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 طارية بشأناالتفاقية اإل
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل
  مبوجب االتفاقية

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل          
ة عـشرة،   رابع دورته ال  ن األول والثاين من    اجلزأي مبوجب االتفاقية عن  

، ويف  ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨ إىل   ٥ك يف الفترة من     نكوبااملعقودة يف   
  ٢٠١١ونيه ي/ن حزيرا١٧ إىل ٧بون يف الفترة من 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٩-١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٣  ٢-١  ..........................امته احلكومة املُضيفةحفل الترحيب الذي أق  - ألف     
  ٣  ٩-٣  ............................................افتتاح الدورة واستئنافها  -  باء     

  ٥  ١٧-١٠  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  
  ٥  ١٣-١٠  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٧  ١٦-١٤  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     

ها إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف       إعداد نتيجة شاملة ومتوازنة من أجل تقدمي        - ثالثاً  
دورته السابعة عشرة بغية تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً عن            

 وما بعده، عمالً بنتائج ٢٠١٢طريق العمل التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت عام       
 العمل الـذي    الدورتني الثالثة عشرة والسادسة عشرة ملؤمتر األطراف وإقراراً بأن        

يؤديه الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 
     مـن  ٣البنـد   (يشتمل على مهام تنفيذ وعلى مسائل مل يتم االتفاق عليها بعـد           

  ٨  ٣٤-١٧  ...........................................................)جدول األعمال
     مـن   ٤البنـد   ( زيادة حتديد نطاق اختصاصه وبلورة طرائق عملـه       : استعراض     

  ٨  ٣٤-١٧  ...........................................................)جدول األعمال
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، ١٣-م أ /١املقرر   مواصلة مناقشة اخليارات القانونية هبدف إمتام نتيجة متفق عليها إىل              
والعمل الذي أُجنز أثناء الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف ومقترحات األطـراف            

  ٨  ٣٤-١٧  ...........................) جدول األعمال٥البند (  من االتفاقية١٧مبوجب املادة 
  ٨  ٣٤-١٨  ..................................) من جدول األعمال٦البند ( رىمسائل أخ     

  ١١  ٣٥  ..................................) من جدول األعمال٧البند ( مسائل إضافية  - رابعاً  
  ١٢  ٣٦  .............) من جدول األعمال٨البند (تقرير اجلزأين األول والثاين من الدورة  - خامساً  
  ١٢  ٣٩-٣٧  ..............................................................إغالق الدورة  - سادساً  

  رفقامل  
خصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل مبوجـب          الوثائق املعروضة على الفريق العامل امل          

  ١٣  .............................................................االتفاقية يف دورته الرابعة عشرة
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  افتتاح الدورة  -أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (

  ة املُضيفة احلكومامته أقي الذحفل الترحيب  -ألف   

مبناسبة افتتاح الدورة الرابعة عشرة للفريـق       نظمت حكومة تايلند حفل ترحيب        -١
) فريق العمل التعاوين  (العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية       ب عامل املخصص املعين  ال

بااللتزامات اإلضـافية    السادسة عشرة للفريق العامل املخصص املعين      ومبناسبة افتتاح الدورة  
  .وجب بروتوكول كيوتولألطراف املدرجة يف املرفق األول مب

ستيانا فيغرييس، األمينة التنفيذية التفاقيـة األمـم        وأدىل ببيان كل من السيدة كري       - ٢
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، والسيدة نويلني هيزر، األمينة التنفيذية للجنة األمم املتحدة             
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، والسيد سويت خونكييت، وزير املوارد الطبيعية           

  .والبيئة يف مملكة تايلند

  افتتاح الدورة واستئنافها  -باء   

ُعقد اجلزء األول من الدورة الرابعة عشرة لفريق العمل التعاوين يف مركز مـؤمترات                -٣
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ التابعة لألمم املتحدة يف بانكوك بتايلند،            

  .٢٠١١أبريل / نيسان٨ إىل ٥يف الفترة من 
         ، الـسيد دانييـل    فريق العمل التعـاوين   أبريل، افتتح اجللسة رئيس     /ن نيسا ٥ويف    -٤
وأعـرب  . ، فرحب جبميع األطراف واملـراقبني     )الواليات املتحدة األمريكية  (ريفسنايدر  . أ

حلكومة تايلند للترتيبات املمتازة اليت اختذهتا من أجل عقـد اجلـزء             الرئيس أيضاً عن تقديره   
  .أبريل/ نيسان٨قت أعمال الدورة يف وُعل. األول من الدورة

قد اجلزء الثـاين    ُعحيث  واسُتؤنفت أعمال الدورة يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا،            -٥
  .٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٧من الدورة من 

يونيه، دعا الرئيس األطراف إىل     / حزيران ٧وعند افتتاح اجلزء الثاين من الدورة، يف          -٦
فريق ات اليت قامت هبا األطراف واليت هلا صلة مباشرة باملفاوضات يف إطار           تقدمي نتائج املبادر  

وقدم ثالثة أطراف معلومات عن املبادرات املعنية، من بينـهم املكـسيك،            . العمل التعاوين 
بصفتها رئيسة مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه              

