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  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
     الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧- ٢١أكرا، 

   املؤقتن جدول األعمالم) ب(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  تنظيم أعمال الدورة

  مذكرة بشأن سيناريو للدورة الثالثة
  *مذكرة مقدمة من الرئيس

   مقدمة- أوالً 
 الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة يف               ستعقد  - ١

أغـسطس  / آب ٢٧أغسطس إىل يوم األربعـاء املوافـق        / آب ٢١وم اخلميس املوافق    أكرا، غانا، يف الفترة من ي     
، وذلك باالقتران مع اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات األخرى ٢٠٠٨

اسم اخلطـط   ويتمثل الغرض من هذه املذكرة يف تق      . لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       
وقد أصدرت األمانة شروحاً جلدول . اليت وضعها رئيس الدورة وتوقعاته مع الوفود، مع التركيز على تنظيم العمل

  .)١(األعمال املؤقت هلذه الدورة

                                                      

 .قدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها ألن إعداد صيغتها النهائية استغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً  *

 .FCCC/AWGLCA/2008/9الوثيقة  )١(
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ترتيبات العمل من أجل التقدم باألعمال املتعلقة بعناصر   - ثانياً 
  خطة عمل بايل

ه األوىل، على االضطالع بأعماله، مع السعي إىل إحراز تقدم بشأن اتفق الفريق العامل املخصص، يف دورت  - ٢
، بأسلوب يتـسم باالتـساق والتكامـل        )١٣- م أ /١املقرر  (كافة عناصر العمل املسند إليه يف خطة عمل بايل          

  .)٢(والشفافية، كما اتفق على أن ينظم أعماله لكل دورة على حنو يشمل كل عنصر من العناصر

عامل املخصص يف دورته الثانية، بالتركيز يف أعماله على بناء فهم مشترك لعناصر خطـة                ال وقام الفريق   - ٣
وقدمت األطراف عدداً من األفكار واملقترحات العملية تتعلق بكيفية معاجلـة الرؤيـة املـشتركة،               . عمل بايل 

 موجز الدورة الذي    والتقدم احملرز يف وضع فهم مشترك يرد يف       . والتخفيف، والتكيف، والتكنولوجيا، والتمويل   
العامل املخصص هذه الدورة املفيدة بدعوة األطراف إىل تقدمي مقترحات بنصوص واختتم الفريق . )٣(قدمه الرئيس

 من خطة عمل بايل، مع مراعاة أوجه الترابط بني هذه العناصر والفقرات ١حمددة بشأن العناصر الواردة يف الفقرة 
  .)٤(عنصر من العناصرالفرعية احملددة اليت ترد حتت كل 

  :وكما اتفق الفريق يف دورته األوىل، ستعقد حلقتا عمل يف أكرا بشأن ما يلي  - ٤

  الُنُهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمـددة، مـن أجـل حتـسني تنفيـذ                  )أ(  
   من االتفاقية؛٤من املادة ) ج(١الفقرة 

بية املتعلقة باملسائل املتصلة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالـة          السياساتية واحلوافز اإلجيا  الُنُهج    )ب(  
الغابات وترديها يف البلدان النامية؛ ودور احلفاظ على خمزونات الكربون يف الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيزها يف 

  .البلدان النامية

ويظل اهلدف من حلقيت العمل هاتني      . ستستند حلقتا العمل على النهج املتخذ يف الدورة الثانية للفريق         و  - ٥
ومن شـأن   . هو تعميق فهم وتوضيح العناصر الواردة يف خطة عمل بايل وحتسني فهم شواغل األطراف وموقفها              

. ذلك أن يسهم يف نشأة رؤية مشتركة للمسائل اليت يتعني التفاوض بشأهنا بغية التوصل إىل نتائج متفق عليهـا                  
وترد يف مرفق هذه املذكرة العناصر ذات الصلة .  ستسري فيها هذه املناقشاتوستحدد خطة عمل بايل الوجهة اليت
  .اليت ستتناوهلا كل من حلقيت العمل

وستقوم حلقتا العمل هاتان على األطراف مبعىن أن املناقشات املوضوعية ستعتمد بشكل أساسي علـى                 - ٦
اإلسهام يف التبادل التفاعلي وإىل تزويد حلقيت ومجيع األطراف مدعوة إىل . املداخالت املقدمة من الدول األطراف

