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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف 
  مبوجب بروتوكول كيوتو يف املرفق األولاملدرجة 

  العاشرةلدورة ا
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥-٧كوبنهاغن، 

   املؤقت من جدول األعمال٣البند 
  لألطراف املدرجة يف املرفق األولالنظر يف االلتزامات اإلضافية 

  بروتوكول كيوتو مبوجب

  الوثائق الرامية إىل تيسري املفاوضات بني األطراف    

  * من الرئيسمذكرة    

  موجز
 املعـين   تتضمن هذه املذكرة الوثائق اليت أعّدها رئيس الفريق العامل املخـصص            

املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، مـن        بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف    
: وقد ُجّمعت هذه الوثائق يف أربع إضـافات هـي      . أجل تيسري املفاوضات بني األطراف    

   مـن  ٩ وتتضمن التعديالت املقترحة على بروتوكول كيوتو عمـالً بـالفقرة       ١اإلضافة  
 وتتضمن التعـديالت األخـرى املقترحـة علـى          ٢ول؛ واإلضافة    من الربوتوك  ٣املادة  

 وتضم جتميعاً للمقترحات بشأن عناصر مشاريع املقررات        ٣بروتوكول كيوتو؛ واإلضافة    
؛ FCCC/KP/AWG/2008/8من الوثيقة   ) ج(٤٩املتعلقة باملسائل األخرى احملددة يف الفقرة       

ألرقام اإلمجالية والفرديـة اخلاصـة       وتضم جتميعاً ملقترحات األطراف بشأن ا      ٤واإلضافة  
  .باألطراف املدرجة يف املرفق األول

  
__________ 

 املدة الفاصلة بني الدورة التاسعة للفريق العامـل         قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لتقدميها بسبب قصر          *  
  املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب بروتوكـول كيوتـو                

  .ودورته العاشرة

 FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.3  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
16 November 2009 
Arabic 
Original: English 



FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.3 

GE.09-64637 2 

  مقدمة  -أوالً   

  الوالية  -ألف   

وّجه الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق              -١
ةً إىل رئيسه   ، يف دورته الثامنة، دعو    )ملخصصاالفريق العامل   (األول مبوجب بروتوكول كيوتو     

  :)١(كي يعّد، على مسؤوليته الشخصية، وثائق لتيسري املفاوضات بني األطراف بشأن ما يلي
   منه؛٣ من املادة ٩التعديالت املقترحة على بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة   )أ(  
  التعديالت األخرى املقترحة على بروتوكول كيوتو؛  )ب(  
مـن  ) ج(٤٩خرى احملددة يف الفقـرة      مشاريع مقررات بشأن املسائل األ      )ج(  
  .FCCC/KP/AWG/2008/8الوثيقة 

  : أعاله١وسلّم الفريق العامل املخصص بأن الوثائق املشار إليها يف الفقرة   -٢
  تعرب عن مقترحات األطراف وآرائها ومناقشاهتا بصورة شاملة؛  )أ(  
يف سـياق  ال تنطوي على حكم مسبق على حمتوى نتائج املفاوضات اجملراة      )ب(  

  ؛١-م أإ/١الفريق العامل املخصص استجابة للمقرر 
ال تعكس وجود توافق آراء بني األطراف بشأن احملتويات احملتملة لنتـائج              )ج(  

أعمال الفريق العامل املخصص أو شكل هذه النتائج أو هيكلها ومن مث اعتمادها من جانب               
ــراف يف بروتو  ــاع األط ــفه اجتم ــل بوص ــراف العام ــؤمتر األط ــو م ــول كيوت   ك

  يف دورته اخلامسة؛) اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(
ال تشكل نصاً للتعديالت املقترحة على بروتوكول كيوتو اليت يـتعني أن              )د(  

   ٢١ مـن املـادة      ٣ أو الفقـرة     ٢٠ من املـادة     ٢حتيلها األمانة إىل األطراف وفقاً للفقرة       
  .من الربوتوكول

  نطاق املذكرة  -باء   
الوثائق الرامية إىل تيسري املفاوضات بني األطراف استناداً إىل عمـل الفريـق             أُعّدت    -٣

يونيه / حزيران ١٢ إىل   ١العامل املخصص يف دورته الثامنة املعقودة يف بون بأملانيا يف الفترة من             
 أجراها الفريق العامل املخـصص يف       وقد ُنقحت الوثائق باالستناد إىل املناقشات اليت      . ٢٠٠٩

  ، ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ١٤ إىل   ١٠ ري الرمسي املعقود يف بـون يف الفتـرة مـن          اجتماعه غ 

__________ 

)١( FCCC/KP/AWG/2009/9الفصل الثالث ،. 
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   ٩سـبتمرب إىل  / أيلـول ٢٨ويف دورته التاسعة املعقودة يف بانكوك بتايلنـد يف الفتـرة مـن       
  / تـشرين الثـاين    ٦ إىل   ١، ويف بارشلونا بإسبانيا يف الفترة من        ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