يوتو يف دورته السادسة، وجنوب أفريقيا بصفتها الرئيسة        اجتماع األطراف يف بروتوكول ك    
املقبلة ملؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة وملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع               

وأطلعت املكسيك املندوبني على األنشطة     . األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة      
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اح مؤمتر األطراف السابع عشر وعلى الترتيبـات      اليت مت االضطالع هبا تيسرياً للعمل على إجن       
وأعلنت جنوب أفريقيا أن الرئاسة املقبلة ملؤمتر األطـراف         . اجلارية للقيام مبزيد من املبادرات    

السابع عشر وملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته             
يونيه بشأن مـا تتوقعـه      /ناء دوريت حزيران  السابعة سَتعقد مشاورات مفتوحة غري رمسية أث      

. األطراف واملراقبون من مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف ديربان، جبنـوب أفريقيـا              
ودعت جنوب أفريقيا مجيع األطراف واملراقبني إىل إطالع الرئاسة املقبلة ملـؤمتر األطـراف              

األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته      السابع عشر وملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع        
  .السابعة على توقعاهتم بشأن نتائج ذلك املؤمتر

ووّجه رئيس فريق العمل التعاوين عناية املندوبني إىل اللجنة االنتقالية املنشأة مبوجب              -٧
، ودعا األمانة إىل إطالع املندوبني      )١( لتصميم صندوق احلد من تغري املناخ      ١٦-م أ /١املقرر  
  .أنشطة اللجنة االنتقاليةعلى 
وخالل نفس االجتماع، أخربت األمانة املندوبني بأن وثيقة معلومات عن التمويـل              -٨

السريع ستكون متاحة لالطالع عليها بعد انعقاد اجلزء الثاين من الـدورة الرابعـة عـشرة                
ـ . )٢(١٦-م أ /١وتشتمل تلك الوثيقة على معلومات قدمتها األطراف عمالً باملقرر           ضالً وف

عن ذلك، أخرب الرئيس املندوبني بأنه ميكن االطالع على البيانات املتعلقة بالتمويل الـسريع              
الواردة من األطراف على املوقع اإللكتروين التفاقية تغري املناخ ودعا مجيع املندوبني املهتمني             

ورة إىل حضور حدث إعالمي ستنظمه األمانة بطلب من الرئيس خالل اجلزء الثاين من الـد              
  .الرابعة عشرة وإىل املشاركة فيه

 كان من بينـهم ممثـل      طرفاً،   ١٢وأدىل ببيانات خالل ذلك االجتماع أيضاً ممثلو          -٩
وممثل  والصني، وممثل اجملموعة اجلامعة، وممثل االحتاد األورويب ودوله األعضاء، ٧٧ل جمموعة ا

عة السالمة البيئية، وممثل حتالف وممثل جمموأربعة أطراف يف طور االنتقال إىل اقتصاد السوق، 
جملموعـة  ا وممثل أقل البلدان منواً، وممثل       ، العربية  جامعة الدول  وممثل الدول اجلزرية الصغرية،  

ـ     وممثل ستة أطراف من     األفريقية،    - ةالتحالف البوليفاري من أجل شعوب أمريكـا الالتيني
وأُلقيت بيانات كذلك باسم    . طريةلغابات امل وممثل ائتالف أمم ا   املعاهدة التجارية للشعوب،    

ومنظمات غري حكوميـة للمـزارعني،      ،  األعمال والصناعة املعنية ب املنظمات غري احلكومية    
واملنظمات النقابية غري احلكومية، واملنظمات غري       ،وسلطات احلكم احمللي والسلطات البلدية    

، وألقى  ةباحلكومية املعنية بالشبي  واملنظمات غري   احلكومية النسائية واملعنية باملسائل اجلنسانية،      
  .كومية معنية بالبيئةمنظمات غري حببيان كذلك ممثِّال 

__________ 

)١( FCCC/CP/2010/7/Add.1 ١٠٩، الفقرة. 
)٢( FCCC/CP/2010/7/Add.1 ٩٦، الفقرة. 
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (

أبريل، يف مـذكرة  /ان نيس٥نظر فريق العمل التعاوين، يف جلسته األوىل املعقودة يف    -١٠
ــضّمن جــدول األعمــال املؤقــت وشــروحه   ــة تت ــة التنفيذي ــة مــن األمين مقدَّم

)FCCC/AWGLCA/2011/1 و Add.1-5 .(  على أن يعقد الـرئيس      فريق العمل التعاوين  واتفق 
  .يف دورته الرابعة عشرةفريق مشاورات غري رمسية بشأن جدول أعمال ال

 ٧٧ل جمموعـة ا   طرفاً من بينهم ممثـل       ٢٧ ممثلو   ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات      -١١
 جمموعة البلدان النامية اجلبلية غري الـساحلية،        والصني، وممثل جمموعة السالمة البيئية، وممثل     

 جملموعة األفريقية، وممثل حتالف الدول اجلزرية الـصغرية،       ا وممثل   ، العربية  جامعة الدول  وممثل
وممثل  اجملموعة اجلامعة،    وممثلاد األورويب ودوله األعضاء،     وممثل أقل البلدان منواً، وممثل االحت     

 املعاهدة التجارية للشعوب، باإلضافة     - ةالتحالف البوليفاري من أجل شعوب أمريكا الالتيني      
  .إىل ممثلي مخسة أطراف

أبريل، استلمت األمانة بياناً من جمموعة من األطراف تتـضمن آراء           / نيسان ٥ويف    -١٢
ـ    وأُتـيح ذلـك البيـان لألطـراف بوصـفه الوثيقـة            . ال املؤقـت  بشأن جدول األعم

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.1.  

