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 مؤتمر األطراف
 عشرونالدورة ال

 1014كانون األول/ديسمرب  11-1، ليما
 من جدول األعمال 4البند 

 المعززتقرير الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل 

 بمنهاج ديربان المضي قدما    
 XX-/م أ-مشروع المقرر   

 مقترح مقدم من الرئيس  
 إن مؤمتر األطراف، 
املعلز  املعل  ننالاد ديرنلان للعملل املخصل  أن عمل الفريق العاملل  يؤكد من جديدإذ  
 جيري نوجب االتفاقية وأن يسرتشد نبادئاا، جيب أن
 مناا، 1االتفاقية احملدد يف املادة هدف إىل شري يإذ و 
 ونلللللللللاأل  ؤمتر األطللللللللراف، ملللللللللقللللللللرااص ذاص الصلللللللللة مجيلللللللل  امل إىل أيضللللللللا   إذ يشللللللللريو 

 ،19-/م أ1و 18-/م أ1و 11-/م أ1 اصملقرا ا
أو صل  قلانوآ ر لر على تعزيز إجراءاص التكيف من  الل نروتوكول،  عزمهإذ يؤكد و 

يف الللللدواة اةاديللللة  عتمللللدأثللللر قللللانوآ نوجللللب االتفاقيللللة ي   اذيكللللون أو نلللل   صلللللة متفللللق عليلللله 
 (،1012كانون األول/ديسمرب  - شرين الثاآ/نوفمرب)ت والعشرين ملؤمتر األطراف

رليللة واا للو الدوليللة املعنيللة نا سللائر ) 10-/م أX، و19-/م أ1املقللراين إىل شللري يإذ و 
رليلة تنفيل   من أجللنريو،  ،ويرحب نالتقدم احملر  يف ليما ،(واألضراا املرتبطة نتأثرياص تغري املناخ

 ،واا و الدولية املعنية نا سائر واألضراا املرتبطة نتأثرياص تغري املناخ
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تلتللزم  الللي اإلمجللال لوعللود التخفيللفشللديد الفةللوة الكبللرية نلل  األثللر نقلللق  يالحلل إذ و 
فيملللا يتصلللل ناالنبعاثلللاص السلللنوية العامليلللة ملللن  لللا اص  1010األطلللراف نتحقيقالللا اللللول علللام 

الدفيئللة، ومسللاااص االنبعاثللاص اإلمجاليللة الللي تكفللل اجحللان احتمللال اإلنقللاء علللى ااتفللا  معللدل 
ة فلللللوو مسلللللتوياص ملللللا قبلللللل داجلللللة مئويللللل 1.2داجلللللة اةلللللرااة العامليلللللة دون داجتللللل  مئلللللويت  أو 

 ،الصناعية الثواة
خصلل  املعللأنلله علللى يؤكللد  -1 

 
 عللز   أن الفريللق العامللل امل

  نناللاد ديرنللان للعمللل امل
ليتسللمل ملللؤمتر  يف أقللرو وقللن  كللن 11-/م أ1مللن املقللرا  1شللاا إليلله يف الفقللرة امل عملللهيكمللل 

ر للر أو نلل   صلللة  ا  قانونيلل ا  صللكأو  ،األطللراف يف دواتلله اةاديللة والعشللرين أن يعتمللد نروتوكللوال  
 ذا أثر قانوآ نوجب االتفاقية يسري على مجي  األطراف؛يكون عليه  ا  متفق

الربوتوكول، أو ص  قانوآ ر لر أو نل   صللة متفلق عليله ذو  عاجلأن ي يقرا -1 
متللللللوا ن مجلللللللة أمللللللوا  نشللللللكلعلللللللى مجيلللللل  األطللللللراف، ري سلللللليو  أثللللللر قللللللانوآ نوجللللللب االتفاقيللللللة

وشللللفافية  ،وننللللاء القللللدااص ،وتطللللوير التكنولوجيللللا ونقلاللللا ،والتمويللللل ،التخفيللللف والتكيللللف مناللللا
 ؛اإلجراءاص والدعم

يعكلللب مبلللدأ  1012نالتوصلللل إىل اتفلللاو طملللو  يف علللام التزامللله عللللى د شلللدي -3 
 ؛املختلفة، يف ضوء الظروف الوطنية ولكن املتباينة وقدااص كل طرفاملسؤولياص املشرتكة 

املعلز  وحشلدل لصلا  البللدان املتقدملة األطلراف عللى تلوفري اللدعم امللال  حيل  -4 
 لصللا  لليما ، وال الطموحللة والتكيللف إجللراءاص التخفيللفتتخلل  كلل  لالبلللدان الناميللة األطللراف 

