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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  املخصص املعين بالعمل التعاوين الفريق العامل 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  السابعةالدورة 
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩ -سبتمرب / أيلول٢٨بانكوك، 

  ٢٠٠٩نوفمرب /ن الثاين تشري٦-٢وبرشلونة، 
  من جدول األعمال ) ب(٢البند 

  املسائل التنظيمية
   الدورة أعمالتنظيم 

  السابعة املستأنفةمذكرة سيناريوهات بشأن الدورة     

  *من الرئيسمقدمة مذكرة     

  معلومات أساسية    
ين املخصص املعين بالعمل التعـاو   ُعقد اجلزء األول من الدورة السابعة للفريق العامل           

يف بانكوك، بتايلند، يف الفتـرة      ) الفريق العامل املخصص  (الطويل األجل مبوجب االتفاقية     
وسُتعقد . ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩سبتمرب إىل يوم اجلمعة / أيلول٢٨من يوم االثنني 

. ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ إىل   ٢الدورة املستأنفة يف برشلونة، إسبانيا، يف الفترة من         
ذلك، سيجتمع الفريق العامل املخصص الختتام أعماله خالل دورته الثامنة بالتزامن           وبعد  

 ٧مع الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف اليت سُتعقد يف كوبنـهاغن، الـدامنرك، يف               
  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

والغرض من  . )١(وقد أصدرت األمانة شروح جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة          
املذكرة هو إطالع الوفود على األفكار األولية لرئيس الفريق العامل املخصص بشأن            هذه  

    .أهداف الدورة السابعة املستأنفة وتنظيم أعماهلا
                                                           

ـ قُدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها احملدد نظراً إىل ضيق الوقت الفاصل بني الدورة الـسابعة                   * ق للفري
  .ودورته السابعة املستأنفةالعامل املخصص 
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  مقدمة  - أوالً  
يف اجلزء األول من الدورة السابعة، متكنت عملية التفاوض املفتوحة الـيت تقودهـا                -١

لعامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل       األطراف واملضطلع هبا يف إطار الفريق ا      
مبوجب االتفاقية، من إحراز تقدم يف تناول القضايا املوضوعية الناشئة عن أعمال الفريـق يف               
إطار خطة عمل بايل، كما أحدثت تقدماً يف متكني الرؤساء والرؤساء املتشاركني وامليّسرين             

.  زيادة توحيد النصوص التفاوضية املعروضة أمامهم      لشىت أفرقة االتصال واألفرقة الفرعية من     
  .وجرى التوسع يف مواطن االتفاق كما صيغت اخليارات بوضوح أكرب

ومع ذلك، وبدون حتليل النصوص اجلاري النظر فيها حتليالً يتسم بشيء من العمق،               -٢
 ذلـك،   وعالوة على . يصعب متييز العناصر اليت جيب أن تشكل جوهر النتيجة املتفق عليها          

  .زال يتعني حتديد شكل وثيقة هذه النتيجة وطبيعتها القانونية ما
ومن الضروري قيام األطرف، عند اضطالعها باألعمال املتبقيـة للفريـق العامـل               -٣

املخصص، باالعتماد على التقدم الذي أحرزته بشأن املواضيع املختلفة عن طريق التفـاوض             
ريك خيوط مفاوضاهتا معاً بطريقة متكّن مـن        على نصوص حمددة متفق عليها وعن طريق حت       

  .بلورة النتيجة املتفق عليها املتوخاة يف خطة عمل بايل وتوليد الزخم املطلوب وإزالة املعّوقات
ومن الضروري أيضاً التعجيل بوترية املفاوضات بغية االسـتجابة لإلطـار الـزمين              -٤

  .األقصر على حنو مطرد

   السابعة املستأنفةتنظيم أعمال الدورة  - ثانياً  
كشفت املشاورات اليت أُجريت قرب هناية اجلزء األول من الدورة عن أن األطراف               -٥

وهـي تتـوخى    . تشعر بالرضا عموماً عن ختصيص املهام ألفرقة االتصال الستة اليت أُنشئت          
استمرار هذا التنظيم للعمل يف الدورة السابعة املستأنفة، مع املزج على حنو حـصيف بـني                

  .جللسات الرمسية واجللسات غري الرمسية لتحقيق تقدم يف العمل خالل األسبوع املتاحا
ويف الوقت نفسه، ُرئي أن أعمال أفرقة االتصال، وخاصة فيما يتعلق بالتخفيف من               -٦

