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(A)     GE.08-61302    160508    160508 

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
     الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢- ٢بون، 

   جدول األعمال املؤقتمن) أ(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
  ∗مذكرة من األمني التنفيذي

   جدول األعمال املؤقت- أوالً 
  .افتتاح الدورة  - ١

  :مسائل تنظيمية  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  

  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

اآلن من  لفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل          ذ الكامل وا  التمكني من التنفي    - ٣
  :بعده، بتناول مجلة أمور منها ما يليما  و٢٠١٢وحىت عام 

                                                      

 للفريـق العامـل     قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدَّد لتقدميها لكي تؤخذ يف االعتبار نتائج الـدورة األوىل                *
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، املعقودة يف الفترة من 
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  رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛  )أ(  

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

  ز بشأن التكيف؛العمل املعزَّ  )ج(  

من آثار  العمل املعزَّز بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف             )د(  
  ؛ معهوالتكيفتغري املناخ 

من آثار العمل املعزَّز بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلق بالتخفيف   )ه(  
  .التكنولوجيالتعاون معه ووالتكيف تغري املناخ 

  .٢٠٠٩النظر يف برنامج عمل لعام   - ٤

  .مسائل أخرى  - ٥

  .التقرير املتعلق بالدورة  - ٦

   خلفية- ثانياً 
التنفيـذ  للتمكني من   ، عملية شاملة    )خطة عمل بايل   (١٣- م أ /١أطلق مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        - ١

بعده، ما  و٢٠١٢اآلن وحىت عام من ويل األجل الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الط   
هذه وقرر املؤمتر أن تتوىل إجراء      . متَّفَق عليها واعتماد مقرر يف دورته اخلامسة عشرة       نتائج  من أجل التوصل إىل     

العملية هيئة فرعية يف إطار االتفاقية ُتعَرف باسم الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل                 
عمله إىل  نتائج   ويقدِّم   ٢٠٠٩، وأن ُينهي هذا الفريق أعماله يف عام         )الفريق العامل املخصص  (وجب االتفاقية   مب

  .مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورته اخلامسة عشرة

 ٢ووفقاً خلطة عمل بايل، سُتعقد الدورة الثانية للفريق العامل املخصص يف الفترة من يوم اإلثنني املوافق                   - ٢
، بالتزامن مع انعقاد دورات اهليئـات الفرعيـة         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢يونيه إىل يوم اخلميس املوافق      /رانحزي

  .األخرى يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا

   شروح جدول األعمال املؤقت- ثالثاً 
   افتتاح الدورة- ١

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢ اإلثنني املوافق سيفتتح الرئيس الدورة الثانية للفريق العامل املخصص يوم  - ٣
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   مسائل تنظيمية- ٢

  إقرار جدول األعمال  )أ(  

وُتدعى األطراف إىل اإلدالء ببيانات بعد إقرار       . من أجل إقراره  سُيعَرض جدول األعمال املؤقت للدورة        - ٤
  .جدول األعمال

  FCCC/AWGLCA/2008/4  التنفيذيمذكرة من األمني . جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

 اتفق الفريق العامل املخصص، يف دورته األوىل، على تنظيم أعمال دوراته بطريقة تتيح ما يكفي                :خلفية  - ٥
من الوقت ملفاوضات الفريق العامل املخصص من أجل متكني مؤمتر األطراف من التوصل إىل نتائج متَّفق عليهـا                  

  .)١(سة عشرةواعتماد مقرر يف دورته اخلام

ويف الدورة نفسها، اتفق الفريق العامل املخصص على أنه ينبغي تيسري عملـه بعقـد حلقـات عمـل                     - ٦
وتبعاً لذلك، طلـب    .  وتعميق فهمها  )٢(واالضطالع بأنشطة أخرى لتوضيح العناصر الواردة يف خطة عمل بايل         

تشاور مع األطراف، بتنظيم ثالث حلقـات       الفريق العامل املخصص من األمانة أن تقوم، بتوجيه من الرئيس وبال          
  :عمل يف دورته الثانية فيما يتعلق مبا يلي

إحراز تقدم يف جمال التكيف مع آثار تغري املناخ عن طريق التمويل والتكنولوجيا، مبا يف ذلـك                   )أ(  
  برامج العمل الوطنية للتكيف؛

  ؛االستثمار والتدفقات املالية من أجل التصدي لتغري املناخ  )ب(  

، وتوفري حوافز مالية وغريها من احلوافز من أجل باتاآلليات الفعالة والوسائل املعزَّزة إلزالة العق  )ج(  
حتسني النهوض بتطوير التكنولوجيا ونقلها إىل البلدان األطراف النامية، بقصد تشجيع الوصول إىل تكنولوجيات              

