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   الدورةافتتاح  -أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (

 للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل        تاسعةعقدت الدورة ال    -١
يف فندق ماريتيم يف بـون، أملانيـا،   يف ) التعاوينفريق العمل (جب االتفاقية   األجل مبو 
  .٢٠١٠أبريل /نيسان ١١ إىل ٩الفترة من 

 فريق العمل   ةرئيس،  )زمبابوي( سانغاروي   -السيدة مرغريت موكاهانانا     توافتتح  -٢
  . جبميع األطراف واملراقبنيت ، الدورة ورحبالتعاوين

  يميةاملسائل التنظ  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

ـ ر فريق الع  ـ، نظ أبريل/نيسان ٩يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٣  يف  التعـاوين ل  مـ
مذكرة مقدمة من األمـني التنفيـذي تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 

)FCCC/AWGLCA/2010/1.(  
  :ها، أُقر جدول األعمال على النحو التايلنفسجللسة ويف ا  -٤

  .افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(    
  .٢٠١٠تنظيم األعمال وأساليب العمل يف عام   -٣  
  .مسائل أخرى  -٤  
  .تقرير الدورة  -٥  
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  تنظيم أعمال الدورة   -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٢ند الب(

وُعرضـت عليـه    . نظر فريق العمل التعاوين يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل            -٥
  .FCCC/AWGLCA/2010/2الوثيقة 

 من جدول األعمـال     ٤اقترحت الرئيسة أن يبدأ فريق العمل التعاوين بتناول البند          و  -٦
  .تنظيم األعمال املقترح واتفق فريق العمل التعاوين على .٥ و٣ يليه البندان

  ٢٠١٠ تنظيم األعمال وأساليب العمل يف عام   -ثالثاً   
  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت  -١  
نظر فريق العمل التعاوين يف هذا البند يف جلستيـه األوىل والثانية املعقودتني               -٧
 FCCC/AWGLCA/2009/17وُعرضت عليـه الوثـائق   . على التوايلأبريل /نيسان ١١ و ٩ يف
  /FCCCو Add.1و FCCC/CP/2009/11و  FCCC/CP/2010/2و  FCCC/AWGLCA/2010/2و

FCCC/KP/AWG/2010/Misc.1 - AWGLCA2010/Misc.1 .  
ويف اجللسة األوىل، ذكّرت الرئيسة بأن مـؤمتر األطـراف مـدَّد، مبوجـب                -٨

تقدمي هبدف   و ، والية فريق العمل التعاوين لتمكينه من مواصلة عمله        ١٥- م أ /١  مقرره
وذكَّـرت  .  يف دورته السادسة عـشرة     لكي يعتمدها نتائج عمله إىل مؤمتر األطراف      

 طلب إىل فريق العمل التعاوين مواصلة عمله باالستناد مؤمتر األطراف بأن الرئيسة أيضاً
إىل تقريره الذي قدمه إىل املؤمتر يف دورته اخلامسة عشرة، وكذا العمل الذي اضطلع              

   .على أساس ذلك التقريربه املؤمتر 
ن، وذلك  غ باتفاق كوبنها   بأن مؤمتر األطراف أحاط علماً     كذلكوذكّرت الرئيسة     -٩

  . ١٥-م أ/٢ مبوجب مقرره
ويف اجللسة نفسها، أحاطت الرئيسة األطراف علما بأن املعلومات اليت توصلت   -١٠

قمينة بالنهوض   األطراف إبداء وجهات نظرها عن أفضل السبل ال        دعوهتا على   هبا رداً 
الدعوة اليت وجهتها إىل األطراف على ، وكذا ٢٠١٠بعمل فريق العمل التعاوين يف عام 

الفريق العامل املخصص املعين بـالنظر يف االلتزامـات اإلضـافية            مع رئيس    مشاَركةً
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو بغية استشفاف آرائهـا            

 قـد ُجمعـت يف      ٢٠١٠ جللسة أفرقة العمل املخصصة يف       وقت إضايف بشأن احلاجة إىل    
  .FCCC/KP/AWG/2010/Misc.1–FCCC/AWGLCA/2010/Misc.1الوثيقة 
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اليت حتوي عناصر ميكن     )١( إىل املذكرة غري الرمسية    انتباه املندوبني واسترعت الرئيسة     -١١
ريق العمل التعاوين يف    تنظيم األعمال وأساليب عمل ف    تضمينها مشروع االستنتاجات بشأن     

التحـضري  وهي املذكرة اليت أعدهتا الرئيسة من أجل مساعدة األطراف علـى            ،  ٢٠١٠عام  
وقدمت الرئيسة املذكرة غـري     .  وتيسري االتفاق على االستنتاجات الضرورية خالهلا      للدورة