وُتدعى األطراف  . العمل بأفكارها ومقترحاهتا فيما يتعلق بإجياد سبل عملية لتحقيق ما وعدت به خطة عمل بايل              

                                                      

 .٢٤الفقرة . FCCC/AWGLCA/2008/3الوثيقة  )٢(

 .FCCC/AWGLCA/2008/11 الوثيقة )٣(

 .٢٧، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/8الوثيقة  )٤(
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 دقـائق، وإذا اقتـضت      ١٠ال تزيد على    (أيضاً إىل تقدمي إما عروض موجزة أو عروض مركزة بشأن مقترحات            
وتـدعى  ). ال تزيد عن ثالث دقائق    (أو اإلدالء ببيانات قصرية     ) د عن مخس شرائح زجاجية    الضرورة، ما ال يزي   

األطراف اليت تعتزم تقدمي عروض بشأن مقترحات إىل إحاطة األمانة علماً مسبقاً حبيث يتمكن الرئيس من جتميع                 
  .)٥(العروض املتعلقة باملواضيع املتصلة ببعضها معاً

يس أو نائب الرئيس، الذي سيقوم بإعداد خملص لآلراء املعرب عنها يف كـل              وسريأس حلقيت العمل الرئ     - ٧
وستصدر هذه امللخصات بوصفها ورقات     . حلقة من حلقيت العمل إلدراجها يف أعمال أخرى تتعلق هبذه املسائل          

  .غرفة اجتماع أثناء الدورة كما ستدرج يف ملخص الدورة الذي سيقدمه الرئيس

. لعامل املخصص أن يواصل إحراز تقدم بشأن مجيع عناصر خطـة عمـل بـايل              وسيتعني على الفريق ا     - ٨
  .وسُيخصص وقت لتحقيق هذه الغاية أثناء اجللسات العامة ويف مزيد من اجللسات غري الرمسية

 ٢١وسيجتمع الفريق العامل املخصص يف اجللسة العامة االفتتاحية يف صباح يـوم اخلمـيس املوافـق                   - ٩
وعند افتتاح . يستهل حلقة العمل األوىل اليت ستعقد أثناء الدورة يف فترة ما بعد الظهر، مث س٢٠٠٨أغسطس /آب

 ٢٠٠٩اجللسة العامة، سيتناول الفريق العامل املخصص تنظيم العمل خالل الدورة والنظر يف برنامج العمل لعام                
ضوعي الرئيـسي املـدرج يف   وسينتقل بعد ذلك إىل البند املو)  من جدول األعمال املؤقت ٥ و ٤ و ٢ و ١البنود  (

جدول األعمال املؤقت، واملتعلق بتيسري التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمـل التعـاوين                
وسيجري أيضاً تناول هذا البند يف جلسة عامة يوم ). ٣البند ( وما بعده ٢٠١٢الطويل األجل من اآلن وحىت عام 

  .د اختتام أعمال حلقيت العمل املعقودتني أثناء الدورةأغسطس، بع/ آب٢٣السبت املوافق 

وللمضي قدماً باملناقشات املوضوعية اليت ستجرى يف الدورتني األوليني للفريق العامل املخصص، يقترح               - ١٠
التركيز على النقاش املتعلـق     الرئيس أن تسري أعمال الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص خطوة إىل األمام يف              

ويرى الرئيس أنه ينبغي دراسة املسائل املتعلقة بالتخفيف والتكيف باالقتران مـع            . فكار واملقترحات العملية  باأل
حتديد االحتياجات امللموسة يف العنصرين التمكينيني والداعمني املتصلني هبا ومها تطوير التكنولوجيـا ونقلـها،               

يكون هناك حيز مستقل للنظر يف اجلوانـب املؤسـسية          ويرى الرئيس أيضاً أنه ينبغي أن       . والتمويل واالستثمار 
  .املتصلة مبقترحات الترتيبات واألطر الرامية إىل حتسني التعاون بشأن التكنولوجيا والتمويل

وبناء على ذلك، يقترح الرئيس أن يقوم الفريق العامل املخصص، أثناء جلسته العامة، بإنشاء ثالثة أفرقة            - ١١
  : النظر فيما يلياتصال هلذه الدورة بغية

