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(A)     GE.09-63278    170909    180909 

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية   

  ةـبعالساالدورة 
  ٢٠٠٩أكتوبر /األول تشرين ٩- سبتمرب/ أيلول٢٨، انكوكب

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦- ٢   وبرشلونة 

  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  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(

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

                                                      

نظراً لقصر املدة الفاصلة بني االجتماع غري الرمسي الذي عقده الفريق   احملددوعدامل بعدقُدِّمت هذه الوثيقة   *
 .ية واجلزء األول من دورته السابعةفاقالعامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االت
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  شتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛املرؤية ال )أ(
   التخفيف من آثار تغيُّر املناخ؛بشأنالدويل املعزَّز /ل الوطينالعم )ب(
   التكيف مع تغيُّر املناخ؛بشأنالعمل املعزَّز  )ج(
 تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من آثار          بشأنالعمل املعزَّز    )د(

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

  .آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي

  .مسائل أخرى  - ٤

  .التقرير املتعلق بأعمال الدورة   - ٥

   اخللفية- ثانياً 
لتنفيـذ  ، عملية شاملة للتمكني من ا     )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         

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

   شروح جدول األعمال املؤقت-  ثالثاً
   افتتاح الدورة- ١

مركز ، يف   ٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول ٢٨ االثننيل املخصص يوم     للفريق العام  ةبعالساسيفتتح الرئيس الدورة      - ٢
  .، تايلندكاملؤمترات التابع لألمم املتحدة باللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف بانكو

  املسائل التنظيمية - ٢

  إقرار جدول األعمال )أ(  

  .  املؤقت إلقراره الدورةعرض جدول أعمالسُي  - ٤

FCCC/AWGLCA/2009/11 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  - ٤
لتوصل إىل نتائج متَّفق عليها واعتماد      من ا الفريق العامل املخصص     متكني   ترمي إىل  مفاوضات    إلجراء من الوقت 

  .)١(مقرر يف دورته اخلامسة عشرة

سبتمرب / أيلول٢٨وسوف يلتئم اجلزء األول من الدورة السابعة للفريق العامل املخصص يف بانكوك يف الفترة من               -٥
للنظـر يف  امـل املخـصص   ، باالقتران مع اجلزء األول من الدورة التاسعة للفريق الع     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٩إىل  

وسوف تستأنف وختتـتم الـدورة يف       . االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو         
 امتثاالً لطلب الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل األجـل    ،نوفمرب/ تشرين الثاين٦ إىل   ٢الفترة من   

وسوف تعقد الدورة السابعة املستأنفة للفريق العامل       . ، املعقودة يف برشلونة بإسبانيا    )٢(ه اخلامسة مبوجب االتفاقية يف دورت   
بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية باالقتران مع الدورة التاسعة املـستأنفة للفريـق العامـل             املعين  املخصص  
  .باملرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتوااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة للنظر يف املخصص 

 تعىن بسيناريو للجزء األول (FCCC/AWGLCA/2009/12)وأعد رئيس الفريق العامل املخصص مذكرة         - ٦
 تعىن بسيناريو للدورة الـسابعة      (FCCC/AWGLCA/2009/X)كما سيعد الرئيس مذكرة     . من الدورة السابعة  

ملذكرتني املتعلقتني بالسيناريوهني لالطالع على املزيد من املعلومـات       والوفود مدعوة إىل الرجوع إىل ا     . املستأنفة
  .واملقترحات بشأن تنظيم األعمال

. ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢٨ يوم االثنني    افتتاحيةوسوف جيتمع الفريق العامل املخصص يف جلسة عامة           - ٧
ى من الوفود إجياز بياناهتم الشفوية إىل ويرج. وسيدعو الرئيس إىل إلقاء بيانات باسم اجملموعات الرئيسية لألطراف

كما يرجى  . أدىن حد ممكن وتقدمي نسخة ورقية منها إىل موظفي املؤمترات سلفاً لتيسري عمل املترمجني الشفويني              
  .من الراغبني يف تقدمي بيانات خطية إحضار نسخ منها لتوزيعها على مجيع املندوبني

ة العامة عن الدورة اليت ترد يف املوقع اإللكتروين التفاقية األمـم    دعى األطراف إىل الرجوع إىل اللمح     وُت  - ٨
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وإىل الربنامج اليومي الذي ينشر أثناء الدورة، وذلك لالطالع على اجلـدول                 

  .ث ألعمال الفريق العامل املخصصالزمين املفصل واحملّد

 بأن تنتهي اجللسات عادةً حبلول الساعة ،)٣( دورهتا الرابعة والعشرينوقد أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف  - ٩
السادسة بعد الظهر ولكن جيوز، يف الظروف االستثنائية، مواصلة انعقادها إىل وقت ال يتأخر عن الساعة التاسعة                 

  .وسوف تنظم هذه الدورة وفقاً لذلك. بعد الظهر

                                                      

  .٢٤، الفقرة  FCCC/AWGLCA/2008/4الوثيقة  )١(
)٢( FCCC/AWGLCA/2009/5 ٢٨، الفقرة. 

