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  افتتاح الدورة   -أوالً  
  )  من جدول األعمال١البند (
ُعقد اجلزء اخلامس من الدورة الثانية للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان               -١

 ٤ أملانيا، يف الفترة مـن       يف يف فندق ماريتيم مبدينة بون،    )  ديربان فريق منهاج (للعمل املعزز   
، بالتزامن مع الدورتني األربعني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ          ٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٤ إىل

  .)١(واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
) ترينيداد وتوباغو (واستأنف رئيسا فريق منهاج ديربان، السيد كيشان كومارسنغ           -٢

امـة  تتحا اجللـسة الع   ، الدورة الثانية، واف   )االحتاد األورويب (ميتسغر   - والسيد أرتور رونغ  
ورحبا أيضاً بالـسيدة آنـا      . با جبميع األطراف واملراقبني   رّحو. يونيه/ حزيران ٤التاسعة يف   
  .)٢( الفريقةبصفتها مقرر) بولندا(سريزيسكو 

القرار الذي اعتمده األطراف يف الدورة التاسـعة عـشرة ملـؤمتر            وذكّر الرئيسان ب    -٣
 وتنفيذ األنشطة احملددة يف خطة العمـل        ٢٠١٥م  األطراف من أجل تعجيل بلورة اتفاق عا      

 إىل  ووّجه الرئيسان انتبـاه املنـدوبني  .)٣(املتعلقة برفع مستوى الطموح يف أهداف التخفيف  
ته اهليئـة    يف تقرير التقييم اخلامس الذي أعدّ      )٥( والثالث )٤(مسامهات الفريقني العاملني الثاين   

اختاذ إجراءات   على احلاجة امللحة إىل      اليت تسلط الضوء  احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،      
 درجـة مئويـة     ٢/١,٥احلـرارة دون    رتفاع  املتوسط العاملي ال  ب معززة ترمي إىل االحتفاظ   

   .والتكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ
،  منهاج ديربان  باملبادئ األساسية اليت يسترشد هبا عمل فريق      اً  ر الرئيسان أيض  وذكّ  -٤

ى إسهامات األطـراف،     عل ستواصل االعتماد  األطراف و  موجهة من ظل  تن العملية س  أوهي  
  . لعملية ستعكس إسهامات األطرافوأن أي نواتج تتمخض عنها ا

__________ 

 يف الوثيقـة     لفريـق منـهاج ديربـان      يرد التقرير املتعلق باجلزأين األول والثاين مـن الـدورة الثانيـة            )١(
FCCC/ADP/2013/2 يف علـى التـوايل   والرابع من الدورة الثانية      باجلزأين الثالث    املتعلقان التقريران ؛ ويرد 

   .FCCC/ADP/2014/1و، FCCC/ADP/2013/3الوثيقتني 
، FCCC/ADP/2012/2 من الوثيقـة  ٧يف الفقرة ذي يرد  للترتيب الوفقاًمنهاج ديربان انتخب مكتب فريق   )٢(

يني يف اجلـزأين    وانتخب فريق منهاج ديربان أعضاء مكتبه احلـال       . ١٨-م أ /٢املقرر  وُصّدق عليه مبوجب    
 FCCC/ADP/2013/2 من الوثيقة    ٦الثاين والثالث من الدورة الثانية، على النحو املبّين على التوايل يف الفقرة             

   .FCCC/ADP/2013/3 من الوثيقة ٥والفقرة 
  . ١، الفقرة ١٩-م أ/١قرر امل )٣(
)٤( Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability . املوقع التايلموجود على :    

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2.  
)٥( Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change .موجود على املوقع التايل :    

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3.  
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، إىل موافـاة املنـدوبني      ، السيدة كريستيانا فيغرييس   ة التنفيذي ةودعا الرئيسان األمين    -٥
 املقرر عقدها يف الفتـرة      ،)٦(نهاج ديربان حمدثة عن تنظيم الدورة اإلضافية لفريق م      مبعلومات  

