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(A)     GE.09-62383    100809    110809 

  ل املخصص املعين بالعمل التعاوينالفريق العام
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية   

  يل األجلين بالعمل التعاوين الطوتقرير الفريق العامل املخصص املع
  مبوجب االتفاقيـة عـن أعمال دورته السادسة املعقودة يف بون يف

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ إىل ١من الفترة 

  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٣- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة - أوالً 
  ٣  ١١- ٤    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية - ثانياً 

  ٣  ٥- ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إقرار جدول األعمال-  ألف  
  ٤  ١١- ٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تنظيم أعمال الدورة- باء   

التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمـل             - ثالثاً 
 وما بعده، بتناول مجلة     ٢٠١٢التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عام        

    ٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٣البند : (أمور منها
  ة املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل الرؤي    

  الدويل املعزَّز بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ/العمل الوطين  
  العمل املعزَّز بشأن التكيف مع تغري املناخ

العمل املعزَّز بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق         
  بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه
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  )تابع (وياتاحملت

  الصفحة  ـراتـالفق  

العمل املعزَّز بشأن إتاحة املوارد املالية واالستثمار لـدعم العمـل           
املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيـف معـه والتعـاون            

  ٥  ٢١- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التكنولوجي
  ٨  ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٤البند (مسائل أخرى   - رابعاً 

  ٨  ٢٣  . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٥البند ( الدورة  التقرير املتعلق بأعمال- خامساً 
  ٨  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اختتام الدورة - سادساً 

  املرفق

الوثائق اليت أُعدت للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب 
  ٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االتفاقية يف دورته السادسة
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   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

مل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة          االسادسة للفريق الع  ُعقدت الدورة     - ١
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ إىل ١يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا يف الفترة من ) الفريق العامل املخصص(

مرحبـاً جبميـع   ، )مالطة(رئيس الفريق العامل املخصص، السيد مايكل زاميت كوتاجار  الدورة  وافتتح    - ٢
بصفته نائباً لرئيس الفريق العامل     ) الربازيل(كما رحب بالسيد لويز ألربتو فيغرييدو ماتشادو        . األطراف واملراقبني 

  .اًمقرر) باراغواي(املخصص، وبالسيدة ليليان بورتّيو 

 يف دورته اخلامـسة،     املكلف هبا وأشار رئيس الفريق العامل املخصص إىل أن الفريق قد أهنى سلسلة حلقات عمله                -٣
ورحب به مـؤمتر   )١(وأنه اآلن بصدد االنتقال إىل أسلوب التفاوض الكامل، وفقاً ملا اتفق عليه أعضاء الفريق يف دورته الثالثة              

ودعا رئيس الفريق العامل املخصص األطراف إىل تناول حمتوى وشكل النتائج املتفـق             . )٢(األطراف يف دورته الرابعة عشرة    
  .  الدورة السادسة للفريقأثناء يؤدي إىل إحراز تقدم حقيقي من شأنه أناً أن التركيز على احملتوى املوضوعي عليها، مؤكد

   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

 نظر الفريق العامل املخصص يف مذكرة مقدمة من األمني          يونيه،/ حزيران ١يف اجللسة األوىل املعقودة يف        - ٤
  . (FCCC/AWGLCA/2009/6)التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  :ويف اجللسة ذاهتا، أُقر جدول األعمال على النحو التايل  - ٥

  .افتتاح الدورة  - ١  
  :املسائل التنظيمية  - ٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(      
  .عمال الدورةتنظيم أ  )ب(      

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

                                                      

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

 .١٤- م أ/١املقرر  )٢(
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  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛  )أ(  
  فيف من آثار تغري املناخ؛الدويل املعزَّز بشأن التخ/العمل الوطين  )ب(    
  العمل املعزَّز بشأن التكيف مع تغري املناخ؛  )ج(    

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

ملتعلـق  العمل املعزَّز بشأن إتاحة املوارد املالية واالسـتثمار لـدعم العمـل ا            )ه(  
  .بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي

  .مسائل أخرى  - ٤
  .التقرير املتعلق بأعمال الدورة  - ٥

   تنظيم أعمال الدورة- باء 
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

ول األعمـال    من جد  ٣عند افتتاح الدورة، اقترح الرئيس أن يبدأ الفريق العامل املخصص بتناول البند               - ٦
  .ووافق الفريق العامل املخصص على تنظيم األعمال املقترح. ٥ و٤و) ب(٢بعد ذلك البنود و

. يونيـه / حزيران١أثناء جلسته األوىل املعقودة يف ) ب(٢ونظر الفريق العامل املخصص يف البند الفرعي        - ٧
رض على الدورة، واليت ترد يف الوثيقـة        واسترعى الرئيس انتباه الوفود إىل مذكرة السيناريوهات اليت أُعدت للع         

(FCCC/AWGLCA/2009/7).  

