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 اف  اح الدلث  -ألالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

مـــن الـــدورة الثانيـــة للفريـــق العامـــل املخصـــص املعـــ  نناـــاع ديربـــاع  عرقـــد اجلـــزء الســـادس -1
للعمـــل املعـــز  )فريـــق مناـــاع ديربـــاع( يف املراـــز الـــدو  للمـــ يفرات ندينـــة بـــوع  أملانيـــا  يف الفـــ ة 

 .(1)2114تشرين األول/أاتوبر  25إىل  21 من
اومارســـينم )مـــن واســـت نف الرئيســـاع املتشـــارااع لفريـــق مناـــاع ديربـــاع  الســـيد ايشـــاع   -2

ميتسغر )من البلداع املدرجة يف املرفـق  -البلداع  ر املدرجة يف املرفق األول( والسيد أرتور رونم 
تشـرين األول/أاتـوبر  وافتتحـا اجللسـة العامـة ا اديـة عشـرة  21األول(  الدورَة الثانيـة للفريـق يف 

العامــة ا اديــة عشــرة. ورجببــا أي ــاا  مــن الــدورة. ورجببــا ألميــع األرــرا  واملــراقبل بافتتــاح اجللســة
 .(2)بالسيدة آنا سر يسكو )من البلداع املدرجة يف املرفق األول( بصفتاا مقررة الفريق

وشــع ع الرئيســاع املتشــارااع األرــرا  علــى الســتفادة بصــورة ااملــة مــن اجتمــا  تشــرين  -3
ديربــاع بولياتــه  نــا يشــمل األول/أاتــوبر لتحقيــق مــا يلــزم مــن تقــدم ريــاح اضــ    فريــق مناــاع 

ـــر الرئيســـاع املتشـــارااع  الوليـــات املقـــرر إيا  ـــا قبـــل انعقـــاد الـــدورة العشـــرين ملـــ يفر األرـــرا . و ا 
  الذي ررلب فيه إىل فريق منااع ديرباع النظر يف عناصر مشرو  نـص تفاوضـ  18-/م أ2 باملقرر

ورة العشـــرين ملـــ يفر األرـــرا    ـــد  يف أجـــل أقصـــا  موعـــد دورتـــه املقـــرر عقـــد ا بـــالق اع مـــع الـــد
. وأشـــار الرئيســـاع املتشــارااع إىل أنـــه يرتوقــع مـــن فريـــق 2115إتاجبــة نـــص تفاوضــ  قبـــل أيار/مــايو 

اا وفقـ اا منااع ديرباع التفاق على املت لبات من املعلومات املتعلقـة باملسـاتات املقـررة احملـددة ورنيـ
 . 2121جراءات املناخية لف ة ما قبل عام   وعلى ايفية ارسرا  بار19-/م أ1للمقرر 

فيدال  الرئيس املعل  للدورة العشـرين ملـ يفر  - وأدىل ببيانل ال من السيد مانويل بوجلر -4
األرــرا  والـــدورة العاشــرة ملـــ يفر األرــرا  العامـــل بوصــفه اجتمـــا  األرــرا  يف بروتواـــول ايوتـــو 

 تنفيذية  السيدة اريستيانا فيغريس. )م يفر األررا /اجتما  األررا (  واألمينة ال
 77  لحتـــــــدثوا باســـــــم  موعـــــــة ا اا ررفـــــــ 13وإضـــــــافة إىل  لـــــــ   أدىل ببيانـــــــات  ثلـــــــو  -5

والحتاد األورويب ودوله األع اء  واجملموعـة اجلامعـة  و موعـة السـ مة البي يـة  والـدول  والصل 
والتحـــالف البوليفـــاري لشـــعو   اا منـــو األفريقيـــة  وحتـــالف الـــدول اجلزريـــة الصـــغرة  وأقـــل البلـــداع 

املعا ـدة التعاريـة للشـعو   والبلـداع الناميـة املتقاربـة التفكـر  وجامعـة الـدول  -أمريكـا ال تينيـة 
__________ 

