
 

(A)   GE.12-60341    140312    160312 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

مبوجب  لطويل األجل تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين ا           
   ن دورته الرابعة عشرة، املعقـودين     زأين الثالث والرابع م   االتفاقية عن اجل  

 ويف  ٢٠١١ أكتـوبر / تشرين األول  ٧ إىل   ١يف مدينة بنما يف الفترة من       
 / كانون األول  ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩ديربان يف الفترة من     

  ٢٠١١ديسمرب 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ١  ...................................)جدول األعمال من ١البند (افتتاح الدورة   - أوالً  
  ٣  ٣-٢  ..........................حفل الترحيب الذي نظمته احلكومة املضيفة  - ألف     
  ٣  ١٤-٤  ..........................................االفتتاح واستئناف الدورة  -  باء     

  ٥  ٢١-١٥  ................................) من جدول األعمال٢البند (املسائل التنظيمية   - ثانياً  
  ٥  ١٥  ................)من جدول األعمال) أ(٢البند (إقرار جدول األعمال   - ألف     
  ٥  ٢١-١٦  ................)من جدول األعمال) ب(٢البند ( أعمال الدورة تنظيم  -  باء     

إعداد حمصلة شاملة ومتوازنة لتقدميها إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورته              - ثالثاً  
 عن طريق    ومستداماً  وفعاالً  كامالً السابعة عشرة بغية تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً      

 بنتـائج    وما بعده، عمـالً    ٢٠١٢عام  العمل التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت       
 بأن عمل الفريـق  الدورتني الثالثة عشرة والسادسة عشرة ملؤمتر األطراف، وإقراراً 

العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يشمل مهام 
  ٧  ٤٨-٢٢  .....................) من جدول األعمال٣البند (تنفيذ ومسائل مل ُتحسم بعد 
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 من جدول ٤البند ( زيادة حتديد نطاق اختصاصه وبلورة طرائق عمله: ضاالستعرا     
  ٧  ٤٨-٢٢  ..................................................................)األعمال

 إىل املقرر مواصلة مناقشة اخليارات القانونية هبدف بلوغ حمصلة متفق عليها استناداً     
، واألعمال املنجزة يف الدورة السادسة عـشرة ملـؤمتر األطـراف،            ١٣-م أ /١

 مـن   ٥البند  ( من االتفاقية    ١٧طراف مبوجب املادة    واالقتراحات املقدمة من األ   
  ٧  ٤٨-٢٢  ...........................................................)جدول األعمال

  ٧  ٤٨-٢٢  ..................................) من جدول األعمال٦البند (مسائل أخرى      
  ١٠  ٤٩  ..................................) من جدول األعمال٧البند (مسائل إضافية   - رابعاً  

  ١١  ٥٠  ...........) من جدول األعمال٨البند (تقرير اجلزأين الثالث والرابع من الدورة   - خامساً  
  ١١  ٥٧-٥١  ................................................تعليق أعمال الدورة وإغالقها  - سادساً  
  املرفقات  

  الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل مبوجـب                   
  ١٢  .............................................................االتفاقية يف دورته الرابعة عشرة
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (

 عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل         افُتتحت الدورة الرابعة    -١
، ٢٠١١ أبريـل / نيسان ٥يف بانكوك، بتايلند، يف     ) فريق العمل التعاوين  (األجل مبوجب االتفاقية    

، كما هو مبني يف التقريـر املتعلـق         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٧واسُتؤنفت يف بون، بأملانيا، يف      
  .FCCC/AWGLCA/2011/9لوارد يف الوثيقة باجلزأين األولني من الدورة، ا

  حفل الترحيب الذي نظمته احلكومة املضيفة  -ألف  
 حفل ترحيـب يف     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١نظمت حكومة بنما يوم السبت        -٢

احتفاًء بافتتاح اجلزء الثالث من الدورة الرابعة عشرة لفريق العمل التعاوين           ) بنما(مدينة بنما   
ن الدورة السادسة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية          واجلزء الثالث م  

  .لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو
وأدىل ببيانات كل من السيدة كريستيانا فيغريس، األمينة التنفيذية لالتفاقية اإلطارية،             -٣

  .والسيد روبريتو إنريكيس، وزير خارجية بنما

  االفتتاح واستئناف الدورة  -ءبا  
ُعقد اجلزء الثالث من الدورة الرابعة عشرة لفريق العمل التعاوين يف مركـز أتالبـا                 -٤

وافتـتح رئـيس   . ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول  ٧ إىل   ١للمؤمترات مبدينة بنما يف الفترة من       
، اجلزء الثالث   )مريكيةالواليات املتحدة األ  (ريفسنايدر  . فريق العمل التعاوين، السيد دانييل أ     

أكتوبر ورحب جبميع األطراف واملراقبني، وكـذلك بنائبـة         / تشرين األول  ١من الدورة يف    
، إىل  )زمبـابوي ( سـانغاروي    -رئيس فريق العمل التعاوين، السيدة مارغاريت موكاهانانا        

  .اجللسة اخلامسة لفريق العمل التعاوين
 التنفيذية إىل أن تطلع املندوبني علـى حملـة     ودعا الرئيس، يف اجللسة نفسها، األمينة       -٥

