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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل        
  مبوجب االتفاقية 

  الدورة الرابعة عشرة، اجلزء الرابع
  *-٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ديربان، 

   جدول األعمالمن) ب(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  تنظيم أعمال الدورة

  مذكرة بشأن سيناريو اجلزء الرابع من الدورة الرابعة عشرة    

  **من الرئيسمقدمة مذكرة     

  مقدمة  -أوالً   
أنشأ مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، الفريق العامل املخصص املعين بالعمل   - ١

ليتوىل عملية شاملة متكِّن من ) فريق العمل التعاوين(ب االتفاقية التعاوين الطويل األجل مبوج
التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن             

وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، متديد فترة . )١( وما بعده٢٠١٢وحىت عام 
__________ 

وسيقدم فريق العمل التعاوين نتائج عمله      . يعقد اجلزء الرابع بتزامن مع الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف           *  
وسيحدد موعد اختتام دورة فريـق  . ١٦-م أ/١ من املقرر ١٤٣ للفقرة ينظر فيها وفقاًإىل مؤمتر األطراف ل  

  .العمل التعاوين يف ديربان
يف تكون أفيد إذا قـدمت      من هذا القبيل    قدمت هذه الوثيقة يف هذا التوقيت ألن الرئيس يعترب أن مذكرة              **  

  . من الدورة اليت تتعلق هباقريبموعد 
قرر مؤمتر األطراف، يف دورته اخلامسة عشرة، متديد فترة والية فريـق            . ٢-١قرتان  ، الف ١٣-م أ /١املقرر   )١(

العمل التعاوين لتمكينه من مواصلة أعماله بغية تقدمي نتائجها إىل مؤمتر األطـراف العتمادهـا يف دورتـه                
 ).١، الفقرة ١٥-م أ/١املقرر (السادسة عشرة 
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 لسنة أخرى من أجل متكينه يف مواصلة عمله الرامي إىل تنفيـذ             والية فريق العمل التعاوين   
 وتقدمي نتائج ذلك إىل مؤمتر األطراف لينظر فيهـا يف           ١٦- م أ /١املهام الواردة يف املقرر     
  .)٢(دورته السابعة عشرة

 ٢٩وسيستأنف فريق العمل التعاوين عمله يف اجلزء الرابع من دورته الرابعة عشرة يف                -٢
وسيعقد االجتماع بتزامن مع الـدورة      .  يف ديربان، جبنوب أفريقيا    ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 

. ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٩السابعة عشرة ملؤمتر األطراف املقرر أن ختتتم أعماهلا يف          
يقدم فريق العمل التعاوين نتائج أعماله إىل مـؤمتر         س،  ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٤٣ للفقرة   ووفقاً

  . يهااألطراف لينظر ف

نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل             - ثانياً  
  األجل مبوجب االتفاقية 

بناء يف جمموعة واسعة من القضايا      على حنو   ما فتئت األطراف تعمل، طوال السنة،         -٣
ـ  ّدوقد قُ. املعروضة على فريق العمل التعاوين   لـنص  اً مت مقترحات مكتوبة تـشكل أساس

ونتيجـة  . إىل إجياد أرضية مشتركة   اً  تبادلت املعلومات مع بعضها بشأن قضايا صعبة سعي       و
النصوص تتبلور من أعمال األفرقة غري    وبدأت  لذلك، أصبحت عناصر الوثيقة اخلتامية أوضح       

أو  العديد منها يف شكل مشاريع       - الرمسية بشأن القضايا املعروضة على فريق العمل التعاوين       
ويف بعض املناسبات، طلبت األطراف تنقيحات      .  يف شكل جتميع للنصوص    نصوص وبعضها 

ة للجزء الرابع من الدورة الرابعـة عـشرة         عن اجلزء الثالث واملعدّ   املنبثقة  مجيع املواد   . (أيضاً
  .)٣()لفريق العمل التعاوين متاحة على موقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت

غري متفق عليها، ويف بعض احلاالت مل يكن يف   اًنصوص التجميع نصوص  تظل  ولكن    -٤
املناقشات، من مثل املناقشة املتعلقة ببعض القضايا اليت موجزات مقدور امليسرين أن يعدوا إال     

. ولذلك ال يزال ينبغي القيام بالكثري يف ديربان       . مل تتضح بعد مكامن االتفاق املمكنة بشأهنا      
  .  متأخرةع التقدم يف اجملاالت اليت ما تزالوستكون هناك حاجة إىل جهود خاصة لتسري