آثار تغري املناخ، ستتطلب إدارة دقيقةً ومرنةً بغية حتقيق التوازن بني الشمول والتركيز علـى               
وأعربت أيضاً بعض األطراف عن احلاجة إىل اإلبقاء على نظرة عامة           . ة األمهية القضايا احلامس 

على عملية التفاوض بأسرها يف إطار الفريق العامل املخصص بغية متكني األطراف من حتديد              
  .وتناول املواضيع والروابط الشاملة

يـة التاليـة   ويقترح الرئيس، وهو يأخذ هذه اآلراء يف احلسبان، الترتيبـات التنظيم         -٧
  :للدورة السابعة املستأنفة
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ثـنني،  االسُتعقد جلسة عامة قصرية لتناول املسائل التنظيمية صـباح يـوم              )أ(  
تديل ببيانات  لن  ومن املفهوم أن اجملموعات أو فُرادى األطراف        . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢ املوافق

  يف أقرب وقت ممكن؛عامة بشأن السياسات، مما ميكّن األطرف من استئناف مفاوضاهتا 
. سيجري اإلبقاء على أفرقة االتصال الستة املنشأة يف بداية الدورة السابعة            )ب(  

الرؤية املشتركة، والتكيـف، والتخفيـف، وتطـوير ونقـل          : وتتناول هذه األفرقة مسائل   
  ؛)٢(التكنولوجيا، وبناء القدرات، والتمويل

 أعمالـه يف جلـسته األوىل،       سيقوم فريق االتصال املعين بالتخفيف بتنظيم       )ج(  
  وسُيوزع املهام احملددة على األفرقة الفرعية؛

سيواصل الرؤساء والرؤساء املتشاركون وامليّسرون الذين ساعدوا أفرقـة           )د(  
االتصال واألفرقة الفرعية يف اجلزء األول من الدورة أداء هذه املهام أثناء الدورة املـستأنفة،               

  ؛بقدر ما يكونون متاحني للعمل
متشياً مع استنتاجات مكتب مؤمتر األطراف، سيجري متديد اجلدول الزمين            )ه(  

، عندما يكون ذلك ضرورياً، بالتـشاور مـع اجملموعـات         ٠٠/١٩للجلسات حىت الساعة    
  وسيجري عند الضرورة فرض حدود على مدة البيانات؛. اإلقليمية
اك فيها مفتوحاً أمام    سيواصل الرئيس إجراء مشاورات غري رمسية يكون االشتر         )و(  

مجيع األطراف لتمكينها من االحتفاظ بنظرة عامة على تقدم املفاوضات يف إطار الفريق العامـل               
  املخصص يف اجتاه النتيجة املتفق عليها املطلوبة يف خطة عمل بايل ولتناول القضايا الناشئة؛

كل وثيقـة   ستشمل املفاوضات غري الرمسية اليت جيريها الرئيس النظر يف ش           )ز(  
  ؛هلذه النتيجةالنتيجة املتفق عليها والطبيعة القانونية 

سُتجرى أيضاً، حسب الضرورة، مشاورات غري رمسية مع األطراف لتمهيد            )ح(  
  الطريق أمام العمل الذي ُيضطلع به يف الدورة الثامنة ومن أجل التحضري له؛

 تـشرين   ٦معـة،   سُتعقد جلسة عامة ختامية أثناء فترة بعد ظهر يوم اجل           )ط(  
  .نوفمرب/الثاين
وسيوضع على املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ جدول زمـين               -٨

  .مؤقت للجلسات ألول يومني من الدورة املستأنفة من أجل معلومات املندوبني
 تشرين  ١أكتوبر و / تشرين األول  ٣١وسيكون رئيس الفريق موجوداً يف برشلونة يف          -٩
نوفمرب إلجراء مزيد من املشاورات، حسبما تطلب الوفود، بشأن تنظيم أعمال الدورة            /ينالثا

  .السابعة املستأنفة
                                                           

رؤية مشتركة للعمـل التعـاوين الطويـل    : ُتوصف رمسياً املواضيع املسندة ألفرقة االتصال الستة كما يلي       )٢(
 األجل؛ والعمل املعزز املتعلق بالتكيف وما يرتبط به من وسائل تنفيذ؛ والعمل املعزز املتعلق بالتخفيف من               
آثار تغري املناخ وما يرتبط به من وسائل تنفيذ؛ والعمل املعزز املتعلق بتوفري املـوارد املاليـة واالسـتثمار؛          

