
 

(A)   GE.11-60472    140311    150311 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل       
  األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة الرابعة عشرة 
  *٢٠١١ يونيه/حزيران ١٧-٦، وبون، ٢٠١١أبريل /نيسان ٨-٥ ،انكوكب

   من جدول األعمال املؤقت)أ(٢البند 
  املسائل التنظيمية 

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  **مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

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

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

__________ 

بعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل           سُيعقد اجلزء الثاين من الدورة الرا       *  
مبوجب االتفاقية بالتزامن مع اجلزء الثاين من الدورة السادسة عشرة للفريـق العامـل املخـصص املعـين                  
 بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والدورة الرابعة والثالثني            

وسـُتعلن املواعيـد احملـددة      . لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         
 .للدورتني املستأنفتني للفريقني العاملني املخصصني يف الوقت املناسب

رة والرابعة عـشرة    قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر بسبب قصر الفترة الفاصلة بني الدورتني الثالثة عش               **  
 . للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
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  .عامليلعاملي خلفض االنبعاثات وبلوغ سقف اهلدف ا  -٣
  .فجلنة التكي  -٤
املدرجة القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق باألطراف       بتعزيز  برنامج العمل اخلاص      -٥

  .يف املرفق األول لالتفاقية
القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق بـاألطراف غـري         بتعزيز  برنامج العمل اخلاص      -٦

  . فق األول لالتفاقيةيف املراملدرجة 
  .السجل  -٧
  .لتنفيذ الكامل إلجراءات التخفيف يف قطاع الغاباتاملتاحة لخيارات التمويل   -٨
  .اللجنة الدائمة  -٩

  .القائمة على السوق وغري القائمة على السوقاآلليات   -١٠
  .آللية التكنولوجياالتشغيل الكامل ترتيبات   -١١
  .بناء القدرات  -١٢
  .االستعراض  -١٣
القضايا املتعلقة باألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واألطـراف الـيت متـر                -١٤

  .بظروف خاصة
  .اخليارات القانونية  -١٥
  .مسائل أخرى  -١٦
  .التقرير املتعلق بالدورة  -١٧

  معلومات أساسية  -ثانياً   
ة شـاملة   ، عملي )خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١أطلق مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١

الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية          جتري يف إطار    
، لتيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً عن طريق العمل           )فريق العمل التعاوين  (

 متفق عليهـا     وبعده، بغية التوصل إىل نتائج     ٢٠١٢التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت عام       
   .)١(واعتماد مقرر يف دورته اخلامسة عشرة

__________ 

قرر مؤمتر األطراف، يف دورته اخلامسة عشرة، متديد والية فريق العمل التعاوين لتمكينه من مواصلة أعماله                 )١(
 ). ١، الفقرة ١٥-م أ/١املقرر (شرة بغية تقدمي نتائجها إىل مؤمتر األطراف العتمادها يف دورته السادسة ع
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، من فريق العمـل التعـاوين أن     ١٦-م أ /١وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٢
بغية تنفيذ التعهدات الـواردة يف   فيها،  يواصل عمله، مستنداً إىل الوثائق املعروضة عليه للنظر         

  .)٢(للنظر فيها يف دورته السابعة عشرةذلك املقرر وتقدمي النتائج إىل مؤمتر األطراف 
، علـى أن    ٢٠١١واتفق مكتب مؤمتر األطراف، يف اجتماعه األول املعقود يف عام             -٣

ُتعقد الدورتان الرمسيتان للفريقني العاملني املخصصني وحلقات العمل السابقة للـدورتني يف            
  .)٣(تايلندبنكوك، ا يف ب٢٠١١أبريل /نيسان ٨ إىل ٣الفترة من 

  شروح جدول األعمال املؤقت  -الثاً ث  

  افتتاح الدورة  -١  
 ٥سيفتتح رئيس فريق العمل التعاوين الدورة الرابعة عشرة للفريق يـوم الثالثـاء،                -٤

، يف مركز مؤمترات األمم املتحدة بلجنة األمـم املتحـدة االقتـصادية             ٢٠١١أبريل  /نيسان
  . لندنكوك، بتاياواالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف ب

  املسائل التنظيمية  -٢  

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

FCCC/AWGLCA/2011/1    مذكرة مقدمـة مـن     . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  .األمينة التنفيذية

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
  . ٢٠١١أبريل /نيسان ٥يوم الثالثاء،  سيعقد فريق العمل التعاوين جلسة افتتاحية :اخللفية  -٦
وُيرجى من املندوبني الرجوع إىل املذكرة اليت أعدها رئيس فريق العمـل التعـاوين                -٧

للحصول على مزيـد  ) FCCC/AWLCA/2011/2(بشأن سيناريو الدورة الرابعة عشرة للفريق      
  .)٤(تنظيم أعمال الدورةاملتعلقة بمن املعلومات واالقتراحات 

 من املندوبني كذلك الرجوع إىل االستعراض العام للدورة املتـاح بـاملوقع             وُيرجى  -٨
الشبكي لالتفاقية والرجوع إىل الربنامج اليومي الذي ُينشر يف أثناء الـدورة، باإلضـافة إىل               

__________ 

 . ١٤٤ و١٤٣، الفقرتان ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
: ميكن احلصول على معلومات إضـافية بـشأن حلقـات العمـل مـن املوقـع الـشبكي لالتفاقيـة                    )٣(

<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4381.php>. 
 . ستصدر الحقاً )٤(
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شاشات الدائرة التلفزيونية املغلقة لالطالع على اجلدول الزمين املفّصل احلديث ألعمال فريق            
  .العمل التعاوين

وسُتَنظّم الدورة الرابعة عشرة لفريق العمل التعاوين وفقاً للتوصيات اليت قدمتها اهليئة              -٩
  .)٥(الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والثالثني

وسُيعقد اجلزء الثاين من الدورة الرابعة عشرة لفريق العمل التعاوين بالتزامن مع اجلزء               -١٠
ريق االلتزامات اإلضافية والدورة الرابعة والثالثني لكل من    لدورة السادسة عشرة لف   من ا الثاين  

