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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز
  الثانيةالدورة 

  ٢٠١٣مايو / أيار٣ - أبريل/ نيسان٢٩بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٢البند 

  املسائل التنظيمية
   جدول األعمالإقرار

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  *ة التنفيذيةمذكرة مقدمة من األمين    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

  :)١(١٧-م أ/١تنفيذ مجيع عناصر املقرر   -٣

__________ 

 .قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد بسبب تأخر تأكيد انعقاد الدورة  *  
 ومبوجب االتفاقية، دون املساس مبوقف أي طرف أو بعمل          ١٧-م أ /١سُينظر يف هذا البند يف سياق املقرر         )١(

). ب(٣واآلخر بالفقرة   ) أ(٣وقد ُشرع يف مسارين للعمل، يتعلق أحدمها بالفقرة         . ألخرىاهليئات الفرعية ا  
 .وميكن أن ُينظر يف حتديد مسارات عمل أخرى عند احلاجة
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  ؛٦ إىل ٢املسائل املتصلة بالفقرات من   )أ(  
  .٨ و٧املسائل املتصلة بالفقرتني   )ب(  

  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥

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

سري على ، مما ي االتفاقيةانوين مبوجبنص حمصلة متفق عليه ذو أثر قأو صك قانوين آخر أو      
فريـق   (عين مبنهاج ديربان للعمل املعزز    الفريق العامل املخصص امل   خالل  مجيع األطراف، من    

إطالق خطة  وقرر مؤمتر األطراف أيضاً      .)٢(الذي أنشئ مبوجب املقرر نفسه    ) منهاج ديربان 
 ديـد واسـتطالع    من أجـل حت     الطموح يف أهداف التخفيف    عمل بشأن النهوض مبستوى   

    مـستويات الطمـوح   سد الفجوة يف    اءات اليت ميكن أن تؤدي إىل       خيارات طائفة من اإلجر   
  .)٣(من اجلهود يف جمال التخفيفممكن مبا يكفل بذل مجيع األطراف أكرب قدر 

عملـه علـى سـبيل      أن يبدأ فريق منهاج ديربـان       وقرر مؤمتر األطراف كذلك       -٢
 عمله يف أقرب وقت ممكن وقبـل        يكمل ن وأ ٢٠١٢ عام   االستعجال يف النصف األول من    

نص احملصلة  صك القانوين أو     أو ال  الربوتوكوللكي يعتمد مؤمتر األطراف ذلك       ٢٠١٥عام  
وتطبيقه ابتداء من   ه  احلادية والعشرين حبيث يبدأ نفاذ     تهيف دور وذا األثر القانوين،     تفق عليه امل

  .)٤(٢٠٢٠عام 
دورته الثامنة عشرة، أن ينظر فريق منـهاج ديربـان يف           وقرر مؤمتر األطراف، يف       -٣

عناصر مشروع نص تفاوضي يف أجل أقصاه موعد دورته املزمع عقدها باالقتران مع الدورة              
  .)٥(٢٠١٥مايو /العشرين ملؤمتر األطراف، من أجل إتاحة نص تفاوضي قبل حلول أيار

 ٢٩أملانيا يف الفترة من االثـنني   بيف بونلفريق منهاج ديربان    وسُتعقد الدورة الثانية    -٤
، على حنو ما اتفق عليه الفريق يف اجلزء الثاين من      ٢٠١٣مايو  / أيار ٣أبريل إىل اجلمعة    /نيسان

  .)٦(دورته األوىل

__________ 

 .٢، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٢(
 .٧، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٣(
 .٤، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٤(
 .٩، الفقرة ١٨-م أ/٢املقرر  )٥(
)٦( FCCC/ADP/2012/3، ٢٠ الفقرة.  
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -١  
جايانـت   يد، الـس  الثانية لفريق منهاج ديربان رئيساه املتشاركان     فتتح الدورةَ   يس  -٥

مركـز املـؤمترات     وذلك يف    ،)النرويج(والسيد هارالد دوفالند    ) اهلند(موريشفر موسكار   
  .أبريل/ نيسان٢٩ يف العاشرة من صباح يوم الدويل، بون،

  املسائل التنظيمية  -٢  

  انتخاب أعضاء املكتب  )أ(  
 صة مبكتب فريق  الترتيبات اخلا  ، يف دورته الثامنة عشرة،    أيد مؤمتر األطراف  : اخللفية  -٦

، مـدركاً أن ذلـك      FCCC/ADP/2012/2 من الوثيقة    ٧منهاج ديربان، كما ترد يف الفقرة       
 .)٧( املعمـول بـه    مشروع النظام الداخلي   من   ٢٧ من املادة    ٦ و ٥يشكل استثناًء للفقرتني    

