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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  املعزَّزالفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل 

تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزَّز عـن               
ـ          ١٠ون يف الفتـرة مـن       اجلزء الرابع من دورته الثانية، املعقود يف ب

  ٢٠١٤مارس / آذار١٤ إىل
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٢  ٥-١  ...................................) من جدول األعمال١البند  (افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٣  ٩-٦  ................................) من جدول األعمال٢البند  (املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٣  ٦  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٣  ٩-٧  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     

  ٤  ٢٩-١٠  ..............) من جدول األعمال٣البند  (١٧-م أ/١تنفيذ مجيع عناصر املقرر   - لثاًثا  
  ٨  ٣٠  ..................................) من جدول األعمال٤البند  (مسائل أخرى  - رابعاً  

  ٨  ٣١  ...............) من جدول األعمال٥البند  (تقرير اجلزء الرابع من الدورة الثانية  - خامساً  
  ٨  ٣٣-٣٢  ...............................................................تعليق الدورة  - سادساً  

  املرفقات
 يف اجلـزء    املعزَّزالوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج عمل ديربان للعمل              - األول  

  ٩  ....................................................................الرابع من دورته الثانية
 املعزَّزاملذكرات غري الرمسية اليت أُعدت للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج عمل ديربان للعمل                - الثاين  
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
ُعقد اجلزء الرابع من الدورة الثانية للفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج ديربـان                -١

أملانيا، يف الفترة   يف  يف املركز الدويل للمؤمترات مبدينة بون       ) فريق منهاج ديربان   (املعزَّزللعمل  
  .)١(٢٠١٤مارس / آذار١٤ إىل ١٠من 
) ترينيداد وتوباغو ( فريق منهاج ديربان، السيد كيشان كومارسنغ        ا رئيس ستأنفوا  -٢

لـسة العامـة    دورة الثانية، وافتتحا اجل   ، ال )االحتاد األورويب ( ميتسغر   -والسيد أرتور رونغ    
ورحبا أيضاً بالـسيدة آنـا      .  ورحبا جبميع األطراف واملراقبني    .مارس/ آذار ١٠السابعة يف   
  . الفريقةبصفتها مقرر) ولنداب(سريزيسكو 

وأشار الرئيسان إىل أن األطراف اتفقت، يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف،              -٣
برفع  فضالً عن األنشطة احملددة يف خطة العمل املتعلقة          ٢٠١٥على تعجيل بلورة اتفاق عام      

ة اليت اتُّفق عليها يف     ومتاشياً مع املهام واألطر الزمني    . )٢(مستوى الطموح يف أهداف التخفيف    
، ١٩-م أ /١وصيغت يف املقـرر      ،)٤(والثامنة عشرة  )٣(دوريت مؤمتر األطراف السابعة عشرة    

  :حدد الرئيسان ثالثة أهداف رئيسية للجزء الرابع من الدورة، هي كاآليت
، بغية التوصـل إىل عناصـر       ٢٠١٥املضي يف بلورة مضمون اتفاق عام         )أ(  

  لول الدورة العشرين ملؤمتر األطراف؛مشروع نص تفاوضي متسق حب
  املقررة احملددة وطنياً؛ملسامهات األطراف  احمللية اتالتحضريمناقشات ُتيّسر بدء   )ب(  
  .٢٠٢٠إتاحة فرص عملية ميكن تسخريها للنهوض مبستوى الطموح قبل عام   )ج(  

  قراراً بشأن  يتخذعلى أن   قد اتفق   فريق منهاج ديربان    أشار الرئيسان أيضاً إىل أن      و  -٤
  .)٥(٢٠١٤ثانية يف النصف الثاين من عام حاجته إىل عقد دورة إضافية 

 طرفاً  ١٥  ممثلو كما أدىل . نا فيغرييس، ببيان  اوأدلت األمينة التنفيذية، السيدة كريستي      -٥
 والصني، واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه،       ٧٧    ببيانات، منها بيانات باسم جمموعة ال     

 وحتـالف الـدول اجلزريـة       ،ة اجلامعة، وجمموعة السالمة البيئية، والدول األفريقية      واجملموع
وبلـدان    وجامعة الدول العربية،،الصغرية، وأقل البلدان منواً، والبلدان النامية املتقاربة التفكري 

