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 فاقية اإلطارية بشأناالت
  تغري املناخ

  التعاوينبالعمل الفريق العامل املخصص املعين 
 الطويل األجل مبوجب االتفاقية

 الدورة الرابعة عشرة
 ٢٠١١يونيه / حزيران١٧-٧، وبون، ٢٠١١أبريل / نيسان٨-٥بانكوك، 

   األعمال جدول من) أ(٢البند 
  التنظيميةاملسائل 

  األعمال جدولإقرار 

  وشروحه األعمالجدول   

  *األمينة التنفيذيةمذكرة مقدمة من    

  األعمالجدول  - أوالً 
  . افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

ها إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورتـه         شاملة ومتوازنة لتقدمي   حمصلة   إعداد  -٣
تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً عن طريق إتاحة السابعة عشرة من أجل     

 وبعده، وفقاً لنتائج الـدورتني      ٢٠١٢العمل التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت عام        
ل الفريق العامل املخصص أن عم، علماً الثالثة عشرة والسادسة عشرة ملؤمتر األطراف    

__________ 

مـن  اجلزأين األول والثاين    هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها احملدد نظراً إىل ضيق الوقت الفاصل بني             ت  قُدِّم  *  
  .االتفاقيةمبوجب الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل 

 FCCC/AWGLCA/2011/5  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
19 May 2011 
Arabic 
Original: English 



FCCC/AWGLCA/2011/5 

GE.11-61232 2 

متعلقـة  مهاماً  مسائل و املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يشمل         
  :بعد ُتحسم تزال مل بالتنفيذ ال

  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛  ١-٣
  :العمل املعزَّز املتعلق بالتخفيف  ٢-٣

ئمة وطنياً الـيت تتخـذها      التزامات أو إجراءات التخفيف املال      ١-٢-٣
  البلدان املتقدمة األطراف؛

تتخذها البلـدان الناميـة   إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت      ٢-٢-٣
  األطراف؛

فـض االنبعاثـات   خبالُنُهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية املتعلقة    ٣-٢-٣
فاظ علـى   النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية، ودور احل         

  بون الغابات يف البلدان النامية؛الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزونات كر
 الرامية  ُنُهج التعاون القطاعية واإلجراءات احملددة حسب القطاع        ٤-٢-٣

   من االتفاقية؛٤من املادة ) ج(١ تعزيز تنفيذ الفقرةإىل 
واق، لتحـسني   الُنُهج املتنوعة، مبا يف ذلك فرص استخدام األس         ٥-٢-٣

فعالية إجراءات التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجـراءات، مـع            
  املتقدمة والنامية؛البلدان ظروف اختالف مراعاة 

  .عية واالقتصادية لتدابري التصدياالجتماالنتائج   ٦-٢-٣
  العمل املعزَّز املتعلق بالتكيف؛  ٣-٣
  التمويل؛  ٤-٣
  تطوير التكنولوجيا ونقلها؛  ٥-٣
  .بناء القدرات  ٦-٣

  .استكمالُ تعريِف نطاقه وتفصيلُ طرائقه :االستعراض  -٤
متفـق عليهـا اسـتناداً إىل       بلوغ حمصلة   مواصلة مناقشة اخليارات القانونية هبدف        -٥

يف الدورة السادسة عشرة ملـؤمتر األطـراف،        املنجزة  ، واألعمال   ١٣-أ م/١ املقرر
  . من االتفاقية١٧ادة واالقتراحات املقّدمة من األطراف مبوجب امل
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  :مسائل أخرى  -٦
انتقال إىل اقتـصاد    مبرحلة  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت متر          )أ(

  السوق؛
ّر مؤمتر األطراف بظروفهـا   األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت ُيقِ        )ب(

  .اخلاصة
  .مسائل إضافية  -٧
  .تقرير الدورة  -٨

  اخللفية - ثانياً  
، يف عمليـة    )خطة عمل بـايل    (١٣-م أ /١شرع مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١

