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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل       
  األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة الرابعة عشرة 
  *٢٠١١ يونيه/حزيران ١٧-٦، وبون، ٢٠١١أبريل /نيسان ٨-٥ ،انكوكب

  من جدول األعمال املؤقت) ب(٢البند 
  املسائل التنظيمية 

  تنظيم أعمال الدورة

  مذكرة بشأن سيناريو الدورة الرابعة عشرة    

  **مذكرة مقدمة من الرئيس    

  مقدمة  -أوالً   
 املعقـود يف    ،حققت األطراف نتائج باهرة يف مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ            -١

 اجلامعة ومهارة وصرب الرئيس السابق للفريق العامـل         كانكون باملكسيك، بقيادة املكسيك   
  ). فريق العمل التعاوين(املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 

  

__________ 

سُيعقد اجلزء الثاين من الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل                  *  
مبوجب االتفاقية بالتزامن مع اجلزء الثاين من الدورة السادسة عشرة للفريـق العامـل املخـصص املعـين                  

إلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والدورة الرابعة والثالثني            بااللتزامات ا 
وسـُتعلن املواعيـد احملـددة      . لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         

 .للدورتني املستأنفتني للفريقني العاملني املخصصني يف الوقت املناسب
قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر بسبب قصر الفترة الفاصلة بني الدورتني الثالثة عشرة والرابعة عـشرة                   **  

 . للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
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مجـاعي  من جهد    األطراف   فيما تبذله وميثل مؤمتر كانكون خطوة كبرية إىل األمام          -٢
 مع حتسني التعاون التكنولـوجي      ،تكيفمن أجل احلد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز ال        

 تلك الدورة، أصـبح     حققتهلزخم الذي   ل ونتيجة. ذاتهومتويل التكيف والتخفيف يف الوقت      
أمام فرصة ومسؤولية إجناز صياغة الترتيبات اجلديدة اليت مت وضعها          اآلن  فريق العمل التعاوين    

ممكن، ومواصلة حتديد اجتاه     وفعالة يف أقرب وقت      نافذةيف كانكون، وجعل تلك الترتيبات      
  .تطور نظام تغري املناخ يف األجل الطويل

وأسفرت املقررات اليت مت التوصل إليها يف كانكون عن برنامج عمل مكثف، ليس               -٣
فقط لفريق العمل التعاوين بل أيضاً للهيئتني الفرعيتني لالتفاقية وللهيئات اجلديدة املنـشأة يف              

 حمـددة   اًفريق العمل التعاوين مهام   إىل   ١٦-م أ /١ املقرر   يسندفعلى سبيل املثال،    . كانكون
مثل وضع التفاصيل املتعلقة بلجنة التكيف، وبرامج العمل اخلاصة بالتخفيف، وإنشاء (متعددة 

سجل، وحبث خيارات التمويل املتاحة لألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة            
ف اللجنة الدائمة، وبرنـامج العمـل املتعلـق بتطـوير           الغابات وتدهورها، وأدوار ووظائ   

  ).التكنولوجيا ونقلها
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ مهامـاً حمـددة        ١٦-م أ /١ويف الوقت نفسه، ُيسند املقرر        -٤
فيما يتعلق على سبيل املثال خبطط التكيف الوطنية وبرنامج العمل املتعلق بـالنظر يف ُنهـج       (

وُيسند إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيا مهامـاً         ) رالتصدي للخسائر واألضرا  
اص باألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة          اخلعمل  المثل برنامج   (حمددة  

 إىل اهليئتني الفرعيتني كلتيهما مهاماً حمددة       ١٦-م أ /١كما ُيسند املقرر    ). الغابات وتدهورها 
  . بتأثري تنفيذ تدابري التصديتتعلق باحملفل املعين 

وعلى ( مهاماً حمددة إىل هيئات جديدة       ١٦-م أ /١ املقرر   يسندوباإلضافة إىل ذلك،      -٥
سبيل املثال اللجنة االنتقالية فيما يتعلق بتصميم الصندوق األخضر للمناخ، واللجنة التنفيذية            

 متصلةورته السادسة عشرة    وهناك مقررات أخرى ملؤمتر األطراف يف د      ). املعنية بالتكنولوجيا 
 املتعلـق ببنـاء     ١٦-م أ /١٠مثل املقرر    (١٦-م أ /١املهام احملددة املذكورة يف املقرر      بأيضاً  

  ). القدرات
. وهذه املهام املتنوعة اليت حددها مؤمتر األطراف جديرة بالذكر لسببني على األقـل             -٦

