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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املُخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املُعزَّز
  الدورة الثانية، اجلزء الثالث

   ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢١-١٢وارسو، 
   من جدول األعمال٣البند 
  ١٧-م أ/١ذ مجيع عناصر املُقرر تنفي

  ١٧-م أ/١تنفيذ مجيع عناصر املُقرر     

  مشروع استنتاجات ُمقترح من الرئيسني املتشاركني    

  إضافة    

  توصية الفريق العامل املُخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املُعزَّز    
 دورته الثانية، أن    قرر الفريق العامل املُخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املُعزَّز، يف           

  :يوصي مؤمتر األطراف بأن ينظر يف مشروع املقرر التايل ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة

  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     

  املُضي قُدماً مبنهاج ديربان    
  ،إن مؤمتر األطراف  
 من أن احترار النظام املناخي بات مسألة مؤكدة وأن كثرياً            الشديد  عن قلقه  إذ ُيعرب   

 التغريات اليت لوحظت ابتداًء من مخسينات القرن املاضي أمر غري مسبوق يف فترة تتراوح               من
بني عقود وآالف السنني، استناداً إىل ما تضمنته استنتاجات الفريق العامل األول التابع للهيئة              

  .احلكومية الدولية املعنية بتغّير املناخ يف مسامهته يف تقرير التقييم اخلامس للهيئة
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من أن تغّير املناخ ميثل هتديداً ُمحدقاً قد يكون غري قابل للزوال تواجهـه              إذ ُيحذر   و  
اجملتمعات البشرية واألجيال القادمة وكوكب األرض، وأن تواصل انبعاثات غازات الدفيئـة            
سيتسّبب يف املزيد من االحترار والتغّيرات يف مجيع مكونات النظام املناخي، وأن وضع حـد           

  خ سيتطلب خفضاً كبرياً ومستمراً النبعاثات غازات الدفيئة، لتغّير املنا
الفجوة الكبرية بني األثر اإلمجايل لوعود التخفيف اليت تلتزم األطـراف           وإذ يالحظ     

 فيما يتصل باالنبعاثات السنوية العاملية من غـازات الدفيئـة،           ٢٠٢٠بتحقيقها حبلول عام    
 احتمال اإلبقاء على ارتفاع متوسط درجة احلرارة        ومسارات االنبعاثات اإلمجالية اليت ُترّجح    

   درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية،١,٥العاملية دون درجتني مئويتني أو 
أن حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية سوف يتطلب تعزيز النظـام املتعـدد            وإذ يؤكد     

مر لاللتزامات القائمـة مبوجـب      األطراف القائم على قواعد ُمحددة والتنفيذ العاجل واملست       
  االتفاقية،
 مجيع أطراف بروتوكول كيوتو على التصديق علـى تعـديل الدوحـة             وإذ حيث   

  لربوتوكول كيوتو وتنفيذه بصفة عاجلة، 
أن العمل املُعزَّز والتعاون الدويل بشأن التكّيف مطلوبان بـصفة عاجلـة   وإذ يؤكد     

ية إىل احلد من التعرض للتأثر وبناء القدرة علـى          إلتاحة ودعم تنفيذ إجراءات التكّيف الرام     
التأقلم يف البلدان النامية األطراف، مع مراعاة االحتياجات العاجلة والفورية للبلدان الناميـة             

  املُعرَّضة للتأثر بوجه خاص،
 بأمهية التعاون اإلقليمي والدويل بغية تعزيز إقامة حتالفات لدعم تنفيذ اإلجراءات            وإذ ُيقر   

  مية إىل احلد من التعرض لآلثار الضارة لتغري املناخ وبناء القدرة على التأقلم معها،الرا
 قراره بأن ينظر الفريق العامل املُخصص املعين مبنهاج ديربـان           وإذ يضع يف اعتباره     

للعمل املُعزَّز يف عناصر مشروع نص تفاوضي يف أجل أقصاه موعد دورته املقـرر عقـدها                
بغية إتاحة نص   ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (العشرين ملؤمتر األطراف    بالتزامن مع الدورة    
  ،٢٠١٥مايو /تفاوضي قبل أيار

أن عمل الفريق العامل املُخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل          وإذ يؤكد من جديد       
  املُعزَّز جيب أن يسترشد مببادئ االتفاقية، 

  ،)١()ل الطويل األجلبرنامج عمل التموي (١٩-م أ/-إىل املُقرر وإذ يشري   
  ، ٨-م أإ/١، و١٨-م أ/٢، و١٧-م أ/١ إىل املقررات وإذ يشري  
  ، ١٨-م أ/٢٤إىل املقرر وإذ يشري أيضاً   

