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  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية
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  احملتويات
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إعداد نتائج لتقدميها إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورته السادسة عـشرة               - ثالثاً  
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  افتتاح الدورة  - أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (

ُعقدت الدورة الثانية عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل              -١
يف مركـز تيـاجنني ميجيـانغ للمـؤمترات         ) فريق العمل التعاوين  (األجل مبوجب االتفاقية    

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٩ إىل ٤واملعارض، يف تياجنني بالصني، يف الفترة من 

  حفل الترحيب الذي نظمته حكومة البلد املضيف  -ألف   
اً بافتتاح الدورة الثانية عشرة     سبق افتتاح الدورة حفل ترحيب نظمته حكومة الصني إيذان          -٢

لفريق العمل التعاوين والدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية             
  ).فريق االلتزامات اإلضافية(لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو 

جلمهورية الصني الـشعبية،    وأدىل ببيانات كل من السيد داي بنغو، مستشار الدولة            -٣
والسيد هوانغ زينغو، عمدة بلدية تياجنني، والسيدة كريستيانا فيغريس، األمينـة التنفيذيـة             

  .التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  افتتاح الدورة  -باء   
روي  سانغا -افتتحت الدورة رئيسة فريق العمل التعاوين، السيدة مارغريت موكاهانانا            -٤
ريفـسنيدر  . ورحبت أيضاً بالسيد دانييل أ    . ورحبت جبميع األطراف واملراقبني   ) زمبابوي(
بوصفه نائب رئيس فريق العمل التعاوين وبالـسيدة تيـودورا          ) الواليات املتحدة األمريكية  (

  .بوصفها املقررة) مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة( غرنكاروفسكا -أوبرادوفيتش 
ا حلكومة الصني ملا اختذته من ترتيبات ممتـازة         ـ الرئيسة أيضاً عن تقديره    وأعربت  -٥

  .لعقد الدورة

   املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
أكتوبر، يف  /األول تشرين   ٤نظر فريق العمل التعاوين، يف جلسته األوىل املعقودة يف            -٦

مذكرة مقدمة من األمينـة التنفيذيـة تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 
(FCCC/AWGLCA/2010/12).  



FCCC/AWGLCA/2010/15 

3 GE.10-63337 

  :ويف اجللسة نفسها، أُقر جدول األعمال بصيغته التالية  -٧
  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 عـشرة                -٣
للتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعـاوين الطويـل              

  . وبعده٢٠١٢األجل من اآلن وحىت عام 
  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥

  تنظيم أعمال الدورة  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٢د البن(

وقد ُعرضت عليـه  . نظر فريق العمل التعاوين يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل           -٨
واقترحت الرئيسة أن يبدأ فريق العمل التعاوين مبعاجلـة         . FCCC/AWGLCA/2010/13الوثيقة  

  .٥ و٤ من جدول األعمال متبوعاً بالبندين ٣البند 
. أكتـوبر / تـشرين األول   ٩قد جلسة عامة ختامية يف      واقترحت الرئيسة كذلك ع     -٩

 مـن   ٣واقترحت أيضاً تناول املسائل اإلضافية املتعلقة بتنظيم أعمال الدورة يف إطار البنـد              
  .ووافق فريق العمل التعاوين على تنظيم األعمال املقترح. جدول األعمال

  السادسةا يف دورتهإعداد نتائج لتقدميها إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمده  -ثالثاً   
عن عشرة للتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية 

  وبعده٢٠١٢العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عام  طريق
  ) من جدول األعمال٣البند (

 ٩ و ٤نظر فريق العمل التعاوين يف هذا البند يف جلستيه األوىل والثانية املعقودتني يف                -١٠
 ،FCCC/AWGLCA/2010/13وقد ُعرضت عليه الوثـائق  . أكتوبر، على التوايل /رين األول تش
 /FCCC/AWGLCA/2010 و ،FCCC/AWGLCA/2010/Misc.6و ،FCCC/AWGLCA/2010/14و

Misc.7.  
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ويف اجللسة األوىل، دعت الرئيسة األطراف إىل عرض نتائج املبادرات اليت قامت هبا               -١١
يت فريق العمل التعاوين احلادية عشرة والثانية عشرة، واليت هلا صلة           يف الفترة الفاصلة بني دور    

وقدم طرفـان معلومـات عـن       . مباشرة باملفاوضات اجلارية يف إطار فريق العمل التعاوين       
املندوبني علـى   ) املكسيك(وأطلع السيد لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا        . املبادرات احلديثة 

 من أجل جناح الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف وعلـى           األنشطة املنفَّذة لتيسري العمل   
  .الترتيبات اجلارية للقيام مبزيد من املبادرات

فق فريق العمل التعاوين على إنشاء فريق اتصال لدورته الثانية          تويف اجللسة نفسها، ا     -١٢
  . من جدول األعمال، ترأسه رئيسة فريق العمل التعاوين٣بالبند معين عشرة، 