__________ 

؛ ويرد التقريـر    FCCC/ADP/2013/2 يرد التقرير املتعلق باجلزأين األول والثاين من الدورة الثانية يف الوثيقة           )١(
 .FCCC/ADP/2013/3املتعلق باجلزء الثالث من الدورة الثانية يف الوثيقة 

 .١، الفقرة ١٩-م أ/١املقرر  )٢(
 .١٧-م أ/١املقرر  )٣(

 .١٨-م أ/٢املقرر  )٤(

)٥( FCCC/ADP/2013/3٣٣فقرة ، ال. 
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والتحالف البوليفاري لـشعوب     ،)الربازيل وجنوب أفريقيا والصني واهلند    (اجملموعة الرباعية   
والرابطة املستقلة لبلـدان أمريكـا الالتينيـة         املعاهدة التجارية للشعوب،   - يكا الالتينية أمر

 ي، أُديل ببيانات باسم منظمات غري حكوميـة متثـل قطـاع   وباإلضافة إىل ذلك . والكارييب
 غري حكومية متثـل سـلطات       األعمال والصناعة، ومنظمات غري حكومية بيئية، ومنظمات      

  .وتعىن بالقضايا اجلنسانيةبلديات وأخرى نسائية احلكومات احمللية وال

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
 مـن تلـك    يف جلـسته األوىل   جدول أعمال دورته الثانية    أقر فريق منهاج ديربان     -٦

  .)٦(٢٠١٣أبريل / نيسان٢٩، يف الدورة

  تنظيم أعمال الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
 الرئيسان انتباه املندوبني إىل مذكرة الـسيناريوهات الـيت          وّجه،  سابعةيف اجللسة ال    -٧
تخذة يف ضوء تنظيم األعمال الذي      ، وأوضحا الترتيبات امل   )٧(ت للجزء الرابع من الدورة    عدأُ

ان ويف ضوء مهام الفريق، مبا فيها املهام اليت كُلف هبا يف            سبق أن اتفق عليه فريق منهاج ديرب      
 مـن   ٣وتضّمن تنظيم األعمال املقترح بشأن البنـد        . الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف    

جدول األعمال إجراء مشاورات مفتوحة وتنظيم حلقة عمل خالل الدورة وعقد اجتماعات            
  .للخرباء التقنيني وجلسيت إحاطة

  .فريق يف تلك اجللسة على املضي يف عمله استناداً إىل تنظيم األعمال املقترحواتفق ال  -٨
، تنظيم حدث خـاص   على  أعلم الرئيسان األطراف بعزمهما     وباإلضافة إىل ذلك،      -٩

عرض ما لديهم من أفكار موضـوعية  للمراقبني ل فرصة مارس، إلتاحة/ آذار١٣ُنظم فعالً يف   
  .يق منهاج ديربان مناقشة معمقة بشأن عمل فرإجراءو

__________ 

)٦( FCCC/ADP/2013/2 ٩ و٨، الفقرتان. 
 .ADP.2014.2.InformalNoteد يف الوثيقة ترِ )٧(
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  ١٧-م أ/١تنفيذ مجيع عناصر املقرر   -ثالثاً  
  ) من جدول األعمال٣البند (

نظر فريق منهاج ديربان يف هذا البند يف جلستيه السابعة والثامنة، املعقودتني تباعـاً                -١٠
ــارس/ آذار١٤ و١٠ يف ــة. م ــائق التالي ــه الوث ، FCCC/ADP/2013/3: وُعرضــت علي
، فضالً عن املذكرات اإلعالمية     FCCC/ADP/2014/L.1/Rev.1، و FCCC/CP/2013/10/Add.1و

  .)٨(اليت أُعّدت للجزء الرابع من الدورة
يت تتـضمن   ذكرة ال امل الرئيسان انتباه املندوبني إىل      وّجه،  سابعة ال  العامة يف اجللسة و  -١١

عمل الفريـق يف    أفكارمها بشأن التقدم احملرز يف اجلزء الثالث من دورة الفريق الثانية وبشأن             
  .)٩(٢٠١٤عام 
واصل الفريق، يف اجلزء الرابع من دورته الثانية، ووفقاً لواليته املتمثلة يف املضي يف              و  -١٢

، عمله بشأن   )١٠(٢٠١٤بلورة عناصر مشروع نص تفاوضي، ابتداًء من دورته األوىل يف عام            
بالعناصر عمل املتعلق  الت تناول،مشاورات مفتوحة مركزةبإجراء   من جدول األعمال ٣البند  

