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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل       
  التفاقيةاألجل مبوجب ا

  الدورة اخلامسة عشرة 
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٤-١٥بون، 
  من جدول األعمال املؤقت ) ب(٢البند 

  التنظيميةاملسائل 
  تنظيم أعمال الدورة

  يناريو بشأن الدورة اخلامسة عشرةس    

  *مذكرة من الرئيس    

  مقدمة  -أوالً  
توصلت األطراف، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، إىل عدد من املقررات              -١

اليت وضعت اخلطوط العريضة خلطة تفاوض يف إطار خمتلف األفرقة العاملة املخصصة وكذلك   
وقرر مؤمتر األطراف أن يستكمل الفريـق       . مهام األخرى يف إطار اهليئات الفرعية الدائمة      لل

) فريق العمل التعاوين  (العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية          
  .عمله حبلول الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف

ين والتوصل إىل احلصيلة املتفق عليهـا،       ومن أجل استكمال عمل فريق العمل التعاو        -٢
) خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١فإن من األمهية مبكان التفكري يف الوالية األصلية املبينة يف املقرر            

ويف املقررات اليت اعُتمدت خبصوص عمل فريق العمل التعاوين يف الدورتني السادسة عشرة             

__________ 

 .قُدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها لعدم كفاية الوقت إلعداد صيغتها النهائية قبل األجل احملدد للوثيقة  *  

 FCCC/AWGLCA/2012/2  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
10 April 2012 
Arabic 
Original: English 



FCCC/AWGLCA/2012/2 

GE.12-60735 2 

ن خالل إجراء تقييم دقيـق، حتديـد     وتستطيع األطراف، م  . والسابعة عشرة ملؤمتر األطراف   
  . ٢٠١٢ العناصر اليت يتعني تناوهلا يف إطار فريق العمل التعاوين خالل عام

بد من أن خيتتم فريق العمل التعاوين وكـذلك          وللنجاح يف إجناز خطة عمل بايل ال        -٣
ول مبوجب الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األ          

وهذا أمر هام لضمان االنتقال السلس إىل املرحلة        . بروتوكول كيوتو أعماهلما بطريقة مرضية    
  .التالية من املفاوضات يف إطار الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز

  ٢٠١٢مهام العام   -ثانياً  
 ٢٠١٢ وين مهامه يف عـام    مثة تفاهم واضح على ضرورة أن ينجز فريق العمل التعا           -٤

 من خالل املقررات املعتمـدة يف دورات  ١٣-م أ/١وَيبلُغَ احلصيلة املتفق عليها عمالً باملقرر  
مؤمتر األطراف السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، على أن تنتهي بعـد ذلـك               

  .)١(الفريق مهمة
ات اعُتمـدت خـالل     ومتخضت أعمال فريق العمل التعاوين يف املاضي عن مقرر          -٥

ومن خالل هذه املقررات، حتققت     . الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة ملؤمتر األطراف      
كما أُدرجت بعض العناصر    . مستويات خمتلفة من التقدم يف العناصر املختلفة خلطة عمل بايل         

ـ              راف يف  اإلضافية يف إطار مهام فريق العمل التعاوين نتيجة لالتفاق الذي توصلت إليه األط
  .الدورات السابقة

، بشكل شامل،   ٢٠١٢ ويعكس جدول األعمال املؤقت لفريق العمل التعاوين لعام         -٦
وترمي شروح  . خطة عمل بايل والعناصر اإلضافية اليت أُدرجت يف إطار فريق العمل التعاوين           

.  إىل توضيح حالة العناصر املختلفة جلـدول األعمـال املؤقـت           )٢(جدول األعمال املؤقت  
وسيساعد ذلك األطراف على التفكري يف الوالية األصلية خلطة عمل بايل ويف املقررات الـيت         
اعتمدت فيما يتعلق بفريق العمل التعاوين يف الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة ملؤمتر             

ومن شأن هذا التفكري أن يسهل حتديد العناصر اليت حتتاج إىل املزيد من العمل، يف               . األطراف
وسيضمن إجناز ما تبقى من العناصر احملددة، إىل        . ، يف إطار فريق العمل التعاوين     ٢٠١٢ معا

جانب املقررات اليت مت التوصل إليها يف إطار فريق العمل التعاوين، تناول خطة عمل بـايل                
  ".احلصيلة املتفق عليها"على حنو شامل وبلوغ 

 العمل التعاوين، مبا يف ذلك عقـد         أيضاً مهام معّينة لفريق    ١٧-م أ /٢وحيدد املقرر     -٧
وبإجناز هذه املهام احملددة والعمل     . مايو/عدد من حلقات العمل، بينها مخس حلقات يف أيار        

__________ 

 .١، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )١(
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ناول بعد، أو العناصر اليت حتتاج إىل املزيد من العمل، من           َتُت على الوفاء جبميع العناصر اليت مل     
  .وين حافلة للغايةاملتوقع أن تكون السنة األخرية لفريق العمل التعا

