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 ام  اح الدته  -أتالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

ُعِقَد اجلزء السابع من الدورة الثانية للفريق العامل املخصي املع   ن ا  ديربـا  للعمـل  -1
أثنـاء مـر ر األمـم املتحـدة بتـري  تنـري املنـاا   ليمـا  بـريو    الفـ ة املعزز )فريق من ـا  ديربـا ( 

 .(1)2014كانو  األول/ديسمرب   13إىل  2من 
مـن رـر  كيتـا  كومارسـين) )من ـا  ديربـا   السـيد   وأعلن الرئيسا  املتتاركا  لفريق  -2

  (مــن رــر  مــدر    املرفــق األولميتســنر ) -( والســيد أرتــور رونــ) غــري مــدر    املرفــق األول
. ورحبــا كــانو  األول/ديســمرب  2اســتانا  الــدورة الثانيــة وافتتــاح اجللســة العامــة الثالثــة عتــرة   

( )من رر  مدر    املرفق األولآنا سريزيسكو جبميع األررا  واملراقبني. ورحبا أيضاا بالسيدة 
 .(2)بصفت ا مقررة الفريق

عــرورة أ  يقــدم فريــق من ــا  ديربــا  إىل مــر ر األرــرا  وشــدد الرئيســا  املتتــاركا  علــا  -3
نـاا الـذي سـيعتمدت مـر ر األرـرا    تفـاا العـاملل اجلديـد بتـري  تنـري املركيزة واعحة وقويـة لا

  الـ  عـما  اـاح تلـل الـدورة يبني للعـا  عـزم األرـرا  علـاسـدورته احلادية والعترين  والـذي 
وذكَّر الرئيسا  املتتاركا  املندوبني بضرورة حتديـد املعلومـات الـ  سـتقدم ستعقد   باريس  بفرنسا. 

اإلجــــراءات   ودعيــــا إىل تعزيـــز 19-/م أ1للمقـــرر  قـــاا املســـا ات املقــــررة احملـــددة ورنيــــاا وفبتـــري  
مــن خــال مقــرر مــن املزمــع النظــر فيــه واعتمــادت   الــدورة  2020املناخيــة وتكثيف ــا قبــل حلــول عــام 

 العترين ملر ر األررا .
 والصـــني  والحتـــاد األوروي 77  لحتـــدثوا باســـم اموعـــة ا  ررفـــاا  13وأدىل ببيانـــات وثلـــو  -4

  واجملموعة اجلامعة  واموعة السامة البياية  واجملموعة األفريقية  وحتـالف 28  ء الودوله األعضا
الــدول اجلزريــة الصــنرية  وأقــل البلــدا  اــواا  والراببــة املســتقلة لبلــدا  أمريكــا الاتينيــة والكــاري   

)الربازيــل األربعــة لــدول العربيــة  واموعــة البلــدا  ومنظومــة التكامــل ألمريكــا الوســبا  وجامعــة ا
وجنوب أفريقيا والصني واهلند(  والبلـدا  الناميـة املتقاربـة التفكـري  وائـتا  أمـم النابـات املبـرية. 

حكوميـة ومنظمـات غـري بيايـة  أُديل ببيانـات باسـم منظمـات غـري حكوميـة وباإلعافة إىل ذلل  
كوميــــة وبلديــــة  ومنظمــــات غــــري حنظمــــات للتــــعوب األصــــلية  وســــلبات  ليــــة للمـــزارعني  وم

نقابية  ومنظمات غري حكومية معنية بترو  املـرأة والقضـايا اجلنسـانية  ومنظمـات غـري حكوميـة 
 شبابية  ومنظمات غري حكومية  ثل قباعل األعمال والصناعة.

__________ 

؛ وتـرد تقـارير FCCC/ADP/2013/2تقرير فريق من ا  ديربـا  عـن اجلـزأين األول والثـاين مـن دورتـه الثانيـة   الوثيقـة يرد  (1)
  FCCC/ADP/2013/3الثالــــــا والرابــــــع وا ــــــامس والســــــادث مــــــن دورتــــــه الثانيــــــة   الوثــــــائق الفريــــــق عــــــن األجــــــزاء 

 علا التوايل. FCCC/ADP/2014/3و  FCCC/ADP/2014/2  وFCCC/ADP/2014/1و
  الــذي أيــدت مــر ر FCCC/ADP/2012/2مــن الوثيقــة  7انُتخــب أعضــاء مكتــب الفريــق وفقــاا لل تيــب احملــدد   الفقــرة  (2)