مسائل التخفيف، والتكيف، والتمويـل،     ، ومنها   ١٧-م أ /١ من املقرر    ٥احملددة يف الفقرة    
عـالوة علـى    وشفافية اإلجراءات، والدعم،    وبناء القدرات،   وتطوير التكنولوجيا ونقلها،    

ان وسـّير الرئيـس   . مسائل أخرى تتعلق بالعناصر اليت أثارهتا األطراف خالل االجتماعات        
املشاورات اليت جرت طيلة الدورة، واقترحا أيضاً أسئلة لتوجيه املناقشات، أتيحت على موقع  

  .قبل موعد اجللسات )١١(االتفاقية الشبكي
مارس حلقة عمل خالل الدورة يسرها الرئيسان وتناولـت         / آذار ١١وُنظمت يف     - ١٣

وُنظمت حلقة العمل يف سياق     . املقررة احملددة وطنياً  ملسامهات األطراف    احمللية   اتالتحضري
  :ما يلي

 املقررة  ا مجيع األطراف إىل بدء أو تكثيف التحضريات احمللية ملسامهاهت         دعوة  )أ(  
تحقيق هدف االتفاقية وإبالغ مؤمتر األطراف هبا قبل دورتـه احلاديـة            لاحملددة وطنياً سعياً    

  ؛)١٢(والعشرين بوقت كاٍف
يانات التشغيلية لآللية املالية واملنظمـات      حث البلدان املتقدمة األطراف والك      )ب(  

  .)١٣(أن تفعل ذلكإلعداد املسامهات املقررة احملددة وطنياً على األخرى اليت ميكنها تقدمي الدعم 
__________ 

 . يف املرفق الثاينعدتترِد املذكرات اإلعالمية اليت أُ )٨(
 .ADP.2014.1.InformalNoteد يف الوثيقة ترِ )٩(

 ).أ(٢، الفقرة ١٩-م أ/١املقرر  )١٠(
)١١( <http://unfccc.int/bodies/ 8126.php>. 
 ).ب(٢، الفقرة ١٩-م أ/١املقرر  )١٢(
 ).د(٢، الفقرة ١٩-م أ/١املقرر  )١٣(
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وخالل حلقة العمل، تبادلت األطراف جتارهبا املتصلة بالنهج الذي تتبعـه للتحـضري               -١٤
  .)١٤(تاحة هلا والتحديات اليت تواجهها يف هذا الصددملسامهاهتا املقررة احملددة وطنياً، والفرص امل

، عقدت املنظمات ووكـاالت األمـم       ١٩-م أ /١من املقرر   ) د(٢واستجابةً للفقرة     -١٥
املتحدة ذات الصلة جلسة إحاطة أيضاً بشأن دعم التحضريات احمللية للمسامهات املقررة احملددة             

يّسرها مدير استراتيجية التنفيذ، هبـدف      مارس و / آذار ١٢وُنظمت جلسة اإلحاطة يف     . وطنياً
تسهيل إجراء حوار مباشر بني األطراف واملنظمات املهتمة، وتبـادل التجـارب، والتوعيـة              

  .)١٥(باالحتياجات، وبالشبكات واملبادرات املوجودة، وبالدعم املتاح وسبل احلصول عليه
املتعلق بالفحص التقين   واستهل فريق منهاج ديربان، يف جلسته العامة السابعة، عمله            -١٦

لفرص تنفيذ إجراءات تنطوي على إمكانات ختفيف عالية، مبا يف ذلك اإلجراءات اليت تتيح              
مـن  ) أ(٥فوائد مشتركة يف جمايل التكيف والتنمية املستدامة، على النحو املطلوب يف الفقرة             

لطاقة املتجددة  وركز الفحص التقين الذي تال ذلك على الفرص يف جمايل ا          . ١٩-م أ /١املقرر  
والكفاءة يف استخدام الطاقة، علـى أن ُتتنـاول جمـاالت أخـرى يف دورات الحقـة يف                  

  :وحتقيقاً لتلك الغاية، ُعقدت االجتماعات التالية خالل الدورة. ٢٠١٤ عام
اجتماعات اخلرباء التقنيني بشأن الطاقة املتجددة، اليت ُعقـدت يف الفتـرة              )أ(  

  ؛)١٦()مايل(بتيسري من السيد يوبا سوكونا مارس، / آذار١٢ إىل ١٠ من
 ١٢اجتماعا اخلرباء التقنيني بشأن الكفاءة يف استخدام الطاقة، املعقودين يف             )ب(  

