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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  ٣  ٧ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١البند (افتتاح الدورة   - أوالً 

  ٣  ٢ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حفل الترحيب   - ألف   
  ٣  ٧ -  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح الدورة   - باء   

  ٤  ١٢ -  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٢البند (املسائل التنظيمية   - ثانياً 
  ٤  ١٠ -  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إقرار جدول األعمال - ألف   
  ٥  ١٢ - ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم أعمال الدورة   - باء   

التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعـاوين              -ثالثاً 
  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢ عام الطويل األجل من اآلن وحىت

  )  من جدول األعمال٣البند (  
  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل 

  الدول املعزَّز بشأن التخفيف من آثار تغيُّر املناخ/العمل الوطين
العمل املعزَّز بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها لـدعم العمـل املتعلـق            

  آثار تغري املناخ والتكيف معهبالتخفيف من 
العمل املعزَّز بشأن إتاحة املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلق بـالتخفيف            

  ٥  ٢٢-١٣  ........................من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي
  ٧  ٣٠- ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٤البند  (مسائل أخرى  - رابعاً 

  ٩  ٣١  . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٥البند  (ل الدورةالتقرير املتعلق بأعما - خامساً 
  ٩  ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة   -  سادساً

  املرفق
الطويل األجـل مبوجـب االتفاقيـة        الوثائق اليت أُِعّدت للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين        

  ١٠  .............................................................................اخلامسةدورته  يف
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   افتتاح الدورة-    ً أوال  
  ) من جدول األعمال١البند (

  رحيب حفل الت-  ألف

                           للفريق العامل املخـصص                       الدورة السابعة           ً          ظم إيذاناً بافتتاح      ُ        ُ     حفلُ ترحيب نُ            للدورة         الرمسي             سبق االفتتاح   -  ١
        امـسة             الـدورة اخل   و   ،                                                                                   للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو           

   .                جل مبوجب االتفاقية                                                لفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األ ل

                                        الوزارة االحتادية للبيئة وحفظ الطبيعة      ب                  غ، وزير الدولة     ي            ماتياس ماشن        السيد         سعادة             كل من              أدىل ببيانات  و  -  ٢
      تغري                           األمم املتحدة اإلطارية بشأن         اتفاقية                                                                  والسالمة النووية يف أملانيا، والسيد إيفو دي بوير، األمني التنفيذي ألمانة

  .                                        أملانيا على دعمها املايل السخي هلذه الدورة                الذي شكر حكومة     املناخ

   افتتاح الدورة- باء 
عقدت الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب االتفاقيـة                 - ٣
  .٢٠٠٩ريل أب/ نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا يف الفترة من ) العامل املخصص  الفريق(

، الدورة ورحب جبميـع     )مالطة(وافتتح رئيس الفريق العامل املخصص، السيد مايكل زاميت كوتاجار            - ٤
نائباً لـرئيس الفريـق العامـل       ) الربازيل(كما رحب بالسيد لويز ألربتو فيغرييدو ماتشادو        . األطراف واملراقبني 

  .مقررة له) باراغواي(املخصص، وبالسيدة ليليان بورتيّو 

                 بأسلوب التفـاوض  وأشار الرئيس إىل أن هذه الدورة هي أول دورة للفريق العامل املخصص يعمل فيها       - ٥
  .)٢(ورحب به مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة )١( على النحو الذي اتفق عليه الفريق يف دورته الثالثة      الكامل

،  للفريق العامل املخصصرابعة يف الدورة ال عنهااليت أُعربإىل موجز اآلراء ندوبني ووجه الرئيس انتباه امل  - ٦
وإىل مـذكرة   ،  )٣(رئيساً للفريق العامل املخـصص    بصفته  لويز ألربتو فيغرييدو ماتشادو      أعده السيد    وهو موجز 
  .)٤( اليت أعدها للدورة احلاليةهاتالسيناريو

