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(A)     GE.09-70467    120609    120609 

  الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف         
  مبوجب بروتوكول كيوتو يف املرفق األولاملدرجة    

  الثامنةالدورة 
   ٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٢- ١بون، 

   من جدول األعمال)ب( و)أ(٣ند الب
  النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة 

   املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو   يف
   ٩اقتراح إدخـال تعـديالت علـى بروتوكـول كيوتـو عمـالً بـالفقرة               

   منه مقترحات مقدمة من األطراف بشأن املسائل املبينة يف برنامج ٣   من املادة 
  لفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامـات اإلضـافية لألطـراف              عمل ا 

     املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  يف املرفق األول االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة النظر يف 
   مبوجب بروتوكول كيوتو

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب           قام الفريق العامل املخصص للنظر        - ١
 يف دورته السادسة املستأنفةواستنتاجاته املعتمدة  لربنامج عمله ، وفقاً)الفريق العامل املخصص(بروتوكول كيوتو 
  : بالنظر فيما يلي،ودورته السابعة

  املدرجـة يف املرفـق األول   حجم ختفيضات االنبعاثات الـذي يـتعني أن حتققـه األطـراف             )أ(  
  بصورة إمجالية؛
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 مـن   ٤إسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول، بشكل فردي أو مجاعي، متشياً مـع املـادة                  )ب(  
  بروتوكول كيوتو، يف حجم ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول                  

  .بصورة إمجالية

من تقريره عـن دورتـه      ) ج(٤٩ل املخصص أيضاً يف مسائل أخرى حمددة يف الفقرة          ونظر الفريق العام    - ٢
  . )١(السادسة املستأنفة

  : كما يلي)٢(وأحاط الفريق العامل املخصص علماً باآلراء واملقترحات املقدمة من األطراف  - ٣

ـ             )أ(     و عمـالً   اآلراء واملقترحات األخرى املتعلقة مبقترح إدخال تعديالت على بروتوكـول كيوت
  ؛FCCC/KP/AWG/2008/8 منه، ونص بشأن املسائل األخرى املبينة يف الوثيقة ٣ من املادة ٩بالفقرة 

  آراء بشأن التحسينات املمكنة يف جمال االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع؛  )ب(  

ج الـيت   َهات العامة، والنُّ  آراء بشأن نطاق غازات الدفيئة، والقطاعات وفئات املصادر، والقياس          )ج(  
   ومسائل أخرى؛ ميكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية

اخليارات واملقترحات املتعلقة بتناول التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية ملعاجلـة             )د(  
  .مسألة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 FCCC/KP/AWG/2009/8 و FCCC/KP/AWG/2009/7ملخصص علماً بالوثيقتني    وأحاط الفريق العامل ا     - ٤
 منه،  ٣ من املادة    ٩اللتني تتضمنان، على التوايل، مقترحاً بإدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة             

  .FCCC/KP/AWG/2009/8 من الوثيقة و٤٩ونصاً يتعلق باملسائل املبينة يف الفقرة 

 ١لعامل املخصص بتبادل اآلراء فيما بني األطراف بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرتني     ورحب الفريق ا    - ٥
ووافق الفريق على مواصلة املناقشات بشأن هذه املسائل يف اجتماعه غري الرمسي الـذي سـيعقد يف                 .  أعاله ٢و

  .٢٠٠٩أغسطس / آب١٤- ١٠  الفترة

على مسؤوليته هو، وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني        ،  يعدودعا الفريق العامل املخصص رئيسه إىل أن          - ٦
  :األطراف، باالستناد إىل أعمال الفريق العامل املخصص يف دورته الثامنة، وذلك بشأن ما يلي

   منه؛٣ من املادة ٩التعديالت املقترحة على بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة   )أ(  

   على بروتوكول كيوتو؛املقترحةالتعديالت األخرى   )ب(  
                                                      

 .FCCC/KP/AWG/2008/8الوثيقة  )١(

ــائق  )٢(  Add.2و Add.1و FCCC/KP/AWG/2009/Misc.9و ؛Add.1 وFCCC/KP/AWG/2008/8الوثــــ
 .Add.1 وFCCC/KP/AWG/2009/Misc.13؛ وAdd.1و FCCC/KP/AWG/2009/Misc.11و FCCC/KP/AWG/2009/Misc.10و



FCCC/KP/AWG/2009/L.10 
Page 3 

مـن الوثيقـة    ) ج(٤٩األخـرى احملـددة يف الفقـرة        مشاريع مقـررات بـشأن املـسائل          )ج(  
  .FCCC/KP/AWG/2009/8و

  : أعاله٦وسلم الفريق العامل املخصص بأن الوثائق املشار إليها يف الفقرة   - ٧

  ؛تعرب عن مقترحات األطراف وآرائها ومناقشاهتا بطريقة شاملةجيب أن   )أ(  

ليس فيها حكم مسبق على حمتوى نتائج املفاوضات اجملراة يف سياق الفريق العامل املخـصص                 )ب(  
  .؛١- م أإ/١استجابة للمقرر 

ال تعكس وجود توافق آراء فيما بني األطراف بشأن احملتويات احملتملة لنتائج أعمـال الفريـق                  )ج(  
 بعد من جانب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع العامل املخصص أو بشأن شكلها أو هيكلها واعتمادها فيما

  األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة؛

ال تشكل نصاً للتعديل املقترح لربوتوكول كيوتو الذي يتعني قيام األمانة بإبالغ األطراف بـه                 )د(  
  . من الربوتوكول٢١ من املادة ٣ أو الفقرة ٢٠ من املادة ٢وفقاً للفقرة 

جع الفريق العامل املخصص األطراف على أن تتبادل، قبل اجتماعه غري الرمسي الـذي سـيعقد يف                 وش  - ٨
، اآلراء بشأن احلاجة احملتملة إىل معلومات وبيانات ترمي إىل تيسري فهـم             ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤- ١٠  الفترة

األراضي واحلراجة اليت ناقشها    استخدام  وتغيري  استخدام األراضي   عاجلة مسألة   األطراف آلثار اخليارات املتعلقة مب    
ودعا الفريق العامل املخصص األطراف إىل تقدمي املعلومات        . الفريق العامل املخصص ونظر فيها يف دورته الثامنة       

ذات الصلة إىل األمانة على أساس طوعي وغري رمسي، وطلب إىل األمانة أن تتيح هذه املعلومات علـى املوقـع                    
  .دة اإلطارية بشأن تغري املناخالشبكي التفاقية األمم املتح

 أعاله  ٦ووافق الفريق العامل على أن يكون النظر، يف الدورات القادمة، يف الوثائق املشار إليها الفقرة                  - ٩
وطلب إىل رئيسه تنقيح هذه الوثائق لكل دورة من دوراته ودوراتـه            . مع الطبيعة التكرارية لربنامج عمله    متشياً  

ى املناقشات اجملراة فيما بني األطراف يف هذه الدورات ويف االجتماع غري الرمسي للفريق              املستأنفة، باالعتماد عل  
ووافق الفريق العامل املخصص على أن ينظر، يف دورته التاسـعة، يف هـذه              . أغسطس/العامل املخصص يف آب   
الوثائق املنقحة متاحة    أخرى ذات صلة مقدمة من األطراف وطلب إىل األمانة أن جتعل             اًالوثائق املنقحة وأي ورق   

  .قبل دورته التاسعة بثالثة أسابيع على األقل

_ _ _ _ _ 

  

 