وسُتعلن املواعيد احملـددة    . اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       
  .للدورتني املستأنفتني للفريقني العاملني املخصصني يف الوقت املناسب

  .االتفاق على تنظيم أعمال الدورة إىل  سُيدعى فريق العمل التعاوين:اإلجراء  -١١
FCCC/AWGLCA/2011/1    ذكرة مقدمة مـن    م. جدول األعمال املؤقت وشروحه

  األمينة التنفيذية
FCCC/AWGLCA/2011/2   مـذكرة  . سيناريو الدورة الرابعة عـشرة    بشأن  مذكرة

  مقدمة من الرئيس
  عاملياهلدف العاملي خلفض االنبعاثات وبلوغ سقف   -٣  

االنبعاثات العامليـة   بضرورة ختفيض   ر مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة،        أق  -١٢
العلمية، وعلى النحو املوثق يف تقرير التقييم الرابع     ختفيضاً عميقاً وفقاً للحقائق     غازات الدفيئة   ل

زات غالهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، بغية خفض االنبعاثات العاملية           الصادر عن ا  
 احلرارة دون درجتني مئويتني فوق      اتدرجالعاملي ل توسط  امليف  االرتفاع  الدفيئة لإلبقاء على    

مستويات ما قبل العصر الصناعي، وبأنه ينبغي أن تتخذ األطراف إجراءات عاجلة لبلوغ هذا              
  .العلمية وعلى أساس اإلنصافوفقاً للحقائق األجل، اهلدف الطويل 

لالتفاقيـة  واهلدف النـهائي  ، يف سياق اهلدف الطويل األجل      واتفق مؤمتر األطراف    -١٣
وخطة عمل بايل، على العمل من أجل حتديد هدف عاملي خلفض االنبعاثات العاملية خفـضاً               

  .)٦(، والنظر يف ذلك اهلدف يف دورته السابعة عشرة٢٠٥٠جوهرياً حبلول عام 
إطار زمين لبلـوغ سـقف      واتفق مؤمتر األطراف أيضاً على العمل من أجل حتديد            -١٤

عاملي النبعاثات غازات الدفيئة استناداً إىل أفضل املعارف العلمية املتاحة والوصول املنـصف             
  .)٧(إىل التنمية املستدامة، والنظر يف ذلك اإلطار الزمين يف دورته السابعة عشرة

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2010/10١٦٥ و١٦٤تان ، الفقر. 
 .٥، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٦(
 .٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٧(
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      سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل إعداد عناصر ملـشروع مقـرر بـشأن            : اإلجراء  -١٥
اهلدف العاملي خلفض االنبعاثات وبلوغ سقف عاملي لينظر فيه مؤمتر األطـراف يف دورتـه               

  .السابعة عشرة

  جلنة التكيف  -٤  
أنشأ مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، إطار كانكون للتكيف، هبدف           : اخللفية  -١٦

         متـسق يف املـسائل     تعزيز إجراءات التكيف، بوسائل منها التعاون الـدويل والنظـر بـشكل           
ويشمل اإلطار أحكاماً متعلقة بتنفيذ التكيف ودعمه، ويشمل        . املتعلقة بالتكيف مبوجب االتفاقية   

     ذلك فيما يشمل خطط التكيف الوطنية، والترتيبـات املؤسـسية علـى املـستويات العـاملي                
األضرار ومشاركة أصحاب   واإلقليمي والوطين، وبرنامج عمل للنظر يف ُنُهج التصدي للخسائر و         

  .)٨(املصلحة، وتقدمي تقارير عن أنشطة التكيف املضطلع هبا باإلضافة إىل الدعم املقدم واملتلقى
وأنشأ مؤمتر األطراف أيضاً، ضمن إطار كانكون للتكيف، جلنة تكيف لدعم تنفيذ              -١٧

ا الوظائف املشار   العمل املعزز املتعلق بالتكيف بأسلوب متسق مبوجب االتفاقية، بوسائل منه         
  .١٦-م أ/١من املقرر ) ه (-) أ(٢٠إليها يف الفقرة 

ودعا املؤمتر األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة آراءها بشأن تشكيل جلنـة التكيـف                 -١٨
وطرائقها وإجراءاهتا، مبا يف ذلك آراؤها بشأن الروابط املقترحة مع الترتيبـات املؤسـسية               

 األمانة جتميع هذه اآلراء يف وثيقة متفرقات وإعداد تقرير          ، وطلب إىل  )٩(األخرى ذات الصلة  
  .)١٠(توليفي على أساس تلك اآلراء

اآلراء يضع، آخذاً يف حـسبانه،      وطلب مؤمتر األطراف إىل فريق العمل التعاوين أن           -١٩
 وإجراءاهتـا   هـا تشكيل جلنة التكيـف وطرائق    تفاصيل  والتقرير التوليفي املذكورين أعاله،     

وطلب كذلك إىل فريق العمل التعاوين      . )١١(ؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة     ليعتمدها م 
أن حيدد، حبسب االقتضاء، الروابط بني جلنة التكيف والترتيبات املؤسـسية األخـرى ذات              

  .)١٢(الصلة يف إطار االتفاقية وخارجها، مبا يف ذلك على الصعيدين الوطين واإلقليمي
عمل التعاوين إىل بدء إعداد مشروع مقرر بشأن تـشكيل          سيدعى فريق ال  : اإلجراء  -٢٠

الروابط مع الترتيبات املؤسسية األخرى ذات الـصلة يف         و وإجراءاهتا،   هاجلنة التكيف وطرائق  
إطار االتفاقية وخارجها، مبا يف ذلك على الصعيدين الوطين واإلقليمـي، ليعتمـده مـؤمتر               

  .األطراف يف دورته السابعة عشرة
__________ 

 .٣٥ إىل ١٣، الفقرات من ١٦-م أ/١املقرر  )٨(
 .٢١، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٩(
 .٢٢، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٠(
 .٢٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١١(
 .٢٤، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٢(
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FCCC/AWGLCA/2011/3         هـا تقرير توليفي بشأن تشكيل جلنة التكيف وطرائق 
وإجراءاهتا، مبا يف ذلك الروابط مع الترتيبات املؤسسية        