حتسني اإلجراءات املتعلقة بالتكيف وما يتصل هبا من إجراءات متكينية وداعمة فيما يتعلق بتطوير   )أ(  
  التكنولوجيا ونقلها وتوفري املوارد املالية واالستثمار؛

                                                      

ُتدعى األطراف الراغبة يف تقدمي عروض إىل االتصال باألمانـة عـن طريـق الربيـد اإللكتـروين                   )٥(
<mhenry@unfccc.int> ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٠ يف أقرب وقت ممكن يف غضون أجل ال يتجاوز. 
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حتسني اإلجراءات املتعلقة بالتخفيف وما يتصل هبا من إجراءات متكينية وداعمة فيمـا يتعلـق                 )ب(  
  بتطوير التكنولوجيا ونقلها وتوفري املوارد املالية واالستثمار؛ 

  الترتيبات املؤسسية بغيـة حتـسني التعـاون يف جمـال التكنولوجيـا والتمويـل املـتعلقني                   )ج(  
  .بالتكيف والتخفيف

وسيشمل موضوع حتسني اإلجراءات املتعلقة بالتكيف وما يتصل هبا من إجراءات متكينية وداعمة مجيـع     - ١٢
  بقـدر  )    ه(١و) د(١من خطة عمل بايل والفقرات الفرعية الواردة يف         ) ج(١الفقرات الفرعية الواردة يف الفقرة      

يع اليت ستحدد يف ملخص اآلراء املعرب ما تتصل بتحسني اإلجراءات املتعلقة بالتخفيف، كما سريتكز على املواض
  .)٦(عنها يف الدورة الثانية الذي سيقدمه الرئيس

وسيشمل موضوع حتسني اإلجراءات املتعلقة بالتخفيف وما يتصل هبا من إجراءات متكينية مجيع الفقرات       - ١٣
  بقـدر  )    ه(١و) د(١قـرة   من خطة عمل بايل والفقرات الفرعية الواردة يف الف        ) ب(١الفقرة  الفرعية الواردة يف    

ما تتصل بتحسني اإلجراءات املتعلقة بالتخفيف، كما سريتكز على املواضيع اليت ستحدد يف ملخص اآلراء املعرب 
  .)٧(عنها أثناء الدورة الثانية الذي سيقدمه الرئيس

التكنولوجيا والتمويل واملوضوع اجلامع املتمثل يف الترتيبات املؤسسية لتحقيق حتسني أداء التعاون يف جمال   - ١٤
ألن ينظر مبزيد من العمـق يف اجلوانـب         فيما يتعلق بالتكييف والتخفيف يتيح للفريق العامل املخصص الفرصة          

 أثناء جلستيه األوليني، ورمبا يف مقترحات أخرى ستقدم فيما بعد، وتتـصل          املقدمةاهليكلية لألفكار واملقترحات    
مثالً الـصناديق العامليـة للتخفيـف       (وتتسم بعض األفكار بطابع عام      . يابالتمويل والتعاون يف جمال التكنولوج    

، بينمـا   )والتكيف، مبا يف ذلك متويل التعاون التكنولوجي؛ واألطر املؤسسية لنقل التكنولوجيا مبوجب االتفاقية            
وسيتيح النظـر   ). مثالً صناديق متويل إجراءات التكيف يف البلدان النامية       (تتسم أفكار أخرى بطابع أكثر حتديداً       

فيها بشكل مستقل إجراء مناقشة ذات طابع أكثر تقنية بشأن مسائل مثل اهليكل، والعضوية واحلوكمة وغري ذلك 
  .من العناصر املتصلة باحتمال إنشاء صناديق جديدة أو أطر مؤسسية مبوجب االتفاقية

ضة مبزيد من التفاصيل بغية البدء يف حتديد وستتمثل مهام أفرقة االتصال الثالثة يف دراسة املقترحات املعرو  - ١٥
عناصر عملية مشتركة لتحسني اإلجراءات املتعلقة بالتكيف والتخفيف وما يتصل هبا من إجراءات متكينية وداعمة 

  .للتوصل إىل نتائج متفق عليها يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

أغسطس للنظر يف عناصر خطة / آب٢٣ ستعقد يف كذلك سيخصص وقت كاف أثناء اجللسة العامة اليت  - ١٦
  .عمل بايل اليت لن تتناوهلا أفرقة االتصال