عامة موجزة عن أنشطة اللجنة االنتقالية اليت أنشئت يف كـانكون، باملكـسيك، لتـصميم               
الصندوق األخضر للمناخ، وأن ختربهم باألنشطة األخرية اليت اضطلعت هبا اللجنة التنفيذيـة             

وقـدمت األمينـة    . ية التكنولوجيا املعنية بالتكنولوجيا، اليت أنشئت يف كانكون يف إطار آل        
  .التنفيذية إىل املندوبني معلومات عن أنشطة هاتني اهليئتني

، الـيت تتـضمن     FCCC/CP/2011/INF.1ووجه الرئيس اهتمام املندوبني إىل الوثيقة         -٦
معلومات مقدمة من األطراف عن التمويل السريع، وإىل حدث إعالمي بشأن املوضوع ذاته             

  .لثالث من الدورةنظم خالل اجلزء ا
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ودعا الرئيس األطراف إىل تقدمي نتائج املبادرات اليت قامت هبا األطراف واليت هلـا                -٧
وقدم طرفان معلومات عن املبادرات     . صلة مباشرة باملفاوضات يف إطار فريق العمل التعاوين       

 دورتـه   ذات الصلة، من بينهما جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيسة املقبلة ملؤمتر األطـراف يف            
السابعة عشرة وملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو يف              

ورحب الرئيس بنية جنوب أفريقيا مواصلة إجراء املشاورات املفتوحة غـري           . دورته السابعة 
 يونيه بشأن ما تتوقعه األطراف واجلهات املراقبة ملؤمتر       /الرمسية اليت انطلقت أثناء دورة حزيران     

  .األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف ديربان، جبنوب أفريقيا
اً، كان من بينهم ممثل جمموعة       طرف ١٢وأدىل ببيانات خالل تلك اجللسة أيضاً ممثلو          -٨
 والصني، وممثل جمموعة السالمة البيئية، وممثل ستة أطراف من التحالف البوليفاري من             ٧٧  لا

ملعاهدة التجارية للشعوب، وممثل اجملموعة األفريقية، وممثـل         ا -أجل شعوب أمريكا الالتينية     
االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وممثل اجملموعة اجلامعة، وممثل جامعة الدول العربية، وممثل            

 من ائتالف أمم الغابـات املطـرية، وممثـل         طرفاً ٣٢حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وممثل      
، وممثل أقل البلدان منوا، وممثل أربعة أطـراف يف طـور            منظومة التكامل ألمريكا الوسطى   

  .االنتقال إىل اقتصاد السوق
وعند افتتاح اجللسة السادسة، أشار الرئيس إىل وفاة السيدة وانغاري ماثاي احلائزة              -٩

، ودعا السيدة كريستيانا فيغريس وممثـل       ٢٠١١ أيلول/ سبتمرب ٢٥جلائزة نوبل للسالم، يف     
وإحياء لذكراها، دعا الرئيس مجيع     . لقاء كلمة يف اجللسة العامة تكرميا هلا      حكومة كينيا إىل إ   

  .املندوبني إىل الوقوف دقيقة صمت
أكتوبر مث استؤنفت يف مركز املـؤمترات       / تشرين األول  ٧وُعلقت أعمال الدورة يف       -١٠

 /األول كانون   ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩الدويل ومركز معارض ديربان، يف الفترة من        
  .٢٠١١ديسمرب 

 ٢٩وافتتح رئيس فريق العمل التعاوين اجلزء الرابع من دورته الرابعـة عـشرة يف                 -١١
. نوفمرب، ورحب جبميع األطراف واملراقبني يف اجللسة العامة السابعة للـدورة          /تشرين الثاين 

  .لعقد الدورةوأعرب الرئيس عن تقديره حلكومة جنوب أفريقيا للترتيبات املمتازة اليت اختذهتا 
 الذي مدد فترة عمل فريق العمل التعاوين ملدة         ١٦-م أ /١وأشار الرئيس إىل املقرر       -١٢

سنة واحدة لكي يواصل عمله املتعلق بتنفيذ االلتزامات الواردة يف ذلك املقرر وتقدمي النتائج              
ن العمل  وشدد الرئيس على أ   . )١(إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها يف دورته السابعة عشرة         

 ساهم يف توضيح عناصر النتائج وشجع       ٢٠١١الذي اضطلع به فريق العمل التعاوين يف عام         
األطراف على مواصلة العمل على حنو مركز صوب بلوغ حمصلة شاملة ومتوازنـة ومتينـة               

  .لتقدميها إىل مؤمتر األطراف
__________ 

 .١٦-م أ/١ من املقرر ١٤٣الفقرة  )١(
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 اليت قامت هبا واليت ويف اجللسة ذاهتا، دعا الرئيس األطراف إىل تقدمي نتائج املبادرات         -١٣
وقدم ثالثة أطراف معلومات عن     . هلا صلة مباشرة باملفاوضات يف إطار فريق العمل التعاوين        

  .املبادرات ذات الصلة
 والـصني،   ٧٧  لمن بينهم ممثل جمموعـة ا      طرفاً كان    ١٣وأدىل ببيانات ممثلون عن       -١٤

جلامعة، وممثل جمموعة السالمة البيئية،     وممثل االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وممثل اجملموعة ا       
وممثل ثالثة أطراف، وممثل جامعة الدول العربية، وممثل أربعة أطراف يف طور االنتقـال إىل               