وسيكون الوقت املتاح   . التحرك مبنتهى الفعالية والكفاءة   اً  وسيكون من احلاسم أيض     -٥
مؤمتر األطـراف ومـؤمتر     دورات  ألن  اً  جداً  للمفاوضات داخل فريق العمل التعاوين حمدود     

اجتمـاع  /األطرافمؤمتر  (األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         
  . ستكون منعقدة)٤( واهليئات الفرعية األربع)األطراف

__________ 

 .١٤٤و١٤٣، الفقرتان ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
)٣( <http://unfccc.int/bodies/awg-lca/items/6223.php>. 
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، واهليئة الفرعية للتنفيذ، والفريق العامـل املخـصص املعـين                )٤(

 .لتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو وفريق العمل التعاويناالب
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تقدمي نص موجز يف كل     ب، خالل األسبوع األول خاصة،       مطالبة ألطرافاكون  توس  -٦
فريـق العمـل    منبثق عن   ملقرر شامل   اً  واحد من األفرقة غري الرمسية ميكن أن يشكل أساس        

 بنما، أن تتألف الوثيقة اخلتامية لفريق العمل التعاوين         ويتصور الرئيس، كما ذكر يف    . التعاوين
يتضمن أجزاء متعددة وأن تدرج املواد األطول واليت يغلب عليها الطابع           واحد  من نص مقرر    

  .التقين يف مرفقات املقرر
 عن مشروع الوثيقة اخلتامية لفريق العمـل        عامتصور  كون لألطراف   يوسيلزم أن     -٧

لة مبكرة مبا يكفي لترجيح مدى كفاية توازهنا ومشوهلا وقوهتا وإدخال           يف مرح برمته  التعاوين  
من األفرقة غري الرمسيـة     األجزاء املقدمة   ولذلك، هناك حاجة لضم مجيع      . املالئمة التعديالت

يف وقت مبكر مبا يكفي للسماح لألطراف بتنقيح عناصر حمددة من النص والتوصل إىل اتفاق      
  .على التفاصيل النهائية

واحملاور اليت ميكن أن     عن العناصر املوضوعية     عامتصور  رد يف مرفق هذه املذكرة      يو  -٨
واهلـدف  . إىل العمل املنجز حىت اآلناً لوثيقة اخلتامية لفريق العمل التعاوين، استناد  يف ا  جُتدر

  حصلت إىل االتفاقات اليت  اً  اآلخذة يف التبلور، استناد   احملصلة  هو إطالق عملية إلبراز عناصر      
 مساعدة األطراف يف عملها وليس      العامالتصور   اويقصد من هذ  . داخل فريق العمل التعاوين   

  . وافياً أواًكون مقيِّديأن 
لـديربان  اً  ويرحب الرئيس باملشاورات املتعلقة بعناصر الوثيقة اخلتامية األوسع نطاق          -٩

الـدورة الـسابعة ملـؤمتر      اليت أجرهتا الرئاسة املقبلة للدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف و         
. اجتماع األطراف خالل الدورات السابقة يف بون، بأملانيـا، ويف مدينـة بنمـا             /األطراف

  .وسيواصل الرئيس، ونائب الرئيس، دعم الرئيس املقبل ملؤمتر األطراف والتعاون الوثيق معه

  تنظيم أعمال الدورة  -ثالثاً   
 تـشرين   ٢٩ة عامة مقتضبة يوم الثالثاء      سيستأنف فريق العمل التعاوين أعماله جبلس       -١٠
لألطراف لتبادل املعلومات بـشأن املبـادرات        وستشكل هذه اجللسة فرصة   . نوفمرب/الثاين

  .املضطلع هبا منذ اجلزء الثالث من الدورة واليت هلا صلة باملفاوضات
  على املمارسة املتبعة يف اجللسات السابقة هذه السنة، والسـتئناف العمـل            وسرياً  -١١

املوضوعي بأسرع ما ميكن، سيقترح الرئيس أال تتناول الكلمـة إال جمموعـات األطـراف               
  . )٥(لإلدالء مبالحظات موجزة

__________ 

الذي يعتزمون اإلدالء مبالحظات باسم جمموعة من األطراف إبالغ األمانة بذلك مسبقاً            يرجي من املندوبني     )٥(
 وبتقدمي نسخة مطبوعة مسبقة إىل      <secretariat@unfccc.int>عن طريق إرسال بريد إلكتروين إىل العنوان        

 .موظفي املؤمترات تسهيالً لعمل املترمجني الشفويني
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وسيواصل فريق العمل التعاوين األخذ بتنظيمه للعمل باالعتماد على فريق اتـصال              -١٢
األفرقة غري الرمسية كل على حدة مجيع البنود والبنود الفرعية املوضـوعية    واحد، حبيث تتوىل  

