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(A)     GE.09-61335    280509    280509 

  املخصص املعين بالعمل التعاوين الفريق العامل 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية   

  السادسةالدورة 
  ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران١٢- ١بون، 

  من جدول األعمال املؤقت) ب(٢البند 
  املسائل التنظيمية

   الدورة أعمالتنظيم 

  السادسةمذكرة سيناريوهات بشأن الدورة 
  *من الرئيسمقدمة مذكرة 

سُتعقد الدورة السادسة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة                - ١
 ١٢يونيـه، إىل يـوم اجلمعـة،        / حزيران ١ا يف الفترة من يوم االثنني،       يف بون بأملاني  ) الفريق العامل املخصص  (

ويتمثل الغرض مـن  . )١(وقد أصدرت األمانة شروحاً جلدول األعمال املؤقت هلذه الدورة   . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
  .رةهذه املذكرة يف إطالع الوفود على األفكار األولية لرئيس الفريق العامل املخصص بشأن تنظيم أعمال الدو

  النظر يف النص التفاوضي املقدم من الرئيس وأعمال الصياغة بشأن عناصر النتيجة املتفق عليها

 ينظر  اً تفاوضي اًنصكان الفريق العامل املخصص قد دعا، يف دورته الرابعة، رئيسه إىل أن يعد على مسؤوليته                  - ٢
 ويتضمن النص التفاوضـي   .)٢( يف دورته اخلامسة   الفريقهذا   مداوالت   احلسبان دورته السادسة يأخذ يف      يففيه الفريق   

                                                      

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

 .FCCC/AWGLCA/2009/6الوثيقة  )١(

 .٢٧ و٢٦، الفقرتان FCCC/AWGLCA/2008/17الوثيقة  )٢(
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. FCCC/AWGLCA/2009/8وهو يرد يف الوثيقة     ) ١٣- م أ /١املقرر  (الذي أعده الرئيس مجيع جوانب خطة عمل بايل         
 وتوضح  -  الوثيقة إىل املصادر اليت جرى االعتماد عليها يف جتميعها وتشرح النهج املتبع يف إعدادها             تلك  وتشري مقدمة   

  .ر اليت يسعى النص التفاوضي إىل نقلها والعناصر اليت ليست كذلكالعناص

وإذ سعى الرئيس إىل التعبري يف النص التفاوضي عن األفكار واملقترحات املقدمة من األطراف تعبرياً مترابطـاً                   - ٣
عد الـنص   ويأمل الرئيس أن يـسا    . شامالً ولكن موجزاً، فإنه يعرض النص كمنطلق للمفاوضات يف الدورة السادسة          

  .الفريق العامل املخصص على بدء صياغة احملتوى املوضوعي للنتيجة املتفق عليها ألعماله يف إطار خطة عمل بايل

وكما ُوضح للفريق العامل املخصص يف دورته اخلامسة، فإن الرئيس سيدعو الفريق إىل إجراء قراءة أوىل شاملة                   -٤
ن ذلك من شأنه أن ييسر النظر املتوازن يف األفكار واملقترحات املقدمة            ويرى الرئيس أ  . للنص التفاوضي يف جلسة واحدة    

ومـن  . من األطراف فيما يتعلق جبميع جوانب خطة عمل بايل، مبا يسمح بإجراء استعراض عام للعالقات املترابطة بينها                
ليقات بشأن فروع ذلـك الـنص        أويل لآلراء وردود الفعل والتع     ن من إجراء تبادل   شأن هذه القراءة األوىل أيضاً أن متكِّ      

  . لعمل الصياغة الضروري بشأن حمتوى النتيجة املتفق عليهااملتعلقة بالعناصر املختلفة خلطة عمل بايل، توطئةً

ويقترح الرئيس أن جتري هذه القراءة األوىل للنص التفاوضي يف إطار جلسة عامة غري رمسيـة، ُتـزود                    - ٥
وإذا كانت اجللـسة    .  فيها مفتوحاً أمام املنظمات اليت هلا مركز املراقب        بالترمجة الشفوية ويكون باب االشتراك    