شاملة جتري يف إطار الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل يف إطـار               
عـن  إلتاحة تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومـستداماً        ،  )فريق العمل التعاوين  (االتفاقية  

 وبعده، من أجـل التوصـل إىل     ٢٠١٢ق العمل التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت عام         طري
  .)١(متَّفَق عليها واعتماد مقرر يف دورته اخلامسة عشرةحمصلة 

ومدد مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة فترة والية فريق العمل التعاوين لسنة               -٢
 ١٦-م أ/١ تنفيذ املهام الواردة يف املقـرر      مواصلة عمله الرامي إىل   يف  متكينه  جل  أأخرى من   

وتقدمي نتائج ذلك إىل مؤمتر األطراف لينظر فيها يف دورته السابعة عشرة؛ وطلب كذلك إىل               
  .)٢(فريق العمل التعاوين أن يواصل عمله استنادا إىل الوثائق املعروضة عليه

  األعمال جدولشروح  - ثالثاً  

  الدورةافتتاح  -١  
     الرابعة عشرة لفريق العمـل التعـاوين يـوم        يُس اجلزء األول من الدورة      افتتح الرئ   -٣

 يف مركز املؤمترات التابع لألمم املتحدة مبقر اللجنة االقتصادية          ٢٠١١أبريل  / نيسان ٥الثالثاء  
سيفتتح اجلزء الثاين من الدورة الرابعة       و .واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف بانكوك بتايلند      

  .، يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا٢٠١١يونيه / حزيران٧فريق يوم الثالثاء عشرة لل

__________ 

عاوين ليتيح له مواصـلة عملـه       قرر مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة أن ميدد والية فريق العمل الت             )١(
، ١٥-م أ /١املقرر  (هبدف عرض حمصلة هذا العمل على مؤمتر األطراف ليعتمدها يف دورته السادسة عشرة              

 ).١الفقرة 
 .١٤٤ و١٤٣، الفقرتان ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
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  التنظيمية املسائل  -٢ 

  األعمال جدولإقرار  )أ(  
 يف جلـسته الثانيـة      )٣(أقر فريق العمل التعاوين جدول أعمال دورته الرابعة عشرة          -٤

  .٢٠١١أبريل / نيسان٨املعقودة يف 
FCCC/AWGLCA/2011/5 التنفيذية األمينة من مقدمةمذكرة  .وشروحه الاألعم جدول 

  الدورة أعمالتنظيم  )ب(  
سيستأنف فريق العمل التعاوين دورته الرابعة عشرة يف جلسة عامة تعقد يوم         :اخللفية  -٥

  .٢٠١١يونيه / حزيران٧الثالثاء 
وين رئيس فريق العمل التعـا    من  وُيدعى املندوبون إىل االطالع على املذكرة املقدمة          -٦

) FCCC/AWGLCA/2011/6(بشأن سيناريو اجلزء الثاين من الدورة الرابعة عـشرة للفريـق            
  .)٤(للوقوف على مزيد من املعلومات واملقترحات بشأن تنظيم أعمال الدورة

ُيدعى املندوبون إىل الرجوع إىل اللمحة العامة عن الدورة الـيت           عالوة على ذلك،    و  -٧
تفاقية وإىل الربنامج اليومي الذي ينـشر أثنـاء الـدورة، وإىل            اللترد يف املوقع اإللكتروين     

شاشات الدائرة التلفزيونية املغلقة لالطالع على اجلدول الزمين املفصل واحملـّدث           االستعانة ب 
  .ألعمال فريق العمل التعاوين

ء عقد اجلزء الثاين من الدورة الرابعة عشرة لفريق العمل التعاوين بالتزامن مع اجلز            وسُي  -٨
الثاين من الدورة السادسة عشرة للفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية              

