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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  الدورة العاشرة
   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥-٧كوبنهاغن، 

  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢لبند ا
  املسائل التنظيمية 

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه     

  *مذكرة من األمني التنفيذي    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً   
  .افتتاح الدورة  -١
  :تنظيميةالسائل امل  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

 يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب             النظر  - ٣
  .بروتوكول كيوتو

__________ 

قدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لتقدميها بسبب قصر الفترة الفاصلة بني الـدورة التاسـعة املـستأنفة                    *  
والدورة العاشرة  للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول       

 . مبوجب بروتوكول كيوتو
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تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق        -٤
األول مبوجب بروتوكول كيوتو إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف    

  .دورته اخلامسةيف بروتوكول كيوتو يف 
  .مسائل أخرى  -٥
  .التقرير املتعلق بالدورة  -٦
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  شروح جدول األعمال املؤقت   -ثانياً

  افتتاح الدورة  -١  
سيفتتح الرئيس الدورة العاشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية            -١

 كـانون   ٧ لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو يـوم االثـنني            
  .  يف مركز بيال بكوبنهاغن، الدامنرك٢٠٠٩ديسمرب /األول

  التنظيميةسائل امل  -٢  
  إقرار جدول األعمال  )أ(  

دعى األطـراف إىل اإلدالء     وسُت. هسـيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة إلقرار       -٢
  .ببيانات عامة بعد إقرار جدول األعمال

FCCC/KP/AWG/2009/15   مذكرة مـن األمـني     . قت وشروحه جدول األعمال املؤ
  التنفيذي

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
أن يعقـد   ،  )١( يف دورته السادسة املـستأنفة     ،قرر الفريق العامل املخصص   : اخللفية  -٣

، باالقتران بالدورة   ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ١٨ىل   إ ٧دورته العاشرة يف الفترة من      
ماع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو يف         اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت     

  . كوبنهاغن، الدامنرك
رئيس الفريق العامل املخصص لألطراف مذكرة سـيناريوهات تتـضمن          قد أتاح   و  -٤

  ).FCCC/KP/AWG/2009/16(مقترحات لتنظيم أعمال الدورة العاشرة 
ي وتدعى األطراف للرجوع إىل االستعراض العام للدورة املنشور يف املوقع الـشبك             -٥

لالتفاقية وتصفح الربنامج اليومي، الذي ينشر أثناء انعقاد الدورة، لالطالع على جدول زمين            
  .ث ألعمال الفريق العامل املخصصحّدمفصل وُم

 بـأن تنتـهي     ،)٢( يف دورهتا الرابعة والعـشرين     ،أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ   قد  و  -٦
ف استثنائية أن تـستمر حـىت       ، ولكن جيوز يف ظرو    ٠٠/١٨اجللسات عادة حبلول الساعة     

  . وستنظم الدورة وفقاً لذلك.  كحٍد أقصى٠٠/٢١الساعة 

__________ 

)١( FCCC/KP/AWG/2008/8 ٤٦، الفقرة)د.( 

)٢( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 
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ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية اختصار بيانـاهتم الـشفوية قـدر               -٧
  . ويرجى من الراغبني يف تقدمي بيانات مكتوبة إحضار نسخ منها لتوزيعها. اإلمكان

تنظـيم  أعمـال     هنـج    إىل املوافقة على      املخصص دعى الفريق العامل   سيُ :اإلجراء  -٨
وسيقدم رئيس الفريق العامل املخصص اقتراحات من أجل التقدم يف العمل يف أفرقة             . الدورة

املساعدة يف املضي قُدماً يف النظر يف الوثائق اليت أعدت          غرض  باالتصال واألفرقة غري الرمسية     
على نتائج أعمـال الفريـق العامـل         اتفاق   إىل،  ١-م أإ /١للمقرر  للدورة، والتوصل، وفقاً    

العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       املخصص إلحالتها إىل مؤمتر األطراف      
  .)٣(اختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهنال

FCCC/KP/AWG/2008/8           تقرير الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية
ول مبوجب بروتوكول كيوتو عن     لألطراف املدرجة يف املرفق األ    

أعمال دورته السادسة املستأنفة، املعقودة يف بوزنان يف الفترة من          
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١

FCCC/KP/AWG/2009/15 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 
FCCC/KP/AWG/2009/16     مـذكرة مـن   . مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة العاشـرة

