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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة الثامنة عشرة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٦الدوحة، 
   من جدول األعمال٥البند 

  ان للعمل املعززتقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديرب

  النهوض مبنهاج ديربان    

  مقترح مقدم من الرئيس    

  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     

  النهوض مبنهاج ديربان    

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

، وأنه بالتايل يتطلب أن تتصدى له مجيع األطراف علـى          األرض كوكباجملتمعات 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    
  لصعيد العاملي، خفض انبعاثات غازات الدفيئة على ا

 إىل الفجوة الكبرية بني األثر اإلمجايل لوعود التخفيف اليت تلتـزم         وإذ يشري ببالغ القلق     
 فيما يتصل باالنبعاثات السنوية العاملية من غازات الدفيئة         ٢٠٢٠األطراف بتحقيقها حبلول عام     

عدل درجـة احلـرارة     ومسارات االنبعاثات اإلمجالية اليت ترّجح احتمال اإلبقاء على ارتفاع م         
  ، درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية١,٥العاملية دون درجتني مئويتني أو 
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 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/-إىل املقرر اً وإذ يشري أيض  
بأن عمل الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز ينبغي           وإذ يسلم     

  أن يسترشد مببادئ االتفاقية،
مبنهاج ديربان للعمل املعزز      الفريق العامل املعين   نجاحبيرحب ببالغ التقدير      -١  

 سبيل االستعجال، مبا يشمل خطة العمل املتعلقة برفـع مـستوى            يف استهالل أعماله على   
  ؛٢٠١٢الطموح يف جمال التخفيف، وبالتقدم احملرز يف عام 

مبنهاج ديربـان للعمـل      الفريق العامل املعين   الترتيب اخلاص مبكتب     يؤيد  -٢  
ـ FCCC/ADP/2012/2 من الوثيقة ٧املعزز، على النحو املبني يف الفقرة       هـذا   بـأن  سلماً، ُم

 من مشروع النظـام الـداخلي       ٢٧ من القاعدة    ٦ و ٥ من الفقرتني    الترتيب يشكل استثناءً  
  ؛املعمول به
مبنهاج ديربان   الفريق العامل املعين  جبدول األعمال الذي اعتمده      حييط علماً   -٣  

، مبا يـشمل    FCCC/ADP/2012/2 من الوثيقة    ١٣للعمل املعزز، على النحو املبني يف الفقرة        
 من  ٦ إىل   ٢الشروع يف برناجمي العمل، اللذين يتعلق أحدمها باملسائل املتصلة بالفقرات من            

 ٨ و ٧والثاين باملسائل املتصلة بالفقرتني     ) من جدول األعمال  ) أ(٣البند   (١٧-م أ /١املقرر  
  ؛)من جدول األعمال) ب(٣البند (من املقرر ذاته 

 دورته احلادية والعشرين املقرر عقـدها يف        على أن يعتمد، يف   يعقد العزم     -٤  
، ٢٠١٥ديـسمرب   / كانون األول  ١٣ديسمرب  إىل األحد     / كانون األول  ٢الفترة من األربعاء    

 عليها هلا قوة قانونية يف إطار االتفاقية تـسري          اً آخر أو وثيقة متفق    اً قانوني اً أو صك  بروتوكوالً
  ؛٢٠٢٠ من عام ذها اعتباراً، وعلى أن يبدأ نفاذها وتنفيعلى مجيع األطراف

 خيـارات بـشأن جمموعـة مـن         ٢٠١٣ أن حيدد ويبحث يف عام       يقرر  -٥  
          الطموح على مـدى الفتـرة مـا قبـل          تتدارك قصور مستوى  اإلجراءات اليت ميكنها أن     

، مبا يكفل بذل أكـرب  ٢٠١٤، بغية حتديد املزيد من األنشطة خلطة عمله يف عام ٢٠٢٠عام  
  ؛يف إطار االتفاقيةالتخفيف هود قدر ممكن من ج

__________ 

 من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه       ٥مشروع مقرر ُيقترح اعتماده يف إطار البند         )١(
 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 .راف من جدول أعمال مؤمتر األط٥مشروع مقرر ُيقترح اعتماده يف إطار البند  )٢(
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، على  مبنهاج ديربان للعمل املعزز    الفريق العامل املعين   بتخطيط عمل    يرحب  -٦  
لق بأمور منها التخفيـف والتكيـف   عيتا ، فيم FCCC/ADP/2012/L.4النحو املبني يف الوثيقة     

  ؛والتمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات وشفافية العمل والدعم
  ؛١٧-م أ/١  على أمهية املشاركة رفيعة املستوى يف املسائل املتصلة باملقرريشدد  -٧  
 بإعالن األمني العام لألمم املتحدة يف الدورة الثامنة عـشرة ملـؤمتر           يرحب  -٨  

األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول             
  ؛٢٠١٤ العامل يف عام كيوتو عن عقد اجتماع لقادة

 يف عناصـر    مبنهاج ديربان للعمل املعزز    الفريق العامل املعين  أن ينظر   يقرر    -٩  
 مع الدورة العشرين    بالتزامنمشروع نص تفاوضي يف أجل أقصاه موعد دورته املقرر عقدها           

 ١٤ديسمرب إىل األحـد     / كانون األول  ٣ملؤمتر األطراف املقرر عقدها يف الفترة من األربعاء         
  .٢٠١٥مايو /، بغية إتاحة نص تفاوضي قبل أيار٢٠١٤ديسمرب /كانون األول

        


