٠حلقة عمل رابعة بشأن طموح ما قبل          )ب(  

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤احلكومات يف تيسري األعمال املتعلقة باملناخ يف املدن، ُعقدت يف           
  ).سنغافورة(بتيسري من السيد برهان غفور 

ن الدورة، التقى الفريق يف     وبعد املشاورات املفتوحة اليت جرت يف األسبوع األول م          -١٦
نوفمرب للوقوف على التقدم احملرز بشأن هذا البند        / تشرين الثاين  ١٦جلسة عامة غري رمسية يف      
  .والنظر يف اخلطوات املقبلة

وركزت املشاورات املفتوحة اليت جرت يف األسبوع الثاين علـى مـشروع مقـرر                -١٧
عتماده وعلى مشروع استنتاجات لكـي      سيوصى به لدى مؤمتر األطراف من أجل النظر فيه وا         

وأُتيح لألطراف النص املتضمن ملشروع املقرر ومشروع االستنتاجات املقترحني         . يعتمدها الفريق 
  .نوفمرب مث نقح الحقاً لكي جيسد االنطباعات الواردة أثناء املشاورات/ تشرين الثاين١٨يف 
ع االسـتنتاجات املتعلقـة     ويف اجللسة السادسة، عرض الرئيسان املتشاركان مشرو        -١٨

، ومـشروع مقـرر     FCCC/ADP/2013/L.4 من جدول األعمال، ويرد يف الوثيقة        ٣بالبند  
 ويـرد يف الوثيقـة      ،١٩سُيعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيه ويعتمده يف دورتـه            

FCCC/ADP/2013/L.4/Add.1.  
  والصني، ٧٧  موعة ال جم طرفاً ببيانات، من بينها بيانات باسم        ١٦وأدىل ممثلون عن      -١٩

حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وأقل     و األفريقية،واالحتاد األورويب ودوله األعضاء، والدول      
والرابطـة  ،  )اهلنـد الصني و  و فريقيا وجنوب أ  الربازيل(وبلدان اجملموعة الرباعية     ،البلدان منواً 

  .املستقلة لبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

__________ 

)٩( <http://unfccc.int/bodies/awg/items/7953.php>. 
 .توجد قيد اإلعداد موجزات حللقات العمل املنظمة أثناء الدورة وستتاح على املوقع الشبكي لالتفاقية )١٠(
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لرئيسان املتشاركان اجللسة السادسة لتمكني األطراف من التشاور بطريقـة          وعلق ا   -٢٠
وعقب . غري رمسية هبدف التوصل إىل اتفاق بشأن نص مشروع املقرر ومشروع االستنتاجات

هذه املشاورات، اسُتؤنفت اجللسة السادسة وأعلم ممثل أحد األطـراف الفريـق مبقتـرح              
ستنتاجات، هبدف تيسري التوصل إىل اتفاق بـني        تعديالت على مشروع املقرر ومشروع اال     

  .مجيع األطراف
 من جدول   ٣واقترح الرئيسان املتشاركان مشروع االستنتاجات املقترح بشأن البند           -٢١

األعمال لكي يعتمده فريق منهاج ديربان ومشروع املقرر املعدل الذي سُيعرض على مـؤمتر              
  :ويف االجتماع ذاته قام الفريق مبا يلي. ١٩ األطراف من أجل النظر فيه واعتماده يف دورته

 ١٨اتفق على أن حييل إىل مؤمتر األطراف مشروع املقرر املشار إليه يف الفقرة                )أ(  
  ؛١٩أعاله، بصيغته املعدلة يف معرض االجتماع، لكي ينظر فيه املؤمتر ويعتمده يف دورته 

ه، بـصيغتها املعدلـة      أعال ١٨اعتمد االستنتاجات املشار إليها يف الفقرة         )ب(  
  . أدناه٣٦ إىل ٢٧شفوياً، وترد يف الفقرات من 