تعاوين أدواراً هامة يف بلورة نظـام        فريق العمل ال   غريالتفاقية  ل  األخرى يئاتاهلفأوالً، تلعب   
 فأعماهلا ستنتهي - حمددة املدةوهذا أمر إجيايب، ألن فريق العمل التعاوين هو هيئة . تغري املناخ 

يف مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ املقرر عقده يف ديربان جبنوب أفريقيـا يف أواخـر                 
 أعمال اهليئتني الفرعيتني واهليئات األخرى      غري أن . ، ما مل ُتقرر األطراف متديدها     ٢٠١١ عام

  .اجلديدة ستستمر
، عند أدائه عمله، أدوار هيئات       يف اعتباره  وثانياً، ينبغي أن يضع فريق العمل التعاوين        -٧

وينبغي أن تظل لدى فريق العمل التعـاوين فكـرة   . االتفاقية األخرى واملهام اليت تضطلع هبا     
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القيود الزمنية ستتطلب منه العمل بأقصى كفاءة ممكنة ومن عامة عن جممل هذه اجلهود، لكن     
  .دواألطراف حماولة جتّنب تداخل وازدواجية اجله

ومل تتمكن األطراف يف كانكون من التوصل إىل سبيل للمـضي قُـدماً يف مجيـع                  -٨
وسيتشاور الرئيس مع الوفود للتوصل إىل فهم كامـل         . القضايا املطروحة يف خطة عمل بايل     

ل املتعلقة بالقضايا اليت مل ُتحل بعد ويطلب توجيهها بشأن ما ميكن أن يقدمه فريـق                للشواغ
  .العمل التعاوين من مسامهة إضافية يف حل هذه القضايا

ولتحقيق . ٢٠١١ويواجه فريق العمل التعاوين حتديات جديدة يف أداء عمله يف عام              -٩
ح البناءة اليت سادت يف كانكون      النجاح يف ديربان، سيكون من الضروري احلفاظ على الرو        

  . واإلبقاء على الزخم السياسي
 يف وسـعه  ويلتزم الرئيس بتوجيه وتيسري أعمال فريق العمل التعاوين بأقـصى مـا               -١٠

وسيعمل الرئيس أيضاً بالتعاون الوثيق     . وبالعمل مع مجيع األطراف بأسلوب شفاف وجامع      
  .مع رئاسيت مؤمتر األطراف احلالية والقادمة

   والنهج العام املتعلق بالعملاملقبلةهام امل  -ثانياً   
 بعض املهام اليت ينبغي أن يقوم هبا فريق العمـل التعـاوين             ١٦-م أ /١ُيحدد املقرر     -١١

 للغاية، من حيث الطلبات املوجهة إىل فريق العمل التعاوين واإلجراءات الالحقة            اً دقيق حتديداً
.  وهناك مهام أخرى أقل حتديداً من حيث نتائجهـا         .اليت ينبغي أن يتخذها مؤمتر األطراف     

 فريق العمل التعاوين التقدم احملرز بإعداد مـشاريع مقـررات أو عناصـر هلـذه                وسيوضح
  . املقررات

، لن تشكّل هذه املقررات حكماً مسبقاً       ١٦-م أ /١وكما هو احلال بالنسبة للمقرر        -١٢
وسيواصل فريـق العمـل     . ال على حمتواه  على إمكانية وضع صك ُملزم قانوناً يف املستقبل و        

  . التعاوين مناقشة اخليارات القانونية هبدف إجناز نتائج متفق عليها
األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن     ،  ١٦-م أ /١ودعا مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١٣

. جمموعة من القضايا؛ وُيقدر الرئيس بشدة جهود األطراف اليت استجابت هلـذه الـدعوات   
 يكون من املفيد لقضايا أخرى توجيه دعوات إضافية         وقد. فهذه اآلراء ستيسر أعمال الدورة    

الدورة الرابعة عـشرة    وسيتيح اجلزء األول من     . لتلقي آراء أو مسامهات تقنية ُتعدها األمانة      
  . تكون فيها املسامهات اإلضافية مفيدةساجملاالت اليت فرصة لتحديد لفريق العمل التعاوين 

وسيسمح التقدم احملرز يف كانكون يف حاالت كثرية لفريق العمل التعاوين مبعاجلـة               -١٤
خفيـف يف   ففي حالة إجـراءات الت    . القضايا من زاوية خمتلفة أو بالتركيز على جانب بعينه        