  الرئيس

  النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو  -٣  
 علـى أن    ،)٤( يف دورته السادسة املـستأنفة     ، وافق الفريق العامل املخصص    :اخللفية  -٩

 إلدخـال   يسعى يف دورته العاشرة إىل النظر يف القضايا املتصلة بالقواعد والطرائـق املتبعـة             
 من جدول أعمال دورته السادسة، فضالً عـن         ٥ و ٤ و ٣حتسينات ممكنة فيما يتعلق بالبنود      

مشاريع مقررات أو    من جدول األعمال، وأي      ٧نص بشأن البند    مواصلة النظر يف مشروع ال    
  :فيما يلي نص بنود جدول األعمال املذكورةو. مشاريع تعديالت

 خفض االنبعاثات وحتديد طرق زيـادة       حتليل سبل بلوغ أهداف   : ٣البند    )أ(  
  فعاليتها ومسامهتها يف التنمية املستدامة؛

  النظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة؛: ٤البند   )ب(  
النظر يف املعلومـات املتعلقـة بالنتـائج البيئيـة واالقتـصادية            : ٥البند    )ج(  

لـى األدوات والـسياسات   واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتـب ع   
  والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول؛

__________ 

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

)٤( FCCC/KP/AWG/2008/8 ٦٠، الفقرة)د.( 
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  .النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول: ٧البند   )د(  
 على اعتماد اسـتنتاجات     ٢٠٠٩العامل املخصص لعام    عمل الفريق   وينص برنامج     -١٠

ات الذي يتعني أن حتققه إمجاالً األطراف املدرجة يف املرفـق           بشأن حجم ختفيضات االنبعاث   
 منفردة أو جمتمعة، يف حجم هـذه التخفيـضات يف           ،سامهة هذه األطراف  ، وبشأن م  األول

ال تزال موضـع    املسائل  ونظراً ألن هذه    . الدورتني السابعة والثامنة للفريق العامل املخصص     
فريق العامل املخـصص بـشأن االلتزامـات    عمال أالنظر، ونظراً ألمهيتها يف استكمال     

مـن بـني    فستكون املناقشات اإلضـافية     ،  اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول     
  .  الدورة العاشرةاألولويات يف

مـشاريع  ما يتصل بذلك مـن  إعداد إىل دعى الفريق العامل املخصص   سيُ :اإلجراء  -١١
  .النظروضوعات قيد املتعلقة باملاملقررات أو مشاريع التعديالت 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.3      وثائق أعدت لتيسري املفاوضات بني األطـراف .
  مذكرة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.1/Rev.2      وثائق أعدت لتيسري املفاوضات بني األطـراف .
تعـديالت  . إضافة منقحة . مذكرة من الرئيس  

مقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتـو عمـالً        
   منه٣ من املادة ٩بالفقرة 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2      وثائق أعدت لتيسري املفاوضات بني األطـراف .
تعديالت أخـرى   . إضافة. مذكرة من الرئيس  

  دخاهلا على بروتوكول كيوتومقترح إ
FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.3        وثائق أعدت لتيسري املفاوضات بـني األطـراف .

مـشاريع  .  إضـافة منقحـة    .مذكرة من الرئيس  
مقررات بشأن القضايا األخرى احملددة يف الفقـرة        

 FCCC/KP/AWG/2008/8من الوثيقة ) ج(٤٩

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2 أعدت لتيسري املفاوضات بني األطراف،     وثائق  .
جتميـع  . إضـافة منقحـة   . مذكرة من الرئيس  

للمقترحات اليت قدمتها األطـراف خبـصوص       
األرقام اإلمجالية والفردية لألطراف املدرجـة يف      

  املرفق األول
FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.2          النظر يف املعلومات املتعلقـة بالنتـائج البيئيـة

جتماعية، مبا يف ذلـك اآلثـار       واالقتصادية واال 
التبعية، اليت ميكن أن تترتـب علـى األدوات         
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والسياسات والتـدابري واملنـهجيات املتاحـة       
مـذكرة  . لألطراف املدرجة يف املرفـق األول     

  منقحة من الرئيس

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق              -٤  
 إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف      جب بروتوكول كيوتو   مبو األول

   دورته اخلامسةيفبروتوكول كيوتو 
 على أن تتمثـل     ، يف دورته الرابعة املستأنفة    ،وافق الفريق العامل املخصص   : اخللفية  -١٢