  ؛)١٧()اليابان(مارس، بتيسري من السيد جون أرميا / آذار١٣و
اجتماع مفتوح أشرف عليه الرئيسان، وقدم خالله ُميـسِّرا اجتماعـات             )ج(  

  .تقريراً عن نتائج عملهمااخلرباء التقنيني 
تشجيع اإللغاء الطوعي لوحدات خفض االنبعاثـات       ويف سياق دعوة األطراف إىل        -١٧

، )١٨(٢٠٢٠املعتمد كوسيلة لرأب فجوة مستوى طموح األهداف يف الفترة ما قبـل عـام               
وتتـيح  . مـارس / آذار١٣ُعقدت جلسة إحاطة بشأن اإللغاء الطوعي لتلك الوحـدات يف     

 قدمها السيد هيو سيلي، رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، معلومات            اإلحاطة اليت 
عملية لألطراف بشأن كيفية استخدام وحدات خفض االنبعاثات املعتمد الناجتة عن مشاريع            

  .)١٩(٢٠٢٠لرأب فجوة مستوى طموح األهداف يف الفترة ما قبل عام آلية التنمية النظيفة 
__________ 

 .<http://unfccc.int/8106.php>: ترِد معلومات إضافية عن حلقة العمل يف العنوان التايل )١٤(
 .<http://unfccc.int/8114.php>:  يف العنوان التايلجلسة اإلحاطةترِد معلومات إضافية عن  )١٥(

:  يف العنـوان التـايل     التقنـيني بـشأن الطاقـة املتجـددة       اجتماعات اخلرباء   ترِد معلومات إضافية عن      )١٦(
<http://unfccc.int/8112.php>. 

: يف العنـوان التـايل    اجتماعي اخلرباء التقنيني بشأن الكفاءة يف استخدام الطاقة         ترِد معلومات إضافية عن      )١٧(
<http://unfccc.int/8113.php>. 

 ).ج(٥، الفقرة ١٩-م أ/١املقرر  )١٨(
 .<http://unfccc.int/8115.php>: يف العنوان التايلجلسة اإلحاطة  عن ترِد معلومات إضافية )١٩(
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، عقد الفريق اجتماعاً مفتوحاً لتقييم التقدم الـذي أحـرزه يف     مارس/ آذار ١٢ويف    -١٨
  . من جدول األعمال، والنظر يف خطواته املقبلة٣البند 
ويف اجللسة العامة الثامنة، اتفق الفريق، بناًء على اقتراح من الرئيسني، على إنـشاء                -١٩

فريق أيضاً على أن تعمل واتفق ال.  من جدول األعمال يترأساهنا٣جمموعة اتصال معنية بالبند    
  :، مبا يشمل مساري العمل التاليني)٢٠(اجملموعة وفقاً لواليته وجدول أعماله املتفق عليه

 مـن   ٦ إىل   ٢املسائل املتصلة بـالفقرات مـن        بشأن   ١مسار العمل     )أ(  
  ؛١٧- م أ/١  املقرر

  .١٧-م أ/١ من املقرر ٨ و٧املسائل املتصلة بالفقرتني  بشأن ٢مسار العمل   )ب(  
واتفق الفريق كذلك على أن تعمل جمموعة االتصال وفقاً للممارسة اليت رسـختها               -٢٠

االتفاقية اإلطارية، وأن تعقد اجتماعها األول مباشرة بعد استئناف دورة الفريـق الثانيـة يف      
  .، من أجل مواصلة املفاوضات املوضوعية٢٠١٤يونيه /حزيران

ويف ذلك السياق، أكد الرئيسان عزمهما على إصدار مذكرة سـيناريوهات بغيـة               -٢١
إطالع األطراف على مقترح لتنظيم العمل يف اجلزء املقبل من دورة الفريق الثانية، فضالً عن               

  .مذكرة يقدمان فيها أفكارمها بشأن االجتماع
ه األطراف، علـى مبـادئ      وذكر الرئيسان أهنما سُيبقيان، بناًء على ما اتفقت علي          -٢٢

  :أساسية معينة يف توجيه عمل الفريق، هي كاآليت
  ستظل العملية خاضعة لتوجيه األطراف؛  )أ(  
  ستواصل العملية استفادهتا من إسهامات األطراف؛  )ب(  
  .سيعكس أي ناتج من نواتج العملية إسهامات األطراف  )ج(  