  .الرمسية إىل الوفود
 مـن جـدول     ٣يف البند   ويف اجللسة نفسها، اتفق فريق العمل التعاوين على النظر            -١٢

  .األعمال خالل جلسة مشاورات غري رمسية َيسَّرهتا الرئيسة يف جلسة عامة غري رمسية
ويف اجللسة ذاهتا، اتفق فريق العمل التعاوين على النظر يف مسألة عدد االجتماعـات       -١٣

 جـونز   روبـرت أويـن    خالل مشاورات غري رمسية يسَّرها السيد        ٢٠١٠وفتراهتا يف عام    
  .رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، )رالياأست(

مانة االتفاقية اإلطارية بـشأن     وأدىل السيد ريتشارد كينلي، نائب األمني التنفيذي أل         -١٤
مؤمتر األطراف   مكتب   االجتماع الذي عقده   نتائج   إلطالع املندوبني على  تغري املناخ، ببيان    

عقد أفرقة العمـل املخصـصة   علومات عن إمكانية مب وتزويدهم،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٨يف  
مـؤمتر  اجتماعات إضافية، وهي املعلومات اليت قدمتها األمانة إىل مكتب مؤمتر األطـراف و       

  .واألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت
، ودعت املكسيك بوصفها البلـد      ١٥-م أ /١  من املقرر  ٣وذكَّرت الرئيسة بالفقرة      -١٥

 باملبادرات اليت سبق اختاذها     املندوبنية عشرة ملؤمتر األطراف، إخطار      املضيف للدورة السادس  
فرنانـدو  وقدم السيد . الدورةوالتخطيط للمزيد من الترتيبات بغية تيسري العمل وإجناح تلك          

إىل األطراف آخر املستجدات عن املبادرات املتخـذة والترتيبـات          ) املكسيك(توديال آباد   
  . يد من املبادراتملزا اختاذاجلارية من أجل 

، مبن فيهم طرف حتـدث       طرفاً ٤٤، أدىل ببيانات ممثلو     وخالل اجللسة األوىل أيضاً     -١٦
، وآخر  )٢( والصني، وطرف باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه        ٧٧ لاباسم جمموعة   

لبلدان ، وآخر باسم أقل ا    حتالف الدول اجلزرية الصغرية   باسم اجملموعة األفريقية، وآخر باسم      
 وآخر باسم األطراف     وآخر باسم اجملموعة اجلامعة، وآخر باسم جمموعة السالمة البيئية،         ،منواً

، وآخر من جامعة الدول العربية، وآخر مـن         منظومة التكامل ألمريكا الوسطى   الثمانية من   
عمـال  قطاعي األ ب  غري احلكومية املعنية   نظماتامل ممثلو   وأدىل ببيانات أيضاً  . األطراف السبعة 

واملنظمات غري احلكومية النسائية واجلنسانية، واملنظمات غري احلكومية الـشبابية،   والصناعة،  
  .وممثل عن املنظمات غري احلكومية البيئية

__________ 

 ظر الرابط نا )١(
    http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/awglca_chair_informal_note.pdf.  

 .هذه املذكرةوكرواتيا  وصربيا مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واجلبل األسود أيدت )٢(
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اليت اقترحتها الرئيسة  )٣(ويف اجللسة الثانية، نظر فريق العمل التعاوين يف االستنتاجات         -١٧
 اإلشـارة   ذكرت الرئيسة، على أساس أن تتضمن     واعُتمدت االستنتاجات، كما    . واعتمدها
 إىل   العمل الذي اضطلع به مؤمتر األطـراف اسـتناداً         إىل الواردة أدناه    ٢٢ الفقرة   الواردة يف 

التقرير الذي قدمه فريق العمل التعاوين إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عـشرة مجيـع    
  . ناألعمال اليت اضطلع هبا مؤمتر األطراف يف كوبنهاغ

، مبن فيهم طـرف تكلـم باسـم          طرفاً ٣٧أدىل ببيانات ممثلو    ويف اجللسة نفسها،      -١٨
 والصني، وآخر باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، وآخر باسم اجملموعة ٧٧جمموعة 

  .ةحتالف الدول اجلزرية الصغريوآخر باسم اجلامعة، وآخر باسم اجملموعة األفريقية، 

  االستنتاجات  -٢  
خطة عمـل    (١٣-م أ /١أشار فريق العمل التعاوين إىل املهمة املُسندة إليه يف املقرر             -١٩
 العمل التعـاوين  واملتمثلة يف تيسري التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية من خالل           ) بايل
  .طويل األجلال