؛ وتـــرد التقـــارير .FCCC/ADP/2013/2يـــرد التقريـــر املتعلـــق بـــاجلزأين األول والثـــاين مـــن الـــدورة الثانيـــة يف الوثيقـــة  (1)
 FCCC/ADP/2013/3رابـــــــــــع واوـــــــــــامس مـــــــــــن الـــــــــــدورة الثانيـــــــــــة يف الوثـــــــــــائق املتعلقـــــــــــة بـــــــــــاألجزاء الثالـــــــــــ  وال

 على التوا . FCCC/ADP/2014/2و FCCC/ADP/2014/1و
  الــذي FCCC/ADP/2012/2مــن الوثيقــة  7لل تيــب الــوارد يف الفقــرة  انترخــب مكتــب فريــق مناــاع ديربــاع وفقــاا  (2)

باع أع اء مكتبه ا ـاليل يف اجلـزأين الثـاين والثالـ  . وانتخب فريق منااع دير 18-/م أإ2اعتمد نوجب املقرر 
مــــــن الوثيقــــــة  5  والفقــــــرة FCCC/ADP/2013/2مــــــن الوثيقــــــة  6مـــــن دورتــــــه الثانيــــــة  وفــــــق مــــــا يــــــرد يف الفقــــــرة 

FCCC/ADP/2013/3. على التوا   
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ـــة )الأا يـــل وجنـــو  أفريقيـــا والصـــل وا نـــد(  ومنظومـــة تكامـــل  ـــة  وبلـــداع اجملموعـــة الرباعي العربي
باســم اا مريكــا ال تينيــة والكــاريد. وأرد  ببيانــات أي ــأمريكــا الوســ ى  والراب ــة املســتقلة لبلــداع أ

منظمــــات  ــــر جبكوميــــة معنيــــة بق ــــا  األعمــــال والصــــناعة  ومنظمــــات  ــــر جبكوميــــة بي يــــة  
ومنظمات  ر جبكومية يفثل املزارعل  وسل ات جبكومية حملية وبلدية  ومنظمات  ر جبكوميـة 

عنيـة بق ـايا املـرأة واملسـائل اجلنسـانية  معنية بالبح  وأخرى مستقلة  ومنظمات  ـر جبكوميـة م
 ومنظمات  ر جبكومية معنية بالشبا . 

 المدائل ال نظقمق  -اا ثاعق 
 من جدول األعمال( 2البند )

 إقراث جدلل األعمال -ألف 
 ) ( من جدول األعمال( 2)البند 

  2113ل نيسـاع/أبري 29ااع فريق منااع ديرباع قد أقر يف جلسته األوىل  املعقـودة يف  -6
 .(3)جدول أعمال دورته الثانية

 تنظقم أعمال الدلث  -باا 
 )ع( من جدول األعمال(2)البند 

   تشـــرين األول/ 21يف اجللســـة ا اديـــة عشـــرة املعقـــودة يف  -وجـــه الرئيســـاع املتشـــارااع  -7
يبـــات   وأوجـــزا ال ت(4)جلـــزء الســـادس مـــن الـــدورةانتبـــا  املنـــدوبل إىل مـــذارة ســـيناريو ا -أاتـــوبر 

املتخــذة يف ضــوء تنظــيم أعمــال الــدورة الــذي ســبق لفريــق مناــاع ديربــاع التفــاق عليــه ويف ضــوء 
وليـــات فريـــق مناـــاع ديربـــاع  نــــا فياـــا الوليـــات املســـندة إليــــه يف الـــدورة التاســـعة عشـــرة ملــــ يفر 

مـــن  إنشـــاء فريـــق اتصـــال يف اجلـــزء الرابـــع 3. ومشـــل تنظـــيم األعمـــال املتعلقـــة بالبنـــد (5)األرـــرا 
  وإجبارــات بشــ ع الق ــايا  ات الصــلة بعمــل فريــق مناــاع ديربــاع  واجتماعــات تقنيــة (6)الــدورة

 للخأاء  وما يتصل بذل  من أنش ة املتابعة.
األرـــرا  علـــى التحـــاور والتعـــاوع فيمـــا بيناـــا لبلـــورة اا وشـــعع الرئيســـاع املتشـــارااع أي ـــ -8

 مش اة ومعاجلة الق ايا العالقة. تقار  بل وجاات النظر املختلفة والسع  إىل أرضية
وإضافة إىل  ل   أبلم الرئيساع املتشارااع األررا  بعزماما على تنظيم نشـا  خـا   -9

 تشرين األول/أاتوبر. 21مع املراقبل أثناء الدورة. وجرى  ذا النشا  يف 

__________ 

(3) FCCC/ADP/2013/2 9و 8  الفقرتاع. 

