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 ارية بشأناالتفاقية اإلط
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز
  الدورة الثانية، اجلزء الثاين

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 
   من جدول األعمال٣البند 

  ١٧- أم /١تنفيذ مجيع عناصر املقرر 

  ١٧-م أ/١تنفيذ مجيع عناصر املقرر     

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسني املتشاركني    
إىل ) الفريـق  (عين مبنهاج ديربان للعمـل املعـّزز      لفريق العامل املخصص امل   أشار ا   -١

  .١٨-م أ/٢ و١٧-م أ/١ املقررين
، )١( من دورته األوىل   وأشار الفريق إىل االستنتاجات اليت خلُص إليها يف اجلزء الثاين           -٢

 باإلضافة إىل الدورات املقرر     ٢٠١٤واتفق على ضرورة عقد دورة واحدة على األقل يف عام           
عقدها بالتزامن مع دوريت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،         

طراف يف بروتوكـول    فضالً عن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ         
كيوتو، واتفق كذلك على النظر جمدداً، أثناء اجلزء الثالث من دورته الثانية، يف احلاجـة إىل                

  .عقد دورات إضافية
وطلب الفريق إىل األمانة أن حتجز مكاناً مالئماً لعقد دورة إضافية يف النصف األول                -٣

. صف الثاين من ذلـك العـام       وتستكشف اخليارات املمكنة فيما يتعلق بالن      ٢٠١٤من عام   
  .الفريق بأن عمليات احلجز تلك قد تترتب عليها رسوم اإللغاء وأقر

__________ 

)١( FCCC/ADP/2012/3 ٢١، الفقرة. 
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فة مراقب إىل دعا الفريق األطراف واملنظمات املعتمدة بص  ،  ١يف إطار مسار العمل     و  -٤
معلومات إضافية باالستناد إىل االستنتاجات الـيت      ،  ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ١حبلول  ،  أن تقدم 

  .)٢( الفريق يف اجلزء الثاين من دورته األوىلخلص إليها
دعا الفريق األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل   ،  ٢يف إطار مسار العمل     و  -٥

إضافية تتناول فيها جوانـب     ، معلومات   ٢٠١٣ سبتمرب/أيلول ١أن تقدم إىل األمانة، حبلول      
، وتتناول فيها )٣(ثاين من دورته األوىلمتصلة باالستنتاجات اليت خلص إليها الفريق يف اجلزء ال  

  .٢٠١٤أيضاً األنشطة األخرى اليت ينبغي إدراجها يف خطة عمله يف عام 
وقد تود األطراف أن تستكشف وتصوغ أفكاراً ومقترحات حمددة يف ما سـتقدمه               -٦

وطلب الفريق إىل األمانة أن تتيح هـذه        .  أعاله ٥ و ٤من معلومات مشار إليها يف الفقرتني       
  .اإلطاريةالشبكي لالتفاقية وقع املاملعلومات املقدمة على 

، )٤(وأشار الفريق إىل االستنتاجات اليت خلص إليها يف اجلزء الثاين من دورته األوىل              -٧
تقدمها األطـراف   فدعا الرئيسني املتشاركني املقبلني إىل أن يقترحا، بناًء على املعلومات اليت            

واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب، أسلوب عمل متوازناً ومركزاً ورمسياً أكثر كي ينظر فيـه              
  .٢٠١٣نوفمرب /الفريق يف اجتماعه املقرر عقده يف وارسو ببولندا، يف تشرين الثاين

، وطلب الفريق إىل األمانة أن ُتعد الورقتني التقنيتني التاليتني لتوجيه عمـل الفريـق               -٨
  :، مراعية يف ذلك املعلومات املقدمة٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٣٠وتتيحهما حبلول 

اليت طُلب إعدادها يف االسـتنتاجات الـيت         )٥(صيغة ثانية من الورقة التقنية      )أ(  
  ؛)٦(خلص إليها الفريق يف اجلزء الثاين من دورته األوىل

ة بشأن تكاليف إجراءات    صيغة أوىل من ورقة تقنية تولف املعلومات املقدم         )ب(  
التكيف ومزاياها والفرص املتاحة هلا، استناداً إىل خمتلف عوامل تأثري تغري املناخ، مبا يف ذلك               

  .العالقة بني إجراءات التكيف والتخفيف
وطلب الفريق كذلك إىل األمانة أن ُتعّد استعراضاً شامالً للواليات املسندة وكذلك              -٩

ضطلع به يف إطار املؤسسات واآلليات والترتيبات القائمة مبوجـب          للتقدم احملرز يف العمل امل    
  .االتفاقية اإلطارية، لتوجيه عمل الفريق يف جماالت تشمل جمال الروابط

__________ 

)٢( FCCC/ADP/2012/3 ٢٩، الفقرة. 
)٣( FCCC/ADP/2012/3 ٣١، الفقرة. 
)٤( FCCC/ADP/2012/3 ٣٢ و٣٠ و٢٨ و٢٤، الفقرات. 
)٥( FCCC/TP/2013/4. 
)٦( FCCC/ADP/2012/3 ٣٣ و٣١، الفقرتان. 



FCCC/ADP/2013/L.2 

3 GE.13-70213 

ودعا الفريق الرئيسني املتشاركني إىل أن ُيعّدا، استناداً إىل املناقشات اليت جـرت يف              -١٠
، وعلى مسؤوليتهما الشخصية، مذكرة بـشأن       اجلزأين األول والثاين من دورة الفريق األوىل      

  .التقدم احملرز، ويتيحاها لألطراف لعلمها
وأحاط الفريق علماً بتقديرات تأثر امليزانية باألنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة عمالً              -١١

  . أعاله٩ و٨ و٣ و٢باألحكام الواردة يف الفقرات 
ل إضايف ألعمال األمانة، املطلوبـة يف       ودعا الفريق األطراف القادرة على توفري متوي        -١٢

  .هذه االستنتاجات، واليت ينبغي االضطالع هبا رهناً بتوافر املوارد املالية، إىل أن تفعل ذلك

        


