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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة التاسعة
 ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١١-٩بون، 

  من جدول األعمال املؤقت) ب(٢البند 
  يميةاملسائل التنظ

  تنظيم أعمال الدورة

  مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة التاسعة    

  *مذكرة مقدمة من الرئيس    

  مقدمة  - أوالً  
قرر مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة أن ميدد والية الفريـق العامـل                -١

) فريق العمل التعاوين  (املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية         
 من نتائج إىل مؤمتر األطراف ليعتمدها يهتقدمي ما يتوصل إل   وتمكينه من مواصلة عمله     ل

  .)١(يف دورته السادسة عشرة
  
  
  

__________ 

  .يقةقُدِّمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها لعدم كفاية الوقت إلعداد صيغتها النهائية قبل األجل احملدد للوث  *  
 .١، الفقرة ١٥-م أ/١املقرر    )١(
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وطلب مؤمتر األطراف يف الدورة نفسها إىل فريق العمل التعاوين أن يواصل أعماله               -٢
إىل  استناداًة عشرة والفريق إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامس الذي قدمه   تقرير  الاستنادا إىل   

   .)٢(العمل الذي اضطلع به املؤمتر على أساس ذلك التقرير
ومل يتسن لفريق العمل التعاوين يف دورته الثامنة النظر يف تنظـيم أعمالـه يف                 -٣

لذا دعا الرئيس األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة آراءها بـشأن أفـضل           . ٢٠١٠  عام
، مبا يف ذلك آراؤها وأفكارها      ٢٠١٠عاوين يف عام    السبل للتقدم بعمل فريق العمل الت     

، مبا يف ذلك كيفية ضمان بقاء ٢٠١٠تنظيم األعمال يف عام  :ومقترحاهتا بشأن ما يلي
عملية التفاوض متسمة بالشفافية فيما يتعلق بالتوصل إىل نتائج مواضيعية؛ واملبادرات           

اجلوانب األخرى ذات   اليت ميكن أن يتخذها الرئيس من أجل تسهيل حصول تقدم؛ و          
وإضافة إىل ذلك، وجه كل من رئيس . ٢٠١٠الصلة بعمل فريق العمل التعاوين يف عام 

الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول           
ق العمل التعـاوين    يورئيس فر ) فريق االلتزامات اإلضافية  (مبوجب بروتوكول كيوتو    

تركة إىل األطراف لكي تقدم آراءها بشأن احلاجة إىل وقت اجتماع إضـايف          دعوة مش 
   .)٣(٢٠١٠خيصص للفريقني العاملني يف عام 

وقد وردت ردود جيدة استجابة للدعوتني، ويشكر الرئيس مجيع األطراف علـى              -٤
  .)٤(وُجمِّعت اإلسهامات يف وثيقة متفرقات خمصصة للدورة .إسهاماهتا املفيدة

 لقرار اختذه مكتب مؤمتر األطراف، ستعقد الدورة التاسـعة لفريـق العمـل              وتبعاً  -٥
، باالقتران مع الـدورة     ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١١ إىل   ٩التعاوين يف بون بأملانيا يف الفترة من        

 جلـدول األعمـال     وقد أصدرت األمانة شروحاً    .احلادية عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية    
ذه املذكرة إىل إطالع الوفود على األفكار األولية لرئيس فريـق           وترمي ه . )٥(املؤقت للدورة 

  .العمل التعاوين بشأن اهلدف املتوخى من أعمال الدورة وتنظيمها

__________ 

صدر تقرير فريق العمل التعاوين بشأن دورته الثامنة الذي يتضمن مـشاريع            . ٢، الفقرة   ١٥-م أ /١املقرر     )٢(
املقــررات املقدمــة إىل مــؤمتر األطــراف يف دورتــه اخلامــسة عــشرة يف وثيقــة حتمــل الرمــز 

FCCC/AWGLCA/2009/17 .     متر األطراف يف دورته اخلامـسة عـشرة        وُجمِّع العمل الذي اضطلع به مؤ
 .FCCC/CP/2010/2  إىل التقرير الذي قدمه فريق العمل التعاوين يف وثيقة حتمل الرمزاستناداً

)٣(   <http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/information 

        _note_20100202.pdf>.  

 .FCCC/KP/AWG/2010/MISC.1–FCCC/AWGLCA/2010/MISC.1الوثيقتان    )٤(
 .FCCC/AWGLCA/2010/1الوثيقة    )٥(
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  اهلدف املتوخى من الدورة  - ثانياً  
 ٣ آلراء األطراف املعرب عنها استجابة لطلب الورقات املشار إليه يف الفقـرة              وفقاً  -٦

اهلدف الرئيسي املتوخى من الدورة التاسعة لفريق العمل التعـاوين يف           أعاله، ينبغي أن يتمثل     
ويلزم أن يراعى يف ذلك التقدم      . ٢٠١٠متكني الفريق من االتفاق على تنظيم أعماله يف عام          

 للمسائل اليت ما زالت بدون حل، وفهم مشترك ملا ميكن           الكبري احملرز يف كوبنهاغن، وتقييمٌ    
  . ملؤمتر األطرافلسادسة عشرةاويلزم حتقيقه يف الدورة 

ومن أجل تركيز املفاوضات وإتاحة توجيه استراتيجي لألعمال، يرى الرئيس أنـه              -٧
لرمبا قد يكون مفيدا بلورة وعي مشترك باملسائل اليت بقيت بدون حل وبتداخلـها، مبـا يف             

 املسائل  "يةتسو"ذلك الكيفية اليت ميكن هبا إلحراز تقدم يف بعض هذه املسائل أن يسهم يف               
  . على هذه التسويةاملتعثرة أو أن يكون ذلك التقدم متوقفاً