 .ADP. 2014.9. InformalNoteترد يف الوثيقة  (4)

 .19-/م أ1املقرر  (5)
(6) FCCC/ADP/2014/1 19  الفقرة. 
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 01-/م أ0نفقذ جمقع عناصر المقرث ت -ثاللاا  
 من جدول األعمال( 3)البند 
فريـــق مناـــاع ديربـــاع يف  ـــذا البنـــد يف جلســـته ا اديـــة عشـــرة  واـــذل  يف جلســـته  نظـــر -11

 FCCC/ADP/2014/2عليـــه الوثـــائق اا تشـــرين األول/أاتـــوبر. واـــاع معروضـــ 25الثانيـــة عشـــرة  يف 
  إضـــافة إىل مـــذارات  ـــر رايـــة أعـــدت FCCC/ADP/2014/CRP.3و FCCC/ADP/2014/L.3و

 .(7)للعزء السادس من الدورة
ــــق التصــــال املعــــ   -11 ــــر الرئيســــاع املتشــــارااع ب نشــــاء فري ــــة عشــــرة   ا  ويف اجللســــة ا ادي
اا أعــ    وبوليتــه املتمثلــة يف العمــل وفقــ 7مــن جــدول األعمــال  املشــار إليــه يف الفقــرة  3 بالبنــد

للممارســـة اا جلـــدول األعمـــال املتفـــق عليـــه  نـــا يشـــمل مســـاري عمـــل فريـــق مناـــاع ديربـــاع  ووفقـــ
 يف التفاقية اررارية. املكرسة 

ـــر الرئيســـاع املتشـــارااع أي ـــ -12 باملبـــادأل األساســـية الـــل يرس شـــد  ـــا يف عمـــل فريـــق اا و ا 
وم دا ــــا أع العمليــــة ســــتظل موجاــــة مــــن األرــــرا  ومبنيــــة علــــى مــــا تقدمــــه مــــن ديربــــاع مناـــاع 

 . رساامات األررا اا أي نواتج تف   إلياا العملية ستكوع انعكاس إساامات  وأع
ويف اجللسة نفساا  وجه الرئيساع املتشارااع انتبا  املندوبل إىل الوثائق  ـر الرايـة الـل  -13

أعـــد ا ا قبـــل الـــدورة  ـــد  تيســـر فاـــم الق ـــايا واويـــارات الـــل وضـــعتاا األرـــرا  علـــى راولـــة 
 املفاوضات واألعمال التح رية للدورة  و  : 

 ؛(8)دورةشارال بش ع اجلزء اوامس من المذارة تت من أفكار الرئيسل املت )أ( 
وجاــات نظــر األرــرا  ومق جبا ــا   -يف شــكل نقــا   -ورقــة  ــر رايــة تصــف  ) ( 
إىل بيانا ا ومداخ  ا وما أوردته من معلومات وإسـاامات  نـا يشـمل ورقـات الجتماعـات  اا استناد

 ؛(9)2115ام املقدمة بش ع عناصر مشرو  النص التفاوض  املتعلق باتفاق ع
ألرـرا  مـن جانـب ااا مشرو  نص منقح بش ع املساتات املقررة احملـددة ورنيـ )ع( 

 ؛(11)2115يف سياق اتفاق 
مشـــــرو  نــــــص بشــــــ ع التععيـــــل بتنفيــــــذ ارجــــــراءات املناخيـــــة لفــــــ ة مــــــا قبــــــل  )د( 

 ؛(11)2121 عام
 .(12)ملق حمذارة سيناريو اجلزء السادس من الدورة الل تت من تنظيم األعمال ا ) ـ( 
__________ 

 ترد قائمة باملذارات  ر الراية يف املرفق الثاين. (7)

 .ADP. 2014.5. InformalNoteترد يف الوثيقة  (8)

 .Corr.1و ADP. 2014.6. NonPaperترد يف الوثيقة  (9)

