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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل          
 من دورته اخلامسة عشرة، املعقود يف       الثاينزء  مبوجب االتفاقية عن اجل   

 كـانون   ٧نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٢٧يف الفترة من    الدوحة  
  ٢٠١٢ ديسمرب/األول

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
 ٤  ٧-٥  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٤  ٥  ...................................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٤  ٧-٦  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     

 إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها لتقدميهاإعداد حمصلة شاملة ومتوازنة متفق عليها   - ثالثاً  
يف دورته الثامنة عشرة بغية تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومـستداماً             

 وما بعده، عمالً    ٢٠١٢ التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت عام        عن طريق العمل  
، مع مراعاة املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورتيـه           ١٣-م أ /١باملقرر  

السادسة عشرة والسابعة عشرة، وإقراراً بأن عمل الفريق العامل املخصص املعين           
ام تنفيذ ومـسائل مل     بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يشمل مه       

  ٥    .....................................) من جدول األعمال٣البند ( ُتحسم بعد
  ٥    ....) من جدول األعمال٤البند ( زيادةُ حتديد نطاقه وتفصيلُ طرائقه: االستعراض     
  ٥  ١٨-٨  ..................................) من جدول األعمال٥البند ( مسائل أخرى     

  ٨  ١٩  ..................................) من جدول األعمال٦البند ( مسائل إضافية  - رابعاً  
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  ٨  ٢٠  ....................................) من جدول األعمال٧البند (  الدورةتقرير  - خامساً  
  ٨  ٢٤-٢١  ..............................................................اختتام الدورة  - سادساً  

  املرفق  
الوثائق اليت ُعرضت على الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب      

  ٩  ...........................................................االتفاقية يف دورته اخلامسة عشرة
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
الدورة اخلامسة عشرة للفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل التعـاوين            افُتتحت    -١

 / أيـار ١٥ بـون، بأملانيـا، يف   يف) فريق العمل التعـاوين  (الطويل األجل مبوجب االتفاقية     
وعقد فريق العمل التعاوين جلساته العامة األوىل والثانية والثالثة قبـل تعليـق             . ٢٠١٢ مايو

مايو، كما هو مبني يف التقرير عن اجلزء األول من الـدورة الـوارد يف               / أيار ٢٤الدورة يف   
وُعقدت دورة إضافية غري رمسية لفريق العمل التعاوين يف         . FCCC/AWGLCA/2012/3الوثيقة  

لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط        التابع ل  مركز مؤمترات األمم املتحدة   
، ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلول ٥أغسطس إىل   / آب ٣٠، يف الفترة من     تايلنداهلادئ يف بانكوك، ب   

ويف هناية هذه الدورة اإلضـافية،      . واصلت يف أثنائها األطراف مناقشاهتا يف إطار غري رمسي        
  .)١(أعد الرئيس مذكرة عرض عام غري رمسية

 ٢٧واستأنف فريق العمل التعاوين دورته اخلامسة عشرة اليت ُعقدت يف الفترة مـن                -٢
، يف مركز قطر الوطين للمؤمترات يف ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧نوفمرب إىل /تشرين الثاين

رئيُس فريق العمل التعاوين، الـسيد أيـسر طيـب          املستأنفة  وافتتح الدورةَ   . الدوحة، بقطر 
 يف  ، ورّحب جبميع األطراف واملراقبني    نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٧ يف   )اململكة العربية السعودية  (
  .لسة العلنية الرابعة لفريق العمل التعاويناجل
وأعرب الرئيس عن تقديره لشعب قطر وحكومتها على الترتيبات املمتـازة الـيت               -٣

 الذي حدد فيه مؤمتر األطراف اهلدف       ١٧-م أ /١وأشار إىل املقرر    . أُعدت من أجل الدورة   
ة اليت دامت مخس سنوات     املثمرعمال  األإهناء  التعاوين بطريقة واضحة، وهو     العمل  من فريق   
، بنهاية الـدورة  إىل مؤمتر األطراف،      أن حييل فريق العمل التعاوين     والحظ أنه ينبغي  . بنجاح

الـيت اعتمـدها    نتائج أعماله كي يعتمدها، وهي النتائج اليت ستشكل، إىل جانب املقررات            
يهـا عمـالً     املتفـق عل   احملصلة السادسة عشرة والسابعة عشرة،      ه يف دورتي  مؤمتر األطراف 

