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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
  الدورة الرابعة عشرة، اجلزء الثالث

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧-١مدينة بنما، 
  من جدول األعمال) ب(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  تنظيم أعمال الدورة

  مذكرة بشأن سيناريو اجلزء الثالث من الدورة الرابعة عشرة    

  *مذكرة مقدمة من الرئيس    

  مقدمة  - أوالً  
يعقد الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية             -١
أكتوبر يف مدينة بنمـا،     / تشرين األول  ٧ إىل   ١ يف الفترة من     ماعاًاجت) فريق العمل التعاوين  (

  . للفريقالرابعة عشرةالدورة  ُيشكّل اجلزء الثالث من  وهو اجتماعببنما،
اجلزء الثـاين مـن الـدورة الـذي عقـد يف        يف  وكانت األطراف قد اضطلعت،       -٢

والبنـود الفرعيـة    ف فيما يتصل جبميع البنود      ، بعمل موضوعي مكثّ   ٢٠١١يونيه  /حزيران
وإذ تواصل األطراف عملها يف بنمـا،       . الواردة يف جدول األعمال املعتمد يف بانكوك بتايلند       

م، مبا يشمل الورقـات املقدمـة مـن األطـراف           ق من تقدّ  فهي مطالبة باالستفادة مما حتقّ    
  .)١(حزيران/خالل اجتماع يونيهاملدىل هبا واإلسهامات اخلطية 

__________ 

الثالـث مـن الـدورة      والثاين  أين  ر بسبب قصر املدة الفاصلة بني اجلز      قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرّ       *  
 .االتفاقيةعشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب  الرابعة

املتعلق باجلزأين األول والثاين من الدورة الرابعة عشرة لفريـق العمـل التعـاوين يف الوثيقـة                 يرد التقرير    )١(
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   ديربانالطريق حنو  - ثانياً  
اجتماُع بنما هو آخر اجتماع لفريق العمل التعاوين قبل الدورة السابعة عشرة ملؤمتر               -٣

وبالنظر إىل الوقت القصري الذي يفصل الفريق . األطراف اليت ستعقد يف ديربان جبنوب أفريقيا    
كة عن موعد تقدميه نتائج أعماله إىل مؤمتر األطراف، سيتمثل التحدي يف إجياد أرضية مشتر             
  .بني مواقف األطراف وبلورة ذلك يف مشاريع مقررات جاهزة ليعتمدها مؤمتر األطراف

فيما يتصل  سيما    ال وعالوة على ذلك، ففي ديربان، سيكون الوقت املتاح للعمل،          -٤
إىل انعقاد دورات مؤمتر األطراف ومـؤمتر       اً  نظراً  جداً  ضيقاً  ، وقت بالتعمق يف تناول املواضيع   

واهليئـتني  ) فااجتماع األطـر  /مؤمتر األطراف ( بوصفه اجتماع األطراف     األطراف العامل 
يف بنما تشكل فرصة هامة لتحقيق تقدم وللعمل        املتاحة  ويعين هذا أن السبعة أيام      . الفرعيتني

اً ومن الضروري أن حترز األطراف تقدم. تركيز اجلهود املبذولةُموات لعلى حنو متآزر يف جو 
ملقررات املتعلقة جبميع عناصر حمصلة عملها وأن تركز على بلوغ          يف إعداد نصوص مشاريع ا    

  .هذه احملصلة يف ديربان
وخالل اجلزء الثاين من الدورة، بادرت جنوب أفريقيا، بوصفها البلد الذي سـيتقلد               -٥

اجتمـاع  /الرئاسة املقبلة للدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف          
، إىل إجراء مشاورات بالتعاون مع رؤساء اهليئتني الفرعيتني بشأن عناصـر حمـصلة              األطراف

وسـوف  . ديربان، وأشارت إىل أن هذه املشاورات سوف تتواصل يف اجلزء الثالث من الدورة           
يواصل رئيس فريق العمل التعاوين التنسيق مع الرئاسة املقبلة ملؤمتر األطراف ودعمها فيما يتصل              

  .ت، مبا يشمل اإلسهام الذي ميكن للفريق أن يديل به يف حمصلة أعمال ديربانهبذه املشاورا

  تنظيم أعمال الدورة  - ثالثاً  
 ١سيعقد فريق العمل التعاوين جلسة عامة مقتضبة الستئناف دورته يـوم الـسبت          -٦

