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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين 
  األجل مبوجب االتفاقية الطويل
  العاشرةالدورة 

 ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١١-١بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  يةاملسائل التنظيم
  إقرار جدول األعمال

  دول األعمال املؤقت وشروحهج    

  *يمذكرة مقدمة من األمني التنفيذ    

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

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

يف دورته السادسة عشرة للتمكني إعداد نتائج لتقدميها إىل مؤمتر األطراف العتمادها   -٣
من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعـاوين الطويـل             

  . وبعده٢٠١٢األجل من اآلن وحىت عام 
  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥

__________ 

لفريق لقصر املدة الفاصلة بني الدورتني التاسعة والعاشرة ل      بعد املوعد احملدد لتقدميها نظراً    قُدِّمت هذه الوثيقة      *  
  .التفاقيةالعامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب ا
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  اخللفية  -ثانياً   
ية شـاملة   ، يف عمل  )خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١شرع مؤمتر األطراف، وفقا ملقرره        -١

 من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعـاوين الطويـل              نيللتمك
 وما بعده، من أجل التوصل إىل نتائج متَّفَق عليها واعتماد           ٢٠١٢األجل من اآلن وحىت عام      

طار االتفاقية  فرعية يف إر املؤمتر أن تتوىل هذه العملية هيئةٌوقّر .مقرر يف دورته اخلامسة عشرة
ُتعَرف باسم الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة             

  ).فريق العمل التعاوين(
د والية فريق العمل التعاوين     ، أن ميدِّ  ١٥-م أ /١وقرر مؤمتر األطراف، وفقا للمقرر        -٢

ئج إىل مؤمتر األطراف ليعتمدها     لتمكينه من مواصلة عمله هبدف تقدمي ما يتوصل إىل من نتا          
إىل فريق العمل التعاوين أن      ويف الدورة ذاهتا طلب مؤمتر األطراف        .يف دورته السادسة عشرة   

يواصل أعماله استنادا إىل التقرير الذي قدمه الفريق إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامـسة               
  .)١(تقرير الذلكعشرة، وإىل األعمال اليت اضطلع به املؤمتر على أساس 

واتفق فريق العمل التعاوين، يف دورته التاسعة، على أن ُتعقَد دورته العاشرة بالتزامن               - ٣
مع الدورة الثانية والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلميـة              

لفريق العامل ادورات واتفق الفريق كذلك على أن ُتعقد دوراته بالتزامن مع . والتكنولوجية
املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب             

  .)٢(بروتوكول كيوتو

  شروح جدول األعمال املؤقت  - ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -١  
   / حزيـران ١الثالثـاء،   لفريق العمل التعاوين يـوم  العاشرةسيفتتح الرئيس الدورة    -٤

  .ق ماريتيم يف بون بأملانيا، يف فند٢٠١٠يونيه 

__________ 

 .٢ و١تان الفقر ،١٥-أ م/١ املقّرر )١(
)٢( FCCC/AWGLCA/2010/3 ٢٥، الفقرة. 
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  املسائل التنظيمية  -٢  

  إقرار جدول األعمال )أ(  
  .سُيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره  -٥

FCCC/AWGLCA/2010/4  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي .جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  تنظيم أعمال الدورة )ب(  
 بـشأن   (FCCC/AWGLCA/2010/5)لتعاوين مـذكرة    أعد رئيس فريق العمل ا     :اخللفية  -٦

العاشرة، مراعياً الدعوة اليت وجهها الفريق من أجل اقتراح خارطة طريق إرشادية            سيناريو الدورة   
ُيرجى من أعضاء الوفود االطـالع علـى مـذكرة        و.  أدناه ١٣على النحو املشار إليه يف الفقرة       

  .ت واملقترحات املتعلقة بتنظيم أعمال الدورةالسيناريوهات هذه ألخذ علم مبزيد من املعلوما
. يونيـه / حزيـران  ١الثالثاء  وسيعقد فريق العمل التعاوين جلسة عامة مفتوحة يوم           -٧

ويرجى من الوفـود    . جمموعات األطراف ، بدءا بيانات     ببيانات إىل اإلدالء  الرئيس   وسيدعو
 إىل موظفي املؤمترات سـلفاً      إجياز بياناهتا الشفوية إىل أقصى حد ممكن وتقدمي نسخة ورقية         

كما يرجى من الراغبني يف تقدمي بيانات خطية لتوزيعها على . لتيسري عمل املترمجني الشفويني  
  .مجيع املندوبني إحضار نسخ منها

وُتدعى األطراف إىل الرجوع إىل اللمحة العامة عن الدورة الـيت تـرد يف املوقـع                  -٨
وإىل الربنامج اليومي الذي ُينـشر      خ  ية بشأن تغري املنا   دة اإلطار الشبكي التفاقية األمم املتح   

  .أثناء الدورة، لالطالع على اجلدول الزمين املفصل واحملدَّث ألعمال فريق العمل التعاوين
بأن تنتـهي    )٣(وكانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أوصت يف دورهتا الرابعة والعشرين           -٩

، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية،   ٠٠/١٨ اجللسات يف األحوال العادية حبلول الساعة     
وسُتنظَّم دورة فريق العمل التعـاوين       . كحد أقصى  ٠٠/٢١أن تستمر اجللسات إىل الساعة      

  .لتلك التوصية هذه وفقاً

  .سُيدعى أعضاء فريق العمل التعاوين إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة :اإلجراء  -١٠

FCCC/AWGLCA/2010/4  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي .عمال املؤقت وشروحهجدول األ  

