
 

(A)   GE.13-71312    271113    271113 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢١-١٢وارسو، 
   من جدول األعمال٣البند 

  ١٧-م أ/١املقرر صر تنفيذ مجيع عنا

  ١٧-م أ/١املقرر تنفيذ مجيع عناصر     

  من الرئيسني املتشاركنيمشروع استنتاجات مقترح     
فريـق منـهاج    (أعرب الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز            -١

  .عن تقديره لإلسهامات املقدمة من األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب) ديربان
وذكَّر فريق منهاج ديربان بأنه كان قد دعا األطراف واملنظمات املعتمـدة بـصفة                -٢

، ودعاها إىل   )١(مراقب إىل تقدمي معلومات وآراء ومقترحات بشأن عمله قبل عقد كل دورة           
تقدمي معلومات وآراء ومقترحات إضافية بشأن عمله قبل عقد كل دورة، مبا يف ذلك بشأن               

   . التفكرياردة يف املرفق املتضمنة للمواضيع اليت تستدعي مزيداً منالقائمة غري الوافية الو
وأكّد فريق منهاج ديربان أن قائمة املواضيع اليت تستدعي مزيداً من التفكري املـشار              -٣

وال تتضمن القائمة أي ترتيب حبسب األولوية       .  أعاله هي قائمة غري وافية     ٢إليها يف الفقرة    
الً قيد اإلجناز، وبالتايل ليس فيها ما حيول دون حتديـد مواضـيع   وهي متثل عم. أو األفضلية 

 على حمتوى النص الذي سيعتمد سواء أكان بروتوكوالًإضافية والنظر فيها أو ما حيكم مسبقاً 
  . صكاً قانونياً آخر أم نص حمصلة متفقاً عليه ذا أثر قانوينأم 
دة بصفة مراقـب إىل أن تـوايف        ودعا فريق منهاج ديربان األطراف واملنظمات املعتم        -٤

، وبعد ذلك بانتظام، مبعلومات عن الفرص املشار إليها         ٢٠١٤مارس  / آذار ٣٠األمانة، حبلول   

__________ 

)١( FCCC/ADP/2012/3٢٢قرة ، الف.  
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، مبا يف ذلك فوائدها املتعلقة بالتخفيف وتكاليفها وفوائدها         )٢(١٩-م أ /-املقرر  ) أ(٥يف الفقرة   
يشمل دعم   الة هذه العقبات، ومبا   املشتركة والعقبات اليت حتول دون تنفيذها واستراتيجيات إز       

  .القدرات إجراءات التخفيف يف البلدان النامية األطراف بالتمويل والتكنولوجيا وبناء
وطلب فريق منهاج ديربان إىل األمانة االضطالع باألنشطة التالية من أجل تنفيـذ               -٥

  :)٣(١٩-م أ/-املقرر 
ئيسني املتشاركني للفريق،   تنظيم حلقات عمل أثناء الدورات حتت إشراف الر         )أ(  

  حسب االقتضاء؛
 من املقرر السالف الذكر، بإدخال حتسينات على        ٤القيام، فيما يتصل بالفقرة       )ب(  

املواقع الشبكي لالتفاقية من أجل إبراز األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتـصاد              
  اءات التخفيف املالئمة وطنياً؛ككل، وااللتزامات الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها، وإجر

  :من املقرر السالف الذكر، مبا يلي) أ(٥القيام، فيما يتصل بالفقرة   )ج(  
تنظيم اجتماعات للخرباء التقنيني يف أثناء دورات فريـق منـهاج ديربـان              '١'

، وذلك حتت إشراف الرئيسني املتشاركني للفريق، هبدف تقاسم         ٢٠١٤ لعام
لوجيات وتدارس االحتياجات من التمويـل      السياسات واملمارسات والتكنو  

والتكنولوجيا وبناء القدرات، والتركيز بصفة خاصة على اإلجراءات املنطوية         
على إمكانات ختفيف عالية، مع مراعاة تلك احملددة يف الورقة التقنية املعنونة            

جتميع ُمحدَّث للمعلومات املتعلقة بفوائد التخفيف املترتبة على اإلجـراءات          "
بادرات واخليارات الرامية إىل حتسني مـستوى الطمـوح يف أهـداف            وامل

، مبشاركة األطراف واجملتمع املدين والقطاع اخلـاص واملـدن          )٤("التخفيف
 وغريها من السلطات دون الوطنية، حسب االقتضاء؛

إعداد معلومات حمّدثة بانتظام إلدراجها يف الورقة التقنية املشار إليهـا يف             '٢'
عاله، مبا يف ذلك معلومات عن اإلجراءات املنطوية على         أ‘ ١‘)ج(٥الفقرة  

إمكانات ختفيف عالية، بناء على املعلومات املقدمة يف اإلسهامات املـشار           
 أعاله وتلك املقدمة يف اجتماعات اخلرباء املشار إليها يف          ٤إليها يف الفقرة    

ن أعاله، وإتاحتها قبل انعقاد دورات فريق منهاج ديربـا        ‘ ١‘)ج(٥الفقرة  
اليت ستعقد بالتزامن مع الدورتني األربعني لكل مـن اهليئـتني الفـرعيتني             

 /كـانون األول  (والدورة العشرين ملؤمتر األطراف     ) ٢٠١٤يونيه  /حزيران(
 ؛)٢٠١٤ديسمرب 