 .والعمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها؛ والعمل املعزز املتعلق ببناء القدرات
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  الوثائق املتعلقة بالدورة السابعة املستأنفة  –ثالثاً   
من الدورة  إن تقدم املفاوضات يف أفرقة االتصال واألفرقة الفرعية أثناء اجلزء األول              -١٠

وترد قائمة هبذه الورقـات، منظمـة       . ية أعدها املمثلون املعنيون   ينعكس يف ورقات غري رمس    
  .حسب املوضوع، يف مرفق هذه املذكرة

وكانت معظم هذه الورقات غري الرمسية متاحـة للمنـدوبني قبـل اجلـزء األول                 -١١
وقد طلبت اجملموعات من امليـّسرين،      . الدورة السابعة يف بانكوك أو يف هناية ذلك اجلزء         من
حاالت، تنقيح الورقات غري الرمسية املتاحة وجعل الورقات غري الرمسية املنقحة متاحة بضع  يف

ومجيع الورقات غري الرمسية متاحة   . )٣(يف أقرب وقت ممكن قبل بداية الدورة السابعة املستأنفة        
  .)٤(اآلن على املوقع الشبكي لالتفاقية

  :ة الداعمة التالية للورقات غري الرمسيةوميكن أيضاً على املوقع الشبكي االطالع على املاد  -١٢
  ثة أخرى بالترتيبات املؤسسة اجلديدة املقترحة؛قائمة حمدَّ  )أ(  
جتميع لعمليات التحديد الكمي اليت أدرجتها األطراف يف مقترحاهتا بشأن            )ب(  

حتديد هدف عاملي طويل األجل للتخفيضات يف االنبعاثات وبشأن األهداف املتوسطة األجل            
  .الصلةذات 

  االقتراحات الرامية إىل تركيز املفاوضات يف برشلونة والتعجيل هبا  – رابعاً  
إن األطراف، وهي تعمل يف اجتاه حتقيق نتيجة متفق عليها خلطة عمل بايل تكـون                 -١٣

شاملة ومتوازنة وتتسم كذلك بالطموح والفعالية واإلنصاف، قد ترى أن من املفيد التركيز             
ية يف برشلونة على بعض القضايا احلامسة األمهية اليت تناولتها الورقات غري            يف مفاوضاهتا األول  

وينتظر أن يؤدي حتقيق    . الرمسية احلالية واليت تدخل يف صميم مهمة الفريق العامل املخصص         
 امزيد من التقدم يف أفرقة االتصال يف اجتاه الوضوح واالتفاق على القضايا األساسية أن ُيضفي             

  .فاوضات ككل ميتد إىل الدورة الثامنة للفريق العامل املخصص يف كوبنهاغنزمخاً على امل
وباإلضافة إىل ذلك، قد تنظر األطراف فيما إذا كانت مواد تفصيلية معينة مدرجـة                -١٤

اآلن يف الورقات غري الرمسية ميكن تناوهلا على حنو مستقل بطريقة ال ترهق عملية التفـاوض                
 أكـرب، مـثالً     هذه النتيجة زمخاً تـشغيلياً    ُتضفي على   ومع ذلك   على النتيجة املتفق عليها     

  .صادرة عن مؤمتر األطرافمرفقات أو يف مقررات تكميلية  يف

                                                           
ـ    مبواضيعاملتعلقة  ورقات  الالورقات غري الرمسية املنقحة هي       )٣(    والتكييـف   ،)٣٣رقـم   (شتركة   الرؤيـة امل

 ).٣٤رقم (، والتمويل )٢٦رقم ( من خطة عمل بايل ‘٢‘)ب(١ والتخفيف يف إطار الفقرة ،)٣١رقم (
)٤( http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/5012.php><. 
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رؤيتـها  "ل وفضالً عن ذلك، قد تنظر األطراف فيما إذا كـان البيـان املتـضمن               -١٥
 كىل الـصكو   عن طريق إدراج إشارات إ     املتفق عليها ميكن أن حيّسن دمج النتيجة      " املشتركة

واآلليات والعناصر التشغيلية األخرى اليت سُتستحدث من العناصر املكونة خلطة عمل بـايل             
  .بغية التمكني من تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومطرداً

ومن أجل حفز التفكري من جانب األطراف بشأن االقتراحات املذكورة أعاله، يعـرض               -١٦
صص القائمة اإلرشادية التالية باجملاالت اليت ميكن التركيز عليها يف البداية           رئيس الفريق العامل املخ   

