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  املخصص املعين بالعمل التعاوين الفريق العامل 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية   

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٢البند 

  املسائل التنظيمية
   الدورة أعمالتنظيم 

  مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة اخلامسة
  *مذكرة من إعداد الرئيس

ستعقد الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة                - ١
  / نيـسان  ٨مارس إىل يوم األربعـاء      / آذار ٢٩يف بون بأملانيا يف الفترة من يوم األحد         ) الفريق العامل املخصص  (

 اليت وضعها والتوقعات     اخلططَ ويتمثل الغرض من هذه املذكرة يف مشاركة رئيس الدورة الوفودَ         . ٢٠٠٩أبريل  
ومـذكرة   )١(ورةوقد أصدرت األمانة شروحاً جلدول أعمـال الـد     . اليت حددها، مع التركيز على تنظيم العمل      

  .)٢( السابقة للدورةاألنشطةمعلومات عن 

                                                      

 .قدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها ألن الوقت مل يكن كافياً إلعداد صيغتها النهائية قبل املوعد احملدد  *

 .FCCC/AWGLCA/2009/1الوثيقة  )١(

)٢( >http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/20090212_awg_pres.pdf<. 
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   تنظيم أعمال الدورة- ألف 

تكمل الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص برنامج حلقات العمل ومتثل بالنسبة إىل الفريق نقطة حتول   - ٢
مـؤمتر  ورحَّب بـه     )٣(حنو األسلوب التفاوضي الكامل الذي اتفق عليه الفريق العامل املخصص يف دورته الثالثة            

 احملدد للفريق العامـل     املوعدومبا أنه مل تعد تفصلنا سوى مدة تقل عن تسعة أشهر عن             . )٤(األطراف يف بوزنان  
املخصص كي يقدم حصيلة أعماله إىل الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف املقرر عقدها يف كوبنهاغن، فـإن                 

وبأقصى قدر ممكن من الفعالية هـي       ام الوقت على النحو األمثل      االستعجال وتركيز املفاوضات وكذلك استخد    
  .بأمهية قصوىعناصر تتسم 

ويف الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص، دعا الفريق رئيسه إىل أن يعد، حتت مسؤوليته الشخـصية،                  - ٣
وضات على إجناز خطة عمل وثيقة كي ينظر فيها الفريق يف دورته اخلامسة يتمثل الغرض منها يف تركيز عملية املفا

وعلى العناصر املكونة للحصيلة املتفق عليها، مع شرح جماالت التقـارب يف األفكـار              ) ١٣- م أ /١املقرر  (بايل  
واملقترحات املقدمة من األطراف واستكشاف اخليارات املتاحة للتعامل مع جماالت االختالف وحتديد أية ثغرات              

املشار إليها فيمـا يلـي      (وقد أتيحت هذه الوثيقة     . )٥(يلة متفق عليها  قد يتعني سدها من أجل التوصل إىل حص       
الرئيس تقدمي الوثيقة وشرحها يف جلسة غري رمسية مـن املقـرر            وسيتوىل   .)٦(يف جزأين ) بوصفها الوثيقة املركزة  

  ، )٧(ا، واليت ستتيح الفرصة لتلقي أسئلة األطراف وأجوبتـه        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧عقدها صباح اجلمعة املوافق     
  .مارس/ آذار٢٩يف اجللسة العامة االفتتاحية املقررة يوم األحد  مث

ة نفسها ، سيدعو الرئيس الفريق العامل املخصص إىل إنشاء أفرقة االتصال األربعالعملوفيما يتعلق بتنظيم   - ٤
  :ا يليت للدورة الرابعة للفريق العامل املخصص يف بوزنان، كي تنظر على وجه التحديد فيماليت أنشئ

   الطويل األجل؛رؤية مشتركة للعمل التعاوين  )أ(  
  العمل املعزز للتكيف مع آثار تغري املناخ وما يقترن به من وسائل التنفيذ؛  )ب(  
  العمل املعزز للتخفيف من آثار تغري املناخ وما يقترن به من وسائل التنفيذ؛  )ج(  
  .ويل، مبا يشمل النظر يف الترتيبات املؤسسيةالوفاء بااللتزامات يف جمايل التكنولوجيا والتم  )د(  