                                                      

 .٣ية شكما يف احلا )٦(

 .٣كما يف احلاشية  )٧(
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واستهل الفريـق   . ٢٠٠٩وطلب الرئيس من نائب الرئيس مواصلة مشاوراته بشأن برنامج العمل لعام              - ١٧
تعلقة بتخطيط وجدولـة    العامل املخصص النظر يف برنامج العمل يف دورته الثانية بالنظر يف اجلوانب التنظيمية امل             

ويتعني على الفريق العامل املخصص أن خيتتم نظره يف برنامج          .  والتوصل إىل نتائج بشأهنا    ٢٠٠٩أعماله يف عام    
وبناء على  . ديسمرب/ يف موعد ال يتجاوز دورته الرابعة يف بوزنان اليت ستعقد يف كانون األول             ٢٠٠٩العمل لعام   

  .ذه املسألة يف أكراذلك، سيتعني إيالء بعض االهتمام هل

وإذ يشري إىل الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة إىل الفريق العامل املخصص بتقدمي   - ١٨
، يعتزم الرئيس إجراء مشاورات غري رمسية مع )٨(تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة عن التقدم احملرز

لذي سيتبع يف إعداد التقرير املتعلق بالتقدم احملرز والذي سيقدم إىل الدورة الرابعة             األطراف يف أكرا بشأن النهج ا     
  .عشرة ملؤمتر األطراف

                                                      

 .٩، الفقرة ١٣- م أ/١املقرر  )٨(
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  املرفق

  الفريق العاملحلقتا العمل اللتان ستعقدان أثناء الدورة يف إطار 
  املعين بالعمل التعاوين الطويل األجلاملخصص 

لتعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة، مـن أجـل         حلقة عمل بشأن الُنهج القطاعية ا       - ١اجلدول 
   من االتفاقية٤من املادة ) ج(١حتسني تنفيذ الفقرة 

، واجلمعة،  ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٥ من الساعة    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢١اخلميس،    التوقيت
  ٣٠/١١ إىل الساعة ٠٠/١٠أغسطس من الساعة / آب٢٢

   دقائق١٠ - افتتاح الرئيس حللقة العمل   ●  اهليكل
 - عروض ومداخالت ومناقشات تفاعلية على سبيل املتابعة جتريها األطـراف             ●

   ساعات٤
   دقائق١٠ - مالحظات ختامية يقدمها الرئيس   ●

املسائل ذات الـصلة    
 ١٣- م أ /١يف املقرر   

  )خطة عمل بايل(

 الُنُهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة، من أجل حتسني           ●
   من االتفاقية٤من املادة ) ج(١تنفيذ الفقرة 

 فعالية اآلليات واألدوات املستخدمة يف جمال التعاون التكنولوجي يف قطاعات حمددة  ●

حلقة عمل عن الُنُهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية املتصلة باملسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات               - ٢اجلدول 
ها يف البلدان النامية؛ ودور احلفاظ على خمزونات الكربـون يف  النامجة عن إزالة الغابات وتردي  

  الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيزها يف البلدان النامية

مع استراحة الغذاء (، ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٣٠/١١أغسطس من الساعة    / آب ٢٢اجلمعة،    التوقيت
  )٠٠/١٥ إىل الساعة ٠٠/١٣من الساعة 

   دقائق١٠ - تاح قيام الرئيس باالفت  ●  اهليكل
مقدمة للعرض الذي يقدمه رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن           ●

   دقائق١٠ -  التقدم احملرز يف األعمال ذات الصلة مبوجب االتفاقية
 - عروض، مداخالت ومناقشات تفاعلية على سبيل املتابعة جتريهـا األطـراف         ●

   ساعات٤
   دقائق١٠ - الرئيس مالحظات ختامية مقدمة من   ●

املسائل ذات الـصلة    
 ١٣- م أ /١يف املقرر   

  )خطة عمل بايل(

الُنُهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية املتصلة باملسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن           
إزالة الغابات وترديها يف البلدان النامية، ودور احلفاظ على خمزونات الكربون يف الغابات 

   الناميةاملستدامة وتعزيزها يف البلدانوإدارهتا 

  ـ ـ ـ ـ ـ


