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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  املخصص املعين بالعمل التعاوين الفريق العامل 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الثامنةالدورة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨-٧كوبنهاغن، 

  من جدول األعمال ) أ(٢البند 
  ائل التنظيميةاملس

   إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  *األمني التنفيذيمن مقدمة مذكرة     

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً   
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

ستدام لالتفاقية عن طريق العمـل التعـاوين        التمكني من التنفيذ الكامل والفعال وامل       -٣
  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢الطويل األجل من اآلن وحىت عام 

  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛  )أ(  

__________ 

قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها نظراً لقصر املدة الفاصلة بني الدورة السابعة والدورة الثامنـة                   *  
 .جل مبوجب االتفاقيةللفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األ
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  الدويل املعزز بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ؛/العمل الوطين  )ب(  
   تغري املناخ؛العمل املعزز بشأن التكيف مع  )ج(  
العمل املعزز بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها لـدعم العمـل املتعلـق              )د(  

  بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه؛
العمل املعزز من أجل إتاحة املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلـق              )ه(  

  .ولوجيبالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكن
  .مسائل أخرى  -٤
  .التقرير املتعلق بأعمال الدورة  -٥

  خلفية  -ثانياً   
، عمليـة شـاملة   )خطة عمل بايل  (١٣-م أ /١أطلق مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١

للتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل             
وما بعده، من أجل التوصل إىل نتائج متفق عليها واعتماد مقرر يف             ٢٠١٢من اآلن وحىت عام     

وقرر املؤمتر أن تتوىل إجراء هذه العملية هيئة فرعيـة يف           . هذا الصدد يف دورته اخلامسة عشرة     
إطار االتفاقية تعرف باسم الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب             

  .٢٠٠٩، وأن ينهي هذا الفريق أعماله يف عام )عامل املخصصالفريق ال(االتفاقية 

  شروح جدول األعمال املؤقت  –ثالثاً   

  افتتاح الدورة  -١  
 كانون  ٧سيفتتح الرئيس الدورة الثامنة للفريق العامل املخصص يوم االثنني املوافق             -٢

  . يف مركز بيال، كوبنهاغن، الدامنرك٢٠٠٩ديسمرب /األول

  ظيميةاملسائل التن  -٢  
  إقرار جدول األعمال  )أ(  

  .عرض جدول األعمال املؤقت للدورة من أجل إقرارهسُي  -٣
FCCC/AWGLCA/2009/15 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
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  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
رتـه  وافق الفريق العامل املخصص، يف دورته األوىل، على تنظيم أعمـال دو           : اخللفية  -٤

بطريقة تتيح ما يكفي من الوقت إلجراء مفاوضات يف الفريق العامل املخصص من أجل متكني               
  .)١(مؤمتر األطراف من التوصل إىل نتائج متفق عليها واعتماد مقرر يف دورته اخلامسة عشرة

 ٧عقد الدورة الثامنة للفريق العامل املخصص يف كوبنـهاغن يف الفتـرة مـن               وسُت  -٥
 باالقتران بالدورة اخلامسة عشرة ملـؤمتر األطـراف،         ٢٠٠٩ديسمرب  /األول كانون   ١٥ إىل

والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو،             
والدورة احلادية والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية            

اشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية لألطـراف          للتنفيذ، والدورة الع  
  .املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

وقد أعد رئيس الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب              -٦
منة، آخذاً  بشأن سيناريوهات عقد الدورة الثا    ) FCCC/AWGLCA/2009/16(االتفاقية مذكرة   

يف اعتباره االستنتاجات املتعلقة بتنظيم العمل اليت اعتمدها الفريق العامل املخصص يف دورته             
وُيدعى املندوبون إىل الرجوع إىل تلك املذكرة لالطالع على املزيد من املعلومات            . )٢(السابعة

  .واملقترحات بشأن تنظيم األعمال
 ٧ة عامة افتتاحية يوم االثـنني املوافـق       وسيجتمع الفريق العامل املخصص يف جلس       -٧

. وسيدعو الرئيس إىل إلقاء بيانات باسم جمموعات األطراف       . ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 
ويرجى من الوفود إجياز البيانات الشفوية قدر اإلمكان وتقدمي نسخ ورقية منها إىل موظفي               

ن الراغبني يف تقـدمي بيانـات       كما يرجى م  . املؤمترات سلفاً لتيسري عمل املترمجني الشفويني     
  .خطية إحضار نسخ منها لتوزيعها على مجيع املندوبني

وتدعى األطراف إىل الرجوع إىل االستعراض العام للدورة الذي يـرد يف املوقـع                -٨
اإللكتروين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وإىل تصفّح الربنـامج اليـومي              