 .ADP. 2014.7. DraftTextيرد يف الوثيقة  (11)
 .ADP. 2014.8. DraftTextوثيقة يرد يف ال (11)

 .ADP. 2014.9. InformalNoteترد يف الوثيقة  (12)
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وشــدد الرئيســاع املتشــارااع علــى ا اجــة إىل إجبــرا  مزيــد مــن التقــدم يف عناصــر التفــاق.  -14
ويف  ذا السياق  أوجز الرئيساع املتشارااع اجلـداول الزمنيـة الـل يتعـل التقيـد  ـا مـن أجـل أع يتـاح 

ـــرا املنـــدوبل بـــ ع علـــى فريـــق مناـــاع 2115الـــنص التفاوضـــ  قبـــل أيار/مـــايو  ديربـــاع أع يبـــ   و ا 
  2115خــ ل دورة تشــرين األول/أاتــوبر يف مســ لة مــدة الجتماعــات ارضــافية امل لوبــة يف عــام 

 . 2115ل سيما يف النصف األول من عام 
ويف اجللســة نفســاا  أشــار الرئيســاع املتشــارااع إىل أع بعــا اجلوانــب القانونيــة لتفــاق  -15
ورقات املقدمـة مـن األرـرا . ويف  ـذا السـياق  أبلـم قد  رارت يف املناقشات ويف ال 2115عام 

الرئيساع املتشارااع فريق منااع ديرباع ب ع األمانة قد أعدت  بناء على رلباما  مذارة تت من 
  ودعيــا منســق 2115األســ لة والــردود املتعلقــة بــبعا اجلوانــب القانونيــة وامل سســية لتفــاق عــام 

واملستشـار القــانوين الرئيسـ  إىل عـرك املــذارة. وقـد أدرجــ  برنـامج الشـ وع القانونيــة يف األمانـة 
 .(13)املذارة يف املوقع الشبك  ل تفاقية اررارية

ورنــا  -ويف اجللســة نفســاا  شــدد الرئيســاع املتشــارااع علــى ا اجــة إىل مواصــلة إيــا   -16
ا ا نــص مشــرو  مقــرر عــدد املعلومــات الــل ســتقدماا األرــرا  عنــد رــرح مســات -اســتكمال 

علـى أتيـة التوصـل إىل تفـا م بشـ ع ن ـاق املسـاتات املقـررة اا وشـددا أي ـ اا املقررة احملددة ورنيـ
 تلياع ارب غ عن  ذ  املساتات.وبش ع او وات أو العملية اللتل ساا احملددة ورني

  ويف  ذا السياق  اق ح الرئيساع املتشارااع علـى األرـرا  مواصـلة العمـل علـى مشـرو  -17
وأوضحا أع  ذا العمـل ين ـوي علـى إصـدار نسـ   اا مقرر بش ع ارساامات املقررة احملددة ورني

 ملشرو  خ ل الدورة  جبسب ا اجة.متتالية من ا
ــر الرئيســاع املتشــارااع اــذل  نــا أعربــ  عنــه األرــرا  خــ ل اجلــزء اوــامس مــن  -18 و ا 

 .2121املناخية لف ة ما قبل عام جراءات الدورة من ر بة يف اختا  مقرر رموح بش ع تعزيز ار
واق ح الرئيساع املتشارااع على األررا  الض    بالعمل امل لـو  رعـداد مشـرو  املقـرر  -19

أعـــ   مـــن  7يف إرـــار فريــق التصـــال املشـــار إليــه يف الفقـــرة اا املتعلــق باملســـاتات املقـــررة احملــددة ورنيـــ
ودعيــــا  .ADP.2014.8.DraftTextملقــــرر الــــوارد يف الوثيقــــة خــــ ل قــــراءة مجاعيــــة جملمــــل مشــــرو  نــــص ا

 األررا  إىل تقدمي مدخ ت يف مجيع مراجبل  ذ  القراءة من أجل إثراء مشرو  نص املقرر. 
على صـعيد صـيا ة  تقدماا  - 1يف سياق عمله املتصل باملسار  -وأجبر  فريق التصال  -21

