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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  التعاوين بالعمل املعين املخصص العاملالفريق 
  االتفاقية مبوجب األجل الطويل
  عشرة الرابعةالدورة 

   ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٧-٧ وبون، ،٢٠١١ أبريل/نيسان ٨-٥بانكوك، 
  األعمال جدول نم) ب(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  تنظيم أعمال الدورة

  عشرة الرابعة الدورة منثاين ال اجلزء سيناريو بشأنمذكرة   

  *الرئيس من مقدمةمذكرة     

  العمل وأسلوب الدورةهدف  - أوالً 
سيعقد اجلزء الثاين من الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمـل               -١

 ٧أملانيا، من الثالثاء    بيف بون،   ) فريق العمل التعاوين  (الطويل األجل مبوجب االتفاقية     التعاوين  
  . ٢٠١١يونيه / حزيران١٧إىل اجلمعة يونيه /حزيران

عمق بـشأن جـدول   توخالل اجلزء األول من الدورة، دخلت األطراف يف حوار م      -٢
ويوفر جدول األعمال، .  املقبلهعملونطاق أعمال الدورة الرابعة عشرة لفريق العمل التعاوين 

وتقر األطراف بـأن    .  لعمل فريق العمل التعاوين    بالصيغة اليت أقر هبا يف هناية املطاف، هيكالً       
نتائج الدورتني الثالثة عشرة والسادسة عشرة ملؤمتر األطراف، يـشمل           املنتظر يف ضوء     عملال

 وقد أصدرت األمانة شروحاً   . اء منها ال يزال يتعني االنته    تنفيذية وقضايا    اًمهاميف اآلن نفسه    

__________ 

 رابعةال الدورة من والثاين األول اجلزأين بني الفاصلة الفترة قصر بسبب املقرر املوعد بعد الوثيقة هذه قُدمت  *  
 .االتفاقية مبوجب األجل الطويل التعاوين بالعمل املعين املخصص العامل للفريق عشرة
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األعمال بالصيغة اليت أقر هبا، وهي تشري إىل خمتلف الوثائق اليت أعـدت وأتيحـت    دولجل
  .)١(للدورة

بيد أن فريق العمل التعاوين مل يبدأ العمل املوضوعي يف اجلزء األول من دورته الرابعة    -٣
بكفاءة ل  وأن يعم  اآلن دون تأخري،      ذلك وعليه أن يفعل  . عشرة املعقودة يف بانكوك، تايلند    

  . وتركيز وشعور أكرب بضرورة االستعجال
ريق العمل التعاوين املهام اليت أسندها إليه مؤمتر األطراف وأن جيـد        فوجيب أن ينفذ      -٤

ويف العديد من احلاالت، تبـدو      .  يف القضايا اليت ما زال يتعني االنتهاء منها        سبل املضي قدماً  
 يف  مـثالً (ويف بعض احلاالت،    . ريق العمل التعاوين تنفيذها واضحة    ف طلب إىل    نشطة اليت األ

، قد حيتاج نطاق املهام والقضايا      ) أعم إطار بعض بنود جدول األعمال اليت صيغت بعبارات       
  .  من التوضيحاليت تتعني معاجلتها مزيداً

  . ا أمكنوسيكون اهلدف هو مباشرة العمل املوضوعي ورصد التقدم احملرز حيثم  -٥
وقد عهد مؤمتر األطراف بعدد من املهام إىل هيئات فرعية أخرى وكذا إىل هيئـات           -٦

، مبا أن العديد من املهام وثيقـة الـصلة          تنسيق مع هذه اهليئات األخرى هام     الو .)٢(جديدة
  . وتؤثر على عمل فريق العمل التعاوينالبعض ببعضها 

لعمله، أن يـضع يف اعتبـاره أدوار ومهـام         وسيلزم فريق العمل التعاوين، يف أدائه         -٧
وهلذه الغاية، سيتشاور الرئيس مع رؤساء      .  اجلهود وازدواجاهليئات األخرى ويتفادى تداخل     
  . وفرص التآزر بني األعمال املترابطةبكفاءة لوقت ااهليئات األخرى لتيسري استخدام 