  مذكرة مقدمة من األمانة. األخرى ذات الصلة
FCCC/AWGLCA/2011/Misc.1   Views on the composition of, and modalities and 

procedures for, the Adaptation Committee, 
including linkages with other relevant institutional 
arrangements. Submissions from Parties 

القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق باألطراف املدرجـة يف         بتعزيز  برنامج العمل اخلاص      -٥  
  املرفق األول لالتفاقية

 عشرة، أن يقوم، استناداً إىل املبادئ        مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة     قرر: اخللفية  -٢١
يف املعلومات املقدمـة    التوجيهية والعمليات واخلربات املتعلقة باإلبالغ واالستعراض، بتعزيز        

البالغات الوطنية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بشأن أهداف التخفيف وبشأن            
ـ         اء القـدرات إىل البلـدان األطـراف        تقدمي الدعم املايل والتكنولوجي والدعم يف جمال بن

املعلومات يف البالغات   لتقدمي  وقرر مؤمتر األطراف أيضاً تعزيز املبادئ التوجيهية        . )١٣(النامية
  .)١٤(الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 الـواردة   وقرر مؤمتر األطراف كذلك تعزيز املبادئ التوجيهية الستعراض املعلومات          -٢٢
  .)١٥(يف البالغات الوطنية

وباإلضافة إىل ذلك، قرر مؤمتر األطراف أن ينشئ يف إطار اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ                 -٢٣
الكمية خلفض االنبعاثـات    املتصلة باألهداف   عملية تقييم دويل لالنبعاثات وعمليات اإلزالة       

  .)١٦(د ككلعلى نطاق االقتصا
 أعاله،  ٢٣ إىل   ٢١جيهية املشار إليها يف الفقرات من       ولتطوير الطرائق واملبادئ التو     -٢٤
  :)١٧(التاليةاملسائل برنامج عمل يعاجل وضع مؤمتر األطراف قرر 

تنقيح املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي البالغات الوطنية مبا يف ذلك التقرير             )أ(  
  :، حبسب االقتضاءالذي يقدَّم كل سنتني

مناذج اإلبالغ املوحدة، ومنهجيات التمويل     التمويل، عن طريق تعزيز     توفري   '١'
  وتتبع الدعم املتصل باملناخ؛

__________ 

 .٤٠، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٣(
 .٤١، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٤(
 .٤٢، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٥(
 .٤٤، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٦(
 .٤٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٧(
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املعلومات التكميلية املتعلقة بتحقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على          '٢'
  ؛ ككلنطاق االقتصاد

  املعلومات املتعلقة بترتيبات اجلرد الوطنية؛ '٣'
 مبا يف ذلك التقريـر      تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض البالغات الوطنية،       )ب(  

   لغازات الدفيئة ونظم اجلرد الوطنية؛ةالذي يقدم كل سنتني، وقوائم اجلرد السنوي
  وضع مبادئ توجيهية لترتيبات اجلرد الوطنية؛  )ج(  
طرائق وإجراءات التقييم واالستعراض الدوليني لالنبعاثات وعمليات اإلزالة          )د(  
 مـن  ٤٤وفقاً للفقرة ككل ت على نطاق االقتصاد باألهداف الكمية خلفض االنبعاثا  املتصلة  
، مبا يف ذلك دور استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة،            ١٦-م أ /١املقرر  

  .، مع مراعاة اخلربات الدوليةالسوقمن اآلليات القائمة على املستحقة وأرصدة الكربون 
 أعاله، مبا   ٢٤ود املذكورة يف الفقرة     ؤمتر األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن البن      املودعا    -٢٥

 )١٨( ألف -يف ذلك آراؤها بشأن اجلدولة األولية للعمليات اليت يرد وصفها يف الفصل الثالث              
  .)١٩(١٦-م أ/١من املقرر 

وطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل األمانة أن تنظم حلقات عمل لتوضيح االفتراضات              -٢٦
ة خلفض االنبعاثات واليت ينبغي أن تطبقها األطراف        والشروط املتعلقة ببلوغ األهداف الكمي    

مـن  املستحقة  ، مبا يف ذلك استخدام أرصدة الكربون        )٢٠(املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    
وأنشطة استخدام وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، وخيارات       السوق  اآلليات القائمة على    

 ٣يوم األحد،   هذه  أوىل حلقات العمل    ومن املقرر عقد    . )٢١(ووسائل رفع مستوى الطموح   
  .)٢٢(، يف بانكوك، بتايلند٢٠١١أبريل /نيسان
سُيدعى فريق العمل التعاوين، بالتعاون مع اهليئة الفرعية للتنفيذ، إىل إعداد           : اإلجراء  -٢٧

عناصر ملشروع مقرر بشأن تعزيز القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق باألطراف املدرجة يف             
، لينظر فيه مـؤمتر األطـراف يف      أعاله ٢٤ول لالتفاقية على النحو املبني يف الفقرة        املرفق األ 

  .دورته السابعة عشرة
  

__________ 

التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً من جانب        . العمل املعزز املتعلق بالتخفيف   "عنوان الفصل هو     )١٨(
 ".البلدان األطراف املتقدمة

 .٤٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٩(
 .٣٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢٠(
 .٣٨، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢١(
: ميكن احلصول على مزيد من املعلومات بشأن حلقات العمل هـذه مـن املوقـع الـشبكي لالتفاقيـة                   )٢٢(

http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4381.php. 
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FCCC/AWGLCA/2011/Misc.6 Views on the items relating to a work programme for 
the development of modalities and guidelines listed in 
decision 1 /CP.16, paragraph 46. Submissions from 
Parties 

تعزيز القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق باألطراف غري املدرجة         اخلاص ب عمل  البرنامج    -٦  
  يف املرفق األول لالتفاقية