وتنتهي مدة والية أعضاء املكتب بنهاية دورة فريق منهاج ديربان املقرر عقدها باالقتران مع              
اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة       للتنفيذ و الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئة الفرعية        

  .٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ إىل ٣ املقرر عقدمها يف الفترة من والتكنولوجية
سُيدعى فريق منهاج ديربان إىل انتخاب أعضاء مكتبه لدى انتـهاء مـدة             : اإلجراء  -٧

  .FCCC/ADP/2012/2 من الوثيقة ٧، على النحو املبني يف الفقرة والية أعضاء املكتب احلاليني

  إقرار جدول األعمال  )ب(  
  .سُيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة من أجل إقراره  -8

FCCC/ADP/2013/1    ـ    . جدول األعمال املؤقت وشروحه  ةمذكرة مقدمة من األمين
  ةالتنفيذي

  تنظيم أعمال الدورة  )ج(  
 االنتقـال إىل    ، يف اجلزء الثاين من دورتـه األوىل،       يق منهاج ديربان  فرقرر  : اخللفية  -٩

  .٢٠١٣أسلوب عمل أكثر تركيزاً يف عام 
أبريل حيـث  / نيسان٢٩ يف جلسة عامة افتتاحية يوم فريق منهاج ديربانسيجتمع  و  -١٠

 أن تـوجز  رجى من الوفود     ويُ .رئيسا الفريق جمموعات األطراف إىل اإلدالء ببيانات      سيدعو  

__________ 

)٧( FCCC/CP/1996/2. 
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تقدم نسخة ورقية إىل موظفي املؤمترات سلفاً لتيسري عمل         أن   و قدر اإلمكان ياناهتا الشفوية   ب
  .املترمجني الشفويني

ولالطالع على اجلدول الزمين املفصل واحملدَّث ألعمال فريق منهاج ديربان، ُيدعى             -١١
ضمن حملة عامة عن    املندوبون أيضاً إىل الرجوع إىل املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية الذي يت          

  .الدورة وُينشر فيه برناجمها اليومي
فريـق منـهاج     ا رئيس عدهاييت  إىل االطالع على املذكرة ال    أيضاً   ُتدعى األطراف و  -١٢

  .)٨(للوقوف على مزيد من املعلومات واملقترحات بشأن تنظيم أعمال الدورةديربان 
اهليئة الفرعية  املقدمة من   توصيات  ل ل  وفقاً منهاج ديربان فريق  الثانية ل وسُتنظّم الدورة     -١٣

  . )٩( والرابعة والثالثنيها الثانية والثالثنيييف دورتللتنفيذ 
 ٣منهاج ديربـان يـوم      فريق  ويعتزم الرئيسان اقتراح تعليق أعمال الدورة الثانية ل         -١٤
اهليئة  للتنفيذ و  مايو واستئنافها باالقتران مع الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئة الفرعية          /أيار

   / حزيـران  ١٤ إىل   ٣ املقرر عقدمها يف الفترة مـن        الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   
  .٢٠١٣يونيه 
  .سُيدعى فريق منهاج ديربان إىل املوافقة على تنظيم أعمال الدورة: اإلجراء  -١٥

FCCC/ADP/2013/1    ـ    . جدول األعمال املؤقت وشروحه  ةمذكرة مقدمة من األمين
  ةتنفيذيال

  ١٧-م أ/١ملقرر تنفيذ مجيع عناصر ا  -٣  

  ٦ إىل ٢ة بالفقرات من صلاملسائل املت  )أ(  
عملية ترمـي إىل وضـع      ،  ١٧-م أ /١أطلق مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : اخللفية  -١٦

    نص حمصلة متفق عليه ذي اثر قانوين مبوجـب االتفاقيـة،          بروتوكول أو صك قانوين آخر أو       
  .)١٠(فريق منهاج ديربان املنشأ مبوجب املقرر نفسهمجيع األطراف، من خالل على مبا يسري 

مائدة مناقشات  ري  جي، أن   اجلزء الثاين من دورته األوىل    قرر فريق منهاج ديربان، يف      و  -١٧
 الـذي  ١ وفقاً ملسار العمل ،٢٠١٣ يف عام اتحلقات عمل أثناء فترة انعقاد الدور   ومستديرة  

 .)١١()٢٠١٥اتفاق عام    (١٧ –م أ   /١ من املقرر    ٦ إىل   ٢ة بالفقرات من    يتناول املسائل املتصل  
__________ 

ها رئيسا فريق منهاج ديربان، لدى صدورها، يف املوقع الشبكي لالتفاقية حتت الرمز           سُتتاح املذكرة اليت يعدّ    )٨(
ADP.2013.1.InformalNote.  