                                                      

 .٣٣رة ، الفقFCCC/AWGLCA/2008/12الوثيقة  )٣(

 .٥، الفقرة ١٤- م أ/١املقرر  )٤(

 ).أ(٢٦، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/17الوثيقة  )٥(

 ).اجلزءان األول والثاين (FCCC/AWGLCA/2009/4الوثيقة  )٦(

 مبكان انعقاد الدورة اخلامـسة      ٣٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/٩من املقرر عقد هذا االجتماع من الساعة         )٧(
 .، أملانيا، بونHotel Maritimللفريق العامل املخصص، 



FCCC/AWGLCA/2009/2 
Page 3 

وبغية استغالل الوقت املتاح استغالالً أمثل، سيقترح الرئيس أن تركز أفرقة االتصال عملها على مواضيع              - ٥
وميكن القيام بذلك عن طريق ختصيص جلسات فريق . حمددة، كتلك املقترحة يف الوثيقة املركزة املقدمة من الرئيس

 موضوع حمدد أو عن طريق إسناد مواضيع حمددة إىل أفرقة اتصال تسعى إىل تضييق نطاق اخليارات                 اتصال لتناول 
وميكن يف بعض احلاالت أن يقوم بتيسري عمل أفرقة االتصال أفراد يعينهم رئيس كـل               . أو بيان األفكار الواعدة   

  .فريق من أفرقة االتصال حييل إليه امليسرون تقاريرهم

ملوجزات اليت أعدها الرئيس عقب الدورات السابقة قد أثبتت جدواها، فإن الرئيس يرى وبالرغم من أن ا  - ٦
  .أنه ال داعي إلعداد هذه املوجزات يف مرحلة من العمل ميكن فيها إبراز التقدم احملرز يف النصوص التفاوضية

الـسادسة  ويعتزم الرئيس إجراء مشاورات غري رمسية مع األطراف خبصوص تنظـيم أعمـال الـدورة                  - ٧
  .)٢٠٠٩يونيه /حزيران(

   حلقات العمل واألنشطة األخرى–باء 

 حلقات عمل   عن طريق عقد  اتفق الفريق العامل املخصص، يف دورته األوىل، على أنه ينبغي تيسري عمله               - ٨
وعلى أساس التفـاهم    . )٨(واالضطالع بأنشطة أخرى لتوضيح العناصر الواردة يف خطة عمل بايل وتعميق فهمها           

ي توصل إليه الفريق العامل املخصص يف دورته الثالثة، تقرر تنظيم حلقات العمل الثالث التالية باالقتران مع                 الذ
  :)٩(الدورة اخلامسة

، تعقد يوم   )١٠( من خطة عمل بايل    ‘٢‘) ب( و ‘١‘) ب(١حلقة عمل بشأن الفقرتني الفرعيتني        )أ(  
  ؛)١١(٠٠/١٨الساعة  إىل ٠٠/١٥مث من الساعة  ٠٠/١٣ساعة الإىل  ٠٠/١٠ من الساعة ٢٠٠٩أبريل / نيسان١األربعاء 

                                                      

 .٢٦، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/3الوثيقة  )٨(

 .٣٥ و٣٤، الفقرتان FCCC/AWGLCA/2008/12الوثيقة  )٩(

 التزامات أو إجراءات قابلة للقياس ‘١‘":  على ما يلي‘٢‘)ب(١ و‘١‘) ب(١تنص الفقرتان الفرعيتان  )١٠(
 كماً لتخفيف االنبعاثات واحلد منها، مـن        وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها وطنياً، مبا يف ذلك أهداف قابلة للقياس           

جانب مجيع البلدان املتقدمة األطراف، ويف نفس الوقت ضمان إمكانية مقارنة اجلهود، مع مراعاة الفوارق يف ظروفهـا        
 إجراءات وطنية مناسبة للتخفيف تتخذها البلدان النامية األطراف، يف سياق التنمية املستدامة، مدعومة              ‘٢‘"؛  "الوطنية

