
  االتفاقية اإلطارية
  اخبشأن تغري املن

    األمم املتحدة  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.09-61016    120509    120509 

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية   

  السادسةالدورة 
  ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٢- ١، بون

  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
  ئل التنظيميةاملسا

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
  *مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي

   جدول األعمال املؤقت- أوالً 
  .افتتاح الدورة  - ١

  :املسائل التنظيمية  - ٢

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

لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن         التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام         - ٣
  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢وحىت عام 

  شتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛املرؤية ال )أ(

                                                      

 .دةالستكماهلا قبل املهلة احملد  لعدم كفاية الوقتنظراً  احملددوعدامل بعدقُدِّمت هذه الوثيقة    *
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   التخفيف من آثار تغيُّر املناخ؛بشأنالدويل املعزَّز /العمل الوطين )ب(
  ر املناخ؛ التكيف مع تغيُّبشأنالعمل املعزَّز  )ج(
 تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من آثار          بشأنالعمل املعزَّز    )د(

  تغري املناخ والتكيف معه؛
  من تخفيفالب العمل املتعلق دعم  لالعمل املعزَّز من أجل إتاحة املوارد املالية واالستثمار          )ه(

  .ولوجيآثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكن

  .مسائل أخرى  - ٤

  .التقرير املتعلق بأعمال الدورة   - ٥

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

 وما بعده، ٢٠١٢الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عام    
وقرر املـؤمتر أن    .  دورته اخلامسة عشرة    هذا الصدد يف   من أجل التوصل إىل نتائج متَّفَق عليها واعتماد مقرر يف         

تتوىل إجراء هذه العملية هيئة فرعية يف إطار االتفاقية ُتعَرف باسم الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين                 
  .٢٠٠٩، وأن ُينهي هذا الفريق أعماله يف عام )فريق العامل املخصصال(الطويل األجل مبوجب االتفاقية 

 ١٢اجلمعـة    إىل   يونيـه /حزيران ١ من االثنني     للفريق العامل املخصص ابتداءً    السادسةعقد الدورة   سُتو  - ٢
 واهليئة  هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    لكل من ا   الثالثني باالقتران مع الدورة     ،٢٠٠٩يونيه  /حزيران

االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق    للفريق العامل املخصص للنظر يف     الثامنةالفرعية للتنفيذ، والدورة    
  .األول مبوجب بروتوكول كيوتو

   شروح جدول األعمال املؤقت-  ثالثاً
   افتتاح الدورة- ١

فندق ، يف   ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١ ثننياال للفريق العامل املخصص يوم      السادسةسيفتتح الرئيس الدورة      - ٣
  .ماريتيم يف بون، أملانيا

  املسائل التنظيمية - ٢

  إقرار جدول األعمال )أ(  

  .  املؤقت إلقراره الدورةعرض جدول أعمالسُي  - ٤

FCCC/AWGLCA/2009/6 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 
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  تنظيم أعمال الدورة )ب(  

وافق الفريق العامل املخصص، يف دورته األوىل، على تنظيم أعمال دوراته بطريقة تتيح ما يكفي     :اخللفية  - ٥
 متكني مؤمتر األطراف من التوصل إىل نتائج متَّفق عليها واعتماد مقرر يف             ترمي إىل  مفاوضات    إلجراء من الوقت 

  .)١(دورته اخلامسة عشرة

 سـيناريو الـدورة    بـشأن (FCCC/AWGLCA/2009/7)ذكرة وأعد رئيس الفريق العامل املخصص م   - ٦
االطالع على السيناريو الوارد يف املذكرة ملعرفة املزيـد مـن املعلومـات              وُيرجى من أعضاء الوفود    .السادسة

  .تنظيم أعمال الدورةب واملقترحات املتعلقة

سـيطلب  و. ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١وسيعقد الفريق العامل املخصص جلسة افتتاحية عامة يوم االثنني            - ٧
رجى من ممثلي الوفود إجياز بياناهتم الـشفوية إىل         وُي . جمموعات األطراف الرئيسية   باسمببيانات  اإلدالء  الرئيس  

كما يرجى من   . أقصى حد ممكن وتقدمي نسخة ورقية إىل موظفي املؤمترات سلفاً لتيسري عمل املترمجني الشفويني             
  . مجيع املندوبني إحضار نسخ منهاوزيعها علىلتالراغبني يف تقدمي بيانات خطية 