وهذه القائمة، اليت أعدها الرئيس مببادرة منه وعلى مسؤوليته         . يف أعمال الفريق العامل يف برشلونة     
 وهي ليست قائمة شاملة تضم    . اخلاصة، تعتمد على الورقات غري الرمسية املتاحة حالياً للنظر فيها         

مجيع املواضيع املطروحة للتفاوض؛ وال يعين إدراج موضوع من املواضيع يف القائمة أنه أهم مـن                
 تناولـه علـى     ي جيـر   موضوع عن القائمة ال يعين أنه لن       املواضيع غري املدرجة كما أن غياب     

يع وال حتاول القائمة نقاش مدى تبيان درجة التالقي أو التباعد حول املواض           . اإلطالق يف برشلونة  
  .فهي ببساطة حماولة للتشجيع على استئناف املفاوضات استئنافاً سريعاً ومنتجاً. املدرجة

  رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل  -١  
التغري املناخي البشري املنشأ وتأثرياته الضارة، وشدة التأثر بـه، والطـابع            : العلم •

 العاجل للتخفيف والتكيف؛

والتأقلم مع تغري   املتسمني باخنفاض االنبعاثات    لنمو والتنمية   االنتقال إىل ا  : االقتصاد •
عمل أقل من تكلفـة التقـاعس، واملزايـا اجلانبيـة،           التكلفة القيام ب  أن  املناخ، و 

 واالعتراف بالبعد االجتماعي؛

  :املبادئ التوجيهية اليت حتكم النتيجة املتفق عليها بأسرها، مبا يف ذلك ما يلي  )ب(
حكامها ومبادئها، وخباصة اإلنصاف واملـسؤوليات املـشتركة        هدف االتفاقية وأ   •

  والقدرات املختلفة؛،ولكن املتباينة

 قيادة البلدان املتقدمة األطراف للعمل املضطلع به وللدعم؛ •

 التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة      -األولويات الكربى للبلدان النامية األطراف       •
 والقضاء على الفقر؛

 عمل التعاوين الناتج عن العناصر املكونة خلطة عمل بايل؛الرؤية املتكاملة لل •

  :اهلدف الطويل األجل لتخفيضات االنبعاثات، مبا يف ذلك ما يلي  )د(
توسـطة األجـل والـذروات      املواألهـداف   ) األهداف الكمية (اهلدف الكمي    •

 واملسارات املنشودة املتصلة باملوضوع؛

 قيقها؛األبعاد الكيفية واملبادئ املتعلقة بتح •
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عملية استعراض اهلدف والتقدم اإلمجايل الذي حققته األطراف يف اجتاه الغايـة              )ه(
  .النهائية لالتفاقية

  العمل املعزز املتعلق بالتكيف  -٢  
  :برنامج تعاوين، مبا يف ذلك ما يلي/تنفيذ إطار  )أ(

 ؛خطط وطنية للتكيف تقوم األطراف بصياغتها وباستعراضها وحتديثها دورياً •

 د الوطنية واإلقليمية والدولية؛ُعيذ العمل املتعلق بالتكيف على الصُّتنف •

سـيما البلـدان     زز بقدر كبري للتكيف يف البلدان النامية األطراف، وال        الدعم املعَّ  •
 الشديدة التأثر بتغري املناخ؛

 آلية دولية للتصدي للمخاطر املتمثلة يف حدوث خسائر وأضرار؛ •

 الرصد واالستعراض والتقييم؛ •

  .ترتيبات مؤسسة يف إطار االتفاقية  )ب(

  الدويل املعزز املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ/العمل الوطين  -٣  
 من االتفاقية، علـى أن تؤخـذ يف         ١٢ و ١٠واملادتني  ) ب( و )أ(١-٤تنفيذ املادة     )أ(

يق ترتيبات   والقدرات املختلفة لألطراف، عن طر     احلسبان املسؤوليات املشتركة ولكن املتباينة    
  :تتعلق، يف مجلة أمور، مبا يلي

 قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛ •

 وضع برامج تتضمن تدابري للتخفيف من تغري املناخ؛ •

 والنظر فيها؛عنها ذة واإلبالغ نشر معلومات عن تدابري التخفيف املخطط هلا واملنفَّ •

ان املتقدمة األطـراف بـشأن      التعهد بالتزامات أو القيام بإجراءات من جانب البلد         )ب(
  :التخفيف تكون مالئمة وطنياً، مبا يف ذلك ما يلي