  كمـا اجلـزأين الثـاين والثالـا مـن دورتـه الثانيـةوانتخب الفريق أعضاء مكتبـه احلـاليني    .18-/م أ2  املقرر األررا  
   علا التوايل.FCCC/ADP/2013/3من الوثيقة  5والفقرة  FCCC/ADP/2013/2 من الوثيقة 6هو مبني   الفقرة 
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 المسائل ال نظ م ل  -ثا، اا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 ا، خاب أعضاء المك ب  -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(2)البند 

  13نظر فريق من ا  ديربا    هـذا البنـد الفرعـل   جلسـته الرابعـة عتـرة  املعقـودة    -5
وأفــاد الرئيســا  املتتــاركا  بــري  املتــاورات املتعلقــة بانتخــاب أعضــاء مكتــب كــانو  األول/ديســمرب. 

 الفريق قد اختتمت بنجاح.
ديربــا  بالتزكيــة الســيد  علــا مقــ ح مــن الرئيســني املتتــاركني  انتخــب فريــق من ــا  وبنــاءا  -6

مــن رـــر  )والســـيد دانيــال رايفتــنايدر  (مــن رـــر  غــري مــدر    املرفــق األول) أمحــد جنــا 
مـن رـر  غـري مـدر    املرفـق )السـيدة يـان) ليـو كرئيسـني متتـاركني لـه و   (مدر    املرفـق األول

 ( كمقررة له.األول

 إقراه جدتل األعمال -باء 
 ل()ب( من جدول األعما2)البند 

  2013نيســـــا /أبريل  29أقـــــر فريـــــق من ـــــا  ديربـــــا    جلســـــته األوىل  املعقـــــودة    -7
 . (3)جدول أعمال دورته الثانية

 تنظ م أعمال الدته   -ج م 
 ) ( من جدول األعمال(2)البند 

وججلـه الرئيسـا  املتتـاركا  كانو  األول/ديسـمرب    2عقودة     اجللسة الثالثة عترة  امل -8
واستعرعـــا   (4)للجـــزء الســـابع مـــن الـــدورة املنـــدوبني إىل مـــذكرة الســـيناريوهات الـــ  أُِعـــدجلتانتبـــات 

بإجياز ال تيبات املتخذة   عوء تنظيم أعمال الدورة الذي وافق عليه فريق من ا  ديربا  سابقاا  
ــــه   الــــدورة التاســــعة عتــــرة ــــ  ُأســــندت إلي ــــق   ــــا في ــــا تلــــل ال  ملــــر ر و  عــــوء وليــــات الفري

مــن  3تعلقــة بالبنــد واملتــاورات الــ  ُعقــدت قبــل الــدورة. وألــل تنظــيم األعمــال امل  (5)األرــرا 
 .(6)  اجلزء الرابع من الدورةفريق اتصال أُنتئ جدول األعمال 

و  اجللســـة نفســـ ا  شـــدد الرئيســـا  املتتـــاركا  علـــا أ يـــة الســـتخدام األمثـــل للوقـــت  -9
  ديربــا  باملزيــد مــن اجل ــود الــ  يبــذهلا رئيســا اهلياتــني الفــرعيتني احملــدود املتــاح وأبلنــا فريــق من ــا 

__________ 

(3) FCCC/ADP/2013/2  9و 8  الفقرتا. 
(4) ADP.2014.10.InformalNote. 

 .19-/م أ1املقرر  (5)
(6) FCCC/ADP/2014/1 19  الفقرة. 
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بتري  إدارة الوقت بالتتاور مع مكتب مر ر األررا  وأفرقة املفاوعات من أجل تعزيز التمول 
 والنضباط والح ام واإلنصا .