)٩( FCCC/SBI/2010/10 و١٦٥ و١٦٤، الفقرتان ،FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة. 
  . ٢الفقرة ، ١٧-م أ/١ املقرر )١٠(
)١١( FCCC/ADP/2013/3 ٢٨، الفقرة . 
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سيجري تناوهلـا   ، القضايا املركزة اليت     ٢٠١٣رئيسيه إىل أن حيددا، يف أوائل عام        الفريق  ودعا  
املائدة املستديرة وحلقات العمل تلك، مع مراعاة اإلسهامات املـشار إليهـا يف              مناقشات   يف

  . أدناه١٨الفقرة 
دعا الفريق األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانـة،             و  -١٨

 ،)١٢(، معلومات وآراء ومقترحات بشأن املسائل املتصلة بعملـه     ٢٠١٣مارس  / آذار ١حبلول  
التخفيف والتكيف والتمويل وتطوير التكنولوجيـا ونقلـها وبنـاء          يشمل يف مجلة أمور      مبا

  : والدعم، وأن تتناول فيها جوانب من قبيل ما يليالقدرات وشفافية اإلجراءات
  ؛التفاقيةتطبيق مبادئ ا  )أ(  
من عمليات أخرى يف إطـار  املستخلصة التجارب والدروس ستفادة من  اال  )ب(  

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

مناقشاته املوضوعية بـشأن    إحراز تقدم يف    سُيدعى فريق منهاج ديربان إىل      : اإلجراء  -١٩
  .هذا البند، مع مراعاة مناقشات املائدة املستديرة وحلقات العمل املعقودة أثناء الدورة

  ٨ و٧املسائل املتصلة بالفقرتني   )ب(  
الفجوة الكـبرية   ،  ١٧ -م أ   /١، يف مقرره     ببالغ القلق  حظ مؤمتر األطراف  ال: اخللفية  -٢٠

 فيما يتصل   ٢٠٢٠ األطراف بتحقيقها حبلول عام      تلتزمبني األثر اإلمجايل لوعود التخفيف اليت       
ومسارات االنبعاثات اإلمجالية الـيت     من جهة،    ،باالنبعاثات السنوية العاملية من غازات الدفيئة     

 ١,٥ درجة احلرارة العاملية دون درجتني مئويتني أو         متوسطإلبقاء على ارتفاع    ترّجح احتمال ا  
وقرر مـؤمتر األطـراف    . ، من جهة أخرى   درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية       

حتديـد  إطالق خطة عمل بشأن النهوض مبستوى الطموح يف أهداف التخفيف مـن أجـل               
الطمـوح  يف مستوى هذا     فجوةالتسد  اليت ميكن أن     خيارات طائفة من اإلجراءات      واستطالع

  .)١٣(ن اجلهود يف جمال التخفيفكن ممبا يكفل بذل مجيع األطراف أكرب قدر مم
 ٢٠١٣يف عـام    يستطلع  أن حيدد و  قرر مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة عشرة،        و  -٢١

 ٢٠٢٠بل عام الفجوة يف الطموح قخيارات بشأن جمموعة من اإلجراءات اليت ميكن أن تسد       

__________ 

 موقـع االتفاقيـة التـايل       يفاملعلومات الواردة من األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقـب متاحـة             )١٢(
>http://unfccc.int/7398.php<. 

 .٧، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )١٣(
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 لضمان بذل أقصى جهود ممكنة يف جمال ٢٠١٤بغية حتديد أنشطة إضافية خلطة عمله يف عام      
  .)١٤(التخفيف مبوجب االتفاقية

 مائدة   مناقشات ريجيأن  يف اجلزء الثاين من دورته األوىل،       قرر فريق منهاج ديربان،     و  -٢٢
 من  ٨ و ٧بالفقرتني  ملسائل املتصلة   الذي يتناول ا   ٢العمل  وفقاً ملسار    حلقات عمل، ومستديرة  

رئيسيه إىل  الفريق  ودعا   .)١٥()٢٠٢٠قبل عام    مستوى الطموح يف الفترة ما     (١٧-م أ /١املقرر  
املائـدة  سيجري تناوهلـا يف مناقـشات   ، القضايا املركزة اليت  ٢٠١٣أن حيددا، يف أوائل عام      