 األطراف أن   ة التنفيذي ة األمين توأبلغ.  يف بون  ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ إىل   ٢٠ من
لعقد الدورة اإلضافية، لكنها حتتاج إىل متويل إضايف يتيح ملمثلني مـن            اً  كاناألمانة حجزت م  

رت األطـراف   اإلضافة إىل ذلك، ذكّ   وب.  املشاركة الكاملة يف هذه الدورة     طراف املؤهلة األ
باحلاجة إىل تغطية التكاليف املرتبطة بتقدمي الدعم الفين إىل فريق منهاج ديربان يف ضوء القرار  

  .الذي اختذه األطراف بعدم إدراج هذه التكاليف يف امليزانية األساسية
ني، واالحتـاد  والـص  ٧٧   طرفاً ببيانات، منها بيانات باسم جمموعة ال       ١٥وأدىل ممثلو     -٦

األورويب والدول األعضاء فيه، واجملموعة اجلامعة، وجمموعة السالمة البيئية، والدول األفريقية،           
وحتالف الدول اجلزرية الصغرية، وأقل البلدان منواً، والبلدان النامية املتقاربة التفكري، والتحالف            

ب، وجامعة الدول العربية، وبلدان     املعاهدة التجارية للشعو  /البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية   
، وائتالف بلدان الغابـات املطـرية،   )الربازيل وجنوب أفريقيا والصني واهلند  (اجملموعة الرباعية   

ونظام حتقيق التكامل بني دول أمريكا الوسطى، والرابطة املستقلة لبلـدان أمريكـا الالتينيـة               
ظمات غري حكومية متثل قطاعي األعمال      وباإلضافة إىل ذلك، أُديل بيانات باسم من      . والكارييب

والصناعة، ومنظمات غري حكومية بيئية، ومنظمات غري حكوميـة للمـزارعني، ومنظمـات             
الشعوب األصلية، وسلطات احلكم احمللي والبلديات، ومنظمـات غـري حكوميـة نقابيـة،              

  . بابيةومنظمات غري حكومية معنية باملرأة والقضايا اجلنسانية، ومنظمات غري حكومية ش

  املسائل التنظيمية   -ثانياً  
   ) من جدول األعمال٢البند ( 

   إقرار جدول األعمال  -ألف  
  ) من جدول األعمال) ب(٢البند (
، ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ٢٩، املعقودة يف     يف جلسته األوىل    فريق منهاج ديربان   أقّر  -٧

  .)٧(جدول أعمال دورته الثانية

__________ 

  . ٣٣، الفقرة FCCC/ADP/2013/3 الوثيقة )٦(
  . ٩ و٨، الفقرتان FCCC/ADP/2013/2الوثيقة  )٧(
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  تنظيم أعمال الدورة   -باء  
   )من جدول األعمال) ج(٢د البن(
يونيه، وّجه الرئيسان انتباه املنـدوبني إىل       / حزيران ٤يف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -٨

 وأوضحا الترتيبات املتخـذة     ،)٨(مذكرة السيناريوهات اليت أعدت للجزء اخلامس من الدورة       
ـ               وء واليـات   يف ضوء تنظيم األعمال الذي سبق أن اتفق عليه فريق منهاج ديربان ويف ض

 ومشل تنظـيم    .)٩(الفريق، مبا فيها تلك املسندة إليه يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف           
 يف اجلـزء الرابـع مـن        ة اتصال، منشأ  جمموعةعمال  األ من جدول    ٣العمل املتعلق بالبند    

لخـرباء التقنـيني    اهليئتني الفرعيتني واجتماعات ل  بشأن أعمال  وجلسات إحاطة  ،)١٠(الدورة
   .وأنشطة املتابعة ذات الصلة

 خاص مع   حدث على تنظيم  وباإلضافة إىل ذلك، أعلم الرئيسان األطراف بعزمهما        -٩
  .)١١(يونيه/ حزيران٥ يف احلدثم هذا ظّوُن. املراقبني خالل الدورة