  نا يشمل دورة املسـاتات/اللتزامات والنظـر 17-/م أ1من املقرر  5العناصر الواردة يف الفقرة 
وتلـ  الـل يلـزم إدراجاـا يف مقـررات تكميليـة  2115يف األمور الل يلزم تكريساا يف اتفاق عام 

قـراءة أوىل ملشـرو  املقـرر املشـار إليـه يف اا رتاجبة تنفيـذ أاثـر ديناميـة. وأجـرى فريـق التصـال أي ـ
 اا يف املناقشـــات املتعلقـــة بارســـاامات املقـــررة احملـــددة ورنيـــاا )ع( أعـــ   وم ـــى قـــدم13الفقـــرة 

__________ 

 .<http://unfccc.int/8417.php>متاجبة يف العنواع الشبك  التا :  (13)
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 24وأردرجــ  مق جبــات األرــرا  يف مشــرو  نــص مــنقح أعــد  الرئيســاع املتشــارااع وصــدر يف 
 .(14)تشرين األول/أاتوبر

علــى م ــموع  (15)2ة يف عملــه املتعلــق نســار العمــل وراــز فريــق التصــال بصــفة خاصــ -21
. وقد أردرع التقـدم احملـر  يف  ـذا العمـل يف 2121ف ة ما قبل عام مشرو  مقرر بش ع إجراءات 

 تشرين األول/أاتوبر.  24مشرو  نص منقح أعد  الرئيساع املتشارااع وصدر يف 
ويف سياق العمل املتعلق بالفحص التق  لفر  ارجـراءات الـل تن ـوي علـى إمكانـات  -22

ئـــد مشـــ اة علـــى صـــعيد التكيـــف والتنميـــة ختفيـــف عاليـــة  نـــا فياـــا تلـــ  الـــل تن ـــوي علـــى فوا
  عرقـدت الجتماعـات التاليـة 19-/م أ1)أ( مـن املقـرر 5ملا درع  إليه يف الفقرة اا املستدامة  وفق

 خ ل اجلزء السادس من الدورة: 
الـذي يسـرته اجتما  اوأاء التق  بش ع اجبتعا  الكربوع واستخدامه وختزينـه   )أ( 

 ؛(16)تشرين األول/أاتوبر 21السيدة أولريكا را  وعرقد يف 
اجتمــا  اوــأاء التقــ  بشــ ع معاجلــة مســ لة  ــا ات الدفي ــة  ــر ثــاين أاســيد  ) ( 

 .(17)تشرين األول/أاتوبر 22الكربوع  الذي يسرته السيدة مارتا بيزانو وعرقد يف 
ن األول/أاتــوبر مــن أجــل تســايل إجــراءات تشــري 23وإضــافة إىل  لــ   عرقــد اجتمــا  يف  -23

املتابعـــة املنبثقـــة عـــن اجتماعـــات اوـــأاء املعقـــودة خـــ ل اجلـــزأين الرابـــع واوـــامس مـــن الـــدورة واملتعلقـــة 
  وحتســل  (18)ب فســاح اجملــال لفــر  التخفيــف عــن رريــق أمــور تشــمل نشــر اســتخدام ال اقــة املتعــددة

 .2121يف ف ة ما قبل عام  (21)  والبي ة ا  رية(21)  واستخدام األراض (19)افاءة استخدام ال اقة
وأررلـــع فريـــق التصـــال علـــى العمـــل اجلـــاري يف ا ي ـــات األخـــرى  ات الصـــلة يف ســـياق  -24

 ارجبارات التالية: 
إجبارـــــة بشـــــ ع تقيــــــيم واســـــتعراك فـــــ ة الســــــنتل لتـــــدفقات التمويـــــل املتعلــــــق  )أ( 
تشــرين  21للعنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل  يف   قــدماا الســيد ســي  نــافو  ا2114لعــام  باملنــا 

 األول/أاتوبر؛ 
__________ 

 (.2115)املتعلقة باتفاق عام  17-/م أ1من املقرر  6-2باملسائل املشار إلياا يف الفقرات  1يتعلق مسار العمل  (14)

)املتعلقة نستوى ال موح يف فـ ة  17-/م أ1من املقرر  8و 7باملسائل املشار إلياا يف الفقرتل  2لق املسار يتع (15)
 (.2121ما قبل عام 