  .السليمة بيئياًامليسَّرة ول التكنولوجيات وسبل التعجيل يف نشر وتعميم ونق، سليمة بيئياًميسَّرة و

وسيقدم الرئيس إىل جلسة عامة يعقدها      . وسُتعقَد حلقات العمل الثالث هذه يف األيام األوىل من فترة الدورة            - ٧
وسُتدرج هذه امللخصات يف    . الفريق العامل املخصص يف هذه الدورة ملخصاً لآلراء اليت ُيعَرب عنها يف حلقات العمل             

  .)٣(ز الذي سُيعده الرئيس ألعمال الدورة وفقاً الستنتاجات الدورة األوىل للفريق العامل املخصصاملوج

                                                      

)١( FCCC/AWGLCA/2008/3الفصل الثالث ،. 

 . أعاله١كما يف احلاشية  )٢(

 . أعاله١كما يف احلاشية  )٣(
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تفاقية األمم املتحدة   اإللكتروين ال وقع  املوُتدعى األطراف إىل الرجوع إىل استعراض عام للدورة يرد على             - ٨
أثناء الدورة، وذلك لالطالع على اجلدول الزمين  وإىل الربنامج اليومي الذي ُينشر يف )٤(اإلطارية بشأن تغري املناخ

املفصل واحملدَّث ألعمال الفريق العامل املخصص، مبا يف ذلك املسائل التنظيمية املتصلة حبلقات العمـل الـثالث                 
  . أعاله٦املذكورة يف الفقرة 

 كن وتقدمي نـسخ   ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية إىل أقصى حد مم              - ٩
كما يرجى من الراغبني    . إىل موظفي خدمات املؤمترات سلفاً من أجل تيسري عمل املترمجني الشفويني          منها  ورقية  

  .يف تقدمي بيانات خطية تتاح جلميع املندوبني إحضار نسخ منها من أجل توزيعها

 بأن تنتهي اجللسات عادةً يف موعـد        ،)٥(وقد أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين          - ١٠
أقصاه الساعة السادسة مساًء مع إجازة استمرارها، يف الظروف االستثنائية، حىت الساعة التاسعة مساًء كحـد                 

  .وسُتنظَّم دورة الفريق العامل املخصص هذه تبعاً لذلك. أقصى

  . أعمال الدورة سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل االتفاق على هنج تنظيم:اإلجراء  - ١١

  FCCC/AWGLCA/2008/4  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين            - ٣
  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢الطويل األجل من اآلن وحىت عام 

  مل التعاوين الطويل األجلرؤية مشتركة للع  )أ(  

  الدويل املعزَّز بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ/العمل الوطين  )ب(  

  العمل املعزَّز بشأن التكيف  )ج(  

من آثـار تغـري    ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف تالعمل املعزَّز بشأن تطوير التكنولوجيا   )د(
  املناخ والتكيف معه

من آثار تغـري    العمل املعزَّز بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلق بالتخفيف              )ه(
  والتعاون التكنولوجياملناخ والتكيف معه 

                                                      

)٤( <http://unfccc.int/4328.php>. 

)٥( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 
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 دعا الفريق العامل املخصص، يف دورته األوىل، رئيسه إىل إعداد موجز لآلراء املُعَرب عنـها يف                 :خلفية  - ١٢
ويرد املوجز الـذي أعـده الـرئيس يف الوثيقـة           . )٦(ني األطراف خالل دورته األوىل    تبادل اآلراء فيما ب   سياق  

FCCC/AWGLCA/2008/6.  

 من خطة عمل    ١١ويف الدورة نفسها، طلب الفريق العامل املخصص من األمانة أن تقوم، وفقاً للفقرة                - ١٣
 ١ا يتعلق باملسائل احملددة يف الفقرة بايل، بتجميع وإتاحة مذكرة معلومات عن العمل اجلاري مبوجب االتفاقية فيم

  .FCCC/AWGLCA/2008/INF.1وترد هذه املعلومات يف الوثيقة . )٧(من خطة عمل بايل

واتفق الفريق العامل املخصص، يف دورته األوىل أيضاً، على االضطالع بعمله بطريقة مّتسقة ومتكاملـة                 - ١٤
واتفق كذلك  . عناصر اليت ُحدِّدت له يف إطار خطة عمل بايل        وشفافة، سعياً إىل إحراز تقدم فيما يتعلق جبميع ال        

على تنظيم عمله يف كل دورة حبيث يشمل كل عنصر من هذه العناصر، مع مراعاة أوجه الترابط فيما بينها ومع                    
  .)٨(عمل اهليئات الفرعية لالتفاقية يف سياق خارطة طريق بايل

دماً يف العمل املتعلق بعناصر خطة عمل بـايل، آخـذاً يف            وسيقدم الرئيس مقتَرحاً حول كيفية املضي قُ        - ١٥
االعتبار مجيع املعلومات املتاحة هلذه الدورة، مبا فيها املعلومات املتاحة من حلقات العمل الـثالث املـذكورة يف     