وجَّهت الرئيسة انتباه املندوبني إىل املرفق األول ملذكرة السيناريو اليت أعدهتا، وهو            و  -١٣
أعمال فريق  أسفرت عنه   املرفق الذي يتضمن حتليالً للقضايا الواردة يف النص التفاوضي الذي           

  . العمل التعاوين يف دورته احلادية عشرة واقتراحات للسري قدماً يف املفاوضات
ئيسة املندوبني بعزمها على بدء التماس آراء أفرقة التفاوض بشأن عناصر           وأبلغت الر   -١٤

فريق العمل التعاوين اليت سُتعرض على مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة            أعمال  نتائج  
  . لكي يعتمدها

واتفق فريق العمل التعاوين على أن يعقد نائب رئيسة الفريق مشاورات غري رمسيـة                -١٥
األطـراف  (اليت سبق أن أثارهتا األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة            بشأن القضايا   

اقتصاد السوق واألطراف املدرجـة يف      حنو  اليت متر مبرحلة انتقالية     ) املدرجة يف املرفق األول   
  .املرفق األول اليت اعترف مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة

مشاورات غري رمسية بشأن اقتـراح      عقد  ه ستُ وأعلنت رئيسة فريق العمل التعاوين أن       -١٦
من األطراف ملعاجلة القضايا اليت هي موضع اهتمام مشترك بـني فريـق االلتزامـات               مقدم  

قوم بدور  سي) مجهورية كوريا ( سونغ   -وأن السيد شني يون     التعاوين  اإلضافية وفريق العمل    
  .فريق العمل التعاويناحلادية عشرة لكما كان احلال يف الدورة ذه املشاورات امليسِّر هل

 ٧٧ل باسم جمموعة ا  منهم ممثل    طرفاً ببيانات،    ١٢ويف اجللسة األوىل أيضاً، أدىل ممثلو         -١٧
والصني، وثاٍن باسم اجملموعة األفريقية، وثالث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، ورابـع             

اء فيه، وسادس باسـم     باسم أقل البلدان منواً، وخامس باسم االحتاد األورويب والدول األعض         
اجملموعة اجلامعة، وسابع باسم جمموعة السالمة البيئية، وثامن باسم مثانية أطراف من منظومة             
التكامل ألمريكا الوسطى، وتاسع باسم مخسة أطراف من التحالف البوليفـاري لـشعوب             

باسم سبعة أطراف وممثل باسـم      أمريكا الالتينية، وعاشر باسم جامعة الدول العربية، وممثل         
وأُديل بيانات أيضاً باسم املنظمـات غـري        . عشرة أطراف من جلنة غابات أفريقيا الوسطى      

احلكومية لقطاع األعمال والصناعة، واملنظمات غري احلكومية البيئيـة، واملنظمـات غـري             
ات، احلكومية للمزارعني، ومنظمات الشعوب األصلية، وسلطات احلكـم احمللـي والبلـدي           

واملنظمات غري احلكومية للنقابات العمالية، واملنظمات غري احلكومية للشباب، واملنظمـات           
  .غري احلكومية النسائية واملعنية بشؤون اجلنسني
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أكتوبر، قدمت رئيسة فريق العمـل      / تشرين األول  ٩ويف اجللسة الثانية املعقودة يف        -١٨
شاوراهتا مع أفرقة التفاوض بشأن العناصر املمكنة       عن نتائج م   )١(التعاوين إىل املندوبني تقريراً   

لنتائج أعمال فريق العمل التعاوين املقرر تقدميها إىل الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطـراف              
وأشـارت الرئيـسة يف     .  أعاله ١٤لكي يعتمدها على حنو ما سبقت اإلشارة إليه يف الفقرة           

تائج يف التوصل من كانكون إىل نجود رغبة مشتركة تقريرها إىل أنه تبيَّن يف أثناء مشاوراهتا و
نطوي على حكم مسبق بشأن إمكانيات حتقيق       متوازنة يف مجيع عناصر خطة عمل بايل وال ت        

وتضمن تقرير الرئيسة أيضاً قائمـة تـشمل        . ُملزمة قانوناً وتلتزم بالنهج ذي املسارين     نتائج  
  .ها مبستوى مماثل من التفصيلينبغي معاجلتالنتيجة واليت العناصر املمكنة هلذه 

ودعت الرئيسة السيد لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا إىل تقدمي تقرير عن نتـائج                -١٩
سة الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، بشأن ئياملشاورات اليت أجرهتا املكسيك بوصفها ر  

كول كيوتـو   من خطة عمل بايل وااللتزامات مبوجب بروتو      ‘ ١‘)ب(١االرتباط بني الفقرة    
وبشأن كيفية ضمان أال ينطوي اعتماد نتائج تتخذ شكل القرارات يف كانكون على حكـم            

وأبلغ الـسيد دي ألبـا غونغـورا        . مسبق على هدف وضع نتائج ُملزمة قانوناً يف املستقبل        
املندوبني بأنه نظراً لضيق الوقت املتاح، مل يتسن التشاور مع مجيع األطراف وأن املشاورات              

  .ر يف الدورة الثالثة عشرة لفريق العمل التعاوينستستم
وأبلغت الرئيسة املندوبني بأن النص التفاوضي الناتج عن أعمال فريق العمل التعاوين              -٢٠