وأشار الرئيس أيضاً إىل التقييم الشامل للوالية األصلية        ). خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١ باملقرر
لفريق العمل التعاوين الذي أُجري يف أثناء اجلزء األول من الدورة اخلامسة عـشرة، وإىل أن                

 عن األعمال   األطراف أحرزت تقدماً كبرياً طوال السنة يف إبراز إجنازات الفريق اهلامة، فضالً           
وشجع األطراف على مواصلة العمل على إهناء األعمال بنجـاح          . املتبقية اليت يتعني إجنازها   

وأعرب الرئيس عن ثقتـه يف أن املهمـة         . وجتاوز املواقف الوطنية والبحث عن حل وسط      
 املنَتظرة، بالرغم من عدم سهولتها، فإنه ميكن حتقيقها، وأن الفريق قادر على أدائهـا وأنـه               

  .سوف يؤديها

__________ 

 .<http://unfccc.int/6958>: متاحة على املوقع التايل )١(
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جمموعـة  من بينها بيانات باسـم       ببياناتطرفاً   ٢١أدىل ممثلو   ويف اجللسة نفسها،      -٤
واالحتـاد األورويب ودولـه      وجمموعة السالمة البيئيـة،    واجملموعة اجلامعة،   والصني، ٧٧ لا

 حتالف الدول اجلزرية الـصغرية،     وجمموعة من مخسة أطراف، والدول األفريقية، و       األعضاء،
وجامعة  جمموعة البلدان اليت تضم الربازيل وجنوب أفريقيا والصني واهلند،  و  البلدان منواً،  وأقل

وستة أطراف مـن التحـالف       وجمموعة البلدان النامية اجلبلية غري الساحلية،      الدول العربية، 
 وعـدد مـن      املعاهدة التجارية للـشعوب،    -البوليفاري من أجل شعوب أمريكا الالتينية       

أُديل وباإلضافة إىل ذلك،    .  طرفاً ١٨ وجمموعة من    ائتالف أمم الغابات املطرية،   األطراف من   
 واملنظمـات غـري     ببيانات باسم املنظمات غري احلكومية املعنية بقطاعي األعمال والصناعة،        

احلكومية املعنية بالنقابات التجارية، واملنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة واملـساواة بـني             
املنظمات غري احلكومية املعنية بالشباب، وممثلَْين عن منظمتني غـري حكـوميتني            اجلنسني، و 

  .معنيتني بالبيئة

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند ( 

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

 للفريـق يف جلـسته      أقر فريق العمل التعاوين جدول أعمال الدورة اخلامسة عشرة          -٥
  .)٢(مايو/ أيار١٧العامة الثانية املعقودة يف 

  تنظيم أعمال الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
نوفمرب، استأنف فريق العمـل     / تشرين الثاين  ٢٧يف اجللسة الرابعة املعقودة يف        - ٦

 يف جـدول    التعاوين أعماله بشأن مجيع البنود والبنود الفرعية املوضـوعية املدرجـة          
وُعرضت . األعمال، استناداً إىل تنظيم األعمال الذي اتفق عليه الفريق يف جلسته الثانية

  .FCCC/AWGLCA/2012/4عليه الوثيقة 
لتقيـيم  أحاط الرئيس املندوبني علماً باعتزامه عقد اجتماعات        ويف اجللسة نفسها،      -٧

ى عرض عام وكامل ألعمـال  ، حسب الضرورة، بغية متكني األطراف من االطالع عل    احلالة
كما أحاط الرئيس املندوبني علماً باعتزامه الدعوة إىل عقد مـشاورات     . فريق العمل التعاوين  

غري رمسية مفتوحة من شأهنا أن تتيح لألطراف االطالع على مجيع القضايا وحبـث كيفيـة                
__________ 

)٢( FCCC/AWGLCA/2012/3 ٩، الفقرة. 
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التشاور ثنائيـاً مـع     تضافر العناصر املختلفة معاً يف احملصلة املتفق عليها، فضالً عن اعتزامه            
  .جمموعات األطراف، حسب احلاجة، تيسرياً إلجياد احللول