) فريق االلتزامـات اإلضـافية    (لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو         
والدورة الرابعة والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة               

 لتوصيات اهليئة الفرعية للتنفيذ الصادرة يف دورهتـا         وسُينظّم هذا اجلزء وفقاً    .لوجيةوالتكنو
 .)٥(الثانية والثالثني

 .سُيدعى أعضاء فريق العمل التعاوين إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة :اإلجراء  -٩

FCCC/AWGLCA/2011/5 يةالتنفيذ األمينة من مةمقدَّمذكرة  .وشروحه األعمال جدول 

FCCC/AWGLCA/2011/6 عشرة الرابعة الدورة من الثاين اجلزء سيناريو بشأن مذكرة. 
 الرئيس من مةمقدَّمذكرة 

__________ 

 .FCCC/AWGLCA/2011/L.1ّر بوصفه الوثيقة أُِق )٣(
 .ستصدر بعد فترة وجيزة )٤(
 .١٦٥ و١٦٤ الفقرتان ،FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٥(
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إعداد حمصلة شاملة ومتوازنة لتقدميها إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورته السابعة               -٣  
ستداماً عن طريق العمل ة تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومحعشرة من أجل إتا  

 وبعده، وفقاً لنتائج الدورتني الثالثة عشرة       ٢٠١٢التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت عام       
والسادسة عشرة ملؤمتر األطراف، علماً أن عمل الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل             

ال تـزال مل    التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يشمل مسائل ومهاماً متعلقة بالتنفيذ           
  ُتحسم بعد

  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل  ١-٣    

  :العمل املعزَّز املتعلق بالتخفيف  ٢-٣    
تتخـذها البلـدان    التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت          ١-٢-٣

  املتقدمة األطراف
  لنامية األطرافإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان ا  ٢-٢-٣
االنبعاثات النامجة عن خبفض الُنُهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية املتعلقة   ٣-٢-٣

إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية، ودور احلفاظ على الغابـات وإدارهتـا             
  املستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

الرامية إىل  ة واإلجراءات احملددة حسب القطاع،      ُنُهج التعاون القطاعي    ٤-٢-٣
   من االتفاقية٤من املادة ) ج(١ة تعزيز تنفيذ الفقر

الُنُهج املتنوعة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق، لتحسني فعاليـة             ٥-٢-٣
اختالف إجراءات التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات، مع مراعاة           

  الناميةولبلدان املتقدمة اظروف 
  .االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصديالنتائج   ٦-٢-٣

  العمل املعزَّز املتعلق بالتكيف  ٣-٣    

  التمويل  ٤-٣    

  تطوير التكنولوجيا ونقلها  ٥-٣    

  بناء القدرات  ٦-٣    
تنفيـذ  إلتاحة  شرع مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة يف عملية شاملة            :اخللفية  -١٠

 عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل اآلن وحـىت           ومستداماً  وفعاالً  كامالً فيذاًاالتفاقية تن 
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وطلب مؤمتر األطـراف يف      .)٦(متَّفَق عليها حمصلة   وبعده، من أجل التوصل إىل       ٢٠١٢عام  
دورته السادسة عشرة إىل فريق العمل التعاوين أن يواصل عمله هبدف تنفيذ املهام الواردة يف               

إىل الوثائق املعروضة عليه، وأن يقدم نتائج ذلك إىل مؤمتر األطراف           استناداً   ١٦-م أ /١املقرر  
  .)٧(لينظر فيها يف دورته السابعة عشرة

شاملة ومتوازنـة ليعتمـدها     حمصلة  وسيستند فريق العمل التعاوين، يف سياق إعداد          -١١
شرة والسادسة عـشرة    مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، إىل نتائج الدورتني الثالثة ع          

مسائل ومهاماً أن عمل فريق العمل التعاوين يشمل      علماً  ،  ملؤمتر األطراف، وسيمضي هبا قدماً    
  .بعدُتحسم متعلقة بالتنفيذ مل 