 من ائتالف أمم الغابات املطرية، وممثل حتالف الدول اجلزرية           طرفاً ٣٢اقتصاد السوق، وممثل    
لدان منواً، وممثل ستة أطراف من التحـالف        الصغرية، وممثل اجملموعة األفريقية، وممثل أقل الب      

 املعاهدة التجارية للشعوب، وممثل منظومـة       -البوليفاري من أجل شعوب أمريكا الالتينية       
  .التكامل ألمريكا الوسطى

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (

قر فريق العمل التعاوين جدول أعمال دورته الرابعة عشرة يف جلسته الثانية املعقودة             أ  -١٥
  .)٢(أبريل/ نيسان٨يف 

  تنظيم أعمال الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

نظر فريق العمل التعاوين يف هذا البند الفرعي يف جلـستيه اخلامـسة والـسابعة،                 -١٦
وقد ُعرضت عليـه    . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٩أكتوبر و /ين األول  تشر ١ يف   املعقودتني تباعاً 

  . على التوايلFCCC/AWGLCA/2011/13 وFCCC/AWGLCA/2011/10الوثيقتان 
، استأنف فريـق    )٣(وبناء على ما اتُّفق عليه يف اجللسة الرابعة لفريق العمل التعاوين            -١٧

 )٤(لذي أنشئ يف اجللسة الثالثـة      من جدول األعمال، ا    ٦ و ٥ و ٤ و ٣االتصال املعين بالبنود    
برئاسة رئيس فريق العمل التعاوين، أعماله املتعلقة جبميع البنود املوضوعية والبنود الفرعية من             

__________ 

)٢( FCCC/AWGLCA/2011/9 ١٣، الفقرة. 
)٣( FCCC/AWGLCA/2011/9 ١٦، الفقرة. 
)٤( FCCC/AWGLCA/2011/9 ١٥، الفقرة. 
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 اجتماعات منتظمة   وعقد فريق االتصال أيضاً   . جدول األعمال، أثناء اجلزء الثالث من الدورة      
    من عمل وإللقاء نظرة عامـة علـى       إلطالع األطراف واملنظمات املراقبة على ما اضطُلع به         

  .ما أُحرز من تقدم
ووافق فريق العمل التعاوين، يف جلسته السادسة، على اقتراح الرئيس تعليق أعمـال               -١٨

الدورة الرابعة عشرة يف هناية جلسته السابعة واستئنافها يف جلسته املقبلة، مع االحتفاظ بنفس              
  .اين والثالث من الدورةتنظيم العمل الذي اتُّبع يف اجلزأين الث

 ٤ و٣وأكد فريق العمل التعاوين، يف جلسته السابعة، أن فريق االتصال املعين بالبنود   -١٩
 من جدول األعمال، واملنشأ أثناء اجللسة الثالثة، سيستأنف أعماله املتعلقـة جبميـع              ٦ و ٥و

عمل التعاوين كـذلك    واتفق فريق ال  . )٥(البنود املوضوعية والبنود الفرعية من جدول األعمال      
على أن يعقد فريق االتصال اجتماعات منتظمة طيلة اجلزء الرابع من الدورة من أجل إعطاء               
املندوبني واملنظمات املراقبة حملة عامة عن العمل املضطلع به يف األفرقة غري الرمسية فيما يتعلق               

  .مبختلف البنود والبنود الفرعية من جدول أعمال فريق العمل التعاوين
وأشار الرئيس إىل التصور العام عن اهليكل املمكن والعناصر املوضوعية حملصلة فريق              -٢٠

العمل التعاوين املعروضة يف مرفق مذكرته بشأن سيناريو اجلزء الرابع من الـدورة الرابعـة               
مث عرض الرئيس تسلسل العمل الذي اقترحه للدورة، مبا يف ذلك إصدار جمموعـة              . )٦(عشرة

مشاريع النصوص املنبثقة عن األفرقة غري الرمسية واالجتماعات الـيت ُيتوقـع أن             خمتلطة من   
 عن اجتماع من املقرر أن يعقده فريق العمل التعـاوين بكامـل             يعقدها فريق االتصال فضالً   

  .وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف. ديسمرب/ كانون األول٥هيئاته يف 
ستني األوىل واألخرية لألفرقة غري الرمسيـة       ويف اجللسة نفسها، أكد الرئيس أن اجلل        -٢١

العاملة يف إطار فريق االتصال ستكونان مفتوحتني للمنظمات املراقبة، حسبما اتفق عليه فريق             
 لتوصية اهليئة الفرعية للتنفيذ فيما يتعلق مبـشاركة      االتصال يف اجلزء الثالث من الدورة ووفقاً      
  .)٧(ةاملنظمات املراقبة يف اجللسات غري الرمسي

__________ 

 . أعاله١٨ و١٧انظر الفقرتني  )٥(
)٦( FCCC/AWGLCA/2011/13. 
)٧( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة. 
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  إعداد حمصلة شاملة ومتوازنة لتقدميها إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها           -ثالثاً  
  وفعـاالً   كـامالً  يف دورته السابعة عشرة بغية تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً        

 ٢٠١٢ عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت عام           ومستداماً
ثة عشرة والسادسة عشرة ملـؤمتر       الثال  بنتائج الدورتني  وما بعده، عمالً  

