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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل       
  األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة الرابعة عشرة 
  *٢٠١١ يونيه/حزيران ١٧-٦، وبون، ٢٠١١أبريل /نيسان ٨-٥ ،انكوكب

  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢د البن
  املسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

  إضافة    

  **جدول األعمال املؤقت التكميلي    

  مقدمة  -أوالً   
ة مـن   هنغاريا واملفوضية األوروبي  ، طلبت   ٢٠١١ أبريل/نيسان ٤يف رسالة مؤرخة      -١

يف جدول األعمال األمانة، باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، إدراج عدد من البنود 
__________ 

من الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل             سُيعقد اجلزء الثاين      *  
مبوجب االتفاقية بالتزامن مع اجلزء الثاين من الدورة السادسة عشرة للفريـق العامـل املخـصص املعـين                  

رابعة والثالثني  بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والدورة ال           
وسـُتعلن املواعيـد احملـددة      . لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         

 .للدورتني املستأنفتني للفريقني العاملني املخصصني يف الوقت املناسب
تني الثالثة عشرة والرابعة عـشرة      قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر بسبب قصر الفترة الفاصلة بني الدور             **  

 . للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
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فريق (املؤقت للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية            
  .يف دورته الرابعة عشرة) العمل التعاوين

اخلي املطبق، وباالتفـاق مـع الـرئيس،         من مشروع النظام الد    ١٢ووفقاً للمادة     -٢
 ٤ا البنود   يف جدول األعمال املؤقت التكميلي الوارد أدناه باعتباره       البنود   البند   ه هذ تأدرج

  .)ه(١٧ و مكرراً ثانيا٤ًمكرراً و

  جدول األعمال املؤقت التكميلي  -ثانياً   
  :يق العمل التعاوينفيما يلي جدول األعمال املؤقت التكميلي للدورة الرابعة عشرة لفر  -٣

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

  .اهلدف العاملي خلفض االنبعاثات وبلوغ سقف عاملي  -٣
  .جلنة التكيف  -٤
األهداف الكمية اليت ينبغي أن حتققها األطراف املدرجـة يف املرفـق              -  مكررا٤ً

  .االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككلتفاقية خلفض األول لال
إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت ينبغي أن تنفذها األطراف غـري            - مكرراً ثانيا٤ً

  .املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
برنامج العمل اخلاص بتعزيز القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق باألطراف           -٥

  .ألول لالتفاقيةاملدرجة يف املرفق ا
برنامج العمل اخلاص بتعزيز القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق باألطراف           -٦

  . غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  .السجل  -٧
خيارات التمويل املتاحة للتنفيذ الكامل إلجراءات التخفيـف يف قطـاع             -٨

  .الغابات
  .اللجنة الدائمة  -٩

ية بتمويل موّسع جديد وإضايف وكاٍف وميكن التنبؤ به،         تزويد البلدان النام    -١٠
  . من اتفاقات كانكون٩٧وفقاً للفقرة 
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  .اآلليات القائمة على السوق وغري القائمة على السوق  -١١
  .ترتيبات التشغيل الكامل آللية التكنولوجيا  -١٢
  .بناء القدرات  -١٣
  .االستعراض  -١٤
ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واألطراف اليت      القضايا املتعلقة باألطراف اليت مت      -١٥

  .متر بظروف خاصة
  .اخليارات القانونية  -١٦
  :مسائل أخرى  -١٧

  تدابري التصدي؛  )أ(  
استعراض املعلومات الواردة من البلدان املتقدمة بـشأن املـوارد            )ب(  

  املقدمة للوفاء بالتزامات متويل البداية السريعة؛
ى طموح األهداف الكميـة خلفـض       خيارات وسبل رفع مستو     )ج(  

  االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل يف البلدان األطراف املتقدمة؛
  الزراعة؛  )د(  
  النقل اجلوي والبحري الدوليان؛  )ه(  
  .أية مسائل أخرى  )و(  

  .التقرير املتعلق بالدورة  -١٨

  شروح جدول األعمال املؤقت التكميلي  -ثالثاً   

األهداف اليت ينبغي أن حتققها األطراف املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة خلفـض              - مكرراً ٤ 
  االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل

، طلبـت هنغاريـا واملفوضـية       ٢٠١١أبريل  /نيسان ٤يف رسالة مؤرخة    : اخللفية  -٤
ـ               ون األوروبية من األمانة، باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيـه، إدراج بنـد معن

األهداف الكمية اليت ينبغي أن حتققها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية خلفـض              "
 مكرراً يف جدول األعمال املؤقـت       ٤باعتباره البند   " االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل    

  .لفريق العمل التعاوين يف دورته الرابعة عشرة
نظر يف هذه املسألة وحتديـد اإلجـراء        سيدعى فريق العمل التعاوين إىل ال     : اإلجراء  -٥

  .املناسب
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 ا األطراف غري املدرجة يف املرفـق      إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت ينبغي أن تنفذه         - مكرراً ثانياً ٤
  األول لالتفاقية

 أعاله، طلبـت هنغاريـا واملفوضـية        ٤يف الرسالة املشار إليها يف الفقرة       : اخللفية  -٦
انة، باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيـه، إدراج بنـد معنـون             األوروبية من األم  

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت ينبغي أن تنفذها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول        "
 مكرراً ثانياً يف جدول األعمال املؤقت لفريق العمل التعـاوين يف            ٤باعتباره البند   " لالتفاقية

  .عشرةجلسته الرابعة 
سيدعى فريق العمل التعاوين إىل النظر يف هذه املسألة وحتديـد اإلجـراء             : اإلجراء  -٧

  .املناسب

  مسائل أخرى  -١٧  

  النقل اجلوي والبحري الدوليان  )ه(  
 أعاله، طلبـت هنغاريـا واملفوضـية        ٤يف الرسالة املشار إليها يف الفقرة       : اخللفية  -٨

النقـل  "األورويب والدول األعضاء فيه، إدراج بند بشأن        األوروبية من األمانة، باسم االحتاد      
يف جدول األعمال املؤقت لفريق العمل التعاوين يف دورته الرابعة          " اجلوي والبحري الدوليني  

  .عشرة
سيدعى فريق العمل التعاوين إىل النظر يف هذه املسألة وحتديـد اإلجـراء             : اإلجراء  -٩

  .املناسب

        