وسوف يتيح هذا االجتماع الفرصة لألطراف لتقاسم املعلومات بشأن         . أكتوبر/تشرين األول 
  .بادرات املضطلع هبا منذ اجلزء الثاين للدورة واليت هلا صلة مباشرة باملفاوضاتامل
، يونيـه /حزيـران يستأنف أعماله بعد اجتماع     سذكّرت األطراف بأن الفريق     إذ  و  -٧

كمية العمل املطلوب إجنازه، تقييد الوقت املخصص       وفقاً ملا متليه    ،  تماعيف آخر اج   اقترحت
لذا سيقترح الرئيس أن متتنـع األطـراف عـن اإلدالء    . رة املستأنفةللبيانات الرمسية يف الدو   

تأخذ جمموعات األطراف الكلمة إال لـإلدالء مبالحظـات           ال ببيانات االفتتاح الرمسية وأن   
  .)٢(مقتضبة حسب اللزوم

__________ 

 يرجي من املندوبني الذي يعتزمون اإلدالء مبالحظات باسم جمموعة من األطراف إبالغ األمانة بذلك مسبقاً               )٢(
 وبتقدمي نسخة مطبوعة مسبقة إىل      >secretariat@unfccc.int<عن طريق إرسال بريد إلكتروين إىل العنوان        

 . لعمل املترمجني الشفوينيموظفي املؤمترات تسهيالً
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 لالتفاق احلاصل يف اجلزء الثاين من الدورة الرابعة عشرة، سيواصل فريق العمل             ووفقاً  -٨
 فريق اتـصال واحـد معـين ببنـود جـدول             على ألخذ بتنظيمه للعمل باالعتماد   التعاوين ا 
، للتحاور مع خمتلف اجملموعات الرمسية، وبذلك يتسىن له تناول مجيـع البنـود              ٦-٣ األعمال

ل الرئيس على أن فريـق العمـل        عوِّوُي. والبنود الفرعية املوضوعية املندرجة يف جدول األعمال      
املوضوعية من جدول أعماله بـأكرب       مجيع البنود والبنود الفرعية   أن  بشالتعاوين سيواصل عمله    

  .سرعة ممكنة
إىل املمارسة املتبعة يف اجلزء الثاين من الدورة الرابعة عشرة، سيعقد فريـق             اً  واستناد  -٩

إعطـاء املنـدوبني    اجتماعات استطالعية متواترة لتبادل املعلومات من أجل        اً  االتصال أيض 
ويف اجتمـاع   . عامة عن العمل املضطلع بـه يف اجملموعـات غـري الرمسيـة            حملة  واملراقبني  
. يونيه، فتح الفريق باب بعض اجتماعات اجملموعات غري الرمسية للمنظمات املراقبـة      /حزيران

  .)٣(ويعتقد الرئيس أنه قد يكون من املرغوب فيه تطوير هذه املمارسة وتوسيع نطاقها
رابعة عشرة، أعربت األطراف يف عدة أفرقة غري رمسية         ويف اجلزء الثاين من الدورة ال       -١٠

سـيما    ال زة على قضايا حمددة،   ركَّعن ضرورة االضطالع بأعمال متعمقة وإجراء مناقشة مُ       
من اً  وقد حدد امليسرون يف تقاريرهم املتعلقة بأعمال األفرقة غري الرمسية عدد          . املسائل التقنية 

ضطلع به يف الفترة الفاصلة     واتفق فريق العمل التعاوين على أن هذا العمل لن يُ         . ه املسائل هذ
العمل التعاوين   بني الدورات بل سيدرج يف الدورة املستأنفة، بالتشاور مع نائب رئيس فريق           

  .وامليسرين وبدعم األمانة، مع مراعاة التوصيات املقدمة خالل اجلزء الثاين من الدورة
عمل األفرقة  سري  هلا االتفاق، يقترح الرئيس أن تدرج أي أعمال متعمقة يف           اً  فقوو  -١١

  .غري الرمسية حسب اللزوم
  :وتشمل األعمال املتعمقة اليت حددها امليسرون ما يلي  -١٢

البلـدان  تبـذهلا   التخفيف اليت   هود  املبادئ التوجيهية لتقارير فترة السنتني املتعلقة جب       •
  األطراف املتقدمة؛

تنفذها البلـدان   اف خفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل اليت يتعني أن           أهد •
  ؛)٤(األطراف املتقدمة