 عن ذلل  أخرب الرئيسا  املتتاركا  األررا  بنيت ما   عقد حدث خاص مع وفضاا  -10
 كانو  األول/ديسمرب.   5املراقبني خال الدورة. وقد نُظِّم هذا احلدث   

  17-/م أ1تنف ذ جم   عناصر المقره  -ثالياا  
 من جدول األعمال( 3)البند 

 المداتالت -1 

 األعمـــــــال   جلســـــــتيه نظـــــــر فريـــــــق من ـــــــا  ديربـــــــا    هـــــــذا البنـــــــد مـــــــن جـــــــدول -11
كــــــانو  األول/ديســــــمرب. وكانــــــت معروعــــــة   13املعقــــــودتني   والرابعــــــة عتــــــرة   عتــــــرة الثالثــــــة
  FCCC/ADP/2014/L.5  وFCCC/ADP/2014/L.4و  FCCC/ADP/2014/3 الوثــــــــــــائق عليــــــــــــه

  فضـــــــاا عـــــــن املـــــــذكرات غـــــــري Add.1–4و FCCC/2014/TP/13  وFCCC/ADP/2014/CRP.4و
 .(7)أعدت للجزء السابع من الدورة الرمسية ال 

 3 الثالثة عترة  ذكجلر الرئيسا  املتتاركا  بإنتاء فريق التصال املع  بالبنـدو  اجللسة  -12
أعـــات  وبوليتـــه املتمثلـــة   العمـــل وفقـــاا جلـــدول  8مـــن جـــدول األعمـــال  املتـــار إليـــه   الفقـــرة 

ــر الرئيســا  املتتــاركا  أيضــاا  .األعمــال املتفــق عليــه واملمارســة املكرســة   التفاقيــة اإلراريــة وذكجل
املبـــادأل األساســـية الـــ  ُيس شـــد قـــا   عمـــل فريـــق من ـــا  ديربـــا  ومرداهـــا أ  العمليـــة ســـتظل ب

أي نــواتت تفضــل إلي ــا العمليــة  موج ــة مــن األرــرا  ومبنيــة علــا مــا تقدمــه مــن إســ امات  وأ 
 ستكو  انعكاساا إلس امات األررا .

بني إىل الـوثيقتني غـري الـرمسيتني و  اجللسة نفس ا  وجه الرئيسا  املتتاركا  انتبـات املنـدو  -13
اللتني أعدجلا ا قد  دعم املندوبني من خـال إتاحـة ال كيـز للمفاوعـات وتوعـيق التقـدم الـذي 

 أحرزت فريق من ا  ديربا  واإلس امات الواردة  و ا:
دِّث الورقـة غـري الرمسيـة ورقـة غـري رمسيـة بتـري  عناصـر متـروف نـي تفاوعـل حتـ )أ( 
 ؛(8)السابقة

 .(9)الن وض  ن ا  ديربا  للعمل املعززني متروف مقرر بتري   ()ب 
النظـر   عناصـر متـروف نـي تفاوعـل  وشدد الرئيسا  املتتاركا  علا عـرورة مواصـلة -14

    اشـياا 2015وتناول هذت العناصر بالتفصيل قد  إتاحة ني تفاوعل قبل حلـول أيار/مـايو 
__________ 

 ترد املذكرات غري الرمسية   املرفق الثاين. (7)

(8) ADP.2014.11.NonPaper. 
(9) ADP.2014.12.DraftText. 
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 وشــدد الرئيســا  املتتــاركا  أيضــاا  .19-/م أ1  و18-أ /م2مــع الــوليتني الــواردتني   املقــررين 
  عملـه بتـري  العناصـر  وكيفيـة  دماا علا عرورة أ  ينظـر فريـق من ـا  ديربـا    كيفيـة املضـل قُـ

 .2015نقل نتائت عمله إىل عام 
بـدعوات األرـرا  إىل  عن ذلـل  أخـرب الرئيسـا  املتتـاركا  فريـق من ـا  ديربـا  وفضاا  -15

إجــراء مفاوعــات بتــري  النصــوص. و  هــذا الســياا  شــجع الرئيســا  املتتــاركا  املنــدوبني علــا 
تقــدا اق احــات  ــددة تســعا إىل إقامــة جســور وتوعــيق خيــارات لكــل يتســ  لفريــق التصــال 

دود التقدم بتكل مجاعل   عمله من أجل وعع متروف ني تفاوعل. وبالنظر إىل الوقـت احملـ
مفاوعـات مركـزة   ح الرئيسـا  املتتـاركا  أ  ىـرىاملتاح لفريق من ا  ديربا  للتقدم   عمله  اق

   فريق التصال بتري  عناصر متروف ني تفاوعل بالتوازي وأ  ييسرها أحد الرئيسني املتتاركني.
ن ـا  ديربـا  و  اجللسة نفس ا  أشار الرئيسا  املتتاركا  إىل العمل الذي أازت فريق م -16