ث ألعمـال   حـدَّ دورة، وذلك لالطالع على اجلدول الزمين املفصل واملُ       الذي ينشر أثناء ال   
  .الفريق العامل املخصص

، بـأن تنتـهي     )٣(وقد أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعـشرين           -٩
اجللسات حبلول الساعة السادسة مساًء ولكن جيوز، يف ظروف استثنائية، مواصلة انعقادهـا             

  .وسوف ُتنظَّم هذه الدورة وفقاً لذلك. خر عن الساعة التاسعة مساًءإىل وقت ال يتأ
  .سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل املوافقة على تنظيم أعمال الدورة: اإلجراء  -١٠

__________ 

)١( FCCC/AWGLCA/2008/3 ٢٤، الفقرة. 
)٢( FCCC/AWGLCA/2009/14 ٤١-٣٩، الفقرات. 
)٣(  FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 
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FCCC/AWGLCA/2009/15 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/AWGLCA/2009/16  مذكرة من الرئيس. ت عقد الدورة الثامنةمذكرة بشأن سيناريوها  

م لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدا  - ٣  
  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢األجل من اآلن وحىت عام 

  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل  )أ(  
   التخفيف من آثار تغري املناخبشأنلدويل املعزز ا/العمل الوطين  )ب(  
  لتكيف مع آثار تغري املناخالعمل املعزز بشأن ا  )ج(  
العمل املعزز بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها لـدعم العمـل املتعلـق              )د(  

  بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه
ستثمار لدعم العمل املتعلـق     العمل املعزز من أجل إتاحة املوارد املالية واال         )ه(  

  .بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي
أنشأ مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، الفريق العامل املخصص املعـين            : اخللفية  -١١

يذ بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية لكي يضطلع بعملية شاملة للتمكني من التنف            
الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عام              

 وما بعده من أجل التوصل إىل نتائج متفق عليها واعتماد مقرر يف دورتـه اخلامـسة                 ٢٠١٢
 ٢٠٠٩وطلب مؤمتر األطراف إىل الفريق العامل املخصص أن ينجز عملـه يف عـام               . عشرة
  .)٤(ائج هذا العمل إىل مؤمتر األطراف من أجل اعتمادها يف دورته اخلامسة عشرةيقدم نت وأن
ورحب مؤمتر األطراف، يف دورته الرابعة عشرة، بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل              -١٢

 من خطة عمل بايل، كما رحب بعزم        ١املخصص يف تناول مجيع العناصر الواردة يف الفقرة         
الفريق على متكني مؤمتر األطراف من التوصل إىل نتائج متفق عليها واعتماد مقرر يف دورته               

  .)٥(ن التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقيةاخلامسة عشرة بشأ
وقد ُعرض على الفريق العامل املخصص، يف دورته الـسادسة، نـص تفاوضـي                -١٣

)FCCC/AWGLCA/2009/8 (          أعده رئيس الفريق العامل املخصص بناًء على طلب الفريق يف
ة خبصوص هيكـل    وخالل الدورة السادسة، أبدت األطراف تعليقات عام      . )٦(دورته الرابعة 

النص ومضمونه، وعربت عن حتفظات واعتراضات على عناصر واردة يف النص واقترحـت             
وقد أسفر ذلك عـن نـص تفاوضـي مـنقح، يـرد يف الوثيقـة                . إضافات وتعديالت 

FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 . وتــرد يف الوثيقــةFCCC/AWGLCA/2009/INF.1/Add.1 
__________ 

 .٢ و١، الفقرتان ١٣-م أ/١املقرر  )٤(
 .١، الفقرة ١٤-م أ/١املقرر  )٥(
)٦( FCCC/AWGLCA/2008/17 ٢٦، الفقرة)ب .( 
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 بشأن النص التفاوضي خالل االجتمـاع غـري   املدخالت اإلضافية اليت وردت من األطراف  
 ١٤ إىل   ١٠الرمسي الالحق الذي عقده الفريق العامل املخصص يف بون بأملانيا يف الفترة من              

  .٢٠٠٩أغسطس /آب
 أعاله، اضطلع الفريق العامـل  ١٣وأثناء االجتماع غري الرمسي املشار إليه يف الفقرة           -١٤

وترد نتائج هذا العمل وكذلك العمل الـذي        . نقحاملخصص بعمل يتعلق بالنص التفاوضي امل     
  .Add.2 وAdd.1 وFCCC/AWGLCA/2009/INF.2قام به املّيسرون بعد االجتماع يف الوثيقة 