وطلب ممثل لدولة بوليفيا املتعددة القوميات أن ُيسجل وُيبلَّغ إىل مؤمتر األطراف أن               -٢٢
 ضـرورةَ تطبيقهـا   FCCC/ADP/2013/L.4/Add.1من الوثيقة ) ب(٢الدولة تفهم من الفقرة     

  .، من االتفاقية٧يما الفقرة ، ال س٤املادة بأحكام  تام بتقيد
وطلب ممثل لكوبا أن يسجل وُيبلَّغ إىل مؤمتر األطراف أن البلد يعتمد التفسري الذي                -٢٣

  ). أعاله٢٢انظر الفقرة (أخذت به دولة بوليفيا املتعددة القوميات 
وطلب ممثل لقطر أن ُيسجل وُيبلَّغ إىل مؤمتر األطراف أن قطر، مـن بـني بلـدان                 -٢٤

بصدد إقامة التحالف العاملي لألراضي اجلافة، الذي سيساعد البلدان ذات األراضـي         أخرى،  
اجلافة على إقامة آلياهتا اخلاصة بالوقاية والتصدي لآلثار الضارة اليت خيلفها تغري املناخ علـى               

وميكن ربط هذه املبادرة مباشرة بالطموح الذي شددت        . صعيد أمنهم الغذائي واملائي الوطين    
  .١٩-م أ/١ من املقرر ٤فقرة عليه ال
وطمأن الرئيسان املتشاركان ممثلي دولة بوليفيا املتعددة القوميات، وكوبـا، وقطـر أن               -٢٥

  .اآلراء اليت أعربوا عنها ستدون يف سجل املداوالت وستبلغ إىل مؤمتر األطراف، كما طلبوا ذلك
املعلومات املتعلقة باآلثار املالية    ودعا الرئيسان املتشاركان األمانة إىل تزويد املندوبني ب         -٢٦

وباسم األمـني   . املترتبة على األنشطة الواردة يف االستنتاجات اليت اعتمدها فريق منهاج ديربان          
 التنفيذي، أبلغ السيد هالدور ثورغريسون األطراف بأن الدورة اإلضافية لفريق منهاج ديربان،           

 قد تأكـدت بـالنظر إىل       ٢٠١٤مارس  / آذار ١٤ إىل   ١٠املقرر عقدها يف بون يف الفترة من        
األموال اليت اسُتلمت والتعهدات اليت قُطعت وإىل نتائج املناقشات اليت جرت مـع األطـراف               

وأبلغ السيد ثورغريسون األطراف كذلك باحلاجة      . أجل ضمان ما تبقى من أموال ضرورية       من
، ٢٠١٤لية لعقد دورة إضافية لفريق منهاج ديربان يف النـصف الثـاين مـن               إىل أموال تكمي  
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 ، نظـراً  ٢٠١٥-٢٠١٤ضمان ما يلزم من دعم باملوظفني لعملية الفريق يف فترة السنتني             وكذا
  .لعدم وجود أي اتفاق على إدراج هذه العملية يف امليزانية األساسية

  االستنتاجات  -٢  
 تقديره لإلسهامات املقدمة من األطراف واملنظمات        عن فريق منهاج ديربان  أعرب    -٢٧

  .املعتمدة بصفة مراقب
وذكَّر فريق منهاج ديربان بدعوته األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقـب إىل              -٢٨

، ودعـا هـذه     )١١(تقدمي معلومات وآراء ومقترحات بشأن عمل الفريق قبل عقد كل دورة          
وآراء ومقترحات إضافية بشأن عمله قبـل عقـد         األطراف واملنظمات إىل تقدمي معلومات      

   .دورة كل
ودعا فريق منهاج ديربان األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تـوايف               -٢٩

، وبعد ذلك بانتظام، مبعلومات عن الفرص املـشار         ٢٠١٤مارس  / آذار ٣٠األمانة، حبلول   
 فوائدها املتعلقة بالتخفيف وتكاليفها     ، مبا يف ذلك   ١٩-م أ /١املقرر  من  ) أ(٥إليها يف الفقرة    