ي ينبغي أن ُيصاغ مجاعياً استناداً إىل وأبدى الرئيسان أيضاً فهمهما أن النص التفاوض   -٢٣
اآلراء اليت تعرب عنها األطراف يف ورقاهتا وبياناهتا وخالل املفاوضات، كي يعكـس عمليـة               

  .توجهها األطراف حبق
األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل تقدمي معلومات        ذكّر الرئيسان بدعوة    و  -٢٤

األطـراف  ، وأكدا أن بإمكـان      )٢١(عقد كل دورة  وآراء ومقترحات بشأن عمل الفريق قبل       
  .املعتمدة بصفة مراقب أن تواصل استخدام هذه القناة لإلبالغ عن آرائهاواملنظمات 

__________ 

 . أعاله٦انظر احلاشية  )٢٠(
)٢١( FCCC/ADP/2012/3 ٢٢، الفقرة. 
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وعالوة على ذلك، شدد الرئيسان على ضرورة توخي الكفاءة يف استخدام الوقـت      -٢٥
ـ              صص املتاح للمفاوضات، وشجعا األطراف على االستفادة القـصوى مـن الوقـت املخ

  .للمفاوضات ببدء االجتماعات يف موعدها
 والـصني،   ٧٧    ، منها بيانات باسـم جمموعـة ال        طرفاً ببيانات  ١٢ ممثلو   وأدىل  - ٢٦

واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، وجمموعـة الـسالمة البيئيـة،    واجملموعة اجلامعة،   
منواً، والبلـدان الناميـة      وحتالف الدول اجلزرية الصغرية، وأقل البلدان        ،والدول األفريقية 

 ، ونظام حتقيق التكامل بني دول أمريكا الوسطى،املتقاربة التفكري، وبلدان اجملموعة الرباعية    
والرابطة املستقلة ، املعاهدة التجارية للشعوب/والتحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية

  .لبلدان أمريكا الالتينية والكارييب
ضـرورة عقـد دورة     على  يف جلسته العامة الثامنة أيضاً      يربان  واتفق فريق منهاج د     -٢٧

  . لينجز مهامه٢٠١٤من عام إضافية يف النصف الثاين 
عقد اآلثار املالية املترتبة على عن ودعا الرئيسان األمانة إىل تزويد املندوبني مبعلومات    -٢٨

لالزم لعقدها، وعن حجز دورة إضافية للفريق يف النصف الثاين من العام، وعن حالة التمويل ا
وأبلغ نائب األمينة التنفيذيـة األطـراف       . )٢٢(مكان النعقادها، وفقاً ملا سبق أن طلبه الفريق       

 مليـون  ١,٥بورود قدر حمدود من األموال والتعهدات وباحلاجة، فضالً عن ذلك، إىل زهاء  
.  يف بـون   ٢٠١٤يورو إذا تقرر أن ُتعقد دورة الفريق اإلضافية يف النصف الثاين من عـام               

وأبلـغ  . وشدد على احلاجة بوجه خاص إىل تقدمي تربعات للصندوق االستئماين للمشاركة          
نائب األمينة التنفيذية الفريَق أيضاً بأن األمانة قد حجزت مكاناً لعقد الدورة اإلضـافية يف               

تماع أكتوبر، يف حدود األسبوع الثالث من الشهر الذي يقع يف الفترة بني االج        /تشرين األول 
الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي والدورة األربعني للهيئـة احلكوميـة              

وباإلضافة إىل ذلك، ذكّر نائب األمينة التنفيذية بالـدعوة الـيت           . الدولية املعنية بتغري املناخ   
لتغطيـة  وجهتها إىل األطراف لتقدمي تربعات إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميليـة            

التكاليف املرتبطة بتقدمي الدعم املوضوعي إىل فريق منهاج ديربان يف ضوء قـرار األطـراف     
  .عدم إدراج هذه التكاليف يف امليزانية األساسية

ا الرئيسان األمانة إىل تقدمي معلومات عن األنشطة الوزارية الرفيعـة املـستوى             دعو  -٢٩
وأطلع مـدير   . ٢٠١٤يونيه  / الفرعيتني يف حزيران   املقرر تنظيمها بالتزامن مع دوريت اهليئتني     

استراتيجية التنفيذ الفريَق على املستجدات املتعلقة بآخر الترتيبات املتخذة لعقـد اجتمـاع             
الطمـوح يف االلتزامـات مبوجـب    املائدة املستديرة الوزاري الرفيع املستوى بشأن زيـادة   