 بأن عمل الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل          األطراف، وإقراراً 
    التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يشمل مهام تنفيـذ ومـسائل        

  مل ُتحسم بعد
  ) من جدول األعمال٣البند (

  زيادة حتديد نطاق اختصاصه وبلورة طرائق عمله: االستعراض    
  ) من جدول األعمال٤ البند(

 إىل مواصلة مناقشة اخليارات القانونية هبدف بلوغ حمصلة متفق عليها اسـتناداً       
، واألعمال املنجزة يف الدورة الـسادسة عـشرة ملـؤمتر           ١٣-م أ /١املقرر  

   من االتفاقية١٧األطراف، واالقتراحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة 
  ) من جدول األعمال٥البند (

  مسائل أخرى    
  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت  -١  
نظر فريق العمل التعاوين يف هذه البنود جمتمعة يف جلـساته اخلامـسة والـسادسة                 -٢٢

 تـشرين  ٢٩أكتـوبر و / تـشرين األول  ٧ و ١ يف   والسابعة والثامنة والتاسعة، املعقودة تباعاً    
  .ديسمرب/ كانون األول١٠ و٥نوفمرب و/الثاين
، FCCC/AWGLCA/2011/9 رضت على فريق العمل التعاوين، يف جلسته اخلامسة، الوثائق        وُع  -٢٣
   ،FCCC/AWGLCA/2011/12و، FCCC/AWGLCA/2011/11و ،FCCC/AWGLCA/2011/10و
 ،FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6/Add.3، وFCCC/AWGLCA/2011/MISC.2/Add.4و
 ،FCCC/AWGLCA/2011/MISC.8، و٤ وFCCC/AWGLCA/2011/MISC.7/Add.3و
  .FCCC/AWGLCA/2011/CRP.2–13، وFCCC/AWGLCA/2011/MISC.9و

 أعاله سيتناول هذه البنود،     ١٧وأكد الرئيس أن فريق االتصال املشار إليه يف الفقرة            -٢٤
  ).ب(٢حسبما اتُّفق عليه يف إطار البند 
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ــائق    -٢٥ ــسادسة، إىل الوث ــسة ال ــدوبني، يف اجلل ــام املن ــرئيس اهتم ــه ال ووج
FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6/Add.4 و ،FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7/Add.5 ٦ و، 

  .، اليت صدرت خالل اجلزء الثالث من الدورةFCCC/AWGLCA/2011/CRP.14–32و
وأبلغ الرئيس األطراف بأن املواد املتعلقة بأعمال فريق العمل التعـاوين يف اجلـزء                -٢٦

  .)٨(تفاقية اإلطارية الشبكيالثالث من دورته الرابعة عشرة متاحة على موقع اال
ويف اجللسة نفسها، دعا الرئيس ممثل جنوب أفريقيا إىل تقدمي تقريـر عـن نتـائج                 -٢٧

  . أعاله٧املشاورات املذكورة يف الفقرة 
  ،FCCC/AWGLCA/2011/13 وُعرضت على فريق العمل التعاوين، يف جلسته السابعة، الوثائق          -٢٨
 ،FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7/Add.7و ،FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6/Add.5و
 ،FCCC/AWGLCA/2011/MISC.10و ،FCCC/AWGLCA/2011/MISC.9/Add.1و
  .٣٥ وFCCC/AWGLCA/2011/CRP.34، وFCCC/AWGLCA/2011/CRP.25/Rev.1و

  وأبلغت األمانة املندوبني بأن املواد اليت أعدت قبل انعقاد اجلزء الرابع من الـدورة،               -٢٩
حات مشاريع النصوص والتقارير املوجزة اليت أعدها امليسرون املتـشاركون          مبا يف ذلك تنقي   

بناء على طلب من األطراف خالل اجلزء الثالث من الدورة، متاحة على موقـع االتفاقيـة                
  .)٩(الشبكي

وخالل اجللسة نفسها، اتفق فريق العمل التعاوين على أن يستأنف فريق االتـصال               -٣٠
  . أعاله أعماله بشأن هذه البنود١٧املشار إليه يف الفقرة 

ــة    -٣١ ــة، الوثيق ــسته الثامن ــاوين، يف جل ــق العمــل التع ــى فري وُعرضــت عل
FCCC/AWGLCA/2011/CRP.37و Add.1

)١٠(.  
وأعرب الرئيس عن تقديره للعمل البناء والتقدم الكبري احملرز خالل األسبوع األول              -٣٢

    ملندوبني إىل الوثيقـة املـشار إليهـا يف        ووجه الرئيس اهتمام ا   . من اجلزء الرابع من الدورة    
 أعاله اليت تتضمن جمموعة خمتلطة من مشاريع نصوص يف إطار إعـداد حمـصلة               ٣١الفقرة  

والغرض من الوثيقة هـو  . شاملة ومتوازنة ُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها ويعتمدها 
 يف إطار فريق العمـل التعـاوين        مجع خمتلف النصوص املنبثقة عن أعمال األفرقة غري الرمسية        

  .وتقدمي حملة عامة عن التقدم احملرز
 بعمل فريق العمل التعاوين مـن أجـل   وأبدى الرئيس آراءه بشأن سبل املضي قدماً      -٣٣

