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  افتتاح الدورة  -أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (
عقدت الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل              -١

س، يف كانكون باملكسيك، يف بفندق مون باال) فريق العمل التعاوين(األجل مبوجب االتفاقية  
  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٠نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩ الفترة من 

                وافتتحــت الــدورة رئيــسة فريــق العمــل التعــاوين، الــسيدة مارغريــت   -٢
ورحبت أيـضاً   . اليت رحبت جبميع األطراف واملراقبني    ) زمبابوي( سانغاروي   -ميوكاهانانا  

  .رئيسةلنائباً ل)  األمريكيةالواليات املتحدة(ريفسنايدر . أدانييل بالسيد 
وأعربت الرئيسة عن تقديرها حلكومة الواليات املكسيكية املتحدة للترتيبات املمتازة            -٣

  . لعقد الدورةاليت اختذهتا

  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٢بند ال(

نـوفمرب،  / تشرين الثاين  ٢٩نظر فريق العمل التعاوين، يف جلسته األوىل املعقودة يف            -٤
مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية وتتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                يف
)FCCC/AWGLCA/2010/16.(  
  :ويف اجللسة نفسها، أقر جدول األعمال على النحو التايل  -٥

  .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  

عشرة بغية تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً عن طريق العمـل التعـاوين               
  .بعدهوما  ٢٠١٢ويل األجل اآلن وحىت عام الط

  .مسائل أخرى  -٤  
  .الدورةاملتعلق بتقرير ال  -٥  
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  تنظيم أعمال الدورة  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

وقد عرضت عليـه  . هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل    نظر فريق العمل التعاوين يف        -٦
الرئيسة أن يبدأ فريـق العمـل التعـاوين         واقترحت  ). FCCC/AWGLCA/2010/17(الوثيقة  

  .٥ و٤ من جدول األعمال، ويليه البندان ٣بدراسة البند 
واقترحت الرئيسة كذلك النظر يف مسائل إضافية متعلقة بتنظيم أعمال الـدورة يف               -٧

  . ووافق فريق العمل التعاوين على تنظيم األعمال املقترح.  من جدول األعمال٣إطار البند 

إعداد نتائج لتقدميها إىل مؤمتر األطراف لكـي يعتمـدها يف دورتـه               -ثالثاً   
السادسة عشرة بغية تيسري تنفيذ االتفاقيـة تنفيـذاً كـامالً وفعـاالً             
ومستداماً عن طريق العمل التعـاوين الطويـل األجـل اآلن وحـىت             

   وما بعده٢٠١٢ عام
  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت   -١  
 ٢٩ل التعاوين يف هذا البند يف جلستيه األوىل والثانية املعقـودتني يف             نظر فريق العم    -٨

وقد عرضت على فريق العمل     . ديسمرب على التوايل  / كانون األول  ١٠نوفمرب و /تشرين الثاين 
، FCCC/AWGLCA/2010/14و،  FCCC/AWGLCA/2010/17التعاوين، يف جلسته األوىل، الوثـائق       

 FCCC/AWGLCA/2010/Misc.8، و FCCC/AWGLCA/2010/CRP.1، و FCCC/AWGLCA/2010/INF.1و
  .Add.1 وFCCC/AWGLCA/2010/Misc.9و، Add.1و
ودعت رئيسة فريق العمل التعاوين، يف اجللسة األوىل للفريق، األطراف إىل عـرض               -٩

األطراف يف الفترة ما بني دوريت الفريق الثانيـة عـشرة           هذه  نتائج املبادرات اليت قامت هبا      
وقـدمت أربعـة    . شرة واليت هلا صلة مباشرة باملفاوضات اجلارية يف إطار الفريق         والثالثة ع 

أطراف معلومات عن املبادرات األخرية، وقد حتدث أحدها باسم حتالف الـدول اجلزريـة              
املندوبني على األنشطة الـيت  ) املكسيك(وأطلع السيد خوان رافائيل إيلفريا كيسادا     . الصغرية

  .سري العمل من أجل جناح الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف املكسيك لتياضطلعت هبا
وأشارت الرئيسة إىل نتائج املشاورات املتعلقة بتوقعات األطراف بشأن نتائج أعمال             -١٠