)٣( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 
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  . املوافقة على تنظيم أعمال الدورةسيدعى الفريق العامل املخصص إىل: اإلجراء  - ١٠

FCCC/AWGLCA/2009/11 من األمني التنفيذيمقدمة مذكرة . جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/AWGLCA/2009/12 مـذكرة مقدمـة    . رة بشأن سيناريو اجلزء األول من الدورة الـسابعة        ـمذك

 من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2009/X مذكرة مقدمة من الرئيس. مذكرة بشأن سيناريو الدورة السابعة املستأنفة  

التعاوين  التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل  - ٣
  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢الطويل األجل من اآلن وحىت عام 

  يل األجلالرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطو )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
زَّز من أجل إتاحة املوارد املالية واالستثمار لدعم إجراءات         العمل املع  )ه(  

   املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجيتغريآثار من تخفيف ال

كان معروضاً علـى الفريـق العامـل املخـصص، يف دورتـه الـسادسة، نـص تفاوضـي           : لفيةاخل  - ١١
(FCCC/AWGLCA/2009/8) ٤( يف دورته الرابعةريق العامل املخصصالف أعده رئيس هذا الفريق بناًء على طلب( 

 وعربت عن حتفظات واعتراضات ،وأثناء الدورة السادسة، أبدت األطراف تعليقات عامة خبصوص البنية واملضمون
وأسفر ذلك عن نص تفاوضي منقح، يرد يف الوثيقة         . على عناصر واردة يف النص واقترحت إضافات وتعديالت       

FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 .من األطراف أثناء    الواردةا املدخالت اإلضافية املتعلقة بالنص التفاوضي       أمو 
 ١٤   إىل ١٠ يف الفترة مـن      ، بأملانيا ،يف مدينة بون  املعقود  فريق العامل املخصص    الالحق لل االجتماع غري الرمسي    

  .FCCC/AWGLCA/2009/INF.1/Add.1 فهي ترد يف الوثيقة ٢٠٠٩أغسطس /آب

 أعاله اضطلع الفريق العامل بعمل يتعلق بالنص        ١١ري الرمسي الوارد ذكره يف الفقرة       وأثناء االجتماع غ    - ١٢
رون بعـد االجتمـاع يف الوثيقـة        وترد نتائج هذا العمل والعمل الـذي قـام بـه امليـسّ            . التفاوضي املنقح 

FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 و Add.1و Add.2.  

  

                                                      

)٤( FCCC/AWGLCA/2008/17 ٢٦، الفقرة)ب.( 
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صلة وتسريع مفاوضاته املتعلقة بنتائج متفق عليها تقوم        سيدعى الفريق العامل املخصص إىل موا     : اإلجراء  - ١٣
  . أعاله١٢ و١١على أساس الوثائق املعروضة عليه والوارد ذكرها يف الفقرتني 

FCCC/AWGLCA/2009/12        مذكرة مقدمة  . مذكرة بشأن سيناريو اجلزء األول من الدورة السابعة
 من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 

and Add. 1 

  من األمانة  مقدمةمذكرة. وضي منقحنص تفا

FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 

and Add.1 and 2 

. وتوحيد النص الذي يتضمنه النص التفاوضـي املـنقح        إعادة تنظيم   
 من األمانةمقدمة مذكرة 

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.6         من خطة عمـل  ١أفكار ومقترحات بشأن العناصر الواردة يف الفقرة 
 قدمة من األطراف الورقات امل. بايل

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.7         من خطة عمـل  ١أفكار ومقترحات بشأن العناصر الواردة يف الفقرة 
 الورقات املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية . بايل

  مسائل أخرى- ٤

 .ستبحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة  - ١٤

 الدورة التقرير املتعلق بأعمال - ٥

 .سيجري إعـداد مشروع تقرير بشأن أعمال الدورة لكي يعتمـده الفريق العامل املخصص :اخللفية  - ١٥

سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذن للمقرِّر باستكمال التقريـر              :اإلجراء  - ١٦
  .استناداً إىل توجيهات الرئيس ومبساعدة من األمانة
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  املرفق

  ثائق اليت أعدت للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوينالو
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته السابعة 

  الوثائق اليت أعدت للدورة

FCCC/AWGLCA/2009/11     مـن   مقدمـة مـذكرة  . جدول األعمـال املؤقـت وشـروحه
  األمني التنفيذي

FCCC/AWGLCA/2009/12 مذكرة مقدمة من الرئيس. ة السابعةمذكرة بشأن سيناريو الدور 

FCCC/AWGLCA/2009/X      مذكرة مقدمـة  . مذكرة بشأن سيناريو الدورة السابعة املستأنفة 
 من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 and Add.1 مذكرة أعدهتا األمانة . نص تفاوضي منقح 

FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 and Add.1 

and 2 

.  النص التفاوضي املنقح   الذي يتضمنه وتوحيد النص   إعادة تنظيم   
 األمانة من مذكرة

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.6         من خطـة    ١أفكار ومقترحات بشأن العناصر الواردة يف الفقرة 
 الورقات املقدمة من األطراف. عمل بايل

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.7         من خطـة    ١أفكار ومقترحات بشأن العناصر الواردة يف الفقرة 
 الورقات املقدمة من املنظمات احلكومية. عمل بايل

  وثائق أخرى معروضة على الدورة

FCCC/AWGLCA/2009/4 (Parts I and II) مذكرة مقدمة . إجناز خطة عمل بايل وعناصر النتائج املتفق عليها
 من الرئيس

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

FCCC/AWGLCA/2009/10 ير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل          تقر
األجل مبوجب االتفاقية عن دورته السادسة، املعقودة يف بون يف          

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ إىل ١الفترة من 

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

 -  -  -  -  - 


