
  االتفاقية اإلطارية
  بشأن تغري املناخ

    مم املتحدةاأل  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.08-61472    270508    270508 

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢- ٢بون، 

  دول األعمال املؤقتمن ج) ب(٢البند 
 املسائل التنظيمية

  تنظيم أعمال الدورة

  مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة الثانية
  *مذكرة مقدمة من الرئيس

   مقدمة- أوالً 
، بدء عملية شاملة ترمي إىل التمكني من التنفيذ )خطة عمل بايل (١٣- م أ/١قرر مؤمتر األطراف، مبقرره   - ١

وقرر .  وما بعده٢٠١٢فاقية عن طريق عمل تعاوين طويل األجل من اآلن وحىت عام الكامل والفعال واملستمر لالت
املؤمتر أن تتوىل إجراء هذه العملية هيئة فرعية يف إطار االتفاقية ُتعَرف باسم الفريق العامل املخصص املعين بالعمل    

  ).الفريق العامل املخصص(التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 

 ٢د الدورة الثانية للفريق العامل املخصص يف بون، بأملانيا، يف الفترة من يوم اإلثـنني املوافـق                  وسُتعقَ  - ٢
، وذلك باالقتران مع انعقـاد دورات اهليئـات         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢يونيه إىل يوم اخلميس املوافق      /حزيران

ول األعمال املؤقت اخلاص بالـدورة      ويرد جد . الفرعية األخرى يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا        
ويتمثل الغرض من هذه املذكرة يف تقاسم اخلطط اليت وضعها          . FCCC/AWGLCA/2008/4وشروحه يف الوثيقة    

  .رئيس الفريق العامل املخصص للدورة وتوقعاته مع الوفود، مع التركيز على تنظيم العمل
  ـــــــــــ

ت املتاح إلجنازها يف صيغتها النهائية بني املوعد النهائي احملدد تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب ضيق الوق  *  
  .لتقدمي الورقات واملوعد النهائي لتقدمي الوثائق
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   ترتيبات العمل من أجل التقدم باألعمال املتعلقة بعناصر خطة عمل بايل- ثانياً 
 السعي إىل إحراز تقدم بشأن اتفق الفريق العامل املخصص، يف دورته األوىل، على االضطالع بأعماله، مع  - ٣

كافة عناصر العمل املسند إليه يف خطة عمل بايل، بأسلوب يتسم باالتساق والتكامل والشفافية، كما اتفق على أن 
  .)١(ينظِّم أعماله لكل دورة على حنو يشمل كل عنصر من العناصر

بـإجراء  ته األوىل، يف بانكوك،     وقام الفريق العامل املخصص أيضاً، يف أثناء وضع برنامج عمله يف دور             - ٤
وقد أفرزت هذه املناقشات الثرية جمموعة من املعلومات اهلامـة          . مناقشة فنية أولية بشأن عناصر خطة عمل بايل       

ويــرد يف الوثيقــة . والــشواغل واملقترحــات امللموســة الــيت تتطلــب مزيــداً مــن البحــث املتعمَّــق
FCCC/AWGLCA/2008/6 عن اآلراء اليت أُبديت يف الدورة األوىل املوجز الذي أعده الرئيس.  

االنتقـال إىل   حتقيق  والتحدي الرئيسي بالنسبة إىل الفريق العامل املتخصص يف دورته الثانية، يتمثل يف               - ٥
وُيتوقع أن ُيحرز الفريق تقدماً بشأن      . فضي إىل التفاوض على عناصر خطة عمل بايل       ُيبعمل أكثر تركيزاً،    القيام  

ومبا أن الفترة املتبقية . قترحات ملموسة عن كيفية املضي قُدماًمة اليت سيتناوهلا، وأن يتلقى أفكاراً والقضايا احلامس
ستخدم ُتأن ل حاسم كش شهراً، فإنه من األمهية ب١٨حىت انعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف ال تتجاوز 

  .قدمالفريق العامل إلحراز أقصى قدر من التكل دورة من دورات 

لى التبادل  لبناء ع وميكن للفريق العامل املخصص أن ُيحرز تقدماً يف إجناز مهامه بطرائق خمتلفة، وذلك با               - ٦
وسيتعني حتديد اخلطـوات املقبلـة      . )٢(لى الورقات القيِّمة املقدمة من األطراف     عاملفيد الذي جرى يف بانكوك و     

