
 

(A)   GE.12-61459    230712    230712 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز
عـن  املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز       تقرير الفريق العامل        

           ١٧ الفتـرة مـن      اجلزء األول من دورته األوىل املعقودة يف بـون يف         
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥إىل 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٢  ٣-١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٢  ١٧-٤  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٢  ٨-٤  .............................................انتخاب أعضاء املكتب  - ألف     
  ٣  ١٦-٩  ...............................................إقرار جدول األعمال  -  باء     
  ٥  ١٧  ................................................تنظيم أعمال الدورة  - جيم     

  ٥  ١٨  ..............) من جدول األعمال٣البند ( ١٧-م أ/١نفيذ مجيع عناصر املقرر ت  - ثالثاً  
  ٥  ١٩  ..................................) من جدول األعمال٤البند ( مسائل أخرى  - رابعاً  

  ٥  ٢٠  ...................................) من جدول األعمال٥البند ( تقرير الدورة  - خامساً  
  ٦  ٢٤-٢١  ........................................................تعليق أعمال الدورة  - سادساً  
  املرفقات
 Agreement concerning the election of officers of the Bureau of the Ad Hoc Working Group on  - األول  

the Durban Platform for Enhanced Action.........................................................  ٧  
    ٨  ......الوثائق اليت أعدت للدورة األوىل للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز  - الثاين  

 FCCC/ADP/2012/2  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
6 July 2012 
Arabic 
Original: English 



FCCC/ADP/2012/2 

GE.12-61459 2 

  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
 يف  املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز     افُتتحت الدورة األوىل للفريق العامل        -١

  .٢٠١٢مايو / أيار١٧فندق ماريتيم يف بون، بأملانيا، يف 
ؤمتر األطراف   م ة بافتتاح الدورة وبالترحيب جبميع األطراف واملراقبني رئيس       توقام  -٢

يف دورته السابعة عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول              
  . ماشاباين-ماييت نكوانا ، السيدة ةكيوتو يف دورته السابعة عشر

 والسيدة كريستينا فيغويراس األمينة      ماشاباين، -ماييت نكوانا   السيدة  وأدلت ببيانات     -٣
 طرفاً من األطراف، مبا يف ذلك بيانات جرى اإلدالء          ٢٤، وممثلو    املناخ التفاقية تغري التنفيذية  
واجملموعة اجلامعـة، واالحتـاد     ، والصني،   ٧٧    لاوجمموعة  ‘ جمموعة السالمة البيئية  ‘هبا باسم   

األورويب والدول األعضاء فيه، واألطراف من أقل البلدان منواً، وحتـالف الـدول اجلزريـة              
، وبلـدان   ائتالف بلدان الغابات املطرية   يقية، وجامعة الدول العربية، و    الصغرية، والدول األفر  

، وجمموعة البلدان النامية اجلبلية     )الربازيل، وجنوب أفريقيا، واهلند، والصني    (اجملموعة الرباعية   
 وجلنة منطقة وسط أفريقيـا املعنيـة بالغابـات،        غري الساحلية، وجمموعة من ستة أطراف،       

وجرى اإلدالء أيضاً ببيانـات باسـم       .  طرفاً ٢٨راف، وجمموعة من    وجمموعة من أربعة أط   
منظمات غري حكومية معنية بنشاط األعمال والصناعة، وسلطات حكومية حملية وسـلطات            
بلدية، ومنظمات غري حكومية معنية باملرأة ونوع اجلنس، ومنظمات غري حكومية شـبابية،             

  .فضالً عن ممثل ملنظمات غري حكومية بيئية

  املسائل التنظيمية  -ياًثان  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
 يف هذا البند الفرعي     املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز     نظر الفريق العامل      -٤

  .مايو، على التوايل/ أيار٢٥ و١٨ املعقودتني يف ٥ و٢يف جلستيه 
فان لـيريوب،   . لسة األوىل للفريق العامل املخصص، قام السيد روبرت ف        ويف اجل   -٥

وهو نائب لرئيس مؤمتر األطراف وملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف         
 مؤمتر األطراف يف دورته الـسابعة عـشرة ومـؤمتر       ةه رئيس تبروتوكول كيوتو، والذي عين   

 بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة عشرة لكي        األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف     
 ة من مشروع النظام الداخلي، بإبالغ األطراف بأن الرئيـس  ٢٤يرأس االجتماع وفقاً للمادة     
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إجراء ) جنوب أفريقيا (ديسيكو   -  من السيدة نوزيبهو ماكساكاتو    ت آنفاً قد طلب   ةاملذكور
  .تب الفريق العامل املخصصمشاورات مع رؤساء اجملموعات اإلقليمية بشأن انتخاب مك

مايو، وافق الفريـق    / أيار ١٨ويف اجللسة الثانية للفريق العامل املخصص املعقودة يف           -٦
 مؤمتر األطراف يف دورته الـسابعة عـشرة   ةسّميه رئيس تالعامل املخصص على قيام شخص      

بعة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورتـه الـسا           
عشرة بترؤس أعمال الفريق بصفة رئيس مؤقت حىت تاريخ ال يتجاوز هنايـة الـدورة، وأن                
تتواصل املشاورات املتعلقة بانتخاب أعضاء املكتب إىل حني التوصل إىل اتفاق بشأن مكتب             

مايو، أعلن  / أيار ١٩ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف      . الفريق العامل املخصص يف الدورة احلالية     
 مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة ومـؤمتر  ة رئيسّمستهب الرئيس أن الشخص الذي    نائ

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الـسابعة عـشرة              
  ).جنوب أفريقيا(ليتوىل دور الرئيس املؤقت هو السيدة سانديا دي ويت 

مـايو، أفـادت    / أيار ٢٥ملخصص املعقودة يف    ويف اجللسة اخلامسة للفريق العامل ا       -٧
ديسيكو أن املشاورات املتعلقة بانتخاب مكتـب الفريـق العامـل            - السيدة ماكساكاتو 

 ٢٥املخصص قد اخُتتمت بنجاح، وأن منسقي اجملموعات اإلقليمية قد قدموا رسالة مؤرخة             
متر األطراف العامل    مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة ومؤ       ةرئيسإىل   ٢٠١٢مايو  /أيار

بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة عشرة تعـرض بالتفـصيل              
ووافق الفريق على الترتيـب     . )١(ترتيباً متعدد السنوات بشأن مكتب الفريق العامل املخصص       

ووافق الفريق كـذلك    . املتعدد السنوات خبصوص مكتب الفريق، كما يرد يف املرفق األول         
  .ى إحالة هذا الترتيب إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة من أجل املوافقة عليهعل
وقد وافق الفريق العامل املخصص على أن يعمل السيد جايانت موريشفَر موسكار              -٨
رئيسني متـشاركني وأن يعمـل الـسيد أوليـغ          ) النرويج(والسيد هارالد دوفالند    ) اهلند(

مقرراً على أساس مؤقت، يف انتظار موافقة مؤمتر األطـراف يف           ) االحتاد الروسي (شامانوف  
  .دورته الثامنة عشرة على الترتيب املتعلق مبكتب الفريق

  إقرار جدول األعمال  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
الثالثة، يف مذكرة أعدهتا األمينة التنفيذيـة        يف جلسته    الفريق العامل املخصص،  نظر    -٩

  ).FCCC/ADP/2012/1الوثيقة (املؤقت وشروحه  جدول األعمال وحتتوي على
، حتالف الدول اجلزرية الصغرية    طرفاً، مبا يف ذلك بيان باسم        ٢٩ ببيانات ممثلو    وأدىل  -١٠

  .واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، والدول األفريقية
__________ 

 .انظر املرفق األول )١(
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ُمقَترح مـن الرئيـسة     ويف اجللسة الثالثة أيضاً للفريق العامل املخصص، وبناء على            -١١
املؤقتة، وافق الفريق العامل املخصص على إجراء مشاورات غري رمسية بـشأن هـذا البنـد                

  .الفرعي
مـايو، دعـت   / أيـار ٢٢ويف اجللسة الرابعة للفريق العامل املخصص، املعقودة يف          -١٢

. عمـال الرئيسة املؤقتة األطراف إىل إبداء آرائهم بشأن كيفية املضي يف اعتماد جـدول األ             
حتالف الـدول اجلزريـة      طرفاً ببيانات، من بينها بيانات جرى اإلدالء هبا باسم           ٣٠وأدىل  
           ، وجمموعـة  جمموعة الـسالمة البيئيـة    ، واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، و      الصغرية

  . طرفا٣٦ًتضم 
 جدول األعمـال    ويف اجللسة اخلامسة للفريق العامل املخصص، أُقر بالصيغة التالية          -١٣
  :)٢(املنقَّح

