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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  غري املناخت

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل
  مبوجب االتفاقية

  الدورة الثانية عشرة 
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٩-٤تياجنني، 

  املؤقتمن جدول األعمال ) 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(  

متر األطراف لكي يعتمدها يف دورته الـسادسة عـشرة          إعداد نتائج لتقدميها إىل مؤ      -٣
للتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمـل التعـاوين        

  . وبعده٢٠١٢الطويل األجل من اآلن وحىت عام 
  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥

__________ 

قُّدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها نظراً لقصر املدة الفاصلة بني الدورتني احلادية عشرة والثانيـة                   *  
  .عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

 FCCC/AWGLCA/2010/12  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
16 September 2010 
Arabic 
Original: English 



FCCC/AWGLCA/2010/12 

GE.10-62574 2 

  اخللفية  -ثانياً   
، يف عملية شاملة    )خطة عمل بايل   (١٣م أ   /١شرع مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١

للتمكني من التنفيذ الكامل والفّعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعـاوين الطويـل              
 وبعده، من أجل التوصل إىل نتائج متفق عليها واعتمـاد           ٢٠١٢األجل من اآلن وحىت عام      

ة هيئـةٌ فرعيـة يف إطـار        وقرر املؤمتر أن تتوىل هذه العملي     . مقرر يف دورته اخلامسة عشرة    
االتفاقية، هي الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية            

  ).فريق العمل التعاوين(
، أن ميّدد والية فريق العمل التعاوين       ١٥م أ   /١وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٢

إليه من نتائج إىل مؤمتر األطـراف لكـي         لتمكينه من مواصلة عمله هبدف تقدمي ما يتوّصل         
        اخلامـسة عـشرة،   وطلب مؤمتر األطراف، يف دورتـه       . يعتمدها يف دورته السادسة عشرة    

إىل فريق العمل التعاوين أن يواصل أعماله استناداً إىل التقرير الذي قدمه الفريـق إىل مـؤمتر                 
        مـؤمتر األطـراف علـى أسـاس       األطراف يف تلك الدورة، وإىل األعمال اليت اضطلع هبا          

  .)١(ذلك التقرير
وقرر مكتب مؤمتر األطراف أن ُتعقد الدورة الثانية عشرة لفريق العمل التعـاوين يف                -٣

، وذلك بـالتالزم مـع      ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٩ إىل   ٤ يف الفترة من      بالصني تياجنني
املدرجة  لتزامات اإلضافية لألطراف  لفريق العامل املخصص للنظر يف اال     لالدورة الرابعة عشرة    

  .يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو 

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثالثاً   

  افتتاح الدورة  -١  
 تـشرين   ٤ثنني،  االستفتتح الرئيسة الدورة الثانية عشرة لفريق العمل التعاوين يوم            -٤

  .ات واملعارض يف تياجنني بالصني، يف مركز تياجنني ميجيانغ للمؤمتر٢٠١٠أكتوبر /األول

__________ 

 .٢ و١، الفقرتان ١٥م أ /١املقرر  )١(
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  املسائل التنظيمية  -٢  

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

FCCC/AWGLCA/2010/12      مـذكرة  : جدول األعمال املؤقت وشـروحه
 مقدمة من األمني التنفيذي

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
) (FCCC/AWGLCA/2010/13 العمل التعاوين مـذكرة      أعدت رئيسة فريق  : اخللفية  -٦

 بشأن سيناريو الدورة الثانية عشرة، وهي مذكرة تتضمن أيضا، يف مرفقها الثاين، جـدوالً              
ويرجى من املندوبني الرجوع إىل مذكرة السيناريو هذه لالطالع          . للدورة  مقترحاً  أولياً زمنياً

  .يم أعمال الدورة تنظبشأنعلى املزيد من املعلومات واملقترحات 
 تـشرين   ٤ ،وسيعقد فريق العمل التعاوين جلسة عامـة افتتاحيـة يـوم االثـنني              -٧

واقترحت الرئيسة يف مذكرة السيناريو أن يبدأ فريق العمل التعاوين أعمالـه            . أكتوبر/األول
وكي يتسىن ذلـك، اقترحـت      . يوم االثنني يف  بشأن النص التفاوضي يف أقرب وقت ممكن        

 باسم دثتحوفود تتديل هبا  موجزة  على كلمات   افتتاحية  يقتصر اإلدالء بكلمات    ن  الرئيسة أ 
  .)٢( من األطرافجمموعات

إىل الرجوع إىل اللمحة العامة عن الدورة، وهي معروضة علـى           مدعوة  األطراف  و  -٨
املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية، وإىل الربنامج اليومي الذي ينشر أثناء الدورة، لالطـالع             

  .ى اجلدول الزمين املفّصل واحملّدث ألعمال فريق العمل التعاوينعل
وكانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أوصت يف دورهتا الثانية والثالثني بأن تتبع األمانة،               -٩

عند تنظيم فترات الدورات القادمة، املمارسة املتمثلة يف عدم عقد أكثر من جلـستني مـن                
قة االتصال يف وقت واحد، علـى أالّ يتجـاوز جممـوع            أو جلسات أفر  /اجللسات العامة و  

اجللسات غري الرمسية، ست جلـسات، إن       يف ذلك   اجللسات اليت تعقد يف وقت واحد، مبا        
 مواعيد اجللسات، مراعاة القيود الـيت       ديدوأوصت أيضاً بأن تواصل األمانة، عند حت      . أمكن