__________ 

 .من جدول أعمال مؤمتر األطراف) أ(١١ يف إطار البند مقترح لكي يعتمدمشروع مقرر  )١(
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 إىل الفريق العامل املُخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املُعـزَّز أن            يطلب  -١  
أثـر قـانوين    يعجِّل بلورته لربوتوكول أو صك قانوين آخر أو نص حمصلة متفق عليه ذي              

، ١٧-م أ /١ من املقرر    ٦-٢مبوجب االتفاقية يسري على مجيع األطراف يف سياق الفقرات          
وأن ُيعّجل بإطالق خطة العمل املتعلقة برفع مستوى الطموح يف أهداف التخفيف من أجل              
حتديد واستكشاف خيارات طائفة من اإلجراءات اليت ميكـن أن تـؤدي إىل رأب فجـوة                

ا يكفل بذل مجيع األطراف أكرب قدر ممكن مـن اجلهـود يف جمـال               مستويات الطموح مب  
  ؛١٧-م أ/١ من املقرر ٨ و٧التخفيف يف سياق الفقرتني 

 ما يلي يف سياق تصميمه على اعتماد بروتوكول أو صك قانوين آخر             ُيقرر  -٢  
أو نص حمصلة متفق عليه ذي أثر قانوين مبوجب االتفاقية يسري علـى مجيـع األطـراف،                 

، ولضمان بدء نفـاذه وتنفيـذه      )٢٠١٥ديسمرب  /كانون األول (رته احلادية والعشرين    دو يف
  :٢٠٢٠اعتباراً من عام 

أن يطلب إىل الفريق العامل املُخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املُعـزَّز              )أ(  
، يف بلورة عناصر مشروع نـص تفاوضـي،         ٢٠١٤املضي، ابتداًء من دورته األوىل يف عام        

 بـالتخفيف والتكيـف والتمويـل وتطـوير     ، يف مجلة أمور، االعتبار عمله املتعلق  آخذاً يف   
  التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات والشفافية والدعم؛

أن يدعو مجيع األطراف إىل بدء أو تكثيف التحضريات احمللية فيما يتعلـق               )ب(  
نـص  ك قانوين آخر أو     ددة وطنياً يف سياق اعتماد بروتوكول أو ص       رة احمل املقربااللتزامات  

سري على مجيع األطراف سعياً إىل حتقيق        ي  االتفاقية مبوجب ذي أثر قانوين   حمصلة متفق عليه  
 احلادية والعـشرين    هبا قبل دورته  ، وإبالغ مؤمتر األطراف     ٢هدف االتفاقية املبّين يف مادهتا      

رة على القيـام    ألطراف القاد  بالنسبة إىل ا   ٢٠١٥حبلول الفصل األول من عام      (بوقت كاٍف   
  وييّسر فهمها؛رة املقرعلى حنو يعزز وضوح وشفافية هذه االلتزامات ) بذلك

 أنأن يطلب إىل الفريق العامل املُخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املُعزَّز              )ج(  
 عـرض ها األطراف لدى    قدم، قبل الدورة العشرين ملؤمتر األطراف، املعلومات اليت ست        ُيحدد

  أعاله؛) ب(٢التزاماهتا املشار إليها يف الفقرة 
 وأيـة   لآللية املالية  والكيانات التشغيلية    املتقدمة األطراف أن حيث البلدان      )د(  

 تقدمي الدعم لألنشطة ذات الـصلة املـشار إليهـا يف    علىمنظمات أخرى ذات االستطاعة   
  وأن يطلب إليها ذلك؛، ٢٠١٤أعاله يف أقرب وقت ممكن من عام ) ج(٢و) ب(٢الفقرتني 
 على تسريع التنفيذ التام للمقررات اليت تشكّل النتـائج املتفـق             العزم يعقد  -٣  

 سبل التنفيـذ،   ، ال سيما ما يتعلق بإتاحة     )٢()خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١عليها عمالً باملقرر    
__________ 

نتائج عمل الفريق العامـل   (١٧-م أ/٢، و)النتائج املتفق عليها عمالً خبطة عمل بايل       (١٨-م أ /١املقررات   )٢(
) اتفاقـات كـانكون    (١٦-م أ /١، و )لتعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة     املخصص املعين بالعمل ا   

 .الصلةذات ذلك من املقررات  وغري
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ع اإلقـرار   بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات، م    األطراف  يف ذلك دعم البلدان النامية       مبا
  ؛٢٠٢٠بأن هذا التنفيذ سُيعّزز مستوى الطموح يف الفترة ما قبل عام 

 ٢٠٢٠على رفع مستوى الطموح يف الفترة ما قبل عـام           يعقد العزم أيضاً      -٤  
 مـن    يف إطار االتفاقية   يكفل بذل مجيع األطراف أكرب قدر من اجلهود يف جمال التخفيف           مبا

  : ما يليخالل
بلغ بعد عن هدف كمي خلفض االنبعاثات على نطاق         حث كل طرف مل يُ      )أ(  