النحو   ، على أثناء الدورة  عمل   حلقاتثالث  سينظم   الرئيس األطراف أن الفريق العامل املخصص        علموأ  - ٧
  .ثالثةفق عليه يف دورته الالذي اُت

                                                      

 .٣٣، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/12الوثيقة  )١(

 .١٤- م أ/١املقرر  )٢(

 .FCCC/AWGLCA/2009/3الوثيقة  )٣(

 .FCCC/AWGLCA/2009/2الوثيقة  )٤(
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   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

   إقرار جدول األعمال-  ألف
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (

مني مارس، نظر الفريق العامل املخصص يف مذكرة مقدمة من األ         / آذار ٢٩يف اجللسة األوىل املعقودة يف        - ٨
  .(FCCC/AWGLCA/2009/1)التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  :ويف اجللسة ذاهتا، أُقر جدول األعمال على النحو التايل  - ٩

  .افتتاح الدورة  - ١

  :املسائل التنظيمية  - ٢
  إقرار جدول األعمال؛ )أ(
  .تنظيم أعمال الدورة )ب(

تدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل        التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملس       - ٣
  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢من اآلن وحىت عام 

  شتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛املرؤية ال )أ(
   التخفيف من آثار تغيُّر املناخ؛بشأنالدويل املعزَّز /العمل الوطين )ب(
  ع تغيُّر املناخ؛ التكيف مبشأنالعمل املعزَّز  )ج(
 تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من آثار          بشأنالعمل املعزَّز    )د(

  تغري املناخ والتكيف معه؛
  مـن  تخفيفبال العمل املتعلق دعم  ل إتاحة املوارد املالية واالستثمار      بشأنالعمل املعزَّز    )ه(

  .تكنولوجيآثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون ال

  .مسائل أخرى  - ٤

 .التقرير املتعلق بأعمال الدورة  - ٥

    ٧٧ ل ا               باسم جمموعـة                  ممثل تكلم        منهم     ً      طرفاً،     ١٧                   افتتاحية ممثلو                   ، أدىل ببيانات                 ً   اجللسة األوىل أيضاً     يف   و  - ١٠
          الصغرية،                       باسم حتالف الدول اجلزرية     رابع  و                          وثالث باسم اجملموعة اجلامعة،    ،               اجملموعة األفريقية            وثان باسم       والصني،
       باسـم          سـابع    و   ،                                              اجلماعة األوروبية والـدول األعـضاء فيهـا                      ً                   أقل البلدان منواً، وسادس باسم            باسم         وخامس  
   . ة ي          سالمة البيئ  ال       جمموعة
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   تنظيم أعمال الدورة- باء 
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

. مـارس / آذار ٢٩نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند الفرعي أثناء جلـسته األوىل املعقـودة يف                 - ١١
  .FCCC/AWGLCA/2009/2ُعرضت عليه الوثيقة   وقد

على أن يتنـاول بعـد ذلـك     من جدول األعمال ٣واقترح الرئيس أن يبدأ الفريق العامل بتناول البند         - ١٢
 .ووافق الفريق العامل املخصص على تنظيم األعمال املقترح.  على التوايل٥ و٤  البندين

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

  ) من جدول األعمال٣البند (

  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل
  )من جدول األعمال) أ(٣البند (

   التخفيف من آثار تغيُّر املناخالدويل املعزَّز بشأن/العمل الوطين
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

  العمل املعزَّز بشأن التكيف مع تغري املناخ
  )من جدول األعمال) ج(٣البند (

  العمل املعزَّز بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف
  من آثار تغري املناخ والتكيف معه

  ) األعمالمن جدول) د(٣البند (

  العمل املعزَّز بشأن إتاحة املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلق بالتخفيف
  من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي

