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   الدورةافتتاح  -أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (

 للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل         العاشرةعقدت الدورة     -١
 ١يف الفتـرة مـن      فندق ماريتيم يف بون، أملانيا،      يف  ) التعاوينفريق العمل   (مبوجب االتفاقية   

  .٢٠١٠ه يوني/حزيران ١١ إىل
 فريق العمل   ةرئيس،  )زمبابوي( سانغاروي   -السيدة مرغريت موكاهانانا     توافتتح  -٢

 بالـسيد دانيـال     ورحبـت أيـضاً   . جبميع األطراف واملـراقبني   ت  ، الدورة ورحب  التعاوين
  .التعاوينفريق العمل بوصفه نائب رئيس ) من الواليات املتحدة األمريكية(رايفسنايدر  .أ

  ئل التنظيميةاملسا  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
ـ ر فريق الع  ـ، نظ يونيه/ حزيران ١يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٣  يف  التعـاوين ل  مـ

مذكرة مقدمة من األمـني التنفيـذي تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 
)FCCC/AWGLCA/2010/4.(  
  :ها، أُقر جدول األعمال على النحو التايلنفسويف اجللسة   -٤

  .افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(      
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(      
إعداد نتائج لتقدميها إىل مؤمتر األطراف العتمادها يف دورته السادسة عشرة   -٣  

الفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمـل       للتمكني من التنفيذ الكامل و    
  . وبعده٢٠١٢التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عام 

  .مسائل أخرى  -٤  
  .تقرير الدورة  -٥  
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  تنظيم أعمال الدورة  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
 وُعرضـت عليـه   . نظر فريق العمل التعاوين يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل            -٥

بتنـاول  فريق العمل التعاوين    واقترحت الرئيسة بأن يبدأ     . FCCC/AWGLCA/2010/5الوثيقة  
  .٥ و٤ندين ب بال من جدول األعمال متبوعا٣ًالبند 
 واقترحت .يونيه/ حزيران١١اقترحت الرئيسة كذلك عقد جلسة عامة ختامية يوم    و  -٦

 مـن جـدول     ٣ورة يف إطار البنـد       تناول املسائل اإلضافية املتعلقة بتنظيم أعمال الد       أيضاً
  .واتفق فريق العمل التعاوين على التنظيم املقترح لألعمال. األعمال

نتائج لتقدميها إىل مؤمتر األطراف العتمادها يف دورته السادسة          إعداد  -ثالثاً   
عشرة للتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقيـة عـن           

   وبعده٢٠١٢ األجل من اآلن وحىت عام طريق العمل التعاوين الطويل
  ) من جدول األعمال٣البند (
نظر فريق العمل التعاوين يف هذا البند يف جلستيـه األوىل والثانية املعقودتني               -٧
ــران١١ و١ يف ــوايل / حزي ــى الت ــه عل ــائق . يوني ــه الوث ــت علي    وُعرض

FCCC/AWGLCA/2010/5و FCCC/AWGLCA/2010/6و FCCC/AWGLCA/2010/Misc.2 وAdd.1 
  . FCCC/AWGLCA/2010/Misc.4 وFCCC/AWGLCA/2010/Misc.3 وAdd.2و
فريـق  ويف اجللسة األوىل، ذكّرت الرئيسة بالطلب الذي قدمته األطراف بأن حياط              -٨

علما باملبادرات اليت تتخذها األطراف يف الفترات الفاصلة بني الدورات مما له            العمل التعاوين   
اليت جتري يف إطار فريق العمل التعاوين، ودعـت األطـراف إىل            صلة مباشرة باملفاوضات    

 من املقـرر    ٣ ويف معرض التذكري بالفقرة      .نتائج أي مبادرة من هذه املبادرات      تقدمي
، دعت الرئيسة املكسيك، بوصفها البلد املضيف للدورة السادسة عـشرة           ١٥- أ  م/١

اختذت من أجل تيسري العمل اجلاري ملؤمتر األطراف، إىل إبالغ املندوبني باملبادرات اليت 
) املكسيك(وقدم السيد لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا        . يف سبيل إجناح تلك الدورة    