حتديد أهداف حمددة كمياً لتخفيض االنبعاثات علـى صـعيد االقتـصاد بعـد               •
 ، تأخذ يف احلسبان االلتزامات املتعهد هبا مبوجب بروتوكول كيوتو؛٢٠١٢ عام

 القانوين، وقواعد احملاسـبة،     إمكانية املقارنة فيما يتعلق مبستوى الطموح، والشكل       •
 واإلجراءات واآلليات؛

 قياس االلتزامات أو العمل املضطلع به واإلبالغ عنهما والتحقق منهما؛ •

  :قيام البلدان النامية األطراف بعمل مالئم وطين بشأن التخفيف، مبا يف ذلك ما يلي  )ج(
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 نطاق وتعريف العمل املالئم وطنياً املتعلق بالتخفيف؛ •

 لتسجيل العمل املالئم وطنياً املتعلق بالتخفيف؛) آليات(لية إجياد آ •

ما يقابل  إجياد  تقدمي دعم معزز بقدر كبري للعمل املالئم وطنياً املتعلق بالتخفيف و           •
 ذلك من ترتيبات مؤسسية؛

 قياس العمل املضطلع به والدعم املقدم واإلبالغ عنهما والتحقق منهما؛ •

   :)٥(علقة بالتخفيف، مبا يف ذلك ما يليج األخرى املتُهجوانب النُّ  )د(
: أنشطة إضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية            •

 األهداف والنطاق واملبادئ واملراحل املختلفة، مبا يشمل آثار ذلك على وسائل التنفيذ؛

 الدويل؛التصدي لالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف النقل  •

زيادة فعالية تكاليف العمـل املتعلـق بـالتخفيف، مبـا يف ذلـك عـن طريـق                   •
 األسواق؛ استخدام

إجياد وسائل لتعزيز السياسات والتدابري اهلادفة إىل حتقيق إمكانات التخفيـف يف             •
 األجل القريب؛

وضع ترتيبات مؤسسية لتحديد القابلية للتعرض الـشديد لآلثـار االقتـصادية              •
السلبية اليت تنطوي عليها تدابري االستجابة، وتقاسـم املعلومـات،          واالجتماعية  

 .وتقليل اآلثار الناجتة إىل أدىن حد

  العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها  -٤  
من شأن إجياد آلية لتطوير التكنولوجيا ونقلها مبوجب االتفاقية أن يعزز العمل املتعلق      

اندة البلدان النامية األطراف يف مباشرة انتقاهلا إىل عملية النمـو           بالتكنولوجيا الرامي إىل مس   
  :والتنمية املتسمني باخنفاض االنبعاثات والتأقلم مع تغري املناخ، مبا يف ذلك ما يلي

إقامة ترتيبات مؤسسية، مبا يف ذلك آليات حوافز لنقل التكنولوجيا، وشبكات تضم             •
 تطـوير التكنولوجيـا     قليمية، ومرفق لدعم  مراكز االبتكار التكنولوجي الوطنية واإل    

  وتوفري الدعم الحتياجات البلدان النامية األطراف فيما يتعلق ببناء القدرات؛ونقلها،

حتديد طرائق خلطط عمل دولية بشأن التكنولوجيا وخرائط طريـق تكنولوجيـة             •
لعمـل التعـاوين املتعلـق      ، ول تتصدى للحواجز اليت تعترض نقل التكنولوجيـا      

نولوجيات والقطاعات االقتصادية الرئيسية، وتوفري الدعم لتنفيـذ األعمـال          بالتك
 املالئمة املتعلقة بالتخفيف وخطط التكيف الوطنية؛

 .اختاذ ترتيبات مالية لدعم عمل هذه اآللية •
                                                           

ملتعلقـة بـالتخفيف    حيتمل أن يتوقف إحراز تقدم بشأن هذه املسائل على إحراز تقدم بشأن املـسائل ا               )٥(
 .أعاله املذكورة
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  العمل املعزز املتعلق بتوفري املوارد املالية واالستثمار  -٥  
وميكـن  جديدة وإضافية وكافية  موارد مالية حجم وطبيعة االلتزامات املتعلقة بتقدمي   )أ(