قطاع الغابات على سبيل املثال، طُلب من فريق العمل التعاوين حبث خيارات التمويل املتاحة              
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وستتوىل اهليئـة   .  تنفيذاً كامالً، ومن مثّ التركيز على جوانب التمويل        اإلجراءاتلتنفيذ تلك   
طـاع  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية معاجلة جوانب أخرى إلجراءات التخفيف يف ق  

  . أعاله٤الغابات، على النحو املذكور يف الفقرة 
وكما ذُكر يف املقدمة، سيكون التنسيق بني خمتلف اهليئات اليت تضطلع مبهام متصلة               -١٥

 وعند التحضري ألعمال فريق العمل التعاوين، سيتشاور الرئيس مع رؤساء هذه            .أمراً ضرورياً 
عند التحضري للدورة املقبلة لفريق العمـل        سيتشاور الرئيس    ،وعلى وجه اخلصوص  . اهليئات

 برامج  فيما خيص التعاوين مع رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن املسائل املتصلة بتنظيم العمل            
العمل املتعلقة بالتخفيف بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واألطراف غـري             

  .ع فريق العمل التعاوين على نتائج هذه املشاوراتاملدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وسُيطل

تنظيم أعمال الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخـصص املعـين             -ثالثاً   
  بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

وتـرد  . )١(أصدرت األمانة مذكرة تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة        -١٦
املؤقت معلومات أساسية عن املهام اليت ينبغي أن يضطلع هبا فريق           يف شروح جدول األعمال     

  . العمل التعاوين باإلضافة إىل اإلجراءات املرتبطة بكل منها
، سيسعى الرئيس لتنظيم أعمال فريق العمل التعاوين        ويف ضوء عبء العمل الضخم      -١٧

ون أعمال فريق العمل    وستك.  وفقاً لالحتياجات والتقدم احملرز    ابأسلوب مرن يسمح بتكييفه   
  . التعاوين شفافة وجامعة

وسُتتخذ الترتيبات ملباشرة النظر يف مجيع البنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقـت        -١٨
 بشأن كـل    الرمسي غري   العملويعتزم الرئيس بدء    . يف أثناء اجلزء األول للدورة الرابعة عشرة      

 جتميع بعض هذه    املفيدسليم بأنه قد يكون من      بند من البنود يف اجللسة العامة األوىل، مع الت        
 للمندوبني التوصل إىل فهم مشترك للمهام امللقاة على عاتق فريق العمـل             سيتيحفهذا  . البنود

  .التعاوين وسيسمح باستئناف العمل دون تأخري يف اجلزء الثاين للدورة الرابعة عشرة
ل املتعلقة باآللية التكنولوجيـة     وستيّسر حلقة العمل املتعلقة بالتخفيف وحلقة العم        -١٩

 النظر يف برامج العمل املشار      ، على التوايل،  اللتان ستسبقان اجلزء األول للدورة الرابعة عشرة      
  . اآللية التكنولوجية بالكاملتشغيل أعاله واألعمال املتعلقة بترتيبات ١٥إليها يف الفقرة 

ة عشرة لفريق العمل التعـاوين يـوم        وسُتعقد اجللسة العامة االفتتاحية للدورة الرابع       -٢٠
وستستغرق الدورة ثالثة أيام ونصف اليوم فقط، ومبـا أن          . ٢٠١١أبريل  / نيسان ٥الثالثاء،  

__________ 

)١( FCCC/AWGLCA/2011/1. 
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اجللستني العامتني االفتتاحيتني للفريقني العاملني املخصصني ستعقدان على التوايل بعد الظهر،           
  . استخدام الوقت بكفاءة من الضروريفسيكون

ئيس، عمالً باملمارسة املتبعة، أن يبدأ فريق العمل التعاوين أعماله يف أقرب ويقترح الر  -٢١
 فقـط وقت ممكن، ولتحقيق ذلك، يقترح أن ُتديل الوفود املتحدثة باسم جمموعة أطـراف              

  .مبالحظات افتتاحية موجزة
وسُتتاح لألطراف فرصة تبادل املعلومات بشأن املبادرات املتخـذة منـذ الـدورة               -٢٢

  . املعقودة يف كانكون واليت هي وثيقة الصلة بأعمال فريق العمل التعاويناألخرية
أبريل لتقييم التقدم احملرز يف     / نيسان ٨ومن املقرر عقد جلسة عامة ثانية يوم اجلمعة،           -٢٣

  .اجلزء األول للدورة والتحضري للجزء الثاين للدورة
 الرئيس ومن املندوبني    وكما حدث يف املاضي، سيطلب الرئيس املساعدة من نائب          -٢٤
  . أعمال الدورةريلتيس

        
  