فريق العمل التعاوين يف كانكون، واليت أظهرت وجود رغبة مشتركة يف التوصل إىل نتـائج               
 نتـائج   أال تشكل كاً بني األطراف بشأن ضرورة      متوازنة وشاملة كما أظهرت تفامهاً مشتر     

أو علـى   احتماالت التوصل إىل نتائج ملزمة قانوناً يف املستقبل          حكماً مسبقاً على     كانكون
  . مضمون هذه النتائج
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واقترحت الرئيسة أن يعمل فريق العمل التعاوين على وضع مشروع مقرر يـشمل               -١١
اجلهود اليت يبذهلا الفريق لتحقيـق      تيسري  من شأنه   مجيع نتائج الفريق، إذ رأت أن هذا النهج         

  .نتائج متوازنة
 الـيت  FCCC/AWGLCA/2010/CRP.1ووجهت الرئيسة اهتمام املندوبني إىل الوثيقة        -١٢

.  لنتائج كانكون واليت أعدهتا الرئيسة للمساعدة يف تقدم املفاوضات         املمكنةتتضمن العناصر   
اردة يف هذه الوثيقة ليست مجيعها مفـصلة تفـصيالً          وذكرت الرئيسة أيضاً أن العناصر الو     

 مراحل أكثر تقدماً بعض القضايا اليت بلغت فيها املفاوضاتيف تقدم الكامالً، ما يعكس حالة 
وأوضحت الرئيسة كذلك أن هذه الوثيقة ليست رمسية وال ميكن أن حتل حمـل              . من غريها 

  .FCCC/AWGLCA/2010/14النص التفاوضي الوارد يف الوثيقة 
 التزامها بقيادة وتوجيه أعمال فريـق العمـل التعـاوين     من جديد  وأكدت الرئيسة   -١٣

 ةرئيـس بدته  وأبلغت الرئيسة أيضاً املندوبني مبا أ     . ومبساعدة األطراف يف حل القضايا املعلقة     
ساعدة األطراف يف التوصل إىل نتائج      من استعداد مل  مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة       

فاوضات اجلارية يف إطار الفريقني العاملني املخصصني بإجراء مشاورات مع األطـراف            يف امل 
  . بشأن القضايا املعلقة

ويف اجللسة نفسها، اتفق فريق العمل التعاوين على إنشاء فريق اتصال لدورته الثالثة               -١٤
  . من جدول األعمال وترأسه رئيسة الفريق٣عشرة، خيتص بالبند 

عمل التعاوين على أن يعقد نائب رئيسة الفريق مشاورات غري رمسيـة            واتفق فريق ال    -١٥
األطراف املدرجـة يف    (بشأن القضايا اليت أثارهتا األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           

اليت متر بعملية انتقال إىل اقتصاد السوق واألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت             ) املرفق األول 
  . طراف بظروفها اخلاصةيعترف مؤمتر األ

 طرفاً ببيانات يف اجللسة األوىل أيضاً، وكان منهم متحدثون باسـم            ١٥وأدىل ممثلو     -١٦
 والصني، وباسم أقل البلدان منواً، وباسم أقل البلدان منواً، وباسم حتالف الدول        ٧٧  لجمموعة ا 

 والدول األعضاء فيـه،     اجلزرية الصغرية، وباسم اجملموعة األفريقية، وباسم االحتاد األورويب       
وباسم اجملموعة اجلامعة، وباسم جمموعة السالمة البيئية، وباسم جامعة الدول العربية، وباسم            

 أطراف من التحالف البوليفاري لشعوب أمريكـا        ستةائتالف دول الغابات املطرية، وباسم      
يكـا  كامـل أمر من منظومـة ت أطراف  املعاهدة التجارية للشعوب، وباسم مثانية      -الالتينية  

 ١٤، ومتحدث باسـم     البلدان الناطقة بالفرنسية  جمموعة  الوسطى، ومتحدث بصفته رئيس     
. طرفاً من الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة احمليط اهلادئ ومتحدث باسم سبعة أطراف     
ري وأدىل ببيانات أيضاً باسم املنظمات غري احلكومية لقطاعي األعمال والصناعة، واملنظمات غ      

احلكومية البيئية، ومنظمات الشعوب األصلية، وسلطات احلكم احمللي والبلديات، واملنظمات          
واملنظمات غري احلكومية النـسائية واملعنيـة بالـشؤون اجلنـسانية،         . غري احلكومية النقابية  