  )من جدول األعمال) ه(٣البند (

ـ   ه       هـذ                              الفريق العامـل املخـصص يف          نظر    -١٣ ـ  و         البن      تني       عقـود   امل        ثانيـة            األوىل وال   تيه         يف جلـس      ً   ة معـاً           د الفرعي
ـ         .        أبريـل  /          نيـسان   ٨       مارس و  /       آذار   ٢٩                على التوايل يف     ُ                         وقـد ُعرضـت عليـه الوث   ، FCCC/AWGLCA/2009/3     ائق    

  FCCC/AWGLCA/2008/Misc.1   ، وFCCC/AWGLCA/2009/4 (Parts I and II)   ، وFCCC/AWGLCA/2009/2 و
   .FCCC/AWGLCA/2008/Misc.2   ، وAdd.1–3 و

 القيـام،    يف دورتـه الرابعـة      رئيـسه  طلب إىل الفريق العامل املخصص    أن  ب ذكّر الرئيس    ،يف اجللسة األوىل  و  -١٤
تنفيـذ   زيادة تركيز العملية التفاوضية علـى       من شأهنا  ، يكون وثيقة لينظر فيها يف دورته اخلامسة     مسؤوليته، بإعداد    على

طـراف يف دورتـه      املتفق عليها اليت سـيعتمدها مـؤمتر األ        احلصيلةوعلى عناصر   ) ١٣-م أ /١املقرر  (خطة عمل بايل    
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، )اجلزآن األول والثـاين    (FCCC/AWGLCA/2009/4وعرض الرئيس الوثيقة اليت صدرت بوصفها الوثيقة        . )٥(عشرة اخلامسة
  .٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ظم يف  ُن، األنشطة غري الرمسية ملا قبل الدورةنشاط من قد قدم هذه الوثيقة يف  كانوأشار إىل أنه

كل عىن  ُي امسة الفريق العامل املخصص على إنشاء أربعة أفرقة اتصال لدورته اخل          ، اتفق ذاهتاويف اجللسة     - ١٥
  :مبا يليمنها 

 رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، برئاسة رئيس الفريق العامل املخصص؛  )أ(

ه رك يف رئاسـت   ا وما يتصل به من وسائل التنفيذ، يش       املعزز بشأن التكيف مع تغري املناخ     العمل    )ب(
 ؛)سويسرا(والسيد توماس كويل ) غانا(بونسو  -  السيد وليام كوجو أغييمانغ

وما يتصل به من وسائل التنفيذ، برئاسة رئيس        من آثار تغري املناخ     التخفيف  املعزز بشأن   العمل    )ج(  
 الفريق العامل املخصص؛

يف الترتيبات املؤسسية، برئاسة  التكنولوجيا والتمويل، مبا يشمل النظر الوفاء بااللتزامات يف جمايل  )د(  
  .رئيس الفريق العامل املخصصنائب 

تركيز عملها على مواضيع حمددة على حنو ما قرره كل فريق اتصال، وإعداد  أفرقة االتصال يف ةومتثلت مهم  - ١٦
س أثناء توليـه    وقد حظي الرئي  . تقرير عن التقدم احملرز لتقدميه إىل الفريق العامل املخصص يف جلسته العامة الثانية            

) الفلـبني (رئاسة فريق االتصال املعين بالرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل بدعم السيد أنطونيو ال فينيا                 
 ). الدامنرك(والسيد توماس بيكر 

وإضـافة  .  والـصني  ٧٧ل ا، تكلم باسم جمموعة     طرف واحد  ل، أدىل ببيان ممث   ويف اجللسة األوىل أيضاً     - ١٧
إىل تقدمي حملـة     ،)جزر البهاما (رول  .  السيد آرثر ف   ،دعي رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا      ذلك،    إىل

عامة عن ثالثة تقارير مسبقة أعدها فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا فيما يتصل بأعمـال الفريـق العامـل                   
ة بالعمـل املعـزز بـشأن تطـوير          من جدول األعمال، وبوجه خاص تلك املتـصل        ٣إطار البند     املخصص يف 
  .)٦( ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معهتالتكنولوجيا