وفوائدها املشتركة والعقبات اليت حتول دون تنفيذها واستراتيجيات إزالة هـذه العقبـات،             
يشمل دعم إجراءات التخفيف يف البلدان النامية األطـراف بالتمويـل والتكنولوجيـا              ومبا
  .القدرات وبناء
الع باألنشطة التالية من أجل تنفيـذ       وطلب فريق منهاج ديربان إىل األمانة االضط        -٣٠

  :١٩-م أ/١املقرر 
تنظيم حلقات عمل أثناء الدورات حتت إشراف الرئيـسني املتـشاركني             )أ(  

  للفريق، حسب االقتضاء؛
، بإدخال حتسينات على املوقع      ذلك املقرر   من ٤القيام، فيما يتصل بالفقرة       )ب(  

 خلفض االنبعاثات على نطـاق االقتـصاد        الشبكي لالتفاقية من أجل إبراز األهداف الكمية      
  ككل، وااللتزامات الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها، وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً؛

  :من ذلك املقرر، مبا يلي) أ(٥القيام، فيما يتصل بالفقرة   )ج(  
تنظيم اجتماعات للخرباء التقنيني يف أثناء دورات فريـق منـهاج ديربـان              '١'

ذلك حتت إشراف الرئيسني املتشاركني للفريق، هبدف تقاسم        ، و ٢٠١٤ لعام
السياسات واملمارسات والتكنولوجيات وتدارس االحتياجات من التمويـل        
والتكنولوجيا وبناء القدرات، والتركيز بصفة خاصة على اإلجراءات املنطوية         

ونة على إمكانات ختفيف عالية، مع مراعاة تلك احملددة يف الورقة التقنية املعن           
__________ 

)١١( FCCC/ADP/2012/3 ٢٢، الفقرة.  
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جتميع ُمحدَّث للمعلومات املتعلقة بفوائد التخفيف املترتبة على اإلجـراءات          "
واملبادرات واخليارات الرامية إىل حتسني مـستوى الطمـوح يف أهـداف            

، مبشاركة األطراف واجملتمع املدين والقطاع اخلـاص واملـدن          )١٢("التخفيف
 وغريها من السلطات دون الوطنية، حسب االقتضاء؛

لومات حمّدثة بانتظام إلدراجها يف الورقة التقنية املشار إليهـا يف           إعداد مع  '٢'
أعاله، مبا يف ذلك معلومات عن اإلجراءات املنطويـة         ‘ ١‘)ج(٣٠الفقرة  

على إمكانات ختفيف عالية، بناء على املعلومات املقدمـة يف اإلسـهامات       
ء املشار   أعاله وتلك املقدمة يف اجتماعات اخلربا      ٢٩املشار إليها يف الفقرة     

أعاله، وإتاحتها قبل انعقاد دورات فريق منهاج       ‘ ١‘)ج(٣٠إليها يف الفقرة    
ديربان اليت ستعقد بالتزامن مع الدورتني األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني           

 والدورة العشرين ملؤمتر األطراف؛) ٢٠١٤يونيه /حزيران(

ن أجـل إبـراز     إدخال حتسينات على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية م        '٣'
 مبا فيها تلك املنطوية على -اإلجراءات املنطوية على إمكانات ختفيف عالية   

 اليت اختذهتا أو تتخذها     -فوائد مشتركة متعلقة بالتكيف والتنمية املستدامة       
  كيانات من القطاعني العام واخلاص؛

 من ذلك املقرر، بتنظيم منتدى خـالل      ) ب(٥القيام، فيما يتصل بالفقرة       )د(  
دورة الفريق اليت ستعقد بالتزامن مع الدورتني األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني ملـساعدة              
األطراف على تقاسم جتارب وأفضل ممارسات املدن والسلطات دون الوطنية فيمـا يتعلـق              