 ".ميسرة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات بطريقة قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منهاو

وفقاً لالتفاق الذي توصل إليه الفريق العامل املخصص يف دورته الثالثة، ستنظم حلقة العمل هذه يف                 )١١(
 اجلزءان معاً مضمون الفقـرتني الفـرعيتني        جزأين يتناول كل منهما واحدة من الفقرتني الفرعيتني املذكورتني ويتناول         

 ).٣٤، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/12الوثيقة (كلتيهما بالكامل 
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 من خطة   ‘٦‘)ب(١الفقرة  (حلقة عمل بشأن النتائج االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة           )ب(  
  ؛)١٢(٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠مارس من الساعة / آذار٣١، تعقد يوم الثالثاء )عمل بايل
التحديات املطروحة فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ         حلقة عمل بشأن الفرص املتاحة و       )ج(  

  .٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠الساعة أبريل من / نيسان٤يف القطاع الزراعي، تعقد يوم السبت 

حلقة العمل بـشأن   لترؤس) ترينيداد وتوباغو(ودعا رئيس الفريق العامل املخصص السيد كيشان كومارسنغ    - ٩
 حلقة العمل بشأن القطاع الزراعي، يف حني سيتوىل رئيس          لترؤس) باراغواي(لسيدة ليليان بورتيو    تدابري االستجابة، وا  

  .من خطة عمل بايل‘ ٢‘) ب(١و‘ ١‘) ب(١الفريق العامل املخصص رئاسة حلقة العمل بشأن الفقرتني الفرعيتني 

فجميـع  . قة هنجاً لعملها  ستتخذ حلقات العمل نفس الطريقة اليت اعتمدت خالل دورات الفريق الساب          و  - ١٠
وتـرد يف   . )١٣(األطراف مدعوة إىل املسامهة يف التبادل التفاعلي وتقدمي أفكارها ومقترحاهتا إىل حلقات العمـل             

  . معلومات إضافية عن هيكل حلقات العمل والنهج املتبع فيها)١٤(جدول األعمال املؤقت وشروحه

   إىل ١٥/١٣ مـن الـساعة      ٢٠٠٩مارس  /ر آذا ٣٠  وعالوة على ذلك، سيعقد الرئيس، يف يوم االثنني         - ١١
، جلسة إعالمية تقنية حول التقديرات املتعلقـة بتخفيـضات االنبعاثـات املطلوبـة يف إطـار            ٤٥/١٤الساعة  

ويتمثل الغرض من هذه اجللسة اإلعالمية يف تقدمي معلومات عن االفتراضات اليت تـستند              . ناريوهات التثبيت سي
  .خذ به للتوصل إىل هذه التقديراتإليها التقديرات والنهج الذي أُ

  ٢٠٠٩ مسألة الوقت اإلضايف املخصص لالجتماعات يف عام - جيم 

رابعة، إىل رئيسه أن يبقي مسألة احلاجة إىل ختصيص وقـت           طلب الفريق العامل املخصص، يف دورته ال        - ١٢
األمـني   قيد االستعراض بالتشاور مع األطراف ومع مكتب مؤمتر األطراف و          ٢٠٠٩إضايف لالجتماعات يف عام     
جراءات قد يتعني أن يتخذها الفريق العامل املخصص بطريقة تكفل املشاركة الفعالـة             التنفيذي، وأن يقترح أية إ    

 العامل  ويف تلك املناسبة، أبلغ األمني التنفيذي الفريقَ      . )١٥(طراف، وخباصة األطراف من البلدان النامية     جلميع األ 

                                                      

حلقـة  ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٥الساعة   من   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣٠ االثننيتقرر أن تعقد يف يوم       )١٢(
ة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول عمل يف إطار الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرج

كيوتو، وذلك لتناول النتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار اجلانبية، اليت ميكن أن تترتـب علـى                   
 .األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