ر األطـراف يف دورتـه      وجيب أن يقدم فريق العمل التعاوين نتائج أعماله إىل مؤمت           -٨
  . نوب أفريقيا، يف وقت الحق من هذه السنةجبالسابعة عشرة املقرر عقدها يف ديربان، 

وهلذه الغاية، يسعى فريق العمل التعاوين إىل وضع وثيقة ختامية شـاملة ومتوازنـة                -٩
ويـل  طالتعـاوين   العمل  الفسح اجملال للتنفيذ الكامل والفعال واملستمر لالتفاقية عن طريق          ت

وللسري حنو هذا اهلدف، سيكون من اهلام لألطراف        .  وما بعده  ٢٠١٢وحىت عام    اآلن األجل
. أن تتوصل إىل فهم مشترك للعناصر احملددة اليت ستشكل هذه احلزمة الـشاملة واملتوازنـة              

مشاورات غري رمسية مع األطـراف      بعقد  نائب الرئيس،   أن يقوم مع     يعتزم الرئيس،    وعليه،
  . مثل هذه احلزمة خالل دورة بون أن حتويها كنيت ميال عناصربشأن ال

__________ 

)١( FCCC/AWGLCA/2011/5. 

      ، FCCC/AWGLCA/2011/2(انظر املذكرة املتعلقة بسيناريو اجلزء األول مـن الـدورة الرابعـة عـشرة                )٢(
 .)٥ و٤الفقرتان 
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هـذه  علـى    تركيز جممل عمل فريق العمل التعاوين        يفوستساعد هذه املشاورات      -١٠
بشأن تبادالً لآلراء   أيضاً هذه املشاوراتوميكن أن تشمل. من السنةيف الفترة املتبقية العناصر 

  .مسألة كيفية مواصلة العمل السنة املقبلة

  الدورة أعمالتنظيم  - ثانياً 
  .يونيه/ حزيران٧ة عامة يوم الثالثاء، سستستأنف الدورة يف جل  -١١
ويقترح الرئيس أن يباشر فريق العمل التعاوين عمله يف أقرب وقت ممكن، وهلـذه                -١٢

  .)٣(ةطراف مبالحظات افتتاحيموعة من األالغاية يقترح أال تديل إال الوفود اليت تتكلم باسم جم
 موجزة  مبداخالت فرصة اإلدالء    وكما جرت العادة السنة املاضية، ستتاح لألطراف        -١٣
اليت هلا صلة وجل تبادل املعلومات بشـأن املبادرات املتخذة منذ اجلزء األول من الدورة    أمن  

  . باملفاوضات اجلارية يف إطار فريق العمل التعاوين وبشأن نتائج هذه املبادرات
  . ة العامة يف تنظيم أعمال الدورةوستبت اجللس  -١٤
كما ينبغي  . وينبغي أن يتيح تنظيم األعمال تناول مجيع البنود بطريقة متوازنة شاملة            -١٥

أقصى قدر مـن  للسماح لفريق العمل التعاوين بإحراز      بكفاءة  لوقت  اأن ينص على استخدام     
سـتكون  األغراض  ه  هذوسيلة لتحقيق   رى الرئيس أن أفضل     يو. تقدم يف العمل املوضوعي   ال

ويشبه هذا النهج تنظيم أعمال فريـق       . عرب فريق اتصال واحد يغطي مجيع البنود املوضوعية       
س إنـشاء فريـق     يقترح الرئ يس ،لذلكو. اتساق أعماله ضمن   وي ٢٠١٠ عام   العمل التعاوين 

يغطي مجيع البنـود املوضـوعية جلـدول        واتصال واحد يرأسه رئيس فريق العمل التعاوين،        
  .لاألعما
وسينظم فريق االتصال أعماله حول مسارات عمل خمتلفة تعكس هيكـل جـدول               -١٦