  :أبريل، أُقر جدول األعمال على الشكل التايل/ نيسان٨ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف   -١٣

  .افتتاح الدورة  -١

  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(   

  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(   

إعداد نتيجة شاملة ومتوازنة من أجل تقدميها إىل مؤمتر األطـراف لكـي               -٣
يعتمدها يف دورته السابعة عشرة بغية تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كـامالً            
     وفعاالً ومستداماً عن طريق العمل التعاوين الطويـل األجـل اآلن وحـىت        

شرة والسادسة عشرة    وما بعده، عمالً بنتائج الدورتني الثالثة ع       ٢٠١٢عام  
ملؤمتر األطراف وإقراراً بأن العمل الذي يؤديه الفريق العامل املخصص املعين           
بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يشتمل على مهام تنفيـذ           

  :وعلى مسائل مل يتم االتفاق عليها بعد
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  تصوُّر متفٌق عليه للعمل التعاوين الطويل األجل؛  ١-٣

  :ملعزز املتعلق بالتخفيفالعمل ا  ٢-٣

مـن  أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً      /التزامات و   ١-٢-٣
  البلدان األطراف املتقدمة؛جانب 

مـن  أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً      /التزامات و   ٢-٢-٣
   البلدان األطراف النامية؛جانب

ُنُهج سياساتية وحمفزات إجيابية تتعلق باملـسائل ذات          ٣-٢-٣
 خبفض االنبعاثات من إزالة الغابات وتدهورها يف البلـدان          الصلة

النامية؛ ودور حفظ الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيـز خمـزون          
  الكربون يف الغابات يف البلدان النامية؛

ُنُهج قطاعية تعاونية وتدابري خاصة بقطاعات حمـددة          ٤-٢-٣
  اقية؛ من االتف٤من املادة ) ج(١من أجل تعزيز تنفيذ الفقرة 

ُنهج متنوعة، مبا يف ذلك فـرص االسـتفادة مـن              ٥-٢-٣
األسواق، لتعزيز فعالية إجراءات التخفيف مقارنةً بتكلفتها ومـن         
أجل تشجيعها، علماً بأن الظروف ختتلف يف البلدان املتقدمة عنها          

  يف البلدان النامية؛

  اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصدي؛  ٦-٢-٣

   املعزز املتعلق بالتكيف؛العمل  -٣-٣

  التمويل؛  -٤-٣

  تطوير ونقل التكنولوجيا؛  -٥-٣

  .بناء القدرات  -٦-٣

  .زيادة حتديد نطاق اختصاصه وبلورة طرائق عمله: استعراض  -٤

       مواصلة مناقشة اخليارات القانونية هبدف إمتام نتيجة متفق عليها استناداً إىل            -٥
جنز أثناء الدورة السادسة عشرة ملـؤمتر       ، والعمل الذي أُ   ١٣-م أ /١املقرر  

  . من االتفاقية١٧األطراف ومقترحات األطراف مبوجب املادة 

  .مسائل أخرى  -٦

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي يف طـور             )أ(   
  االنتقال إىل اقتصاد السوق؛



FCCC/AWGLCA/2011/9 

7 GE.11-63002 

ـ             )ب(    ؤمتر األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية الـيت أقـر م
  .األطراف بظروفها اخلاصة

  مسائل إضافية  -٧

  .تقرير عن الدورة  -٨

  تنظيم أعمال الدورة  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

نظر فريق العمل التعاوين يف هذا البند الفرعي يف جلستيه الثالثة والرابعة، املعقودتني               -١٤
) FCCC/AWGLCA/2011/5(قتـان   وقد عرضت عليه الوثي   . يونيه/ حزيران ١٧ و ٧تباعاً يف   

  . FCCC/AWGLCA/2011/6)(و

 ٣واتفق فريق العمل التعاوين، يف جلسته الثالثة، على إنشاء فريق اتصال ُيعىن بالبنود               -١٥
وتتلخص مهمة فريـق    . فريق العمل التعاوين   من جدول األعمال برئاسة رئيس       ٦ و ٥ و ٤و

ملوضوعية والبنود الفرعية يف جدول أعمال فريق       االتصال يف إجناز العمل املتعلق جبميع البنود ا       
وعقد فريق االتصال بدوره اجتماعات منتظمة إلطالع األطراف واملنظمات         . العمل التعاوين 