 من جـدول األعمـال      ٣سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل النظر يف البند          :اإلجراء  -١٢
إعداد عناصر مـشروع مقـرر أو مـشاريع         وإىل الشروع يف    املندرجة حتته   بنود الفرعية   الو

شـاملة ومتوازنـة    حمصلة  أو إىل حتديد أي إجراء مناسب آخر من أجل إعداد           /مقررات و 
  .ليعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة

 التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان املتقدمة األطراف  ١-٢-٣
FCCC/AWGLCA/2011/Misc.6 
Add.1و  Corr.1و  

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/2011/7     الكميـة  وشروط األهـداف    بافتراضات  حلقة العمل املتعلقة
للبلدان املتقدمة األطراف الرامية إىل خفض االنبعاثات علـى         

 من املقـرر    ٣٨نطاق االقتصاد ككل، املعقودة عمالً بالفقرة       
 ، تقرير مقدم من رئيسي حلقة العمل املشاركني١٦-م أ/١

FCCC/TP/2011/1 Quantified economy-wide emission reduction targets by 
developed country Parties to the Convention: 
assumptions, conditions and comparison of the level of 
emission reduction efforts 

 األطراف النامية البلدان تتخذها اليت وطنياً املالئمة التخفيف إجراءات  ٢-٢-٣
FCCC/AWGLCA/2011/Misc.7 
Add.1و 

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 

FCCC/AWGLCA/2011/8          حلقة العمل املتعلقة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املبلـغ
الـيت   النامية األطراف، واالفتراضات     البلدانعنها من جانب    

تقوم عليها هذه اإلجراءات، وأي دعم مطلـوب لتنفيـذها،          
تقرير مقدم  . ١٦-م أ /١ من املقرر    ٥١املعقودة عمالً بالفقرة    

   من رئيسي حلقة العمل املتشاركْين
__________ 

 .٢ و١، الفقرتان ١٣-م أ/١املقرر  )٦(
 .١٤٤ و١٤٣، الفقرتان ١٦-م أ/١املقرر  )٧(
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  الُنُهج املتنوعة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق، لتحسني فعالية إجراءات التخفيف من ٥-٢-٣
 لبلدان املتقدمة والناميةاظروف اختالف ذه اإلجراءات، مع مراعاة حيث التكلفة وتعزيز ه

FCCC/AWGLCA/2011/4    املعلومات املتعلقة مبختلف هنـج حتـسني        بشأنتقرير توليفي 
. فعالية تكاليف إجراءات التخفيف وتعزيز هذه اإلجـراءات       

 مة من األمانةمـذكرة مقدَّ
FCCC/AWGLCA/2011/Misc.2 
 وAdd.1  و2

Views on the elaboration of market-based mechanisms. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/Misc.3 
 وAdd.1  و2

Views on the elaboration of non-market-based 
mechanisms. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/Misc.4 
Add.1و 

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 admitted observer organizations 

 بالتكيف املتعلقة املعززة اإلجراءات  ٣-٣

FCCC/AWGLCA/2011/3         ،تقرير توليفي بشأن تشكيل جلنة التكيف وطرائقها وإجراءاهتا
مبا يف ذلك الروابط مع الترتيبات املؤسـسية األخـرى ذات           

  من األمانةمقدمةمـذكرة . الصلة
FCCC/AWGLCA/2011/Misc.1 
Add.1و 

Views on the composition of, and modalities and 
procedures for, the Adaptation Committee, including 
linkages with other relevant institutional arrangements. 
Submissions from Parties 

  التمويل  ٤-٣
FCCC/AWGLCA/2011/INF.3 Information from developed country Parties on the 

resources provided to fulfil the commitment referred to 
in decision 1/CP.16, paragraph 95  