، اللذين  املعزَّزشأن منهاج ديربان للعمل     ، واحلوار الوزاري الرفيع املستوى ب     بروتوكول كيوتو 
  .١٩-م أ/١ من املقرر ٧ والفقرة ٨-م أإ/١ من املقرر ١٠صدر تكليف بشأهنما يف الفقرة 

__________ 

)٢٢( FCCC/ADP/2013/3 ٣٣، الفقرة. 
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  مسائل أخرى  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤البند (

ومل ُتثر . ةسابعنظر فريق منهاج ديربان يف هذا البند من جدول األعمال يف جلسته ال              -٣٠
  . أخرىأي مسائل

  تقرير اجلزء الرابع من الدورة الثانية  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

 من دورته   رابعتقرير اجلزء ال  مشروع   يف   ،ةثامننظر فريق منهاج ديربان، يف جلسته ال        -٣١
ويف اجللسة نفسها، أِذن الفريق للمقررة، بناًء على اقتراحٍ من الرئيسني،           . )٢٣( واعتمده الثانية
  .الدورة مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيسنياجلزء الرابع من ستكمل تقرير بأن ت

  تعليق الدورة  -سادساً  
علـى   ،على مقترح من الرئيسني   بناًء  ة،  ثامناتفق فريق منهاج ديربان، يف جلسته ال        -٣٢

  . يف بون،٢٠١٤يونيه /حزيران الثانية واستئنافها يف تهتعليق دور
 عملها ودعمها، لفريق عن تقديرمها لألطراف على      ا رئيساا، أعرب   ويف اجللسة ذاهت    -٣٣

  .ةالثانيالفريق وأعلنا تعليق دورة 

__________ 

 .FCCC/ADP/2014/L.1/Rev.1اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٢٣(
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  املرفق األول

الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج عمـل               
   من دورته الثانيةلرابع يف اجلزء ااملعزَّزديربان للعمل 

   من الدورةالوثائق اليت أُعدت للجزء الرابع    
FCCC/ADP/2014/L.1/Rev.1  مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج

ديربان للعمل املعزَّز عن اجلزء الرابع مـن دورتـه
١٤ إىل   ١٠الثانية، املعقود يف بون يف الفترة مـن         

  ٢٠١٤  مارس/آذار

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/CP/2013/10و Add.1   ر األطراف عن دورته التاسـعة عـشرة،تقرير مؤمت

 تشرين٢٣ إىل ١١املعقودة يف وارسو، يف الفترة من 
  ٢٠١٣نوفمرب /الثاين

FCCC/CP/2012/8و Add.1  ،تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنـة عـشرة
 تـشرين٢٦املعقودة يف الدوحة، يف الفتـرة مـن         

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨  نوفمرب إىل/الثاين
FCCC/CP/2011/9و Add.1تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الـسابعة عـشرة،  2 و

 تـشرين٢٨املعقودة يف ديربان، يف الفتـرة مـن         
 ٢٠١١ديسمرب /  كانون األول١١  نوفمرب إىل/الثاين

FCCC/ADP/2013/3  تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان
ه الثانيـة،للعمل املعزَّز عن اجلزء الثالث من دورت      

 تشرين٢٣ إىل   ١٢املعقود يف وارسو يف الفترة من       
  ٢٠١٣نوفمرب /الثاين

FCCC/ADP/2013/2  تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج ديربـان
للعمل املعزَّز عن اجلزأين األول والثاين من دورته الثانية،

٣أبريل إىل   / نيسان ٢٩ يف بون يف الفترة من       يناملعقود
 ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ إىل ٤ ومن ٢٠١٣ ايوم/أيار
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FCCC/ADP/2012/3  تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان
للعمل املعزَّز عن اجلزء الثاين مـن دورتـه األوىل،

 تـشرين٢٧املعقود يف الدوحـة يف الفتـرة مـن     
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧نوفمرب إىل /الثاين

FCCC/ADP/2012/2  رير الفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج ديربـانتق
 املعقود،للعمل املعّزز عن اجلزء األول من دورته األوىل       

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥إىل  ١٧يف بون يف الفترة من 
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  املرفق الثاين

 للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج يت أُعدتاملذكرات غري الرمسية ال       
   من دورته الثانيةرابعاجلزء العمل ديربان للعمل املعزز يف 
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