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  املخصص املعين بالعمل التعاوين الفريق العامل 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية   

  السابعةالدورة 
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  من جدول األعمال املؤقت) ب(٢البند 
  املسائل التنظيمية

   الدورة أعمالتنظيم 

  السابعةالدورة اجلزء األول من مذكرة سيناريوهات بشأن 
  *من الرئيسمقدمة مذكرة 

  معلومات أساسية
 املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب        املخصصسُيعقد اجلزء األول من الدورة السابعة للفريق العامل           
 ٩سبتمرب إىل يوم اجلمعـة      / أيلول ٢٨يف بانكوك، تايلند، يف الفترة من يوم االثنني         ) الفريق العامل املخصص  (االتفاقية  

نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٢سبانيا، يف الفترة من إوسُتعقد الدورة املستأنفة يف برشلونة، . ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول
وعقب ذلك، سيجتمع الفريق العامل املخصص الستكمال عمله خالل دورته الثامنة بالتزامن مع الدورة اخلامسة . ٢٠٠٩

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٧عشرة ملؤمتر األطراف اليت ستنعقد يف كوبنهاغن، الدامنرك، يف 

والغرض من هذه املذكرة هو إطالع الوفود . )١(وقد أعدت األمانة شروح جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة  
  .على األفكار األولية لرئيس الفريق العامل املخصص املتعلقة باألهداف وتنظيم أعمال اجلزء األول من الدورة

                                                      

سة غري الرمسية للفريق العامـل       لضيق الوقت بني اجلل    قدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها احملدد نظراً         *
 . أغسطس واجلزء األول من دورته السابعة/املخصص املنعقدة يف آب
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   مقدمة- أوالً 

الفريق العامـل   (سيشهد الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية              - ١
فاهلدف املتمثل يف حتقيق نتائج طموحة وفعالة ومنصفة ومتفـق          . مرحلة حامسة خالل دورته السابعة    ) خصصامل

 ميكن تنقيحه بصورة أكرب عليها يف كوبنهاغن سيتطلب من الفريق العامل املخصص وضع نص تفاوضي أكثر إجيازاً
ناصر النتائج املتفق عليهـا الـيت تعتربهـا        نص يركز املفاوضات يف ع     - يف الدورة السابعة املستأنفة يف برشلونة       
  . األطراف جوهرية من الناحية السياسية

األسلوب التفاوضـي   "ويدعو الرئيس مجيع األطراف إىل أن تأيت إىل الدورة السابعة وهي مصممة على اتباع                 - ٢
دد بوضوح كـل مـن      الذي وافق عليه مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة، وأن تنتهج أساليب عمل حت             " الكامل

. اجلوانب املشتركة واخليارات اليت تكون حباجة إىل حلول عن طريق إجراء املزيد من املفاوضات فيما بني األطـراف                 
إىل النظر يف ما إذا كان الوقت قد حان لزيادة مشاركتها عن طريق استكمال تبادالهتا يف إطار اً وُتدعى األطراف حتديد

  . ات يف جلسات غري رمسية ال يشارك فيها مراقبونأفرقة االتصال بإجراء مفاوض

  تنظيم أعمال اجلزء األول من الدورة السابعة -  ثانياً
   الوثائق- ألف 

هو ) FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(النص التفاوضي املنقح الذي متخضت عنه الدورة السادسة          سيكون  - ٣
ويشتمل موقع االتفاقيـة اإلطاريـة علـى شـبكة      . عةالوثيقة األساسية للمفاوضات يف اجلزء األول من الدورة الساب        

كمـا تـشتمل الوثيقـة    . على نسخة من النص املـذكور تـبني مـصادر املقترحـات الـواردة فيـه        )٢(اإلنترنت
FCCC/AWGLCA/2009/INF.1/Add.1              على مسامهات إضافية للنص اسُتِلمت من األطراف أثناء أو بعد فترة وجيـزة 

  / آب ١٤ - ١٠ عقدها الفريـق العامـل املخـصص يف بـون، أملانيـا، يف الفتـرة مـن                   من اجللسة غري الرمسية اليت    
  .٢٠٠٩أغسطس 

وعالوة على ذلك، أعدت األمانة وثيقة جتمع النصوص اليت قدمها امليسرون على مسؤوليتهم الشخصية أثناء                 - ٤
ذه النصوص ما بذلـه     وتربز ه ). FCCC/AWGLCA/2009/INF.2(أغسطس  /ومنذ انعقاد اجللسة غري الرمسية يف آب      

  األطراف وامليسرون من جهود جلعل النص التفاوضي املنقح أكثر قابليـة للتعـديل عـن طريـق إعـادة ترتيـب                     
  .حمتوياته وتوحيدها