 للعمل   العمل مالءمةً  لُِبوحيتاج فريق العمل التعاوين إىل أن ينظر يف أفضل الُنُهج وسُ            -٨
 يف إتاحة بلوغ توافق بشأن نتيجة ميكن عرضـها علـى مـؤمتر              املطلوب وأوفرها حظوظاً  

ويقترح الرئيس أن ينشئ فريق      .شرة اليت ستعقد يف املكسيك    األطراف يف دورته السادسة ع    
العمل التعاوين يف دورته العاشرة فريق اتصال واحد لتناول املسائل اليت جيري التفاوض بشأهنا              

وميكن أن يقترن ذلك بعمل على صعيد أفرقة الصياغة بشأن مـسائل حمـددة           . متسقاً تناوالً
  .حسب اللزوم

 إىل ات العمل وإضفاء ملسة مبتكرة عليهـا، اسـتناداً      ومن شأن حتسني منهجي     -٩
وقـد   .مبادئ ومناذج األمم املتحدة، أن يعطيا دفعة أخرى تسهم يف تقدم املفاوضات           

وميكن لفريق العمل التعاوين  .قدمت األطراف يف ورقاهتا عدة اقتراحات يف هذا الصدد     
 ترتيبـات   من خالل ية لبلوغ توافق يف اآلراء      بصفة خاصة أن يضطلع جبهود غري رمس      

 فتح باب املشاركة، والكفاءة     عن طريق  التمثيل، والشفافية    عن طريق تضمن اإلشراك   
وميكن هلذه الترتيبـات أن تكـون        .بفضل االستخدام االستراتيجي لوقت املفاوضات    

 .مالئمة للغاية يف املسائل الصعبة واملتداخلة

 فيما قُدِّم من ورقات أيضا عن االهتمام باالعتماد علـى           وأعرب عدد من األطراف     -١٠
 وباستخدامها يف التقدم بعمل فريق العمـل        )٦(نقاط التقارب اليت جسدها اتفاق كوبنهاغن     

وسيتطلب األمر تناول أفضل السبل املؤدية إىل ذلك عندما ينظر           .التعاوين، حسب االقتضاء  
  .فريق العمل التعاوين يف تنظيم أعماله

 عند وضع برنامج عمله إىل تناول مسائل ذات         اوقد حيتاج فريق العمل التعاوين أيض       -١١
صلة باهلدف املتوخى من عمله وبنتيجة هذا العمل اليت ستعرض على مـؤمتر األطـراف يف                

__________ 

 .١٥-م أ/٢املقرر    )٦(
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وميكن أن يشمل ذلك مسائل تتعلق بطبيعة النتيجة املتفـق عليهـا             .دورته السادسة عشرة  
ف يف دورتـه    صدد جتدر اإلشارة إىل أن مؤمتر األطراف قد كلّ        ويف هذا ال   .وجوانب تنفيذها 

حكومة املكسيك بأن تتخذ الترتيبات الالزمة لتسهيل العمل صوب إجنـاح            اخلامسة عشرة 
  .)٧(الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف

 مبسألة احلاجة إىل وقت اجتمـاع إضـايف         ٢٠١٠ويرتبط تنظيم األعمال يف عام        -١٢
وينبغي أن يبت الفريق، يف دورته التاسعة، يف        . ٢٠١٠عمل التعاوين يف عام     خيصص لفريق ال  

، مبا يشمل عدد ومدة مـا يلـزم مـن           )اجتماعات إضافية (حاجته إىل أي اجتماع إضايف      
 .اجتماعات، لكي يتسىن اختاذ الترتيبات الالزمة يف وقتها بالتشاور مع مكتب مؤمتر األطراف

 املتاح يف الدورة التاسعة، ومن أجل تـسهيل حتـضريات            إىل حمدودية الوقت   ونظراً  -١٣
األطراف، يعتزم الرئيس إعداد مذكرة غري رمسية بشأن العناصر املمكن إدراجها يف مشروع             

وستتاح هذه . ٢٠١٠استنتاجات بشأن تنظيم ومنهجيات أعمال فريق العمل التعاوين يف عام  
ويشجع الرئيس األطراف على أن      .ل الدورة  قب املذكرة على املوقع الشبكي لالتفاقية أسبوعاً     

تنظر، خالل اجتماعاهتا التنسيقية قبل بدء الدورة، يف املذكرة وأن تتبادل وجهـات النظـر               
  .بشأن العناصر املقترحة

  تنظيم أعمال الدورة  - ثالثاً  

 .أبريـل / نيـسان  ٩من املقرر أن تنطلق اجللسة العامة االفتتاحية صباح يوم اجلمعة             -١٤
 وسيعرض العناصر املمكـن إدراجهـا يف مـشروع          ،دم الرئيس مالحظات استهاللية   وسيق

  . وسيدعو جمموعات األطراف إىل اإلدالء ببيانات،االستنتاجات
ويعتزم الرئيس أن جيري مشاورات غري رمسية بشأن تنظيم أعمـال فريـق العمـل                -١٥

شاورات بـشأن مـسائل     إىل تسهيل امل   ، وسيدعو مندوباً  ٢٠١٠التعاوين ومنهجياته يف عام     
  .٢٠١٠حمددة مثل جدول مواعيد االجتماعات يف عام 

أبريـل مـن أجـل    / نيـسان ١١ومن املقرر عقد جلسة اختتامية يوم األحد         -١٦
  .االستنتاجات  اعتماد

        
  

__________ 

 .٣، الفقرة ١٥-م أ/١املقرر    )٧(