 دقائق،  ١٠ال تزيد عن    (روض موجزة ومركزة بشأن املقترحات      إن األطراف مدعوة إما إىل تقدمي ع       )١٣(
). ال تزيد عن ثالث دقائق( ببيانات قصرية اإلدالءوإما إىل ) وإذا اقتضت الضرورة أال يزيد عدد الشرائح البيانية عن مخس

 يف  >lcaworkshops@unfccc.int<: واألطراف اليت تعتزم تقدمي عروض مدعوة إىل إحاطة األمانة على العنوان التـايل            
  .٢٠٠٩مارس / آذار٢٩أسرع وقت ممكن ويف موعد أقصاه يوم 

  .، واملرفق األول١٢ إىل ٩، الفقرات FCCC/AWGLCA/2009/1الوثيقة  )١٤(
  .٢٨، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/17الوثيقة  )١٥(
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الوقت الالزم حلشد األموال، فإن أي قرار بشأن الوقت إىل املخصص أنه، بالنظر إىل القيود اللوجستية والتنظيمية و
  .ه الدورة اخلامسةاإلضايف املخصص لالجتماعات ينبغي أن يتخذ يف موعد أقصا

، شرع  )١٦(ومع مراعاة اجلدول الزمين احملدد من اآلن وحىت انعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف               - ١٣
وعلى أساس أن أي وقت إضايف خيصص لالجتماعات سيتطلب اخليارين التاليني الرئيس يف مشاورات باالستناد إىل 
  :متويالً إضافياً ملشاركة البلدان النامية

  ؛٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ إىل ٢دورة إضافية مدهتا أسبوعان تعقد يف الفترة من   )أ(  
  .٢٠٠٩أغسطس / آب١٤ إىل ١٠وقت إضايف خيصص لالجتماعات يف الفترة من   )ب(  

وتأيت الفترتان الزمنيتان املخصصتان لعقد اجتماعات إضافية يف منتصف املدة الفاصلة بـني الـدورات                 - ١٤
ووضع الرئيس يف اعتباره أنه ميكن النظر يف السيناريوهني التاليني فيما خيص الوقت اإلضايف املخصص .  فعالًاملقررة

عقد دورة سادسة مستأنفة أو إجراء مشاورات متعمقة تكـون مفتوحـة جلميـع              : أغسطس/لالجتماع يف آب  
أكثر فائدة، حيث إنه سيسمح لألطراف      ، وأكثر مرونة ورمبا     )١٧(ويتميز اخليار الثاين بكونه أقل تكلفة     . األطراف

  . جيري التفاوض عليهابالتركيز على قضايا حمددة

أغسطس / آب ١٤ إىل   ١٠ توفري املرافق الالزمة يف بون يف الفترة من          باإلمكانوأكد األمني التنفيذي أنه       - ١٥
وبعد مزيد مـن  . ٢٠٠٩رب نوفم/ تشرين الثاين١٣ إىل ٢ويف أماكن أخرى غري تابعة لألمم املتحدة يف الفترة من    

 وإىل ضيق   ٢٠٠٩الدراسة، أشار األمني التنفيذي أيضاً إىل أنه، بالنظر إىل عدد الدورات املتوخى عقدها يف عام                
  .أغسطس/الوقت، سيكون من الصعب جداً تنظيم اجتماع رمسي إضايف مع توفري مجيع املرافق املتصلة يف شهر آب

ملشاورات بسرعة كيما يتسىن التوصل إىل نتيجة بعد تشاوره مع أعضاء           ويأمل الرئيس يف أن جترى هذه ا        - ١٦
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٣مكتب مؤمتر األطراف يف اجتماعه املقرر يف 

 -  -  -  -  -  

                                                      

. ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ىل إ ١ص يف بون يف الفترة من ستعقد الدورة السادسة للفريق العامل املخص )١٦(
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩سبتمرب إىل / أيلول٢٨ومن املقرر عقد الدورة السابعة يف بانكوك يف الفترة من 

يتيح هذا اخليار إمكانية جتنب تكاليف كبرية تتعلق خبدمات ومرافق املؤمترات للجلسات العامة فضالً               )١٧(
 .ملتصلة باملراقبني واالجتماعات اجلانبيةعن التكاليف ا