ف يف  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرا     يف أن حييل إىل مؤمتر       ٢٠٠٩إحدى مهامه لعام    
األطـراف  التزامات    يف نتائج أعمال الفريق العامل املخصص بشأن النظر      بروتوكول كيوتو   

يف  من بروتوكـول كيوتـو       ٣املادة  من   ٩املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية مبوجب الفقرة        
  .)٥(بغرض اعتمادهاخالل دورته اخلامسة لكي ينظر فيها الفترات الالحقة، 

فريق العامل املخصص إىل النظر يف نتائج أعمالـه، اسـتناداً إىل            دعى ال  سيُ :اإلجراء  -١٣
دعى وسـيُ .  من جدول األعمال   ٣املُدخالت املقدمة من أفرقة االتصال املنشأة يف إطار البند          

العامـل  الفريق العامل املخصص أيضاً إىل املوافقة على إحالة هذه النتائج إىل مؤمتر األطراف              
  . يف دورته اخلامسةوتوكول كيوتو بوصفه اجتماع األطراف يف بر

  مسائل أخرى  -٥  
  .ستعاجل يف إطار هذا البند أي مسائل أخرى تثار أثناء الدورة  -١٤

  التقرير املتعلق بالدورة  -٦  
ـ            عدُّ سيُ :اخللفية  -١٥  لمشروع تقرير عن أعمال الدورة العاشرة ليعتمده الفريـق العام

  . املخصص يف هناية الدورة
دعى الفريق العامل املخصص إىل أن يعتمد مشروع التقرير وأن يـأذن             سيُ :اإلجراء  -١٦

  .للمقرر باستكمال التقرير بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

__________ 

)٥( FCCC/KP/AWG/2007/5 ، ٢٢الفقرة)ج.( 
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  املرفق

االلتزامات اإلضافية  املعين ب الوثائق اليت أعدت للفريق العامل املخصص           
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الوثائق اليت أعدت للدورة    
  

FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.3       وثائق أعدت لتيسري املفاوضات بني األطـراف .
  مذكرة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.1/Rev.2       وثائق أعدت لتيسري املفاوضات بني األطـراف .
تعـديالت  . إضافة منقحة . مذكرة من الرئيس  

ـ        الً مقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتـو عم
   منه٣ من املادة ٩بالفقرة 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2       وثائق أعدت لتيسري املفاوضات بني األطـراف .
تعديالت أخـرى   . إضافة. مذكرة من الرئيس  

  مقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.3        وثائق أعدت لتيسري املفاوضات بـني األطـراف .

مـشاريع  .  إضـافة منقحـة    .سمذكرة من الرئي  
مقررات بشأن القضايا األخرى احملددة يف الفقـرة        

 FCCC/KP/AWG/2008/8من الوثيقة ) ج(٤٩

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2      ،وثائق أعدت لتيسري املفاوضات بني األطراف .
جتميـع  . إضـافة منقحـة   . مذكرة من الرئيس  

للمقترحات اليت قدمتها األطـراف خبـصوص       
ام اإلمجالية والفردية لألطراف املدرجـة يف       األرق

  املرفق األول
FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.2          النظر يف املعلومات املتعلقـة بالنتـائج البيئيـة

واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلـك اآلثـار        
التبعية، اليت ميكن أن تترتـب علـى األدوات         
والسياسات والتـدابري واملنـهجيات املتاحـة       

مـذكرة  . املدرجة يف املرفـق األول    لألطراف  
  منقحة من الرئيس
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FCCC/KP/AWG/2009/15 األعمال املؤقت وشروحه، مذكرة مـن       جدول 
  األمني التنفيذي

FCCC/KP/AWG/2009/16        ،مذكرة سيناريوهات بشأن الـدورة العاشـرة
   من الرئيسمذكرة

  وثائق أخرى معروضة على الدورة
FCCC/KP/AWG/2009/14  ريق العامل املخصص املعين بااللتزامات     تقرير الف

اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول        
مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته التاسـعة       

 ٢٨املعقــودة يف بــانكوك، يف الفتــرة مــن 
 ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩سبتمرب إىل   /أيلول

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ إىل   ٢ويف برشلونة من    
٢٠٠٩ 

FCCC/KP/AWG/2008/8       تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات
اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول        
مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته الـسادسة       

 إىل  ١املستأنفة، املعقودة يف بوزنان يف الفترة من        
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.16 كرات مقدمة من األطرافمذ. تنظيميةالسائل امل  

        
  

  