   .)٢(٢٠٠٩نوفمرب 
  :ت هذه الوثائق يف إضافات هلذه الوثيقة على النحو التايلوقد ُجّمع  -٤

تتضمن التعديـالت املقترحـة على بروتوكول كيوتو عمالً        و ١اإلضافة    )أ(  
   من الربوتوكول؛ ٣ من املادة ٩بالفقرة 

  تتضمن التعديالت األخرى املقترحة على بروتوكول كيوتو؛ و ٢اإلضافة   )ب(  
 للمقترحات بشأن عناصر مـشاريع املقـررات        تضم جتميعاً و ٣اإلضافة    )ج(  

، FCCC/KP/AWG/2008/8من الوثيقـة    ) ج(٤٩املتعلقة باملسائل األخرى احملددة يف الفقرة       
  :وهي موزعة على النحو التايل

  االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع؛: ملرفق األولا '١'
  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛: املرفق الثاين ' ٢'
قـاييس  غازات الدفيئـة والقطاعات وفئات املـصادر؛ وامل      : املرفق الثالث  '٣'

املوحدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون من االنبعاثات البشرية املنشأ          
  ؛ وغـري ذلـك مـن       لبواليعحبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة ا     

 ؛القضايا املنهجية

  ؛مسائل أخرى: املرفق الرابع '٤'
تضم جتميعاً ملقترحات األطراف بـشأن األرقـام اإلمجاليـة          و ٤اإلضافة    )د(  

  .والفردية اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول
وحييل الرئيس األطراف إىل مقترحات التعديالت على بروتوكول كيوتو املقدمـة مـن               -٥

، FCCC/KP/CMP/2009/2:  من الربوتوكـول، والـصادرة يف الوثـائق        ٢٠ادة  األطراف عمالً بامل  
FCCC/KP/CMP/2009/3، FCCC/KP/CMP/2009/4   ،FCCC/KP/CMP/2009/5   ،FCCC/KP/CMP/2009/6 ،
FCCC/KP/CMP/2009/7  ،FCCC/KP/CMP/2009/8  ،FCCC/KP/CMP/2009/9  ،FCCC/KP/CMP/2009/10 ،

FCCC/KP/CMP/2009/11، FCCC/KP/CMP/2009/12 ،FCCC/KP/CMP/2009/13 .  ومل ُتــدرج هــذه
اجتماع األطراف يزمـع    /املقترحات يف الوثائق الرامية إىل تيسري املفاوضات ألن مؤمتر األطراف         

  .النظر فيها يف دورته اخلامسة
 FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.2 يف الرجوع إىل الوثيقة      وقد ترغب األطراف أيضاً     -٦

مات املتعلقة باآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثـار           بشأن النظر يف املعلو   
__________ 

 .يرد يف املرفق ملخص للتنقيحات اليت أُدخلت على هذه الوثائق )٢(
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التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف            
 .املدرجة يف املرفق األول

امـات   اليت ميكن أن يتخذها الفريق العامل املخصص املعين بااللتز         اإلجراءات  -جيم   
  اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

قد يود الفريق العامل املخصص، متاشياً مع الطبيعة التكرارية لربنامج عمله، أن ينظر               -٧
  . يف هذه الوثائق بينما ميضي قدماً مبفاوضاته

ابعـة املـستأنفة،    وقد يود الفريق العامل املخصص أن يذكر بأنه وافق يف دورته الر             -٨
اجتماع /، على إحالة نتائج عمله إىل الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف         ١-م أإ /١عمالً باملقرر   

  .)٣(األطراف بقصد اعتمادها

__________ 

)٣( FCCC/KP/AWG/2007/5 ٢٢، الفقرة)ج.( 
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  مرفق

  )رمز الوثيقة(اإلضافة 

تنقيح بعد االجتماع غري الرمسي للفريق
العامل املخصص املعـين بااللتزامـات

رفـقاإلضافية لألطراف املدرجة يف امل    
األول مبوجب بروتوكول كيوتو املعقود

١٤ إىل ١٠يف بــون يف الفتــرة مــن 
  )رمز الوثيقة (٢٠٠٩أغسطس /آب

تنقيح بعد اجلزء األول من الدورة
التاسعة للفريق العامل املخـصص
ــافية ــات اإلض ــين بااللتزام املع
لألطراف املدرجة يف املرفق األول
مبوجب بروتوكول كيوتو املعقـود

٢٨ك يف الفتـرة مـن       يف بانكو 
ــشرين٩ إىل ســبتمرب/أيلــول  ت
)رمز الوثيقة (٢٠٠٩أكتوبر /األول

تنقيح بعد الدورة التاسعة املـستأنفة
للفريق العامـل املخـصص املعـين
بااللتزامــات اإلضــافية لألطــراف
املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب
بروتوكول كيوتو املعقودة يف بارشلونا

ــن  ــرة م ــش٦ إىل ٢يف الفت رين ت
  )رمز الوثيقة (٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
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