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 التفاقية اإلطارية بشأنا
  تغري املناخ

الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل       
  األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧-٧، وبون، ٢٠١١أبريل / نيسان٨-٥بانكوك، 

   من جدول األعمال املؤقت)أ(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت    

  مقترح مقدم من الرئيس    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً   
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

تقدميها إىل مؤمتر األطراف لكـي يعتمـدها يف دورتـه    إعداد نتائج شاملة ومتوازنة ل      -٣
السابعة عشرة بغية تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً عـن طريـق              

 لنتائج الـدورتني     وبعده، وفقاً  ٢٠١٢العمل التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت عام        
 أن عمل الفريـق العامـل       الثالثة عشرة والسادسة عشرة ملؤمتر األطراف ومع مراعاة       

   ومسائل  املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يشمل مهاماً         
  

 FCCC/AWGLCA/2011/L.1  األمم املتحدة 

    Distr.: Limited 
8 April 2011 
Arabic 
Original: English 



FCCC/AWGLCA/2011/L.1 

GE.11-70166 2 

  :تزال مل ُتختتم بعد متعلقة بالتنفيذ ال  
  رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛  -١-٣
  :العمل املعزَّز املتعلق بالتخفيف  -٢-٣

خفيف املالئمة وطنياً اليت تتخـذها      التزامات أو إجراءات الت     -١-٢-٣
  البلدان املتقدمة األطراف؛

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية          -٢-٢-٣
  األطراف؛

ج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املـسائل املتعلقـة         ُهالُن  -٣-٢-٣
لبلدان الناميـة؛   خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف ا        

ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزونـات كربـون           
  الغابات يف البلدان النامية؛

دة حسب القطـاع،    ُنُهج التعاون القطاعية واإلجراءات احملدّ      -٤-٢-٣
   من االتفاقية؛٤من املادة ) ج(١لتعزيز تنفيذ الفقرة 

الُنُهج املتنوعة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق، لتحسني           -٥-٢-٣
فعالية إجراءات التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات، مـع           

  مراعاة الظروف املختلفة للبلدان املتقدمة والنامية؛
  ؛العواقب االجتماعية واالقتصادية لتدابري التصدي  -٦-٢-٣

  كيف؛العمل املعزَّز املتعلق بالت  -٣-٣
  التمويل؛  -٤-٣
  تطوير التكنولوجيا ونقلها؛  -٥-٣
  .بناء القدرات  -٦-٣

  .استكمالُ تعريِف نطاقه وتفصيلُ طرائقه: االستعراض  -٤
مواصلة مناقشة اخليارات القانونية هبدف استكمال نتائج متفق عليهـا اسـتناداً إىل               -٥

عشرة ملؤمتر األطراف،   ، واألعمال املضطلع هبا يف الدورة السادسة        ١٣-أ م/١ املقرر
  . من االتفاقية١٧واالقتراحات املقّدمة من األطراف مبوجب املادة 

  :مسائل أخرى  -٦
األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت متر بعملية انتقال إىل اقتصاد              )أ(  

  السوق؛
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ف بظروفها  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت ُيقّر مؤمتر األطرا           )ب(  
  .اخلاصة

 .مسائل إضافية  -٧

  .تقرير الدورة  -٨

        