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  انتخاب أعضاء املكتب؛  )أ(
  إقرار جدول األعمال؛  )ب(
  .تنظيم أعمال الدورة  )ج(

  :)٣(١٧-م أ/١تنفيذ مجيع عناصر املقرر   -٣
  ؛٦ إىل ٢املسائل املتصلة بالفقرات من   )أ(
  .٨ و٧املسائل املتصلة بالفقرتني   )ب(

  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥

مايو، طلـب   / أيار ٢٥وأثناء اجللسة اخلامسة للفريق العامل املخصص، املعقودة يف           -١٤
، باسم جمموعة من األطراف، إيراد النص التايل الـذي          ) البوليفارية -مجهورية  (ممثل فرتويال   

         ينبغي فحص عملية تنفيذ   : "كحاشية جلدول األعمال، يف تقرير الدورة     أصالً  قد اقُترح   كان  
‘ العقد شـريعة املتعاقـدين    ‘ على أساس امتثاله للقانون الدويل، وفقاً ملبدأ         ١٧-م أ /١املقرر  

         وخاصة وفقاً لالستثناء املتعلق بعدم األداء املتصل باالحترام واالمتثـال الكـاملني التفاقيـة             
__________ 

 .FCCC/ADP/2012/L.1 الوثيقة يرد يف )٢(
 ومبوجب االتفاقية، دون املساس مبوقف أي طرف أو بعمـل           ١٧-م أ /١سُينظر يف هذا البند يف سياق املقرر         )٣(

). ب(٣واآلخر بالفقرة   ) أ(٣وقد ُشرع يف مسارين للعمل، يتعلق أحدمها بالفقرة         . اهليئتني الفرعيتني األخريني  
 .خرى عند احلاجةوقد ُينظر يف حتديد مسارات عمل أ
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و التابع هلا، خبصوص األطراف الـيت هـي         األمم املتحدة بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوت      
  ".أطراف يف كال الصكني

  .ويف اجللسة اخلامسة أيضاً، أدىل ممثال طرفني اثنني ببيانني  -١٥
والتزم السيد موسكار، املمثل لكال الرئيسني املتشاركني يف مالحظاتـه اخلتاميـة،              -١٦

بإجراء مشاورات مع األطراف بشأن ختطيط العمل يف إطار مسارات عمل الفريق العامـل              
  .املخصص قبل اجتماعه القادم

  تنظيم أعمال الدورة  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 ه، اقترح الفريق العامل املخصص إجراء مزيد من النظـر يف           أعال ١٥عمالً بالفقرة     -١٧
  .مسألة تنظيم األعمال إىل حني انعقاد االجتماع القادم

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

، عقد حلقة عمل بـشأن      ١٧-م أ /١ من مقرره    ٨قرر مؤمتر األطراف، يف الفقرة        -١٨
والعروض املقدمة . ٢٠١٢مايو / أيار٢١وقد ُعقدت حلقة العمل يف . ى الطموح زيادة مستو 

هي مجيعاً متاحة على املوقع الشبكي التفاقيـة تغـري    )٤(يف حلقة العمل وتقرير احللقة نفسها    
  .)٥(املناخ هي

  مسائل أخرى  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤البند (

 .مل ُتثر أو مل ُتبحث أي مسائل أخرى -١٩

  تقرير الدورة  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

مايو، وبناء على مقَتَرح مقدم من الرئيسني       / أيار ٢٥يف اجللسة اخلتامية، املعقودة يف        -٢٠
املتشاركْين، أذن الفريق العامل املخصص للمقرر إكمال تقرير الدورة، بتوجيه من الرئيسْين            

  .املتشاركْين ومبساعدة من األمانة
__________ 

 .FCCC/ADP/2012/INF.1 الوثيقة )٤(
 .http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2012/workshop/6663.php: الرابط الشبكي )٥(
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  يق أعمال الدورةتعل  -سادساً  
مـايو، وجـه    / أيـار  ٢٥يف اجللسة اخلامسة للفريق العامل املخصص، املعقودة يف           -٢١

  .الرئيسان املتشاركان الشكر إىل الوفود على إسهاماهتا وشكرا األمانة على الدعم املقدم منها
أن تغـري   السيدة فيغويريس، األمينة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة بش       وأدىل ببيانات     -٢٢

 والـصني،  ٧٧  ل ا طرفاً، مبا يف ذلك بيانات جرى اإلدالء هبا باسم جمموعة      ٢٠املناخ، وممثلو   
، واجملموعـة   حتالف الدول اجلزرية الصغرية   وجمموعة آسيا واحمليط اهلادئ، وأقل البلدان منواً، و       

