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  اخللفية  -ثانياً  
توكول عملية ترمي إىل وضع برو    ،  ١٧-م أ /١مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر      أطلق  -١

 االتفاقية تسري على مجيـع      ثيقة متفق عليها هلا قوة قانونية مبوجب      أو صك قانوين آخر أو و     
فريق منهاج   (عين مبنهاج ديربان للعمل املعزز    الفريق العامل املخصص امل   خالل  طراف، من   األ

  .)١(املقرر نفسهالذي أنشئ مبوجب ) ديربان
عملـه علـى سـبيل      أن يبدأ فريق منهاج ديربـان       وقرر مؤمتر األطراف كذلك       -٢

وقبـل   عمله يف أقرب وقت ممكن       يكمل ن وأ ٢٠١٢االستعجال يف النصف األول من عام       
الوثيقة تلك  صك القانوين أو     أو ال  الربوتوكوللكي يعتمد مؤمتر األطراف ذلك       ٢٠١٥عام  
حبيث يبدأ نفاذ النص املعتمـد      احلادية والعشرين    ته، يف دور  ذات القوة القانونية   تفق عليها امل

  .)٢(٢٠٢٠وتطبيقه ابتداء من عام 
 الطمـوح يف    ض مبستوى إطالق خطة عمل بشأن النهو     وقرر مؤمتر األطراف أيضاً     -٣

سـد  اءات اليت ميكن أن تؤدي إىل        خيارات طائفة من اإلجر    واستكشاف ،أهداف التخفيف 
من اجلهود  ممكن   تباين مستويات الطموح مبا يكفل بذل مجيع األطراف أكرب قدر            الفجوة يف 

  .)٣(يف جمال التخفيف

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -١  
رئيسةُ الدورة السابعة عـشرة ملـؤمتر       األوىل لفريق منهاج ديربان     ح الدورةَ   سَتفتت  -٤

  . تعينه الرئيسة من أو يفتتحهاماشاباين، -األطراف، السيدة ماييت نكوانا 

  املسائل التنظيمية  -٢  

  انتخاب أعضاء املكتب  )أ(  
، )٤(مول بـه   املع  من مشروع النظام الداخلي    ٢٧ من املادة    ٥عمالً بالفقرة   : اخللفية  -٥

 اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       تنتخب أية هيئة فرعية غري      
__________ 

 .٢، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )١(
 .٤، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٢(
 .٧، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٣(
)٤( FCCC/CP/1996/2. 
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. رئيسها من بني ممثلي األطراف احلاضرين يف الدورة، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك
 .ها ومقررها ن كل هيئة فرعية تنتخب نائب رئيس       أيضاً على أ   ٢٧املادة   من   ٦الفقرة  وتنص  

ُينتخب الرئيس ونائبه واملقرر مـع املراعـاة        أن   كذلك على    ٢٧ من املادة    ٥تنص الفقرة   و
 ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل، على أال يتولوا املهمة ألكثر من واليتني متتاليتني مـدة               الواجبة

ليـاً يف   النظر فع  و ٧-م أ /٣٦ املقرر    استحضار األطراف مدعوة إىل  و. كل منهما سنة واحدة   
 هيئة منشأة مبوجب االتفاقيـة أو بروتوكـول         ةتسمية نساء لشغل املناصب االنتخابية يف أي      

  .كيوتو امللحق هبا
  .سيدعى فريق منهاج ديربان إىل انتخاب رئيسه ونائب رئيسه ومقرره: اإلجراء  -٦

  إقرار جدول األعمال  )ب(  
  .سُيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة من أجل إقراره  -٧

FCCC/ADP/2012/1    ـ    . جدول األعمال املؤقت وشروحه  ةمذكرة مقدمة من األمين
  ةالتنفيذي

  تنظيم أعمال الدورة  )ج(  
سُتعقد الدورة األوىل لفريق منهاج ديربان بالتزامن مع الـدورة الـسادسة            : اخللفية  -٨

  .تكنولوجيةوالثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية وال
 اإلدالء ببيانات، بدءاً بالبيانات     فرصةفتتاحية  العامة ا اللسة  تتاح لألطراف يف اجل   وس  -٩

ويرجى من الوفود إجياز بياناهتا الشفوية قدر اإلمكان        . اليت ُيدىل هبا باسم جمموعات األطراف     
  .وتقدمي نسخة ورقية إىل موظفي املؤمترات سلفاً لتيسري عمل املترمجني الشفويني

 إىل الرجوع إىل اللمحة العامة عن الـدورة وإىل الربنـامج            وُيدعى املندوبون أيضاً    -١٠
اليومي الذي ُينشر أثناء الدورة على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية، لالطالع على اجلدول             

  .الزمين املفصل واحملدَّث ألعمال فريق منهاج ديربان
اهليئة الفرعية  املقدمة من   توصيات  ل وفقاً ل  اج ديربان منهفريق  األوىل ل وسُتنظّم الدورة     -١١

  .)٥( والرابعة والثالثنيها الثانية والثالثنيييف دورتللتنفيذ 
  .سُيدعى فريق منهاج ديربان إىل املوافقة على تنظيم أعمال الدورة: اإلجراء  -١٢

FCCC/ADP/2012/1    ـ    . جدول األعمال املؤقت وشروحه  ةمذكرة مقدمة من األمين
  ةنفيذيالت

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2010/10و١٦٥ و١٦٤ان ، الفقرت ،FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة. 
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  ١٧-م أ/١ للمقرر ختطيط العمل وفقاً  -٣  
أن يضع فريـق منـهاج      ،  ١٧-م أ /١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : اخللفية  -١٣

