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  الطويل األجل مبوجب االتفاقية   

  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٨ أغسطس/ آب٢٧- ٢١أكرا، 

   جدول األعمال املؤقتمن) أ(٢ البند
  مسائل تنظيمية

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
  *مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي

  جدول األعمال املؤقت- أوالً 

 .افتتاح الدورة - ١

 :مسائل تنظيمية - ٢

 إقرار جدول األعمال؛  )أ(

 .تنظيم أعمال الدورة  )ب(

ستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن          التمكني من التنفيذ الكامل والفعال وامل      - ٣
 : مجلة أمور منهاببحث وما بعده، ٢٠١٢وحىت عام 

 رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛  )أ(

  التخفيف من آثار تغيُّر املناخ؛من أجلالدويل املعزَّز /العمل الوطين  )ب(

                                                      

 .أطول مما كان متوقعاًاً مت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها ألن إعداد صيغتها النهائية استغرق وقتدِّقُ   *
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 ؛ع تغيُّر املناخ م التكيفمن أجلالعمل املعزَّز   )ج(

 تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف مـن      من أجل العمل املعزَّز     )د(
 آثار تغري املناخ والتكيف معه؛

 إتاحة املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من          من أجل العمل املعزَّز     ) ه(
 .ون التكنولوجيآثار تغري املناخ والتكيف معه والتعا

 .٢٠٠٩النظر يف برنامج عمل لعام  - ٤

 .مسائل أخرى - ٥

 .التقرير عن أعمال الدورة - ٦

  اخللفية- ثانياً 

عملية شاملة للتمكني من التنفيذ     يف  ،  )خطة عمل بايل   (١٣- م أ /١ مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      شرع - ١
 وما بعده، ٢٠١٢ألجل من اآلن وحىت عام الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل ا   

وقرر املؤمتر أن تتوىل إجراء هذه       .من أجل التوصل إىل نتائج متَّفَق عليها واعتماد مقرر يف دورته اخلامسة عشرة            
العملية هيئة فرعية يف إطار االتفاقية ُتعَرف باسم الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل                 

 ويقدِّم نتائج عمله إىل     ٢٠٠٩، وأن ُينهي هذا الفريق أعماله يف عام         )الفريق العامل املخصص  (التفاقية  مبوجب ا 
  .مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورته اخلامسة عشرة

 ٢١ووفقاً خلطة عمل بايل، سُتعقد الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص يف الفترة من يـوم اخلمـيس      - ٢
 الدورة الـسادسة   ، بالتزامن مع انعقاد اجلزء األول من      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٧ألربعاء  أغسطس إىل يوم ا   /آب

 .للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  شروح جدول األعمال املؤقت- ثالثاً 

 افتتاح الدورة - ١

 .٢٠٠٨أغسطس / آب٢١ثة للفريق العامل املخصص يوم اخلميس سيفتتح الرئيس الدورة الثال - ٣

 مسائل تنظيمية - ٢

 إقرار جدول األعمال  )أ(

  .سيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره - ٤

FCCC/AWGLCA/2008/9 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي .جدول األعمال املؤقت وشروحه 
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 تنظيم أعمال الدورة  )ب(

يق العامل املخصص، يف دورته األوىل، على تنظيم أعمال دوراته بطريقة تتيح ما يكفي وافق الفر :اخللفية - ٥
 من أجل متكني مؤمتر األطراف من التوصل إىل نتائج متَّفق عليها واعتماد مقرر يف دورتـه                 همن الوقت ملفاوضات  

 .)١(اخلامسة عشرة

والدعوة موجهة إىل املندوبني    .)٢(ثةوأعد رئيس الفريق العامل املخصص مذكرة عن سيناريو الدورة الثال          - ٦
 .للرجوع إىل هذه املذكرة استعداداً للدورة

ـ ُيأن   ينبغي    عمل الفريق  الفريق العامل املخصص على أن    أعضاء   واتفق - ٧ ر بعقـد حلقـات عمـل       سََّي
  إىل  الفريق ، طلب لذا .)٣(واالضطالع بأنشطة أخرى لتوضيح العناصر الواردة يف خطة عمل بايل وتعميق فهمها           