ويقلر ناللدعم التكميلل  الل ي تقدمله  األطراف املعرضلة نصلفة  اصلة لرثلاا الضلااة لتغلري املنلاخ؛
 أ رى؛ أطراف

وضلل  عناصللر مشللرو  نلل  تفاوضلل  نالتقللدم احملللر  يف ليمللا فيمللا  لل   سلللمي -2 
 يف املرفق؛على النحو الوااد 

الفريلللق العاملللل املخصللل  املعللل  ننالللاد ديرنلللان للعملللل املعلللز  يكثلللف أن يقلللرا  -6 
عليلله  نلل   صلللة متفللق صلل  قللانوآ ر لر أوأو ربوتوكللول، لهبللدف إتاحللة نلل  تفاوضل   ه،عملل

 ؛1012قبل أياا/مايو يسري على مجي  األطراف،  أثر قانوآ نوجب االتفاقية اذيكون 
 6الفقللرة  مللن األمانللة إنللالا األطللراف نللالن  التفاوضلل  املشللاا إليلله يف يطلللب -1 

إىل أن هل ا يف الوقلن نفسله يشلري و ، حكلام االتفاقيلة والنظلام اللدا ل  املعملول نلهأل أعالل، وفقا  
ن النتيةلللة  لللتأ   شلللكل نروتوكلللول مسلللبق نشلللأن ملللا إذا كانلللحكلللم نطلللوي عللللى اإلنلللالا للللن ي

يسلري عللى  أثر قانوآ نوجب االتفاقية اذيكون عليه  أو ن   صلة متفق ص  قانوآ ر ر أو
 مجي  األطراف؛

ناملسلللا اص املقلللراة  أن الرتتيبلللاص احمللللددة يف هللل ا املقلللرا فيملللا يتعللللقإىل  يشلللري -8 
املقللراة  ملسللا اص األطللراف الطللان  القللانوآاحملللددة وطنيللا ، ال تنطللوي علللى حكللم مسللبق نشللأن 



FCCC/CP/2014/L.14 

3 GE.14-24267 

 أو نل   صللة متفلق صل  قلانوآ ر لرأو أو  توى الربوتوكول،  وال نشأن  تواها احملددة وطنيا  
 يسري على مجي  األطراف؛ أثر قانوآ نوجب االتفاقية اذيكون عليه 

لكللل طللرف إىل إنللالا األمانللة نسللا ته املقللراة احملللددة وطنيللا  مللن  دعوتلله يكللرا -9 
 مناا؛ 1أجل حتقيق هدف االتفاقية احملدد يف املادة 

على أن املسا ة املقراة احملددة وطنيا  لكل طلرف ملن أجلل حتقيلق هلدف  يتفق -10 
 ؛املع  طرفاةال لليتعدى التعاد  تشكل تقدما  مناا،   1االتفاقية احملدد يف املادة 

أن  واللدول اززايلة الصلغرية الناميلة أقل البلدان منلوا   نإمكان هعلى أن أيضا  يتفق  -11 
ذاص انبعاثلللللاص املتعلقلللللة نالتنميلللللة  معلوملللللاص علللللن اال لللللرتاتيةياص وا طللللل  واإلجلللللراءاصتقلللللدم 

املسللللللا اص املقللللللراة ، الللللللي تعكللللللب  للللللروفام ا اصللللللة يف  للللللياو منخفضللللللة مللللللن  للللللا  الدفيئللللللة
 ؛وطنيا   احملددة

مجيللل  األطللراف إىل النظلللر يف اإلنللالا علللن تعاللداطا يف  لللال التخطلللي   يللدعو -11 
 ؛املقراة احملددة وطنيا   امسا اطالنظر يف إدااد مكون يتعلق نالتكيف يف  أو ،للتكيف
 قبلللل املقلللراة احمللللددة وطنيلللا   امسلللا اط تقلللدمدعوتللله زميللل  األطلللراف إىل  يكلللرا -13 
نالنسلبة  1012األول ملن علام  رن نوقن كاٍف )الول ال ملؤمتر األطراف اةادية والعشرين الدواة

املقللراة احملللددة  إىل األطللراف املسللتعدة للقيللام نلل ل ( علللى وللو يعللز  وضللو  وشللفافية املسللا اص
 ؛وييّسر فاماا وطنيا  