وواصل الفريق العامل املخصص، يف دورته السابعة، عمله يف اجتاه التوصل إىل نتائج               -١٥
ردة يف أحدث الورقـات غـري   متفق عليها وطلب من األمانة أن تقوم بتجميع النصوص الوا         

الرمسية املتاحة اليت أعدها الرؤساء والرؤساء املشاركون وامليسرون ألفرقة االتصال وأفرقـة            
االتصال الفرعية خالل الدورة السابعة للفريق العامل املخصص وإدراجها يف مرفق لتقريـر             

ق العامل املخـصص    الفريق عن دورته السابعة من أجل تيسري املفاوضات اليت سيجريها الفري          
يف دورته الثامنة بغية متكني مؤمتر األطراف من التوصل إىل نتائج متفـق عليهـا يف دورتـه             

ويشري . FCCC/AWGLCA/2009/14وترد النصوص اجملمعة يف مرفق الوثيقة       . اخلامسة عشرة 
يعهـا  التقرير إىل املالحظة اليت أبداها الرئيس ومفادها أن الورقات غري الرمسية ال تتـسم مج              

كما أعاد الفريق العامل املخصص تأكيد فهمه لكون        . بنفس الدرجة من النضوج أو القبول     
مجيع النصوص واملعلومات املقدمة من األطراف، مبا فيهـا تلـك الـواردة يف الـوثيقتني                

FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 و FCCC/AWGLCA/2009/INF.2     تظل معروضة على الفريق 
ائق ال ينطوي على أي حكم مسبق على الشكل والطـابع           العامل املخصص وأن شكل الوث    

  .)٧(القانوين للنتائج املتفق عليها املتوخاة مبوجب خطة عمل بايل
سيدعى الفريق العامل املخصص إىل اختتام مفاوضاته بشأن النتائج املتفـق           : اإلجراء  -١٦

  .عليها وتقدمي نتائج عمله إىل مؤمتر األطراف من أجل اعتمادها
FCCC/AWGLCA/2009/14             تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن

 تشرين  ٩سبتمرب إىل   / أيلول ٢٨أعمال دورته السابعة املعقودة يف بانكوك يف الفترة من          
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٢، وبرشلونة يف الفترة من ٢٠٠٩أكتوبر /األول

FCCC/AWGLCA/2009/16 مذكرة من الرئيس. مذكرة بشأن سيناريوهات عقد الدورة الثامنة  
FCCC/AWGLCA/2009/INF.1  
Add.1و 

  مذكرة من األمانة. النص التفاوضي املنقح

FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 

Add.1-2و 
مذكرة مقدمـة   . إعادة تنظيم وتوحيد النص الذي يتضمنه النص التفاوضي املنقح        

  األمانة  من
  

__________ 

)٧( FCCC/AWGLCA/2009/14 ٤٠-٣٨، الفقرات. 
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  مسائل أخرى  -٤
  .ستبحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة  -١٧

  التقرير املتعلق بأعمال الدورة  -٥  
سيجري إعداد مشروع تقرير بشأن أعمال الدورة لكي يعتمـده الفريـق            : اخللفية  -١٨

  .العامل املخصص
وع التقرير واإلذن للمقرر    سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل اعتماد مشر      : اإلجراء  -١٩

  .باستكمال التقرير بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة
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  مرفق

ت للفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين         الوثائق اليت أعد      
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته الثامنة

  الوثائق اليت أعدت للدورة    
FCCC/AWGLCA/2009/14    العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجلتقرير الفريق

مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته السابعة املعقودة يف بانكوك يف
،٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٩سبتمرب إىل   / أيلول ٢٨الفترة من   

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٢ويف برشلونة يف الفترة من 

FCCC/AWGLCA/2009/15 مذكرة من األمني التنفيذي. مال املؤقت وشروحهجدول األع 

FCCC/AWGLCA/2009/16 مذكرة من الرئيس. مذكرة بشأن سيناريوهات عقد الدورة الثامنة 

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.8         من خطـة١أفكار ومقترحات بشأن العناصر الواردة يف الفقرة 
 الورقات املقدمة من األطراف . عمل بايل

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.9         من خطـة١أفكار ومقترحات بشأن العناصر الواردة يف الفقرة 
 الورقات املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية. عمل بايل

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/AWGLCA/2009/4  

(Parts I and II) 

مـذكرة. إجناز خطة عمل بايل وعناصر النتائج املتفق عليهـا        
 يسمقدمة من الرئ

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

FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 

Add.1و 
 مذكرة مقدمة من األمانة. النص التفاوضي املنقح

FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 

Add.1-2و 
إعادة تنظيم وتوحيد النص الذي يتضمنه الـنص التفاوضـي

 مذكرة من األمانة. املنقح

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

 
        