جمموعة السالمة  اجلامعة، وجمموعة الدول األفريقية، واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، و         
التحالف البوليفاري مـن    ، وجمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، وأربعة أعضاء من          البيئية

، وجمموعة دول أوروبا الشرقية،      معاهدة التجارة بني الشعوب    -أجل شعوب أمريكا الالتينية     
ـ    و طرفاً،   ٣٨وجامعة الدول العربية، وجمموعة من        ٣٢، و طىمنظومة التكامل ألمريكا الوس

  .البلدان النامية اجلبلية غري الساحلية، وجمموعة ائتالف أمم الغابات املطريةمن عضواً 
عمـال الفريـق العامـل      ألوشكر الرئيسان املتشاركان الرئيسة املؤقتة على قيادهتا          -٢٣

  .املخصص باقتدار
عين مبنهاج  املخصص امل العامل  مث أعلن الرئيسان املشاركان تعليق أعمال دورة الفريق           -٢٤

  .ديربان للعمل املعّزز
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Annex I  
[English only] 

 Agreement concerning the election of officers of the Bureau of the Ad 
Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action1 

President of COP 17 and CMP 7  

Bonn, 25 May 2012   

Dear Madam President,   

Following further consultations by the Coordinators of regional groups, we would like to inform 
you that pending endorsement by the Conference of the Parties at its eighteenth session (COP 18) 
in Doha, an agreement has been reached concerning the election of officers of the Bureau of the Ad 
Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP).  This arrangement is 
outlined in the attached annex.   

The arrangement is based on the principles that would guide the election process of the ADP 
Bureau, which were agreed by Coordinators of all regional groups during the consultations held in 
Bonn, as you informed Parties at the ADP plenary meeting this morning.  The arrangement would 
be applied on an interim basis by the ADP, pending endorsement by COP 18.  The ADP, in its 
report of this session, would recommend to COP 18 to endorse the arrangement.   

We would greatly appreciate if through Ambassador Nozipho J. Mxakato-Diseko (Ambassador at 
Large for COP 17/CMP 7), the ADP could be informed at its plenary today of this arrangement, 
and invite the ADP to agree to it, and to forward it to COP 18 for endorsement by the COP.   

This arrangement has been agreed by the Coordinators of the regional groups, as confirmed by the 
signatures below.   

Please accept, Madam President, the assurances of our highest consideration.  

Original signed by:  
Coordinator of the Group of African States on behalf of the African States  
Coordinator of the Group of Asia-Pacific States on behalf of the Asia-Pacific States  
Coordinators of the Group of Eastern European States on behalf of the Eastern European States  
Coordinator of the Group of Latin American and Caribbean States on behalf of the Latin American 
and Caribbean States  
Coordinators of the Group of Western European and other States on behalf of the Western 
European and other States 

Annex 
 Non-Annex I Co-Chair Annex I Co-Chair Rapporteur 
2012/2013 Dr J. Mauskar   

(Asia-Pacific)  
(Bonn 2012– end Bonn 2013)  

Mr H. Dovland  
(WEOG) 

Mr O. Shamanov  
(EEG) 

2013 Mr K. Kumarsingh   
(GRULAC)  
(end Bonn– COP) 

Annex I Non-Annex I 

2014 Mr K. Kumarsingh   
(GRULAC)  
(COP – COP) 

Annex I Annex I 

2015 (Africa)  
(COP – COP) 

Annex I Non-Annex I 

__________ 

 1 For further information regarding the election of the Bureau of officers of the Ad Hoc Working Group 
on the Durban Platform for Enhanced Action, see 
<http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php>. 
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  املرفق الثاين

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

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

  ة التنفيذيةاألمين
FCCC/ADP/2012/MISC.1 

 Add.1و
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 

 Add.1و
Views on a workplan for the Ad Hoc Working Group on 

the Durban Platform for Enhanced Action. Submissions 

from Parties 

FCCC/ADP/2012/L.1 جدول األعمال املؤقت 

FCCC/ADP/2012/L.2          مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان
 دورته األوىل املعقودة يف بون يف الفترة مـن          عنللعمل املعّزز   

 ٢٠١٢مايو / أيار٢٥ إىل ١٧

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/CP/2011/9و Add.1 

 Add.2و
رير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة املعقودة يف         تق

 ١١نـوفمرب إىل    / 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 

        