  اتباع هنج متدّرج خالل العام  -ألف  
 تتمثل يف إجناز أعماله اليت بدأت        مهمةٌ ٢٠١٢ العمل التعاوين خالل عام   فريَق  ينتظُر    -٨

تضع الدورة اخلامسة عشرة،    يف سياق يلزم فيه أن      وليس هذا األمر هيناً     . قبل مخس سنوات  
عمل الفريق بنجاح يف الدورة الثامنة عشرة ملـؤمتر         اختتام  مايو، أسس   /املقرر عقدها يف أيار   
  .قطرباألطراف يف الدوحة 

وتتمثل اخلطوة التالية يف العمل على نص احلصيلة اليت سيقدمها فريق العمل التعاوين               -٩
ومن األمهية مبكان ختصيص وقت كاٍف إلعداد هذا الـنص          . إىل مؤمتر األطراف يف الدوحة    
هة من األطراف، ولذلك ستكون الدورة اإلضافية يف النـصف          لضمان أن تظل العملية موجَّ    
  .الثاين من العام مهمة للغاية

الـنص ووضـع اللمـسات      حقل  وجيب أن تركز الدورة األخرية يف الدوحة على           -١٠
، واضـعة يف    ١٣-م أ /١األخرية عليه للتمكن من بلوغ احلصيلة املتفق عليها عمالً بـاملقرر            

  .ىت اآلناعتبارها التقدم احملرز ح

  الدورة اخلامسة عشرة يف بون، أملانيا  -باء  
ينبغي أن تسفر أعمال فريق العمل التعاوين، يف دورته اخلامسة عشرة، يف بون، عن                -١١

حتديد ما تبقى من عمل بشأن عناصر جدول األعمال املؤقت، مع مراعاة التقدم احملرز حـىت        
ف العناصر وما إذا كان ُيتوقع أن تكـون         وينبغي أن حتدد الدورة اخلامسة عشرة خمتل      . اآلن

ة فرصة للبدء يف النظر     ركما متثل هذه الدو   . جزءاً من حصيلة فريق العمل التعاوين يف الدوحة       
  .مبختلف العناصراملتعلقة يف املقترحات النصية 

وميكن جلدول األعمال املؤقت وشروحه أن يكونا مبثابة مرجع يساعد يف التحقـق               -١٢
، ١٣-م أ /١ الدوحة لبلوغ احلصيلة املتفق عليها عمالً باملقرر          يلزم إجنازها يف   من األمور اليت  

  . يف اعتباره التقدم احملرزمن خالل مقرر يتخذه مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة واضعاً
املتعلقة بـنص   لمشاركة يف املفاوضات    لتحضري  الومن املهم أيضاً، يف هذه الدورة،         -١٣

  . املتفق عليهاعناصر احلصيلة
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  تنظيم العمل  -ثالثاً  
للدورة اخلامسة عشرة لفريق العمل التعاوين يوم االفتتاحية سوف ُتعقد اجللسة العامة   -١٤

ومبا أن مخـس هيئـات      . مايو/ أيار ٢٤مايو واجللسة اخلتامية يوم اخلميس      / أيار ١٥الثالثاء  
تغالل الوقت استغالالً أمثل يف     ستجتمع خالل فترة الدورة، ينبغي أن تسعى األطراف إىل اس         

  .اجللسات العامة وخالل الدورة برمتها
وسُتعقد خالل الدورة اخلامسة عشرة مخس حلقات عمل يف إطار فريـق العمـل                -١٥

وينبغي . ومن املقرر أن تنظم حلقات العمل هذه خالل األسبوع األول من الدورة           . التعاوين
وضـات فريـق    االعمل ونتائج هذه احللقات مف    ثري النقاشات اليت ستجري يف حلقات       أن تُ 

  .تيسرهاوأن العمل التعاوين 
تنظيم العمل باالعتماد على فريق     لوعمالً باملمارسة املتبعة يف املاضي، خيطط الرئيس          -١٦

يتـيح فريـق االتـصال     و.  من جدول األعمال املؤقت    ٥ و ٤ و ٣اتصال واحد يتوىل البنود     
  .عام وشامل للعمل يف إطار فريق العمل التعاوينتصور إمكانية احلفاظ على لألطراف 

وسيقوم فريق االتصال، حسب احلاجة، بإنشاء أعمال حمددة ذات صلة مبختلـف               -١٧
األعمال احملددة يف فرق    ووفقاً للممارسة املتبعة، سيطلب الرئيس إىل املندوبني تيسري         . العناصر

  .متفرعة غري رمسية
طراف التركيز على إجناز مهام فريق العمل التعـاوين         وسُينظَّم العمل حبيث يتيح لأل      -١٨

  .من أجل بلوغ احلصيلة املتفق عليها وفقاً لوالية الفريقوإمتام النظر يف القضايا اليت يتناوهلا 
وسوف يسعى فريق العمل التعاوين إىل ضمان التنسيق الوثيق مع رؤسـاء اهليئـات      -١٩

  .ئل املتصلة مبهام فريق العمل التعاوينالفرعية األخرى، خصوصاً فيما يتعلق باملسا

        