  .املراِقبة على ما مت االضطالع به من عمل وإللقاء نظرة عامة على ما أُحرز من تقدُّم

لى اقتراح الرئيس تعليـق أعمـال       ووافق فريق العمل التعاوين، يف جلسته الرابعة، ع         -١٦
الدورة الرابعة عشرة يف هناية جلسته الرابعة واستئنافها يف جلسته املقبلة مع االحتفاظ بـنفس       

  .تنظيم العمل الذي اتُّبع يف اجلزء الثاين من الدورة
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إعداد نتيجة شاملة ومتوازنة من أجل تقدميها إىل مؤمتر األطراف لكي             -ثالثاً   
رته السابعة عشرة بغية تيسري تنفيذ االتفاقيـة تنفيـذاً          يعتمدها يف دو  

كامالً وفعاالً ومستداماً عن طريق العمل التعاوين الطويل األجـل اآلن           
 وما بعده، عمالً بنتائج الدورتني الثالثـة عـشرة          ٢٠١٢وحىت عام   

والسادسة عشرة ملؤمتر األطراف وإقراراً بأن العمل الذي يؤديه الفريق          
 املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية        العامل املخصص 

  يشتمل على مهام تنفيذ وعلى مسائل مل يتم االتفاق عليها بعد
  ) من جدول األعمال٣البند (

  زيادة حتديد نطاق اختصاصه وبلورة طرائق عمله: استعراض    
  ) من جدول األعمال٤البند (

إمتام نتيجة متفق عليها اسـتناداً إىل       مواصلة مناقشة اخليارات القانونية هبدف          
، والعمل الذي أُجنز أثناء الدورة السادسة عـشرة ملـؤمتر           ١٣-م أ /١املقرر  

   من االتفاقية١٧األطراف ومقترحات األطراف مبوجب املادة 
  ) من جدول األعمال٥البند (

  مسائل أخرى    
  ) من جدول األعمال٦البند (

بنود التالية جمتمعةً يف جلساته الثانية والثالثة والرابعـة،         فريق العمل التعاوين يف ال    نظر    - ١٧
              عليـه  وقـد ُعرضـت   . يونيـه / حزيـران  ١٧ و ٧أبريـل و  / نيـسان  ٨عقودة تباعاً يف    امل

ــائق  FCCC/AWGLCA/2011/6)(و FCCC/AWGLCA/2011/4)(و) FCCC/AWGLCA/2011/3( الوث
 FCCC/AWGLCA/2011/INF.2)(و FCCC/AWGLCA/2011/8)(و  FCCC/AWGLCA/2011/7)(و
 (FCCC/AWGLCA/2011/MISC.2و، )2و Add.1 و FCCC/AWGLCA/2011/MISC.1(و FCCC/TP/2011/1)(و
 (FCCC/AWGLCA/2011/MISC.4و،  )Add.1-2و Corr.1و FCCC/AWGLCA/2011/MISC.3(و،  )Add.1-3و
، )Add.1-2و Corr.1 و (FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6 و (FCCC/AWGLCA/2011/MISC.5)و،)Add.1و
  ).Add.1-2 و(FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7و

 عناية املندوبني إىل حلقات العمل فريق العمل التعاوينويف اجللسة الثانية، وجه رئيس   -١٨
بشأن ختفيف آثار تغري املناخ اليت ُنظمت يف بانكوك قبل افتتاح الدورة الرابعة عشرة للفريق،               

  :سيما وال
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تعلقة بافتراضات وشروط األهداف الكمية للبلدان املتقدمـة        املحلقة العمل     )أ(  
 ٣٨األطراف الرامية إىل خفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل، املعقودة عمالً بالفقرة             

 وتشارك يف رئاستها السيد     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٣، واملعقودة يف يوم     ١٦-م أ /١من املقرر   
  ؛)مجهورية ترتانيا املتحدة(ي والسيد ريتشارد مويونغ) هولندا(ماس غوت 

املتعلقة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املبلغ عنها من جانب حلقة العمل    )ب(  
البلدان النامية األطراف، واالفتراضات اليت تقوم عليها هذه اإلجراءات، وأي دعم ضـروري    

 ٢٠١١أبريـل   /ان نيس ٤يف يوم    ١٦-م أ /١ من املقرر    ٥١لتنفيذها، املعقودة عمالً بالفقرة     
  ؛)أوغندا(وتشارك يف رئاستها السيد غوت والسيد فيليب غواجي 

      مـن   ١٢٩حلقة عمل للخرباء عن اآللية التكنولوجية، عمـالً بـالفقرة             )ج(  
 برئاسة السيد يوكا أوسـوكاينن      ٢٠١١أبريل  / نيسان ٥ و ٤، املعقودة يف    ١٦-م أ /١املقرر  

  ).فنلندا(

من تشاركوا يف رئاسة حلقات العمل املتعلقة بـإجراءات         وطلب رئيس الفريق إىل       -١٩
  .فريق العمل التعاوينالتخفيف أن يقّدموا تقارير شفهية عنها إىل 

 إىل األمانة أن تعد تقـارير مكتوبـة         فريق العمل التعاوين  ويف اجللسة الثانية أيضاً، طلب        -٢٠
ـ           شاركوا يف رئاسـتها، وأن     بشأن حلقات العمل املتعلقة بإجراءات التخفيف حتت إشراف من ت

