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(A)     GE.09-70101    140409    140409 

  العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطرافالفريق 
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو    

   السابعةالدورة
    ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩بون، 
  من جدول األعمال) ب(٥البند 

  الفريق العامل املخصص للنظر يفل ـذ برنامج عمـاملسائل األخرى الناشئة عن تنفي
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو لألطرافااللتزامات اإلضافية     

  احلراجةاستخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي و
  

   استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
   من الرئيسة استنتاجات مقترحمشاريع

الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق             وفقاً لربنامج عمل      - ١
 يف دورته السادسة املستأنفة، واصل الفريق ، وتبعاً لالستنتاجات اليت اعتمدها الفريقاألول مبوجب بروتوكول كيوتو

العامل مداوالته، مبا فيها املشاورات املعمقة، بشأن الكيفية اليت ميكن هبا عند االقتضاء معاجلة مـسألة التعـاريف                  
  .والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية لتناول مسألة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

الفريق العامل علماً باآلراء واملقترحات األخرى اليت قدمتها األطراف هبدف التوسع يف دراسـة              وأحاط    - ٢
اخليارات، والعناصر والقضايا الواردة يف املرفق الثالث من تقرير الفريق العامل عن اجلزء األول من دورته السادسة 

وأحاط علما أيـضاً بالدراسـة   . )١(سة املستأنفةويف املرفق الرابع من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته اخلام     
   .)٢(املستفيضة اليت أعدها رئيس الفريق العامل

                                                      

)١( FCCC/KP/AWG/2009/MISC.5و Add.1و Corr.1. 

)٢( FCCC/KP/AWG/2009/INF.1. 
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 ١وأشار الفريق العامل إىل أن التقدم الذي أحرز يف دورته السابعة يف املسائل املشار إليهـا يف الفقـرة             - ٣
والحظ ). ٢٠٠٩يونيه  /حزيران( الثامنة   أعاله، على النحو املبني يف املرفق، من شأنه أن ييسر مداوالته يف دورته            

أن املرفق ال يتناول مجيع املقترحات واخليارات اليت تقدمت هبا األطراف يف إسهاماهتا ويف أثناء املناقشات الـيت                  
، آراءها بـشأن    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول        ودعا  . جرت يف هذه الدورة   

  .املرفق قصد جتميعها يف وثيقة متنوعات لكي ينظر فيها الفريق العامل يف دورته الثامنة

ة،  أعاله يف دورته الثامن١ووافق الفريق العامل على مواصلة مداوالته بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة   - ٤
من مشاريع االستنتاجات املقرر اعتمادهـا يف       ) ب(٤يف الفقرة   يف سياق مداوالته بشأن نص الرئيس املشار إليه         

، مع مراعاة املرفق، واإلسهامات السابقة اليت قدمتها األطراف واملشار إليها           من جدول األعمال  ) ز(٥إطار البند   
  . أعاله٣  أعاله، واآلراء املشار إليها يف الفقرة٢يف الفقرة 

 أعاله، إذا اقتـضى     ٤وطلب الفريق العامل أن يكـون املرفق أساس نص الرئيس املشار إليه يف الفقرة                - ٥
احلال تناول التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية لتناول مسألة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام              

  .األراضي واحلراجة

ى تبادل املعلومات، ال سيما البيانات عند االقتضاء، قبل الدورة الثامنة وشجع الفريق العامل األطراف عل  - ٦
، من أجل فهم أفضل لآلثار املترتبة على اخليارات واملقترحات املتعلقة بتناول مسألة )يونيه/حزيران(للفريق العامل 

 دعا الفريق العامل األطراف وتيسرياً لتبادل املعلومات هذا،. استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
هـذه  وطلب إىل األمانـة أن تتـيح        . إىل األمانة معلومات ذات صلة على أساس طوعي وغري رمسي          إىل أن تقدم  

  .املعلومات على موقع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ على اإلنترنت

 -  -  -  -  - 

 