إىل األطراف آخر املستجدات عن املبادرات اليت اختذت يف اآلونـة األخـرية وعـن               
أربعة وباإلضافة إىل ذلك، قدمت   . الترتيبات اجلارية من أجل اختاذ املزيد من املبادرات       

  .أطراف معلومات عن املبادرات األخرية
فريق العمل التعاوين قد طلب، يف دورته التاسعة، إىل رئيـسته         وذكّرت الرئيسة بأن      -٩

أن تقترح، من خالل ما تعّده من مذكرات سيناريوهات، خارطة طريق إرشادية، كما طلب              
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وأبلغت الرئيسة املندوبني بأن     .)١(إىل األطراف أن ُتقدِّم إىل األمانة آراءها بشأن هذه املسألة         
مذكرة السيناريوهات اليت أعدهتا بشأن الدورة العاشرة قد صدرت يف وثيقة حتمـل الرمـز               

FCCC/AWGLCA/2010/5            وأن الورقات اليت تلقتها من األطراف ردا على طلبها املشار إليه ،
  .FCCC/AWGLCA/2010/Misc.3أعاله قد ُجمعت يف الوثيقة 

لرئيسة كذلك بأن فريق العمل التعاوين طلب، يف دورتـه التاسـعة، إىل             وذكرت ا   -١٠
رئيسته أن ُتِعد، حتت مسؤوليتها، نصاً لتيسري املفاوضات بني األطراف، وذلك اسـتناداً إىل              
التقرير الذي قدمه الفريق إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، واستناداً كـذلك إىل         

به مؤمتر األطراف على أساس ذلك التقرير، وأن ُتقدِّم هذا النص           جمموع العمل الذي اضطلع     
وقّدمت الرئيسة النص  .)٢(قبل أسبوعني من تاريخ انعقاد الدورة العاشرة لفريق العمل التعاوين 

  .FCCC/AWGLCA/2010/6الذي صدر يف وثيقة حتمل الرمز 
 دعوهتـا األطـراف إىل    على وأبلغت الرئيسة األطراف بأن الورقات اليت تلقتها رداً         -١١

 قــد ُجمعــت يف وثيقــة حتمــل الرمــز )٣(تقــدمي ورقــات تتــضمن آراء إضــافية
FCCC/AWGLCA/2010/Misc.2و Add.1و Add.2.  

ة ارت الرئيسعلى املندوبني، أش FCCC/AWGLCA/2010/6وأثناء عرض الوثيقة   -١٢
وين كما قدم إىل أن النص قد حافظ بوجه عام على هيكل نتائج عمل فريق العمل التعا  

إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، ولكن ليس يف ذلك أي إخالل بـشكل               
نتائج عمل فريق العمل التعاوين اليت ستقدم إىل مؤمتر األطراف إلقرارهـا يف دورتـه               

  .السادسة عشرة وال بطبيعتها القانونية
بوصفها رئيـسة الـدورة   ويف اجللسة ذاهتا، أبلغت الرئيسة املندوبني بأن املكسيك،     -١٣

بوصـفه اجتمـاع    السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل          
و، قد قبلت دعوة الرئيسة إلجراء مشاورات مع األطراف بشأن          األطراف يف بروتوكول كيوت   

  .شكل نتائج عمل فريق العمل التعاوين وطبيعتها القانونية
 FCCC/AWGLCA/2010/Misc.4 اهتمام املندوبني إىل الوثيقة      ووّجهت الرئيسة أيضاً    -١٤

فكـار واملقترحـات    اليت تتضمن الورقات اليت تلقتها من املنظمات احلكومية الدولية عن األ          
  . من خطة عمل بايل١بشأن العناصر الواردة يف الفقرة 

حد لدورتـه   على إنشاء فريق اتصال وا    فريق العمل التعاوين    ويف اجللسة ذاهتا، وافق       -١٥
  . من جدول األعمال وترأسه رئيس فريق العمل التعاوين٣ليتناول البند العاشرة، 

__________ 

)١( FCCC/AWGLCA/2010/3 ٢٤، الفقرة. 
)٢( FCCC/AWGLCA/2010/3 ٢٢، الفقرة. 
)٣( FCCC/AWGLCA/2010/3 ٢٣، الفقرة. 
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واقترحت الرئيسة بأن يتناول فريق االتصال يف البداية املسائل املتصلة بالفصل األول              -١٦
  :، وهذه املسائل هيFCCC/AWGLCA/2010/6الواردة يف املرفق األول للوثيقة 

