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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين 
  األجل مبوجب االتفاقية الطويل

  الدورة التاسعة
 ٢٠١٠أبريل / نيسان١١-٩بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  إقرار جدول األعمال: يميةاملسائل التنظ

  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(  

  .٢٠١٠تنظيم األعمال وأساليب العمل يف عام   -٣
  .ائل أخرىمس  -٤
  .تقرير الدورة  -٥

__________ 
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  اخللفية  -ثانياً   
، يف عملية شـاملة     )خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١شرع مؤمتر األطراف، وفقا ملقرره        -١

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

 فرعيـة يف إطـار   ر املؤمتر أن تتوىل هذه العملية هيئـةٌ وقّر  .مقرر يف دورته اخلامسة عشرة
االتفاقية ُتعَرف باسم الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب             

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

لتمكينه من مواصلة عمله هبدف تقدمي ما يتوصل إىل من نتائج إىل مؤمتر األطراف ليعتمدها               
  .يف دورته السادسة عشرة

 أن ُتعقد ٢٠١٠وقرر مكتب مؤمتر األطراف يف االجتماع األول الذي عقده يف عام     -٣
، ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ١١ إىل   ٩ريق العمل التعاوين يف بون يف الفترة من         الدورة التاسعة لف  

باالقتران مع الدورة احلادية عشرة للفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية              
  ).فريق االلتزامات اإلضافية(لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو 

   املؤقتشروح جدول األعمال  - ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -١  
      / نيـسان  ٩سيفتتح الرئيس الدورة التاسعة لفريق العمل التعـاوين يـوم اجلمعـة               -٤

  .، يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا٢٠١٠أبريل 

  املسائل التنظيمية  -٢  

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

FCCC/AWGLCA/2010/1  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي .جدول األعمال املؤقت وشروحه  
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  تنظيم أعمال الدورة )ب(  
 بشأن  (FCCC/AWGLCA/2010/2)أعد رئيس فريق العمل التعاوين مذكرة        :اخللفية  -٦

ُيرجى من أعضاء الوفود االطالع على مذكرة السيناريوهات هذه         و. سيناريو الدورة التاسعة  
  .زيد من املعلومات واملقترحات املتعلقة بتنظيم أعمال الدورةألخذ علم مب

. أبريـل / نيـسان  ٩وسيعقد فريق العمل التعاوين جلسة عامة مفتوحة يوم اجلمعة            -٧
ويرجى من الوفود إجياز    . وسيطلب الرئيس أن ُيدىل ببيانات باسم جمموعات الدول األطراف        

ة ورقية إىل موظفي املؤمترات سلفاً لتيـسري        بياناهتا الشفوية إىل أقصى حد ممكن وتقدمي نسخ       
كما يرجى من الراغبني يف تقدمي بيانات خطية لتوزيعها على مجيع           . عمل املترمجني الشفويني  

  .املندوبني إحضار نسخ منها
وُتدعى األطراف إىل الرجوع إىل اللمحة العامة عن الدورة الـيت تـرد يف املوقـع                  -٨

وإىل الربنامج اليومي الذي ُينـشر      خ   اإلطارية بشأن تغري املنا    دةالشبكي التفاقية األمم املتح   
  .أثناء الدورة، لالطالع على اجلدول الزمين املفصل واحملدَّث ألعمال فريق العمل التعاوين

بأن تنتـهي    )١(وكانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أوصت يف دورهتا الرابعة والعشرين           -٩
، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية،  ٠٠/١٨ الساعة   اجللسات يف األحوال العادية حبلول    

وسُتنظَّم دورة فريق العمل التعـاوين       . كحد أقصى  ٠٠/٢١أن تستمر اجللسات إىل الساعة      
  .لتلك التوصيةهذه وفقا 

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

FCCC/AWGLCA/2010/1  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي .ول األعمال املؤقت وشروحهجد  

FCCC/AWGLCA/2010/2 مذكرة مقدمة من الرئيس .مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة التاسعة  

  ٢٠١٠تنظيم األعمال وأساليب العمل يف عام   -٣  
ليتـوىل  أنشأ مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة فريق العمل التعـاوين             :اخللفية  -١١

عملية شاملة متكن من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعـاوين              
 وما بعده، من أجل التوصل إىل نتائج متَّفَق عليها          ٢٠١٢الطويل األجل من اآلن وحىت عام       

وطلب مؤمتر األطراف إىل فريـق      . )٢(واعتماد مقرر يف هذا الصدد يف دورته اخلامسة عشرة        

__________ 

)١( FCCC/SBI/2006/11 ، ١٠٢الفقرة. 

 .٢ و١، الفقرتني ١٣-م أ/١املقرر  )٢(
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 إىل التقرير الذي قدمه إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه           العمل التعاوين أن يواصل عمله استناداً     
  .)٣(اخلامسة عشرة ووفقا للعمل الذي اضطلع به مؤمتر األطراف على أساس ذلك التقرير

وقد صدر تقرير فريق العمل التعاوين بشأن دورته الثامنة، الذي يتـضمن مـشاريع      -١٢
ة إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة لينظر فيها ويعتمدها، يف وثيقة             املقررات املقدم 

  .FCCC/AWGLCA/2009/17حتمل الرمز 
وُجمِّع العمل الذي اضطلع به مؤمتر األطراف استنادا إىل تقرير فريق العمل التعاوين               -١٣

  .FCCC/CP/2010/2املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة يف وثيقة حتمل الرمز 
 واعتمد مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة مقررات ميكن أن تكون ذات صلة           -١٤