عــرض بتـري  نصــوص متــاريع املقــررات املتعلقــة بتحديــد املعلومــات الــ  ســتقدم ا األرــرا  عنــد 
ة املعــــززة ملــــا قبــــل اإلجــــراءات املناخيــــ  وبتــــري  التعجيــــل بتنفيــــذ مســــا املا املقــــررة احملــــددة ورنيــــاا 

املسـائل  الرئيسا  املتتـاركا  أ  يواصـل فريـق التصـال عملـه هصـوص هـذت. واق ح 2020 عام
مــن خــال إجــراء مفاوعــات بتــري  النصــوص قــد  التفــاا علــا متــروف مقــرر لكــل يُوصــا 

 بالنظر فيه واعتمادت خال الدورة العترين ملر ر األررا .
ووجه الرئيسا  املتتاركا  انتبات املندوبني إىل الورقة التقنية احملدثة املعنونة "ىميـع ُ ـدَّث  -17

ائـــد التخفيـــف امل تبـــة علـــا اإلجـــراءات واملبـــادرات وا يـــارات الراميـــة إىل للمعلومـــات املتعلقـــة بفو 
  الــ  أعـدملا األمانــة مثلمــا رلــب ذلــل فريــق (10)" مســتوى البمــوح   أهــدا  التخفيــفحتسـني

وشجع الرئيسا  املتتاركا  املندوبني علا أ   .(11)اجلزء الثالا من دورته الثانية من ا  ديربا   
 املعنيني   حكوماملم املختلفة.أ  يوج وا إلي ا انتبات مسرويل التنفيذ التقنية احملدثة و يقرؤوا الورقة 

فريـــق  الرئيســـا  املتتـــاركا   أخـــرب 2020 اإلجـــراءات املناخيـــة ملـــا قبـــل عـــامو  ســـياا  -18
املنظمـة األحـداث اجلانبيـة واملعـارض من ا  ديربا  أيضاا ببلب ما إىل األمانة بري  ىمع وتعـزز إبـراز 

  2014  ليما  ال  هلا صلة مباشرة باجملالت املواعيعية ال  حبثت ا اجتماعات ا رباء   عـام 
 . (12)وأ  تتيق املزيد من املعلومات عن هذت األحداث واملعارض علا املوقع التبكل لاتفاقية

وار الــوزاري الرفيــع و  اجللســة نفســ ا  وجــه الرئيســا  املتتــاركا  انتبــات املنــدوبني إىل احلــ -19
التمويل املتعلق باملناا  واحلوار الوزاري الرفيع املستوى بتري  من ا  ديربا  للعمـل املستوى بتري  

وأعربا عن . كانو  األول/ديسمرب  علا التوايل  10و 9املعزز  اللذين كا  من املقرر إجراؤ ا   
رين ملــر ر األرــرا  والــدورة العاشــرة رئــيس الــدورة العتــبيــدال   -مانويــل بولنــار تقــدير ا للســيد 

__________ 

(10) FCCC/TP/2014/13 و Add.1–4. 
(11) FCCC/ADP/2013/3 2‘) (30  الفقرة.‘ 
(12) <http://unfccc.int/bodies/awg/items/8682.php>. 
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ملـــر ر األرـــرا  العامـــل بوصـــفه اجتمـــاف األرـــرا    بروتوكـــول كيوتـــو )مـــر ر األررا /اجتمـــاف 
 . األررا (  ولفريقه علا اجل ود العظيمة املبذولة من أجل تيسري عملية فريق من ا  ديربا 

رـــات اإلعاميـــة واملنتـــديات املنـــدوبني علـــا حضـــور اإلحاالرئيســـا  املتتـــاركا  وشـــجع  -20
واألحــداث العديــدة املتعلقــة باجملــالت ذات الصــلة بعمــل فريــق من ــا  ديربــا   املعقــودة   ليمــا 

 .(13)وأخربا املندوبني بري  قائمة قذت األحداث متاحة علا املوقع التبكل لاتفاقية
علـا مق حـات الرئيسـني املتتـاركني بتـري   وافق فريق من ا  ديربا  و  اجللسة نفس ا  -21

 .3تنظيم أعماله املتعلقة بالبند 
كــانو  األول/ديســمرب لتقيــيم التقــدم احملــرز والنظــر     6فريــق من ــا  ديربــا     واجتمــع -22