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

 ١٤ان يف هذا البند يف جلستيه التاسعة والعاشرة املعقـودتني يف            نظر فريق منهاج ديرب     -١٠
، Add.1 و FCCC/TP/2014/3، و FCCC/ADP/2014/1وقد ُعرضت عليه الوثائق     . يونيه/حزيران

 عن   فضالً ،FCCC/ADP/2014/CRP.2، و FCCC/ADP/2014/CRP.1، و FCCC/ADP/2014/L.2و
  .)١٢(ن الدورةاملذكرات غري الرمسية اليت أعدت للجزء اخلامس م

 من جدول   ٣ة بالبند    اتصال معني  تاسعة، ذكّر الرئيسان بإنشاء جمموعة    ويف اجللسة ال    -١١
 األعمـال جلـدول   اً   املتمثلة يف العمل وفق    ا أعاله، وبواليته  ٨ يف الفقرة    اإليهاألعمال، أشري   

فاقيـة  عمل فريق منهاج ديربان، واملمارسـة املكرسـة لالت         اتفق عليه، مبا يف ذلك مسار     امل
  . اإلطارية بشأن تغري املناخ

ئيـسان األهـداف    د الر يف ضوء الواليات املسندة إىل فريق منهاج ديربان، حـدّ         و  -١٢
  :  االتصال يف اجلزء اخلامس من الدورة، وهياألساسية لعمل جمموعة

  ؛ ٢٠١٥عناصر مشروع نص تفاوضي حول اتفاق عام املضي يف وضع   )أ(  
__________ 

  .ADP.2014.4.InformalNote ةوثيقاليرد يف  )٨(
  . ١٩-م أ/١قرر امل )٩(
  . ١٩، الفقرة FCCC/ADP/2014/1الوثيقة  )١٠(
ــر ) ١١(  &http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/cop19/templ/play.php?id_kongresssession=8017> انظـ

theme=unfccc>.   
  . ترد املذكرات غري الرمسية يف املرفق الثاين )١٢(
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تقدمها األطراف عند   ستحديد املعلومات اليت    ب  يتعلق إحراز تقدم كبري فيما     )ب(  
  ؛ تقدمي املسامهات املقررة احملددة وطنياً

  : من خالل٢٠٢٠بالعمل املتعلق مبستوى الطموح لفترة ما قبل عام اً املضي قدم  )ج(  
  حتفيز العمل يف امليدان هبدف سد الفجوة يف مستوى الطموح؛  '١'
  . د من التقدم يف هذا العملوضع فهم مشترك خليارات إحراز املزي '٢'

عمله املتعلق بوضع عناصـر      أن فريق منهاج ديربان، وهو يواصل        والحظ الرئيسان   -١٣
 ٢٠١٥ أن اتفاق عام     وهيمشروع نص تفاوضي، سيواصل التقيد بنقطة االنطالق املشتركة         

اردة  العناصر الو  وأن العمل املنجز سيغطي كل    يسترشد مببادئها،   سسيندرج ضمن االتفاقية و   
  .١٧-م أ/١ من املقرر ٥ الفقرة يف
اوضي، وجه   االتصال بشأن عناصر مشروع النص التف      وبغرض تيسري عمل جمموعة     -١٤

ـ  إىل املذكرة اليت تتضمن أفكارمها الرئيسان، يف اجللسة نفسها، انتباه املندوبني  اجلزء املتعلقة ب
جمموعة  وهي املذكرة اليت تعرض      الرابع من الدورة الثانية لفريق منهاج ديربان وإىل مرفقها،        

م الرئيسني لآلراء اليت أعربـت عنـها        ملسائل اليت حددهتا األطراف وتلخص فه     متنوعة من ا  
  .)١٣(يف سياق املفاوضاتاألطراف وقدمتها 

أن من املقرر تنظيم العديد من األنشطة ذات الصلة بعمـل           اً  والحظ الرئيسان أيض    -١٥
 وزاريـني،   تنظيم حـدثني  امس من الدورة، مبا يف ذلك       فريق منهاج ديربان خالل اجلزء اخل     

