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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  *-نوفمرب/الثاين تشرين ٢٧، الدوحة
   من جدول األعمال٣البند 

  ١٧-م أ/١ ررتنفيذ مجيع عناصر املق

  ني املتشاركنيمشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز توصية    
عين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز، يف دورته األوىل، أن         قرر الفريق العامل املخصص امل      

  :  دورته الثامنة عشرةبأن يعتمد مشروع املقرر التايل يف يوصي مؤمتر األطراف

  ١٨-م أ/-املقرر مشروع     

  ديربان املضي قُدماً مبنهاج     
  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٧-م أ/١ إىل املقرر إذ يشري  
قد يكون غري قابـل للـزوال تواجهـه         اً  ملحاً   أن تغري املناخ ميثل هتديد     إذ يدرك و  

دى له مجيع األطراف علـى    ، وأنه بالتايل يتطلب أن تتص     كوكب األرض اجملتمعات البشرية و  
بني مجيع البلـدان    التعاون  وجه االستعجال، وإذ يقّر بأن الطبيعة العاملية لتغّير املناخ تتطلب           

 يف استجابة دولية فعالة ومناسبة، هبدف تسريع وتـرية          على أوسع نطاق ممكن ومشاركتها    
  خفض انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العاملي، 

__________ 

الثاين من الدورة األوىل للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج         سيحدد يف الوقت املناسب تاريخ اختتام اجلزء          *  
 .ديربان للعمل املعّزز
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 إىل الفجوة الكبرية بني األثر اإلمجايل لوعود التخفيف اليت تلتـزم         لقلقوإذ يشري ببالغ ا     
 فيما يتصل باالنبعاثات السنوية العاملية من غازات الدفيئة         ٢٠٢٠األطراف بتحقيقها حبلول عام     

ومسارات االنبعاثات اإلمجالية اليت ترّجح احتمال اإلبقاء على ارتفاع معدل درجـة احلـرارة              
  ، درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية١,٥تني مئويتني أو العاملية دون درج

 أن حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية سوف يتطلب تعزيز النظـام املتعـدد             وإذ يدرك   
  األطراف املطبق يف إطار االتفاقية الذي يقوم على قواعد حمددة،

  ،)١(٨-م أإ/- إىل املقرر وإذ يشري  
  ،)٢(١٨-م أ/-قرر إىل املاً وإذ يشري أيض  
  ،"املستقبل الذي نصبو إليه"، املعنون ٦٦/٢٨٨ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري كذلك  
عـين  الفريق العامل املخصص امل   بالبداية الناجحة ألعمال     مع التقدير  رحبي  -١  

وض النـه مبنهاج ديربان للعمل املعّزز، باعتبارها مسألة ملحة، مبا فيها خطة العمل املتعلقة ب            
  ؛٢٠١٢ والتقدم احملرز يف عام مبستوى الطموح يف أهداف التخفيف

عين مبنـهاج    العامل املخصص امل   على الترتيب اخلاص مبكتب الفريق    يوافق    -٢  
 أن ذلك   ، مدركاً FCCC/ADP/2012/2 من الوثيقة    ٧ديربان للعمل املعّزز، كما يرد يف الفقرة        

   به؛مشروع النظام الداخلي املعمولن  م٢٧ من املادة ٦ و٥يشكل استثناء للفقرتني 
عين مبنهاج   العامل املخصص امل   قره الفريق أ جبدول األعمال الذي     حييط علماً   -٣  

 بدء  يشمل، مبا   FCCC/ADP/2012/2 من الوثيقة    ١٣الفقرة  يف  يرد  كما  ديربان للعمل املعّزز،    
 ١٧-م أ /١املقـرر    من   ٦ إىل   ٢مسارين للعمل يتعلق أحدمها باملسائل املتصلة بالفقرات من         

من ) ب(٣البند  ( من املقرر نفسه     ٨ و ٧اآلخر بالفقرتني   و،  )من جدول األعمال  ) أ(٣البند  (
  ؛)جدول األعمال

بروتوكول أو صك قانوين آخر أو وثيقـة متفـق           على اعتماد     العزم يعقد  -٤  
 إليه فيما يلي باتفاق     يشار(هلا قوة قانونية مبوجب االتفاقية تسري على مجيع األطراف          عليها  
 كانون  ٢من يوم األربعاء    يف الفترة   يف دورته احلادية والعشرين، املزمع عقدها       ) ٢٠١٥عام  
، وعلـى أن يـصبح هـذا    ٢٠١٥ديسمرب  / كانون األول  ١٣ األحدديسمرب إىل يوم    /األول

  ؛٢٠٢٠يوضع موضع التنفيذ ابتداًء من عام  وأن االتفاق سارياً
 خيـارات بـشأن جمموعـة مـن         ٢٠١٣أن حيدد ويبحث يف عام      يقرر    -٥  

 بغية حتديد أنشطة إضافية     ٢٠٢٠ يف الطموح قبل عام      الفجوةاإلجراءات اليت ميكن أن تسد      
__________ 

 بوصفه اجتماع    من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل      ٥مشروع مقرر مقترح لكي ُيعتمد يف إطار البند          )١(
 .األطراف يف بروتوكول كيوتو

 .ل مؤمتر األطراف من جدول أعما٥مشروع مقرر مقترح لكي ُيعتمد يف إطار البند  )٢(



FCCC/ADP/2012/L.5 

3 GE.12-71383 

 لضمان أن تبذل مجيع األطراف أقصى ما ميكن من اجلهـود يف             ٢٠١٤خلطة عمله يف عام     
 التخفيف مبوجب االتفاقية، مع التركيز على أمهية وسـائل التنفيـذ بالنـسبة جلميـع          جمال

  األطراف، ال سيما البلدان األطراف النامية؛
عين مبنهاج ديربان للعمـل  العامل املخصص امل بتخطيط عمل الفريق     يرحب  -٦  
تخفيـف  ما يـشمل، ال   في، الذي يشمل،    FCCC/ADP/2012/L.4 يرد يف الوثيقة     كمااملعّزز،  

اإلجـراءات،   والتكيف، والتمويل، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، وشـفافية        
  والدعم؛
  أمهية املشاركة الرفيعة املستوى فيما خيص املسائل املتـصلة بـاملقرر          يؤكد    -٧  

  ؛١٧-م أ/١
 بإعالن األمني العام لألمم املتحدة يف الدورة الثامنة عـشرة ملـؤمتر           يرحب  -٨  

 بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول        اف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل     األطر
  ؛٢٠١٤دعوة زعماء العامل إىل االجتماع يف عام عن اعتزامه  كيوتو

 أن ينظر الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز يف            يقرر  -٩  
 بالتزامن مع الدورة    عقدها املزمع   عناصر مشروع نص تفاوضي يف أجل أقصاه موعد دورته        

ديسمرب إىل  / كانون األول  ٣يوم األربعاء    من   املقرر عقده يف الفترة   العشرين ملؤمتر األطراف،    
، من أجل إتاحة نص تفاوضي قبـل حلـول          ٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ١٤ األحديوم  
  .٢٠١٥مايو /أيار

        
  