  .)٣(تتيحها بلغات األمم املتحدة الست يف أقرب وقت ممكن بعد انتهاء اجلزء األول من الدورة

 املندوبني بأن األمانة سـتعد التقريـر   فريق العمل التعاوينوفضالً عن ذلك، أخرب رئيس       -٢١
ئيس حلقة العمل عمـالً     املكتوب عن حلقة عمل اخلرباء بشأن اآللية التكنولوجية حتت إشراف ر          

  .)٤(، وبأن التقرير سيتاح لألطراف خالل اجلزء الثاين من الدورة الرابعة عشرة١٦-م أ/١باملقرر 

 رئيس حلقة العمل ورؤسـاء حلقـيت العمـل          فريق العمل التعاوين  وشكر رئيس     -٢٢
  .األخريني على عملهم القّيم

 ٧٧ل  جمموعـة ا   كان من بينهم ممثل    طرفاً   ١٩ويف نفس اجللسة، أدىل ببيانات ممثلو         -٢٣
جملموعة األفريقية، وممثل اجملموعـة اجلامعـة،       اوالصني، وممثل جمموعة السالمة البيئية، وممثل       

وممثـل أقـل     وممثل االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وممثل حتالف الدول اجلزرية الصغرية،         
اف يف طور االنتقال إىل اقتصاد السوق،       أربعة أطر  و وممثل ، العربية عةاماجلالبلدان منواً، وممثل    

  .مخسة أطراف ووممثل ،وسطىمنظومة التكامل ألمريكا الوممثلو مثانية أطراف من 

__________ 

) ب(و) أ(١٩أتيَح التقريران املتعلقان حبلقيت العمل املتعلقتني بإجراءات التخفيف املشار إليهما يف الفقرتني              )٣(
 .، على التوايلFCCC/AWGLCA/2011/8)( والوثيقة FCCC/AWGLCA/2011/7)(أعاله بوصفهما الوثيقة 

ــة   )٤( ــة بوصــفه الوثيق ــة التكنولوجي ــشأن اآللي ــة عمــل اخلــرباء ب ــق حبلق ــر املتعل ــيَح التقري أت
)(FCCC/AWGLCA/2011/INF.2. 
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 ٥ و٤ و٣ يف جلسته الثالثة فريق اتصال مكلف بـالبنود          فريق العمل التعاوين  وأنشأ    -٢٤
أجـل القيـام     أعاله، من    ١٥ من جدول األعمال، مثلما سبقت اإلشارة إليه يف الفقرة           ٦و

  .بالعمل املوضوعي املتعلق بتلك البنود

 عناية املندوبني إىل اجلولـة      فريق العمل التعاوين  وخالل اجللسة الرابعة، وجه رئيس        -٢٥
  :سيما  التخفيف، والالثانية من حلقات العمل املتعلقة بإجراءات

تقدمـة  العمل املتعلقة بافتراضات وشروط األهداف الكمية للبلدان امل       حلقة    )أ(  
 ٣٨األطراف الرامية إىل خفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل، املعقودة عمالً بالفقرة             

  ؛٢٠١١يونيه / حزيران٩ يف يوم ١٦-م أ/١من املقرر 
   حلقة العمل املتعلقة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املبلغ عنـها مـن             )ب(  

ليت تقوم عليها هذه اإلجراءات، وأي دعـم        جانب البلدان النامية األطراف، واالفتراضات ا     
 ١٠ واملعقـودة يف     ١٦-م أ /١ مـن املقـرر      ٥١ضروري لتنفيذها، املعقودة عمالً بالفقرة      

  .٢٠١١يونيه /حزيران

أخرب رئيس فريق العمل التعاوين املندوبني بأن الرئيسني املتشاركني حللقيت العمـل،              -٢٦
، قـد   )بريو( خوسيه ألبريتو غاريبالدي فرينانديز      والسيد) الدامنرك(السيد كريستيان بيلغارد    

 أو من   مركز توزيع الوثائق  أعدا مذكرتني موجزتني عن حلقيت العمل متاحتان لألطراف من          
 إىل األمانة أن تعد     فريق العمل التعاوين  وطلب   .)٥(على املوقع اإللكتروين التفاقية تغري املناخ     
ني بإجراءات التخفيف حتت إشراف رئيسيهما وأن       تقريرين مكتوبني عن حلقيت العمل املتعلقت     

  .تتيحهما بلغات األمم املتحدة الست يف أقرب وقت ممكن بعد انتهاء اجلزء الثاين من الدورة

  . رئيسي حلقيت العمل على مسامهتهما القّيمةفريق العمل التعاوينوشكر رئيس   -٢٧

 املندوبني بأنه ال يزال     التعاوينفريق العمل   وأثناء اجللسة الرابعة كذلك، أخرب رئيس         -٢٨
  .١٦-م أ/١ من املقرر ٦٧ و٤٧ممكناً تقدمي بيانات تلبيةً للدعوات اليت ُوجهت يف الفقرتني 

