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 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز
 الدورة الثانية، الجزء السابع

 2112كانون األول/ديسمرب   11-2ليما، 
 من جدول األعمال 3ند الب

 11-/م أ1تنفيذ جميع عناصر المقرر 

 11-/م أ1تنفيذ جميع عناصر المقرر   
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسين المشاركين  
 توصية الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز  

ّا السينانن مينن أوصى الفريق العامل املخصص املعين  ننايناد ديرنينان للعمينل امل  عينّز،،   ازين
 دورته الثانية، مؤمتر األطراف نأن ينظر   مشروع املقرر التايل ويعتمده   دورته العشرين:

 02-/م أ-مشروع المقرر   

 المضي قدماً بمنهاج ديربان  
 إن مؤمتر األطراف، 
عينّز، ملاملعين  ننايناد ديرنينان للعمينل ا خصينصأن عمل الفريق العامينل امل ذ يؤكد من جديدإ 

 اا،يسرتشد نبادئيُنفزذ   إطار االتفاقية و جيب أن 
 ،2إىل هدف االتفاقية املبّيز   مادهتا  وإذ يشري 
إىل مجيينينن املقينينررات ذات الصينينلة الصينينادرر عينينن مينينؤمتر األطينينراف، وال  ينينيما وإذ يشينينري أيًينينا   

 ،11-/م أ1، و11-/م أ2، و11-/م أ1املقررات 
ّم نقلينينق شينينديد الف ينينور  وإذ يالحينين   الكبينينرير نينينّي األإلينينر اومجينينايل لوعينينود التخفيينين  الينين  تلتينين

فيمينينينا يتصينينينل ناالنبعاإلينينينات السينينيننوية العامليينينينة مينينينن  ينينينا،ات  2121األطينينينراف نتققيقاينينينا الينينينول عينينينام 
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الدفيئينينة، ومسينينارات االنبعاإلينينات اومجاليينينة الينين  تكفينينل رجقينينان احتمينينال اونقينيناا علينينى ارتفينيناع معينيندل 
درجينينينة مئويينينة فينينوا مسينينينتويات مينينا قبينينل الثينينينورر  1.1 أو درجينينة ااينينرارر العامليينينينة دون درجتينينّي مئينينويتّي

 ،الصناعية
أن الفريينينق العامينينل املخصينينص املعينين  نناينيناد ديرنينينان للعمينينل املعينينّز،  ينينين ّ  يؤكينيند -1 

  أقينينرو وقينينن  كينينن، كينينم يعتمينيند مينينؤمتر  11-/م أ1مينينن املقينينرر  2العمينينل املشينينار إليينينه   الفقينينرر 
( 2111كينينينانون األول/ديسينينينمرب  - اين/نوفمرباألطينينينراف   دورتينينينه اااديينينينة والعشينينينرين  تشينينينرين الثينينين

نروتوكوال  أو صكا  قانونيا  آخينر أو نينص لصينلة متفقينا  عليينه ذا أإلينر قينانوين نوجينب االتفاقيينة يسينر  
 على مجين األطراف؛

أن يتنينيناول الربوتوكينينول، أو صينينين قينينانوين آخينينر، أو نينينص لصينينلة متفينينق عليينينه  يقينينرر -2 
يينن األطينراف مسينائل شين  علينى اينو متينوا،ن تشينمل ذو أإلر قانوين نوجب االتفاقية يسر  علينى مج

التخفيينينين  والتكيينينين  والتمويينينينل وتنينينينوير التكنولوجيينينينا ونقلاينينينا وننينينيناا القينينيندرات وشينينينفافية اوجينينينرااات 
 والدعم؛

البلينينينيندان املتقدمينينينينة األطينينينينراف علينينينينى تينينينينوفري الينينينيندعم وتعبئتينينينينه للبلينينينيندان الناميينينينينة  حيينينينين  -3 
جمينينينينايل التخفيينينينين  والتكيينينينين ، وال  ينينينينيما ل طينينينينراف  األطينينينينراف لال ينينينيننالع نينينينينةجرااات طموحينينينينة  

املعر ة نصفة خاصة لآلإلار السلبية النامجة عن تغينري املنينا ؛ وييندعو األطينراف األخينرا الرا بينة   
 تكميل ذلين الدعم إىل القيام نذلين؛

علينى عناصر مشينروع نينص تفاو ينم التقدم احملر،   ليما نبريو   صيا ة  يقدر -2 
ق، ويقينينرر أن يكثينين  الفريينينق العامينينل املخصينينص املعينين  نناينيناد ديرنينينان للعمينينل النقينينو الينينوارد   املرفينين