 ونقلها التكنولوجيا تطوير  ٥-٣
FCCC/AWGLCA/2011/INF.2 Expert workshop on the Technology Mechanism in 

conjunction with the fourteenth session of the Ad Hoc 
Working Group on Long-term Cooperative Action under 
the Convention. Report by the Chair of the workshop  

  طرائقه وتفصيلُ نطاقه تعريِفاستكمالُ  :االستعراض  -٤ 
جـدوى   قرر مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة أن يستعرض دوريـاً           :اخللفية  -١٣

ائي لالتفاقية، واستعراض التقدم العام حنـو        يف ضوء اهلدف النه    )٨(اهلدف العاملي الطويل األجل   
__________ 

 .٤، الفقرة ١٦-م أ/١انظر املقرر  )٨(
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حتقيقه، وطلب إىل فريق العمل التعاوين أن يستكمل حتديد نطاق هذا االستعراض وأن يفـصل               
  .)٩(طرائقه، مبا يشمل املدخالت املطلوبة، هبدف اعتمادمها يف الدورة السابعة عشرة

مشروع مقرر يستكمل   داد  إعسُيدعى فريق العمل التعاوين إىل الشروع يف         :اإلجراء  -١٤
  .حتديد نطاق االستعراض وطرائقه، لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة

      املقـرر  إىل اسـتناداً  عليها متفقبلوغ حمصلة    هبدف القانونية اخليارات مناقشة مواصلة  -٥ 
 ف،األطـرا  ملـؤمتر  عـشرة  الـسادسة  الـدورة  يف هبااملنجزة   واألعمال ،١٣-أ م/١

  االتفاقية من ١٧ املادة مبوجب األطراف من املقّدمة واالقتراحات
طلب مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة إىل فريق العمل التعـاوين أن              :اخللفية  -١٥

 ١٣-م أ /١متفق عليها استنادا إىل املقرر      بلوغ حمصلة   يواصل مناقشة اخليارات القانونية هبدف      
املضطلع هبا يف الدورة الـسادسة عـشرة ملـؤمتر األطـراف،            ، واألعمال   )خطة عمل بايل  (

  .)١١( من االتفاقية١٧مبوجب املادة  )١٠(االقتراحات املقدمة من األطراف
سيدعى فريق العمل التعاوين إىل مواصلة مناقشة اخليارات القانونية هبدف           :اإلجراء  -١٦

  .متفق عليهابلوغ حمصلة 

  أخرى مسائل  -٦ 

 السوق اقتصاد إىل انتقالمبرحلة  متر اليت لالتفاقية األول املرفق يف املدرجةاألطراف  )أ( 

 اخلاصة بظروفها األطراف مؤمتر ّرُيِق اليت لالتفاقية األول املرفق يف املدرجةاألطراف  )ب( 

طلب مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة إىل فريق العمل التعاوين أن             :اخللفية  -١٧
ل املتعلقة باألطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية الـيت متـر             يواصل النظر يف املسائ   

طراف إىل التكنولوجيا وبنـاء     األانتقال إىل اقتصاد السوق، هبدف تعزيز وصول هذه         مبرحلة  
  .)١٢(اقتصادات خفيضة االنبعاثاتتطوير القدرات والتمويل من أجل حتسني قدرهتا على 

__________ 

 .١٤٠-١٣٨، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٩(
  FCCC/CP/2009/4 و FCCC/CP/2009/3ميكن االطـالع علـى املقترحـات بـالرجوع إىل الوثـائق              )١٠(

  .FCCC/CP/2010/3   وFCCC/CP/2009/7   وFCCC/CP/2009/6 وFCCC/CP/2009/5 و
 .١٤٥، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١١(
 .١٤١، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٢(
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ألطراف إىل فريق العمل التعاوين أن يواصل النظـر     وعالوة على ذلك، طلب مؤمتر ا       -١٨
 هبدف تعزيز وصوهلا إىل التمويل والتكنولوجيا وبناء القـدرات          )١٣(يف املسائل املتعلقة بتركيا   