إعداد حمصلة شاملة ومتوازنة متفق عليها لتقدميها إىل مؤمتر األطـراف        -ثالثاً  
يف دورته الثامنة عشرة بغية تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيـذاً   لكي يعتمدها   

عاوين الطويل األجـل اآلن     كامالً وفعاالً ومستداماً عن طريق العمل الت      
، مع مراعـاة    ١٣-م أ /١ وما بعده، عمالً باملقرر      ٢٠١٢وحىت عام   

املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورتيـه الـسادسة عـشرة            
والسابعة عشرة، وإقراراً بأن عمل الفريق العامل املخـصص املعـين           

نفيـذ  بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يشمل مهـام ت         
  ومسائل مل ُتحسم بعد

  ) من جدول األعمال٣البند (

  زيادةُ حتديد نطاقه وتفصيلُ طرائقه: االستعراض    
  ) من جدول األعمال٤البند (

  مسائل أخرى    
  ) من جدول األعمال٥البند (

  املداوالت  -١  
نظر فريق العمل التعاوين يف بنود جـدول األعمـال هـذه جمتمعـةً يف جلـستيه          -٨

ديـسمرب، علـى    / كانون األول  ٧نوفمرب و / تشرين الثاين  ٢٧اخلامسة املعقودتني يف    و الرابعة
 FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3، و FCCC/AWGLCA/2012/4وُعرضت عليه الوثائق    . التوايل

حـــىت  FCCC/AWGLCA/2012/MISC.1، وFCCC/AWGLCA/2012/CRP.16حـــىت 
FCCC/AWGLCA/2012/MISC.9      واإلضافات ذات الـصلة ،FCCC/AWGLCA/2012/INF.1 

، FCCC/TP/2012/5حـــىت  FCCC/TP/2012/3، وFCCC/AWGLCA/2012/INF.10حـــىت 
  .FCCC/AWGLCA/2012/L.4و
ويف اجللسة الرابعة، أبلغ الرئيس األطراف بأن املواد املتعلقة بأعمال الفريق يف دورته               -٩

 PaperSmartبـة    وعلـى بوا   )٣(املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية   اخلامسة عشرة متاحة على     
وباإلضافة إىل ذلك، أشار الرئيس إىل مذكرة العرض العام غري الرمسيـة الـيت              . اإللكترونية

__________ 

 .<http://unfccc.int/7054>متاحة على املوقع التايل  )٣(
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 سـعياً إىل  ،)٤(أعدها واليت صدرت يف هناية الدورة اإلضافية غري الرمسية لفريق العمل التعاوين  
  .يةتسجيل حالة مناقشات األطراف وتبادالهتا ومقترحاهتا عند تلك املرحلة الزمن

وعــالوة علــى ذلــك، وجــه الــرئيس عنايــة فريــق العمــل التعــاوين إىل   -١٠
 اليت تتضمن نصَّ عرض عام غَري رمسي كان قد أعده           FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3 الوثيقة

 أعاله، واليت   ٩الرئيس باالعتماد على مذكرة العرض العام غري الرمسية املشار إليها يف الفقرة             
مته األطراف من آراء وطرحته من خيارات لدى نظرها يف خمتلف تعرض النطاق الواسع ملا قد    

وأوضح الرئيس أنه طرح، يف بعـض اجملـاالت،         . البنود املدرجة على جدول أعمال الفريق     
هيكالً ممكناً لتنظيم ما اقترحته األطراف من أفكار خمتلفة، وأنه اقترح سبالً ممكنةً للتقـدم،               

وأوضـح  .  بعد انتهاء أعمال فريق العمل التعاوينفياً إضاومشل ذلك جماالت قد تتطلب عمالً 
  .أن الوثيقة مل ُتعرض كأساس للتفاوض، وإمنا ُعرضت كمبادرة لتيسري املناقشات

وواصلت األطراف طوال فترة انعقاد مؤمتر الدوحة أعماهلا يف املشاورات غري الرمسية            -١١
يس، فضالً عن تلك الـيت دارت يف        اليت دارت برئاسة رئيس فريق العمل التعاوين ونائب الرئ        

. األفرقة غري الرمسية اليت أنشأها فريق العمل التعاوين يف اجلزء األول من دورته اخلامسة عشرة              
وصدرت مشاريع نصوص يف أثناء الدورة تعرب عن حالة األعمال املتعلقة مبختلف القـضايا              