  .بالتكيف والتخفيف
ورّحب فريق منهاج ديربان باسـتنتاجات اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                -٣١
  .)١٣(٢٠١٥-٢٠١٣كنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن استعراض الفترة والت
، )١٤(وذكّر فريق منهاج ديربان باستنتاجاته يف اجلزأين األول والثاين من دورته الثانية             -٣٢

 تضاف إىل دوراتـه     ٢٠١٤اليت اتفق فيها على ضرورة عقد دورة واحدة على األقل يف عام             
الدورتني األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني والـدورة العـشرين          املزمع عقدها بالتزامن مع     

 ١٠ملؤمتر األطراف، وأشار إىل أنه سيعقد دورته اإلضافية األوىل يف بون، أملانيا، يف الفترة من 
  .٢٠١٤مارس / آذار١٤إىل 

__________ 

)١٢( FCCC/TP/2013/8و Add.1و Add.2. 
)١٣( FCC/SBSTA/2013/5 و١٣٨-١٢٧، الفقرات FCCC/SBI/2013/20 ١٧٢-١٦١، الفقرات. 
)١٤( FCCC/ADP/2013/2. 
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واتفق فريق منهاج ديربان على أن يقرر يف دورته اإلضافية األوىل ما إذا كان سيعقد              -٣٣
وطلب إىل األمانة أن حتجز مكاناً مالئماً . ٢٠١٤دورة إضافية ثانية يف النصف الثاين من عام 

  .لعقد تلك الدورة، ُمقراً بأن هذا احلجز قد يترتب عليه دفع رسوم إلغاء
وأحاط الفريق علماً بتقديرات تأثر امليزانية باألنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة املشار              -٣٤

  . أعاله٣٣ و٣٢ و٣٠ات إليها يف الفقر
املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهنـاً      باإلجراءات  األمانة  تضطلع  أن  وطلب الفريق     -٣٥
  .، وحث األطراف ذات االستطاعة على تقدمي املوارد الالزمةفر املوارد املاليةابتو
وأوصى فريق منهاج ديربان مبشروع مقرر هبذا الشأن لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف               -٣٦
  .١٩عتمده يف دورته وي

  مسائل أخرى  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤البند (

. نظر فريق منهاج ديربان يف هذا البند من جدول األعمـال يف جلـسته اخلامـسة        -٣٧
  .ُتثر أي مسائل أخرى ومل

   الثانية الدورة اجلزء الثالث منتقرير  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

 مـن دورتـه     اجلزء الثالـث   يف تقرير    السادسةبان، يف جلسته    نظر فريق منهاج دير     -٣٨
، بناًء على اقتراحٍ من الرئيسني املتشاركني،       ةويف اجللسة نفسها، أِذن الفريق للمقرر     . )١٥(الثانية
  .بتوجيه من الرئيسني املتشاركنيوستكمل تقرير الدورة مبساعدة من األمانة تبأن 

  تعليق الدورة  -سادساً  
 منهاج ديربان، يف جلسته السادسة، على مقترح من الرئيسني املتشاركني           اتفق فريق   -٣٩
  . يف بون٢٠١٤مارس / آذار١٠عليق الدورة الثانية واستئنافها يف بت

ويف اجللسة ذاهتا، أعرب الرئيسان املتشاركان لفريق منهاج ديربان عـن تقـديرمها          -٤٠
  .انية لفريق منهاج ديربانلألطراف على أعماهلم ودعمهم وأعلنا تعليق الدورة الث

__________ 

 .FCCC/ADP/2013/L.3اعتمد بوصفه الوثيقة  )١٥(
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   األولاملرفق

الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج عمـل               
  ثانيةمن دورته الز يف اجلزء الثالث عّزديربان للعمل امل

  لدورة للجزء الثالث من االوثائق املَعدة    
FCCC/ADP/2013/INF.2  An overview of the mandates, as well as the 

progress of work under institutions, mechanisms 
and arrangements under the Convention. Note by 
the secretariat 