احمللددة  املقلراة سلا اطاي  لتقدماا األطلراف املبلةغلة نعلى أن املعلوماص الليتفق  -14 
، ميكلن أن تشلمل، حسلب االقتضلاء، ملن فالمال تيسلريو شلفافية الوضلو  و الز يلعز ملن أجلل ت، وطنيلا  

نشأن النقطة املرجعية )نا يف ذل   لنة األ لاس، حسلب  املعلوماص القانلة للقياسن  مجلة أموا، 
االقتضلللللللاء(، واألطلللللللر الزمنيلللللللة و/أو فلللللللرتاص التنفيللللللل  والنطلللللللاو والتغطيلللللللة، وعمليلللللللاص التخطلللللللي ، 

،  لا اص الدفيئلة البشلرية املنشلأوحسلاو املتعلقة نتقدير تل  واالفرتاضاص، والناج املناةية نا فياا 
منصلفة وطموحلة، يف ضلوء  املقلراة احمللددة وطنيلا   همسلا اتأن يرى الطلرف  وعملياص اإل الة، وكيف

 مناا؛ 1يساهم يف حتقيق هدف االتفاقية احملدد يف املادة  وكيف روفه الوطنية، 
 لكيانللاص التشللغيلية لرليللة املاليللةوا األطللراف تقدمللةالبلللدان املنللداءل إىل  يكللرا -12 

سللللا اص املقللللراة احملللللددة وطنيللللا  وتبليلللل  املإعلللداد  يف وأي منظملللاص أ للللرى ميكناللللا تقللللدم الللللدعم
 ؛أن تفعل ذل إىل  ه ا الدعم،ألطراف الي قد حتتاد إىل ا اصة نا
 ا يل  القيام نإىل األمانة  يطلب -16 
مثلمللا  سللا اص املقللراة احملللددة وطنيللا  املتنشللر علللى املوقلل  الشللبك  لالتفاقيللة أن  )أ( 
 وادص؛
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علن األثلر اإلمجلال  توليفيلا   تقريرا   1012الثاآ/نوفمرب تشرين  1تعد الول أن  )و( 
 ؛1012تشرين األول/أكتونر  1األطراف الول  الي  تقدماا اص املقراة احملددة وطنيا  لمسا ل

تعلديل الدوحلة روتوكلول كيوتلو عللى التصلديق عللى مجيل  األطلراف يف ن شة ي -11 
 وتنفي ل؛ ربوتوكول كيوتول

علللللى تسللللري  ، 19-/م أ1مللللن املقللللرا  4و 3يف الفقللللرت  املبلللل   ،عزمللللهيكلللرا  -18 
، وعلللى تعزيللز 13-/م أ1عمللال  نللاملقرا التنفيلل  التللام للمقللرااص الللي تشللّكل النتللائج املتفللق علياللا 

ملن  كن ا يكفل ن ل مجي  األطراف أكرب قدا ن 1010مستوى الطمو  يف الفرتة ما قبل عام 
  ؛االتفاقية نوجب ال التخفيف  ازاود يف
تنطوي على إمكاناص ختفيف عاليلة،  الفح  التق  للفرص اليمواصلة  قراي -19 

يف نللللا فياللللا تللللل  الللللي تتللللي  فوائللللد مشللللرتكة يف  للللاالص التكيللللف والصللللحة والتنميللللة املسللللتدامة، 
  ا يل القيام ناألمانة  ه إىلطلبمن  الل ، 1010-1012 الفرتة

  اليو  الدوااص الي تعقد أثناءاجتماعاص ا رباء التقني  ة من لأن تنظم  لس )أ( 
ر عللللللللللى األطلللللللللراف حتديلللللللللد  يلللللللللاااص السيا لللللللللة العاملللللللللة واملماا لللللللللاص تيسللللللللل '1'

 ؛لألولوياص اإلمنائية احملددة وطنيا   والتكنولوجياص، والتخطي  لتطبيقاا وفقا  
ومركلللز  ،نالتكنولوجيلللاللةنلللة التنفي يلللة املعنيلللة  األنشلللطة ذاص الصللللةسلللتند إىل ت '1'

اجمللللللب و منتللللدى ديرنللللان نشللللأن ننللللاء القللللدااص، و جيللللا املنللللاخ، وشللللبكة تكنولو 
وتستفيد ملن  ،كياناص التشغيلية لرلية املاليةوال ،التنفي ي آللية التنمية النظيفة

 تعزيز التعاون وأوجه التآ ا ن  ه ل اهليئاص؛ زيد منوت ه ل األنشطة،
جتويللللد  يللللاااص مللللن أجللللل  (1)رباء التقنيلللل  السللللانقةإىل اجتماعللللاص ا لللل تسللللتند '3'