  .املطروحة على جدول أعمال فريق العمل التعاوين
ديسمرب، أشار الـرئيس إىل  / كانون األول٧سة العامة اخلامسة، املعقودة يف  ويف اجلل   -١٢

األعمال اليت اضطلع هبا فريق العمل التعاوين فضالً عن االجتماعات غري الرمسية لتقييم احلالة              
ويف . اليت ُعقدت لتقدير التقدم احملرز، مبا يف ذلك تلك اليت نظمها رئيس مـؤمتر األطـراف               

رض الرئيس مشاريع االستنتاجات املتعلقة مبحصلة أعمال فريـق العمـل           اجللسة نفسها، ع  
التعاوين، مبا يف ذلك مشروع مقرر سُيعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيه ويعتمده يف               

، فضالً عن تصويبني تقرر     FCCC/AWGLCA/2012/L.4دورته الثامنة عشرة، ويرد يف الوثيقة       
  .إدخاهلما على الوثيقة

لرئيس أن مشروع املقرر ُعرض على األطراف سـعياً إىل تقـدمي حزمـة        وأوضح ا   -١٣
ويف حني أنه ال تزال هناك جماالت انشغال أثارهتا األطراف، فقد الحظ الرئيس يف              . متوازنة

هناية اجللسة أن هذه الشواغل طرحتها أفرقة خمتلفة، وأهنا تشري عادةً إىل اجتاهات متنـافرة،               
وأشـار  . مل تكن كاملة التوازن بعُد، فإهنا قريبة من حتقيق التوازن         وهذا يبّين أن احلزمة، إن      

 إىل أن املشاورات غري الرمسية بشأن املسائل املالية، اليت أدارها وزيران، ال تزال              الرئيس أيضاً 
وعالوة على ذلك، أعـرب     . مستمرة، وأنه واثق من أن الكشف عن نتائجها سيتحقق قريباً         

ضايا العالقة القليلة قابلة للحل كما هو واضح، وأن النص يف جممله            الرئيس عن ثقته يف أن الق     
أساس جيد وميكن ملؤمتر األطراف أن يعتمد عليه يف وضع اخلطوط النهائية للمحصلة املتفـق         

__________ 

 . أعاله١ واحلاشية ١انظر الفقرة  )٤(
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وأشار إىل البيانات اليت أدلت هبا األطراف ورئـيس مـؤمتر           . عليها يف الوقت القصري املتبقي    
ية السابقة لتقييم احلالة، واليت تشري إىل أن مقرر فريق العمـل            األطراف يف اجللسة غري الرمس    

التعاوين ليس طرحاً وحيداً، وإمنا هو جزء من حزمة الدوحة الشاملة، وأنه جيب النظر إليه يف                
  .سياق ذلك التوازن الشامل

وبعد أن أشار رئيس فريق العمل التعاوين إىل أن رئيس مؤمتر األطراف كـان قـد                  -١٤
اف على إحالة حمصلة أعمال الفريق إىل مؤمتر األطراف ملواصلة النظر فيهـا يف              شجع األطر 

أقرب وقت ممكن، اقترح رئيس فريق العمل التعاوين أن حييل الفريق مشروع املقرر الوارد يف               
، بصيغته املعدلة، إىل مؤمتر األطراف كي ينظـر فيـه           FCCC/AWGLCA/2012/L.4الوثيقة  
  .ويعتمده

اخلامسة أيضاً، أبلغ الرئيس فريق العمل التعاوين بـأن رئـيس مـؤمتر             ويف اجللسة     -١٥
األطراف حدد وزيرين ملساعدته يف التشاور بشأن املسائل الواقعة ضمن اختصاصات الفريق            
اليت قد تتطلب قدراً من مواصلة النظر بعد اختتام دورة فريق العمل التعاوين، وهذان الوزيران               

  ).أملانيا(، والسيد بيتر ألتماير )سنغافورة(ان مها السيد فيفيان باالكريشن
 والـصني،   ٧٧ ل طرفاً، باسم جهات من بينها جمموعـة ا        ٣١وأدىل ببيانات ممثلو      -١٦

، حتالف الدول اجلزرية الصغرية   ، و جمموعة السالمة البيئية  واالحتاد األورويب ودوله األعضاء، و    
ل العربية، والبلدان النامية املتقاربة التفكري،      والدول األفريقية، واجملموعة اجلامعة، وجامعة الدو     