  .واملنظمات غري احلكومية الشبابية
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، ديسمرب/كانون األول  ١٠ونظر فريق العمل التعاوين، يف جلسته الثانية املعقودة يف            -١٧
. األطراف يف اليوم نفـسه  الدورة السادسة عشرة ملؤمتر   ةه رئيس تيف مشروع النص الذي قدم    

يف البداية أن إدارة أعمال فريق العمل التعاوين يف دورتـه الثالثـة             الفريق  رئيسة  وأوضحت  
 الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف للـسماح      ةتتم بالتعاون الوثيق مع رئيس    عشرة كانت   

  . بسري املفاوضات بسهولة وبأسلوب شفاف وشامل
وأضافت الرئيسة قائلة إن التقدم احملرز يف أثناء الدورة قد خضع لتقيـيم يف عـدة                  -١٨

رة ملؤمتر األطراف    الدورة السادسة عش   ةها رئيس ت مفتوحة للمشاركة نظم   ةاجتماعات تقييمي 
أتيحتا لألطراف بوصفهما   الفريق  رئيسة  يف مشاريع نصوص ويف مذكرتني من       وُسجل أيضاً   

كـانون   ٤ يف   FCCC/AWGLCA/2010/CRP.3 و FCCC/AWGLCA/2010/CRP.2الوثيقتني  
وصدرت هذه النـصوص يف أثنـاء       . على التوايل ديسمرب  /كانون األول  ٨وديسمرب  /األول

  . األطراف على حالة املفاوضاتالدورة الطالع مجيع
ويف اجللسة نفسها، اتفق فريق العمل التعاوين على إحالة مشروع املقرر الـوارد يف                -١٩

  .عتماده أعاله إىل مؤمتر األطراف ال١٧قرة مشروع النص املشار إليه يف الف
وأبلغت الرئيسة املنـدوبني بأنـه سـيجري جتميـع املـسامهات الـواردة مـن               -٢٠

يف إضـافة للوثيقـة     أثناء الدورة الثالثـة عـشرة لفريـق العمـل التعـاوين              يف األطراف
FCCC/AWGLCA/2010/Misc.8.  

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثلو ستة أطراف ببيانات  -٢١
ل أن بلده ال يوافق على     وذكر ممثل دولة بوليفيا املتعددة القوميات أنه ينبغي أن يسجَّ           -٢٢

وذكـرت  .  أعاله، وأنه ال يوجد بالتايل توافق آراء العتماده        ١٧النص املشار إليه يف الفقرة      
فقـط إىل مـؤمتر األطـراف       سـُتمرر   دولة بوليفيا املتعددة القوميات أهنا تعترب أن الوثيقة         

 وأن فريق العمل التعاوين مل يعتمدها، وطلبـت         بشأهناالعتمادها، وأنه ال يوجد توافق آراء       
ئيسة ملمثل دولة بوليفيا املتعددة القوميـات أن اآلراء         وأكدت الر . أيضاً تسجيل هذا املوقف   

  .اليت أعرب عنها ستدرج يف حمضر املداوالت
وذكر ممثل مصر أن مصر تريد أن تسجل أهنا اقترحت يف أثناء املشاورات اليت دارت   -٢٣

حمتوى وتواتر  "حتديداً  ، ومها   )ج(و) أ(٦٠صيغتني خمتلفتني للفقرة    بشأن مشروع نص املقرر     
املقدمة من البلدان غري املدرجة يف املرفق األول سيكونا أقل مـشقة مـن              الوطنية  بالغات  ال

" املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة         الوطنية  حمتوى وتواتر البالغات    
جيوز للبلدان النامية أيضاً، وفقاً إلمكانياهتا ومستوى الدعم الذي تتلقاه لإلبالغ، أن تقدم             "و
ل سنتني تقارير حمدثة تتضمن حتديثات لقوائم جرد غازات الدفيئة مبا يف ذلك تقرير جـرد        ك

  ".بشأنه والدعم املقدم هاحتياجاتمعلومات بشأن إجراءات التخفيف ووطين و
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سامها به  وشكرت الرئيسة رئيسة الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف وفريقها ملا             -٢٤
 فريق العمل التعـاوين     ةوشكرت أيضاً نائب رئيس   . ء الدورة من جهود ودعم وتوجيه يف أثنا     