، تتناول يف مجلـة أمـور مـسائل         ٢٠١٢خطةً ألعماله يف النصف األول من عام        ديربان  
 والـدعم،   إلجراءاتلوجيا ونقلها، وشفافية ا   التخفيف، والتكيف، والتمويل، وتطوير التكنو    

وبناء القدرات، استناداً إىل الورقات املقدمة من األطراف واملعلومـات واخلـربات التقنيـة              
  .)٦(واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة

استناداً إىل الورقـات    سُيدعى فريق منهاج ديربان إىل وضع خطة لعمله،         : اإلجراء  -١٤
املعلومات واخلـربات    إىل   استناداً و ، كما ترد يف الوثيقة املذكورة أدناه،      املقدمة من األطراف  

  .التقنية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة
FCCC/ADP/2012/MISC.3 Views on a workplan for the Ad Hoc Working Group 

on the Durban Platform for Enhanced Action. 

Submissions from Parties 

  خطة عمل بشأن النهوض مبستوى الطموح يف أهداف التخفيف  -٤  
ببالغ القلق إىل الفجوة الكـبرية      ،  ١٧-م أ /١مؤمتر األطراف، يف مقرره     ر  اشأ: اخللفية  -١٥

 يتصل   فيما ٢٠٢٠بني األثر اإلمجايل لوعود التخفيف اليت تلتزم األطراف بتحقيقها حبلول عام            
 ومسارات االنبعاثات اإلمجالية الـيت تـرّجح        ،ات الدفيئة باالنبعاثات السنوية العاملية من غاز    

 درجة  ١,٥احتمال اإلبقاء على ارتفاع معدل درجة احلرارة العاملية دون درجتني مئويتني أو             
إطالق خطة عمل بشأن     وقرر مؤمتر األطراف     .مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية      

استكشاف خيارات طائفـة مـن      حديد و لت الطموح يف أهداف التخفيف      النهوض مبستوى 
 تباين مستويات الطموح مبا يكفل بـذل        سد الفجوة يف  اءات اليت ميكن أن تؤدي إىل       اإلجر

  .)٧(مجيع األطراف أكرب قدر من اجلهود يف جمال التخفيف
إىل األطراف واملنظمات املراقبة أن تقـّدم       ،  املقرر نفسه مؤمتر األطراف، يف    طلب  و  -١٦

  .)٨(ت وسبل زيادة تعزيز مستوى الطموح آراءها بشأن خيارا٢٠١٢رباير ف/ شباط٢٨حبلول 
عقد حلقة عمل خالل فترة انعقاد دورة التفاوض        مؤمتر األطراف كذلك    قرر  و  - ١٧

 الطموح وحبث إجراءات     مستوى  للنظر يف خيارات وسبل تعزيز     ٢٠١٢األوىل يف عام    
  .)٩(ممكنة أخرى

__________ 

 .٥، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٦(
 .٧، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٧(
 .٨، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٨(
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ان إىل النظر يف خيارات وسبل تعزيـز مـستوى          ُيدعى فريق منهاج ديرب   : اإلجراء  -١٨
الطموح وحبث اإلجراءات املمكنة يف سياق خطة العمل بشأن النهوض مبستوى الطموح يف             

مداوالت حلقـة العمـل      عن   يقتني الواردتني أدناه فضالً   أهداف التخفيف، مع مراعاة الوث    
  .املذكورة أعاله

FCCC/ADP/2012/MISC.1 Views on options and ways for further increasing the 
level of ambition. Submissions from Parties 

FCCC/ADP/2012/MISC.2 Views on options and ways for further increasing the 
level of ambition. Submissions from intergovernmental 
organizations 

  مسائل أخرى  -٥  
  .البند أية مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورةسُتبحث يف إطار هذا   -١٩

  تقرير الدورة  -٦  
  .سُيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة لكي يعتمده فريق منهاج ديربان: اخللفية  -٢٠
سُيدعى فريق منهاج ديربان إىل اعتماد مشروع التقريـر واإلذن للمقـرِّر            : اإلجراء  -٢١

  .ة من األمانةباستكمال التقرير وفق توجيهات الرئيس ومبساعد

__________ 

مذكرة إعالمية بشأن حلقة العمل على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية          نشرت  وقد  .  أعاله ٨انظر احلاشية    )٩(
 .<http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2012/workshop/6663.php>: على العنوان التايل
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  املرفق

لفريق العامل املخصص املعين مبنهاج    الوثائق اليت أعدت للدورة األوىل ل         
  ديربان للعمل املعزز

  الوثائق املَعدة للدورة    
FCCC/ADP/2012/1    مذكرة مقدمـة مـن     . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  ة التنفيذيةاألمين
FCCC/ADP/2012/MISC.1 Views on options and ways for further increasing the 

level of ambition. Submissions from Parties 
FCCC/ADP/2012/MISC.2 Views on options and ways for further increasing the 

level of ambition. Submissions from intergovernmental 

organizations 
FCCC/ADP/2012/MISC.3 Views on a workplan for the Ad Hoc Working Group on 

the Durban Platform for Enhanced Action. Submissions 

from Parties 

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    

FCCC/CP/2011/9و Add.1          تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة املعقودة يف
 ١١ىل  نـوفمرب إ  / تشرين الثاين  ٢٨ديربان، يف الفترة من     

  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول
FCCC/CP/1996/2 Organizational matters. Adoption of the rules of procedure. 

Note by the secretariat 

        