وأبرز احلاجة إىل حتـديث     . بلوغ حمصلة ُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها ويعتمدها         
__________ 

)٨( <http://unfccc.int/6189>. 
)٩( <http://unfccc.int/6560>. 
، اليت صـدرت عقـب      FCCC/AWGLCA/2011/CRP.36 الوثيقة   ُعرضت على فريق العمل التعاوين أيضاً      )١٠(

 .اجللسة السابعة
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ـ  / كـانون األول ٧ص حبلول واجملموعة املختلطة من مشاريع النص     ا يف ذلـك  ديـسمرب، مب
  .)١١(االقتراحات اليت تبيِّن سبل معاجلة أية مسائل ال تزال معلقة

مث دعا الرئيس األطراف إىل تبادل اآلراء بشأن سبل تركيز أعمال فريـق العمـل                 -٣٤
  .التعاوين واستكماهلا

 والصني، واالحتـاد    ٧٧  لاة  ، منها بيانات باسم جمموع    رفاً ط ٢٥وأدىل ببيانات ممثلو      -٣٥
  .األورويب ودوله األعضاء، وحتالف الدول اجلزرية الصغرية، وأقل البلدان منواً

ويف اجللسة نفسها، أبلغ الرئيس املندوبني بأن رئيسة مؤمتر األطراف قـد عرضـت       -٣٦
تقدمي الدعم لعمل الفريق يف اجملاالت الصعبة حسب االقتضاء، وحث الفريق على حل أكرب              
قدر ممكن من املسائل لكي يتسىن للرئيسة أن تواصل جهودها الرامية إىل حتقيق التوازن على               

  .نطاق مجيع عناصر حمصلة ديربان
وُعرضـت علــى فريــق العمــل التعـاوين، يف جلــسته التاســعة، الوثيقتــان     -٣٧

FCCC/AWGLCA/2011/L.4و FCCC/AWGLCA/2011/CRP.39.  
 بشأن نتائج أعمال فريق العمل التعاوين املقدمة        وعرض الرئيس مشروع استنتاجات     -٣٨

إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته السابعة عـشرة، وتـرد يف الوثيقـة                
FCCC/AWGLCA/2011/L.4.  

 علـى فريـق العمـل التعـاوين تعـديالت للوثيقـة             وعرض الـرئيس أيـضاً      -٣٩
FCCC/AWGLCA/2011/L.4     جه عدم الدقة اليت ختللت الوثيقة      ، اقُترحت من أجل معاجلة أو

  .لدى إعدادها يف الوقت احملدود املتاح
، الـيت   FCCC/AWGLCA/2011/CRP.39ووجه الرئيس اهتمام املندوبني إىل الوثيقة         -٤٠

 تعكس العمل املضطلع به يف اجلزء الرابع من الدورة الرابعة عـشرة لفريـق               تتضمن نصوصاً 
ر ومقترحات يف جماالت ُيتوخى مواصلة املناقشات فيها يف     العمل التعاوين من أجل تقدمي أفكا     

  .٢٠١٢عام 
وأعرب الرئيس عن تقديره لرئيسة مؤمتر األطراف وفريقها على ما بذاله من جهود               -٤١

  .وما قدماه من دعم وتوجيهات خالل الدورة الرابعة عشرة لفريق العمل التعاوين
ذين شاركوا يف حل عدد من املـسائل         عن تقديره للوزراء ال    وأعرب الرئيس أيضاً    -٤٢

السياسية الرئيسية اليت كانت معلقة على جدول أعمال فريق العمل التعـاوين، اللتـزامهم              
وتقدم الرئيس بالشكر إىل نائبته على دعمها وإىل املندوبني الذين يـّسروا عمـل              . ومثابرهتم

  .األفرقة غري الرمسية

__________ 

 .FCCC/AWGLCA/CRP.38 الوثيقة صدر حتديث اجملموعة املختلطة من مشاريع النصوص يف )١١(
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 التعاوين هي عنصر واحد فقط من عناصر        وشدد الرئيس على أن حمصلة فريق العمل        -٤٣
العمل املضطلع به يف مؤمتر ديربان، وأعرب عن أمله أن تتمكن األطراف من اعتماد حمـصلة            

  .شاملة، مبا يف ذلك مشروع املقرر املنبثق عن عمل الفريق
واقترح الرئيس أن يوصي فريُق العمل التعاوين مؤمتر األطراف بالنظر يف مشروع املقرر               -٤٤
  . من الرئيس واعتماده بصيغته املعدلة شفوياFCCC/AWGLCA/2011/L.4ًلوارد يف الوثيقة ا

 وممثـل باسـم     ، من بينهم ممثل باسم أقل البلدان منواً        طرفاً ٢٦وأدىل ببيانات ممثلو      -٤٥
  .االحتاد األورويب ودوله األعضاء

ل أن فرتويـال     أن يـسجَّ   أنه ينبغـي  )  البوليفارية -مجهورية  (وذكر ممثل فرتويال      -٤٦
 ميكن أن تـشكل     FCCC/AWGLCA/2011/L.4ال تعتقد أن الوثيقة     )  البوليفارية -مجهورية  (

  . يف املستقبل لنظام ملزم قانوناًأساساً
شواغل فيما يتعلق مبحتوى الوثيقـة      )  متعددة القوميات  -دولة  (وأثار ممثل بوليفيا      -٤٧

