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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز
  ، اجلزء الثاينالدورة األوىل

  *-نوفمرب / تشرين الثاين٢٧الدوحة، 
   من جدول األعمال٣البند 

  ١٧-م أ/١قرر املتنفيذ مجيع عناصر 

  ختطيط العمل    

  مشروع استنتاجات مقّدم من الرئيسني املتشاركني     
) فريق منهاج ديربـان   (أعرب الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز            -١

، ورّحـب   )١(عن تقديره لإلسهامات املقدمة من األطراف واملنظمات املعتمدة بـصفة مراقـب           
دار بني األطراف يف دورته األوىل، وكذلك أثناء الدورة اإلضافية غري الرمسيـة      اآلراء الذي    بتبادل

، ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٥أغـسطس إىل    / آب ٣٠املعقودة يف بانكوك، بتايلند، يف الفترة من        
  .)٢(وبامللخصني اللذين أُعّدا بشأن مناقشات اجتماعي املائدة املستديرة اللذين عقدمها الفريق

 أعاله، خطط فريـق     ١ اإلسهامات واملناقشات املشار إليها يف الفقرة        واستناداً إىل   -٢
 من الوثيقة   ١٣ وجلدول أعماله الوارد يف الفقرة       ١٧-م أ /١منهاج ديربان عمله وفقاً للمقرر      

FCCC/ADP/2012/2.  
__________ 

سُيحّدد موعد اختتام اجلزء الثاين من الدورة األوىل للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان للعمـل                   *  
  .املعّزز يف الوقت املناسب

: العنوان التايليف  اإلضافية متاحة وإسهاماهتاآراء األطراف  )١(
<http://unfccc.int/bodies/awg/items/6656.php>.  

  : العنوان التايليفتمدة بصفة مراقب وإسهاماهتا متاحة آراء املنظمات املع
<http://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/adp/items/7023.php>. 

يف منهاج ديربـان  تقرير حلقة العمل املتعلقة بتعزيز مستوى الطموح املعقودة أثناء الدورة األوىل لفريق      يرد   )٢(
  : العنوان التايلأما ملخصا اجتماعي املائدة املستديرة فهما متاحان يف . FCCC/ADP/2012/INF.1: الوثيقة

<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/session/7055.php>.  
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وأعرب الفريق عن عزمه على إكمال عمله يف أقرب وقت ممكن ويف أجل أقـصاه                 -٣
  .٢٠١٥عام 
، ٢٠١٣لفريق على املضي قدماً بصورة فورية يف مناقشاته اجلوهرية يف عام            واتفق ا   -٤

  :أثناء الدورات املقرر عقدها، وذلك وفق ما يلي
باالقتران مع الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئـة              )أ(  

  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛
 التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملـؤمتر         باالقتران مع الدورة    )ب(  

اجتمـاع  /مؤمتر األطراف (األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         
  ؛)األطراف
 ٣أبريـل إىل اجلمعـة      / نيـسان  ٢٩يف بون، بأملانيا، يف الفترة من االثنني          )ج(  

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٣ إىل اجلمعة سبتمرب/ أيلول٩أو من االثنني /، و٢٠١٣مايو /أيار
 ٢٠١٤واتفق فريق منهاج ديربان أيضاً على أن يعقد دورتني على األقل يف عـام                 -٥

 باالقتران مع الدورتني األربعني والثانية واألربعني لكل مـن اهليئـة           ٢٠١٥ودورتني يف عام    
ذلك الدورتني العـشرين    الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وك       

واحلادية والعشرين ملـؤمتر األطـراف، والـدورتني العاشـرة واحلاديـة عـشرة ملـؤمتر                
 مدى احلاجة إىل عقد أي      ٢٠١٣وسيقرر الفريق قبل هناية عام      . اجتماع األطراف /األطراف

 مدى احلاجة إىل عقد أي      ٢٠١٤، كما سيقرر قبل هناية عام       ٢٠١٤دورات إضافية يف عام     
  .٢٠١٥إضافية يف عام دورات 