  . أدناه٢٤ليها يف الفقرة املستديرة وحلقات العمل تلك، مع مراعاة اإلسهامات املشار إ
 ، بدايةً من  عقد سلسلة من حلقات العمل    على  عن عزمه    فريق منهاج ديربان     وأعرب  -٢٣
خبفـض  املبادرات واإلجـراءات الكفيلـة      حتدد   أن   ها، يف مجلة أمور،   ميكناليت  ،  ٢٠١٣عام  

فيـذ  ، وحتفّز تن  ومنصف وعاجل    من حيث التكلفة   سريع وجمدٍ  بشكلانبعاثات غازات الدفيئة    
  .)١٦(هذه املبادرات واإلجراءات

ودعا الفريق األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانـة،               -٢٤
، معلومات وآراء ومقترحات بشأن اإلجـراءات واملبـادرات         ٢٠١٣مارس  / آذار ١حبلول  

ـ             ة بتعزيـز   واخليارات الرامية إىل تعزيز مستوى الطموح، بوسائل منها خطة العمـل املتعلق
 وقد تود .)١٧(٢٠١٣مستوى الطموح يف جمال التخفيف، ومع التركيز بصفة خاصة على عام 

 إسهاماهتا املتعلقة باإلجراءات واملبادرات واخليارات الراميـة إىل تعزيـز            إطار األطراف، يف 
  :مستوى الطموح، أن تنظر يف اجلوانب التالية

 يف ذلك القدرة على التأقلم مع آثار        ، مبا الفوائد يف جمايل التخفيف والتكيف      )أ(  
  تغري املناخ؛

  العقبات وسبل التغلب عليها وحوافز اإلجراءات؛  )ب(  
  .التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات من أجل دعم التنفيذ  )ج(  

سُيطلب إىل الفريق أن يبدأ مناقشات لتحديد واستطالع خيارات بـشأن            :اإلجراء  -٢٥
، بغية حتديـد    ٢٠٢٠الفجوة يف الطموح قبل عام       ميكن أن تسد     جمموعة من اإلجراءات اليت   

  ؛٢٠١٤أنشطة إضافية خلطة عمله يف عام 
مراعـاة  وسُيدعى الفريق أيضاً إىل تعزيز مناقشاته املوضوعية بشأن هذا البند، مـع               -٢٦

  .مناقشات املائدة املستديرة وحلقات العمل املعقودة أثناء الدورة
__________ 

  .٥، الفقرة ١٨-م أ/٢املقرر  )١٤(
)١٥( FCCC/ADP/2012/3، ٣٠ الفقرة.  
)١٦( FCCC/ADP/2012/3 ٣٢، الفقرة.  
 موقـع االتفاقيـة التـايل       ظمات املعتمدة بصفة مراقـب متاحـة يف       املعلومات الواردة من األطراف واملن     )١٧(

>http://unfccc.int/7398.php<.  
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  مسائل أخرى  -٤  
  .حث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورةسُتب  -٢٧

  تقرير الدورة  -٥  
  .سُيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة لكي يعتمده فريق منهاج ديربان: اخللفية  -٢٨
لتقريـر واإلذن للمقـرِّر     سُيدعى فريق منهاج ديربان إىل اعتماد مشروع ا       : اإلجراء  -٢٩

  .ني ومبساعدة من األمانةوفق توجيهات الرئيسباستكماله 
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  املرفق

لفريق العامل املخصص املعين مبنهاج      ل الثانيةالوثائق اليت أعدت للدورة         
  زديربان للعمل املعزَّ

  ة للدورةّدعالوثائق املُ    
FCCC/ADP/2013/1    مذكرة مقدمة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  ة التنفيذيةمن األمين
  رةوثائق أخرى معروضة على الدو    

FCCC/CP/2012/3         تقرير الفريق العامل املخصص املعـين مبنـهاج
يربان للعمل املعزَّز عن اجلزء الثاين من دورتـه         د

 ٢٧األوىل، املعقودة يف الدوحة يف الفتـرة مـن    
 / كـانون األول   ٧نـوفمرب إىل    /تشرين الثـاين  

  ٢٠١٢ديسمرب 
FCCC/CP/2012/8 ،وAdd.1      امنة عـشرة   تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الث

 تـشرين   ٢٦املعقودة يف الدوحة يف الفترة مـن        
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٨نوفمرب إىل /الثاين

FCCC/CP/2011/9و ،Add.1        تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عـشرة 
 تـشرين   ٢٨الفترة مـن      يف املعقودة يف ديربان  

 كـــانون ١١نـــوفمرب إىل /ثـــاينال
  ٢٠١١ ديسمرب/األول

FCCC/CP/1996/2  مذكرة . اعتماد النظام الداخلي  : املسائل التنظيمية
 أعدهتا األمانة

        