، مبا يف ذلك حتسني الصالت بني اآلليـة املاليـة           وارد املالية حتسني توفري امل    )أ(
واهليئات املقترحة للتكيف مع آثار تغري املناخ وتطوير التكنولوجيا ونقلـها    

ولألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة     وبناء القدرات،   
لية تسجيل إجراءات التخفيـف     ، وآل )٤()REDD-plus(الغابات وتدهورها   

  ؛املالئمة وطنياً وتيسري تقدمي الدعم وتسجيله
  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛  )ب(
التزامات أو إجراءات التخفيف من جانب البلـدان املتقدمـة األطـراف              )ج(

  يتصل هبا من إجراءات القياس واإلبالغ والتحقق؛ وما
اف وما يتصل هبا مـن      إجراءات التخفيف من جانب البلدان النامية األطر        )د(

  إجراءات القياس واإلبالغ والتحقق؛
  قياس الدعم املقدم من البلدان املتقدمة األطراف واإلبالغ عنه والتحقق منه؛  )ه(  
  مسائل حمددة بشأن العمل املعزز املتعلق بالتكّيف؛  )و(  

فرص استخدام األسواق، لتحسني فعالية إجراءات التخفيف مـن حيـث             )ز(
  يز هذه اإلجراءات؛التكلفة وتعز

واقترحت الرئيسة كذلك ختصيص األسبوع الثاين من الدورة العاشرة لالضـطالع             -١٧
بأعمال حمددة بشأن املسائل املتصلة بالفصول من الثاين إىل التاسع املذكورة يف املرفقات من              

 ، وكذلك ملواصلة العمل بشأن املـسائل      FCCC/AWGLCA/2010/6الثاين إىل التاسع للوثيقة     
، وهـي   FCCC/AWGLCA/2010/6املتصلة بالفصل األول املذكورة يف املرفق األول للوثيقة         

  :تشمل ما يلي
  العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها؛  )أ(  

الُنُهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعـات حمـددة يف            )ب(
  بالزراعة؛  جمال

لتخفيف من جانب البلدان املتقدمة األطراف      قياس التزامات أو إجراءات ا      )ج(
  واإلبالغ عنها والتحقق منها؛

__________ 

إىل ) األنشطة اإلضافية خلفض االبنعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها         ("REDD-plus"يشري مصطلح    )٤(
الغابـات  الُنُهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة               "

وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات              
 ".يف البلدان النامية
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  العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات؛  )د(  
لقة بالسياسات واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفـض         النُُّهج املتع   )ه(

االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان الناميـة؛ ودور           
احلفاظ على الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف          

  البلدان النامية؛
  .بري االستجابةاآلثار االقتصادية واالجتماعية لتدا  )و(  

 طرفاً، مبن فيهم طرف تكلم باسـم  ٤٨، أدىل ببيانات ممثلو ويف اجللسة األوىل أيضاً     -١٨
 والصني، وآخر باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، وآخـر باسـم             ٧٧ ل ا جمموعة

ة جمموعة السالم ة، وآخر باسم    حتالف الدول اجلزرية الصغري   اجملموعة األفريقية، وآخر باسم     
، وآخر باسم أقل البلدان منواً، وآخر باسم اجملموعة اجلامعة، وآخر باسم سبعة أطراف،              البيئية

 باسـم   وأديل ببيانات أيضاً  . منظومة التكامل ألمريكا الوسطى   وآخر باسم سبعة أطراف من      
املنظمات غري احلكومية املمثلة لقطاع األعمال والصناعة، واملنظمات غري احلكومية املمثلـة            

لشعوب األصلية، وسلطات احلكومات والبلديات احمللية، واملنظمات غري احلكومية املمثلـة           ل
نظمات غري احلكومية املعنية بـاملرأة      كومية، وامل احلللنقابات العمالية، واملنظمات الشبانية غري      

  .واملساواة بني اجلنسني، وممثلني اثنني عن املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة
يف اجللسة الثانية لفريق العمل التعاوين، شكرت الرئيسة نائب الرئيس واملنـدوبني            و  -١٩