وميكن . املقبلوسيتعني أيضاً حتديد جماالت العمل . هذه القضاياعلى ما أُجنز يف السابق من عمل بشأن ناء املناسبة ب
ددة اهلـدف   تيسري االنتقال إىل القيام بعمل أكثر تركيزاً بوسائل منها على سبيل املثال االتفاق بشأن نداءات حم               

 إنشاءوبالنسبة لبعض القضايا، جيدر     . الحظات واقتراحات ملموسة  ا لديها من م   تقدم م توّجه إىل األطراف كي     
  .أثناء الدورة لتوضيح اخليارات مث إحالتها إىل الفريق األوسعجتتمع أفرقة حمددة اهلدف 

وطلـب إىل   . واتفق الفريق العامل املخصص، يف دورته األوىل، على عقد حلقات عمل لتيسري أعمالـه               - ٧
ك بتوجيه من الرئيس وبالتشاور     األمانة أن تنظِّم، يف دورته الثانية، ثالث حلقات عمل بشأن املسائل التالية، وذل            

  :مع األطراف

النهوض جبهود التكيُّف عن طريق التمويل والتكنولوجيا، مبا يف ذلك وضع برامج عمل وطنيـة                 )أ(  
  تتعلق بالتكيُّف؛

  االستثمار والتدفقات املالية للتصدي لتغيُّر املناخ؛  )ب(  

                                                      

  .٢٤، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/3الوثيقة  )١(
 .Add.1-3 وFCCC/AWGLCA/2008/Misc.1انظر الوثيقة  )٢(
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ترض اجلهود الرامية إىل تطوير التكنولوجيـا       آليات فعالة ووسائل معزَّزة إلزالة العقبات اليت تع         )ج(  
، بغية تيسري احلصول ذا الغرضونقلها إىل البلدان األطراف النامية وتوفري احلوافز املالية واحلوافز األخرى الالزمة هل

يعهـا  على التكنولوجيا السليمة بيئياً بأسعار معقولة؛ والسبل الكفيلة بتعزيز نشر التكنولوجيا السليمة بيئياً وتوز             
  .)٣(ونقلها بأسعار معقولة

وقد تشاور الرئيس مـع     . وستساهم حلقات العمل هذه يف تيسري االنتقال إىل القيام بعمل أكثر تركيزاً             - ٨
ليقاهتم حول توجيهاته العامة إىل األمانة بشأن نطاق حلقات العمل منسقي أفرقة التفاوض اللتماس مالحظاهتم وتع

  .واملسائل اليت ستركز عليها والنهج الواجب اتباعه حياهلا

فالتبادل القائم على   . وهتدف حلقات العمل إىل تعليق الفهم وتوضيح العناصر الواردة يف خطة عمل بايل              - ٩
اعد يف فهم شواغل األطراف ومواقفها، وأن يساهم بالتايل يف نشأة احلوار الذي تتيحه حلقة العمل من شأنه أن يس

وستسترشد هذه املناقشات   . فهم مشترك للمسائل اليت ينبغي التفاوض بشأهنا بغية التوصل إىل نتائج متفق عليها            
ا كل حلقة من وحتدد مذكرة املعلومات اليت أعدهتا األمانة خمتلف العناصر ذات الصلة اليت ستتناوهل. خبطة عمل بايل

  .)٤(حلقات العمل الثالث

وقد أعربت األطراف، يف الدورة األوىل للفريق العامل املخصص، عن أملها يف أن تكون حلقات العمل                  - ١٠
. موجهة حسب مشيئة األطراف، أي أن تستند املناقشات الفنية بصورة رئيسية إىل املسامهات املقدمة من األطراف

ألطراف أن ُتسهم يف حلقات العمل مبا لديها من أفكار واقتراحات عن السبل احملددة وبناًء عليه، سيتوجب على ا    
  .وُيدعى مجيع األطراف إىل املسامهة يف هذا التبادل التفاعلي. الكفيلة بالوفاء بالتعهدات الواردة يف خطة عمل بايل

 سيقوم بإعداد موجز عّمـا  وسيتوىل رئاسة حلقات العمل رئيس الفريق العامل املخصص أو نائبه، الذي            - ١١
سُيبدى من آراء يف كل حلقة من حلقات العمل إلرشاد عمل الفريق العامل املخصص بشأن خمتلف القضايا اليت                  

