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   الدورةافتتاح  -أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (

 للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل        احلادية عشرة عقدت الدورة     -١
         يف الفتـرة   فندق ماريتيم يف بون، أملانيـا،       يف  ) التعاوينفريق العمل   (األجل مبوجب االتفاقية    

  .٢٠١٠يونيه /حزيران ٦  إىل٢من 
 فريق العمل   ةرئيس،  )زمبابوي( سانغاروي   -السيدة مرغريت موكاهانانا     توافتتح  -٢

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

 )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة (غرينكاروفسكا  - ودورا أوبرادوفيتش تيوبالسيدة  
كما رحبت الرئيسة بالسيدة كريستيانا فيغريِس، األمينـة التنفيذيـة          . بوصفها مقررة الفريق  

  .ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وهنأهتا بتعيينها يف هذا املنصب مؤخراً

  املسائل التنظيمية  - ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

ـ     ـ  ةمذكرة مقدمة من األمين  تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه           ة التنفيذي
)FCCC/AWGLCA/2010/9.(  
  :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 لكي يعتمدها يف دورته الـسادسة              -٣  

لكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريـق       عشرة للتمكني من التنفيذ ا    
  . وبعده٢٠١٢العمل التعاوين 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 (
ـ و. نظر فريق العمل التعاوين يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل            -٥  أمامـه ت  كان

بتنـاول  فريق العمل التعاوين    أن يبدأ   واقترحت الرئيسة   . FCCC/AWGLCA/2010/10الوثيقة  
  .٥ و٤ندين ب بال من جدول األعمال متبوعا٣ًالبند 
 واقترحت  .أغسطس/ آب ٦اقترحت الرئيسة كذلك عقد جلسة عامة ختامية يوم         و  -٦

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

إعداد نتائج لتقدميها إىل مؤمتر األطراف لكـي يعتمـدها يف دورتـه               -ثالثاً   
السادسة عشرة للتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية      

 ٢٠١٢جل من اآلن وحىت عـام       طويل األ عن طريق العمل التعاوين ال    
  وبعده

  ) من جدول األعمال٣البند (    
نظر فريق العمل التعاوين يف هذا البند يف جلستيـه األوىل والثانية املعقودتني               -٧
ــسطس/ آب٦ و٢ يف ــوايلأغ ــى الت ــت .  عل ــة وكان ــهمعروض ــائقأمام     الوث

FCCC/AWGLCA/2010/8و FCCC/AWGLCA/2010/10و FCCC/AWGLCA/2010/Misc.5 .  
 إىل عرض نتائج املبادرات اليت اختذهتا يف         الرئيسة األطراف  دعتويف اجللسة األوىل،      -٨

الفترة الفاصلة بني دوريت فريق العمل التعاوين العاشرة واحلادية عشرة، واليت هلا صلة مباشرة              
 غوميز روبليدو وأحاط السيد خوان مانويل. باملفاوضات اجلارية يف إطار فريق العمل التعاوين

املندوبني باملبادرات اليت اُتخذت من أجل تيسري العمـل اجلـاري يف   ) املكسيك(فريدوسكو  
        سبيل إجناح الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف وبالترتيبـات اجلاريـة الختـاذ املزيـد               

  .من املبادرات
داراً ثانياً لنص   إصاليت تتضمن     FCCC/AWGLCA/2010/8 الوثيقة    الرئيسة وقدمت  -٩

 على حنو يعكس تصورها لكيفية التقدم بالنص على أساس          )١(بني األطراف املفاوضات   تيسري
 .لعمل التعاوين يف دورته العاشرةالعمل الذي اضطلع به فريق ا

مجيع عناصر النص أن على ة  الرئيسشددتوأثناء عرض الوثيقة على املندوبني،   -١٠
، وأنه ال ميكن التوصل إىل نص متوازن إال من خالل اضعة للمفاوضات بني األطرافخ

النص بوجه عام على هيكـل      كما أشارت الرئيسة إىل أنه يف حني حافظ         . املفاوضات
__________ 

 .FCCC/AWGLCA/2010/6ورد أصالً يف الوثيقة  )١(
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لى مؤمتر األطراف يف دورته اخلامـسة       ُعرض ع نتائج عمل فريق العمل التعاوين كما       
اليت ستقدم إىل   نتائج عمل فريق العمل التعاوين      ب ليس يف ذلك أي إخالل       فإنهعشرة،  