 بالدعوة املفتوحة املوجهـة إىل      فريق العمل التعاوين  وعالوةً على ذلك، ذكّر رئيس        -٢٩
أن مجيع املسائل املعنية خبطـة      األطراف ليقّدموا املزيد من املعلومات واآلراء واالقتراحات بش       

  .)٦(عمل بايل

وزيادةً على التقرير الذي قدمه الرئيس بشأن نتائج عمل فريق االتصال الذي تناول               -٣٠
  : على ما يليفريق العمل التعاوين من جدول األعمال، اتفق ٦ و٥ و٤ و٣البنود 

__________ 

)٥( http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/6050.php. 
 .٢٣، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/3)(الوثيقة  )٦(
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الثاين من الدورة   إدراج املدخالت املكتوبة اليت قّدمتها األطراف أثناء اجلزء           )أ(  
الرابعة عشرة يف وثيقة متفرقات؛ والسماح ألي بلد بأن يقدم طلبـاً إىل األمانـة بإصـدار                 

  مسامهته املكتوبة يف شكل ورقة من ورقات االجتماع إذا ما رغب يف ذلك؛

ترحيل النظر يف املذكرات اليت قّدمها امليسرون أثناء اجلزء الثاين من الدورة              )ب(  
  قبل منها واستمرار إتاحتها على موقع اتفاقية تغري املناخ؛إىل اجلزء امل

 أعاله اليت سـُتدرج يف      ٢٩ و ٢٨إرسال البيانات املشار إليها يف الفقرتني         )ج(  
 ٩وثائق املتفرقات اخلاصة باجلزء الثالث من الدورة الرابعة عشرة إىل األمانة قبل حلول تاريخ  

  .ا إىل بند جدول األعمال املتعلق هبا مع اإلشارة يف كل منه٢٠١١سبتمرب /أيلول

 املندوبني باعتزامه إعداد    فريق العمل التعاوين  ويف اجللسة الرابعة كذلك، أخرب رئيس         -٣١
مقترح خاص بتنظيم العمل يف اجلزء الثالث من الدورة، وذلك بالتشاور مع نائب الـرئيس               

دمت أثناء اجلزء الثـاين مـن       ومع امليسرين وبدعم من األمانة، مع مراعاة التوصيات اليت قُ         
فريـق  وأخرب رئـيس    . الدورة، األمر الذي سيتيح االضطالع بعمل معمَّق يف املسائل التقنية         

 املندوبني كذلك بأن هذا االقتراح سُيدَرج يف مذكرة الـسيناريوهات الـيت             العمل التعاوين 
خصص املعين بالعمل   وضعها اخلاصة باجلزء الثالث من الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل امل          

  . على هذا النهجفريق العمل التعاوينووافق . التعاوين الطويل األجل

 املندوبني الذي دعموا عمل فريق االتصال املتعلق        فريق العمل التعاوين  وشكر رئيس     -٣٢
 من جدول األعمال بتيسريهم العمل يف جمموعات غري رمسية ضـمن            ٦ و ٥ و ٤ و ٣بالبنود  

  .إطار فريق االتصال

وعرضت جنوب أفريقيا نتائج املشاورات غري الرمسية اليت تناولت توقعات األطراف             -٣٣
.  أعاله ٦واملراقبني من مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف ديربان، املشار إليه يف الفقرة               

ة وفضالً عن ذلك، أخربت جنوب أفريقيا األطراف باالجتماعات اليت ستنظمها الرئاسة املقبل           
ملؤمتر األطراف السابع عشر وللدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف            
يف بروتوكول كيوتو من أجل مناقشة املسائل واألفكار بغية تعميق الفهم واستكشاف سبل              

  .التقدم يف املفاوضات

موعـة   جم كان من بينهم ممثـل    ويف نفس اجللسة، أدىل ببيانات ممثلو سبعة أطراف           -٣٤
  . البيئيةوممثل جمموعة السالمة  والصني، وممثل االحتاد األورويب ودوله األعضاء،٧٧ لا

  مسائل إضافية  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٧البند (

 ومل يتم التطرق إىل     . يف هذا البند يف جلستيه الثالثة والرابعة       فريق العمل التعاوين  نظر    -٣٥
  .أي مسائل إضافية
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  ر اجلزأين األول والثاين من الدورةتقري  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

، أثناء جلسته الرابعة، يف مشروع التقرير عن اجلزأين األول          فريق العمل التعاوين  نظر    -٣٦
 تعليق فريق العمل التعاوينوالثاين من دورته الرابعة عشرة واعتمده بعد أن ُعّدل ليتضمن قرار           

وبناًء على اقتراح من     ويف نفس اجللسة   .)٧(ة يف هناية جلسته الرابعة    أعمال دورته الرابعة عشر   
للمقرر بأن يكمل التقرير عن اجلزأين األول والثـاين مـن            رئيسه، أِذن فريق العمل التعاوين    