  .والرابطة املستقلة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
أنـه ينبغـي تـسجيل أن فرتويـال         )  البوليفارية -مجهورية  (وذكر ممثل فرتويال      -١٧

 FCCC/AWGLCA/2012/L.4تعرب عن حتفظهـا علـى الوثيقـة         )  البوليفارية - مجهورية(
ها، وأهنا حتتفظ حبقها يف العودة إىل مجيع القضايا املوضوعية الواردة فيها مـىت كـان                بكامل
  .مناسباً ذلك

  االستنتاجات  -٢  
اتفق فريق العمل التعاوين يف جلسته اخلامسة على إحالة مشروع املقرر الـوارد يف                -١٨

ينظـر فيـه    ، بصيغته املعدلة، إىل مؤمتر األطراف لكي        FCCC/AWGLCA/2012/L.4الوثيقة  
  .)٥(ويعتمده

__________ 

 احملـصلة  (FCCC/CP/2012/L.14/Rev.1الوارد يف الوثيقة    اعتمد مؤمتر األطراف بعد ذلك مقترح الرئيس         )٥(
 ).املتفق عليها عمالً خبطة عمل بايل
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  مسائل إضافية  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

ومل ُتثَر  . نظر فريق العمل التعاوين يف هذا البند من جدول األعمال يف جلسته الثانية              -١٩
  .أي مسائل إضافية

  تقرير الدورة  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

اجلزء الثاين مـن    ، يف مشروع تقرير     اخلامسةسته  نظر فريق العمل التعاوين، أثناء جل       -٢٠
ويف اجللسة نفسها، أِذن فريق العمل التعاوين للرئيس بأن         . )٦(دورته اخلامسة عشرة واعتمده   

  .يكمل تقرير الدورة مبساعدة األمانة

  اختتام الدورة  -سادساً  
يس مؤمتر األطراف وفريقـه ملـا       يف اجللسة اخلامسة، أعرب الرئيس عن تقديره لرئ         -٢١

بذلوه من جهود وقدموه من دعم وتوجيهات يف أثناء الدورة اخلامسة عشرة لفريق العمـل               
  .التعاوين

ووجه الشكر إىل نائب رئيس فريق العمل التعاوين على ما قدمه مـن دعـم، وإىل                  -٢٢
  .ا وتعاوهنااملندوبني الذين يسروا عمل الفريق طوال السنة، وإىل األطراف على ثقته

وأشار الرئيس إىل بيانه الذي أدىل به يف اجللسة الرابعة والذي الحظ فيه أن فريـق                  -٢٣
العمل التعاوين وصل إىل اجلزء النهائي من رحلة السنوات اخلمس اليت أسفرت عن العديد من         

. امهـا وذكر أن الوقت قد حان اآلن لتجميع كل األعمال معاً وإمت          . النتائج اإلجيابية واملثمرة  
وأعرب الرئيس عن ثقته يف أن األطراف قريبة جداً من وضع اخلطوط النهائية لعملها، وأهنـا         
ستتمكن يف غضون الساعات املتبقية، وبفضل توجيهات الوزراء، من إهناء األعمال املتعلقـة             

  .باحملصلة املتفق عليها بنجاح
 عـشرة لفريـق العمـل       ويف اجللسة نفسها، أعلن الرئيس اختتام الدورة اخلامسة         -٢٤

  .التعاوين

__________ 

 .  FCCC/AWGLCA/2012/L.3 عُتمد بوصفه الوثيقة ا )٦(
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  املرفق

الوثائق اليت ُعرضت على الفريق العامل املخـصص املعـين بالعمـل                
  التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته اخلامسة عشرة

  الوثائق اليت أُِعّدت للدورة    
FCCC/AWGLCA/2012/1   جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/AWGLCA/2012/2   مذكرة مـن. ناريو بشأن الدورة اخلامسة عشرة    سي

  الرئيس
FCCC/AWGLCA/2012/3   تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين

الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن اجلزء األول من
دورته اخلامسة عشرة، املعقود يف بـون يف الفتـرة

 ٢٠١٢مايو / أيار٢٤ إىل ١٥ من

FCCC/AWGLCA/2012/4   مذكرة بشأن سيناريو اجلزء الثـاين مـن الـدورة
   مذكرة من الرئيس. اخلامسة عشرة