  . وشّجعا أعضاء الوفود على املشاركة يف هذه األنشطة
 ٥ االتـصال، املعقـود يف       ري العمـل يف االجتمـاع األول جملموعـة        وهبدف تيس   -١٦

املقـررة  األطـراف    مشروع نص بشأن مسامهات      نيه، أتاح الرئيسان للمندوبني   يو/حزيران
  . ٢٠١٥يف سياق اتفاق عام اً احملددة وطني

إلطاريـة   إىل املوقع الـشبكي لالتفاقيـة ا       جعت األطراف املهتمة على العودة    وُش  -١٧
مبنظمات األمم املتحدة ووكاالهتا ذات الصلة القادرة       للحصول على بيانات مفصلة لالتصال      

) د(٢فقرة  جابة لل استاً،  على دعم األعمال التحضريية احمللية للمسامهات املقررة احملددة وطني        
  . ١٩-م أ/١من املقرر 

جمموعة االتصال، ركزت اجملموعة يف عملها يف       ويف االجتماعات الالحقة اليت عقدهتا        -١٨
، ومـسامهات   ١٧-م أ /١ من املقرر    ٥ على العناصر احملددة يف الفقر       ،)١٤(١إطار مسار العمل    

صلة بالعناصر اليت أثارهتا األطـراف،      وغريها من املسائل ذات ال    اً  األطراف املقررة احملددة وطني   
وركّزت جمموعة  . ٢٠١٥ يف ذلك عناصر التقييم واالستعراض واالمتثال، وهيكل اتفاق عام         مبا

__________ 

   .ADP.2014.3.InformalNoteالوثيقة رد يف ت )١٣(
  . ٦ إىل ٢، الفقرات من ١٧-م أ/١ باملسائل املشار إليها يف املقرر ١يتعلق مسار العمل  )١٤(
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على سبل اإلقرار بالتقدم احملـرز      اً  خاصاً   تركيز ،)١٥(٢االتصال يف عملها يف إطار مسار العمل        
يعه ومواصلة تعزيز خطة العمـل       وتشج ٢٠٢٠فيما يتعلق مبستوى الطموح لفترة ما قبل عام         

   .املتعلقة بالنهوض مبستوى الطموح يف أهداف التخفيف
 أعاله، أعد الرئيسان مواد لفتـرة       ١٦وباإلضافة إىل مشروع النص املشار إليه يف الفقرة           -١٩
بني الدورات هبدف املضي يف تيسري عمل جمموعة االتصال وإتاحته للمندوبني قبل االجتماعات         ما

 مـن   ٣ وسامهت األطراف بنشاط يف العمل املتعلق بالبند         .)١٦(ل املوقع الشبكي لالتفاقية   من خال 
  .)١٧(جدول األعمال، بطرق منها تقدمي إسهامات إىل اجللسات تعرب عن آرائها ومقترحاهتا

يونيه لتقييم التقدم احملرز والنظـر يف سـبل         / حزيران ١٢وعقد اجتماع غري رمسي يف        -٢٠
مشل هذا االجتماع جلسات إحاطة لرئيس اللجنة الفرعية للتنفيذ، السيد أمينة           و. التقدم املمكنة 

، ورئيس اللجنة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة، الـسيد إميانويـل            )فيجي(ياوفويل  
، والرئيس املتشارك جمللس صندوق املناخ األخضر، السيد منفريد         )سوازيلند(دوميساين دالميين   
  .املندوبني بالتقدم احملرز يف اجملاالت ذات الصلة بعمل فريق منهاج ديربانكونكويتز، إلبالغ 

ويف سياق رفع وترية األنشطة املضطلع هبا يف إطار خطة العمل املتعلقة بالنـهوض                -٢١
 ،)١٨( ديربـان  على النحو الذي طلبه فريـق منـهاج  مبستوى الطموح يف أهداف التخفيف،    