هــذا الجتمــاف غــري الرمســل واســتجابة لــدعوة مــن رئــيس وعقــب  .الســبيل املمكــن للمضــل قــدماا 
ألررا  والدورة العاشرة ملر ر األررا /اجتماف األررا   أصـدر الرئيسـا  الدورة العترين ملر ر ا

وف املقـــرر املتـــار إليـــه   كـــانو  األول/ديســـمرب نســـخة منقحـــة مـــن نـــي متـــر   8املتتـــاركا    
وبنــاء علــا  .أعــات ومــن نــي املتــروف الــذي يتضــمن عناصــر متــروف نــي تفاوعــل 16 الفقــرة

ـــيق علـــا املوقـــع التـــ ـــواردة مـــن تفاقيـــة ىميـــع لتســـ امات النصـــية بكل لارلـــب األرـــرا   أُت ال
 .(15) (14)األررا 

أعـــات   22وبعـــد اجتمـــاف التقيـــيم وإصـــدار نصـــل املتـــروعني املتـــار إلي مـــا   الفقـــرة  -23
تركيـــز أعمالـــه  بوســـائل من ـــا إجـــراء مفاوعـــات مفصـــلة بتـــري  نـــي  واصـــل فريـــق من ـــا  ديربـــا 

تقــــدم احملــــرز   هــــذت األعمــــال ل األعمــــال. و ثــــل المــــن جــــدو  3متــــروف املقــــرر املتعلــــق بالبنــــد 
 يلل:  فيما

نســخة منقحـــة لـــني املتـــروف الـــذي يتضــمن عناصـــر متـــروف نـــي تفاوعـــل   )أ( 
 كانو  األول/ديسمرب؛   10صدرت   
مـن جـدول األعمـال تعكـس  3منقحة لني متروف املقرر املتعلق بالبند نسخ  )ب( 

كــــــانو    11و 10و 9ع التــــــبكل لاتفاقيــــــة   حالــــــة املفاوعــــــات  وقــــــد أتيحــــــت علــــــا املوقــــــ
 .(16)األول/ديسمرب

  التقــارير التــفوية الــ  قــدم ا الرئيســا  املتتــاركا  لفريــق  التقــدم احملــرز أيضــاا ويتجلــا  -24
  جلســات التقيــيم العامــة غــري الرمسيــة الــ  عقــدها رئــيس الــدورة العتــرين ملــر ر  من ــا  ديربــا 

ــــــــدورة العاشــــــــرة ملــــــــر ر األررا /اجتمــــــــاف األرــــــــرا     كــــــــانو    12و 11و 10األرــــــــرا  وال
 . األول/ديسمرب

__________ 

(13) <http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/lima_conference_adp_relevant_events.pdf> . 
(14) <http://unfccc.int/bodies/awg/items/8757.php>. 
(15) <http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/compilation_of_inputs.pdf>. 
(16) <http://unfccc.int/bodies/awg/items/8743.php>. 
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رئــيس الــدورة العتــرين ملــر ر األرــرا  عــن املتــاورات مــع األرــرا  الــ  أجراهــا  وفضــاا  -25
اجلاريـة  أرلـق  عاشرة ملر ر األررا /اجتماف األررا   ومفاوعات فريـق من ـا  ديربـا والدورة ال

كانو  األول/ديسمرب متاورات وزارية بتري  مسائل متعلقة بفريق من ـا  ديربـا     12الرئيس   
يســرملا بالنيابــة عنــه الوزيرتــا  فيفيــا  بالكريتــنا  )ســننافورة( وتــني ســاندتوفت )النــرويت( قــد  

 .ااح عملية فريق من ا  ديربا  تيسري
غـــري رمســـل لفريـــق  كـــانو  األول/ديســـمرب  عقـــد الرئيســـا  املتتـــاركا  اجتماعـــاا   13و   -26

من جدول  3من ا  ديربا  من أجل عرض نسخة منقحة أخرى من متروف املقرر املتعلق بالبند 
)أ( 23لي ـا   الفقـرة فاوعـل املتـار إاألعمال مع مرفق يتضـمن العناصـر املتعلقـة  تـروف نـي ت