FCCC/AWGLCA/2012/INF.1  Report on the third workshop on quantified 
economy-wide emission reduction targets by 
developed country Parties. Note by the chair of 
the workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.2  Report on the third workshop to further the 
understanding of the diversity of nationally 
appropriate mitigation actions by developing 
country Parties, underlying assumptions and any 
support needed for implementation of these 
actions. Note by the chair of the workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.3/
Rev.1 

 Report on the workshop on equitable access to 
sustainable development. Revised report by the 
Chair 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.4  Report on the workshop on a framework for 
various approaches. Note by the chair of the 
workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.5  Report on the workshop on the new market-based 
mechanism. Note by the co-chairs of the 
workshop 
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FCCC/AWGLCA/2012/INF.6  Report on the fourth workshop on quantified 
economy-wide emission reduction targets by 
developed country Parties. Note by the chair of the 
workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.7  Report on the fourth workshop to further the 
understanding of the diversity of nationally 
appropriate mitigation actions by developing 
country Parties, underlying assumptions and any 
support needed for implementation of these 
actions. Note by the chair of the workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.8  Report on the workshop on financing options for 
the full implementation of results-based actions 
relating to REDD-plus, including modalities and 
procedures for financing these results-based 
actions. Note by the chair of the workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.9  Report on the second workshop on a framework for 
various approaches. Note by the chair of the 
workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/INF.10  Report on the second workshop on the new market-
based mechanism. Note by the chair of the 
workshop 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.1 
and Add.1 and 2 

 Additional information relating to the quantified 
economy-wide emission reduction targets 
contained in document 
FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1. Submissions from 
Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.2 
and Add.1 

 Submission of more information by developing 
country Parties, subject to availability, relating to 
nationally appropriate mitigation actions, including 
underlying assumptions and methodologies, sectors 
and gases covered, global warming potential values 
used, support needs for implementation of 
nationally appropriate mitigation actions and 
estimated mitigation outcomes. Submissions from 
Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.3 
and Add.1–4 

 Views on modalities and procedures for financing 
results-based actions and considering activities 
related to decision 1/CP.16, paragraphs 68–70 and 
72. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.4 
and Add.1–7 

 Views on a framework for various approaches. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.5 
and Add.1 

 Views on a framework for various approaches. 
Submissions from admitted observer 
organizations 
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FCCC/AWGLCA/2012/MISC.6 
and Add.1–6 

 Views on the new market-based mechanism. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.7 
and Add.1 

 Views on the new market-based mechanism. 
Submissions from admitted observer 
organizations 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.8  Ideas and proposals on the elements contained in 
paragraph 1 of the Bali Action Plan. Submissions 
from Parties 

FCCC/AWGLCA/2012/MISC.9  Enhanced action on capacity-building. 
Submissions from Parties 

FCCC/TP/2012/2  Quantified economy-wide emission reduction 
targets by developed country Parties to the 
Convention: assumptions, conditions, 
commonalities and differences in approaches and 
comparison of the level of emission reduction 
efforts. Technical paper 

FCCC/TP/2012/3  Financing options for the full implementation of 
results-based actions relating to the activities 
referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70, 
including related modalities and procedures. 
Technical paper 

FCCC/TP/2012/4  Various approaches, including opportunities for 
using markets, to enhance the cost-effectiveness 
of, and to promote, mitigation actions, bearing in 
mind different circumstances of developed and 
developing countries. Technical paper 

FCCC/TP/2012/5  Quantified economy-wide emission reduction 
targets by developed country Parties to the 
Convention: assumptions, conditions, 
commonalities and differences in approaches and 
comparison of the level of emission reduction 
efforts. Technical paper 

FCCC/AWGLCA/2012/L.1    جدول األعمال املؤقت  
FCCC/AWGLCA/2012/L.2    مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل

التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن دورتـه
 إىل١٥عقودة يف بون يف الفترة من       اخلامسة عشرة امل  

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٤

FCCC/AWGLCA/2012/L.3    مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل
التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن اجلـزء
الثاين من دورته اخلامسة عشرة، املعقود يف الدوحة

كانون... ىل نوفمرب إ/ تشرين الثاين٢٧يف الفترة من 
  ٢٠١٢ديسمرب /األول
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FCCC/AWGLCA/2012/L.4    نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل
مـشروع. التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية    

