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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠أبريل / نيسان١١-٩بون، 
   من جدول األعمال٣البند 

  ٢٠١٠العمل يف عام تنظيم األعمال وأساليب 

  مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس    
 الطويل األجل مبوجب االتفاقية     أشار الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين        -١
واملتمثلة ) خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١إىل املهمة املُسندة إليه يف املقرر       ) فريق العمل التعاوين  (

  .ملستدام لالتفاقية من خالل إجراءات تعاونية طويلة األجليف تيسري التنفيذ الكامل والفعال وا
 الذي جرى مبوجبه متديـد  ١٥-م أ/١العمل التعاوين كذلك إىل املقرر     فريق  وأشار    -٢

 إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف أعمالهوالية فريق العمل التعاوين لتمكينه من تقدمي نتائج 
  .دورته السادسة عشرة

 )١(عمل التعاوين علماً باآلراء اليت أعربت عنها األطراف يف ورقاهتـا          وأحاط فريق ال    -٣
  . ويف البيانات املقدَّمة خالل اجللسات العامة هلذه الدورة

واتفق فريق العمل التعاوين على مواصلة العمل بطريقة مشولية وشفافة تتفق ومبادئ              -٤
  .األمم املتحدة

، نـصاً لتيـسري    اِعد، حتت مـسؤوليته   ُتن   أ رئيستهوطلب فريق العمل التعاوين إىل        -٥
املفاوضات بني األطراف، وذلك استناداً إىل التقرير الذي قدمه الفريق إىل مؤمتر األطراف يف              

الذي اضطلع به مؤمتر األطراف على أساس ذلك        واستناداً إىل العمل    دورته اخلامسة عشرة،    
  .د الدورة العاشرة لفريق العمل التعاوينقدِّم النص قبل أسبوعني من تاريخ انعقاُتالتقرير، وأن 

__________ 
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مذكرات ما تعّده من    وطلب فريق العمل التعاوين إىل رئيسته أن تقترح، من خالل             -٦
، خارطة طريق إرشادية، كما طلب الفريق إىل األطراف أن ُتقدِّم آراءها بشأن             سيناريوهات

  .٢٠١٠مايو / أيار٤هذه املسألة إىل األمانة حبلول 
يق العمل التعاوين على أن ُتعقد دورته العاشرة بالتزامن مع الدورة الثانيـة             واتفق فر   -٧

واتفق . والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          
فريق العمل التعاوين كذلك على أن ُتعقد دوراته بالتزامن مع دورات الفريق العامل املُخصص             

بااللتزامات اإلضافية لألطراف املُدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول كيوتـو            املعين  
  ).فريق االلتزامات اإلضافية(
ضاً على أنه سيحتاج، من أجل إجناز أعماله، إىل عقد          واتفق فريق العمل التعاوين أي      -٨

دورتني، ملدة أسبوعني على األقل بالنسبة إىل كل دورة، يف الفترة الفاصلة بني دورته العاشرة               
والدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، على أن ُتتاح فترة زمنية كافية بني الدورات لتمكني             

 يسمح لفريق العمل التعاوين مبواصلة نشاطه بغية تقـدمي   األطراف من التشاور واالستعداد مبا    
وطلب فريق العمل   . نتائج أعماله إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورته السادسة عشرة          

  .الضرورية لذلكالترتيبات التعاوين إىل األمانة أن تتخذ 
ترح بعقـد دورة  وطلب فريق العمل التعاوين إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف مق        -٩

رفيعة املستوى يف الفترة الفاصلة بني الدورة الثانية والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيـذ               
واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف مـن            

  .أجل تقدمي توجيهات إضافية رفيعة املستوى فيما يتعلق بالسياسات العامة
وطلب فريق العمل التعاوين إىل األطراف القادرة على تقدمي عرض باستضافة هـذه               -١٠

  .الدورات أن تقوم بذلك يف أسرع وقت ممكن
وأعرب فريق العمل التعاوين عن تقديره للمسامهات املقدَّمة من األطراف من أجـل            -١١

ين للمشاركة يف   عمل الفريق وحث األطراف بقوة على تقدمي مسامهات للصندوق االستئما         
عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ والـصندوق االسـتئماين لألنـشطة              

ضمان أوسع مشاركة ممكنة يف املفاوضات، قدر اإلمكان، وذلك لتمويل حضور           لالتكميلية  
مندوَبني من كل طرف مؤهل للمشاركة باإلضافة إىل مندوب ثالث من كل بلد من أقـل                

  . منواً وكل دولة من الدول اجلزرية الصغرية الناميةالبلدان
وأقر فريق العمل التعاوين بأن املسامهات املالية أو التعهدات الثابتة ُيفضَّل أن ُتقـدَّم                -١٢

           / حزيـران  ٩ بالنسبة إىل دورته احلادية عـشرة وحبلـول          ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦حبلول  
  انية عشرة والدورات التالية، مبا ُيمكِّن األمانة من اختـاذ          بالنسبة إىل دورته الث    ٢٠١٠يونيه  

  .الترتيبات الضرورية

        