 ٤و مـارس / آذار ٣١ ما بـني  وعقد الفريق العامل املخصص ثالث حلقات عمل أثناء الدورة يف الفترة              - ١٨
 :ما يليكأبريل /نيسان

 ترأسها رئـيس    ،من خطة عمل بايل   ‘ ٢‘)ب(و‘ ١‘)ب(١تني  حلقة عمل بشأن الفقرتني الفرعي      )أ(
  الفريق العامل املخصص؛ 

من خطة  ‘ ٦‘)ب(١الفقرة  (حلقة عمل بشأن النتائج االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة           )ب(
  ؛)ترينيداد وتوباغو(، ترأسها السيد كيشان كومارسنغ )عمل بايل
تحديات املطروحة فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ         حلقة عمل بشأن الفرص املتاحة وال       )ج(

  .  ترأستها مقررة الفريق العامل املخصص،يف القطاع الزراعي
                                                      

 .٢٦، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/17الوثيقة  )٥(

 .FCCC/SB/2009/INF.3، وFCCC/SB/2009/INF.2، وFCCC/SB/2009/INF.1الوثائق  )٦(
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لفريـق  ا هبدف إرشـاد   عنها يف حلقات العمل      يت أُعرب آلراء ال ل موجزات رؤساء حلقات العمل     وأعد  - ١٩
 يف شـكل    املوجزاتوصدرت تلك    .املسائل تلكبشأن كل مسألة من     خالل الدورة   العامل املخصص يف عمله     
  .اخلامسة عنها أثناء الدورة اليت أُعرب موجز الرئيس لآلراء إىل ضاف وست)٧(ورقات غرف اجتماعات

الرؤساء والرؤساء املشاركون ألفرقة االتصال تقارير شفوية بـشأن أعمـال أفرقـة              عرضويف اجللسة الثانية،      -٢٠
وأشار رئيس الفريق العامل املخصص إىل أن هذه        .  ركز كل فريق من األفرقة أعماله عليها       االتصال واملواضيع احملددة اليت   

   .التقارير الشفوية ستكون أساس موجز الرئيس لآلراء اليت أُعرب عنها واليت ستتضمن التقدم احملرز يف أفرقة االتصال
 وجه الرئيس اهتمام املندوبني إىل آخر العروض املقدمة مـن األطـراف والـواردة يف    ويف اجللسة ذاهتا،    - ٢١

  .FCCC/AWGLCA/2009/Misc.1/Add.4  الوثيقة

 .على عملهم القيِّم هااركني، وميسري املشهاءرؤساء أفرقة االتصال ورؤسا و،رؤساء حلقات العمل شكر الرئيسو  -٢٢

   مسائل أخرى-  رابعاً
  )ألعمال من جدول ا٤البند (

  املداوالت  - ١

 ٨ و مـارس / آذار ٢٩ البند يف جلستيه األوىل والثانية املعقودتني يف         انظر الفريق العامل املخصص يف هذ       - ٢٣
  . على التوايلأبريل/نيسان

أن يبقي    يف دورته الرابعة   رئيسهإىل   طلبالفريق العامل املخصص    أن  ب ذكّر الرئيس    ، اجللسة األوىل  يفو  - ٢٤
 قيد االستعراض بالتـشاور مـع األطـراف    ٢٠٠٩ إىل ختصيص وقت إضايف لالجتماعات يف عام     مسألة احلاجة 

ويف اجللسة ذاهتا، وافق الفريق العامل املخصص على النظر يف هذا  .)٨(مكتب مؤمتر األطراف واألمني التنفيذي  ومع
ـ . رئيس ونائب الرئيس بتيسريهاال يقوم  يف مشاورات غري رمسية   البند   ق العامـل املخـصص أيـضاً    ووافق الفري
 الـرئيس  يقـوم    السادسة يف مشاورات غري رمسية    النظر يف تنظيم العمل املتعلق بالنص التفاوضي يف دورته            على