 استنتاجات مقترح من الرئيس
FCCC/AWGLCA/2012/CRP.1   Submission from Ecuador 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.2   Submission from Swaziland on behalf of the 
African Group 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.3   Informal overview text by the Chair 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.4  Submission from Algeria, Argentina, Bahrain, 
Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Burkina 
Faso, China, Cuba, Ecuador, Egypt, El Salvador, 
India, Iraq, Kuwait, Malaysia, Nicaragua, 
Pakistan, Saudi Arabia, South Africa, Sudan, 
Thailand, Uruguay and Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.5  Submission from Bolivia (Plurinational State of), 
China, Cuba, Democratic Republic of the Congo, 
Ecuador, Egypt, El Salvador, India, Iran (Islamic 
Republic of), Iraq, Kuwait, Malaysia, Mali, 
Nicaragua, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, 
Sri Lanka, Sudan and Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.6  Submission from the Philippines 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.7  Submission from the African States 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.8  Submission from Bolivia (Plurinational State of), 
China, Cuba, Democratic Republic of the Congo, 
Ecuador, El Salvador, Iran (Islamic Republic of), 
Iraq, Malaysia, Mali, Philippines, Saudi Arabia, 
Sudan and Venezuela (Bolivarian Republic of) 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.9  Submission from Philippines, Malaysia, Thailand, 
Saudi Arabia, India, China, Sri Lanka, Egypt, 
Sudan, Iraq, Iran (Islamic Republic of), El 
Salvador, Nicaragua, Democratic Republic of the 
Congo, Ecuador, Maldives and Venezuela 
(Bolivarian Republic of) 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.10  Submission from the African States 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.11  Submission from Argentina, Bolivia 
(Plurinational State of), China, Democratic 
Republic of the Congo, Dominica, Ecuador, 
Egypt, El Salvador, India, Iran (Islamic Republic 
of), Iraq, Kuwait, Malaysia, Mali, Pakistan, 
Philippines, Saudi Arabia, Sri Lanka, Sudan and 
Thailand 
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FCCC/AWGLCA/2012/CRP.12  Submission from the Environmental Integrity 
Group, comprising Liechtenstein, Mexico, 
Monaco, Republic of Korea and Switzerland 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.13  Submission from Bolivia (Plurinational State of) 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.14  Submission from Bolivia (Plurinational State of), 
China, Cuba, Dominica, Ecuador, Egypt, El 
Salvador, India, Iran (Islamic Republic of), Iraq, 
Kuwait, Malaysia, Nicaragua, Philippines, Saudi 
Arabia, Sri Lanka and Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.15  Submission from Bolivia (Plurinational State of) 

FCCC/AWGLCA/2012/CRP.16  Submission from the African States 

 عروضة على الدورةاملخرى األثائق الو    

FCCC/AWGLCA/2010/18   تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين
الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن دورتـه الثالثـة

 تشرين٢٩ة، املعقودة يف كانكون يف الفترة من        عشر
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل /الثاين

FCCC/AWGLCA/2011/9   تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن اجلـزأين األول
والثاين من دورته الرابعة عشرة، املعقودة يف بانكوك

، ويف٢٠١١أبريـل   / نيسان ٨ إىل   ٥يف الفترة من    
 ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٧بون يف الفترة من 

FCCC/AWGLCA/2011/14   تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين
مبوجب االتفاقية عن اجلـزأين الثالـث لطويل األجل ا

بنمايف مدينة    ن دورته الرابعة عشرة، املعقودين    والرابع م 
 ويف٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول  ٧ إىل   ١يف الفترة من    

نـوفمرب إىل/ تشرين الثاين  ٢٩ديربان يف الفترة من     
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٠

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/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 
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FCCC/CP/2011/9و ،Add.1  ،تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الـسابعة عـشرة
 تـشرين٢٨الفتـرة مـن      املعقودة يف ديربان، يف   

 ٢٠١١ ديسمرب/  كانون األول١١نوفمرب إىل /الثاين

FCCC/CP/2010/7و ،Add.1  ،تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة عـشرة
ن تـشري  ٢٩املعقودة يف كانكون يف الفتـرة مـن         

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل /الثاين

        


