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 طارية بشأناالتفاقية اإل
  تغري املناخ

  لتزامات اإلضافية لألطرافالفريق العامل املخصص املعين باال
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  احلادية عشرةالدورة 
  ٢٠١٠أبريل / نيسان١١-٩بون، 
  جدول األعمال املؤقتمن ) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  دول األعمال املؤقت وشروحهج    

  *يمذكرة مقدمة من األمني التنفيذ    

  جدول األعمال املؤقت  –أوالً   
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

  .النظر يف االلتزامات اإلضافية املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو  -٣
  .٢٠١٠برنامج العمل لعام   -٤
  .مسائل أخرى  -٥
  .تقرير الدورة  -٦
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  اخللفية  -ثانياً   
وافق الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق             -١

يف دورته الرابعة املستأنفة على     ) فريق االلتزامات اإلضافية  (جب بروتوكول كيوتو    األول مبو 
أن مهمته الرئيسية يف دورتيه السابعة والثامنة تتمثل يف إحالة نتائج عمله إىل مؤمتر األطراف               

، )اجتماع األطـراف /مؤمتر األطراف (العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        
  .)١(مسة، بقصد اعتمادهايف دورته اخلا

 إىل فريق االلتزامـات  ٥-م أإ/١اجتماع األطراف يف مقرره  /وطلب مؤمتر األطراف    -٢
اجتمـاع  / ليعتمدها مؤمتر األطـراف    ١-م أإ /١ للمقرر   وفقاًاإلضافية أن يقدم نتائج أعماله      

  .األطراف يف دورته السادسة
عـشرة ومـؤمتر    مـؤمتر األطـراف يف دورتـه اخلامـسة          كل من   وقرر مكتب     -٣

اجتماع األطراف يف دورته اخلامـسة، يف االجتمـاع األول الـذي عقـده يف               /األطراف
عقد الدورة احلادية عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية يف بـون بأملانيـا يف             ، أن تُ  ٢٠١٠ عام

، باالقتران مع الدورة التاسـعة للفريـق العامـل          ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١١ إىل   ٩الفترة من   
  ).فريق العمل التعاوين(عين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية املخصص امل

  شروح جدول األعمال املؤقت  - ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -١  
 ٩سيفتتح الرئيس الدورة احلادية عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية يـوم اجلمعـة               -٤

  .، يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا٢٠١٠أبريل /نيسان

  املسائل التنظيمية   -٢  

  إقرار جدول األعمال  )أ(  
ا ُتدعى األطراف إىل اإلدالء مب    سو .سُيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره       -٥

  . بعد إقرار جدول األعمالترغب فيه من بيانات عامة
FCCC/KP/AWG/2010/1 مذكرة مقدمة من . جدول األعمال املؤقت وشروحه

 األمني التنفيذي

__________ 

 ).ج(٢٢، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيقة  )١(
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  ظيم أعمال الدورةتن  )ب(  
 (FCCC/KP/AWG/2010/2)أعد رئيس فريق االلتزامات اإلضافية مـذكرة         :اخللفية  -٦

وُيرجى من أعضاء الوفود االطـالع علـى مـذكرة           .بشأن سيناريو الدورة احلادية عشرة    
  .السيناريو ألخذ علم مبزيد من املعلومات واملقترحات املتعلقة بتنظيم أعمال الدورة

 .أبريل/ نيسان ٩يق االلتزامات اإلضافية جلسة عامة مفتوحة يوم اجلمعة         وسيعقد فر   -٧
ويرجى من ممثلي الوفود     .وسيطلب الرئيس أن ُيدىل ببيانات باسم جمموعات الدول األطراف        

إجياز بياناهتم الشفوية إىل أقصى حد ممكن وتقدمي نسخة ورقية إىل موظفي املؤمترات سـلفاً               
كما يرجى من الراغبني يف تقدمي بيانات خطية لتوزيعها على  .وينيلتيسري عمل املترمجني الشف  

  .مجيع املندوبني إحضار نسخ منها
وُتدعى األطراف إىل الرجوع إىل اللمحة العامة عن الدورة الـيت تـرد يف املوقـع                  -٨