 أعاله وذلك بتيسري العمـل  ١٥الذين قدموا الدعم لعمل فريق االتصال املشار إليه يف الفقرة         
  .يف الفرق املتفرعة غري الرمسية

ملـشار إليهـا يف      لنتائج املشاورات اليت أجرهتا املكسيك، وا      وقدمت الرئيسة عرضاً    -٢٠
 أعاله، وأبلغت املندوبني أن هذه املشاورات ستستمر يف الدورة املقبلـة لفريـق              ١٣الفقرة  

  .العمل التعاوين
 عن املشاورات اليت أجراها أثناء الدورة العاشرة السيد وقدمت الرئيسة كذلك عرضاً  -٢١

تعاوين ورئيس الفريق العامل    نيابة عن رئيسة فريق العمل ال     ) ناميبيا(كري مونيونغوندا مبويندي    
املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب              

بناًء على اقتراح من األطراف بتناول املـسائل        ) الفريق العامل املخصص  (بروتوكول كيوتو   
أبلغـت الرئيـسة    و. ذات االهتمام املشترك لفريق العمل التعاوين والفريق العامل املخصص        

املندوبني بأهنا اتفقت مع رئيس الفريق العامل املخصص على أنه من املفيد مواصـلة هـذه                
  .املشاورات يف الدورتني املقبلتني للفريقني

 باملشاورات، اليت عمل نائب الرئيس علـى         أيضاً وأحاطت الرئيسة املندوبني علماً     -٢٢
تجميع املعلومات اليت تتلقاها من األطراف بـشأن        تيسريها، بشأن املقترح املقدم إىل األمانة ب      
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األهداف الكمية احملددة لالنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل وإجراءات التخفيف املالئمـة            
  .وطنياً، وأفادت بأن هذه املشاورات مل تؤد إىل اتفاق حىت اآلن

 FCCC/AWGLCA/2010/6 للوثيقـة    أولياً ويف اجللسة ذاهتا، قدمت الرئيسة مشروعاً       -٢٣
وقد أعدت  . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٠ملندوبني يوم   ااملنقحة، والذي وضع يف متناول      

 ٩الرئيسة هذا املشروع األويل لكي تعكس فيه ما رأت أنه تقدم أحرز حىت تـاريخ                
يونيه بشأن املسائل اليت جرى النظر فيها يف الدورة العاشرة لفريـق العمـل              /حزيران

من جدول األعمال، ولتيسري االستعدادات لعمل فريق العمل         ٣التعاوين يف إطار البند     
 باعتزامها إعداد نص    وأبلغت الرئيسة املندوبني أيضاً   . التعاوين يف دورته احلادية عشرة    

مكتمل يعكس جمموع العمل الذي اضطلع به فريق العمل التعاوين يف دورته العاشـرة             
  .وإتاحته لألطراف بعد انتهاء الدورة

 طرفاً، مبن فيهم طرف تكلم باسم اجملموعة        ٤٣أدىل ببيانات ممثلو    سة ذاهتا،   ويف اجلل   -٢٤
 والصني، وآخر باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء        ٧٧ ل ا اجلامعة، وآخر باسم جمموعة   

جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر      فيه، وآخر باسم اجملموعة األفريقية، وآخر باسم        
ة، وآخـر   حتالف الدول اجلزرية الصغري   سم أقل البلدان منواً، وآخر باسم       ، وآخر با  الكارييب

منظومـة التكامـل ألمريكـا      ، وآخر باسم سبعة أطراف من       جمموعة السالمة البيئية  باسم  
  . باسم سبعة أطرافالوسطى، وآخر باسم جمموعة البلدان النامية اجلبلية غري الساحلية، وآخر 

  مسائل أخرى  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٤البند (

   . مسائل أخرىُتثَر ومل ُينظَر يف أيةمل   -٢٥

  تقرير الدورة  - خامساً 
  ) األعمالجدول من ٥البند (

يف اجللسة الثانية، نظر فريق العمل التعاوين يف مشروع التقرير املتعلق بأعمال دورته               -٢٦
 اقتراح من الرئيسة، للمقـررة،      ويف اجللسة ذاهتا، أذن الفريق، بناًء على      . )٥(العاشرة واعتمده 