ه متديـد   الذي جرى مبوجب١٥-م أ/١وأشار فريق العمل التعاوين كذلك إىل املقرر         -٢٠
والية فريق العمل التعاوين لتمكينه من تقدمي نتائج أعماله إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف 

  .دورته السادسة عشرة
ويف  وأحاط فريق العمل التعاوين علماً باآلراء اليت أعربت عنها األطراف يف ورقاهتا             -٢١

  . البيانات املقدَّمة خالل اجللسات العامة هلذه الدورة
وطلب فريق العمل التعاوين إىل رئيسته أن ُتِعد، حتت مسؤوليتها، نصاً لتيسري              -٢٢

املفاوضات بني األطراف، وذلك استناداً إىل التقرير الذي قدمـه الفريـق إىل مـؤمتر               
، واستناداً إىل العمل الذي اضـطلع بـه مـؤمتر           )٤(األطراف يف دورته اخلامسة عشرة    

ن ُتقدِّم النص قبل أسبوعني من تـاريخ انعقـاد    األطراف على أساس ذلك التقرير، وأ     
  .الدورة العاشرة لفريق العمل التعاوين

 آراء إضافية يف أجل  تتضمندعا فريق العمل التعاوين األطراف إىل أن تقدم ورقات       و  -٢٣
تعرضه س نصها الذي    مشروعأبريل ميكن للرئيسة االستناد إليها عند إعداد        / نيسان ٢٦أقصاه  
  . للفريق العاشرة ف يف الدورةنظر األطراعلى 
وطلب فريق العمل التعاوين إىل رئيسته أن تقترح، من خالل ما تعّده من مذكرات                -٢٤

سيناريوهات، خارطة طريق إرشادية، كما طلب الفريق إىل األطراف أن ُتقدِّم آراءها بشأن             
  .٢٠١٠مايو / أيار٤هذه املسألة إىل األمانة حبلول 

__________ 

 .لة بصيغتها املعدFCCC/AWGLCA/2010/L.2َّاعُتمدت الوثيقة  )٣(
 . املرفق األولFCCC/AWGLCA/2009/17الوثيقة  )٤(
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 التعاوين على أن ُتعقَد دورته العاشرة بالتزامن مع الدورة الثانيـة            واتفق فريق العمل    -٢٥
 واتفق  ،والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          

ؤمتر األطراف،  الدورة السادسة عشرة مل    عشرة بالتزامن مع     الثالثةكذلك على أن ُتعقد دورته      
 على عقد دوراته بالتزامن مـع        واتفق فريق العمل التعاوين أيضاً     . إىل ذلك  ما دعت الضرورة  

  .الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافيةدورات 
واتفق فريق العمل التعاوين على أنه حيتاج، من أجل إجناز أعماله، إىل عقد دورتني،                -٢٦

ترة الفاصلة بني دورته العاشرة والـدورة  ملدة أسبوع على األقل بالنسبة إىل كل دورة، يف الف     
السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، على أن ُتتاح فترة زمنية كافية بـني الـدورات لـتمكني                
األطراف من التشاور واالستعداد مبا يسمح لفريق العمل التعاوين مبواصلة نشاطه بغية تقـدمي       

وطلب فريق العمل   . ادسة عشرة نتائج أعماله إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورته الس         
  .التعاوين إىل األمانة أن تتخذ الترتيبات الضرورية لذلك

وطلب فريق العمل التعاوين إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف مقترح بعقـد دورة          -٢٧
رفيعة املستوى يف الفترة الفاصلة بني الدورة الثانية والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيـذ               

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف مـن            و
  .أجل تقدمي توجيهات يف هذا الشأن

وطلب فريق العمل التعاوين إىل األطراف القادرة على تقدمي عرض باستضافة هـذه               -٢٨
  .الدورات أن تقوم بذلك يف أسرع وقت ممكن

وين عن تقديره للمسامهات املقدَّمة من األطراف من أجـل       وأعرب فريق العمل التعا     -٢٩
 بشدة على تقدمي مـسامهات للـصندوق االسـتئماين           القادرة عمل الفريق وحث األطراف   

للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، والصندوق االسـتئماين             
 املفاوضات، وذلـك لتمويـل حـضور    لألنشطة التكميلية لضمان أوسع مشاركة ممكنة يف   

مندوَبني من كل طرف مؤهل للمشاركة باإلضافة إىل مندوب ثالث من كل بلد من أقـل                
  .البلدان منواً وكل دولة من الدول اجلزرية الصغرية النامية

وأقر فريق العمل التعاوين بأن من األفضل تقدمي املسامهات املالية أو التعهدات              -٣٠
 ٩ بالنسبة إىل دورته احلادية عـشرة وحبلـول          ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٦الثابتة حبلول   