حلقيت عمـل بـشأن       الرئيس وبالتشاور مع األطراف،    باالستناد إىل توجيهات  األمانة أن تنظِّم يف دورته الثالثة،       
 :املسائل التالية

) ج(١اصة بقطاعات حمددة، قصد تعزيز تنفيذ الفقرة        اخلجراءات  اإلتعاونية و القطاعية  الُنُهج  ال  )أ(
  من االتفاقية؛٤من املادة 

جيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة           اإلوافز  احلساتية و سياالُنُهج  ال  )ب(
الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفاظ على خمزونات الكربون يف الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيزها 

 يف البلدان النامية؛

م الرئيس إىل جلسة عامة يعقدها الفريق       وسيقدِّ .دورةوسُتعقَد حلقتا العمل يف األيام األوىل من فترة ال         - ٨
وسُيدرج هذا امللخص يف املوجز  .العامل املخصص يف هذه الدورة ملخصاً لآلراء اليت ُيعَرب عنها يف حلقيت العمل

 .)٤(ه الرئيس ألعمال الدورة وفقاً الستنتاجات الدورة األوىل للفريق العامل املخصصالذي سُيعّد

 األطراف، أي أن املناقشات الفنية سوف تـستند بـصورة           ما تراه العمل موجهة حسب   تاوستكون حلق  - ٩
دعى مجيع األطراف إىل اإلسهام يف تبادل اآلراء التفاعلي وإىل أن           وُت .رئيسية إىل املسامهات املقدمة من األطراف     

الـيت  الوفاء بالوالية   تاحة   العمل ما لديها من أفكار واقتراحات بشأن السبل احملددة الكفيلة بإ           يتتطرح على حلق  
 ، دقـائق  ١٠ جتـاوز    عدم (تركيز و ابقتضاملقترحات با دعى األطراف إىل عرض     وُت .مست يف خطة عمل بايل    ُر

 ).ال تتجاوز ثالث دقائق   (أو إىل تقدمي مداخالت قصرية      )  على األكثر عند اللزوم    بيانية مخس شرائح    واستخدام

                                                      

 .٢٤، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/3الوثيقة  )١(

 .FCCC/AWGLCA/2008/10 الوثيقة )٢(

 .٢٦، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/3الوثيقة  )٣(

 . أعاله٣كما يف احلاشية  )٤(
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حىت يتسىن للرئاسة جتميع    اً  قترحات مدعوة إىل أن تبلغ األمانة مسبق      واألطراف اليت تعتزم تقدمي عروض بشأن امل      
 .)٥(متداخلةالعروض املتعلقة مبواضيع 

وُتدعى األطراف إىل الرجوع إىل حملة عامة عن الدورة ترد على املوقع اإللكتروين التفاقية األمم املتحدة                 - ١٠
نشر يف أثناء الدورة، وذلك لالطالع على اجلدول الزمين  وإىل الربنامج اليومي الذي ُي)٦(اإلطارية بشأن تغري املناخ

املفصل واحملدَّث ألعمال الفريق العامل املخصص، مبا يف ذلك املسائل التنظيمية املتصلة حبلقيت العمل املذكورتني يف 
 . أعاله٧الفقرة 

كن وتسليم نسخة   ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية إىل أقصى حد مم             - ١١
كما يرجى من الراغبني يف تقدمي بيانات خطية         .ورقية إىل موظفي املؤمترات سلفاً لتيسري عمل املترمجني الشفويني        

 .تتاح جلميع املندوبني إحضار نسخ منها من أجل توزيعها

ادةً يف موعـد    بأن تنتهي اجللسات ع    ،)٧(وقد أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين         - ١٢
أقصاه الساعة السادسة مساًء مع إجازة استمرارها، يف الظروف االستثنائية، حىت الساعة التاسعة مساًء كحـد                 

 .وسُتنظَّم دورة الفريق العامل املخصص احلالية تبعاً لذلك .أقصى

 . على هنج تنظيم أعمال الدورةاالتفاق الفريق العامل املخصص إىل  أعضاءسُيدعى :اإلجراء - ١٣

FCCC/AWGLCA/2008/9 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي .جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/AWGLCA/2008/10  مذكرة مقدمة من الرئيس .لدورة الثالثةلسيناريو بشأن مذكرة 

التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين            - ٣
 : مجلة أمور منهاببحث وما بعده، ٢٠١٢ن وحىت عام الطويل األجل من اآل

 رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل  )أ(

 ر املناخ التخفيف من آثار تغيُّمن أجلالدويل املعزَّز /العمل الوطين  )ب(

  ر املناخلتكيف مع آثار تغيُّمن أجل از  املعزَّالعمل  )ج(

ر التخفيف من آثار تغيُّ   ب العمل املتعلق  ونقلها لدعم    توجياتطوير التكنول من أجل   ز   املعزَّ العمل  )د(
 املناخ والتكيف معه

                                                      

ُتدعى األطراف الراغبة يف تقدمي عروض إىل االتصال باألمانـة عـن طريـق الربيـد اإللكتـروين                   )٥(
<mhenry@unfccc.int>٢٠٠٨أغسطس / آب٢٠ أقرب وقت ممكن يف غضون أجل ال يتجاوز  يف. 

)٦( >http://unfccc.int/meetings/intersessional/accra/items/4437.php<. 

 .١٠٢، الفقرة FCCC/SBI/2006/11 الوثيقة )٧(
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آثار تغري من تخفيف بال العمل املتعلقإتاحة املوارد املالية واالستثمار لدعم من أجل ز  املعزَّالعمل  ) ه(
 املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي

دعا الفريق العامل املخصص، يف دورته األوىل، رئيسه إىل إعداد موجزات لآلراء املُعَرب عنها يف  :اخللفية - ١٤
 ويرد املوجز الذي أعده الرئيس لآلراء املعرب عنها يف          .)٨(سياق تبادل اآلراء فيما بني األطراف خالل الدورات       

 .FCCC/AWGLCA/2008/11الدورة الثانية يف الوثيقة 

امل املخصص، يف الدورة نفسها، على االضطالع بعمله بطريقة مّتـسقة ومتكاملـة             ووافق الفريق الع   - ١٥
 كذلك  ووافق .وشفافة، سعياً إىل إحراز تقدم فيما يتعلق جبميع العناصر اليت ُحدِّدت له يف إطار خطة عمل بايل                
 فيما بينها ومع    على تنظيم عمله يف كل دورة حبيث يشمل كل عنصر من هذه العناصر، مع مراعاة أوجه الترابط                

 .)٩(عمل اهليئات الفرعية لالتفاقية يف سياق خارطة طريق بايل

ودعا الفريق العامل املخصص، يف دورته الثانية، األطراف إىل تقدمي ما لديها من أفكار ومقترحـات،                 - ١٦
 مـن  ١فقرة  مقترحات حمددة تتعلق بالعناصر الواردة يف ال نصوصقدر املستطاع، إىل تقدمي أية بوعند االقتضاء و  

خطة عمل بايل، مع مراعاة أوجه الترابط بني العناصر والفقرات الفرعية احملددة اليت ترد حتت كل عنـصر مـن                    
وطلب الفريق العامـل     .لعناصر اخلمسة مجيعها  ل الفريق العامل املخصص     يف سياق حبث  تركيز  للاً  العناصر، توخي 

 ومقترحات بشأن املواضيع اليت سيتناوهلا الفريـق يف         املخصص كذلك إىل األطراف أن تقدم ما لديها من أفكار         
 من خطة عمل بايل ١وترد ورقات األطراف بشأن العناصر الواردة يف الفقرة . ٢٠٠٨عام لحلقات العمل املقررة   

رد ورقات املنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف الوثيقـة           كما ت  ؛FCCC/AWGLCA/2008/Misc.2يف الوثيقة   
FCCC/AWGLCA/2008/Misc.3.         الفريق العامل   وترد ورقات األطراف بشأن مواضيع حلقات العمل اليت قرر

  .CCC/AWGLCA/2008/Misc.4 يف الوثيقة ٢٠٠٨عام تنظيمها يف املخصص 

   سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل النظر يف األفكار واملقترحات املقدمة واختـاذ اخلطـوات              :اإلجراء - ١٧
 . املناسبةاملقبلة

FCCC/AWGLCA/2008/10  مذكرة مقدمة من الرئيس .لدورة الثالثةلسيناريو بشأن مذكرة 

FCCC/AWGLCA/2008/11        موجز لآلراء املعرب عنها خالل الدورة الثانيـة للفريـق العامـل
 .املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة        