  التنبؤ هبا؛
  اخليارات املتعلقة بتوليد موارد مالية لتعزيز التمويل العام الدويل؛/املصادر  )ب(
  :تعزيز اآللية املالية لالتفاقية، عن طريق ما يلي  )ج(

من أجل ) أو صناديق متخصصة(إنشاء صندوق جديد يضم نوافذ متويل متخصصة         •
لة الغابـات   ا والتخفيف، وأنشطة إضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إز        التكيف،

 وتدهورها يف البلدان النامية، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات؛

 املؤسسات القائمة، مبا يف ذلك الصناديق؛ •

إجياد آلية لضمان االتساق والتنسيق بني مصادر التمويـل املختلفـة، ومـضاهاة              •
 . باملوارد املاليةاالحتياجات

  العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات  -٦  
  تنفيذ إجراءات لبناء القدرات وما يتصل هبا من ترتيبات مؤسسية؛  )أ(
  .أعمال بناء القدرات/رصد واستعراض إجراءاتال/تنفيذالتقييم   )ب(
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Annex  

[ENGLISH ONLY] 

  List of non-papers  
  26 October 2009   

 The list below provides an overview of the non-papers prepared by the chairs, 
co-chairs and facilitators of the contacts groups and sub-groups of the first part of the 
seventh session of the AWG-LCA.1 All non-papers are available on the UNFCCC 
website.2 In cases where a contact group or sub-group has requested its chair, co-chairs 
or facilitator to undertake further work prior to the resumed seventh session, the non-
papers resulting from this work as well as the non-papers superseded thereby are 
indicated accordingly.3 

Contact group on a shared vision for long-term cooperative action  

Non-paper No. 33: Revised annex I to document FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 (23/10/09).  This non-
paper supersedes non-paper No. 19 (8/10/09) and No. 27 

Contact group on enhanced action on adaptation and its associated means of implementation  

Non-paper No. 31: Revised streamlined text on adaptation (20/10/09).  This non-paper supersedes non-
paper No. 8 (3/10/09) 

Contact group on enhanced action on mitigation and its associated means of implementation  

Non-paper No. 28: Revised paragraphs 1–37 of annex III to document FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
(9/10/09) 

 Subgroup on paragraph 1 (b) (i) of the Bali Action Plan 

 Non-paper No. 25: Revised annex III A to document FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 (9/10/09) 

 Subgroup on paragraph 1 (b) (ii) of the Bali Action Plan 

 Non-paper No. 26: Nationally appropriate mitigation actions by developing country Parties 
 (20/10/09) This non-paper supersedes non-paper No. 20 (8/10/09) 

 Subgroup on paragraph 1 (b) (iii) of the Bali Action Plan 

 Non-paper No. 18 : Revised annex III C to document FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 (8/10/09) 

 Subgroup on paragraph 1 (b) (iv) of the Bali Action Plan 

 Non-paper No. 17: Revised annex III D to document FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 (8/10/09) 

 Subgroup on paragraph 1 (b) (v) of the Bali Action Plan  

 Non-paper No. 30: Revised annex III E to document FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 (9/10/09) 

 ــــــــــــــ
1 Non-papers 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 10, 21, 22, 23 and 27 

have been superseded by later versions (as indicated in each of the later non-papers by 
means of a footnote). 

2 <http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/5012.php>. 
3 See also footnote 3 to paragraph 11 of this document. 
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 Subgroup on paragraph 1 (b) (vi) of the Bali Action Plan 

 Non-paper No. 32: Revised annex III E to document FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 (9/10/09) 

Contact group on enhanced action on the provision of financial resources and investment  

Non-paper No. 34: Revised annex IV to document FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 (20/10/09).  This 
non-paper supersedes non-paper No. 13 (5/10/09) 

Contact group on enhanced action on the development and transfer of technology  

Non-paper No. 29: Streamlined text and concepts contained within the reordering and consolidation 
of text in the revised negotiating text FCCC/AWGLCA/2009/INF.2, annex V) (09/10/09) 

Contact group on enhanced action on capacity-building  

Non-paper No. 24: Revised annex VI to document FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 (9/10/09) 

 with background information contained in Non-paper No. 6 (1/10/09) 

 In addition, the following supporting material to the non-papers is available on 
the UNFCCC website: 

 Further updated list of proposed new institutional arrangements. Non-paper by 
the Chair (9/10/09) 

 Quantifications included by Parties in their proposals on a long-term global 
goal for emission reductions and on related medium-term goals. Non-paper by the  
Chair (23/10/09) 

        