البالغـات  معلومات  قرر مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، تعزيز         : اخللفية  -٢٨
من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        ملقدمة  االوطنية، مبا يف ذلك قوائم اجلرد،       

أقل لألطراف من  بشأن إجراءات التخفيف وآثارها والدعم املقدم؛ مع إتاحة مزيد من املرونة            
  .)٢٣(البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية

دوليـاً  املدعومـة   وقرر مؤمتر األطراف أيضاً أن جيري قياس إجراءات التخفيـف             -٢٩
وأن ختضع هذه اإلجراءات للقيـاس واإلبـالغ        على املستوى احمللي    وإبالغها والتحقق منها    

  .)٢٤(وضعها مبوجب االتفاقيةاملقرر والتحقق على املستوى الدويل وفقاً للمبادئ التوجيهية 
حمليـاً  املدعومـة   وقرر مؤمتر األطراف كذلك أن جيري قياس إجراءات التخفيف            -٣٠

وضـعها  املقـرر   وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة     على املستوى احمللي    تحقق منها   وإبالغها وال 
  .)٢٥(مبوجب االتفاقية

تحليـل  لتشاور و دولية لل وباإلضافة إىل ذلك، قرر مؤمتر األطراف أن جيري عملية            -٣١
لتقارير اليت تقدم كل سنتني يف اهليئة الفرعية للتنفيذ، بأسلوب غري اقتحامي وغـري عقـايب                ا
حيترم السيادة الوطنية؛ واهلدف من التشاور والتحليل الدوليني هو زيادة شفافية إجـراءات             و

  .)٢٦(التخفيف وآثارها
 أعاله،  ٣١ إىل   ٢٨ولوضع الطرائق واملبادئ التوجيهية املشار إليها يف الفقرات من            -٣٢
  :)٢٧(برنامج عمل يعاجل املسائل التاليةوضع مؤمتر األطراف قرر 

  م إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً عن طريق سجل؛تيسري دع  )أ(  
  قياس اإلجراءات املدعومة وما يتصل هبا من دعم وإبالغها والتحقق منها؛  )ب(  
ألطراف غري املدرجة   لالتقارير املقدمة كل سنتني يف إطار البالغات الوطنية           )ج(  

  يف املرفق األول لالتفاقية؛
__________ 

 .٦٠، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢٣(
 .٦١فقرة ، ال١٦-م أ/١املقرر  )٢٤(
 .٦٢، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢٥(
 .٦٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢٦(
 .٦٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢٧(
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  فيف املنفذة مبوارد حملية؛التحقق احمللي من إجراءات التخ  )د(  
  .التشاور والتحليل الدوليان  )ه(  

     أعـاله،   ٣٢ؤمتر األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن البنود املذكورة يف الفقرة           املودعا    -٣٣
    مـن   )٢٨( بـاء  -مبا يف ذلك آراؤها بشأن اجلدولة األوَّلية للعمليات املتصلة بالفصل الثالث            

   )٢٩(١٦-م أ/١املقرر 
وطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل األمانة أن تنظم حلقات عمـل لفهـم إجـراءات            -٣٤

التخفيف املتنوعة املقدمة، واالفتراضات اليت تقوم عليهـا وأي دعـم الزم لتنفيـذ هـذه                
اإلجراءات، مع مراعاة خمتلف الظروف الوطنية للبلدان األطراف الناميـة وقـدرات كـل              

، يف  ٢٠١١أبريل  / نيسان ٤ت العمل هذه يوم االثنني،      ومن املقرر عقد أوىل حلقا    . )٣٠(منها
  .)٣١(بانكوك، بتايلند

سُيدعى فريق العمل التعاوين، بالتعاون مع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية،          : اإلجراء  -٣٥
إىل إعداد عناصر ملشروع مقرر بشأن تعزيز القياس واإلبالغ والتحقيق فيما يتعلق باألطراف             

 أعاله لينظر فيه مـؤمتر      ٣٢فق األول لالتفاقية على النحو املبني يف الفقرة         غري املدرجة يف املر   
  .األطراف يف دورته السابعة عشرة
FCCC/AWGLCA/2011/Misc.7 Views on the items relating to a work programme for 

the development of modalities and guidelines listed in 
decision 1/CP.16, paragraph 66. Submissions from 
Parties 

  السجل  -٧  
جـراءات  إلقرر مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، إنشاء سـجل           : اخللفية  -٣٦

التخفيف املالئمة وطنياً اليت حتتاج إىل دعم دويل وتيسري توفري ما يالئم هذه اإلجراءات مـن     
  .)٣٢(دعم مايل وتكنولوجي ودعم متعلق ببناء القدرات

ودعا مؤمتر األطراف البلدان األطراف النامية إىل أن تقدم إىل األمانة معلومات عن                -٣٧
تقـديرات  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تسعى للحصول على دعم هلا، باإلضافة إىل  

__________ 

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلـدان        . العمل املعزز املتعلق بالتخفيف   "عنوان الفصل هو     )٢٨(
 ".األطراف النامية

 .٦٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢٩(
 .٥١لفقرة ، ا١٦-م أ/١املقرر  )٣٠(
: ميكن احلصول على مزيد من املعلومات بشأن حلقات العمل هـذه مـن املوقـع الـشبكي لالتفاقيـة                   )٣١(

http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4381.php. 
 .٥٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٢(



FCCC/AWGLCA/2011/1 

GE.11-60472 10 

ودعا أيضاً البلدان األطراف    . )٣٣(خفض االنبعاثات واإلطار الزمين املتوقع لتنفيذها     والتكاليف  
دمة إىل أن تقدم إىل األمانة معلومات عن الدعم املتاح واملقدم إلجـراءات التخفيـف               املتق

وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تسجل املعلومـات املقدمـة مـن             . )٣٤(املالئمة وطنياً 
  .)٣٥(األطراف وحتدثها بانتظام يف السجل

ـ             -٣٨ ق الـسجل   واتفق مؤمتر األطراف كذلك على وضع طرائق لتيسري الدعم عن طري
 ووضع هـذه    )٣٦( أعاله، مبا يف ذلك أي عالقة وظيفية باآللية املالية         ٣٦املشار إليه يف الفقرة     