  .فريق العمل التعاوينالدورة مبساعدة األمانة وبإرشاد من رئيس 

  إغالق الدورة  -سادساً  

  لفريق العمل التعاوين، طلب الرئيس إىل األمينة التنفيذية أن توايف          أثناء اجللسة الرابعة    -٣٧
بإمكانية تنظيم جلسة إضافية لألفرقة العاملة املخصـصة قبـل          املندوبني باملستجدات املتعلقة    

انعقاد مؤمتر األطراف السابع عشر ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف              
 فيغرييس األطراف بأن األمانة تسلّمت تعهدات بالتربع تتيح         وأبلغت السيدة . دورته السابعة 

سـبتمرب إىل تـشرين   /تنظيم جلسة إضافية لألفرقة العاملة املخصصة يف الفترة مـن أيلـول       
وأبلغت السيدة فيغرييس األطراف كـذلك      . أكتوبر وشكرت األطراف على تعهداهتا    /األول

ة اإلضـافية املقبلـة يف الفتـرة مـن          بعدم إمكانية تقدمي أي أموال من أجل تنظيم اجللـس         
أكتوبر ألن مبلغ التعهدات الذي مت اسـتالمه لـن يكفـي            /سبتمرب إىل تشرين األول   /أيلول

لتعويض األموال اليت أُنفقت على اجلزء األول من دورات األفرقـة العاملـة املخصـصة يف                
  .ربعات، ولذلك السبب ال بد من اإلسراع يف دفع الت٢٠١١أبريل /بانكوك يف نيسان

جمموعة  كان من بينهم ممثل    طرفاً   ١٣ويف نفس االجتماع، أدىل ببيانات ممثلون عن          -٣٨
جملموعة األفريقية، وممثل االحتاد األورويب ودوله األعـضاء، وممثـل          ا والصني، وممثل    ٧٧ل ا

تحالف  وممثل الاجملموعة اجلامعة، وممثل أقل البلدان منواً، وممثل حتالف الدول اجلزرية الصغرية،       
وممثل ائتالف أمم   املعاهدة التجارية للشعوب،- البوليفاري من أجل شعوب أمريكا الالتينية

 وأُلقيـت بيانـات     . وممثل ثالثة أطراف يف طور االنتقال إىل اقتصاد السوق         ،الغابات املطرية 
 ،وسلطات احلكم احمللي والسلطات البلديـة     منظمات غري حكومية للمزارعني،     كذلك باسم   

، وألقـى ببيـان     ةبواملنظمات غري احلكومية املعنية بالشبي    نظمات النقابية غري احلكومية،     وامل
  .كومية معنية بالبيئةمنظمات غري حكذلك ممثِّالن عن 

دعمهم وثقتهم وأعلـن     لألطراف ل  عن تقديره  فريق العمل التعاوين      رئيس وأعرب  -٣٩
  .ة عشرة لفريق العمل التعاوينرابع الدورة التعليق أعمال

__________ 

 .FCCC/AWGLCA/2011/L.2)(الوثيقة  )٧(
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  املرفق

الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين              
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته الرابعة عشرة

  وثائق أُعدت للدورة    
 FCCC/AWGLCA/2011/5 ة التنفيذيةنيمن األممقدمة مذكرة . جدول األعمال وشروحه

ـ ار الدورة ال  ن اجلزء الثاين م   سيناريوبشأن  مذكرة   . ة عـشرة  بع
 الرئيس مذكرة مقدمة من

FCCC/AWGLCA/2011/6 

تقرير توليفي بشأن تشكيل جلنة التكيف وطرائقها وإجراءاهتا، مبا         
يف ذلك الروابط مع الترتيبات املؤسسية األخرى ذات الـصلة،          

  األمانة مذكرة مقدمة من

FCCC/AWGLCA/2011/3 

علقة مبختلف ُنُهج حتسني فعالية     تقرير توليفي بشأن املعلومات املت    
مـذكرة  تكاليف إجراءات التخفيف وتعزيز هذه اإلجـراءات،        

  األمانة مقدمة من

FCCC/AWGLCA/2011/4 

ة العمل املتعلقة بافتراضات وشروط األهداف الكمية للبلدان        حلق
املتقدمة األطراف الرامية إىل خفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد         

، تقريـر   ١٦-م أ /١ من املقرر    ٣٨الً بالفقرة   ككل، املعقودة عم  
  مقدم من رئيسي حلقة العمل املتشاركني

FCCC/AWGLCA/2011/7 

ة العمل املتعلقة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املبلغ عنها         حلق
من جانب البلدان النامية األطراف، واالفتراضات اليت تقوم عليها         

يذها، املعقودة عمـالً    هذه اإلجراءات، وأي دعم ضروري لتنف     
، تقرير مقدم من رئيسي حلقة      ١٦-م أ /١ من املقرر    ٥١بالفقرة  

  العمل املتشاركني

FCCC/AWGLCA/2011/8 

 املعقودة بـاالقتران    اآللية التكنولوجية حلقة عمل اخلرباء املتعلقة ب    
مع الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمـل          

تقرير مقدم من رئـيس  . جل مبوجب االتفاقيةالتعاوين الطويل األ  
  حلقة العمل

FCCC/AWGLCA/2011/INF.2 

األهداف الكمية للبلدان املتقدمة األطراف يف االتفاقية الرامية إىل         
االفتراضـات  : خفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككـل      

. والشروط ومقارنة مستويات اجلهود املبذولة خلفض االنبعاثات      
 ورقة تقنية 

FCCC/TP/2011/1 

Views on the composition of, and modalities and 

procedures for, the Adaptation Committee, including 

linkages with other relevant institutional arrangements. 

Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.1 

and Add.1 and 2 

Views on the elaboration of market-based mechanisms. 

Submissions from Parties 
FCCC/AWGLCA/2011/MISC.2 

and Add.1-3 
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Views on the elaboration of non-market-based 

mechanisms. Submissions from Parties 
FCCC/AWGLCA/2011/MISC.3 

and Corr.1, Add.1 and 2 
Views on the evaluation of various approaches in 

enhancing the cost-effectiveness of, and promoting, 

mitigation actions. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.4 

and Add.1 

Views on the elaboration of market-based mechanisms and 

non- market-based mechanisms and the evaluation of 

various approaches in enhancing the cost-effectiveness of, 

and promoting, mitigation actions. Submissions from 

admitted observer organizations 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.5 

Views on the items relating to a work programme for the 

development of modalities and guidelines listed in decision 

1/CP.16, paragraph 46. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6 

and Corr.1, Add.1 and 2 

Views on the items relating to a work programme for the 

development of modalities and guidelines listed in decision 

1/CP.16, paragraph 66. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7 

and Add.1 and 2 

مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين          
 ة عشرة بعاجل مبوجب االتفاقية عن دورته الرالطويل األ

FCCC/AWGLCA/2011/L.2 

  وثائق أُعدت للجزء األول من الدورة    
مذكرة مقدمـة مـن األمينـة       . ال املؤقت وشروحه  جدول األعم 

  التنفيذية
FCCC/AWGLCA/2011/1 and 

Add.1-5 
مذكرة مقدمـة مـن     . مذكرة بشأن سيناريو الدورة الرابعة عشرة     

  الرئيس
FCCC/AWGLCA/2011/2 

Provisional agenda. Proposal by the Chair FCCC/AWGLCA/2011/L.1 

  ورةوثائق أخرى معروضة على الد    
تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل          
مبوجب االتفاقية عن دورته الثالثة عـشرة، املعقـودة يف كـانكون            

 / كـانون األول   ١٠نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٩يف الفترة من    
 ٢٠١٠ديسمرب 

FCCC/AWGLCA/2010/18 

 FCCC/AWGLCA/2010/14 مذكرة من األمانة. نص تفاوضي
In-session draft texts and notes by the facilitators prepared at 

the twelfth session of the Ad Hoc Working Group on Long-

term Cooperative Action under the Convention. Note by the 

Secretariat 

FCCC/AWGLCA/2010/INF.1 

Preparation of an outcome to be presented to the Conference 

of the Parties for adoption at its sixteenth session to enable 

the full, effective and sustained implementation of the 

Convention through long-term cooperative action now, up to 

and beyond 2012. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2010/MISC.8 
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Preparation of an outcome to be presented to the Conference 

of the Parties for adoption at its sixteenth session to enable 

the full, effective and sustained implementation of the 

Convention through long-term cooperative action now, up to 

and beyond 2012. Submissions from Parties. Addendum 

FCCC/AWGLCA/2010/MISC.6/

Add.2 

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الـسادسة عـشرة، املعقـودة يف            
 كـانون   ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩كانكون، يف الفترة من     

 ٢٠١٠ديسمرب /األول

FCCC/CP/2010/7 and Corr.1 and 

Add.1 

بروتوكول مقترح لالتفاقية مقدم من غرينادا العتماده يف الـدورة          
 مذكرة مقدمة من األمانة. السادسة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2010/3 

ملعقـودة يف    ا تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامـسة عـشرة،        
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩ إىل ٧من  يف الفترة كوبنهاغن

FCCC/CP/2009/11 and Add.1 

مشروع اتفاق تنفيذ مبوجب االتفاقية أعدته حكومـة الواليـات          
املتحــــدة األمريكيــــة العتمــــاده يف الــــدورة 

 مذكرة مقدمة من األمانة. اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2009/7 

مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة كوستاريكا العتمـاده        
 مذكرة مقدمة من األمانة. ر األطرافيف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمت

FCCC/CP/2009/6 

مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة أستراليا العتمـاده يف         
 مذكرة مقدمة من األمانة. الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2009/5 

مشروع بروتوكول لالتفاقية مقدم من حكومة توفالو مبوجب املادة         
  مذكرة مقدمة من األمانة. ة من االتفاقي١٧

FCCC/CP/2009/4 

ــان  ــة الياب ــه حكوم ــة أعدت ــول لالتفاقي ــشروع بروتوك  م
مذكرة مقدمة  . العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف      

  من األمانة

FCCC/CP/2009/3 

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة عشرة، املعقودة يف بـاليفي           
  ٢٠٠٧ديسمرب /انون األول ك١٥ إىل ٣الفترة من 

FCCC/CP/2007/6 and Add.1 

  
        


