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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية
  الدورة اخلامسة عشرة، اجلزء الثاين

  *٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٢٧ الدوحة،
  دول األعمالمن ج) ب(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  تنظيم أعمال الدورة

  مذكرة بشأن سيناريو اجلزء الثاين من الدورة اخلامسة عشرة    

  **مذكرة من الرئيس    

  مقدمة  -أوالً  
يستأنف الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل مبوجـب        -١

سة عشرة يف جزئها الثاين يف الدوحـة، قطـر،          دورته اخلام ) فريق العمل التعاوين  (االتفاقية  
وسيعقد اجلزء الثاين بالتزامن مع الدورة الثامنة عـشرة         . ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ يف

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ملؤمتر األطراف، اليت ستختتم أعماهلا يف 

__________ 

وسيكون موعـد افتتـاح     . سيعقد اجلزء الثاين من الدورة بالتزامن مع الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف             *  
األجل مبوجب  اجلزء الثاين من الدورة اخلامسة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل              

  .وسيحدد موعد االختتام يف الوقت املناسب. ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٧االتفاقية هو الثالثاء 
قدمت هذه الوثيقة يف هذا التوقيت ألن الرئيس يرى أن مذكرة بشأن السيناريو تكون أكثر فائدة لو قدمت                    **  

  .يف موعد قريب من الدورة اليت تتعلق هبا

 FCCC/AWGLCA/2012/4  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
16 November 2012 
Arabic 
Original: English 



FCCC/AWGLCA/2012/4 

GE.12-63497 2 

رض كيفيـة   والغرض من هذه املذكرة بشأن السيناريو هو بيان حالة املداوالت وع            -٢
 إىل  تنظيم أعمال فريق العمل التعاوين واالرتقاء هبا عن طريق هذه الدورة، وذلـك سـعياً              

مساعدة األطراف على إعداد النتائج اليت ستعرض على مؤمتر األطراف يف الدوحة من أجـل       
  ). خطة عمل بايل (١٣-م أ/١ باملقرر إجناز احلصيلة املتفق عليها عمالً

  ضاتحالة املفاو  -ثانياً  
حقق فريق العمل التعاوين، منذ نشأته يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف املعقودة               -٣

، إجنازات مهمة عن طريق مقررات اعتمدت يف الـدورات          ٢٠٠٧يف بايل، إندونيسيا، يف عام      
وبفـضل هـذه املقـررات،    . اخلامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة ملؤمتر األطراف 

. ١٣-م أ /١يات خمتلفة من التقدم يف إطار خمتلف العناصر الـواردة يف املقـرر              أُحرزت مستو 
 عناصر إضافية يف األعمال املسندة إىل فريق العمل التعاوين نتيجة االتفاق الذي             وأُدرجت أيضاً 

  .توصلت إليه األطراف يف دورات سابقة
لعمل التعاوين لسنة   ويف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، ُمددت أعمال فريق ا           -٤

 ١٣-م أ /١ باملقرر   واحدة كي يتسىن له أن يواصل أعماله وينجز احلصيلة املتفق عليها عمالً           
عن طريق مقررات يف الدورات السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنـة عـشرة ملـؤمتر               

  .األطراف، وبعدها ُتنهى مهام فريق العمل التعاوين
 اجلزء األول من دورته اخلامسة عشرة جدول عمل         واعتمد فريق العمل التعاوين يف      -٥

. شامل يعكس خطة عمل بايل والعناصر اإلضافية اليت أدرجت يف أعمال فريق العمل التعاوين           
 على العمل سوية من أجل إهناء أعمال فريق العمل التعاوين بنجـاح يف     واتفق األطراف أيضاً  

  .الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف
على استكمال أعمال فريق العمل التعاوين وإجناز احلصيلة املتفق عليها، كان  وحرصاً  -٦

 واملقررات املعتمدة بـشأن     ١٣-م أ /١من املهم التفكري يف الوالية األصلية الواردة يف املقرر          
وبفضل التقييم املتأين، متكنت األطراف من إبراز عناصر خمتلفة         . أعمال فريق العمل التعاوين   

  .اجلتها من أجل إهناء أعمال فريق العمل التعاوين بنجاحمن الالزم مع
 /ويف اجلزء األول من الدورة اخلامسة عشرة املعقـود يف بـون، أملانيـا، يف أيـار                  -٧

 ٥أغسطس إىل   / آب ٣٠ وأثناء دورة إضافية غري رمسية عقدت يف الفترة من           )١(٢٠١٢ مايو
 يف األعمال املسندة إليه يف إطار        طيباً ، أحرز فريق العمل التعاوين جناحاً     ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

  . خمتلف بنود جدول أعماله

__________ 

  .FCCC/AWGLCA/2012/3ر الدورة، انظر الوثيقة لالطالع على تقري )١(



FCCC/AWGLCA/2012/4 

3 GE.12-63497 

ومن املتوقع أن حييل فريق العمل التعاوين، يف الدوحة، إىل مؤمتر األطراف نتائج أعماله                -٨
املقـررات املعتمـدة يف دوريت مـؤمتر        ي النتائج اليت ستشكل، إىل جانب       كي يعتمدها، وه  