نظمت األمانة منتدى بشأن خربات وأفضل ممارسـات املـدن والـسلطات دون الوطنيـة      
يونيه، برئاسـة الـسيدة     / حزيران ١٠وعقد املنتدى يف    . يتعلق بالتكيف وختفيف اآلثار    فيما

. عائشة كريابو كاسيريا، نائبة املدير التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية            
سم األطراف التجارب وأفضل ممارسات املدن والسلطات دون الوطنيـة         وخالل املنتدى، تقا  

فيما يتعلق بتحديد وتنفيذ فرص التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع اآلثـار              
   ؛)١٩(الضارة لتغري املناخ، بغية تعزيز تبادل املعلومات والتعاون الطوعي

فحص التقين لفرض تنفيذ إجـراءات      الب  املتعلق ويف سياق عمل فريق منهاج ديربان       -٢٢
تنطوي على إمكانات ختفيف عالية، مبا يف ذلك اإلجراءات اليت تتيح فوائد مشتركة يف جمايل               

، عقدت  ١٩-م أ /١املقرر  من  ) أ(٥الفقرة   مية املستدامة، كما تنص على ذلك     التكيف والتن 
  : االجتماعات التالية خالل اجلزء اخلامس من الدورة

 يونيـه / حزيران ١٠يف   بشأن البيئة احلضرية، ُعقد      لخرباء التقنيني اجتماع ل   )أ(  
  ؛)٢٠()شبكة مدن العامل(لكيلي  السيد برايان كيويّسره
__________ 

  . ٨ و٧الفقرتان ، ١٧-م أ/١ باملسائل املشار إليها يف املقرر ٢يتعلق مسار العمل  )١٥(
  . .<http://unfccc.int/8385.php>: تتاح مواد فترة ما بني الدورات اليت أعدها الرئيسان على العنوان التايل )١٦(
، <http://unfccc.int/8406.php>: تتاح مواد فترة ما بني الدورات اليت قدمتها األطراف على العنوان التايل            )١٧(

  .<http://unfccc.int/7398.php>: وتتاح اإلسهامات املقدمة من األطراف على العنوان التايل
   .)ب(٥، الفقرة ١٩-م أ/١ ، واملقرر)د(٣٠، الفقرة FCCC/ADP/2013/3الوثيقة  )١٨(
  .<http://unfccc.int/8169.php> :عنوان التايلتتاح معلومات إضافية عن املنتدى على ال )١٩(
  .<http://unfccc.int/8170.php>انظر  )٢٠(
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 / حزيـران  ١١د يف   ق عُ ء التقنيني بشأن استخدام األراضي،    لخربااجتماع ل   )ب(  
  .)٢١()املركز الدويل لبحوث احلراجة الزراعية(السيد توين ساميونز  ويّسره يونيه
يونيه لتيسري متابعة اإلجراءات املنبثقـة      / حزيران ١٢وباإلضافة إىل ذلك، ُعقد اجتماع يف         -٢٣

عن اجتماعات اخلرباء التقنيني املعقودة خالل اجلزء الرابع من الدورة بشأن إطالق فرص التخفيـف               
  .)٢٣(٢٠٢٠ الطاقة يف فترة ما قبل عام  وحتسني كفاءة استخدام)٢٢(من خالل نشر الطاقة املتجددة

الـدورة  ويف اجللسة العاشرة، الحظ الرئيسان أن فريق منهاج ديربان أحرز خالل              -٢٤
، وحتديـد   ٢٠١٥املضي يف وضع عناصر اتفـاق عـام         ب  فيما يتعلق  سيما ال،   كبرياً تقدماً

اً قـدم  ، واملضي ا املقررة احملددة وطنياً   املعلومات اليت ستقدمها األطراف عند تقدمي مسامهاهت      
أن فريق منهاج ديربان    اً   أيض والحظ الرئيسان . ٢٠٢٠ق بإجراءات ما قبل عام      ملتعلالعمل ا ب
  . زال حيتاج إىل التغلب على عدد من التحديات اجلسام ما
سهامات األطراف،  قوية بتكثيف املفاوضات على أساس إ     ال الدعوةوالحظ الرئيسان     -٢٥