، سواء من حيث شكل هذه النتائج       مؤمتر األطراف إلقرارها يف دورته السادسة عشرة      
  .أو طبيعتها القانونية

 الرئيسة املندوبني بأن املكسيك، بوصفها رئيسة الـدورة         ذكّرتويف اجللسة ذاهتا،      -١١
ل التعـاوين علـى     ، قد وافقت يف الدورة العاشرة لفريق العم       السادسة عشرة ملؤمتر األطراف   

 وطبيعتـها  الفريـق دعوة الرئيسة إلجراء مشاورات مع األطراف بشأن شكل نتائج عمـل           
  .القانونية، وعلى مواصلة هذه املفاوضات يف الدورة احلادية عشرة لفريق العمل التعاوين

، احلادية عـشرة  على إنشاء فريق اتصال واحد لدورته       فريق العمل التعاوين    وافق  و  -١٢
  .الفريق ة من جدول األعمال وترأسه رئيس٣البند ليتناول 

 طرفاً، مبن فيهم طرف تكلم باسـم  ٣٥ويف اجللسة األوىل أيضاً، أدىل ببيانات ممثلو      -١٣
 اجملموعة األفريقية،    والصني، وآخر باسم جمموعة السالمة البيئية، وآخر باسم        ٧٧ل جمموعة ا 

 االحتاد  اسم أقل البلدان منواً، وآخر باسم     ة، وآخر ب  حتالف الدول اجلزرية الصغري   وآخر باسم   
جمموعة البلـدان     اجملموعة اجلامعة، وآخر باسم    األورويب والدول األعضاء فيه، وآخر باسم     

النامية اجلبلية غري الساحلية، وآخر باسم مثانية أطراف من منظومة التكامل ألمريكا الوسطى،             
وآخر باسم مخسة أطراف من االئتالف البوليفاري من أجل شعوب أمريكا الالتينية، وآخر             

اع األعمال بيانات أيضاً باسم املنظمات غري احلكومية املمثلة لقط      وقُّدمت  . باسم ستة أطراف  
املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة، واملنظمات غري احلكوميـة للمـزارعني،           ووالصناعة،  

نظمات غـري   غري احلكومية، وامل  واملنظمات الشبابية   وسلطات احلكومات والبلديات احمللية،     
  .احلكومية املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني

أغسطس، قّدم طرفـان    / آب ٦املعقودة يف   عمل التعاوين،   ويف اجللسة الثانية لفريق ال      -١٤
        معلومات عن مبادرات أخرى ذات صلة مباشرة باملفاوضات غري تلـك املـشار إليهـا يف                

  . أعاله٨الفقرة 
 الرئيسة نائب الرئيس واملندوبني الذين قـدموا الـدعم      ويف اجللسة نفسها، شكرت     -١٥

 فقرات حمددة مـن     تناول أعاله وذلك بتيسري     ١٢الفقرة  لعمل فريق االتصال املشار إليه يف       
  . يف إطار أفرقة صياغة غري رمسيةFCCC/AWGLCA/2010/8الوثيقة 

نـها عمـل    وأبلغت الرئيسة أيضاً املندوبني بأن مشاريع النصوص اليت سيتمخض ع           -١٦
ثيقة رمسية  فريق العمل التعاوين يف دورته احلادية عشرة سوف ُتجّمع دون أي تغيري وُتتاح كو             

كما أبلغت الرئيسة املندوبني بعزمها علـى إعـداد   .  يف دورته الثانية عشرة  الفريقينظر فيها   
مذكرة كي تنظر فيها األطراف، تشتمل على حتليل لتلك الوثيقة وتتضمن اقتراحات لكيفية             

  .التقدم باملفاوضات
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 واضح ملقترحها   إضافة إىل ذلك، أبلغت الرئيسة األطراف بعزمها على تقدمي عرض           -١٧
  .بشأن تنظيم العمل أثناء الدورة الثانية عشرة لفريق العمل التعاوين يف مذكرة السيناريوهات

وتناولت الرئيسة أيضاً نتائج املشاورات اليت تضطلع هبا رئاسة الـدورة الـسادسة               -١٨
ني بأن هـذه  وأبلغت الرئيسة املندوب.  أعاله١١عشرة ملؤمتر األطراف، املشار إليها يف الفقرة        

الشكل الذي قد تتخذه نتائج     املشاورات قد أسهمت يف حتسني التفاهم بني األطراف بشأن          
، وبأن األطراف ترى أن فريق العمل التعاوين ينبغي أن           ملؤمتر األطراف  الدورة السادسة عشرة  