 .(17)أعات
  اليـــوم نفســـه  افتـــتق الرئيســـا  املتتـــاركا  اجللســـة العامـــة الرابعـــة عتـــرة ودعيـــا فريـــق و  -27

 . أعات 26من ا  ديربا  إىل النظر   متروف املقرر املتار إليه   الفقرة 
العاشــرة ملـــر ر    بدايــة اجللســة  أشـــار رئــيس الـــدورة العتــرين ملـــر ر األرــرا  والـــدورةو  -28

  ملتحـــدة بتـــري  تنـــري املنـــاا   ليمـــااـــاح مـــر ر األمـــم ا األررا /اجتمـــاف األرـــرا  إىل توقعـــات
ودعـا الـرئيس إىل التحلـل باملرونـة وشـجع  .للتوصل إىل اتفـاا   بـاريس متيناا  الذي سيوفر أساساا 

 املبلوب.لتحقيق النجاح  األررا  علا العمل معاا 
ـــــات  -29 واجملموعـــــة باســـــم اموعـــــة الســـــامة البيايـــــة  حتـــــدثوا   ررفـــــاا  41وثلـــــو وأدىل ببيان

والراببــة املســتقلة لبلــدا    وأقــل البلــدا  اــواا   28الـــ  ودولــه األعضــاءوالحتــاد األوروي  األفريقيــة 
والبلـــدا  الناميـــة املتقاربـــة التفكـــري  وجامعـــة الـــدول العربيـــة  واموعـــة أمريكـــا الاتينيـــة والكـــاري   

 . دا  األربعةالبل
 االس ن اجات -2 

أخـرب الرئيسـا    عوء املناقتة ال  جرت   اجللسة الرابعة عترة لفريق من ا  ديربـا    -30
الفريـــق بري،مـــا  إذ يثقـــا  بـــري  اســـتمرار املتـــاورات بـــني األرـــرا  ســـيردي إىل اتفـــاا   املتتـــاركا 
إىل رئـيس مـر ر  FCCC/ADP/2014/L.5حتت رعايت ما ا اصة الني الوارد   الوثيقة سيحيا  

علا ني للنظر فيـه واعتمـادت   الـدورة اورات تتفق األررا    أعقاقا األررا  لكل يقود مت
 .(18)العترين ملر ر األررا 

 مسائل أخرى -هابعاا  
 من جدول األعمال( 4)البند 
 تُثر أي مسائل أخرى.   هذا البند   جلسته الثالثة عترة. و  نظر فريق من ا  ديربا  -31

__________ 

(17) FCCC/ADP/2014/L.5. 
 .20-/م أ1كانو  األول/ديسمرب  وبناء علا توصية من الرئيس  اعتمد مر ر األررا  املقرر   13   (18)



FCCC/ADP/2014/4 

GE.15-01081 8 

 تقرير الجزء الساب  من الدته  اليا، ل -خامساا  
 من جدول األعمال( 5)البند 
نظــر فريــق من ــا  ديربــا     جلســته الرابعــة عتــرة    متــروف تقريــر اجلــزء الســابع مــن  -32

و  اجللسة نفس ا  أِذ  الفريق للمقررة  بناءا علا اقـ اح  مـن الرئيسـني  .(19)دورته الثانية واعتمدت
املتتـــاركني  بـــري  تســـتكمل تقريـــر اجلـــزء الســـابع مـــن الـــدورة  ســـاعدة مـــن األمانـــة وبتوجيـــه مـــن 

 الرئيسني املتتاركني.

 تعل ق الدته  -سادساا  
مـن الرئيسـني املتتـاركني   علـا مقـ ح الرابعـة عتـرةاتفق فريق من ا  ديربا     جلسـته  -33

 جبنيف  سويسرا. 2015شباط/فرباير  8بتعليق الدورة الثانية واستاناف ا   
 ا  ديربا  لألررا  عن تقدير ا و  اجللسة ذاملا  أعرب الرئيسا  املتتاركا  لفريق من -34

 يربا .وأعلنا تعليق الدورة الثانية لفريق من ا  دالذي أازته والدعم الذي قدمته للعمل 

__________ 

(19) FCCC/ADP/2014/L.4. 
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 المرمق األتل

ال ثررائق المعرت ررل علررى الفريررق العامررل المخصررص المعنرري بمنهرراج عمررل   
 ديربان للعمل المعّزز مي الجزء الساب  من دتهتل اليا، ل