  : ومت استكمال النصوص اليت قدمها امليسرون جبدويل األعمال التاليني اللذين يتضمنان ما يلي  - ٥

ية إعادة ترتيب وتوحيد فقرات النص التفاوضي واإلشارة إىل         جداول أساسية للمساعدة يف فهم كيف       )أ(
  ؛ )FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1(مصادرها 

                                                      

علـى  ) اجلزأين األول والثاين   (FCCC/AWGLCA/2009/INF.1انظر املالحظات املتعلقة مبصادر الوثيقة       )٢(
 .http://unfcc.int/meetings/items/4381.phpالعنوان 
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األعمال اإلضافية اليت اضطلع هبا امليسرون بغية املساعدة يف عمل األطراف أثناء اجتماع بـانكوك                 )ب(
)FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.2 .(  

إىل األمانة وضع ملخص للوظائف األساسية احملددة يف املقترحات الواردة          وباإلضافة إىل ذلك، طلب الرئيس        - ٦
وقد وردت النتيجة يف ورقة غري رمسية ستوضع علـى موقـع            . يف النص التفاوضي املنقح املتعلقة بالترتيبات املؤسسية      

  .املقترحاتاالتفاقية اإلطارية على شبكة اإلنترنت، وميكن لألطراف استخدامها كأداة عند نظرها يف هذه 

 ال حتل حمل النص التفاوضي املنقح، فإن األطراف         - " جمموعة األدوات " أو   - ويف حني أن هذه املادة اجلديدة         - ٧
قد جتد أن جتميع النصوص الذي أعده امليسرون يوفر نقاط انطالق مفيدة إلدخال املزيد من التعديالت علـى الـنص                    

  . التفاوضي يف بانكوك

   العملية- باء 

  سات العامةاجلل -١

  : ُيخطط لعقد ثالث جلسات عامة يف اجلزء األول من الدورة السابعة  - ٨

سبتمرب لالتفاق على تنظيم األعمال وعـرض الوثـائق         / أيلول ٢٨جلسة افتتاحية صباح يوم االثنني        )أ(
  واالستماع إىل إفادات جمموعات األطراف؛ 

أكتوبر لتقييم التقدم احملرز يف املفاوضات   /ألول تشرين ا  ٢جلسة ُتعقد يف منتصف الدورة يوم اجلمعة          )ب(
  واالتفاق على إي إجراء مطلوب لتسريع وتركيز املفاوضات؛

أكتوبر الختتام اجلزء األول من الدورة واإلعداد       / تشرين األول  ٩جلسة ختامية بعد ظهر يوم اجلمعة         )ج(
  . للدورة املستأنفة

   أفرقة االتصال-٢

أغسطس يف مخسة أفرقة ُتعـىن      /مسي املتعلق بالنص التفاوضي املنقح يف جلسة آب       جرى تنظيم العمل غري الر      - ٩
وعنـد  . ، والتمويـل  )مع بناء القـدرات   (حتديداً بالرؤية املشتركة، والتكيف، والتخفيف، وتطوير ونقل التكنولوجيا         

كان من املفهوم أن املفاوضات يف اجلزء األول من الدورة السابعة           استعراض هذه التركيبة يف هناية اجللسة غري الرمسية،         
ووفقاً لذلك، سـيدعو    . سُتنظم حبسب األفرقة اخلمسة املذكورة أعاله باإلضافة إىل إنشاء فريق مستقل لبناء القدرات            
  . ة هبذه املوضوعاتالرئيس الفريق العامل املخصص للقيام يف جلسته العامة االفتتاحية بإنشاء ستة أفرقة اتصال معني

أغسطس، سيقترح الرئيس على فريق االتصال املعين بـالتخفيف         /ووفقاً لنمط العمل الذي اُتبع يف جلسة آب         - ١٠
  من خطة عمـل بـايل      ) ٦- ١) (ب(١توزيع جل عمله على أفرقة فرعية تتناول املوضوع احملدد يف الفقرات الفرعية             

عن النظر    عين بالتخفيف يف اتساق مفاوضات التخفيف بشكل عام، فضالً        وسينظر فريق العمل امل   ). ١٣- م أ /١املقرر  (
  . يف املقترحات املنطبقة على مسألة التخفيف ككل
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   امليسرون-٣

أغـسطس إىل  /سيدعو الرئيس امليسرين الذين تناولوا خمتلف عناصر النص التفاوضي املـنقح يف جلـسة آب             - ١١
وعالوة على ذلك، سـيدعو الـرئيس       .  الصلة خالل الدورة السابعة    مواصلة عملهم مع األطراف بشأن املواضيع ذات      