 .<http://unfccc.int/8421.php>انظر  (16)

 .<http://unfccc.int/8420.php>انظر  (17)

 .<http://unfccc.int/8112.php> انظر (18)

 .<http://unfccc.int/8113.php>انظر  (19)

 .<http://unfccc.int/8171.php> انظر (21)

 .<http://unfccc.int/8170.php> انظر (21)
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إجبارـــة بشـــ ع جبالـــة التقـــدم احملـــر  علـــى صـــعيد الصـــندوق األخ ـــر للمنـــا    ) ( 
قدماا السيد أمين الشا    الرئيس املتشارك ل جتما  الثامن جمللس الصندوق األخ ـر للمنـا   

 تشرين األول/أاتوبر؛  21يف 
بنــاء القــدرات قــدماا الســيد أمينــا يــاوفو   رئــيس ا ي ــة الفرعيــة إجبارــة بشــ ع  )ع( 

 تشرين األول/أاتوبر؛  25للتنفيذ  يف 
قــدماا الســيد إميانويــل دوميســاين  2115-2113إجبارــة بشــ ع اســتعراك الفــ ة  )د( 

 .(22)تشرين األول/أاتوبر 25دلمي   رئيس ا ي ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  يف 
وإضـــافة إىل  لـــ   نرظامـــ  إجبارـــة بشـــ ع دعـــم التح ـــرات احملليـــة للمســـاتات املقـــررة  -25

تشـــــرين األول/أاتـــــوبر. وأبـــــر ت ارجبارـــــة  الـــــل يســـــر ا الرئيســـــاع  23و لـــــ  يف اا احملـــــددة ورنيـــــ
املتشارااع  دراسـات جبـالت إفراديـة بشـ ع التعـاوع والـدعم املتعلقـل بالتح ـر للمسـاتات املقـررة 

نـــا يشـــمل التقـــارير املتعلقـــة بـــا وارات ارقليميـــة املنظمـــة حتـــ  قيـــادة برنـــامج األمـــم  اا ة ورنيـــاحملـــدد
 املتحدة ارمنائ  ونشاراة نش ة من جانب األمانة. 

تشـرين األول/أاتـوبر لتقيـيم التقـدم احملـر  والنظـر يف  23واجتمع فريق منااع ديربـاع يف  -26
يف ا اجــة اا ذا الجتمــا   نظـر فريــق مناـاع ديربــاع أي ـوخــ ل  ـ اا السـبل املمكنـة للم ــ  قـدم

العمـــل امل ــ لع بـــه يف اا   وتنـــاول أي ــ2115إىل ختصــيص وقـــ  إضــايف ل جتماعـــات يف عــام 
 . 2115املسائل القانونية املتصلة باتفاق عام 

ر  ويف اجللسة الثانية عشرة  أشار الرئيساع املتشارااع إىل أع فريق منااع ديرباع قـد أجبـ -27
  وحتديــد 2115خــ ل الــدورة  ل ســيما علــى صــعيد مواصــلة بلــورة عناصــر اتفــاق عــام اا تقــدم

وتنــاول  اا املعلومــات الــل يتعــل علــى األرــرا  تقــدمياا عنــد رــرح مســاتا ا املقــررة احملــددة ورنيــ
 إىلاا . وأشــار الرئيســاع املتشــارااع أي ــ2121ســبل ارســرا  بتنفيــذ إجــراءات فــ ة مــا قبــل عــام 

ضــــرورة الوقــــو  يف دورة تشــــرين األول/أاتــــوبر علــــى التقــــدم احملــــر   وأعربــــا عــــن عزمامــــا علــــى 
مســاعدة الوفــود يف أعما ــا التح ــرية للــدورة القادمــة لفريــق مناــاع ديربــاع عــن رريــق تبيــاع  ــذا 

 التقدم احملر  يف مذارات  ر راية تصدر قبل انعقاد تل  الدورة. 
اء على اق اح من الرئيسل املتشارال  اتفـق فريـق مناـاع ديربـاع ويف اجللسة نفساا  وبن -28

  ودورة إضــافية واجبــدة علــى 2115علــى عقــد دورة إضــافية واجبــدة يف النصــف األول مــن عــام 
 . 2115األقل يف النصف الثاين من عام 