أثناء وإىل الربنامج اليومي الذي ُينشر  الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ   
  . لالطالع على اجلدول الزمين املفصل واحملدَّث ألعمال فريق االلتزامات اإلضافية،الدورة

وكانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أوصت، يف دورهتا الرابعة والعشرين، بأن تنتـهي               -٩
اجللسات عادة يف موعد أقصاه الساعة السادسة مـساء لكنـها أجـازت، يف الظـروف                

وسـُتنظَّم دورة فريـق      .ستمر اجللسات إىل الساعة التاسعة كحد أقـصى       االستثنائية، أن ت  
  .لتلك التوصية وفقاًااللتزامات اإلضافية هذه 

سُيدعى أعضاء فريق االلتزامات اإلضـافية إىل االتفـاق علـى تنظـيم              :اإلجراء  -١٠
  .الدورة أعمال

FCCC/KP/AWG/2010/2       ذكرة م. مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة احلادية عشرة
 مقدمة من الرئيس

  انتخاب أعضاء املكتب  )ج(  
توقع من فريق االلتزامات اإلضافية أن ينتخب رئيسا له ونائـب رئـيس             ُي :اخللفية  -١١

، )٢( من مشروع النظام الداخلي املطبق     ٢٧ من املادة    ٥وعمال بالفقرة   . ٢٠١٠ لعام   ومقرراً
ها من بني    من االتفاقية رئيسَ   ١٠ و ٩تني   املنشأة مبوجب املاد   تلكنتخب أية هيئة فرعية غري      َت

وتنص املـادة    .ممثلي األطراف احلاضرين يف الدورة، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك           
 على أن كل هيئة فرعية تنتخب نائب رئيسها ومقررهـا وأن أعـضاء املكتـب                 أيضاً ٢٧

همة ألكثر من واليتني متتاليتني      ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل، على أال يتولوا امل        وفقاًُينتخبون  
  .مدة كل منهما سنة واحدة

__________ 

 .FCCC/CP/1996/2الوثيقة  )٢(
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 للممارسة املعمول هبا، جتري املشاورات املتعلقة بانتخاب أعضاء املكتـب           وفقاًو  - ١٢
اجتمـاع  /حتت إشراف رئيس مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة ومؤمتر األطـراف           

 يف االعتبـار    ٧- أ م/٣٦قـرر   وتدعى األطراف إىل وضع امل    . األطراف يف دورته اخلامسة   
وإيالء اهتمام لتعيني نساء يف املناصب االنتخابية لكل هيئـة تنـشأ مبوجـب االتفاقيـة                

وسيبقى أعضاء مكتب فريق االلتزامات اإلضافية احلاليون        .برتوكول كيوتو امللحق هبا     أو
  .يف مناصبهم إىل حني انتخاب من سيخلفهم

 سيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل انتخاب رئيسه        بعد إمتام املشاورات،   :اإلجراء  -١٣
  .ونائب الرئيس واملقرر

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

، إىل فريق   ٥-م أإ /١ للمقرر   وفقاًاجتماع األطراف،   /طلب مؤمتر األطراف   :اخللفية  -١٤
اجتماع / إىل مؤمتر األطراف   ١-م أإ /١ للمقرر   وفقاًاللتزامات اإلضافية أن يقدم نتائج عمله       ا

األطراف يف دورته السادسة ليعتمدها، وأن يواصل عمله استنادا إىل مشروع النص املقـدم              
  .اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/كجزء من تقرير دورته العاشرة إىل مؤمتر األطراف

تقرير فريق االلتزامات اإلضافية بشأن دورته العاشرة، الـذي يتـضمن           وقد صدر     -١٥
اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة لينظر فيها       /مشاريع املقررات املقدمة إىل مؤمتر األطراف     

  .FCCC/KP/AWG/2009/17ويعتمدها، يف وثيقة حتمل الرمز 
أن ُيختـتم   كيفية ضمان   وسيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل النظر يف        : اإلجراء  -١٦

حلاجـة إىل أي رأي  ، مبا يف ذلك ا   الباقيةميع املسائل   جب املتعلقالعمل   ٢٠١٠حبلول هناية عام    
 . تقين لدعم عمله