FCCC/AWGLCA/2011/L.4     ي أن ُتعتمد بصيغتها احلالية، غـري أن         وذكر أن الوثيقة ال ينبغ
  .٢٠١٢باإلمكان النظر فيها يف إطار املناقشات اليت ستجرى يف عام 

  االستنتاجات  -٢  
خلص الرئيس، يف ضوء املناقشات اليت أجريت يف اجللسة التاسعة لفريـق العمـل                -٤٨

د مشروع املقرر   التعاوين، إىل أن الفريق مل يتسن له أن يوصي مؤمتر األطراف ببحث واعتما            
ومع ذلك،  .  من الرئيس   بصيغته املعدلة شفوياً   FCCC/AWGLCA/2011/L.4الوارد يف الوثيقة    

أخرب الرئيس الفريق بأنه سيقدم، حتت مسؤوليته، إىل مؤمتر األطراف، مشروع املقرر الوارد             
ه،  لكي ينظر فيه ويعتمـد      بصيغته اليت عدهلا شفوياً    FCCC/AWGLCA/2011/L.4يف الوثيقة   

  .وذلك ألن املقرر يتضمن جوانب إجيابية كثرية ال ينبغي التفريط فيها

  مسائل إضافية  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

ومل ُتثَـر أيـة     . نظر فريق العمل التعاوين يف هذا البند يف جلستيه اخلامسة والسابعة            -٤٩
  .مسائل إضافية
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  تقرير اجلزأين الثالث والرابع من الدورة  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

    / كـانون األول   ١٠أذن فريق العمل التعاوين، يف جلسته اخلتاميـة املعقـودة يف              -٥٠
، للرئيس بأن يكمل التقرير عن اجلزأين الثالث والرابع من الدورة، مبساعدة            ٢٠١١ ديسمرب
اوين، أثناء اجللسة نفسها، يف مشروع تقرير اجلزأين الثالـث          ونظر فريق العمل التع   . األمانة

  .)١٢( خالل اجللسةوالرابع من الدورة واعتمده بصيغته املعدلة شفوياً

  تعليق أعمال الدورة وإغالقها  -سادساً  
اتفق فريق العمل التعاوين، يف جلسته السادسة، على مقترح الرئيس تعليق أعمـال               -٥١

  .الدورة الرابعة عشرة
وأعـرب  . وشكر الرئيس األطراف على تقاريرها وامليسرين على ما قدموه من دعم          -٥٢

الرئيس عن تقديره حلكومة بنما على الترتيبات املمتازة اليت اختذهتا لعقد اجلـزأين الثالـث               
  .والرابع من دورة فريق العمل التعاوين الرابعة عشرة

 والصني، وممثل اجملموعة ٧٧  لاجمموعة  ، من بينهم ممثل      طرفاً ١٤وأدىل ببيانات ممثلو      -٥٣
اجلامعة، وممثل االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وممثل جمموعة السالمة البيئية، وممثل سـتة             

 املعاهـدة التجاريـة     -أطراف من التحالف البوليفاري من أجل شعوب أمريكا الالتينيـة           
 ألمريكا الوسطى، وممثل حتالف للشعوب، وممثل جامعة الدول العربية، وممثل منظومة التكامل       

 من ائتالف أمـم الغابـات        طرفاً ٣١، وممثل   الدول اجلزرية الصغرية، وممثل أقل البلدان منواً      
املطرية، وممثل اجملموعة األفريقية، وممثل مخسة أطراف، وممثل أربعة أطراف يف طور االنتقال             

 منظمات الـشعوب األصـلية،      وباإلضافة إىل ذلك، أُديل ببيانات باسم     . إىل اقتصاد السوق  
واملنظمات النقابية غري احلكومية، واملنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة والشؤون اجلنسانية،           

 ممثالن عـن املنظمـات غـري        واملنظمات غري احلكومية املعنية بالشباب، وأدىل ببيانني أيضاً       
  .احلكومية املعنية بالبيئة

  .س تعليق أعمال الدورةويف اجللسة نفسها، أعلن الرئي  -٥٤
وأعرب الرئيس، يف اجللسة التاسعة، عن تقديره لألطراف ملا اضـطلعت بـه مـن               -٥٥

أعمال، وكذلك للوزراء املشاركني يف حل املسائل السياسية الرئيسية اليت كانـت معلقـة،              
  .وللميسرين ملا قدموه من دعم لعمل فريق العمل التعاوين

  .رافوأدىل ببيان ممثل أحد األط  -٥٦
  .وأعلن الرئيس إغالق الدورة الرابعة عشرة لفريق العمل التعاوين  -٥٧

__________ 

 .FCCC/AWGLCA/2011/L.3اعُتمد بوصفه الوثيقة  )١٢(
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  املرفق

الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين              
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته الرابعة عشرة

  وثائق أعدت للدورة    
FCCC/AWGLCA/2011/1  

and Add.1–5 
مذكرة مقدمة من األمينـة     . عمال املؤقت وشروحه  جدول األ 
  التنفيذية

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

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

  مذكرة مقدمة من األمانة. الصلة
FCCC/AWGLCA/2011/4           تقرير توليفي بشأن املعلومات املتعلقة مبختلف ُنُهـج حتـسني

. فعالية تكاليف إجراءات التخفيف وتعزيز هذه اإلجـراءات       
  مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/AWGLCA/2011/5 نفيذيةمذكرة مقدمة من األمينة الت. جدول األعمال وشروحه  
FCCC/AWGLCA/2011/6          مذكرة بشأن سيناريو اجلزء الثاين من الدورة الرابعة عـشرة .