FCCC/AWGLCA/2010/5  مذكرة مقدمة من الرئيس .التاسعةمذكرة سيناريوهات بشأن الدورة  

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 
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إعداد نتائج لتقدميها إىل مؤمتر األطراف العتمادها يف دورته السادسة عـشرة              -٣  
اقية عـن طريـق العمـل       للتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتف      

   وبعده٢٠١٢التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عام 
 إىل رئيسته أن ُتِعد، حتت       يف دورته التاسعة   طلب فريق العمل التعاوين    :اخللفية  -١١

مسؤوليتها، نصاً لتيسري املفاوضات بني األطراف، وذلك استناداً إىل التقرير الذي قدمه 
، واستناداً إىل العمل الذي اضطلع )٤(الفريق إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة

 من تـاريخ    به مؤمتر األطراف على أساس ذلك التقرير، وأن ُتقدِّم النص قبل أسبوعني           
 ويـرد هـذا الـنص يف الوثيقـة          .)٥(انعقاد الدورة العاشرة لفريق العمـل التعـاوين       

FCCC/AWGLCA/2010/6 .وستقدم الرئيسة النص إىل أعضاء الوفود يف أثناء اجللسة العامة.  
ويف الدورة ذاهتا، دعا فريق العمل التعاوين األطراف إىل أن تقدم ورقات تتـضمن                -١٢

كن للرئيسة االستناد إليها عند إعداد مشروع نصها الذي ستعرضه على نظـر             آراء إضافية مي  
 وتوجــد الورقــات الــواردة يف الوثيقــة .)٦(األطـراف يف الــدورة العاشــرة للفريــق 

FCCC/AWGLCA/2010/MISC.2.  
ودعا فريق العمل التعاوين يف دورته التاسعة أيضا رئيسته إىل أن تقترح، من خـالل               -١٣
كرات سيناريوهات، خارطة طريق إرشادية، كما دعا الفريق األطراف إىل أن           تعّده من مذ   ما

وقـد ُجمعـت الورقـات الـواردة يف الوثيقـة            .)٧(ُتقدِّم آراءها بشأن هـذه املـسألة      
FCCC/AWGLCA/2010/MISC.3.  

مواصلة مفاوضاته بشأن النتـائج الـيت       سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل       :إلجراءا  -١٤
 .ر األطراف العتمادها يف دورته السادسة عشرةستقدم إىل مؤمت

FCCC/AWGLCA/2010/5       مـذكرة مقدمـة .العاشرةمذكرة سيناريوهات بشأن الدورة
  الرئيس من

FCCC/AWGLCA/2010/6 مذكرة مقدمة من الرئيس. نص لتيسري املفاوضات بني األطراف  
FCCC/AWGLCA/2010/Misc.2 Additional views on which the Chair may draw in 

preparing text to facilitate negotiations among Parties 

Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2010/Misc.3 Views on an indicative roadmap .Submissions from Parties 

  .الذي يرد يف املرفق" وثائق أخرى معروضة على الدورة"انظر أيضا اجلزء املعنون 

__________ 

)٤( FCCC/AWGLCA/2009/17املرفق األول . 
)٥( FCCC/AWGLCA/2010/3 ٢٢ و١٧، الفقرتان. 
)٦( FCCC/AWGLCA/2010/3 ٢٣، الفقرة. 
)٧( FCCC/AWGLCA/2010/3 ٢٤، الفقرة. 
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  مسائل أخرى  -٤  
  .سُتبَحث يف إطار هذا البند أي مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة  -١٥

  تقرير الدورة  -٥  
سيجري إعداد مشروع تقرير بشأن أعمال الدورة لكـي يعتمـده فريـق       :اخللفية  -١٦

  .التعاوين العمل
قـرِّر  سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل اعتماد مشروع التقريـر واإلذن للم     :اإلجراء  -١٧

 .باستكمال التقرير وفق توجيهات الرئيس ومبساعدة من األمانة
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  مرفق

 لفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين       لالوثائق اليت أُِعّدت        
  العاشرة تهدوريف الطويل األجل مبوجب االتفاقية 

  الوثائق املُعدَّة للدورة    
FCCC/AWGLCA/2010/4 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي .جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/AWGLCA/2010/5  مذكرة مقدمة من الرئيس .العشارةمذكرة سيناريوهات بشأن الدورة  
FCCC/AWGLCA/2010/6 مذكرة مقدمة من الرئيس. نص لتيسري املفاوضات بني األطراف  
FCCC/AWGLCA/2010/Misc.2 Additional views on which the Chair may draw in preparing 

text to facilitate negotiations among Parties Submissions from 

Parties 

FCCC/AWGLCA/2010/Misc.3 Views on an indicative roadmap .Submissions from Parties 

  الدورةوثائق أخرى معروضة على     
FCCC/AWGLCA/2010/3      ل التعاوين الطويـل األجـل      تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعم

 إىل  ٩مبوجب االتفاقية عن دورته التاسعة، املعقود يف بون يف الفترة من            
  ٢٠١٠أبريل /نيسان ١١

FCCC/AWGLCA/2009/17  تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب
 ١٥ إىل   ٧ترة من   االتفاقية عن دورته الثامنة، املعقود يف كوبنهاغن يف الف        

  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
FCCC/CP/2010/2            ًالعمل الذي اضطلع به مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة استنادا

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل          إىل
  مبوجب االتفاقية

FCCC/CP/2009/11 وAdd.1     اخلامسة عشرة، املعقودة يف كوبنهاغن      تقرير مؤمتر األطراف عن دورته 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩ إىل ٧يف الفترة من 

       