 2115وأبلم الرئيساع املتشارااع املندوبل ب ع دورة إضـافية يف النصـف األول مـن عـام  -29
يف مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف   2115شـبا /فأاير  13إىل  8سو  تعقد يف الف ة مـن 

 سويسرا. 
__________ 

تتــــاح معلومــــات إضــــافية بشــــ ع جلســــات ارجبارــــة الــــل عقــــدت خــــ ل الــــدورة يف العنــــواع الشــــبك  التـــــا :  (22)
<http://unfccc.int/bodies/awg/items/7695.php>. 
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ودعــا الرئيســاع املتشــارااع نائــب األمينــة التنفيذيــة إىل أع يرقــدام إىل املنــدوبل معلومــات  -31
تمويــل وعــن جبالــة ال 2115عــن ااثــار املاليــة لعقــد دورات إضــافية لفريــق مناــاع ديربــاع يف عــام 

 املتعلق بذل . 
ـــــر الرئيســـــاع املتشــــارااع الوفـــــود ب مكانيـــــة أع تقـــــد م األرـــــرا   -31 ويف اجللســــة نفســـــاا   ا 

للدعوة إىل تقدمي اا واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إساامات إىل عملية فريق منااع ديرباع وفق
 .(23)معلومات وآراء ومق جبات بش ع عمل منااع ديرباع قبل ال دورة

والصــل  والحتــاد األورويب  77  لحتــدثوا باســم  موعــة ااا ررفــ 12أدىل ببيانــات  ثلــو و  -32
 اا ودوله األع اء  واجملموعة اجلامعة  و موعة التكامل البي    والدول األفريقية  وأقل البلداع منو 

يــــة )الأا يــــل والبلــــداع الناميــــة املتقاربــــة التفكــــر  وجامعــــة الــــدول العربيــــة  وبلــــداع اجملموعــــة الرباع
 وجنو  أفريقيا والصل وا ند(  والراب ة املستقلة لبلداع أمريكا ال تينية والكاريد. 

 مدائل أخرى -ثابعاا  
 من جدول األعمال( 4)البند 
نظر فريق منااع ديرباع يف  ذا البند من جدول األعمال يف جلسـته ا اديـة عشـرة. و   -33

 ترثر أي مسائل أخرى. 

 الجزا الداد  من الدلث  اللاعق  قريرت -خامداا  
 من جدول األعمال(  5)البند 
نظر فريـق مناـاع ديربـاع  يف جلسـته الثانيـة عشـرة  يف مشـرو  تقريـر اجلـزء السـادس مـن  -34

دورتــه الثانيــة واعتمــد . ويف اجللســة نفســاا  أ لع الفريــق للمقــرر  بنــاءا علــى اقــ اح  مــن الرئيســل 
ل تقريـــر اجلـــزء الســـادس مـــن الـــدورة نســـاعدة مـــن األمانـــة وبتوجيـــه مـــن املتشـــارال  بـــ ع يســـتكم

 .(24)الرئيسل املتشارال

 تعلقق أعمال الدلث  -سادساا  
اتفـــق فريــــق مناـــاع ديربــــاع  يف اجللســـة الثانيــــة عشــــرة  بنـــاء علــــى اقـــ اح مــــن الرئيســــل  -35

ورة العشـــرين ملـــ يفر األرـــرا  املتشـــارال  علـــى تعليـــق دورتـــه الثانيـــة واســـت نافاا بـــالق اع مـــع الـــد
 والدورة العاشرة مل يفر األررا /اجتما  األررا  يف ليما  برو.

ويف اجللســة  ا ــا  أعـــر  رئيســا الفريـــق عــن تقـــديرتا لدرــرا  علـــى عملاــا ودعماـــا   -36
 وأعلنا تعليق دورة الفريق الثانية. 

__________ 

(23) FCCC/ADP/2012/3   22الفقرة. 