  االقتصاد ككل أو عن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، أن يقوم بذلك، حسب االقتضاء؛
، من دون إبطاء،    أن ُينفذ على  األطراف  حث كل بلد من البلدان املتقدمة         )ب(  

،  أيـضاً  اقية، وحثه هدفه الكمي خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل مبوجب االتف         
التزاماته الكميـة بتحديـد االنبعاثـات       أن ُينفذ   كان طرفاً يف بروتوكول كيوتو، على        إذا
  خفضها يف فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو، حسب االقتضاء؛ أو

على إعادة النظـر يف هدفـه       األطراف  املتقدمة  حث كل بلد من البلدان        )ج(  
 ، إذا  أيـضاً  ت على نطاق االقتصاد ككل مبوجب االتفاقية، وحثـه        الكمي خلفض االنبعاثا  

، على إعادة النظر يف التزاماته الكمية بتحديـد االنبعاثـات           طرفاً يف بروتوكول كيوتو    انك
خفضها يف فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتـو، حـسب االقتـضاء، وفقـاً          أو

  ؛٨-م أإ/١ من املقرر ١١-٧ للفقرات
على إجـراء تقيـيم دوري      األطراف   كل طرف من البلدان املتقدمة       حث  )د(  

ثات على نطـاق االقتـصاد    هبدفه الكمي خلفض االنبعاالستمرار سريان أي ظروف مرتبطة  
  ها أو تبديدها؛تسويت أو الظروفل، بغية تغيري هذه كك

ناء  وب التمويلعلى زيادة الدعم بالتكنولوجيا و    األطراف  حث البلدان املتقدمة      )ه(  
  ؛طموح أهدافها املتعلقة بالتخفيفمن رفع مستوى األطراف القدرات لتمكني البلدان النامية 

اليت أبلغـت عـن إجـراءات       األطراف  حث كل بلد من البلدان النامية         )و(  
التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا على تنفيذ هذه اإلجراءات، وعند االقتضاء، النظر يف اختاذ             

مع التسليم بأن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً سوف ُتتخذ يف سـياق            إجراءات أخرى،   
  التنمية املستدامة، مدعومة وميسَّرة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات؛

 تسريع أنشطته يف إطار خطة العمل املتعلقة برفع مستوى الطموح يف            ُيقرر  -٥  
  :، وذلك من خالل ما يلي١٧-أم /١ من املقرر ٨ و٧ التخفيف وفقاً للفقرتني أهداف

 الفحص الـتقين لفـرص تنفيـذ        بتكثيف،  ٢٠١٤، اعتباراً من عام     القيام  )أ(  
تتيح فوائد مشتركة ، مبا يف ذلك اإلجراءات اليت     تنطوي على إمكانات ختفيف عالية    إجراءات  

جيات يف التكيف والتنمية املستدامة، مع التركيز على تنفيذ السياسات واملمارسات والتكنولو          
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، بغية تشجيع التعاون الطوعي يف جمال اإلجراءات العملية         للتطويع واحملاكاة األساسية والقابلة   
  املتعلقة بفرص التخفيف احملددة وفقاً لألولويات اإلمنائية احملددة وطنياً؛

وأفضل ممارسات املدن والـسلطات دون      تيسري تقاسم األطراف لتجارب       )ب(  
تحديد وتنفيذ فرص التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  ب ما يتعلق ، عند االقتضاء، في   الوطنية

  والتكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ، بغية تعزيز تبادل املعلومات والتعاون الطوعي؛
ـ    دعوة األطراف إىل تشجيع       )ج(   ض االنبعاثـات   اإللغاء الطوعي لوحدات خف

يف الفتـرة   األهـداف   طموح  ستوى  م لرأب فجوة املعتمد، دون احتساهبا مرتني، كوسيلة      
  ؛٢٠٢٠قبل عام  ما

يف السالفة الـذكر    النظر يف تنفيذ املزيد من األنشطة يف إطار خطة العمل             )د(  
  الدورة العشرين ملؤمتر األطراف؛

مؤمتر القمة املعين باملناخ    ام لألمم املتحدة إىل عقد       األمني الع   إىل دعوة  يشري  -٦  
 األهداف املتعلقـة  ف حشد اجلهود ورفع مستوى طموح        هبد ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٢٣يف  
  تغري املناخ؛ب

 األطراف إىل تعزيز مشاركتها الرفيعة املستوى يف منـهاج ديربـان            يدعو  -٧  
انعقاد الدورة األربعـني    فترة  للعمل املُعزَّز من خالل عقد حوار وزاري رفيع املستوى أثناء           

وحوار آخر بالتزامن مع الدورة العشرين      ) ٢٠١٤يونيه  /حزيران(لكل من اهليئتني الفرعيتني     
  .ملؤمتر األطراف

        