 املوقع اإللكتروين التفاقية األمـم  يفوُتدعى األطراف إىل الرجوع إىل اللمحة العامة عن الدورة اليت ترد          - ٨
 الربنامج اليومي الذي ُينشر أثناء الدورة، وذلك لالطالع علـى اجلـدول   وإىل املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ   

  .ملفصل واحملدَّث ألعمال الفريق العامل املخصصالزمين ا

 بأن تنتهي اجللسات يف األحوال      )٢( الفرعية للتنفيذ قد أوصت يف دورهتا الرابعة والعشرين        اهليئةوكانت    - ٩
 ٠٠/٢١، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر اجللسات إىل الساعة            ٠٠/١٨العادية حبلول الساعة    

  .نظَّم دورة الفريق العامل املخصص احلالية وفقاً لذلكوسُت. كحد أقصى

  .سُيدعى أعضاء الفريق العامل املخصص إىل االتفاق على هنج تنظيم أعمال الدورة :اإلجراء  - ١٠

FCCC/AWGLCA/2009/6 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/AWGLCA/2009/7 مذكرة مقدمة من الرئيس. السادسةالدورة   سيناريومذكرة بشأن 

  

                                                      

   .٢٤، الفقرة  FCCC/AWGLCA/2008/3الوثيقة   )١(
  .١٠٢، الفقرة  FCCC/SBI/2006/11الوثيقة   )٢(
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التعاوين  التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل  - ٣
  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢الطويل األجل من اآلن وحىت عام 

  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل )أ(  

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

  ر املناخالعمل املعزَّز للتكيف مع آثار تغيُّ )ج(  

 العمل املتعلق  تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم      من أجل ز   املعزَّ العمل )د(  
  التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معهب

ملالية واالستثمار لدعم إجراءات    العمل املعزَّز من أجل إتاحة املوارد ا       )ه(  
   املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجيتغريآثار من تخفيف ال

دعا الفريق العامل املخصص، يف دورته األوىل، رئيسه إىل إعداد موجزات لآلراء املُعَرب عنها يف  :اخللفية  - ١١
ويرد املوجز الذي أعده الرئيس لآلراء املعرب عنها يف         . )٣(سياق تبادل اآلراء فيما بني األطراف خالل الدورات       

 .FCCC/AWGLCA/2009/9 يف الوثيقة اخلامسةالدورة 

ودعا الفريق العامل املخصص، يف دورته الثالثة، مجيع األطراف إىل أن تقدم يف أقرب وقت ممكن املزيد                   - ١٢
كن األطراف من استعراض وتقييم نطاق وتقدم       من املقترحات بشأن حمتوى وصياغة النتائج املتفق عليها لكي تتم         

  .)٤(املفاوضات يف الدورة السادسة للفريق

ودعا الفريق العامل املخصص يف دورته الرابعة إىل أن يقوم الرئيس، حتت مسؤوليته املباشرة، بإعداد نص   - ١٣
 ق يف دورته اخلامسة، مستنداًتفاوضي ينظر فيه الفريق يف دورته السادسة، على أن يضع يف االعتبار مداوالت الفري

اليت ُيشار   (FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1يف ذلك إىل األفكار واملقترحات املقدمة من األطراف والوثيقة          
 ٢٤، وأن يضع يف االعتبار الورقات اإلضافية املقدمـة مـن األطـراف حـىت                )‘وثيقة التجميع   ‘  بإليها الحقاً   

 ص املذكور مجيع جوانب خطة عمل بايل بطريقة متوازنة، وأال ينسب          وجيب أن يتضمن الن   . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
 املتفـق   النتائج بلغة ال حتدد مسبقاً الشكل الذي ستتخذه         تكون صياغته أن  ، و األفكار واملقترحات إىل مصادرها   

ص  ويرد الـن   .)٥(الدورة األمانة يف وقت مناسب، ويفضل أن يكون ذلك قبل أسبوعني من انعقاد              ، وتتيحه عليها
 ٥، وقد روعيت فيه الورقات املستلمة حىت     FCCC/AWGLCA/2009/8 الذي أعده الرئيس يف الوثيقة       يالتفاوض