  .)١٤(أفضلا على تنفيذ االتفاقية على حنو حتسيناً لقدرهت
ار إليها يف   سيدعى فريق العمل التعاوين إىل مواصلة استعراض املسائل املش         :اإلجراء  -١٩

 أعاله هبدف تعزيز وصول األطراف املعنية إىل التكنولوجيا وبناء القدرات           ١٨ و ١٧الفقرتني  
  .يف الفقرتنيأُشري إليه  ما فقوالتمويل و

  إضافية مسائل  -٧ 
 .ستبحث يف إطار هذا البند أي مسائل إضافية تنشأ يف أثناء الدورة  -٢٠

  الدورة تقرير  -٨ 
عـداد مشروع تقرير بشأن أعمال الدورة الرابعة عشرة لكـي          سيجري إ  :اخللفية  -٢١

  .يعتمـده فريق العمل التعاوين
سُيدعى فريق العمل التعاوين إىل اعتماد مشروع التقريـر واإلذن للمقـرِّر       :اإلجراء  -٢٢

  .باستكمال التقرير وفق توجيهات الرئيس ومبساعدة من األمانة

__________ 

، الذي دعا األطراف إىل اإلقرار بالظروف اخلاصة اليت متـر هبـا             ٧-م أ /٢٦مذكراً يف هذا السياق باملقرر       )١٣(
 . املرفق األول لالتفاقيةتركيا والذي يضع تركيا يف حالة ختتلف عن حالة األطراف املدرجة يف

 .١٤٢، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٤(
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  املرفق

ق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين        الوثائق اليت أُِعّدت للفري      
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته الرابعة عشرة

  الدورة من الثاين للجزء أعدت اليتالوثائق   
FCCC/AWGLCA/2011/5   التنفيذية األمينة من مةمقدَّمذكرة  .وشروحه األعمال جدول 

FCCC/AWGLCA/2011/6   مةمقدَّمذكرة   .عشرة الرابعة الدورة من لثاينا اجلزء سيناريو بشأن مذكرة
 الرئيس من

FCCC/AWGLCA/2011/3   يف مبـا  وإجراءاهتـا،  وطرائقها التكيف جلنة تشكيل بشأن توليفي تقرير 
مةمقدَّمـذكرة  .الصلة ذات األخرى املؤسسية الترتيبات مع الروابط ذلك
 األمانة من

FCCC/AWGLCA/2011/4   تكاليف فعالية حتسني هنج مبختلف املتعلقة املعلومات شأنب توليفي تقرير 
 األمانة من مةمقدَّمـذكرة  .اإلجراءات هذه وتعزيز التخفيف إجراءات

FCCC/AWGLCA/2011/7       وشروط األهداف الكمية للبلدان املتقدمةبافتراضات  حلقة العمل املتعلقة
صاد ككل، املعقودةاألطراف الرامية إىل خفض االنبعاثات على نطاق االقت

، تقرير مقدم من رئيسي حلقـة١٦-م أ /١ من املقرر    ٣٨عمالً بالفقرة   
 العمل املشاركني

FCCC/AWGLCA/2011/8    حلقة العمل املتعلقة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املبلغ عنـها مـن
 النامية األطراف، واالفتراضات اليت تقـوم عليهـا هـذهالبلدانجانب  
 مـن٥١ت، وأي دعم مطلوب لتنفيذها، املعقودة عمالً بالفقرة         اإلجراءا
  م من رئيسي حلقة العمل املتشاركْينتقرير مقدَّ. ١٦-م أ/١املقرر 

FCCC/AWGLCA/2011/INF.2  Expert workshop on the Technology Mechanism in conjunction 
with the fourteenth session of the Ad Hoc Working Group on 
Long-term Cooperative Action under the Convention. Report by 
the Chair of the workshop 

FCCC/AWGLCA/2011/INF.3  Information from developed country Parties on the resources 
provided to fulfil the commitment referred to in decision 1/CP.16, 
paragraph 95  