FCCC/TP/2013/8 
 Add.2 وAdd.1و

 Updated compilation of information on mitigation 
benefits of actions, initiatives and options to 
enhance mitigation ambition. Technical paper 

FCCC/TP/2013/10  Synthesis of submissions on the costs, benefits and 
opportunities for adaptation based on different 
drivers of climate change impacts, including the 
relationship between adaptation and mitigation. 
Technical paper 

FCCC/ADP/2013/CRP.1  Submissions from the Like-minded Developing 
Countries 

FCCC/ADP/2013/L.3          مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج
ديربان للعمل املعزَّز عن اجلزء الثالث مـن دورتـه          

 ٢٣ إىل   ١٢الثانية، املعقود يف وارسو يف الفترة مـن         
 ٢٠١٣نوفمرب /اينتشرين الث

FCCC/ADP/2013/L.4 
 Add.1و

مـشروع  . ١٧-م أ /١تنفيذ مجيع عناصر املقـرر        
 استنتاجات مقترح من الرئيسني املتشاركني

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

 Add.1و
ـ تقرير مؤمتر األطراف عن دورته ال        ة عـشرة،   ثامن

 /تشرين الثاين  ٢٦، يف الفترة من     الدوحةاملعقودة يف   
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨نوفمرب إىل 

FCCC/CP/2011/9 
 Add.2 وAdd.1و

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الـسابعة عـشرة،          
 / تشرين الثاين  ٢٨املعقودة يف ديربان، يف الفترة من       

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١ نوفمرب إىل
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FCCC/ADP/2013/2     ص املعين مبنـهاج ديربـان      تقرير الفريق العامل املخص
 الثانية من دورته    ثاينالأين األول و  للعمل املعّزز عن اجلز   

 ٣ أبريـل إىل  / نيسان ٢٩ يف الفترة من     بوناملعقودة يف   
  ٢٠١٣ مايو/أيار

FCCC/ADP/2012/3           تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج ديربـان
املعقودة  من دورته األوىل     ثاينللعمل املعّزز عن اجلزء ال    

 ٧ نوفمرب إىل / تشرين الثاين  ٢٧ يف الفترة من     الدوحةيف  
  ٢٠١٢ ديسمرب/كانون األول

FCCC/ADP/2012/2           تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج ديربـان
للعمل املعّزز عن اجلزء األول من دورته األوىل املعقودة         

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥إىل  ١٧يف بون يف الفترة من 
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   الثاينفقاملر

فريق العامل املخصص املعين مبنهاج عمل املعدة للاملذكرات غري الرمسية      
  دورته الثانيةء الثالث من ديربان للعمل املعزز يف اجلز

ADP.2013.16.InformalNote  Scenario note on the third part of the second 
session of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action. Note 
by the Co-Chairs 

ADP.2013.14.InformalNote  Note on progress. Note by the Co-Chairs 

ADP.2013.15.InformalSummary  Summary of the ADP Co-Chairs' special 
event. ADP 2, part 2. Bonn, Germany, 8 June 
2013. Note by the Co-Chairs 

ADP.2013.13.InformalSummary  Summary report on the workshop on pre-2020 
ambition: energy transformation, including 
scaling-up renewable energy, enhancing 
energy efficiency and consideration of carbon 
capture and storage. ADP 2, part 2. Bonn, 
Germany, 7 June 2013. Note by the facilitator 

ADP.2013.12.InformalSummary  Summary of the round tables under 
workstream 2. ADP 2, part 2. Bonn, Germany, 
4–13 June 2013. Note by the Co-Chairs 

ADP.2013.11.InformalSummary  Summary report on the workshop on 
enhancing adaptation through the 2015 
agreement. ADP 2, part 2. Bonn, Germany, 6 
June 2013. Note by the facilitator 

ADP.2013.10.InformalSummary  Summary of the round tables under 
workstream 1. ADP 2, part 2. Bonn, Germany, 
4–13 June 2013. Note by the Co-Chairs 

        