؛ والتكيف؛ والتمويل؛ والتكنولوجيـا  )ببنوده الفرعية(الرؤية املشتركة؛ والتخفيف  :األعمال
 نـشئ وهلذه الغاية، سي  . وبناء القدرات؛ واالستعراض؛ واخليارات القانونية؛ ومسائل أخرى      

  .غري رمسية ملسارات العمل هذهفريق االتصال أفرقة 
تيسري األعمـال يف    لاألطراف  ومندويب  نائب الرئيس   من  ساعدة  املوسيطلب الرئيس     -١٧

  . شىت مسارات العمل
عمال يف خمتلـف  لتكوين نظرة عامة عن األتقييم وسيعقد فريق االتصال اجتماعات    -١٨
  .العمل ولتقييم جممل التقدمسارات م

__________ 

طراف أن خيطروا األمانة    من األ الحظات افتتاحية باسم جمموعة     يرجى من املندوبني الذين يعتزمون اإلدالء مب       )٣(
وأن يقدموا نسخة ورقية من      <secretariat@unfccc.int>:  بتوجيه رسالة إلكترونية إىل العنوان التايل      مسبقاً

 .البيان إىل موظفي املؤمترات مقدَّماً تيسرياً لعمل املترمجني الشفويني
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البلـدان  اخلاصـة ب  حبلقات العمل املتعلقة بأهداف التخفيف        املندوبون وقد رحب   -١٩
اليت ، )٥(لبلدان النامية األطرافلوطنياً  املالئمة التخفيف وبشأن إجراءات )٤(املتقدمة األطراف

أتيح وقد  .  يف بانكوك، بوصفها مسامهة مفيدة     ٢٠١١أبريل  / يف نيسان  عقدت جولتها األوىل  
، على حنو ما طلب فريق العمل التعاوين يف جلسته العامة           )٦(ل العم عن حلقيت كتابيان   انتقرير

  . الثانية يف اجلزء األول من دورته الرابعة عشرة
واستجابة لالهتمام الشديد الذي أبدته األطراف، ستنظم األمانة جولة ثانيـة مـن               -٢٠

فريق العمل  أثناء األسبوع األول من اجلزء الثاين من الدورة الرابعة عشرة لاتني العمل ه  حلقيت
  . )٧(التعاوين

ن اآللية التكنولوجية اليت عقدت قبل      أير املتعلق حبلقة عمل اخلرباء بش     التقرأتيح  كما    -٢١
قد يشكل مسامهة مفيدة يف العمل املتعلق باآللية         )٨(العمل التعاوين الدورة الرابعة عشرة لفريق     

  . التكنولوجية خالل هذا اجلزء الثاين من الدورة
ة عامة الختتام الدورة الرابعة عشرة      سيونيه، ستعقد جل  / حزيران ١٧ ،م اجلمعة ويف يو   -٢٢

  . للدورة اخلامسة عشرةوللبت، حسب االقتضاء، يف اخلطوات اليت يتعني اختاذها حتضرياً

    

__________ 

علـى نطـاق    شروط املتعلقة بتحقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثـات          عمل لتوضيح االفتراضات وال    ةحلق ) ٤(
 .١٦-م أ/١ من املقرر ٣٨البلدان األطراف املتقدمة، على حنو ما طلبت الفقرة من جانب االقتصاد 

حلقة عمل بشأن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املقدمة من البلدان النامية األطراف، واالفتراضات اليت تقـوم                 ) ٥(
 .١٦-م أ/١ من املقرر ٥١يها وأي دعم مطلوب لتنفيذ هذه اإلجراءات، على النحو املطلوب يف الفقرة عل

)٦( FCCC/AWGLCA/2011/7و FCCC/AWGLCA/2011/8. 

 العمل يف موقع اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة علـى    يتاالطالع على مزيد من املعلومات عن حلق   ميكن   )٧(
 .<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/5988.php> :اإلنترنت

)٨( FCCC/AWGLCA/2011/INF.2. 