FCCC/TP/2011/1  Quantified economy wide emission reduction targets by developed 
country Parties to the Convention: assumptions, conditions and 
comparison of the level of emission reduction efforts  

FCCC/AWGLCA/2011/Misc.1 
Add.1و 

 Views on the composition of, and modalities and procedures for, 
the Adaptation Committee, including linkages with other relevant 
institutional arrangements. Submissions from Parties 
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FCCC/AWGLCA/2011/Misc.2  
Add.2و  Add.1و 

 Views on the elaboration of market-based mechanisms. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/Misc.3 
Add.2و  Add.1و 

 Views on the elaboration of non-market-based mechanisms. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/Misc.4 
Add.1و 

 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 admitted observer organizations 

FCCC/AWGLCA/2011/Misc.6 
Add.2و  Corr.1و 

 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 
Add.1و 

 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 

  ورةالد علىمعروضة  أخرىوثائق   
FCCC/AWGLCA/2011/1 

Add.1–5و 

 التنفيذية األمينة من مةمقدَّمذكرة  .وشروحه املؤقت األعمال جدول  

FCCC/AWGLCA/2011/2   الرئيس من مةمقدَّمذكرة  .عشرة الرابعة الدورة سيناريو بشأن مذكرة 

FCCC/AWGLCA/2010/18    مبوجب األجل ويلالط التعاوين بالعمل املعين املخصص العامل الفريقتقرير
٢٩ مـن  الفترة يف كانكون يف املعقودة عشرة، الثالثة دورته عن االتفاقية
 ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٠ إىل نوفمرب/الثاين تشرين

FCCC/AWGLCA/2010/14   األمانة من مةمقدَّمذكرة  .تفاوضي نص 

FCCC/AWGLCA/2010/INF.1  In-session draft texts and notes by the facilitators prepared at the 

twelfth session of the Ad Hoc Working Group on Long-term 

Cooperative Action under the Convention. Note by the secretariat 

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    
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FCCC/CP/2010/7 

Add.2و  Corr.1و 

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة عشرة، املعقودة يف كانكون يف  
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩الفترة من 

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

FCCC/CP/2009/11 

Add.1و 
يف كوبنهاغن يف املعقودة عشرة، اخلامسة دورته عن األطراف مؤمترتقرير    

 ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٩ إىل ٧ من الفترة

FCCC/CP/2009/7   املتحـدة  يـات الوال حكومة أعدته االتفاقية مبوجب تنفيذ اتفاق مشروع
 مـذكرة.األطـراف  ملؤمتر عشرة اخلامسة الدورة يف العتماده األمريكية

 األمانة من مةمقدَّ

FCCC/CP/2009/6   يف العتمـاده  كوسـتاريكا  حكومة أعدته لالتفاقية بروتوكول مشروع 
 األمانة من مةمقدَّ مذكرة .األطراف ملؤمتر عشرة اخلامسة الدورة

FCCC/CP/2009/5   الـدورة  يف العتماده أستراليا حكومة أعدته لالتفاقية بروتوكول مشروع
 األمانة من مةمقدَّ مذكرة .األطراف ملؤمتر عشرة اخلامسة

FCCC/CP/2009/4   ١٧ املـادة  مبوجب توفالو حكومة من ممقدَّ لالتفاقية بروتوكول مشروع
 األمانة من مةمقدَّ مذكرة .االتفاقية من

FCCC/CP/2009/3   الـدورة  يف العتماده اليابان حكومة أعدته لالتفاقية بروتوكول مشروع 
 األمانة من مةمقدَّ مذكرة .األطراف ملؤمتر عشرة اخلامسة

FCCC/CP/2007/6 

Add.1و  

الفتـرة  يف بايل يف املعقودة عشرة، الثالثة دورته عن األطراف مؤمترتقرير    
 ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٥ إىل ٣ من

     