بتعزيز القياس واإلبـالغ والتحقـق فيمـا يتعلـق          اخلاص  الطرائق مدرج يف برنامج العمل      
  . أعاله٣٢املبني يف الفقرة على النحو باألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

إجراءات البلدان النامية املالئمة وطنياً يف فرع       االعتراف ب وقرر مؤمتر األطراف أيضاً       -٣٩
  .)٣٧( أعاله٣٦مستقل من السجل املشار إليه يف الفقرة 

سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل بدء النظر يف هيكل السجل وطريقة عمله،            : اإلجراء  -٤٠
سجل وأي عالقة وظيفية باآللية املالية، بغية إعداد مبا يف ذلك طرائق تيسري الدعم عن طريق ال        

  .مشروع مقرر لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة

  يف قطاع الغاباتإلجراءات التخفيف املتاحة للتنفيذ الكامل خيارات التمويل   -٨  
اميـة  شجع مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، البلدان األطراف الن         : اخللفية  -٤١

على املسامهة يف إجراءات التخفيف يف قطاع الغابات باالضطالع باألنشطة التالية، حـسبما         
  : وظروفه الوطنيةهيراه كل طرف مناسباً ووفقاً لقدرات

  إزالة الغابات؛النامجة عن االنبعاثات خفض   )أ(  
  خفض االنبعاثات النامجة عن تدهور الغابات؛  )ب(  
  ابات؛حفظ خمزونات كربون الغ  )ج(  
  اإلدارة املستدامة للغابات؛  )د(  
  .)٣٨(تعزيز خمزونات كربون الغابات  )ه(  

 أعاله على مراحل    ٤١وقرر مؤمتر األطراف أن تنفذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة             -٤٢
تبدأ بوضع استراتيجيات أو خطط عمل وطنية وسياسات وتدابري وبناء القدرات، يليها تنفيذ             

__________ 

 .٥٤، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٣(
 .٥٥، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٤(
 .٥٦، الفقرة ١٦- أم/١املقرر  )٣٥(
 .٥٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٦(
 .٥٨، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٧(
 .٧٠، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٨(
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 الوطنية واالستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية اليت ميكـن أن تـشمل      السياسات والتدابري 
مواصلة بناء القدرات وتطوير ونقل التكنولوجيا وأنشطة البيانات العملية القائمة على النتائج،            

  .)٣٩(وتتطور إىل إجراءات قائمة على النتائج ينبغي قياسها وإبالغها والتحقق منها بالكامل
خيارات التمويل املتاحة للتنفيذ    حبث  اف إىل فريق العمل التعاوين      وطلب مؤمتر األطر    -٤٣

 أعاله وتقدمي تقريـر عـن   ٤٢الكامل لإلجراءات القائمة على النتائج املشار إليها يف الفقرة       
التقدم احملرز، مبا يف ذلك أي توصيات مبشاريع مقررات بشأن هذه املسألة لعرضها على مؤمتر 

  .)٤٠( عشرةاألطراف يف دورته السابعة
خيارات التمويل املمكنة املشار إليها     حبث  سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل      : اإلجراء  -٤٤

 أعاله بغية تقدمي تقرير عن التقدم احملرز، مبا يف ذلك أي توصـيات مبـشاريع                ٤٣يف الفقرة   
  .قرارات بشأن هذه املسألة، لعرضها على مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة

  لجنة الدائمةال  -٩  
قرر مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، أن ينشئ جلنة دائمة يف إطار : اخللفية  -٤٥

مؤمتر األطراف ملساعدته يف ممارسة مهامه فيما يتعلق باآللية املالية لالتفاقية من حيث حتسني              
الية وتعبئة املوارد املالية االتساق والتنسيق يف تقدمي التمويل املتعلق بتغري املناخ وترشيد اآللية امل         
واتفق مؤمتر األطراف   . وقياس الدعم املقدم إىل البلدان األطراف النامية وإبالغه والتحقق منه         

  .)٤١(على حتديد أدوار ووظائف هذه اللجنة الدائمة مبزيد من التفصيل
ة سيدعى فريق العمل التعاوين إىل إعداد عناصر ملشروع مقرر بشأن اللجن          : اإلجراء  -٤٦

  . مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرةهالدائمة لينظر في

  اآلليات القائمة على السوق وغري القائمة على السوق  -١٠  
، أن ينظر، يف دورته السابعة عـشرة،     ١٦-م أ /١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٤٧

فعاليـة تكـاليف إجـراءات      لتحسني  يف إنشاء آلية أو أكثر من اآلليات القائمة على السوق           
 من املقـرر    ٨٠، واضعاً يف اعتباره القضايا الواردة يف الفقرة         التخفيف وتعزيز هذه اإلجراءات   

 وطلب إىل فريق العمل التعاوين صياغة هذه اآللية أو اآلليات بغية التوصية مبشروع مقرر               نفسه
ودعـا املـؤمتر    . )٤٢(شرةأو مشاريع مقررات لعرضها على مؤمتر األطراف يف دورته السابعة ع          

  .)٤٣( واملنظمات املراقبة املعتمدة إىل أن تقدم إىل األمانة آراءها بشأن هذه املسائلاألطراف
__________ 

 .٧٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٩(
 .٧٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٠(
 .١١٢، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤١(
 .٨١ و٨٠، الفقرتان ١٦-م أ/١املقرر  )٤٢(
 .٨٢، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٣(
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وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر نفسه، أن ينظر، يف دورته السابعة عـشرة، يف                -٤٨
إجـراءات  فعاليـة تكـاليف     لتحسني  إنشاء آلية أو أكثر من اآلليات القائمة على السوق          

التخفيف وتعزيز هذه اإلجراءات وطلب إىل فريق العمل التعاوين صـياغة هـذه اآلليـة أو                
اآلليات بغية التوصية مبشروع مقرر أو مشاريع مقررات لعرضها على مـؤمتر األطـراف يف               