املوجهة دعوات  ويف ضوء ال  .  توجيه املفاوضات   من خالل  مساعدة الرئيسني األطراف  وطلب  
عن طريق  األطراف، تعّهد الرئيسان بتيسري األعمال التحضريية للجزء السادس من الدورة           من  

  : إعداد الوثائق التالية
  ؛)٢٤(مذكرة تتضمن أفكارمها بشأن اجلزء اخلامس من الدورة  )أ(  
ف  وجهـات نظـر األطـرا      ورقة غري رمسية تتضمن رؤوس أقالم تصف        )ب(  
إسهاماهتا، مبا يف ذلـك     تقاريرها وغري ذلك من     تدخالهتا و  و اهتا املستمدة من بياناهتا   ومقترح

  ؛)٢٥(٢٠١٥تفاق عام العناصر مشروع نص تفاوضي ب الجتماع، فيما يتعلق اورقات قاعة
اً األطراف املقررة احملددة وطني   صيغة منقحة ملشروع نص بشأن مسامهات         )ج(  
  ؛)٢٦(٢٠١٥تفاق عام  ايف إطار

مشروع نص بشأن تعجيل تنفيذ إجراءات حمسنة يف جمال املنـاخ قبـل               )د(  
  ؛)٢٧(٢٠٢٠  عام

ـ             ) ه(   اً مذكرة سيناريوهات للجزء السادس مـن الـدورة تتـضمن مقترح
  .)٢٨(األعمال  لتنظيم

__________ 

  .<http://unfccc.int/8171.php>انظر  )٢١(
  .<http://unfccc.int/8112.php>انظر  )٢٢(
  .<http://unfccc.int/8113.php>انظر  )٢٣(
   .ADP.2014.5.InformalNoteثيقة الويرد يف  )٢٤(
  .ADP.2014.6.NonPaper and Corr.1وثيقة اليرد يف  )٢٥(
  .ADP.2014.7.DraftTextوثيقة اليرد يف  )٢٦(
   .ADP.2014.8.DraftTextوثيقة اليرد يف  )٢٧(
  . مل يصدر بعد )٢٨(
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 عقد اجتماعات للخرباء التقنيني بشأن العمل املتعلـق         نيتهمااً  وأعلن الرئيسان أيض    -٢٦
 من غري ثاين أوكسيد الكربون، واحتجاز الكربـون واسـتخدامه           بانبعاثات غازات الدفيئة  

وختزينه، يف اجلزء السادس من الدورة الثانية لفريق منهاج ديربان، وتوفري ما يلزم من الوقت               
الختاذ إجراءات متابعة مناسبة للمجاالت اليت نظرت فيها اجتماعات اخلـرباء التقنـيني يف              

  . الدورات السابقة
ألطـراف واملنظمـات    ا بإمكانية تقدمي  نفسها، ذكّر الرئيسان املندوبني      ويف اجللسة   -٢٧

ة من أجل   للدعوة املوجه اً   منهاج ديربان وفق   املعتمدة بصفة مراقب إسهامات إىل عملية فريق      
  .)٢٩(تقدمي معلومات وآراء ومقترحات بشأن عمل فريق منهاج ديربان قبل كل دورة

  مسائل أخرى   -رابعاً  
  ) ول األعمال من جد٤البند (

ومل ُتثر  . نظر فريق منهاج ديربان يف هذا البند من جدول األعمال يف جلسته التاسعة              -٢٨
  . أي مسائل أخرى

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

س مـن   نظر فريق منهاج ديربان، يف جلسته العاشرة، يف مشروع تقرير اجلـزء اخلـام               -٢٩
 ويف اجللسة نفسها، أِذن الفريق للمقررة، بناًء على اقتراحٍ من الرئيسني،            .)٣٠(دورته الثانية واعتمده  