 بالنسبة إىل دورته الثانية عشرة والدورات التالية، مبـا ُيمكِّـن            ٢٠١٠يونيه  /حزيران
  .األمانة من اختاذ الترتيبات الضرورية

  مسائل أخرى  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٤البند (

  .ا البند يف جلسته األوىلنظر الفريق العامل التعاوين يف هذ  -٣١



FCCC/AWGLCA/2010/3 

7 GE.10-60715 

  . خالل االجتماعاتدخل ممثلو طرفني يف اجللسة، ونوقشت مداخلتهمو  -٣٢

  تقرير الدورة  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

يف اجللسة الثانية، نظر فريق العمل التعاوين يف مشروع التقرير املتعلق بأعمال دورته               -٣٣
فسها، أذن الفريق للرئيسة بأن تنجز التقرير املتعلق بأعمال          ويف اجللسة ن   .)٥(التاسعة واعتمده 

  .الدورة، مبساعدة من األمانة

  إغالق الدورة  - سادساً 
األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمـم      ،  إيفو دو بوير  يف اجللسة الثانية، وقف السيد        -٣٤

لذكرى رئـيس بولنـدا      دقيقة صمت ختليداً   واملندوبوناملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،      
  .أبريل/ نيسان١٠وآخرين الذين لقوا حتفهم يف حادث أليم يف 

 . لألطراف على دعمهـم وثقتـهم      تقديرهايف اجللسة نفسها، أعربت الرئيسة عن         -٣٥
وأدىل ببيانات ممثلو ستة أطراف، حتدث اثنان منهم باسـم          . ألمانة عملها ل وشكرت الرئيسة 

، وآخر باسم اجملموعة    الدول اجلزرية الصغرية    حتالف ـم والصني، وآخر باس   ٧٧ل جمموعة ا 
  .األفريقية، وآخر باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، وآخر باسم أقل البلدان منواً

__________ 

)٥( FCCC/AWGLCA/2010/L.1. 
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  املرفق  
 العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين       املعروضة على الفريق  الوثائق      

  سعةتاالطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته ال
  الوثائق اليت أعدت للدورة    

FCCC/AWGLCA/2009/17 
  

الطويـل تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين       
، املعقود يف كوبنـهاغنألجل مبوجب االتفاقية عن دورته الثامنة     

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٧يف الفترة من 
FCCC/AWGLCA/2010/1 ذكرة مقدمة مـنم. شروحهدول األعمال املؤقت و   ج

  ياألمني التنفيذ
FCCC/AWGLCA/2010/2      مـذكرة. مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة التاسـعة

  مقدمة من الرئيس
FCCC/CP/2010/2 العمل الذي اضطلع به مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة

عشرة استناداً إىل تقرير الفريق العامل املخصص املعـين
  لطويل األجل مبوجب االتفاقيةبالعمل التعاوين ا

FCCC/KP/AWG/2010/Misc.1–
FCCC/AWGLCA/2010/Misc.1 

Views on the need for additional meeting time for the 
Ad Hoc Working Group on Further Commitments for 
Annex I Parties under the Kyoto Protocol and the Ad 
Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action 
under the Convention, and on organization of work of 
the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative 
Action under the Convention. Submissions from Parties

FCCC/AWGLCA/2010/L.1        عاوينمشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل الت
  مبوجب االتفاقية عن دورته التاسعةالطويل األجل 

FCCC/AWGLCA/2010/L.2    مشروع اسـتنتاجات. تنظيم األعمال وأساليب العمل
  اقترحه الرئيس

  وثائق أخرى معروضة على الدورة
Add.1و FCCC/CP/2009/11  تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامـسة عـشرة، املعقـودة يف

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩ إىل ٧ الفترة من كوبنهاغن يف
FCCC/AWGLCA/2009/4  

)اجلزءان األول والثاين(  

.إجناز خطة عمل بايل وعناصر احلصيلة املتفـق عليهـا         
  الرئيس  منمذكرة مقدمة 

FCCC/AWGLCA/2009/8 الرئيسمذكرة مقدمة من . النص التفاوضي  
Add.1 و  FCCC/AWGLCA/2009/INF.1  مذكرة مقدمة من األمانة. التفاوضي املنقحالنص  
Add.1 و FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 

Add.2و 
.إعادة ترتيب وجتميع أجزاء من النص التفاوضي املنقح       

  مذكرة مقدمة من األمانة
FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1      من خطة عمل بـايل     ١أفكار ومقترحات بشأن الفقرة .

  مذكرة منقحة من الرئيس
        