ودعا املؤمتر األطراف واملنظمات املراقبة املعتمدة إىل أن تقـدم إىل           . )٤٤(دورته السابعة عشرة  
  .)٤٥(انة آراءها بشأن هذه املسائلاألم
ودعا مؤمتر األطراف أيضاً، مبوجب املقرر ذاته، األطراف واملنظمات املراقبة املعتمدة إىل              -٤٩

فعالية تكاليف إجـراءات التخفيـف      حتسني  ج  ُهأن تقدم إىل األمانة معلومات عن تقييم خمتلف نُ        
    مـن  ) أ(٢نفيذاً مشتركاً مبوجب الفقـرة      وتعزيز هذه اإلجراءات، مبا يف ذلك األنشطة املنفذة ت        

  .)٤٦( من االتفاقية وأي أنشطة أخرى ذات صلة لتقوم األمانة جبمعها يف تقرير توليفي٤املادة 
سيدعى فريق العمل التعاوين إىل بدء إعداد مشروع مقرر أو أكثر بـشأن             : اإلجراء  -٥٠

ر فيها مؤمتر األطراف يف دورتـه       اآلليات القائمة على السوق وغري القائمة على السوق لينظ        
  .السابعة عشرة

FCCC/AWGLCA/2011/4          ج ُهُنتقرير توليفي بشأن املعلومات املتعلقة مبختلف
فعالية تكاليف إجراءات التخفيف وتعزيـز      حتسني  

  مذكرة مقدمة من األمانة. هذه اإلجراءات
FCCC/AWGLCA/2011/Misc.2   Views on the elaboration of market-based 

mechanisms. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/Misc.3   Views on the elaboration of non-market-based 

mechanisms. Submissions from Parties 
FCCC/AWGLCA/2011/Misc.4   Views on the evaluation of various approaches 

in enhancing the cost-effectiveness of, and 

promoting, mitigation actions. Submissions from 

Parties 
FCCC/AWGLCA/2011/Misc.5   Views on the elaboration of market-based and 

non-market-based mechanisms and the evaluation 

of various approaches in enhancing the cost-

effectiveness of, and promoting, mitigation actions. 

Submissions from accredited observer 

organizations 
  

__________ 

 .٨٥-٨٤، الفقرتان ١٦-م أ/١املقرر  )٤٤(
 .٨٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٥(
 .٨٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٦(
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  التشغيل الكامل آللية التكنولوجياترتيبات   -١١  
، أن ينشئ آلية تكنولوجيا     ١٦-م أ /١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : اخللفية  -٥١

لوجيا لدعم إجراءات التخفيف والتكيف     لتيسري تنفيذ العمل املُعزز املتعلق بتطوير ونقل التكنو       
بغية حتقيق التنفيذ الكامل لالتفاقية، وأن تتألف آلية التكنولوجيا من جلنة تنفيذية للتكنولوجيا             

وقرر مؤمتر األطراف أيضاً أن تقوم اللجنة التنفيذيـة         . )٤٧(ومركز وشبكة لتكنولوجيا املناخ   
بتيسري التنفيذ الفعـال    وفقاً ملهامه،    منها   للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، كلٌ     

  .)٤٨(آللية التكنولوجيا، بتوجيه من مؤمتر األطراف
 عن طريـق فريـق      ،احلوار بني األطراف  استمرار  وشدد مؤمتر األطراف على أمهية        -٥٢

 بشأن تطوير ونقل التكنولوجيا، مبا يف       ،٢٠١١العمل التعاوين يف إطار برنامج عمله يف عام         
يف دورتـه الـسابعة     اختاذ قرار   يتسىن ملؤمتر األطراف    حىت  ر بشأن املسائل التالية،     ذلك احلوا 

  :)٤٩(٢٠١٢يف عام جاهزة للعمل متاماً عل اآللية جلعشرة، 
العالقة بني اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ،      )أ(  

  وتسلسلها اإلداري؛
شبكة تكنولوجيا املناخ وشكل العالقـة    هيكل إدارة واختصاصات مركز و      )ب(  

  بني مركز تكنولوجيا املناخ والشبكة؛
واملعايري اليت ينبغي استخدامها لتقييم     االقتراحات  إجراءات الدعوة إىل تقدمي       )ج(  

  واختيار اجلهة املضيفة ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛
  ية؛احملتملة بني آلية التكنولوجيا واآللية املالالصالت   )د(  
النظر يف حتديد وظائف إضافية للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة            )ه(  

  .تكنولوجيا املناخ
وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب القرار نفسه، إىل فريق العمل التعاوين أن يعقد حلقـة      -٥٣

 ٥٢، بشأن املسائل الواردة يف الفقرة       ٢٠١١عمل للخرباء، بالتزامن مع إحدى دوراته يف عام         
 وأن املعين بنقل التكنولوجيـا، اخلرباء أعاله، استناداً إىل األعمال التمهيدية اليت اضطلع هبا فريق   

__________ 

 .١١٧ إىل ١١٣، الفقرات من ١٦-م أ/١املقرر  )٤٧(
 .١١٨، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٨(
 .١٢٨، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٩(
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ومن املقرر عقد حلقـة عمـل       . )٥٠(يقدم تقريراً عن نتائج حلقة العمل هذه يف تلك الدورة         
  .)٥١(، يف بانكوك، بتايلند٢٠١١أبريل / نيسان٥ و٤اخلرباء هذه يف 

إعداد مشروع مقرر بشأن ترتيبـات      بدء  ى فريق العمل التعاوين إىل      سُيدع: اإلجراء  -٥٤
  . لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة)٥٢(الكامل آللية التكنولوجياالتشغيل 

FCCC/AWGLCA/2011/INF.2 Report of the expert workshop on the Technology 
Mechanism. Note by the Chair of the Ad Hoc 
Working Group on Long-term Cooperative Action 
under the Convention  

  بناء القدرات  -١٢  
، إىل فريق العمل التعاوين     ١٦-م أ /١طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : اخللفية  -٥٥