  .بأن تستكمل تقرير اجلزء اخلامس من الدورة مبساعدة من األمانة وتوجيه من الرئيسني

  تعليق أعمال الدورة   -سادساً  
ناًء على مقترح من الرئيسني، علـى       اتفق فريق منهاج ديربان، يف جلسته العاشرة، ب         -٣٠

  . ، يف بون٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول ٢٠تعليق دورته الثانية واستئنافها يف 
 فريق منهاج ديربان عن تقديرمها لألطـراف علـى          رئيساويف اجللسة ذاهتا، أعرب       -٣١

  .عملها ودعمها وأعلنا تعليق دورة الفريق الثانية

__________ 

  . ٢٢، الفقرة FCCC/ADP/2012/3الوثيقة  )٢٩(
  . FCCC/ADP/2014/L.2اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٣٠(



FCCC/ADP/2014/2 

9 GE.14-17716 

  املرفق األول

 على الفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج عمـل          الوثائق املعروضة     
  ديربان للعمل املعزَّز يف اجلزء اخلامس من دورته الثانية 

  وثائق أُعدت للجزء اخلامس من الدورة     
FCCC/TP/2014/3   

  Add.1و
جتميع حمّدث للمعلومات املتعلقة بفوائد التخفيف املترتبـة

ية إىل حتـسنيعلى اإلجراءات واملبادرات واخليارات الرام    
  مستوى الطموح يف أهداف التخفيف

FCCC/ADP/2014/L.2 مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان
للعمل املعزَّز عن اجلزء اخلامس من دورته الثانية، املعقود يف

   ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥ إىل ٤بون يف الفترة من 
FCCC/ADP/2014/CRP.1 دمة من البلدان النامية املتقاربة التفكرياملعلومات املق  
FCCC/ADP/2014/CRP.2 املعلومات املقدمة من البلدان النامية املتقاربة التفكري  

  وثائق أخرى معروضة على الدورة     
FCCC/CP/2013/10 ،  

  Add.1و
تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعة عشرة املعقـودة

/ تـشرين الثـاين    ٢٣ إىل   ١١وارسو يف الفترة مـن       يف
   ٢٠١٣ نوفمرب

FCCC/CP/2012/8 ،  
   Add.1و

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنة عشرة، املعقودة يف
٨نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٦الدوحة، يف الفترة من     

   ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول
FCCC/CP/2011/9 ،  

 Add.2 وAdd.1و
رة، املعقودة يفتقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عش     

١١نـوفمرب إىل    / تشرين الثاين  ٢٨ديربان، يف الفترة من     
   ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

FCCC/ADP/2014/1  تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل
املعزَّز عن اجلزء الرابع من دورته الثانية، املعقود يف بون يف

   ٢٠١٤مارس / آذار١٤ إىل ١٠الفترة من 
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FCCC/ADP/2013/3  تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل
املعزَّز عن اجلزء الثالث من دورته الثانية، املعقود يف وارسو

   ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ إىل ١٢يف الفترة من 
FCCC/ADP/2013/2  تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل

ملعزَّز عن اجلزأين األول والثاين من دورته الثانية، املعقودينا
/ أيـار  ٣أبريـل إىل    / نيـسان  ٢٩يف بون يف الفترة من      

   ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ إىل ٤ ومن ٢٠١٣ مايو



FCCC/ADP/2014/2 

11 GE.14-17716 

  املرفق الثاين

املذكرات غري الرمسية اليت أُعدت للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج        
  ز يف اجلزء اخلامس من دورته الثانية عمل ديربان للعمل املعز

ADP.2014.4.InformalNote  اجلزء اخلامس من الدورة الثانية للفريقة سيناريوهاتمذكر 
مذكرة. العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز      

   .مقدمة من الرئيسني
ADP.2014.3.InformalNote  من الدورة الثانيةالتقدم احملرز يف اجلزء الرابع    شأن   ب أفكار 

.للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز       
   .مذكرة مقدمة من الرئيسني

       