 مذكرة مقدمة من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2008/Misc.2 Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 

of the Bali Action Plan. Submissions from Parties 

                                                      

 .٢٦ و٢٢ الفقرتان ،FCCC/AWGLCA/2008/3الوثيقة  )٨(

 . أعاله١كما يف احلاشية  )٩(
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FCCC/AWGLCA/2008/Misc.3 Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 

of the Bali Action Plan. Submissions from intergovernmental 

organizations 

FCCC/AWGLCA/2008/Misc.4 Ideas and proposals on the subjects of the Ad Hoc Working 

Group on Long-term Cooperative Action under the Convention 

workshops scheduled for 2008. Submissions from Parties 

 ٢٠٠٩النظر يف برنامج عمل لعام  - ٤

  لفريق العامل املخصص، يف دورته األوىل، على الشروع يف النظـر يف برنـامج عملـه                 ا وافق :اخللفية - ١٨
 واستكمال النظر فيه يف غضون أجل ال يتعدى موعد دورته           ٢٠٠٨ يف عام     املعقودة  يف دورته الثانية   ٢٠٠٩لعام  

 .)١٠(٢٠٠٨الرابعة يف عام 

 يكون ٢٠٠٩ دورات على األقل يف عام وأكد الفريق العامل املخصص، يف دورته الثانية، أنه سيعقد أربع - ١٩
يونيه بالتزامن مع الدورتني الثالثني للهيئة الفرعية للمشورة        /أبريل، ويف حزيران  / نيسان - مارس  /يف آذار موعدها  

سبتمرب بالتزامن مع الدورة اخلامسة عشرة / أيلول- أغسطس /العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، ويف آب
وأشار الفريق العامل املخصص إىل      . االتفاقية يف إطار  وفقاً للجدول الزمين العام لالجتماعات       ،)١١(رافملؤمتر األط 

أنه ينبغي، ألغراض التخطيط، التوصل، يف موعد ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف، إىل 
 .)١٢(٢٠٠٩قرار بشأن ما إذا كان سيلزم عقد دورة إضافية يف عام 

 .٢٠٠٩سيدعى الفريق العامل املخصص إىل مواصلة النظر يف برنامج عمله لعام  :اإلجراء - ٢٠

  مسائل أخرى- ٥

 .ستبحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ يف أثناء الدورة - ٢١

  الدورةعن أعمال التقرير - ٦

لعامل املخصص يف   سيجري إعـداد مشروع تقرير بشأن أعمال الدورة لكي يعتمـده الفريق ا           :اخللفية - ٢٢
 .هناية الدورة

سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذن للمقرِّر باستكمال التقرير             :اإلجراء - ٢٣
 . الرئيس ومبساعدة من األمانةاستناداً إىل توجيهاتبعد الدورة 

                                                      

 .٢٥، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/3الوثيقة  )١٠(

 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١نوفمرب إىل /شرين الثاين ت٣٠من  )١١(

 .٣٦، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/8 الوثيقة )١٢(
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 مرفق

  الوثائق اليت أُِعّدت للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
 الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته الثالثة

 الوثائق اليت أُعدت للدورة

FCCC/AWGLCA/2008/9 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي .جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/AWGLCA/2008/10 مذكرة مقدمة من الرئيس .لدورة الثالثةل سيناريو  بشأنمذكرة 

FCCC/AWGLCA/2008/11  راء املعرب عنها خالل الدورة الثانية للفريق العامل املخصص  موجز لآل
مذكرة مقدمة   .املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية      

 من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2008/Misc.2 Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 of 

the Bali Action Plan. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2008/Misc.3 Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 of 

the Bali Action Plan. Submissions from intergovernmental 

organizations 

FCCC/AWGLCA/2008/Misc.4 Ideas and proposals on the subjects of the Ad Hoc Working 

Group on Long-term Cooperative Action under the Convention 

workshops scheduled for 2008. Submissions from Parties 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

FCCC/AWGLCA/2008/8           تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل
 الثانية املعقودة يف بون يف الفترة من        مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته    

  .٢٠٠٨حزيران / يونيه١٢ إىل ٢

 ـ ـ ـ ـ ـ