  ؛على الصعيد الدويلطرائق وإجراءات التقييم واالستعراض  •
  ؛النامية األطرافالبلدان اليت تقدمها لفترة السنتني احملدثة لتقارير لاملبادئ التوجيهية  •

__________ 

 .FCCC/SBI/2011/7 من الوثيقة ١٦٧قّدمت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضا توصية يف هذا الصدد، انظر الفقرة  )٣(
. FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1قد تود األطراف أن تراعي يف مناقشاهتا املعلومات الـواردة يف الوثيقـة               )٤(

 ويف تقارير حلقات العمل     FCCC/TP/2011/1تود األطراف أيضا النظر يف املعلومات الواردة يف الوثيقة           وقد
الوثيقتـان  (اليت عقدت باالقتران مع اجلزأين األولني من الدورة الرابعة عشرة لفريـق العمـل التعـاوين                 

FCCC/AWGLCA/2011/7 وFCCC/AWGLCA/2011/11(باعتبارها إسهامات أخرى يف املناقشة . 
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لفترة السنتني الـيت تقـدمها      احملدثة  تقارير  الق بإعداد   طرائق تقدمي الدعم فيما يتعل     •
  ؛األطرافالنامية البلدان 

  واإلبالغ عنه والتحقق منه؛املقدم قياس الدعم  •
  ؛)٥(البلدان النامية األطرافتضطلع هبا اليت اً إجراءات التخفيف املالئمة وطني •
  السجل؛ •
اليت تضطلع هبا البلـدان      اًتيسري دعم إعداد وتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطني        •

  ؛ األطرافالنامية
  على الصعيد الدويل؛طرائق وإجراءات املشورة والتحليل  •
الوظائف املمكنة والعالقة بقضايا    : اآلليات املقترحة القائمة وغري القائمة على السوق       •

  أخرى يف سياق املفاوضات؛
  التمويل يف األجلني املتوسط والطويل؛ •
  اللجنة الدائمة؛ •
ـ  ن من تفعيـل آليـة التكنولوجيـا تفعـيالً      ر اليت من شأهنا أن متكّ     العناص • يف اً تام

املضيف، وترتيبـات اإلدارة والتمويـل      الكيان  سيما عملية اختيار      ال ،٢٠١٢ عام
  اخلاصة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛

بناء القدرات يف جماالت مواضيعية خمتلفة مندرجة يف إطار فريق العمل التعاوين ويف              •
  االتفاقية؛مبوجب طار اهليئات املستحدثة إ

إحاطة تقنيـة بـشأن     :  املطلوبة اإلسهامات وطرائقه، مبا يف ذلك      االستعراض قنطا •
د يف تقرير التقييم اخلامس الصادر عن اهليئة احلكوميـة الدوليـة            رِاملعلومات اليت ستَ  

ـ  تكون مفيدة يف االسـتعراض وتوقيـت         املعنية بتغري املناخ واليت قد     ة هـذه   إتاح
  .املعلومات

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٧التعاوين جلسة عامة يوم اجلمعـة       وسيعقد فريق العمل      -١٣
طوات املقبلة املتعلقـة    ، حسب اللزوم، يف اخل    الختتام أعمال اجلزء الثالث من الدورة وللبتّ      

  .بالتحضري الجتماع ديربان

__________ 

. FCCC/AWGLCA/2011/INF.1قد تود األطراف أن تراعي يف مناقشاهتا املعلومات الـواردة يف الوثيقـة               )٥(
 النظر يف تقارير حلقات العمل اليت عقدت باالقتران مع اجلزأين األولني من الدورة              تود األطراف أيضاً   وقد

) FCCC/AWGLCA/2011/12و FCCC/AWGLCA/2011/8الوثيقتان  (وين  الرابعة عشرة لفريق العمل التعا    
 .باعتبارها إسهامات أخرى يف املناقشة
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 األعمال وتنظيم العمل    ويعتقد الرئيس أن من شأن مواصلة األخذ يف ديربان جبدول           -١٤
وبالتـايل،  . املعتمدين للدورة الرابعة عشرة لفريق العمل التعاوين أن خيدم فعالية عمل الفريق           

ستأنف يف جزئها الرابع عندما جيتمـع       تفضل األطراف أن ُتعلَّق الدورة الرابعة عشرة وتُ        قد
 املسألة وسيقدم بناء    وسيتشاور الرئيس مع األطراف بشأن هذه     . الفريق مرة أخرى يف ديربان    

  .يف هذا الصدداً على ذلك مقترح
        