وستصدر هذه املوجزات كورقات اجتماع خالل الدورة وسُتدرج أيضاً يف املوجز الـذي             . ستتناوهلا كل حلقة  
  .سُيعده الرئيس عن الدورة

ن يتوصل الفريق العامل املخصص إىل إحراز تقدم بشأن القضايا اليت لن تتناوهلا حلقـات               وجيب أيضاً أ    - ١٢
  وسُيخصص الوقت الالزم هلذا الغرض خالل اجللسات العامة وغريها مـن االجتماعـات        . ٢٠٠٨العمل يف عام    

  .غري الرمسية

رز يف املوجز الـذي كُلـف       وقد طلب الفريق العامل املخصص إىل الرئيس أن يواصل حتديد التقدم احمل             - ١٣
وجيب . وسيتضمن املوجز عن الدورة الثانية ملخصات للمناقشات اليت سُتجرى يف إطار حلقات العمل            . بإعداده

  .أن ُيحدد هذا املوجز أيضاً التقدم احملرز بشأن القضايا اليت لن تتناوهلا حلقات العمل

                                                      

 .٢٦، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/3الوثيقة  )٣(

)٤( <http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/info_awg_lca_workshops_210508.pdf>. 
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  / حزيـران  ٢فتتاحية صباح يوم االثنني املوافـق       وسيجتمع الفريق العامل املخصص يف اجللسة العامة اال         - ١٤
وخالل اجللسة العامة االفتتاحية،    . نظَّم أثناء الدورة  ُتس مث سيعقد بعد الظهر حلقة العمل األوىل اليت          ٢٠٠٨يونيه  

وسيشرع ).  من جدول األعمال املؤقت    ٢ و ١البندان  (سيتوىل الفريق العامل املخصص تنظيم أعماله أثناء الدورة         
، وسريكز بوجه خاص علـى      ) من جدول األعمال املؤقت    ٤البند   (٢٠٠٩ يف النظر يف برنامج عمله لعام        أيضاً

ويعتزم الرئيس أن يطلب إىل نائب رئيس الفريق العامل املخصص أن ُيجري،           . تخطيطاملسائل املتصلة بالتنظيم وال   
 وأن يقدم إىل الفريق ٢٠٠٩ربمج يف عام بالنيابة عنه، مشاورات غري رمسية مع األطراف بشأن التخطيط للعمل امل       

يونيه، تقريراً عن النتـائج الـيت   / حزيران١٢اخلميس املوافق  يوم  العامل، يف اجللسة العامة اخلتامية املقرر عقدها        
  .ستتمخض عنها هذه املشاورات

بتيسري التنفيـذ   وسُيشرع يف تناول البند املوضوعي الرئيسي املُدرج يف جدول األعمال املؤقت، واملتعلق               - ١٥
 وما بعده   ٢٠١٢الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عام               

يونيه، وسيتواصل حبث هذا البند     / حزيران ٢يف اجللسة العامة االفتتاحية اليت سُتعقد يوم االثنني املوافق          ) ٣البند  (
نيه، بعد اختتام أعمال حلقات العمل الثالث اليت قرر الفريق العامل املخـصص             يو/ حزيران ٦يوم اجلمعة املوافق    

 ١١انظر الفقرة (ويعتزم الرئيس أن يقدم موجزاً عن أعمال كل حلقة من هذه احللقات . عقدها أثناء هذه الدورة
من حلقات ا كل حلقة تكفل إحراز تقدم بشأن خمتلف القضايا اليت ستتناوهلميكن أن وأن يقترح السبل اليت ) أعاله

  .خالل الفترة املتبقية من الدورةالعمل 

ويف األسبوع الثاين، سيكون من املهم أن ينتقل الفريق العامل املخصص إىل اعتماد أسلوب عمل أكثـر                   - ١٦
ويعتزم الرئيس أن ُيجري خالل األسبوع األول من الدورة مشاورات غري رمسية مع أفرقة بشأن اإلطـار        . تركيزاً

 ٦إىل الفريق يف اجللسة العامة املقرر عقـدها يـوم اجلمعـة املوافـق               اسب لدفع العمل إىل األمام وأن يقدم        املن
  .األسبوع الثاينبشأن سيناريو يونيه /حزيران

 -  -  -  -  -  

  

 