  .)٣(اثلة قدر اإلمكانبشأن القضايا املتمتضارب اآلراء تواجهها الوفود وجتنب 

__________ 

تقدمي بيانات افتتاحية باسم جمموعة من األطراف أن خيطـروا األمانـة            ون  يرجى من املندوبني الذين يعتزم     )٢(
، وأن يقدموا نسخة من     secretariat@unfccc.int : بتوجيه رسالة إلكترونية على العنوان التايل      بذلك سلفاً 

 .موظفي املؤمترات سلفاً تيسرياً لعمل املترمجني الشفوينيإىل البيان 
)٣( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٤، الفقرة. 
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 يف اسـتنتاجات    توصيتهاويف الدورة ذاهتا، أشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك إىل            -١٠
، خاصة إلتاحـة الوقـت الكـايف        ٠٠/١٨أن تنتهي مجيع اجللسات حبلول الساعة       بسابقة  

 هذه  ارستمرالألطراف واجملموعات اإلقليمية لالستعداد للجلسات اليومية، ولكنها أجازت،         
 يف الظروف االستثنائية وعلى أساس كل       اجللسات مدة تتراوح بني ساعتني وثالث ساعات      

  .)٤(حالة على حدة
  .وستنظم دورة فريق العمل التعاوين هذه وفقاً للتوصيات املذكورة أعاله  -١١
  . سُيدعى أعضاء فريق العمل التعاوين إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة:اإلجراء  -١٢

FCCC/AWGLCA/2010/12      مـذكرة   .جدول األعمال املؤقت وشـروحه 
 مقدمة من األمني التنفيذي

FCCC/AWGLCA/2010/13  ية عـشرة  ذكرة سيناريو بشأن الدورة الثان    م .
  مذكرة مقدمة من الرئيسة

إعداد نتائج لتقدميها إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورتـه الـسادسة               -٣  
ذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل        عشرة للتمكني من التنفي   

   وبعده٢٠١٢التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عام 
 احلادية عشرة، يف الـنص الـذي        دورتهأثناء  نظر فريق العمل التعاوين، يف      : اخللفية  -١٣

ـ . FCCC/AWGLCA/2010/8 لتيسري املفاوضات والوارد يف الوثيقة       أعدته الرئيسية  ض ومتخ
فيه األطراف  كي تنظر   ،  FCCC/AWGLCA/2010/14ذلك عن نص تفاوضي ورد يف الوثيقة        

  .يف الدورة الثانية عشرة لفريق العمل التعاوين
        للمفاوضات، أجرت رئيسة فريق العمل التعاوين حتليال للمـسائل الـواردة       وتيسرياً  -١٤

      ذكرة السيناريو املـشار إليهـا يف       ويرد هذا التحليل يف املرفق األول مب      . يف النص التفاوضي  
  .  أعاله٦الفقرة 

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥، الفقرة. 
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ل املسائل  اليت يبذهلا حل  جهوده  اإلسراع يف    سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل       :اإلجراء  -١٥
تقدم إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها   اليت سوف   نتائج  الالعالقة بغية التوصل إىل اتفاق بشأن       

  .يف دورته السادسة عشرة
FCCC/AWGLCA/2010/13       الثانية عـشرة  مذكرة سيناريو بشأن الدورة .

 مذكرة مقدمة من الرئيسة 

FCCC/AWGLCA/2010/14  مانةمذكرة مقدمة من األ.  التفاوضينصال  

  مسائل أخرى  -٤  
  .أثناء الدورةتنشأ يف سُتبحث يف إطار هذا البند أي مسائل أخرى   -١٦

  تقرير الدورة  -٥  
عمـال الـدورة لكـي يعتمـده فريـق                       مشروع تقرير عن أ     يعدّ سوف :اخللفية  -١٧

  .العمل التعاوين
سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل اعتماد مشروع التقريـر واإلذن للمقـرر      : اإلجراء  -١٨

  .باستكمال التقرير بتوجيه من الرئيسة ومبساعدة من األمانة
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  املرفق

 املخصص املعين بالعمـل التعـاوين       الوثائق اليت أُعّدت للفريق العامل        
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته الثانية عشرة

  الوثائق املعّدة للدورة    
FCCC/AWGLCA/2010/12 

  
 مـذكرة   .جدول األعمال املؤقت وشـروحه     

 مقدمة من األمني التنفيذي

FCCC/AWGLCA/2010/13 
 

. ة عـشرة  ذكرة سيناريو بشأن الدورة الثاني    م 
   مقدمة من الرئيسةمذكرة

FCCC/AWGLCA/2010/14  مانةمذكرة مقدمة من األ. التفاوضينص ال  

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/AWGLCA/2010/11         تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل

 مبوجب االتفاقية عـن     الطويل األجل التعاوين  
رة ة، املعقودة يف بون يف الفت   دورته احلادية عشر  

 ٢٠١٠ أغسطس/ آب٦ إىل ٢ من

FCCC/AWGLCA/2009/17  الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل       تقرير 
التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية عـن       
دورته الثامنة، املعقودة يف كوبنهاغن يف الفترة       

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٧من 
FCCC/CP/2010/2       األطـراف يف    العمل الذي اضطلع به مـؤمتر 

دورته اخلامسة عشرة استناداً إىل تقرير الفريق       
العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل      

  األجل مبوجب االتفاقية
FCCC/CP/2009/11و Add.1          تقرير مؤمتر األطراف عن دورتـه اخلامـسة

 ٧عشرة، املعقودة يف كوبنهاغن يف الفترة من        
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩إىل 

        