  .الرئيس بتيسريها  ونائب
 أُجريت مـشاورات    ، على طلب األطراف   بناًء العامل املخصص بأنه،     أعلم الرئيس الفريق  ،  ويف اجللسة الثانية    - ٢٥

أن ختصيص وقت إضايف لالجتماعات بالتزامن مع املشاورات اليت أجراها رئيس الفريق العامل املخصص              بشغري رمسية   
ونظر . بشأن املسألة نفسها   للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو           

  . واعتمدها بصيغتها املعدلة أثناء اجللسةاليت اقترحها الرئيس  )٩(الفريق العامل املخصص يف االستنتاجات

                                                      

، FCCC/AWGLCA/2009/CRP.2، وFCCC/AWGLCA/2009/CRP.1الوثـــــــــــائق  )٧(
 .FCCC/AWGLCA/2008/CRP.3و

 .٢٨، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/17الوثيقة  )٨(

 .FCCC/AWGLCA/2009/L.2الوثيقة  )٩(
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ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف، مبن فيهم، واحد تكلم باسم جمموعة بلدان أمريكا                  - ٢٦
  .الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  االستنتاجات - ٢

، ٢٠٠٩ لعام   العملرابعة بشأن برنامج    أشار الفريق العامل املخصص إىل االستنتاج الذي خلص إليه يف دورته ال             -٢٧
 ٢٠٠٩والذي طلب فيه الفريق إىل رئيسه أن يبقي مسألة احلاجة إىل ختصيص وقـت إضـايف لالجتماعـات يف عـام                      

إجراءات قد يتعني   االستعراض بالتشاور مع األطراف ومع مكتب مؤمتر األطراف واألمني التنفيذي، وأن يقترح أية               قيد
كفل املشاركة الفعالة جلميع األطراف، وخباصة األطراف من البلدان         بطريقة ت امل املخصص   يتخذها الفريق الع    أن

 من األمني التنفيذي بشأن مسألة توافر مرافق        وافيةأن رئيسه قد حصل على معلومات       الفريق   الحظو .)١٠(النامية
ات مـع األطـراف     استهل على هذا األساس مـشاور     أنه  ، و ٢٠٠٩وخدمات إضافية خاصة باملؤمترات يف عام       

وأكمل هذه املشاورات يف أثناء الـدورة،        )١١( اخلامسة اليت أعدها بشأن دورته   خالل مذكرة السيناريوهات      من
  .حرز من تقدمأبلغ مكتب مؤمتر األطراف مبا أُ  كما

لتمكني مؤمتر األطراف من بلوغ     الذي يتعني عليه االضطالع به      عمل  الم الفريق العامل املخصص     وإذ قيَّ   - ٢٨
 متفق عليها يف دورته اخلامسة العشرة وفقاً خلطة عمل بايل، خلـص إىل أن ختـصيص وقـت إضـايف                     حصيلة

 عشرة ملؤمتر   اخلامسةلالجتماعات يف الفترات اليت تتخلل الدورات اليت حددت مواعيدها بالفعل إىل غاية الدورة              
، التـاليني  الناشطني إىل األمانة أن تنظم      طلب الفريق لذا  .  إمتام أعماله بنجاح   يتيح له  من شأنه أن     )١٢(األطراف

 : ملشاركة يف عملية االتفاقية اإلطاريةبا  اخلاصبتوافر متويل إضايف وموارد كافية يف الصندوق االسئتماين  رهناً

 أغسطس يف بون بأملانيا؛/ آب١٤ إىل ١٠اجتماع غري رمسي يف الفترة من   )أ(

نـوفمرب يف  / تشرين الثـاين ٦ إىل ٢صص يف الفترة من دورة سابعة مستأنفة للفريق العامل املخ       )ب(
 .)١٣( وقت ممكنأقربمكان حيدد يف 