  مذكرة مقدمة من الرئيس
FCCC/AWGLCA/2011/7          حلقة العمل املتعلقة بافتراضات وشروط األهـداف الكميـة

للبلدان املتقدمة األطراف الرامية إىل خفض االنبعاثات علـى         
 من املقـرر    ٣٨ بالفقرة   ودة عمالً طاق االقتصاد ككل، املعق   ن
  تقرير مقدم من رئيسي حلقة العمل املتشاركني. ١٦-م أ/١

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

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

  من رئيَسي حلقة العمل املَتشارِكْين
FCCC/AWGLCA/2011/9          تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل

األجل مبوجب االتفاقية عن اجلزأين األول والثاين من دورتـه          
 ٨ إىل   ٥ يف بانكوك يف الفتـرة مـن         ينودالرابعة عشرة، املعق  

 ١٧ إىل   ٧، ويف بـون يف الفتـرة مـن          ٢٠١١أبريل  /نيسان
  ٢٠١١يونيه /حزيران

FCCC/AWGLCA/2011/10         مذكرة بشأن سيناريو اجلزء الثالث من الدورة الرابعة عـشرة .
  مذكرة مقدمة من الرئيس
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FCCC/AWGLCA/2011/11     ضات وشروط حتقيق األهداف    حلقة العمل الثانية املتعلقة بافترا
الكمية للبلدان املتقدمة األطراف يف جمال خفض االنبعاثـات         

م /١ من املقـرر  ٣٨على نطاق االقتصاد ككل، عمالً بالفقرة      
  تقرير مقدم من رئيسي حلقة العمل املتشاركني. ١٦-أ

FCCC/AWGLCA/2011/12         وطنيـاً  حلقة العمل الثانية املتعلقة بإجراءات التخفيف املالئمة
املبلغ عنها من جانب البلدان النامية األطراف، واالفتراضـات         
اليت تقوم عليها هذه اإلجراءات، وأي دعم ضروري لتنفيذها،         

تقرير مقدم  . ١٦-م أ /١ من املقرر    ٥١املعقودة عمالً بالفقرة    
  من رئيسي حلقة العمل املتشاركني

FCCC/AWGLCA/2011/13     ابع من الدورة الرابعة عـشرة     مذكرة بشأن سيناريو اجلزء الر .
  مذكرة مقدمة من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2011/INF.1 Compilation of information on nationally appropriate 
mitigation actions to be implemented by Parties not 
included in Annex I to the Convention. Note by the 
secretariat 

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/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. Technical paper 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.1 and 

Add.1 and 2 
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 and 

Add.1–4 
Views on the elaboration of market-based mechanisms. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.3 and 

Corr.1 and Add.1 and 2 
Views on the elaboration of non-market-based 
mechanisms. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.4 and 

Add.1 
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 and 

Corr.1 and Add.1–5 

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 
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FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7 and 

Add.1–7 

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 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.8 Written inputs submitted by Parties during the second 
part of the fourteenth session of the Ad Hoc Working 
Group on Long-term Cooperative Action under the 
Convention. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.9 and 