كما شـكرت الرئيـسة     . للمساعدة القيمة اليت قدمها يف الدورة الثالثة عشرة وطوال العام         
املندوبني الذين يسروا أعمال فريق العمل التعاوين يف الدورة الثالثة عـشرة ويف الـدورات               

وشكرت الرئيسة كذلك مجيع املندوبني الذين      . رزالسابقة وسامهوا مسامهة قيمة يف التقدم احمل      
  . حضروا اجللسة

  االستنتاجات  -٢  
قرر فريق العمل التعاوين أن حييل إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه الـسادسة عـشرة                  -٢٥

  .بصيغته املعدلة شفوياً يف أثناء اجللسة، للنظر فيه واعتماده ،)١(مقرر بشأن نتائج أعماله مشروع

  سائل أخرىم  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٤البند (

  .مل تكن هناك مسائل أخرى أثريت أو نظر فيها  -٢٦

  التقرير املتعلق بالدورة  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

أذن فريق العمل التعاوين، يف جلسته الثانية، للرئيسة بأن تستكمل التقريـر املتعلـق              -٢٧
لسة نفسها، نظر الفريق يف مشروع التقرير املتعلق بدورته         ويف اجل . بالدورة، مبساعدة األمانة  

  .واعتمده )٢(الثالثة عشرة، بصيغته املعدلة شفوياً يف أثناء اجللسة

  إغالق الدورة  -سادساً  
، عن تقديرها لألطراف     للفريق  الثانية اجللسةأعربت رئيسة فريق العمل التعاوين، يف         -٢٨

  .ة الثالثة عشرة لفريق العمل التعاوينلدعمهم وثقتهم وأعلنت إغالق الدور

__________ 

 .١٦-م أ/١، املقرر FCCC/CP/2010/7/Add.1لالطالع على النص املعتمد، انظر الوثيقة  )١(
)٢( FCCC/AWGLCA/2010/L.6. 
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  املرفق

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

  وثائق أعدت للدورة    
FCCC/AWGLCA/2010/14 مذكرة من األمانة. نص تفاوضي 
FCCC/AWGLCA/2010/16  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية. األعمال املؤقت وشروحهجدول 
FCCC/AWGLCA/2010/17       مـذكرة مقدمـة. مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة الثالثة عـشرة

  الرئيسة من
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 

Add.2 وAdd.1و

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.9 

 Add.1و
Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 of 

the Bali Action Plan. Submissions from intergovernmental 

organizations 

FCCC/AWGLCA/2010/CRP.1 Possible elements of the outcome. Note by the Chair 

FCCC/AWGLCA/2010/CRP.2 Possible elements of the outcome. Note by the Chair 

FCCC/AWGLCA/2010/CRP.3 Elements of the outcome. Note by the Chair 

FCCC/AWGLCA/2010/CRP.4 Proposal on draft decisions submitted by the Plurinational State 

of Bolivia 

FCCC/AWGLCA/2010/L.6 مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل
  الثالثة عشرة األجل مبوجب االتفاقية عن دورته

FCCC/AWGLCA/2010/L.7 إعداد نتائج لتقدميها إىل مؤمتر األطراف لكـي يعتمـدها يف دورتـه
السادسة عشرة للتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية

٢٠١٢عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عـام            
توصية مقدمـة مـن. رئيسةمشروع استنتاجات مقدمة من ال    . وبعده

 الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل
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  وثائق أخرى عرضت على الدورة    
FCCC/AWGLCA/2010/15          تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل

مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته الثانية عشرة املعقودة يف تيـاجنني           
 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٩ إىل ٤الفترة من  يف

FCCC/AWGLCA/2009/17 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل
مبوجب االتفاقية عن دورته الثامنة، املعقودة يف كوبنهاغن يف الفترة من

 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٧
FCCC/AWGLCA/2010/MISC.6 

Add.2 وAdd.1و

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/CP/2010/2 ًالعمل الذي اضطلع به مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة استنادا
إىل تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل

 مبوجب االتفاقية
FCCC/CP/2009/11

 Add.1و
اخلامسة عشرة، املعقودة يف كوبنهاغنتقرير مؤمتر األطراف عن دورته      

 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩ إىل ٧يف الفترة من 

        
  