، سُيعرض على فريق    FCCC/AWGLCA/2010/14 يف دورته احلادية عشرة، والوارد يف الوثيقة      
رئيسة املندوبني كـذلك بـأن مـشاريع        وأبلغت ال . العمل التعاوين يف دورته الثالثة عشرة     

النصوص ومذكرات امليّسرين الصادرة يف أثناء الدورة الثانية عشرة لفريق العمـل التعـاوين              
سُتجمَّع، بصيغتها املعدَّلة يف أثناء االجتماع، يف وثيقة معلومات لعرضها على فريق العمـل              

  . لينظر فيهاالتعاوين يف دورته الثالثة عشرة
ــ  -٢١ ــوثيقتني  ويف اجلل ــدوبني إىل ال ــاه املن ــسة انتب ــت الرئي ــسها، وجَّه سة نف

FCCC/AWGLCA/2010/Misc.6/Add.1 و Add.2       اللتني تتضمنان اآلراء الواردة من األطراف 
  . يف أثناء الدورة الثانية عشرة لفريق العمل التعاوين

صال املشار  ويف اجللسة نفسها، شكرت الرئيسة املندوبني الذين دعموا عمل فريق االت            -٢٢
  .  أعاله بتيسري العمل املتعلق بالنص التفاوضي يف أفرقة الصياغة غري الرمسية١٢إليه يف الفقرة 

تائج املشاورات غري الرمسية اليت قام نائب الرئيسة بـدور          نالرئيسة كذلك   عرضت  و  -٢٣
  . أعاله١٥النحو املشار إليه يف الفقرة امليسر فيها على 

بشأن اقتراح من   عقدت   نتائج املشاورات غري الرمسية اليت       الرئيسة كذلك عرضت  و  -٢٤
األطراف يدعو إىل معاجلة القضايا اليت هي موضع اهتمام مشترك بـني فريـق االلتزامـات                

  . أعاله١٦اإلضافية وفريق العمل التعاوين، املشار إليها يف الفقرة 
__________ 

)١( >http://unfccc.int/resource/docs/awglca/possible_elements_of_the_cancun_outcome.pdf<. 
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 حتدث باسـم حتـالف    طرفاً، منهم ممثل  ٣٠ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو         -٢٥
 والصني، وممثل باسم أقل البلدان منـواً،        ٧٧ لالدول اجلزرية الصغرية، وثالثة باسم جمموعة ا      

وممثل باسم اجملموعة األفريقية، وممثل باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، وممثل باسم        
موعة السالمة البيئية، وممثل جامعة الدول العربية، وممثل باسم اجملموعة اجلامعة، وممثل باسم جم 

باسم مثانية أطراف، منها سبعة أطراف من التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينيـة،              
  .باسم عشرة أطرافثل ومم

  مسائل أخرى  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٤البند (

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

  تقرير الدورة  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

نظر فريق العمل التعاوين، يف جلسته الثانية، يف مشروع التقرير املتعلق بأعمال دورته               -٢٧
ويف اجللسة نفسها، أذن فريق العمل التعاوين، بناًء على اقتراح من           . )٢(الثانية عشرة واعتمده  

  .من الرئيسةالرئيسة، للمقرر باستكمال تقرير الدورة، مبساعدة من األمانة وتوجيه 

  الدورةاختتام   -سادساً  
 يف اجللسة الثانية لفريق العمل التعاوين، أعربت الرئيسة عن تقديرها لألطراف ملا قدمته              -٢٨

  .الدورة الثانية عشرة لفريق العمل التعاويناختتام من دعم وأظهرته من ثقة وأعلنت 

__________ 

)٢( FCCC/AWGLCA/2010/L.5. 
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  املرفق

عين بالعمل التعـاوين    الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص امل          
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته الثانية عشرة

  الوثائق اليت أُعدت للدورة    
FCCC/AWGLCA/2010/12 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/AWGLCA/2010/13 الرئيسمذكرة مقدمة من. مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة الثانية عشرة   
FCCC/AWGLCA/2010/14 مذكرة مقدمة من األمانة. نص تفاوضي  
FCCC/AWGLCA/2010/Misc.6 

and Add.1 and 2 

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.7 Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 of the Bali 

Action Plan. Submissions from intergovernmental organizations 

FCCC/AWGLCA/2010/L.5            مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل
 مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته الثانية عشرة

  الوثائق األخرى املعروضة على الدورة
FCCC/AWGLCA/2010/11     بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب       تقرير الفريق العامل املخصص املعين 

 ٦ إىل   ٢االتفاقية عن دورته احلادية عشرة، املعقودة يف بون يف الفتـرة مـن              
  ٢٠١٠أغسطس /آب

FCCC/AWGLCA/2009/17            تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب
 ١٥ إىل   ٧اغن يف الفترة مـن      االتفاقية عن دورته الثامنة، املعقودة يف كوبنه      

  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
 FCCC/CP/2009/11و Add.1             تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة عشرة، املعقودة يف كوبنـهاغن يف

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

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
        