 الذي حييط فيـه علمـا     ١٥-م أ /٢، ومنها املقرر    ٢٠١٠بعمل فريق العمل التعاوين يف عام       
 الذي يتناول التوجيهات املنهجية املتعلقـة بأنـشطة         ١٥-م أ /٤باتفاق كوبنهاغن، واملقرر    

النبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها ودوَر حفِظ الغابات وإدارِتها املستدامة           خفض ا 
  .وحتسنيِ خمزون الكربون يف غابات البلدان النامية

ودعا كل من رئيس فريق العمل التعاوين وفريق االلتزامات اإلضافية األطراف إىل أن           -١٥
وفضال عن ذلك، دعا    . تقدم آراءها بشأن احلاجة إىل وقت اجتماع إضايف خيصص للفريقني         

رئيس فريق العمل التعاوين األطراف إىل أن تقدم آراءها بشأن أفضل السبل للتقـدم بعمـل                
تنظيم األعمال  :ا يف ذلك آراؤها وأفكارها ومقترحاهتا بشأن ما يلي، مب٢٠١٠الفريق يف عام 

، مبا يف ذلك كيفية ضمان بقاء عملية التفاوض متسمة بالشفافية والـشمول             ٢٠١٠يف عام   
 نتائج مواضيعية؛ واملبادرات اليت ميكن أن يتخذها الرئيس          بلوغ والكفاءة يف سياق السعي إىل    

وانب األخرى ذات الصلة بعمل فريق العمل التعاوين يف         من أجل تسهيل حصول تقدم؛ واجل     
ــام  ــات     . )٤(٢٠١٠ع ــة متفرق ــواردة يف وثيق ــات ال ــت الورق ــد ُجّمع وق

)FCCC/KP/AWG/2010/MISC.1–FCCC/AWGLCA/2010/MISC.1 (     تعرض علـى فريـق
  .العمل التعاوين لينظر فيها يف دورته التاسعة

ىل االتفاق بشأن تنظيم أعماله، مبا يـشمل        سُيدعى فريق العمل التعاوين إ     :اإلجراء  -١٦
 وأساليب عمله، األمر الذي سيتيح للفريـق        ٢٠١٠حتديد جدول مواعيد اجتماعاته يف عام       

تسوية املسائل املعلقة يف سياق املفاوضات، مع ضمان الشمول والشفافية والكفاءة يف سياق             
 .السعي إىل بلوغ النتائج املواضيعية

  

__________ 

 .٢، الفقرة ١٥-م أ/١املقرر  )٣(
)٤( >http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/information_note_ 

20100202.pdf<.  
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FCCC/AWGLCA/2009/17          تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل
مبوجب االتفاقية عن دورته الثامنة، املعقودة يف كوبنهاغن يف الفترة          

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٧من 
FCCC/AWGLCA/2010/2 مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة التاسعة  
FCCC/CP/2010/2    مؤمتر األطراف يف دورته اخلامـسة عـشرة         العمل الذي اضطلع به 

استنادا إىل تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين           
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

FCCC/KP/AWG/2010/MISC.1-

FCCC/AWGLCA/2010/MISC.1 
Views on the need for additional meeting time for the Ad Hoc 

Working Group on Further Commitments for Annex I Parties 

under the Kyoto Protocol and the Ad Hoc Working Group on 

Long-term Cooperative Action under the Convention, and on 

organization of work of the Ad Hoc Working Group on Long-term 

Cooperative Action under the Convention.  Submissions from 

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

  مسائل أخرى  -٤  
  .سُتبَحث يف إطار هذا البند أي مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة  -١٧

  تقرير الدورة  -٥  
كي يعتمـده فريـق  سيجري إعـداد مشروع تقرير بشأن أعمال الدورة ل   :اخللفية  -١٨

  .العمل التعاوين
سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل اعتماد مشروع التقريـر واإلذن للمقـرِّر       :اإلجراء  -١٩

 .باستكمال التقرير وفق توجيهات الرئيس ومبساعدة من األمانة
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  مرفق

الوثائق اليت أُِعّدت من أجل الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل                
   الدورة التاسعة- األجل مبوجب االتفاقية الطويل التعاوين

  الوثائق املُعدَّة للدورة    
FCCC/AWGLCA/2009/17 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل

مبوجب االتفاقية عن دورته الثامنة، املعقودة يف كوبنهاغن يف الفترة من
  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول١٥ إىل ٧

FCCC/AWGLCA/2010/1 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي .جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/AWGLCA/2010/2 مذكرة مقدمة من الرئيس .مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة التاسعة  
FCCC/CP/2010/2 العمل الذي اضطلع به مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة استنادا

مل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـلإىل تقرير الفريق العا   
  مبوجب االتفاقية

FCCC/KP/AWG/2010/MISC.1-

FCCC/AWGLCA/2010/MISC.1 
Views on the need for additional meeting time for the Ad Hoc Working 

Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto 

Protocol and the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative 

Action under the Convention, and on organization of work of the Ad 

Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the 

Convention.  Submissions from Parties  

  الدورةوثائق أخرى معروضة على     
FCCC/CP/2009/11 and Add.1 Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held in 

Copenhagen from 7 to 19 December 2009  
FCCC/AWGLCA/2009/4   

 )اجلزأين األول والثاين(

  مذكرة مقدمة من الرئيس. إجناز خطة عمل بايل وعناصر احلصيلة املتفق عليها

FCCC/AWGLCA/2009/8 مذكرة مقدمة من الرئيس .نص تفاوضي  
FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 

and Add.1 
Revised negotiating text.. Note by the secretariat                                 

FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 

and Add.1 and 2 
Reordering and consolidation of text in the revised negotiating 

text.  Note by the secretariat  
FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1      مذكرة منقحـة . من خطة عمل بايل    ١أفكار ومقترحات بشأن الفقرة

  من جانب الرئيس

       