__________ 

  . من جدول أعمال مؤمتر األطراف٤مشروع مقرر مقترح لكي يعتمد يف إطار البند  )٢(
 . من جدول أعمال مؤمتر األطراف٤مشروع مقرر مقترح لكي يعتمد يف إطار البند  )٣(
)٤( FCCC/TP/2013/8و Add.1و Add.2. 
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إدخال حتسينات على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية من أجـل إبـراز             '٣'
 مبا فيها تلك املنطوية على -اإلجراءات املنطوية على إمكانات ختفيف عالية   

 اليت اختذهتا أو تتخذها     -فوائد مشتركة متعلقة بالتكيف والتنمية املستدامة       
  كيانات من القطاعني العام واخلاص؛

من املقرر املذكور، بتنظيم منتدى خالل      ) ب(٥القيام، فيما يتصل بالفقرة       )د(  
 لكل من اهليئتني الفرعيتني ملـساعدة       دورة الفريق اليت ستعقد بالتزامن مع الدورتني األربعني       

األطراف على تقاسم جتارب وأفضل ممارسات املدن والسلطات دون الوطنية فيمـا يتعلـق              
  .بالتكيف والتخفيف

ورّحب فريق منهاج ديربان باسـتنتاجات اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                -٦
  .)٥(٢٠١٥-٢٠١٣والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن استعراض الفترة 

، )٦(وذكّر فريق منهاج ديربان باستنتاجاته يف اجلزأين األول والثاين من دورته الثانية             -٧
 تضاف إىل دوراتـه     ٢٠١٤اليت اتفق فيها على ضرورة عقد دورة واحدة على األقل يف عام             

عـشرين  املزمع عقدها بالتزامن مع الدورتني األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني والـدورة ال            
 ١٠ملؤمتر األطراف، وأشار إىل أنه سيعقد دورته اإلضافية األوىل يف بون، أملانيا، يف الفترة من 

  .٢٠١٤مارس / آذار١٤إىل 
واتفق فريق منهاج ديربان على أن يقرر يف دورته اإلضافية األوىل ما إذا كان سيعقد              -٨

 األمانة أن حتجـز مكانـاً       وطلب إىل . ٢٠١٤دورة إضافية ثانية يف النصف األخري من عام         
  .مالئماً لعقد هذه الدورة، وأقّر بأن عمليات احلجز تلك قد يترتب عليها دفع رسوم إلغاء

وأحاط الفريق علماً بتقديرات تأثر امليزانية باألنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة املشار              -٩
  . أعاله٨ و٧ و٥إليها يف الفقرات 

املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهنـاً      باإلجراءات  ة  األمانتضطلع  أن  وطلب الفريق     -١٠
، وحث األطراف القادرة على املسامهة يف توفري املوارد الالزمة علـى أن             فر املوارد املالية  ابتو

  .تقوم بذلك
وأوصى فريق منهاج ديربان مبشروع مقرر هبذا الشأن كي ينظر فيه مؤمتر األطراف               -١١

الطـالع علـى نـص املقـرر، انظـر الوثيقـة            ل(ويعتمده يف دورته التاسـعة عـشرة        
FCCC/SB/2013/L.4/Add.1.(  

__________ 

)٥( FCCC/SB/2013/L.1. 
)٦( FCCC/ADP/2013/2. 
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  رفقامل

  غري وافية باملواضيع اليت تستدعي مزيداً من التفكريقائمة     
وال تتضمن القائمـة  . هذه قائمة غري وافية باملواضيع اليت تستدعي مزيداً من التفكري       

 قيد اإلجناز، وبالتايل لـيس فيهـا        وهي متثل عمالً  . أي ترتيب حبسب األولوية أو األفضلية     
حيول دون حتديد مواضيع إضافية والنظر فيها أو ما حيكم مسبقاً على حمتوى النص الذي                ما

  . سيعتمد سواء أكان بروتوكوالً أم صكاً قانونياً آخر أم نص حمصلة متفقاً عليه ذا أثر قانوين
 سبل االستناد إليها وتدعيمها؛: الترتيبات املؤسسية •

 سبل البحث؛: ارقالفو •

 سبل حتديد مساهتا، مبا يشمل املقاييس؛: االلتزامات •

سبل عرض االلتزامات املقررة احملددة وطنياً والنظر يف مستوى طمـوح           : التخفيف •
 ؛األهداف ومسائل اإلنصاف والرتاهة، استرشاداً بالعلوم؛ وسبل التنفيذ

ف الوطنية؛ وربط   استكشاف هدف عاملي؛ وسبل تعزيز تنفيذ خطط التكي       : التكيف •
 اجلهود الوطنية والعاملية؛

 سبل حتسني تعبئة التمويل املتعلق باملناخ وزيادته وإمكانية التنبؤ به وتقدميه؛: التمويل •

سبل التصدي للعقبات وإتاحة البيئات املؤاتية؛ وتيـسري الوصـول إىل       : التكنولوجيا •
 التكنولوجيا ونشرها؛ وتشجيع االبتكار والتطبيق والتعليم؛

استكشاف الترتيبات املؤسسية، وإدارة زمام هـذا اجملـال قطريـاً،           : بناء القدرات  •
 واألولويات اإلمنائية؛

سبل حتسني القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتصل باإلجراءات والـدعم؛          : الشفافية •
 ووضع قواعد حماسبية؛

 .حبث املسألتني: االمتثال واالستعراض الدوري •

        