، )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة    (غرينكاروفسكا   - السيدة تيودورا أوبرادوفيتش  
  .بأن تنجز التقرير املتعلق بأعمال الدورة، مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيسة

__________ 

)٥( FCCC/AWGLCA/2010/L.3. 
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  الدورة إغالق  - سادساً 
اسم مكتب مؤمتر األطـراف، ببيـان عـن     يف اجللسة الثانية، أدىل نائب الرئيسة، ب        -٢٧

موضوع تعرض لوحة اسم أحد البلدان للتخريب وإساءة االستعمال يف قاعدة املؤمتر باألمم             
 إىل التزام االحترام املتبادل لتباين الرؤى وإىل مزيـد مـن             هذا العمل وداعياً   املتحدة، مديناً 

ملكتب سيتلقى معلومات عـن اإلجـراء        أن ا  وأكد نائب الرئيس أيضاً   . املراعاة ملعايري اللياقة  
 طرفاً، مبـن    ٤١وأدىل ببيانات ممثلو    . املالئم الذي اختذ هبذا الصدد، بعد حتقيق جتريه األمانة        

 والصني، وآخر باسـم     ٧٧ ل ا فيهم طرف تكلم باسم اجملموعة اجلامعة، وآخر باسم جمموعة        
ة، وآخـر   ل اجلزرية الـصغري   حتالف الدو االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، وآخر باسم        

 باسم  وأديل ببيان مشترك أيضاً   . ، وآخر باسم اجملموعة األفريقية    جمموعة السالمة البيئية  باسم  
واملنظمات غري احلكومية املمثلة للنقابـات العماليـة،        املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة،      

وجهات التنـسيق للمنظمـات     واملنظمات غري احلكومية املمثلة لقطاع األعمال والصناعة،        
  .كوميةاحلالشبانية غري 

األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمـم      ويف اجللسة نفسها، أدىل السيد إيفو دو بوير،           -٢٨
 بنتائج اجتماع مكتب مـؤمتر   ببيان فأحاط املندوبني علماً  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،    

 بشأن الدورة اإلضافية الثانية للفرق العاملـة        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٠األطراف املعقود يف    
املخصصة وقدم لألطراف آخر املستجدات املتعلقة بالدورات املقبلة هلذه الفرق وما هي عليه             

  .حالة متويلها
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  املرفق  
 العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين       املعروضة على الفريق  الوثائق      

  العاشرة الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته
  الوثائق اليت أعدت للدورة    

FCCC/AWGLCA/2010/4    مـذكرة مقدمـة مـن       .جدول األعمال املؤقت وشروحه
  التنفيذي  األمني

FCCC/AWGLCA/2010/5      مذكرة مقدمة   .العشارةمذكرة سيناريوهات بشأن الدورة
  من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2010/6     مـة  مـذكرة مقد  . نص لتيسري املفاوضات بني األطراف
  الرئيس  من

FCCC/AWGLCA/2010/Misc.2   
 2 وAdd.1و

Additional views on which the Chair may draw in preparing 

text to facilitate negotiations among Parties. Submissions 

from Parties 

FCCC/AWGLCA/2010/Misc.3  Views on an indicative roadmap .Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2010/Misc.4 Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 

of the Bali Action Plan.  Submissions from intergovernmental 

organizations 

FCCC/AWGLCA/2010/L.3 Draft report of the Ad Hoc Working Group on Long-term 

Cooperative Action under the Convention on its tenth session  

  وثائق أخرى معروضة على الدورة
FCCC/AWGLCA/2010/3 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل

األجل مبوجب االتفاقية عن دورته التاسعة، املعقود يف بون يف
  ٢٠١٠أبريل / نيسان١١ إىل ٩الفترة من 

FCCC/AWGLCA/2009/17 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل
األجل مبوجب االتفاقية عن دورته الثامنة، املعقود يف كوبنهاغن

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٧يف الفترة من 
FCCC/CP/2010/2 العمل الذي اضطلع به مؤمتر األطراف يف دورتـه اخلامـسة

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل  اداً إىل عشرة استن 
  التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

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

        