عن دعوهتم إىل تقدمي املساعدة يف جمال املواضـيع           ميسرين آخرين إىل مساعدة األطراف يف جمال بناء القدرات، فضالً         
ـ ‘ ٢‘)ب(١و‘ ١‘)ب(١والفقرات الفرعيـة  الرؤية املشتركة   اً  اليت كان يتوىل تيسريها الرئيس وهي حتديد         ن خطـة  م

  .عمل بايل

 وسيلتمس امليّسر املشورة يف إطار كل فريق أو فريق فرعي بشأن أجنع السبل إلحراز تقـدم يف املفاوضـات          - ١٢
، وحتديـد اجلوانـب املـشتركة       "األسلوب التفاوضي الكامل  "املتعلقة باملوضوع قيد النظر، مع مراعاة ضرورة اتباع         

  تكمال عمل أفرقة االتـصال عـن طريـق العمـل يف جلـسات غـري                أما مسألة اس  . وتقليص اخليارات املطروحة  
   فيجب تناوهلا يف هذا السياق، مع مراعاة إجراء مشاورات بشأن التنظيم العـام للعمـل                - ‘ األطراف فقط  ’- رمسية  

  .خالل الدورة

  اجلدول الزمين جللسات أفرقة االتصال -٤

ترنت جدول زمين مؤقت للجلـسات األوليـة ألفرقـة    سيوضع على موقع االتفاقية اإلطارية على شبكة اإلن       - ١٣
وسيوضع اجلدول الزمين املذكور وفقاً للممارسة اليت اُتبعت يف السابق          . االتصال واألفرقة الفرعية بغية إعالم املندوبني     

ت صلة  لتنظيم الدورات املعقودة يف إطار االتفاقية وسُيراعي ضرورة جتنب حدوث تعارض يف العمل املتعلق مبواضيع ذا               
توكـول  اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب برو        للنظر يف االلتزامات  يف إطار الفريق العامل املخصص      

  . وسيشمل الربنامج اليومي أثناء الدورة اجلدول الزمين لليوم احملدد واليوم التايل. كيوتو

  املشاورات غري الرمسية -٥

دعا الرئيس نائبه إىل إجراء مشاورات بشأن املسائل املتعلقة بتنظـيم عمـل     كما كان عليه احلال يف املاضي،         - ١٤
وسيسعى نائب الرئيس إىل انتهاز الفرص إلجراء مشاورات مع األطراف بشأن الترتيبات الواردة يف الفقرات               . الدورة

وسيكون نائب  . كوك أعاله قبل اجلزء األول من الدورة السابعة لكي يضمن بداية سلسلة الجتماع بان             ١٣ إىل   ٨من  
وسيعمل على تيسري . أثناء االجتماع بغرض التشاور مع الوفود بشأن املسائل التنظيمية إذا اقتضى األمراً الرئيس موجود

  .املشاورات بغية متهيد الطريق للعمل أثناء الدورة السابعة املستأنفة وللتحضري هلا

ل بعض املفاهيم واملواضيع العامة اليت أُثريت يف مقترحات         ويعتزم الرئيس عقد مشاورات أثناء االجتماع تتناو        - ١٥
وارُتئي . األطراف وال بد من إجياد حلول هلا بغية حتديد الصيغة النهائية للنتائج املتفق عليها وفقاً لتصور خطة عمل بايل       

  : عند إعداد هذه املذكرة أن املواضيع من هذا القبيل قد تشمل اآليت

  على املواد اليت ُتدرج يف النص التفاوضي بـشكل عـام           اً   يكون هلا تأثري أيض    مبادئ توجيهية عامة    )أ(
  :وال سيما
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 واألهداف واملسارات ذات الصلة املتوسطة      اهلدف العاملي الطويل األجل املتعلق بتخفيض االنبعاثات        ‘١’
 بدايـة   األجل اليت اقترحتها بعض األطراف يف إطار الرؤية املشتركة، واقترحتها أطراف أخـرى يف             

  النص املتعلق بالتخفيف؛
مبادئ وأطر إجراءات التخفيف من جانب مجيع األطراف اليت اقترحت األطراف إدراجها يف بدايـة     ‘٢’

  ؛)٣(النص املتعلق بالتخفيف
إدراج املقترحات املتعلقة بالدعم التكنولوجي واملايل إلجراءات التكيف والتخفيف من جانب البلدان        )ب(

عض األطراف أن من األمثل أن ُتدرج حتت عناوين مستقلة تتعلق بالدعم، يف حني تفضل أطراف أخرى النامية، وترى ب
  وضعها حتت العناوين املتعلقة باإلجراءات؛

  . شكل النتائج املتفق عليها وطبيعتها القانونية  )ج(

_ _ _ _ _  

                                                      

، FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(ألف من النص التفاوضي املـنقح       - وان الفصل الثالث    قبل عن  )٣(
 ).٧٣- ٦٧الصفحات 