ويف اجللسة ذاهتا، دعا الرئيس الفريق العامل املخصص إىل قراءة أوىل للنص التفاوضي الوارد يف الوثيقة                  - ٨
(FCCC/AWGLCA/2009/8)               يف جلسات عامة غري رمسية، مزودة بالترمجة الشفوية وُيتـاح االشـتراك فيهـا 

 اليت هلا مركز املراقب، بغية تيسري النظر املتوازن يف األفكار واملقترحات املقدمة من األطراف فيما يتعلق للمنظمات
  .  بينهاصالت املشتركةمبا يسمح بإجراء استعراض عام لل) ١٣- م أ/١املقرر (جبميع جوانب خطة عمل بايل 

ىل مرحلة ثانية يف إعداد النص، جيري فيها النظر     واقترح الرئيس أيضاً االنتقال بعد اختتام القراءة األوىل إ          - ٩
  . ووافق الفريق العامل املخصص على تنظيم األعمال املقترح. التفصيلي يف العناصر احملدَّدة خلطة عمل بايل

ووافق الفريق العامل املخصص يف اجللسة نفسها على عقد مشاورات غري رمسية يتوىل الرئيس تيسريها من                  - ١٠
طراف من تبادل اآلراء بشأن الشكل القانوين أو األشكال القانونية اليت ستتخذها النتيجة املتفق عليها، أجل متكني األ

مع األخذ يف االعتبار االلتزام السياسي الذي تعهدت به مجيع األطراف يف خطة عمل بايل بالتمكني مـن التنفيـذ                    
  .  وما بعده٢٠١٢آلن وحىت عام من االطويل األجل الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين 
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ووافق الفريق العامل املخصص كذلك على النظر يف تنظيم مزيد من األعمال، مبا يف ذلك تنظيم العمل يف   - ١١
، واجلزء األول مـن الـدورة   ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤ إىل ١٠االجتماع غري الرمسي الذي سيعقد يف الفترة من      

  .ل املخصص، ويف املشاورات غري الرمسية اليت يتوىل الرئيس أو نائب الرئيس تيسريهاالسابعة للفريق العام

التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية         - ثالثاً 
عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت         

  : وما بعده، بتنـاول مجلـة أمـور منـها          ٢٠١٢عام  
  )ال من جدول األعم٣البند (    

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

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

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

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

  )من جدول األعمال) 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 (

 ١٢ و١نظر الفريق العامل املخصص يف هذه البنود الفرعية معاً يف جلـستيه األوىل والثانيـة املعقـودتني يف             - ١٢
 (FCCC/AWGLCA/2009/8) و (FCCC/AWGLCA/2009/7)وقد ُعرضت عليه الوثائق     . يونيه على التوايل  /حزيران

ــاين  ((FCCC/AWGLCA/2009/Misc.4) و(FCCC/AWGLCA/2009/9)و ــزءان األول والث ، 2 وAdd.1و) اجل
  .(FCCC/AWGLCA/2009/Misc.5)و

ويف اجللسة األوىل، ذكَّر الرئيس بأن الفريق العامل املخصص طلب إىل رئيسه يف دورته الرابعة القيـام،                   - ١٣
فكـار ومقترحـات    على مسؤوليته، بإعداد نص تفاوضي ينظر فيه الفريق خالل دورته السادسة، يرتكز على أ             

، ويأخذ يف االعتبار مداوالت الفريق العامل املخصص        (FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1)األطراف والوثيقة   
عرض و. )٣(٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ يف موعد أقصاهيف دورته اخلامسة واملعلومات اإلضافية الواردة من األطراف 

  ). أعاله٨ الفقرة املشار إليه يف(الرئيس على الوفود هذا النص التفاوضي 

                                                      

 .FCCC/AWGLCA/2008/17 من الوثيقة ٢٧ و٢٦الفقرتان  )٣(
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 والـصني،   ٧٧ل  طرفاً، منهم ممثل تكلم باسم جمموعة ا       ٣٢ويف اجللسة األوىل أيضاً، أدىل ببيانات ممثلو          - ١٤
وثاٍن باسم أقل البلدان منواً، وثالث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، ورابع باسم اجملموعة األفريقية، وخامس        

ألعضاء فيها، وسادس باسم جمموعة السالمة البيئية، وسابع باسـم اجملموعـة            باسم اجلماعة األوروبية والدول ا    
والـصناعة، واملنظمـات غـري      لقطاعي األعمال   ببيانات باسم املنظمات غري احلكومية      مت اإلدالء   كما  . اجلامعة