لربوتوكينينول أو صينينين  2111حينينة نينينص تفاو ينينم قبينينل أيار/مينينايو ، نغيينينة إتااملعينينّز، نظينينره   املو ينينوع
قينينينانوين آخينينينر أو نينينينينص لصينينينلة متفينينينق عليينينينينه ذ  أإلينينينر قينينينينانوين نوجينينينب االتفاقيينينينة يسينينينينر  علينينينى مجيينينينينن 

 األطراف؛
 2تبلغ األطراف نينالنص التفاو ينم املشينار إليينه   الفقينرر إىل األمانة أن  ينلب -1 

أعاله، وفقا  ألحكام االتفاقية والنظام الداخلم املعمول نه، ويشري إىل أن هذا اونالغ لن يكينون 
فيينينه حكينينم مسينينبق يفيينيند نينينأن تكينينون النتي ينينة نروتوكينينوال  أو صينينكا  قانونيينينا  آخينينر أو نينينص لصينينلة متفقينينا  

 تفاقية يسر  على مجين األطراف؛عليه ذا أإلر قانوين نوجب اال
أن الرتتيبات املبيزنة   هذا املقرر نشأن املسامهات املقررر احملددر وطنيينا   يالح  -6 

ال ختينينينينل نالنينينينينانن القينينينينانوين ملسينينينينامهات األطينينينينراف املقينينينينررر احملينينينينددر وطنيينينينينا  أو نًينينينينمو ا وال نًينينينينمون 
أإلينينر قينينانوين نوجينينب االتفاقيينينة  الربوتوكينينول، أو صينينين قينينانوين آخينينر، أو نينينص لصينينلة متفينينق عليينينه ذ 

 يسر  على مجين األطراف؛
كل طرف إىل إنالغ األمانينة نسينامهته املقينررر احملينددر وطنيينا      يدعو من جديد -1 

 ؛2 بيل حتقيق هدف االتفاقية املبّيز   مادهتا 
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على أن املسامهة املقررر احملددر وطنيا  لكينل طينرف    ينبيل حتقيينق هيندف  يتفق -1 
  تمثل تقدما  يت او، التعاد ااايل لذلين النرف؛ 2ة املبّيز   مادهتا االتفاقي

ّريينة الصينغرير الناميينة أن  يتفق أيًا   -1  على أن نةمكان أقل البلدان منينوا  واليندول از
تقينينيندم معلومينينيناتس عينينينن ا ينينينرتاتي يات وخنينينينم وإجينينينرااات التنميينينينة ازفيًينينينة االنبعاإلينينينات مينينينن  ينينينا،ات 

   ياا املسامهات املقررر احملددر وطنيا ؛الدفيئة تعكس ظروفاا ازاصة  
مجيينينينن األطينينراف إىل النظينينينر   اونينينالغ عينينينن تعاينينداهتا   جمينينينال التخنينينينيم  يينيندعو -11 

 للتكي ، أو النظر   إدراد عنصر خاص نالتكي    مسامهاهتا املقررر احملددر وطنيا ؛
حملددر وطنيا ، املقررر ا امسامهاهتاونالغ عن األطراف إىل  كل  من جديديدعو  -11 

 2111نوقينن كينافس  الينول الفصينل األول مينن عينام ملينؤمتر األطينراف ااادية والعشرين  ردور القبل 
هينذه املسينامهات وشينفافيتاا و ينو   ييسينرعلى اينو  ،نالنسبة إىل األطراف املستعدر للقيام نذلين(

 ؛وفاماا
ر وطنيينا  ونغيينة أن تقيندم مجيينن األطينراف،    ينياا مسينامهاهتا املقينررر احمليندد يقرر -12 

تيسري الو و  والشفافية والفام، معلومات عن النقنة املرجعية  نا يشمل، عند االقتًيناا،  يننة 
ّمنية و/أو الفرتات ازاصة نالتنفيذ، والنناا والتغنية، وعمليات التخنينيم،  األ اس(، واألطر ال

تعلقينينينة نتقينينيندير وحسينينيناو واالفرتا ينينينات واأل ينينيناليب املنا يينينينة، نينينينا فياينينينا االفرتا ينينينات واأل ينينيناليب امل
انبعاإلينينات  ينينا،ات الدفيئينينة البشينينرية املنشينينأ، وعمليينينات إ،التاينينا، عنينيند االقتًينيناا، وكيينين  يينينرا النينينرف 
مسامهته املقررر احملينددر وطنيينا  عادلينة وطموحينة    ينوا ظروفينه الوطنيينة، و ينبل إ ينااماا   حتقيينق 