النظر يف ُسبل مواصلة تعزيز رصد واستعراض فعالية بناء القدرات لينظر فيها مؤمتر األطراف              
  .)٥٣(رته السابعة عشرةيف دو
وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب القرار نفسه، إىل فريق العمـل التعـاوين صـياغة                -٥٦

فيهـا مـؤمتر    مبزيد من التفصيل لينظـر      الطرائق املتعلقة بالترتيبات املؤسسية لبناء القدرات       
  . )٥٤(األطراف يف دورته السابعة عشرة

، ستنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف بناء القدرات        وبالتزامن مع أعمال فريق العمل التعاوين       -٥٧
يف سياق االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية، الوارد يف مرفق               

  .، والذي سيقوم مؤمتر األطراف باستكماله يف دورته السابعة عشرة٧-م أ/٢املقرر 
 بدء إعداد مشروع مقـرر أو مـشاريع         سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل    : اإلجراء  -٥٨

مقررات بشأن تعزيز رصد واستعراض فعالية بناء القدرات، وبشأن الطرائق املتعلقة بالترتيبات      
  .املؤسسية لبناء القدرات، لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة

  االستعراض  -١٣  
، إجراء اسـتعراض دوري     ١٦-م أ /١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : اخللفية  -٥٩

 من املقرر نفسه، يف ضـوء  ٤ملدى مالءمة اهلدف العاملي الطويل األجل املشار إليه يف الفقرة    
__________ 

 .١٢٩، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٠(
: عمـل هـذه مـن املوقـع الـشبكي لالتفاقيـة           ميكن احلصول على مزيد من املعلومات بشأن حلقة ال         )٥١(

>http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4381.php<. 
، أن تضع اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا طرائقهـا  ١٦-م أ/١ من املقرر  ١٢٥قرر مؤمتر األطراف، يف الفقرة       )٥٢(

 . عشرةوإجراءاهتا لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة
 .١٣٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٣(
 .١٣٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٤(
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      وللتقدم اإلمجايل املُحرز حنو حتقيق هذا اهلـدف، وفقـاً ملبـادئ             ،اهلدف النهائي لالتفاقية  
 بضرورة النظر، يف سـياق      وسلّم مؤمتر األطراف أيضاً   . )٥٥(االتفاقية وأحكامها ذات الصلة   

اهلدف العاملي الطويل األجل استناداً إىل أفضل املعارف العلمية         تدعيم  االستعراض األول، يف    
 ١,٥دوث ارتفاع يف املتوسط العاملي لدرجات احلرارة مبقدار         ما يتعلق حب  املتاحة، مبا يف ذلك     

  . )٥٦(درجة مئوية
عراض مببادئ اإلنصاف واملـسؤوليات     وقرر مؤمتر األطراف كذلك أن يسترشد االست        -٦٠

  :املشتركة واملتباينة يف الوقت ذاته وقدرات كل طرف وأن ُتراعى فيه، ضمن مجلة أمور ما يلي
أفضل املعارف العلمية املتاحة، مبا يف ذلك تقارير التقييم الصادرة عن اهليئة              )أ(  

  احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛
  ودة لتغري املناخ؛التأثريات املرص  )ب(  
تقييم األثر الكلي اإلمجايل للخطوات اليت اختذهتا األطراف لتحقيق اهلـدف            )ج(  

  النهائي لالتفاقية؛
النظر يف تدعيم اهلدف العاملي الطويل األجل، باإلحالة إىل خمتلف املـسائل              )د(  

  .)٥٧( درجة مئوية١,٥اليت يطرحها العلم، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بارتفاع احلرارة مبقدار 
نطاق هذا التفصيل وطلب مؤمتر األطراف إىل فريق العمل التعاوين أن حيدد مبزيد من     -٦١

االستعراض ويضع طرائقه، مبا يف ذلك املُدخالت املطلوبة، لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف             
  .)٥٨(دورته السابعة عشرة

 مشروع مقرر ُيحدد مبزيد من      سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل بدء إعداد      : اإلجراء  -٦٢
  . التفصيل نطاق االستعراض وطرائقه، لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة

القضايا املتعلقة باألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واألطراف اليت متر بظـروف               -١٤  
  خاصة
ة، إىل فريق العمل التعـاوين      طلب مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشر      : اخللفية  -٦٣

أن يواصل النظر يف القضايا املتصلة باألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت متر بعملية       
التكنولوجيـا وبنـاء    إىل  هذه األطراف   وصول  ، بغية تعزيز فرص     اقتصاد السوق انتقال إىل   

  .)٥٩(فيضة االنبعاثاتحتسني قدرهتا على تنمية اقتصادات خمن أجل القدرات والتمويل 
__________ 

 .١٣٨، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٥(
 .٤، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٦(
 .١٣٩، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٧(
 .١٤٠، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٨(
 .١٤١، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٩(
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وطلب مؤمتر األطراف كذلك إىل فريق العمل التعاوين أن يواصل النظر يف القـضايا     -٦٤
التمويل والتكنولوجيا وبناء القـدرات     إىل  تركيا  وصول  بغية تعزيز فرص    ،  )٦٠(املتعلقة بتركيا 

  .)٦١(لتحسني قدرهتا على تنفيذ االتفاقية بصورة أفضل
 العمل التعاوين إىل مواصلة النظر يف القضايا املشار إليهـا يف            سُيدعى فريق : اإلجراء  -٦٥

 أعاله بغية تعزيز فرص وصول األطراف املعنية إىل التكنولوجيـا وبنـاء             ٦٤ و ٦٣الفقرتني  
  .القدرات والتمويل على النحو املبّين يف هاتني الفقرتني

  اخليارات القانونية  -١٥  
 نته السادسة عشرة، إىل فريق العمل التعاوين أ       طلب مؤمتر األطراف، يف دور    : اخللفية  -٦٦

 ١٣-م أ /١يواصل مناقشة اخليارات القانونية هبدف إجناز نتائج متفق عليها استناداً إىل املقـرر              
، واألعمال املضطلع هبا يف الـدورة الـسادسة عـشرة ملـؤمتر األطـراف               )خطة عمل بايل  (