  .احلكومية البيئية، ومنظمات الشعوب األصلية، واملنظمات غري احلكومية لنقابات العمال

 جلسة عامة غري    ١٢من جدول األعمال، عقد الفريق العامل املخصص        ) ب(٢اُتفق عليه مبوجب البند     وكما    - ١٥
وقـدَّمت  . رمسية إلجراء قراءة أوىل للنص التفاوضي، وملواصلة العمل املتعلق بالنص مبزيد من التفصيل يف قراءة ثانيـة                

 هيكل النص وحمتواه، وأبدت حتفظات واعتراضات األطراف خالل هذه اجللسات العامة غري الرمسية تعليقات عامة على
  . أثناء الدورةتقدمي املدخالت على النص  يسرها على بعض عناصر النص، واقترحت إضافات وتعديالت

ويف اجللسة الثانية، أبلغ الرئيس األطراف أن األمانة سوف تتيح نصاً تفاوضياً منقحاً حيتوي على مجيـع                   - ١٦
  .)٤( على النص املقترح من الرئيسالدورةطراف أثناء املدخالت اليت قدمتها األ

 أعـاله   ١٠ويف اجللسة الثانية أيضاً، أشار الرئيس إىل أن املشاورات غري الرمسية املشار إليها يف الفقرة                  - ١٧
أدت إىل تبادل مفيد بشأن الشكل القانوين أو األشكال القانونية للنتيجة املتفق عليها املتوخاة يف خطة عمل بايل،             

  . لآلراء، وأتاحت فرصة لتوضيح اجلوانب اإلجرائية

املشار ويف اجللسة الثانية كذلك، عرض الرئيس نتائج املشاورات غري الرمسية اليت توىل الرئيس تيسريها،                 - ١٨
ذه املشاورات،  وخلَّص الرئيس تصوره بشأن حصيلة ه     .  أعاله املعنية بتنظيم مزيد من األعمال      ١١ يف الفقرة    إليها

  :على النحو التايل

، سوف ينتقـل الفريـق العامـل        الدورةبعد القراءتني األوىل والثانية للنص التفاوضي يف هذه           )أ(  
  أغسطس؛/املخصص إىل املرحلة الثالثة من عمله بشأن النص التفاوضي يف اجتماعه املقرر عقده يف آب

.  جوانب خطة عمل بايل    ستوعب كل فرقة غري رمسية ت   سوف تتميز هذه املرحلة الثالثة بالعمل يف أ         )ب(  
ويلتقي فريقان على األكثر .  وتوافقهتوحيدهوسوف تنظر هذه األفرقة يف النص التفاوضي املنقح بغية تعديله مبا حيقق 

وسوف ُيتاح حضور هذه االجتماعات جلميع األطراف، وكذلك للمنظمات اليت هلا مركز املراقب             . يف وقت واحد  
وسوف تراعي اجلداول الزمنية الجتماعات األفرقة غري الرمسية الروابط املتبادلة بينها، وتضمن . املتبعةلممارسة وفقاً ل

  ؛قدر اإلمكان أال تلتقي األفرقة اليت تتناول مواضيع وثيقة الصلة ببعضها يف وقت واحد
التخفيف، وتطوير ونقل   سوف ُتسند األعمال إىل مخسة أفرقة غري رمسية معنية مبسائل التكيف، و             )ج(  

وبينما سُينظر إىل التخفيف نظرة متكاملة، سـوف        . ، والتمويل، والرؤية املشتركة   )مع بناء القدرات  (التكنولوجيا  
. من خطة عمل بايل إىل أفرقة فرعية مفتوحة العضوية) ب(١ُيسند العمل فيما يتعلق ببعض العناصر الواردة يف الفقرة 

من خطة عمل بايل للدراسة من قبل أفرقة ) ‘٦‘- ‘٣‘) (ب(١ئل املدرجة يف املرفق وبوجه خاص، سوف ختضع املسا
                                                      

 .FCCC/AWGLCA/2009/INF.1ُنشر هذا النص التفاوضي املنقح بوصفه الوثيقة  )٤(



FCCC/AWGLCA/2009/10 
Page 7 

ويسري تنظيم عمل هذه األفرقة الفرعية املعنية بالتخفيف على هنج الطرائق نفسها املبينة يف الفقرة الفرعيـة                 . مستقلة
  عمال هذه األفرقة؛وسوف يطلب الرئيس مساعدة نائب الرئيس وسائر الوفود من أجل تيسري أ. أعاله) ب(