 .FCCC/ADP/2014/L.3اعترمد بوصفه الوثيقة  (24)
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 المرفق األلل

ص المعنززي بمنهززاج عمززل ال ثززائق المعرل زز  علززى الفريززق العامززل المخصزز  
 ديربان للعمل المعزَّز في الجزا الداد  من دلثتة اللاعق 

 ال ثائق ال ي أعدت للجزا الداد  من الدلث   
مشـــرو  تقريـــر الفريـــق العامـــل املخصـــص املعـــ  نناـــاع ديربـــاع 
للعمــل املعــز   عــن اجلــزء الســادس مــن دورتــه الثانيــة  املعقــود يف 

  2114تشرين األول/أاتوبر  25إىل  21بوع يف الف ة من 

FCCC/ADP/2014/L.3 

Submission from the Like-minded Developing Countries FCCC/ADP/2014/CRP.3 

 لثائق أخرى معرل   على الدلث   
تقريـــر مـــ يفر األرـــرا  عـــن دورتـــه التاســـعة عشـــرة  املعقـــودة 

ـــــــاين/ 23إىل  11وارســـــــو  يف الفـــــــ ة مـــــــن  يف       تشـــــــرين الث
 2113نوفمأ 

FCCC/CP/2013/10 and Add.1 

تقريـــر مـــ يفر األرـــرا  عـــن دورتـــه الثامنـــة عشـــرة  املعقـــودة يف 
اــانوع   8تشــرين الثــاين/نوفمأ إىل  26الدوجبــة  يف الفــ ة مــن 

 2112األول/ديسمأ 

FCCC/CP/2012/8 and Add.1 

تقرير م يفر األررا  عن دورته السابعة عشـرة  املعقـودة يف 
ــــاع    11ثــــاين/نوفمأ إىل تشــــرين ال 28الفــــ ة مــــن  يف ديرب

 2111 ديسمأاانوع األول/

FCCC/CP/2011/9 and Add.1 and 2 

تقريــر الفريــق العامــل املخصــص املعــ  نناــاع ديربــاع للعمــل 
املعــز   عــن اجلــزء اوــامس مــن دورتــه الثانيــة  املعقــود يف بــوع 

 2114جبزيراع/يونيه  14 إىل 4يف الف ة من 

FCCC/ADP/2014/2 

تقريــر الفريــق العامــل املخصــص املعــ  نناــاع ديربــاع للعمــل 
املعز   عـن اجلـزء الرابـع مـن دورتـه الثانيـة  املعقـود يف بـوع يف 

 2114آ ار/مارس  14 إىل 11الف ة من 

FCCC/ADP/2014/1 

مشـــرو  تقريـــر الفريـــق العامـــل املخصـــص املعـــ  نناـــاع ديربـــاع 
ء الثالـــ  مـــن دورتـــه الثانيـــة  املعقـــود يف للعمـــل املعـــز   عـــن اجلـــز 
 2113تشرين الثاين/نوفمأ  23إىل  12وارسو يف الف ة من 

FCCC/ADP/2013/3 
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تقريـــر الفريـــق العامـــل املخصـــص املعـــ  نناـــاع ديربـــاع للعمـــل 
املعــز   عــن اجلــزأين األول والثــاين مــن دورتــه الثانيــة  املعقــودة يف 

 4أيار/مــايو ومـــن  3يل إىل نيســـاع/أبر  29بــوع يف الفـــ ة مــن 
 2113جبزيراع/يونيه  13إىل 

FCCC/ADP/2013/2 
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 المرفق اللاعي

المززذكرات رقززر الرسززمق  ال ززي أرعززدت للفريززق العامززل المخصززص المعنززي   
 بمنهاج عمل ديربان للعمل المعزز في الجزا الداد  من دلثتة اللاعق 

ADP.2014.5.InformalNote Reflections on progress made at the fifth part of 

the second session of the Ad Hoc Working Group 

on the Durban Platform for Enhanced Action. Note 

by the Co-Chairs 

ADP.2014.6.NonPaper and Corr.1 Parties’ views and proposals on the elements for a 

draft negotiating text 

ADP.2014.7.DraftText Intended nationally determined contributions of 

Parties in the context of the 2015 agreement 

ADP.2014.8.DraftText Accelerating the implementation of enhanced pre-

2020 climate action 

ADP.2014.9.InformalNote Scenario note on the sixth part of the second 

session of the Ad Hoc Working Group on the 

Durban Platform for Enhanced Action. Note by the 

Co-Chairs 

    