  . أعاله٦الفقرة 

صر اليت ُحدِّدت  سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل االضطالع بالعمل بشأن كل عنصر من العنا:اإلجراء  - ١٦
  .له يف إطار خطة عمل بايل، آخذاً يف االعتبار املقتَرح املقدم من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2008/6          موجز لآلراء املُعَرب عنها خـالل الـدورة األوىل للفريـق العامـل
املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية فيمـا      

املطلوب مبوجب الفقرة   وملدة سنتني   متد  امليتعلق بوضع برنامج العمل     
  مذكرة من الرئيس.  من خطة عمل بايل٧

FCCC/AWGLCA/2008/INF.1               معلومات عن العمل اجلاري يف إطار االتفاقية من حيث صلته خبطـة
  مذكرة من األمانة. عمل بايل

  ٢٠٠٩ النظر يف برنامج عمل لعام - ٤

 دورته األوىل، أنه سيحتاج إىل عقد أربع دورات على األقل يف             رأى الفريق العامل املخصص، يف     :خلفية  - ١٧
وطلب من األمانة أن توفِّر، خالل دورته الثانية، معلومات عـن           .  ملدة إمجالية تصل إىل مثانية أسابيع      ٢٠٠٩عام  

                                                      

 . أعاله١كما يف احلاشية  )٦(

 . أعاله١كما يف احلاشية  )٧(

 . أعاله١كما يف احلاشية  )٨(
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انظــر  (٢٠٠٩تــسهيالت عقــد االجتماعــات واملــوارد املطلوبــة واملتاحــة لعمــل الفريــق يف عــام  
FCCC/SBI/2008/4/Add.1-FCCC/AWGLCA/2008/5 .(        ويف هذا الصدد، اتفق الفريق العامل املخصص على

دورته استكمال النظر فيه خالل      و ٢٠٠٨ يف دورته الثانية يف عام       ٢٠٠٩الشروع يف النظر يف برنامج عمله لعام        
  .)٩( كموعد أقصى٢٠٠٨الرابعة يف عام 

ظــر يف املعلومــات الــواردة يف الوثيقــة  ســُيدعى الفريــق العامــل املخــصص إىل الن:اإلجــراء  - ١٨
FCCC/SBI/2008/4/Add.1-FCCC/AWGLCA/2008/5 ٢٠٠٩ وإىل الشروع يف النظر يف برنامج عمله لعام.  

FCCC/SBI/2008/4/Add.1-

FCCC/AWGLCA/2008/5 
مـذكرة مـن األمـني      . ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية      

 ترتيبات عقـد االجتماعـات      معلومات إضافية عن  . إضافة: التنفيذي
  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨احلكومية الدولية يف عامي 

   مسائل أخرى- ٥

  .سُتبَحث يف إطار هذا البند أي مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة  - ١٩

   التقرير املتعلق بالدورة- ٦

ده الفريق العامل املخصص يف     ـداد مشروع تقرير بشأن أعمال الدورة لكي يعتم       ـ سيجري إع  :خلفية  - ٢٠
  .اية الدورةهن

 سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذن للمقرِّر باستكمال التقريـر              :اإلجراء  - ٢١
  .بعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

                                                      

 . أعاله١كما يف احلاشية  )٩(
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  مرفق

  الوثائق اليت أُِعّدت للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
  اقية يف دورته الثانيةالطويل األجل مبوجب االتف

  الوثائق اليت أُِعدَّت للدورة

FCCC/AWGLCA/2008/4   مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/SBI/2008/4/Add.1-

FCCC/AWGLCA/2008/5 
. مذكرة من األمني التنفيذي. ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  

عن ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية      معلومات إضافية   . إضافة
  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨يف عامي 

FCCC/AWGLCA/2008/6                موجز لآلراء اليت أُعرِب عنها خالل الـدورة األوىل للفريـق العامـل
املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة فيمـا           

 ٧لوب مبوجب الفقرة    املطوملدة سنتني   املمتد  يتعلق بوضع برنامج العمل     
  مذكرة من الرئيس. من خطة عمل بايل

FCCC/AWGLCA/2008/INF.1               معلومات عن العمل اجلاري يف إطار االتفاقية من حيث صلته خبطة عمل
  مذكرة من األمانة. بايل

  على الدورةسُتعرض وثائق أخرى 

FCCC/AWGLCA/2008/3         لتعاوين الطويل األجل مبوجب    تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل ا
 ٣١االتفاقية عن أعمال دورته األوىل املعقودة يف بانكوك يف الفترة مـن             

  مذكرة من األمني التنفيذي. ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل /آذار

 -  -  -  -  -  

 