 السيا ة العامة القانلة للتنفي  والرتكيز علياا؛
شلللااكة الفعاللللة للخلللرباء ملللن األطلللراف هادفلللة ومنتظملللة تسلللم  نامل تلللوفر فرصلللا   '4'

وأو للا   ،والشللعوو األصلللية ،واجملتملل  املللدآ ،ذاص الصلللة الدوليللةواملنظمللاص 
والسلللطاص دون  ،قطللا  ا للاصوال ،واملؤ سللاص األكادمييللة ،النسللاء والشللباو

 ؛نلداهنا الي تعينااالوطنية 
التنفيللل  السلللري   يلللاااص السيا لللة العاملللة وإجلللراءاص التخفيلللف املعلللز ة،  تلللدعم '2'

 نسبل مناا التعاون الدول؛

__________ 

اجتماعللاص للخللرباء التقنيلل  ملعللز  االفريللق العامللل املخصلل  املعلل  نناللاد ديرنللان للعمللل ، عقللد 1014يف عللام  (1)
األنشلطة الطاقة املتةددة، والكفاءة يف ا تخدام الطاقة، وتغيري ا تخدام األااض  واةراجلة )نلا يف ذلل  نشأن 

حتةللا  ثللاآ أكسلليد (، والبيئللاص اةضللرية، وااإلضللافية  فللن االنبعاثللاص النامجللة عللن إ الللة الغانللاص وتللدهواها
 انبعاثاص  ا اص الدفيئة من  ري ثاآ أوكسيد الكرنون.و ه، وختزين ها تخدامو الكرنون 
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ميللل  األطلللراف عللن طريلللق اإلعلللالن علللن املواضلللي  اللللي املعلللز ة زشلللااكة تيسللر امل '6'
عقلللللد ملللللن ملللللواد قبلللللل   ل وملللللا يتصلللللل نللللل عملللللالاألول ا، وجلللللدتناوهللللللا  ينبغللللل

 على األقل؛ شارينن اجتماعاص ا رباء التقني 
)أ( 19أن حتدةث، نناء  على اجتماعاص ا رباء التقنيل  املشلاا إليالا يف الفقلرة  )و( 
الناوض نستوى الواقة التقنية املتعلقة نناف  اإلجراءاص، وناملبادااص وا ياااص الرامية إىل أعالل، 

اص وذل  جبم  املعلوماص املقدمة يف مسا اص األطراف واملنظمل ،الطمو  يف أهداف التخفيف
ناد إىل  لرباء التقنيل ، وناال لتايف اجتماعلاص املناقشاص الي جتلري  أثناءو  املعتمدة نصفة مراقب

املعلوماص األ رى ذاص الصلة نشأن تنفي   ياااص السيا ة العامة على مجي  املستوياص، نا يف 
  ؛ذل  عن طريق التعاون املتعدد األطراف

)و( أعللالل، نللا يف ذللل  عللن 19نشللر املعلومللاص املشللاا إلياللا يف الفقللرة أن ت )د( 
 ص؛واضع  السيا اصا  ل موجز طريق نشر
إىل الفريللق العامللل املخصلل  املعلل  نناللاد ديرنللان للعمللل املعللز  تقللدم  طلللبي -10 

اللللللدواي  التقيللللليم يشلللللملتوصلللللياص فيملللللا يتعللللللق نزيلللللادة النالللللوض نعمليلللللة الفحللللل  التقللللل ، نلللللا 
 الجتماعاص ا رباء التقني ، إىل مؤمتر األطراف يف دواته اةادية والعشرين؛

ل عقلد نشلأن العملل املنلا   الل ي دعلا إىل الرفيل  املسلتوىليملا اجتملا  ن رحلبي -11 
وائليب ملؤمتر  ةالتنفي ي ةويشة  األمين، 1014كانون األول/ديسمرب   11 يفمؤمتر األطراف  ائيب

 العمل املنا  ؛تعزيز تنفي  نشأن   نويا  على الدعوة إىل عقد حدث افي  املستوى األطراف 
طل  هبلا األمانلة املشلاا إليالا تقديراص تأثر امليزانية ناألنشطة اللي  تضل الح ي -11 

أن يكلون تنفيل  األمانلة لاجلراءاص اللي دعلا إليالا هل ا املقلرا اهنلا  نتلوافر  ويطللب ،يف ه ا املقرا
 املوااد املالية.
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