 ال ثائق المَعد  للجزء الساب  من الدته   
 FCCC/ADP/2014/L.4   متروف تقرير الفريق العامل املخصي املع   ن ا  ديربا 

للعمل املعزز عن اجلزء السابع من دورته الثانية  املعقود   
 2014كانو  األول/ديسمرب   11إىل  2ليما   الف ة من 

 FCCC/ADP/2014/L.5   متـــــــــــروف 17-/م أ1تنفيـــــــــــذ مجيـــــــــــع عناصـــــــــــر املقـــــــــــرر  
 استنتاجات مق ح من الرئيسني املتاركني

FCCC/ADP/2014/CRP.4  Submission from the African Group 

FCCC/TP/2014/13 
 Add.1–4و

 Updated compilation of information on the 

mitigation benefits of actions, initiatives and options 

to enhance mitigation ambition. Technical paper 

 تثائق أخرى معرت ل على الدته   
FCCC/CP/2013/10 

 Add.1و

األرـــرا  عـــن دورتـــه التاســـعة عتـــرة املعقـــودة تقريـــر مـــر ر  
تتـــــــرين الثـــــــاين/  23إىل  11وارســـــــو   الفـــــــ ة مـــــــن   

 2013 نوفمرب

FCCC/CP/2012/8 
  Add.1و

تقرير مر ر األررا  عن دورتـه الثامنـة عتـرة  املعقـودة    
  8تتــــرين الثــــاين/نوفمرب إىل  26الدوحــــة    الفــــ ة مــــن 
 2012كانو  األول/ديسمرب 

FCCC/CP/2011/9 
 Add.2و Add.1و

تقريــر مــر ر األرــرا  عــن دورتــه الســابعة عتــرة  املعقــودة  
  11 تترين الثاين/نوفمرب إىل 28  ديربا     الف ة من 
 2011كانو  األول/ديسمرب 

FCCC/ADP/2014/3   تقرير الفريق العامل املخصي املع   ن ـا  ديربـا  للعمـل
من دورته الثانيـة  املعقـود   بـو   املعزَّز عن اجلزء السادث

 2014تترين األول/أكتوبر  25إىل  20  الف ة من 

FCCC/ADP/2014/2   تقرير الفريق العامل املخصي املع   ن ـا  ديربـا  للعمـل
املعزَّز عن اجلزء ا امس مـن دورتـه الثانيـة  املعقـود   بـو  

 2014حزيرا /يونيه  14 إىل 4  الف ة من 
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FCCC/ADP/2014/1   تقرير الفريق العامل املخصي املع   ن ـا  ديربـا  للعمـل
املعــزَّز عــن اجلــزء الرابــع مــن دورتــه الثانيــة  املعقــود   بــو  

 2014آذار/مارث  14 إىل 10  الف ة من 

FCCC/ADP/2013/3    متـــــروف تقريـــــر الفريـــــق العامـــــل املخصـــــي املعـــــ   ن ـــــا
للعمــل املعــزَّز عــن اجلــزء الثالــا مــن دورتــه الثانيــة   ديربــا 

تتـــــــرين  23إىل  12املعقـــــــود   وارســـــــو   الفـــــــ ة مـــــــن 
 2013الثاين/نوفمرب 

FCCC/ADP/2013/2   تقرير الفريق العامل املخصي املع   ن ـا  ديربـا  للعمـل
املعزَّز عن اجلزأين األول والثاين مـن دورتـه الثانيـة  املعقـودة 

 أيار/مـــايو 3نيســـا /أبريل إىل  29 الفـــ ة مـــن   بـــو   
 2013حزيرا /يونيه  13إىل  4ومن  2013



FCCC/ADP/2014/4 

11 GE.15-01081 

 المرمق اليا،ي

المررررذكرات ا ررررر الرسررررم ل المعررررد  للفريررررق العامررررل المخصررررص المعنرررري   
 من دتهتل اليا، ل ساب بمنهاج عمل ديربان للعمل المعزز مي الجزء ال

 ADP.2014.10.InformalNote Scenario note on the seventh part of the second 

session of the Ad Hoc Working Group on the 

Durban Platform for Enhanced Action, including 

reflections on progress made at 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 

 ADP.2014.11.NonPaper Non-paper on elements for a draft negotiating 

text 

 ADP.2014.12.DraftText Advancing the Durban Platform for Enhanced 

Action 

    