 مبا فيه الكفاية، فإنه سيمكن أن  موجزةً،٢٠٠٩يونيه / حزيران١العامة االفتتاحية الرمسية اليت سُتعقد يوم االثنني، 
عى الفريق العامل املخصص إىل ذلك، سُيدوبعد . تبدأ اجللسة العامة غري الرمسية يف حدود نفس احليز الزمين احملدد   

مواصل القراءة األوىل للنص يف إطار جلسة عامة غري رمسية يف الفترات الصباحية وإىل تكريس فترات بعد الظهر                  
  .للعمل التفصيلي بشأن العناصر احملددة خلطة عمل بايل

الذي كان ميكن   ) مايو/ أيار ٥( التاريخ   ويالحظ الرئيس أن األطراف قد استمرت يف تقدمي ورقات بعد           - ٦
لى تقدمي  هذه الورقات يف النص التفاوضي وأن عدة أطراف قد أشارت إىل عزمها ع            إدراج مضمون   حىت حلوله   

 النظر يف مجيع الورقات املتاحة مبناسبة كل من القراءة األوىل للنص التفاوضي وأعمال وسيجري. مقترحات إضافية
  .الصياغة أثناء الدورة

  وقد يقدم الرئيس مزيداً من املقترحات التنظيمية يف اجللسة العامة االفتتاحية بعد التشاور مع األطـراف                  - ٧
  .قبل الدورة

  املشاورات غري الرمسية

تعكس الورقات األخرية املقدمة من األطراف عدداً من اخليارات فيما يتعلق بالشكل القانوين للنتيجـة                 - ٨
.  عرض إمجايل موجز لنطاق اخليارات املقترحة مـن األطـراف          )٣(مة النص التفاوضي  ويرد يف مقد  . املتفق عليها 

  ويعتزم الرئيس إجراء مشاورات غري رمسية من أجل متكني األطراف من تبادل اآلراء بـشأن الـشكل القـانوين                   

                                                      

)٣( FCCC/AWGLCA/2009/8 ١٧- ١٤، الفقرات. 
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سي الذي تعهدت به مجيع أو األشكال القانونية اليت ستتخذها النتيجة املتفق عليها، واضعاً يف اعتباره االلتزام السيا
األطراف يف خطة عمل بايل بالتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملطرد لالتفاقية عن طريق العمـل التعـاوين                  

  . وما بعده٢٠١٢الطويل األجل اآلن وحىت عام 

 مع نائب الرئيس بشأن مواصلة تنظيم     بصورة مشتركة   وخيطط الرئيس أيضاً إلجراء مشاورات غري رمسية          - ٩
  / آب ١٤ إىل   ١٠العمل، مبا يف ذلك تنظيم العمل يف االجتماع غري الرمسـي الـذي سـُيعقد يف الفتـرة مـن                     

   ٩سبتمرب إىل   / أيلول ٢٨ واجلزء األول من الدورة السابعة للفريق العامل املخصص يف الفترة من             ٢٠٠٩أغسطس  
  .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

  ية واملفاهيم ذات الصلةجلسة إحاطة تقنية بشأن املسؤولية التارخي

استجابةً لطلب مقدم من بعض األطراف أثناء الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص، سيقوم الـرئيس        - ١٠
بتنظيم جلسة إحاطة تقنية لتمكني األطراف من تلقي املعلومات وتبادل اآلراء بشأن مفهوم املسؤولية التارخييـة                

  / حزيـران  ٤وسيجري هذا احلدث يـوم اخلمـيس،        . دي لتغري املناخ  كدليل للعمل املستقبلي الرامي إىل التص     
وبعـد  .  وسريأسها نائب رئيس الفريق العامل املخصص      ٤٥/١٤ إىل الساعة    ١٥/١٣ من الساعة    ،٢٠٠٩يونيه  

جماالت أخرى، سيقوم خرباء من الوفود بتقدمي عروض بشأن املسؤولية التارخيية يف تقدمي عام هلذا املفهوم وتطبيقه 
وسيتضمن الربنامج اليومي مزيداً    . وسُيخصص وقت لألسئلة واألجوبة يلي هذه العروض      . فاهيم ذات الصلة  وامل

  .من املعلومات عن هذا احلدث

 -  -  -  -  - 