ات عامة غري رمسية، هي جلسة      جلسسوف يتحدد إطار عمل هذه األفرقة غري الرمسية يف ثالث             )د(  
 منتصف جلسةوميكن االستفادة من . افتتاحية قصرية، وجلسة يف منتصف األسبوع لتقييم الوضع، وجلسة ختامية   

 متعددة اجلوانـب   بالنص ككل، والنظر يف مسات        املتصلة الشاملة" ويةيالبن"األسبوع للنظر يف املسائل اهليكلية أو       
وعقب اجتماع منتصف األسبوع، سيكون الرئيس مستعداً لعقد مشاورة غري رمسية من            . مثل الترتيبات املؤسسية  

  جديد بشأن الشكل القانوين للنتيجة املتفق عليها ولقضايا أخرى ميكن حتديدها؛
  األفرقـة   العامة غري الرمسية، وبقدر املستطاع أثناء جلسات         ترمجة شفوية أثناء اجللسات   ستتاح    )ه(  

  غري الرمسية؛
سوف يعرض الرئيس مقدماً مقترحات إضافية بشأن هيكل وجدول وطريقة عمـل اجتمـاع                )و(  

أغسطس، وذلك من خالل مذكرة سيناريو غري رمسية ُتتاح على املوقع الشبكي التفاقيـة األمـم املتحـدة                  /آب
وسوف . ومن شأن ذلك أن يساعد الوفود يف التخطيط ملشاركتهم يف أعمال االجتماع. غري املناخاإلطارية بشأن ت

اور ولن ميدَّد هذا احلد إال بالتش     . يراعي اجلدول الزمين املقترح احلد الزمين املعتاد للجلسات، وهو السادسة مساءً          
  على النحو الواجب مع األطراف؛

كة يف االجتماع غري الرمسي قد تطلب إىل الرئيس القيام بأعمال           من املفهوم أن األطراف املشار      )ز(  
وسوف يتشاور الرئيس مـع     . إضافية يف إطار التحضري للجزء األول من الدورة السابعة للفريق العامل املخصص           

  األطراف يف االجتماع غري الرمسي بشأن التحضري للدورة وتنظيم أعماهلا؛
  :يكرر الرئيس تصوراته التالية  )ح(  

  ال خيل تنظيم النصوص واألعمال املتصلة هبا بشكل النتيجة املتفـق عليهـا ألعمـال الفريـق                   ‘١‘
  العامل املخصص؛

  تظل العملية التفاوضية مفتوحة ملدخالت جديدة وحىت استكماهلا؛  ‘٢‘
وأخرياً، فإن حتول عمل الفريق العامل املخصص إىل أسلوب التفاوض الكامل يؤدي إىل عـدم                 )ط(  
ومن مث، فإن هذه املوجزات     .  الفريق العامل املخصص   أثناء دورات آلراء املقدمة   ل إعداد موجزات الرئيس     ضرورة

  . الالحقةلفريق العامل املخصصدورات ا أو الدورةلن يتم إعدادها هلذه 

 ويف اجللسة نفسها، قدمت رئيسة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيدة هـيلني بلـوم                - ١٩
التاسعة والعشرين، تقريراً شفوياً إىل الفريق العامل املخصص عـن          دورهتا  ، بناء على طلب اهليئة يف       )نيوزيلندا(

خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالـة  "التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل اهليئة مبوجب بند جدول األعمال املعنون   
وأفادت الرئيسة كذلك بأن اهليئة دعت الفريق املخصص إىل أن حييط           . )٥("ُنهج حلفز العمل  : الغابات يف البلدان النامية   

 نيابة عن رئيسة اهليئة     ،وأخرياً، حتدثت رئيسة اهليئة أيضاً    . تنفيذ االتفاقية يف دعم   املنهجية  ث واملراقبة   وعلماً بأمهية البح  
                                                      

 .FCCC/SBSTA/2008/13الوثيقة  من ٤٨الفقرة  )٥(
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رزتـه اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة           الوفود مبا أح   فأبلغت،  )إندونيسيا(الفرعية للتنفيذ السيدة ليانا براتاسيدا      
والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ من تقدم يف تطوير ونقل التكنولوجيا، مشرية إىل الدعوة اليت وجهتها اهليئتـان إىل            

نقـل  الفريق العامل املخصص للنظر، حبسب االقتضاء، يف املعلومات الواردة يف التقارير احلديثة لفريق اخلرباء املعـين ب                
  .التكنولوجيا

.  والـصني ٧٧ل جمموعة اباسم  أربعة أطراف، منهم طرف حتدث      ممثلو   ببيانات   ويف اجللسة نفسها، أدىل     - ٢٠
  .كما أدىل ببيان ممثل للمنظمة البحرية الدولية

، ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران١وأُخطرت األمانة أثناء الدورة بأن حكومة السلفادور اجلديدة، اليت تولت السلطة يف   - ٢١
 املقدمة  ورقات ال تساندو،  )٦(السابقة املقدمة من السلفادور فيما يتعلق خبطة عمل بايل        واألخرية  الورقات  ألغت  

غواتيماال، واجلمهورية الدومينيكية، وهندوراس، وبنما، ونيكاراغوا، اليت حتتوي على املعايري          باسم  من نيكاراغوا   
  .)٧(من خطة عمل بايل) ه- أ(١ليت تتناوهلا الفقرة احلالية هلذه األطراف ومواقفها بشأن القضايا ا

   مسائل أخرى- رابعاً 
  ) من جدول األعمال٤البند (

  .ظر فيهاُينمسائل أخرى أو طرح أية مل ُت  - ٢٢

   التقرير املتعلق بأعمال الدورة- خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

الفريق العامل املخصص يف مشروع التقرير املتعلق       يونيه، نظر   / حزيران ١٢يف اجللسة الثانية املعقودة يف        - ٢٣
ويف اجللسة ذاهتا، وبناء على اقتراح الرئيس، أذن الفريق العامل املخـصص             . واعتمده )٨(بأعمال دورته السادسة  

  . التقرير املتعلق بأعمال الدورة مبساعدة األمانة وبتوجيه من الرئيسستكملللمقررة بأن ت

   اختتام الدورة- سادساً 
. يونيه، شكر الرئيس نائب الرئيس واملقررة واألمانة على عملهم/ حزيران١٢يف اجللسة الثانية املعقودة يف   - ٢٤

 ٧٧ل  أطراف، منهم ممثل تكلم باسم جمموعة ا١٠وأدىل ببيانات ممثلو . كما شكر الرئيس املندوبني على مسامهاهتم
ث باسم أقل البلدان منواً، ورابع باسم اجملموعة األفريقية، والصني، وثاٍن باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وثال

  .وخامس باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها، وسادس باسم اجملموعة اجلامعة

                                                      

 ,FCCC/AWGLCA/2008/Misc.5/Add.2 (Part I) FCCC/AWGLCA/2008/Misc.5 ورقات يف الوثائقترد هذه ال )٦(
 .FCCC/AWGLCA/2009/Misc.4 (Part II) و،FCCC/AWGLCA/2009/Misc.1و

 .FCCC/AWGLCA/2009/Misc.4 (Part II) يف الوثيقة الورقاتترد هذه  )٧(

)٨( FCCC/AWGLCA/2009/L.3. 
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  املرفق

  الوثائق اليت أُعدت للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته السادسة

  ثائق اليت أُعدت للدورةالو

FCCC/AWGLCA/2009/6   مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه. 
FCCC/AWGLCA/2009/7   مذكرة مقدمة من . مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة السادسة

  .الرئيس
FCCC/AWGLCA/2009/8   مذكرة مقدمة من الرئيس. نص تفاوضي.  
FCCC/AWGLCA/2009/9   وجز اآلراء املعرب عنها أثناء الدورة اخلامسة للفريق العامل         م

املخصص املعين بالعمل التعاون الطويـل األجـل مبوجـب          
  .مذكرة مقدمة من الرئيس. االتفاقية

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.4 

(Parts I and II) and Add.1–3 

 من خطة ١أفكار ومقترحات بشأن العناصر الواردة يف الفقرة   
  . مقدمة من األطرافورقات. يلعمل با

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.5 and 

Add.1 

 من خطة ١أفكار ومقترحات بشأن العناصر الواردة يف الفقرة   
  . مقدمة من منظمات حكومية دوليةورقات. عمل بايل

FCCC/AWGLCA/2009/INF.1   مذكرة مقدمة من األمانة. النص التفاوضي املنقح.  
FCCC/AWGLCA/2009/L.3           مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين

   دورته السادسةعنالطويل األجل مبوجب االتفاقية 
  وثائق أخرى معروضة على الدورة

FCCC/AWGLCA/2009/4 

(Parts I and II) 

مـذكرة  . إجناز خطة عمل بايل وعناصر احلصيلة املتفق عليها         
  .مقدمة من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2009/5            تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل
األجل مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته اخلامسة املعقودة يف         

 .٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩بون يف الفترة من 
FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1       مذكرة.  من خطة عمل بايل١أفكار ومقترحات بشأن الفقرة 

  .منقحة من الرئيس

 -  -  -  -  -  

  