 ؛2هدف االتفاقية املبّي   مادهتا 
 ،لبلينيندان املتقدمينينة األطينينراف والكيانينينات التشينينغيلية لآلليينينة املاليينينةنينيندااه إىل ا يكينينرر -13 
إعينينداد لتقينيندم مينينا تسينينتنين مينينن الينيندعم إىل األطينينراف  الينين  قينيند حتتينيناد  إليينينه    خينينرا األنظمينينات املو 

 واونالغ عناا؛ املسامهات املقررر احملددر وطنيا  
ملعينينينينّز، أن إىل الفريينينينينق العامينينينينل املخصينينينينص املعينينينين  نناينينينيناد ديرنينينينينان للعمينينينينل ا ينلينينينينب -12 

ّيران/يونيينه  ، حينوارا  تيسينرييا  ال يننينو  علينى تيندخل وحيينرتم 2111ينظم، أإلناا دوراته انتداا  مينن ح
السينينيادر الوطنيينينة، تينيندف تيسينينري و ينينو  وشينينفافية وفاينينم املسينينامهات املقينينررر احملينينددر وطنيينينا  الينين  تبلينينغ 

 عناا األطراف الرا بة   ذلين؛
 إىل األمانة: ينلب أيًا   -11 
نشر املسامهات املقررر احملددر وطنيا  نصيغتاا املبلغ عناا   موقن االتفاقية أن ت  أ( 

 الشبكم؛
، ورقينينينينينة تقنيينينينينينة  مينينينينينن فياينينينينينا 2111متو،/يوليينينينينينه  31أن تُعينينينينيندز،   أجينينينينينل أقصينينينينيناه   و( 

ّيران/يونيينه  31املعلومات ال  تقدماا األطينراف، الينول  ، عنيند اونينالغ عينن مسينامهاهتا 2111ح
 ا ؛املقررر احملددر وطني
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مجيينن األطينراف   نروتوكينول كيوتينو علينى التصينديق علينى تعينديل الدوحينة  يش ن -16 
 لربوتوكول كيوتو وتنفيذه؛

، نعقينينيند منتينينيندا 11-/م أ1مينينينن املقينينينرر  2و 3التع يينينينل نتنفيينينينذ الفقينينينرتّي  يقينينينرر -11 
 (2111( والينينيندورر الساد ينينينة واألرنعينينينّي  أيار/مينينينايو 2116نينينينوا،ار الينينيندورر الرانعينينينة واألرنعينينينّي  أيار/مينينينايو 

 لكل من اهليئتّي الفرعيتّي، ويدعو مجين األطراف إىل املشاركة   املنتدا من أجل:
 االطالع على حالة تنفيذ الرتتيبات املؤ سية نوجب االتفاقية؛  أ( 
تقيينيم اااجينة إىل تعبئينة املينوارد املاليينة واليندعم التكنولينوجم واليندعم   جمينال ننيناا   و( 

 امية األطراف من تنفيذ إجرااات التخفي  املالئمة وطنيا ؛القدرات لتمكّي البلدان الن
ا ينينينتعرال التقينينيندم احملينينينر،   الفقينينينص التقينينين  للممار ينينينات السينينينليمة   جمينينيناالت   د( 

السيا ات والتكنولوجيات والرتتيبات املالية وازيارات لتقسّي مستوا النمو    الفرتر ما قبينل 
 ؛2121عام 
فاقية املتصل نتنفيينذ العمينل املنيناخم   الفينرتر مينا تيسري اتساا عمل هيئات االت  د( 

 ؛2121قبل عام 
ال  تننو  على إمكانينات ختفيين   فرص لالفقص التق  لمواصلة  يقرر أيًا   -11 

والتنميينينينة والصينينينقة عاليينينينة، نينينينا فياينينينا تلينينينين الينينين  تننينينينو  علينينينى فوائينينيند مشينينينرتكة علينينينى صينينينعيد التكيينينين  
 ب إىل األمانة للقيام نا يلم:، نتوجيه النل2121-2111  الفرتر املستدامة، 

 تنظيم  لسلة من اجتماعات ازرباا التقنية خالل الدورات من أجل:  أ( 
مساعدر األطراف   حتديد ازيارات السيا اتية واملمار ات والتكنولوجيات،  '1'

 والتخنيم لتنفيذها وفقا  ل ولويات اومنائية احملددر وطنيا ؛
الل نينة التنفيذيينة الين  يًيننلن تينا كينل مينن  اال تفادر مينن األنشيننة ذات الصينلة '2'