Add.1 

Ideas and proposals on the elements contained in 
paragraph 1 of the Bali Action Plan. Submissions from 
Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.10 Ideas and proposals on the elements contained in 
paragraph 1 of the Bali Action Plan. Submissions from 
admitted observer organizations 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.1 Proposal on the provisional agenda submitted by the 
Group of 77 and China 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.2 Submission from the Philippines on behalf of the Group 
of 77 and China 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.3 Submissions from Egypt on behalf of the African Group 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.4 Submissions from India 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.5 Submission from India on behalf of the African Group, 
Argentina, Brazil, China, India, Iran (Islamic Republic of), 
Lebanon, Malaysia, Philippines, Thailand and Uruguay 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.6 Submission from Argentina on behalf of the Group of 77 
and China 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.7 Submissions from India 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.8 Submission from Ecuador 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.9 Submission from India on behalf of Brazil, China, 
Egypt, India, Malaysia, Philippines and Thailand 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.10 Submission from Ecuador on behalf of Dominica, 
Ecuador, Nicaragua and Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.11 Submissions from India 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.12 Submission from the Philippines 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.13 Submissions from India 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.14 Submission from India on behalf of Argentina, China, 
African Group, Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC), Arab Group, Thailand, Malaysia, 
Uruguay and Philippines on economic and social 
consequences of response measures 
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FCCC/AWGLCA/2011/CRP.15 Submission by Pakistan on the UNFCCC Standing 
Committee on the Financial Mechanism of the 
Convention 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.16 Submission by the Alliance of Small Island States on 
sources of long-term finance 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.17 Submission by Brazil, China, Egypt, India, Malaysia, 
Philippines and Thailand 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.18 Submission by Australia, Canada, Japan, New Zealand 
and United States of America on the UNFCCC Standing 
Committee on the Financial Mechanism of the 
Convention 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.19 Submissions by the African Group 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.20 Submission from the African Group 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.21 Submission by Switzerland on the UNFCCC Standing 
Committee on the Financial Mechanism of the 
Convention 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.22 Submission by India, Brazil, China, South Africa, 
Argentina, Venezuela, Bolivia (Plurinational State of), 
Uruguay, Egypt, Thailand, Saudi Arabia, Ecuador, 
Nicaragua and Philippines on the general framework for 
cooperative sectoral approaches and sector specific 
actions in order to enhance the implementation of Article 
4, paragraph 1(c), of the Convention 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.23 Submission by the Plurinational State of Bolivia 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.24 Submission by Switzerland 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.25/Rev.1 Revised submission by Brazil, China and India 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.26/Rev.1 Revised submission by Switzerland 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.27 Submission by China, India, Malaysia, Philippines, and 
Thailand 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.28 Submission by Switzerland 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.29 Submission by India, Argentina, China, Iran, the Arab 
Group (Algeria, Bahrain, Comoros, Djibouti, Egypt, Iraq, 
Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, 
Oman, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, 
Tunisia, United Arab Emirates, Yemen and Palestine) and 
member States of the Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (Algeria, Angola, Ecuador, Iran 
(Islamic Republic of), Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, 
Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and 
Venezuela (Bolivarian Republic of)) on the economic and 
social consequences of response measures 
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FCCC/AWGLCA/2011/CRP.30 Submission by Singapore on the economic and social 
consequences of response measures 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.31 Submission by the European Union on long-term 
finance 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.32 Submission by Australia, Canada and Japan on long-term 
financing 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.33 Submission by the Gambia on behalf of the Least 
Developed Countries Expert Group on long-term 
finance 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.34 Submission by Lebanon 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.35 Submission by the United States of America on long-term 
finance 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.36 Submission from the Alliance of Small Island States 
(AOSIS) 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.37 and 

Add.1 

Amalgamation of draft texts in preparation of a 
comprehensive and balanced outcome to be presented to 
the Conference of the Parties for adoption at its 
seventeenth session. Note by the Chair 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.38 Update of the amalgamation of draft texts in preparation 
of a comprehensive and balanced outcome to be 
presented to the Conference of the Parties for adoption 
at its seventeenth session. Note by the Chair 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.39 Work undertaken in the informal groups in the 
preparation of a comprehensive and balanced outcome 
to be presented to the Conference of the Parties for 
adoption at its seventeenth session. Note by the Chair 

FCCC/AWGLCA/2011/L.1 يسمقترح مقدم من الرئ. جدول األعمال املؤقت 
FCCC/AWGLCA/2011/L.2          مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين

 الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن دورته الرابعة عشرة
FCCC/AWGLCA/2011/L.3          مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين

 والرابع من   الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن اجلزأين الثالث      
 ٧ إىل   ١دورته الرابعة عشرة املعقودين يف بنما يف الفترة مـن           

 ٢٩ ويف ديربان يف الفترة مـن        ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 
 ٢٠١١ديسمرب /كانون األول×× نوفمرب إىل /تشرين الثاين

FCCC/AWGLCA/2011/L.4       نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين
 األجل مبوجب االتفاقية املقدمة إىل مؤمتر األطراف كي         الطويل

مشروع استنتاجات مقـدم    . يعتمدها يف دورته السابعة عشرة    
  من الرئيس
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  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/AWGLCA/2010/18   تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل

الثالثة عشرة، املعقودة يف كانكون يف      مبوجب االتفاقية عن دورته     
 / كـانون األول   ١٠نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٩الفترة من   

  ٢٠١٠ديسمرب 
FCCC/AWGLCA/2010/14 مذكرة من األمانة. نص تفاوضي  
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 

FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 Compilation of economy-wide emission reduction targets 
to be implemented by Parties included in Annex I to the 
Convention. Revised note by the secretariat 

FCCC/CP/2010/7 and Corr.1  

and Add.1 
تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة عـشرة، املعقـودة يف           

 كـانون   ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩رة من   يف الفت  كانكون
  ٢٠١٠ديسمرب /األول

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

FCCC/CP/2009/11 and Add.1        املعقـودة يف    تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة عـشرة ،
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩ إىل ٧كوبنهاغن يف الفترة من 

FCCC/CP/2009/7          مشروع اتفاق تنفيذ مبوجب االتفاقية أعدته حكومة الواليـات
اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر       املتحدة األمريكية العتماده يف الدورة    

  مذكرة مقدمة من األمانة. األطراف
FCCC/CP/2009/6  العتماده  كول لالتفاقية أعدته حكومة كوستاريكا    مشروع بروتو

مذكرة مقدمـة مـن     . يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف     
  األمانة

FCCC/CP/2009/5      العتماده يف   مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة أستراليا
  مذكرة مقدمة من األمانة. الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف
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FCCC/CP/2009/4  مبوجـب    لالتفاقية مقدم من حكومة توفالو     مشروع بروتوكول
  مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية١٧املادة 

FCCC/CP/2009/3      العتمـاده يف    مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة اليابان
  مذكرة مقدمة من األمانة. الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2007/6 and Add.1          يف  تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة عشرة، املعقودة يف بايل
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٣الفترة من 

        