FCCC/KP/AWG/2009/17          تقرير الفريق العامل املخـصص املعـين بااللتزامـات
اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب        

دورته العاشـرة، املعقـودة يف      عن  بروتوكول كيوتو   
ــن   ــرة م ــهاغن يف الفت ــانون ١٥ إىل ٧كوبن  ك

 ٢٠٠٩ديسمرب /األول

  ٢٠١٠برنامج العمل لعام   -٤  
رئيس فريق االلتزامات اإلضافية ورئيس فريق العمل التعـاوين         كل من   دعا   :اخللفية  -١٧

ماع إضـايف    بشأن مدى احلاجة إىل وقت اجت      آراءهابصورة مشتركة األطراف إىل أن تقدم       
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عت الورقات الـواردة يف وثيقـة متفرقـات         وقد ُجمّ . )٣(٢٠١٠خيصص للفريقني يف عام     
  .)٤(بالدورة خاصة
من أجل ضمان متكن فريق االلتزامات اإلضافية من تقدمي نتائج عملـه إىل              :اإلجراء  -١٨

يف والبـت  فريق إىل النظـر  الاجتماع األطراف يف دورته السادسة، سيدعى   /مؤمتر األطراف 
  .عدد الدورات الالزمة ومدهتايف  و٢٠١٠وتنظيم عمله يف عام  طرائق

FCCC/KP/AWG/2010/MISC.1– 

FCCC/AWGLCA/2010/MISC.1 

Views on the need for additional meeting time 

for the Ad Hoc Working Group on Further 

Commitments for Annex I Parties under the 

Kyoto Protocol and the Ad Hoc Working Group 

on Long-term Cooperative Action under the 

Convention, and on organization of work of the 

Ad Hoc Working Group on Long-term 

Cooperative Action under the Convention.  

Submissions from Parties 

  مسائل أخرى  -٥  
  .ذا البند أي مسائل أخرى تنشأ يف أثناء الدورةبحث يف إطار هسُت  -١٩

  تقرير الدورة  -٦  
سيجري إعـداد مشروع تقرير بشأن أعمال الدورة احلادية عشرة لكـي            :اخللفية  -٢٠

  .يعتمـده فريق االلتزامات اإلضافية يف هناية الدورة
اإلذن سُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل اعتماد مـشروع التقريـر و           :اإلجراء  -٢١

  . الرئيس ومبساعدة من األمانةوفق توجيهاتللمقرِّر باستكمال التقرير 

 

__________ 

)٣ ( >pdf.20100202_note_information/pdf/application/notifications/observers_and_parties/files/int.unfccc://http<.  

)٤( FCCC/KP/AWG/2010/MISC.1–FCCC/AWGLCA/2010/MISC.1. 
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  مرفق

وثائق معروضة على الفريق العامل املخـصص املعـين بااللتزامـات               
اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو         

  يف دورته احلادية عشرة
  الوثائق املُعدَّة للدورة

FCCC/KP/AWG/2010/1 مذكرة مقدمة من . جدول األعمال املؤقت وشروحه
 األمني التنفيذي

FCCC/KP/AWG/2010/2 مذكرة . مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة احلادية عشرة
 مقدمة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2010/MISC.1– 

FCCC/AWGLCA/2010/MISC.1 

Views on the need for additional meeting time for the 

Ad Hoc Working Group on Further Commitments for 

Annex I Parties under the Kyoto Protocol and the Ad 

Hoc Working Group on Long-term Cooperative 

Action under the Convention, and on organization of 

work of the Ad Hoc Working Group on Long-term 

Cooperative Action under the Convention.  

Submissions from Parties 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

FCCC/KP/AWG/2009/17 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب بروتوكـول

 الفترةعن دورته العاشرة، املعقودة يف كوبنهاغن يف      كيوتو  
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٧من 

FCCC/KP/CMP/2009/21 and Add.1 Report of the Conference of the Parties serving as the 

meeting of the Parties to the Kyoto Protocol on its 

fifth session, held in Copenhagen from 7 to 19 

December 2009 

        