ودعا الفريق األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل تقدمي معلومـات وآراء              -٦
  .ومقترحات بشأن عمله قبل كل دورة

أن تؤدي العملية إىل     اليت قرر فيها     ١٧-م أ /١ من املقرر    ٦وأشار الفريق إىل الفقرة       -٧
تند إليه إىل تقرير التقييم اخلامس للهيئة       رفع مستوى الطموح يف األهداف وأن تستند فيما تس        

 وعمـل   ،٢٠١٥-٢٠١٣احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، ونتائج اسـتعراض الفتـرة           
  .الفرعيتني اهليئتني

  .٢٠١٣وقرر الفريق االنتقال إىل أسلوب عمل أكثر تركيزاً يف عام   -٨
ة واسعة يف مناقشات    واتفق الفريق على أن يشجع مشاركة ممثلي األطراف مشارك          -٩

 أدناه، وعلـى    ١٤ و ١٢اجتماعات املائدة املستديرة وحلقات العمل املشار إليها يف الفقرتني          
  .إتاحة فرص لكي تشارك فيها املنظمات املعتمدة بصفة مراقب

وطلب فريق منهاج ديربان إىل األمانة أن تتيح على املوقع الشبكي التفاقية األمـم                -١٠
 أعـاله ويف  ٦شأن تغري املناخ إسهامات األطراف املشار إليها يف الفقـرة           املتحدة اإلطارية ب  

  . أدناه١٥ و١٣الفقرتني 
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 وأحاط الفريق علماً بتقديرات تأثري امليزانية باألنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة عمالً             -١١
ر  أدناه، ال سيما يف دورته أو دورتيه املقـر         ١٧ و ١٦ و ١٤ و ١٢ أعاله والفقرات    ٤بالفقرة  

، ٢٠١٣مايو  / أيار ٣أبريل إىل اجلمعة    / نيسان ٢٩عقدمها يف بون بأملانيا يف الفترة من االثنني         
أن وطلب الفريـق    . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٣سبتمرب إىل اجلمعة    / أيلول ٩أو من االثنني    /و

  ودعـا  .فر املوارد املاليـة   ااملطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتو     باإلجراءات  األمانة  تضطلع  
املقرر عقدمها يف بون األمينة التنفيذية إىل اختاذ ما يلزم من ترتيبات لتيسري الدورة أو الدورتني        

أو مـن  /، و٢٠١٣مـايو  / أيـار ٣أبريل إىل اجلمعة / نيسان٢٩بأملانيا يف الفترة من االثنني  
والحظ أنه يف حـال عـدم       . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٣سبتمرب إىل اجلمعة    / أيلول ٩ االثنني

 لدورته املقـرر    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٣١افر ما يكفي من التربعات أو التعهدات حبلول         تو
 ٣٠أو حبلول   /، و ٢٠١٣مايو  / أيار ٣أبريل إىل اجلمعة    / نيسان ٢٩عقدها يف الفترة من االثنني      

 ١٣ اجلمعة   سبتمرب إىل / أيلول ٩ لدورته املقرر عقدها يف الفترة من االثنني         ٢٠١٣أبريل  /نيسان
، فسيتعذر على األمانة اختاذ الترتيبات الالزمة، مما قد يسفر عن تكبـد           ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول

  .تكاليف إلغاء فيما يتصل باملرافق احملجوزة

  ١العمل مسار   -ألف  
، أن  ٢٠١٥ املتعلق باتفاق عـام      ١قرر فريق منهاج ديربان، يف إطار مسار العمل           -١٢

، ودعا ٢٠١٣يرة وحلقات عمل أثناء فترة انعقاد الدورة يف عام يعقد اجتماعات مائدة مستد
، القضايا املركزة الـيت سـتناقش يف        ٢٠١٣رئيسيه املتشاركني إىل أن حيددا، يف أوائل عام         