                                                      

 .٢٨، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/17الوثيقة  )١٠(

 .FCCC/AWGLCA/2009/2الوثيقة  )١١(

  / حزيـران  ١٢ إىل   ١عقد الدورة السادسة للفريق العامل املخصص يف بون بأملانيا يف الفترة مـن              سُت )١٢(
 تـشرين   ٩سـبتمرب إىل    / أيلـول  ٢٨عقد الدورة السابعة للفريق يف بانكوك بتايلند يف الفترة مـن            ، وستُ ٢٠٠٩يونيه  
 ١٨ إىل   ٧عقد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف كوبنهاغن بالدامنرك يف الفترة مـن              ، وستُ ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

 .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

أن مرافق املؤمترات يف بون ويف أماكن أخرى تابعـة لألمـم            بأبلغت األمانة الفريق العامل املخصص       )١٣(
 . الفترةتلكاملتحدة لن تكون متاحة يف 
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وأحاط الفريق العامل املخصص علماً مبعلومات مقدمة من األمني التنفيذي بشأن نوع خدمات املؤمترات                - ٢٩
 : ما يلييستخلص هوأكد الفريق أن .م عادة يف االجتماعات غري الرمسيةقدَّاليت ُت

يبت الفريق العامل املخصص يف تنظيم أعمال االجتماع غري الرمسي والدورة السابعة املستأنفة             س  )أ(
 أعاله يف دورته السادسة ويف اجلزء األول من دورته السابعة، على التـوايل، كمـا                ٢٨املشار إليهما يف الفقرة     

 مجيع جوانب خطة عمل بايل؛ على حنو متوازنوسياق هذا السيتناول يف 

 ؛ وأثناءهاتاح حيز زمين للتنسيق اإلقليمي قبل االجتماعات املذكورة أعالهسي  )ب(

ستتاح الترمجة الشفوية لالجتماع غري الرمسي على أساس استثنائي وبدون اإلخالل باملمارسـة               )ج(
 ؛ االتفاقية اإلطاريةاملعمول هبا على صعيداالعتيادية 

تـسجيل  نظمات املراقبة ووسائط اإلعالم إمكانية فيما يتعلق باالجتماع غري الرمسي، سيتاح للم       )د(
 ؛٤- م أ/١٨وحضور االجتماعات وفقاً للممارسة احلالية، مبا يف ذلك املمارسة الواردة يف املقرر  نفسها

تلزم لالجتماع غري الرمسي أو الدورة السابعة املستأنفة يف قد ستعمل األمانة على إتاحة أية وثائق   )ه(
 . الوثائقموعد االجتماع أو الدورة اللذين ستقدم فيهما  بأسبوعني ذلكسن أن يسبقيستحو ، وقت ممكنأقرب

  وأشار الفريق العامل املخصص إىل أنه بالنظر إىل الطبيعة غري الرمسية لالجتماع الذي سيعقد يف الفتـرة                   - ٣٠
 السابعة للفريق   أغسطس، فكل مقررات أو استنتاجات مطلوبة قبل اجلزء األول من الدورة          / آب ١٤ إىل   ١٠من  

  .بت فيها يف الدورة السادسة للفريقفيما يتعلق بتنظيم هذه الدورة أو بأعماهلا التحضريية ينبغي أن ُي

  لدورةأعمال ابالتقرير املتعلق  - خامساً 
  )األعمال من جدول ٥البند (

ع التقريـر املتعلـق      يف مشرو  أبريل/ نيسان ٨ الثانية املعقودة يف     جلستهيف   نظر الفريق العامل املخصص     - ٣١
 بأن تكمـل   على مقترح من الرئيس،      بناًء ةللمقرر ويف اجللسة نفسها، أذن الفريق    .  واعتمده )١٤(اخلامسةبدورته  