يسعى للتوصل إىل جمموعة متوازنة سياسياً من مشاريع القرارات كنتائج ُتعرض على مـؤمتر              
  .األطرف العتمادها يف دورته السادسة عشرة

وأفادت الرئيسة كذلك بأن نائب الرئيس قد يّسر مشاورات ضـّمت األطـراف               -١٩
         املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت متر بعملية انتقال إىل اقتصاد سوقي واألطـراف الـيت               

 استمرار هذه املشاورات يف الدورة ال يعترف مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة، وأن من املقرر
  .الثانية عشرة لفريق العمل التعاوين

 طرفاً، مبن فيهم طرف تكلم باسم اجملموعة        ٢٨أدىل ببيانات ممثلو    ويف اجللسة ذاهتا،      -٢٠
 والصني، وآخر باسم اجملموعة األفريقية، وآخر باسم أقل         ٧٧ ل ا اجلامعة، وآخر باسم جمموعة   

ة، وآخر باسم االحتاد األورويب والدول      حتالف الدول اجلزرية الصغري   اسم  البلدان منواً، وآخر ب   
وآخر باسم جمموعة البلدان النامية اجلبليـة  ، جمموعة السالمة البيئيةاألعضاء فيه، وآخر باسم    

  .منظومة التكامل ألمريكا الوسطى أطراف من مثانيةوآخر باسم غري الساحلية، 

  مسائل أخرى  -رابعاً   
  )من جدول األعمال ٤البند (

  .تكن هناك أي مسائل أخرى طُرحت أو ُنظر فيهامل   -٢١

  تقرير الدورة  - خامساً 
  ) األعمالجدول من ٥البند (

نظر فريق العمل التعاوين يف مشروع      أغسطس،  / آب ٦املعقودة يف   يف اجللسة الثانية،      -٢٢
لسة ذاهتا، أذن الفريق، بنـاًء      ويف اجل . )٢( واعتمده احلادية عشرة التقرير املتعلق بأعمال دورته     

           الدورة، مبساعدة من األمانـة وبتوجيـه       باستكمال تقرير على اقتراح من الرئيسة، للمقررة      
  .من الرئيسة

__________ 

)٢( FCCC/AWGLCA/2010/L.4. 
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  الدورة إغالق  - سادساً 
أغسطس، أدلت األمينـة    / آب ٦ لفريق العمل التعاوين، املعقودة يف       يف اجللسة الثانية    -٢٣

اقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، السيدة كريستيانا فـيغريس،           التنفيذية ألمانة اتف  
كمـا  . الدورات املقبلة لألفرقة العاملة املخصصةببيان أحاطت فيه املندوبني علماً حبالة متويل   

ببيان حييط فيه املندوبني بآخر املستجدات املتعلقـة بترتيبـات          ) الصني(أدىل السيد سو واي     
/  تـشرين األول   ٩ إىل   ٤بلة لألفرقة العاملة املخصصة اليت سُتعقد يف الفترة من          الدورات املق 

  . يف تياجنني بالصني٢٠١٠أكتوبر 
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  املرفق  
 العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين       املعروضة على الفريق  الوثائق      

  احلادية عشرةالطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته 
  ورةت للدالوثائق اليت أعّد    

FCCC/AWGLCA/2010/8 نص لتيسري املفاوضات بني األطراف، مذكرة من الرئيسة  
FCCC/AWGLCA/2010/9 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 
FCCC/AWGLCA/2010/10      مذكرة من  . مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة احلادية عشرة

  الرئيسة
FCCC/AWGLCA/2010/MISC.5 Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 

of the Bali Action Plan. Submissions from Parties 

  
FCCC/AWGLCA/2010/L.4          مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين

 الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن دورته احلادية عشرة

  على الدورةوثائق أخرى معروضة 
FCCC/AWGLCA/2009/17 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل

 يف كوبنهاغن يف الفترةةمبوجب االتفاقية عن دورته الثامنة، املعقود     
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٧من 

FCCC/AWGLCA/2010/7      الطويل األجل  التعاوين تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل
العاشرة، املعقودة يف بـون يف الفتـرةوجب االتفاقية عن دورته     مب

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ إىل ١من 
Add.1و FCCC/CP/2009/11 تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة عشرة، املعقودة يف كوبنهاغن

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩ إىل ٧يف الفترة من 
FCCC/CP/2010/2 العمل الذي اضطلع به مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عـشرة

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين  استناداً إىل 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

        