اجتماعات املائدة املستديرة وحلقات العمل تلك، مع مراعاة اإلسهامات املـشار إليهـا يف              
  . أدناه١٣الفقرة 
طراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانـة،           ودعا الفريق األ    -١٣

، معلومات وآراء ومقترحات بشأن املسائل املتـصلة بعملـه،          ٢٠١٣مارس  / آذار ١حبلول  
فيها التخفيف والتكيف والتمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القـدرات وشـفافية             مبا

  :ب من قبيل ما يلياإلجراءات والدعم، وأن تتناول فيها جوان
  تطبيق مبادئ االتفاقية على فريق منهاج ديربان؛  )أ(  
االستناد إىل التجارب والدروس املستفادة من عمليات أخـرى يف إطـار              )ب(  

  االتفاقية ومن عمليات أخرى متعددة األطراف، حسب االقتضاء؛
   وبنيته وتصميمه؛٢٠١٥نطاق اتفاق عام   )ج(  
  .جراءات املزمع اختاذهاسبل تعريف وإبراز اإل  )د(  



FCCC/ADP/2012/L.4 

GE.12-71376 4 

  ٢العمل مسار   -باء  
 املتعلق مبستوى الطموح يف الفترة      ٢قرر فريق منهاج ديربان، يف إطار مسار العمل           -١٤

، أن يعقد اجتماعات مائدة مستديرة وحلقات عمل، مبا فيها تلك املشار            ٢٠٢٠ما قبل عام    
، ٢٠١٣أن حيددا، يف أوائـل عـام         أدناه، ودعا رئيسيه املتشاركني إىل       ١٦إليها يف الفقرة    

القضايا املركزة اليت ستناقش يف اجتماعات املائدة املستديرة وحلقات العمل تلك، مع مراعاة             
  . أدناه١٥اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة 

ودعا الفريق األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانـة،               -١٥
، معلومات وآراء ومقترحات بشأن اإلجـراءات واملبـادرات         ٢٠١٣مارس  / آذار ١حبلول  

واخليارات الرامية إىل تعزيز مستوى الطموح، بوسائل منها خطة العمـل املتعلقـة بتعزيـز               
وقد تـود   . ٢٠١٣مستوى الطموح يف جمال التخفيف، ومع التركيز بصفة خاصة على عام            

درات واخليارات الرامية إىل تعزيز مـستوى       األطراف، يف إسهاماهتا املتعلقة باإلجراءات واملبا     
  :الطموح، أن تنظر يف اجلوانب التالية

  تطبيق مبادئ االتفاقية على فريق منهاج ديربان؛  )أ(  
  الفوائد يف جمايل التخفيف والتكيف؛  )ب(  
  العقبات وسبل التغلب عليها وحوافز اإلجراءات؛  )ج(  
  .أجل دعم التنفيذالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات من   )د(  

ويعتزم فريق منهاج ديربان عقد سلسلة من حلقات العمـل، آخـذاً يف اعتبـاره                 -١٦
، وميكن  ٢٠١٣وستبدأ حلقات العمل يف عام      .  أعاله ١٥اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة      

أن ُتسهم بأمور منها حتديُد املبادرات واإلجراءات الكفيلة بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة            
  .ختفيضاً سريعاً ومنصفاً وجمدياً من حيث التكلفة، وحفُز تنفيذ تلك املبادرات واإلجراءات

وطلب فريق منهاج ديربان إىل األمانة أن تعّد ورقة تقنية جتّمع فيها معلومات عـن                 -١٧
أوجه استفادة جمال التخفيف من إجراءات ومبادرات وخيارات تعزيز مستوى الطمـوح يف             

وطلب الفريق أيـضاً إىل     .  أعاله ١٥ردة يف اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة        هذا اجملال الوا  
األمانة أن تتيح الصيغة األوىل من الورقة التقنية قبل دورته املقرر عقدها باالقتران مع الدورة               
  .الثامنة والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

       