ومركّ وشبكة تكنولوجيينا املنينا  ومنتيندا ديرنينان نشينأن ننيناا املعنية نالتكنولوجيا 
القينيندرات واسلينينس التنفيينينذ  لليينينة التنميينينة النظيفينينة والكيانينينات التشينينغيلية لآلليينينة 
ّيينينينّ التعينينيناون والتينينينين ،ر نينينينّي هينينينينذه  املاليينينينة، وا ينينينتخدام هينينينينذه األنشينينيننة ومواصينينينينلة تع

 هليئات؛ا
اال ينينينتفادر مينينينن اجتماعينينينات ازينينينرباا التقنيينينينة السينينينانقة مينينينن أجينينينل صينينينقل ازيينينينارات  '3'

 السيا اتية العملية والرتكيّ علياا؛
إتاحينينينة فينينينرص قيمينينينة ومنتظمينينينة ملشينينيناركة فعالينينينة للخينينينرباا مينينينن األطينينينراف واملنظمينينينات  '2'

الدوليينينينينة ذات الصينينينينينلة واستمينينينينن املينينينينيندين والشينينينينعوو األصينينينينينلية والنسينينينيناا والشينينينينينباو 
دمييينينينة والقنينينيناع ازينينيناص والسينينينلنات دون الوطنيينينينة الينينين  تعيزناينينينا واملؤ سينينينات األكا

 نلدا ا؛
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ّ،ر عينينينرب  '1' ينينينل للخيينينينارات السيا ينينيناتية وإجينينينرااات التخفيينينين  املعينينين دعينينينم التنفيينينينذ املع ز
 و ائل تشمل التعاون الدويل؛

ّيد مينن املشيناركة مينن مجيينن األطينراف مينن خينالل اوعينالن عينن املوا ينين  '6' تيسري م
ل واملواد ذات الصينلة قبينل شينارين علينى األقينل املنروحة للنقاش وجداول األعما

 من عقد اجتماعات ازرباا التقنية؛
 أ( 11العمينينينل،   أعقينينيناو اجتماعينينينات ازينينينرباا التقنيينينينة املشينينينار إلياينينينا   الفقينينينرر   و( 

أعاله، علينى حتيندي  الورقينة التقنيينة املتعلقينة نفوائيند التخفيين  املرتتبينة علينى اوجينرااات، وناملبينادرات 
ة إىل حتسينينّي مسينينتوا النمينينو    أهينينداف التخفيينين ، امينينن املعلومينينات الينينواردر   وازيينينارات الراميينين

التقينارير املقدمينة مينن األطينراف واملنظمينات املراقبينة واملناقشينات ازاريينة   اجتماعينات ازينرباا التقنيينة 
وناال تناد إىل معلومات أخرا ذات صلة عن تنفيذ ازيارات السيا اتية علينى مجيينن املسينتويات، 

 ل تشمل التعاون املتعدد األطراف؛عرب و ائ
 و( أعينيناله، ننينينرا تشينينمل إصينيندار 11نشينينر املعلومينينات املشينينار إلياينينا   الفقينينرر   د( 

 موجّ لوا عم السيا ات؛
إىل الفريق العامل املخصص املع  ننااد ديرنينان للعمينل املعينّز، أن يقيندم  ينلب -11 

نشينأن املًينم قيندما    عمليينة الفقينص إىل مؤمتر األطراف،   دورته اااديينة والعشينرين، توصينيات 
 التق ، نا   ذلين التقييم الدور  الجتماعات ازرباا التقنية؛

ناجتميناع ليمينا الرفيينن املسينتوا نشينأن العمينل املنيناخم الينذ  عقينده رئينيس  يرحينب -21 
، ويشينينين ن األمينينينينة التنفيذيينينينة ورئينينينيس مينينينؤمتر 2112كينينينانون األول/ديسينينينمرب   11مينينينؤمتر األطينينينراف   

ّيّ تنفيذ العمل املناخم؛األطراف عل  ى تنظيم حدث  نو  رفين املستوا نشأن تع
الينينين   هينينينذا املقينينينرر تنفيينينينذ األنشينينيننة املشينينينار إلياينينينا  نينينينا يرتتينينينب علينينينى  حيينينينيم علمينينينا   -21 

ّانيينة ينلينب أن تًيننلن األمانينة ناألنشيننة املنلونينة ، و  تًنلن تا األمانة من آإلينار تقديريينة   املي
 .ملوارد املالية  هذا املقرر رهنا  نتوافر ا



FCCC/ADP/2014/L.5 

GE.14-24231 6 

Annex 

[English Only] 

Elements for a draft negotiating text 

[Placeholder for Elements for a draft negotiating text – Version 2 of 10 December 2014 at 06:30] 

    