 . الرئيسوبتوجيه من األمانة  منالتقرير املتعلق بالدورة، مبساعدة

 اختتام الدورة - سادساً 

ندوبني كما شكر الرئيس امل   .  واألمانة على عملهم   ةريف اجللسة الثانية، شكر الرئيس نائب الرئيس واملقر         - ٣٢
 والصني، وثان باسم جمموعة ٧٧ل  جمموعة ا باسم ممثل تكلممنهم، طرفاً ١٦وأدىل ببيانات ممثلو  .على مسامهاهتم

  باسم اجلماعة  رابع باسم أقل البلدان منواً، وخامس      حتالف الدول اجلزرية الصغرية، و     السالمة البيئية، وثالث باسم   
 ديلكما أُ . وسادس باسم جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب        ،   فيها  األعضاء والدولاألوروبية  
 باسم املنظمات غري احلكومية لنقابات العمال، ومنظمات الشعوب األصلية، واملنظمات غري احلكوميـة              ببيانات
  .باسم وفد الشبابو، البيئية

                                                      

 .FCCC/AWGLCA/2009/L.1الوثيقة  )١٤(
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  رفقامل

  ّدت للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوينالوثائق اليت أُِع
  اخلامسةالطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته 

  الوثائق اليت أُعدت للدورة

FCCC/AWGLCA/2009/1 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/AWGLCA/2009/2 مذكرة مقدمة من الرئيس .اخلامسةالدورة هات بشأن مذكرة سيناريو  

FCCC/AWGLCA/2009/3  للفريق العامل املخصص الرابعة الدورة أثناء عنها املعربآلراء اموجز 
مذكرة مقدمة . املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

 من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2009/4 

(Parts I and II) 

  مذكرة مقدمة من الرئيس. تفق عليهاإجناز خطة عمل بايل وعناصر احلصيلة امل

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.1 

and Add.1-3 and Add.4 and 

Add.4/Corr.1 

Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 

of the Bali Action Plan.  Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.2 Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 

of the Bali Action Plan. Submissions from intergovernmental 

organizations 

FCCC/AWGLCA/2009/L.1 مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين  
 الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن دورته اخلامسة

FCCC/AWGLCA/2009/L.2 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. مسائل أخرى  

FCCC/AWGLCA/2009/CRP.1 Workshop on economic and social consequences of response 

measures. Report by the chair of the workshop 

FCCC/AWGLCA/2009/CRP.2 Report on the workshop on opportunities and challenges for 

mitigation in the agricultural sector.  Summary by the chair of 

the workshop 

FCCC/AWGLCA/2009/CRP.3 Workshop on subparagraphs 1 (b) (i) and 1 (b) (ii) of the Bali 

Action Plan. Report by the chair of the workshop 
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  الدورةوثائق أخرى معروضة على 
FCCC/AWGLCA/2008/17        ل األجـل  تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطوي

 ١ يف الفترة من بوزنان املعقودة يف الرابعة دورته مبوجب االتفاقية عن
  ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١٠إىل 

FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1 منقحةمذكرة .  من خطة عمل بايل١ الفقرة أفكار ومقترحات بشأن 
 من الرئيس

FCCC/TP/2008/8            التحديات والفرص يف جمال التخفيف من آثار تغري املناخ يف القطاع
 ورقة تقنية. الزراعي

FCCC/SB/2009/INF.1 Advance report on a strategy paper for the long-term 
perspective beyond 2012, including sectoral approaches, to 
facilitate the development, deployment, diffusion and 
transfer of technologies under the Convention. Note by the 
Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2009/INF.2 Advance report on recommendations on future financing 
options for enhancing the development, deployment, diffusion 
and transfer of technologies under the Convention. Note by 
the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2009/INF.3 Advance report on performance indicators to monitor and 
evaluate the effectiveness of the implementation of the 
technology transfer framework.  Note by the Chair of the 
Expert Group on Technology Transfer 

 -  -  -  -  - 