ويعتزم رئيس فريـق العمـل التعـاوين أن         . املندرجة يف جدول األعمال، مبساعدة امليسرين     
  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩يستأنف فريق االتصال عمله فور اختتام اجللسة العامة يف 

املنـدوبني  ملوافـاة   موجزة  " استطالعية"تماعات  وسيواصل فريق االتصال عقد اج      -١٣
  .  عن التقدم احملرز والرد على األسئلة اليت قد تطرحعامبتصور واملراقبني 

وستحتاج . وسيكون على فريق العمل التعاوين تركيز جهوده والعمل بطريقة مركزة           -١٤
 استعداد لتوجيـه    والرئيس على . اختالفاهتا والتوصل إىل أرضية مشتركة    جتاوز  األطراف إىل   

   .هذا العمل األساسي لألطراف ودعمه وتيسريه
والرئيس واثق من أن فريق العمل التعاوين سينجح يف التوصل إىل اتفاق وسـيقدم                -١٥

  . وثيقة ختامية متوازنة وشاملة وقوية إىل مؤمتر األطراف يف ديربان
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  مرفق

ن ُتـدرج   واحملاور الـيت ميكـن أ      عن العناصر املوضوعية     عامتصور      
  ة اخلتامية لفريق العمل التعاوينلوثيقا يف

واحملاور اليت ميكن أن     عن العناصر املوضوعية     عامتصور  قصد من هذا املرفق تقدمي      ُي  
  .)١(ة اخلتامية لفريق العمل التعاوينلوثيقُتدرج يف ا

  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل  - أوالً  

  ملتعلق بالتخفيف العمل املعزز ا  - ثانياً  

  التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان املتقدمة األطراف  -١  
  طرائق وإجراءات التقييم واالستعراض الدوليني؛ •
   املبادئ التوجيهية لتقارير فترة السنتني اليت تقدمها البلدان األطراف املتقدمة؛ •
  .)٢(ن اتفاقات كانكون م٣٨-٣٦املسائل املتصلة بالفقرات  •

  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف  -٢  
  طرائق وإجراءات املشاورات والتحليل الدوليني؛ •
ثة لفترة السنتني اليت تقدمها األطراف املدرجـة يف         املبادئ التوجيهية للتقارير احملدّ    •

  املرفق األول لالتفاقية؛
  السجل؛ •
  .)٣( من اتفاقات كانكون٥١-٤٨ املتصلة بالفقرات املسائل •

الُنُهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالـة الغابـات              -٣  
وتدهورها يف البلدان النامية، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتـا املـستدامة وتعزيـز              

  ةخمزونات كربون الغابات يف البلدان النامي
ُنُهج التعاون القطاعية واإلجراءات احملددة حسب القطـاع الراميـة إىل تعزيـز تنفيـذ           -٤  

   من االتفاقية٤من املادة ) ج(١ الفقرة
__________ 

 . أعاله٨انظر احلاشية  )١(
 .١٦-أم /١املقرر  )٢(
 .١٦-م أ/١املقرر  )٣(
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الُنُهج املتنوعة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق، لتحسني فعالية إجراءات التخفيف من               -٥  
  ف ظروف البلدان املتقدمة والنامية حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات، مع مراعاة اختال

  النتائج االجتماعية واالقتصادية لتدابري التصدي   -٦  

  العمل املعزز املتعلق بالتخفيف  -ثالثاً   
  .جلنة التكيف •

  التمويل  -رابعاً   
  اللجنة الدائمة؛ •
  .التمويل الطويل األجل •

  تطوير التكنولوجيا ونقلها  - خامساً  
  .ك مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ يف ذلآلية التكنولوجيا، مباتفعيل  •

  بناء القدرات  - سادساً  

  استكمالُ تعريِف نطاقه وتفصيلُ طرائقه: االستعراض  - سابعاً  

مواصلة مناقشة اخليارات القانونية هبدف بلوغ حمصلة متفق عليها اسـتناداً إىل      - ثامناً  
ة ملـؤمتر   ، واألعمال املنجزة يف الدورة الـسادسة عـشر        ١٣-م أ /١ املقرر

  . من االتفاقية١٧املقّدمة من األطراف مبوجب املادة واملقترحات األطراف، 

  مسائل أخرى  -تاسعاً   

  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق  -١  
  ف بظروفها اخلاصة األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت ُيِقّر مؤمتر األطرا  -٢  

  مسائل إضافية  - عاشراً  

  املرفقات    
   ).إدراجها يف النصليس من املناسب اليت قرر أن تتضمن التفاصيل التقنية من امل(

        