  . ٢٠٠٩مايو /أيار
                                                      

  .٢٦ و٢٢، الفقرتان FCCC/AWGLCA/2008/3الوثيقة   )٣(
 .٣٣الفقرة ، FCCC/AWGLCA/2008/12الوثيقة   )٤(

 .٢٧و ٢٦، الفقرتان FCCC/AWGLCA/2008/17الوثيقة   )٥(
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وأفاد رئيس الفريق العامل املخصص يف رسالة موجهة إىل الدورة اخلامسة بأن على الفريـق النظـر يف                    - ١٤
 وتعرض املعلومات الواردة من األطراف مؤخراً. )٦(اسبة من عملهالصيغة القانونية للنتائج املتفق عليها يف مرحلة من

  .  من اخليارات بشأن صيغة هذه النتائجعدداً

سيطلب من الفريق العامل املخصص تسريع املفاوضات اليت جيريها بشأن املضمون املوضـوعي             : اإلجراء  - ١٥
كار واملقترحات املقدمة من األطراف، ووثيقـة       للنتائج املتفق عليها، والنظر يف صيغتها القانونية على أساس األف         

  .النص التفاوضي الذي أعده الرئيسالتجميع و

FCCC/AWGLCA/2009/7   مذكرة مقدمة من الرئيس. السادسةسيناريو الدورة بشأن مذكرة 

FCCC/AWGLCA/2009/8 مذكرة مقدمة من الرئيس: النص التفاوضي 

FCCC/AWGLCA/2009/9    ُللفريـق   اخلامسةعرب عنها خالل الدورة     موجز لآلراء اليت أ 
العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب         

 مذكرة مقدمة من الرئيس. االتفاقية

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.4         من خطة   ١أفكار ومقترحات بشأن العناصر الواردة يف الفقرة 
  الورقات املقدمة من األطراف. عمل بايل

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.5         من خطة   ١أفكار ومقترحات بشأن العناصر الواردة يف الفقرة 
 الورقات املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية. عمل بايل

  مسائل أخرى- ٤

 .ستبحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة  - ١٦

  التقرير املتعلق بأعمال الدورة- ٥

 مشروع تقرير بشأن أعمال الدورة لكي يعتمـده الفريق العامل املخصص يف            سيجري إعـداد  :اخللفية  - ١٧
 .هناية الدورة

سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذن للمقرِّر باستكمال التقريـر              :اإلجراء  - ١٨
  .بعد الدورة استناداً إىل توجيهات الرئيس ومبساعدة من األمانة

                                                      

 .٤٦الفقرة ، FCCC/AWGLCA/2009/4, Part Iالوثيقة   )٦(
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  املرفق

   للفريق العامل املخصصاليت أُِعدت للدورة السادسةالوثائق 
   املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الوثائق اليت أُِعدت للدورة

FCCC/AWGLCA/2009/6 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

FCCC/AWGLCA/2009/7  مذكرة مقدمة من الرئيس  .دسةالساسيناريو الدورة بشأن مذكرة  

FCCC/AWGLCA/2009/8 مذكرة مقدمة من الرئيس: النص التفاوضي  

FCCC/AWGLCA/2009/9            موجز لآلراء اليت أُعرب عنها خالل الدورة اخلامسة للفريق العامـل
مذكرة . املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  مقدمة من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.4         من خطة عمـل     ١أفكار ومقترحات بشأن العناصر الواردة يف الفقرة 
  الورقات املقدمة من األطراف. بايل

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.5         من خطة عمـل     ١أفكار ومقترحات بشأن العناصر الواردة يف الفقرة 
  الورقات املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية. بايل

   معروضة على الدورةوثائق أخرى

FCCC/AWGLCA/2009/4 (Parts I 

and II) 
مـذكرة مقدمـة    .  املتفق عليها  النتائجإجناز خطة عمل بايل وعناصر      

  من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2009/5  لفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل       تقرير ا
 ٢٩بون يف الفترة من  عن دورته اخلامسة، املعقودة يف مبوجب االتفاقية

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل /آذار

FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1      مذكرة منقحة  .  من خطة عمل بايل    ١أفكار ومقترحات بشأن الفقرة
  مقدمة من الرئيس

 ـ ـ ـ ـ ـ