  .١٣-م أ/١ باملقرر عة عشرة، احلصيلة املتفق عليها عمالًاألطراف السادسة عشرة والساب

  العمل على حتقيق احلصيلة املتفق عليها  -ثالثاً  
 )٢( غـري رمسـي     عاماً  إىل تيسري أعمال األطراف يف الدوحة، أعّد الرئيس نصاً         سعياً  -٩

 اإلضافية ينطلق من مذكرة العرض العام غري الرمسية اليت قدمها الرئيس يف ختام أعمال الدورة             
 والغرض من النص العام هو عرض تبادل وجهات النظـر           )٣(سبتمرب/ أيلول ٥غري الرمسية يف    

واآلراء واملداخالت واخليارات اليت طرحتها األطراف يف سياق نظرها يف خمتلف بنود جدول             
  . أعمال فريق العمل التعاوين على مدار السنة

 حماوالت من الرئيس، يف عدد من اجملاالت، لزيادة هيكلة          ويتضمن النص العام أيضاً     -١٠
 منـه إىل    النص العام سـعياً   يس هذا   ويقدم الرئ . العناصر قيد النظر أو التماس خمارج ممكنة      

مساعدة األطراف على إعداد نتائج أعمال فريق العمل التعاوين اليت ستعرض علـى مـؤمتر               
  .تفق عليهااألطراف يف الدوحة من أجل إجناز احلصيلة امل

ومبا أن مستوى النضج ومستوى االتفاقات يتفاوت بني خمتلف عناصر أعمال فريق              -١١
 بصورة   وموحداً  متسقاً العمل التعاوين، فإن النص العام كذلك ال يتبع يف مجيع اجملاالت هنجاً           

أن ومع ذلك، فإن النص العام ال خيلو من تركيز على اخليارات اليت يتعني اختاذها بش              . صارمة
  . العناصر الفنية اليت يتضمنها

 مـن اليـوم األول يف       ويشجع الرئيس األطراف على أن تعمل حبرص وتركيز بدءاً          -١٢
وال تزال مثة خيارات    . الدوحة، وأن تتجاوز اختالفاهتا وتبحث عن التوافق واملخارج العملية        

 تسرع اخلطـى    ويتعني على األطراف أن   . كثرية مطروحة ينبغي العمل على زيادة توحيدها      
وينبغي . خالل األسبوع األول للخرج حبلول ملختلف املسائل كيما يتيّسر التوصل إىل اتفاق           

أن تتركز املناقشات يف األسبوع الثاين على ما قد يتبقى من مسائل قليلة جوهريـة وأكثـر                 
  .صعوبة بعض الشيء

  تنظيم األعمال  -رابعاً   
 بني اهليئات الفرعية اخلمس الـيت سـتكون        من سيكون فريق العمل التعاوين واحداً      -١٣

جمتمعة كلها يف الدوحة، باإلضافة إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 
__________ 

)٢( FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3.  
  .<unfccc.int/6958>ميكن االطالع على املذكرة يف املوقع  )٣(
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 وستكون كفاءة استغالل الوقت املتاح الشديد الضيق أصالً       . األطراف يف بروتوكول كيوتو   
  .  بالنسبة الستكمال األعمال جوهرياًأمراً
نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٧ فريق العمل التعاوين دورته اخلامسة عشرة يف         وسيستأنف  -١٤

وبالنظر إىل ضيق الوقت، من املزمع أن تكون اجللسة العامة قصرية، كي تتسىن             . جبلسة عامة 
  .  إىل األعمال الفنيةاملبادرة سريعاً

ائج فريـق   ل نت ار رؤية عامة واضحة لكيفية َتَشكّ     ومن املهم أن تكون لدينا باستمر       -١٥
. وهلذا الغرض، من املزمع عقد اجتماع أو اجتماعني لتقيـيم احلالـة           . العمل التعاوين برمته  

وعالوة على ذلك، ميكن، حسب احلاجة، عقد مشاورات غري رمسية مفتوحة باب العضوية             
 مـشاورات ثنائيـة مـع      وسيعقد الرئيس أيـضاً   . بني األطراف بشأن احلصيلة املتفق عليها     

  .راف لتيسري التوصل إىل حلول، حسبما يقتضيه احلالجمموعات األط
وسيطلب الرئيس املساعدة من املندوبني، مثلما كان يفعل طوال العام، لتيسري أعمال         -١٦

بعينها حسب احلاجة، وسوف يسعى إىل ضمان التنسيق الوثيق مع أعمال اهليئات األخرى،             
  .ومع رئيس مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء

الرئيس مشاورات غري رمسية مع األطراف واجملموعات قبل بدء أعمـال           وسيجري    -١٧
الدورة، ملناقشة آرائها بشأن االرتقاء بأعمال فريق العمل التعاوين وبشأن كفاءة اسـتغالل             

  .الوقت من أجل إحراز تقدم على صعيد احلصيلة املتفق عليها
 حصيلة متفـق عليهـا،   ويتطلع الرئيس إىل العمل مع مجيع األطراف من أجل إجناز         -١٨

  .إلهناء أعمال فريق العمل التعاوين املهمة بنجاح

        