  .)٦٣( من االتفاقية١٧ مبوجب املادة )٦٢(واالقتراحات املقدمة من األطراف
سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل مواصلة مناقشة اخليارات القانونية بغيـة           : اإلجراء  -٦٧

  .إجناز نتائج متفق عليها

  مسائل أخرى  -١٦  
  .سُتبحث يف إطار هذا البند أي مسائل أخرى تنشأ يف أثناء الدورة  -٦٨

  التقرير املتعلق بالدورة  -١٧  
  .روع تقرير عن أعمال الدورة ليعتمده فريق العمل التعاوينسُيعد مش: اخللفية  -٦٩
سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل اعتماد مشروع التقرير ومنح املقرر إذنـاً            : اإلجراء  -٧٠

  .باستكمال التقرير، بتوجيه من الرئيس ومبساعدة األمانة

__________ 

ألطراف إىل االعتراف بالظروف اخلاصة لتركيا والذي        الذي دعا ا   ٧-م أ /٢٦ذكّر، يف هذا السياق، باملقرر       )٦٠(
 .يضع تركيا يف وضع خمتلف عن وضع األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 .١٤٢، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٦١(
 FCCC/CP/2009/5 و FCCC/CP/2009/4 و FCCC/CP/2009/3ميكن االطالع على االقتراحات يف الوثائق        )٦٢(

 .FCCC/CP/2010/3 وFCCC/CP/2009/7 وFCCC/CP/2009/6و
 .١٤٥، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٦٣(
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  املرفق

 التعـاوين  بالعمـل  املعين املخصص العامل للفريق أُِعّدت اليتالوثائق    
  عشرة الرابعة دورته يف االتفاقية مبوجب األجل الطويل

  للدورة املُعدَّةالوثائق   
FCCC/AWGLCA/2011/1    مذكرة مقدمة مـن. جدول األعمال املؤقت وشروحه

  األمينة التنفيذية
FCCC/AWGLCA/2011/2       مـذكرة. مذكرة بشأن سيناريو الدورة الرابعة عـشرة

  مقدمة من الرئيس
FCCC/AWGLCA/2011/3 تقرير توليفي بشأن تشكيل جلنة التكيـف وطرائقهـا

وإجراءاهتا، مبا يف ذلك الروابط مع الترتيبات املؤسـسية
 مقدمة من األمانةمذكرة . األخرى ذات الصلة

FCCC/AWGLCA/2011/4 تقرير توليفي بشأن املعلومات املتعلقة مبختلـف هنـج
 وتعزيز هـذهحتسني فعالية تكاليف إجراءات التخفيف    

  مقدمة من األمانةمذكرة . اإلجراءات
FCCC/AWGLCA/2011/INF.2 Report of the expert workshop on the Technology 

Mechanism. Note by the Chair of the Ad Hoc 
Working Group on Long-term Cooperative Action 
under the Convention 

FCCC/AWGLCA/2011/Misc.1 Views on the composition of, and modalities and 
procedures for, the Adaptation Committee, including 
linkages with other relevant institutional arrangements. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/Misc.2 Views on the elaboration of market-based mechanisms. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/Misc.3 Views on the elaboration of non-market-based 
mechanisms. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/Misc.4 Views on the evaluation of various approaches in 
enhancing the cost-effectiveness of, and promoting, 
mitigation actions. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/Misc.5 Views on the elaboration of market-based and non-
market-based mechanisms and the evaluation of 
various approaches in enhancing the cost-effectiveness 
of, and promoting, mitigation actions. Submissions 
from accredited observer organizations 
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FCCC/AWGLCA/2011/Misc.6 Views on the items relating to a work programme for 
the development of  modalities and guidelines listed 
in decision 1/CP.16, paragraph 46. Submissions from 
Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/Misc.7 Views on the items relating to a work programme for 
the development of modalities and guidelines  listed 
in decision 1/CP.16, paragraph 66. Submissions from 
Parties 

  الدورة على معروضة أخرىوثائق   
FCCC/CP/2010/12 

Add.1و 
عن دورتـه الـسادسة عـشرة،تقرير مؤمتر األطراف    

 تـشرين٢٩املعقودة يف كـانكون يف الفتـرة مـن          
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل /الثاين

FCCC/CP/2010/3 يف العتماده غرينادا من مقدم لالتفاقية مقترح بروتوكول 
مقدمةمـذكرة   .األطراف ملؤمتر عشرة السادسة الدورة
 األمانة من

FCCC/CP/2009/7 روع اتفاق تنفيذ مبوجب االتفاقية أعدتـه حكومـةمش
الواليات املتحدة األمريكية العتماده يف الدورة اخلامسة

 مـذكرة مقدمة من األمانة. عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2009/6 مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة كوستاريكا
.العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملـؤمتر األطـراف        

 كرة مقدمة من األمانةمذ

FCCC/CP/2009/5 مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومـة أسـتراليا
.العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملـؤمتر األطـراف        

 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2009/4 مشروع بروتوكول لالتفاقية مقدم من حكومة توفـالو
 ة من األمانةمذكرة مقدم.  من االتفاقية١٧مبوجب املادة 

FCCC/CP/2009/3 مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومـة اليابـان
.العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملـؤمتر األطـراف        

 مـذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/AWGLCA/2010/18 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين
لثالثة عشرة،الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن دورته ا      

نـوفمرب/املعقودة يف كانكون يف الفترة من تشرين الثاين       
 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠إىل 
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FCCC/AWGLCA/2010/Misc.8 Preparation of an outcome to be presented to the 
Conference of the Parties for adoption at its sixteenth 
session to enable the full, effective and sustained 
implementation of the Convention through long-term 
cooperative action now, up to and beyond 2012. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2010/Misc.6/ 
Add.2 

Preparation of an outcome to be presented to the 
Conference of the Parties for adoption at its sixteenth 
session to enable the full, effective and sustained 
implementation of the Convention through long-term 
cooperative action now, up to and beyond 2012 
Submissions from Parties. Addendum    

     


