
 

(A)   GE.10-60418    290310    290310 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  احلادية عشرةالدورة 
  ٢٠٠١٠أبريل / نيسان١١-٩ ،بون

   املؤقتن جدول األعمالم) ب(٢البند 
 التنظيميةاملسائل 

  تنظيم أعمال الدورة

  ة عشرةيمذكرة سيناريوهات بشأن الدورة احلاد    

  *مذكرة مقدمة من الرئيس    

  مقدمة  -أوالً   
وافق الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق              -١

يف دورته الرابعة املستأنفة على أن      ) يق االلتزامات اإلضافية  فر(األول مبوجب بروتوكول كيوتو     
إىل مؤمتر األطراف العامـل       كانت تتمثل يف إحالة نتائج عمله      ٢٠٠٩مهمته الرئيسية يف عام     

، يف دورته   )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       
يق االلتزامات اإلضـافية هـذه النتـائج إىل مـؤمتر           وأحال فر  .)١(اخلامسة، بقصد اعتمادها  

اجتماع األطراف  /لكن مؤمتر األطراف   ؛)٢(اجتماع األطراف يف تقرير دورته العاشرة     /األطراف
املرفـق األول    مل يتمكن من التوصل إىل اتفاق بشأن االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف           

 ٥-م أإ /١مقـرره    جتماع األطـراف يف   ا/وطلب مؤمتر األطراف   .مبوجب بروتوكول كيوتو  
__________ 

  .تأخرة عن موعدها لعدم كفاية الوقت إلعداد صيغتها النهائية قبل األجل احملدد للوثيقةقُدِّمت هذه الوثيقة م  *  
 ).ج(٢٢، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/5 الوثيقة )١(
 .FCCC/KP/AWG/2009/17الوثيقة  )٢(
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 ليعتمـدها مـؤمتر     ١-م أإ /١فريق االلتزامات اإلضافية أن يقدم نتائج أعماله وفقا للمقرر           إىل
   .اجتماع األطراف يف دورته السادسة/األطراف

اجتماع األطراف يف وضع ميكنه من تقـدمي مزيـد مـن          /ومل يكن مؤمتر األطراف     -٢
وعمال بقرار اختذه مكتب . مات اإلضافية فيما يتعلق بتنظيم أعمالهاإلرشادات إىل فريق االلتزا

اجتمـاع األطـراف يف دورتـه       /مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة ومؤمتر األطراف       
اخلامسة، سُتعقد الدورة احلادية عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية يف بون بأملانيـا يف الفتـرة        

  .٢٠١٠أبريل / نيسان١١ إىل ٩ من

  الغرض من الدورة واملسائل التنظيمية  -ثانياً   
يود الرئيس أن يقترح ختصيص الدورة األوىل اليت سيعقدها فريق االلتزامات اإلضافية      -٣

 يف أعماله ولتمهيد الطريق ملا تبقى من األعمال اليت سـتجري             للمضي قدماً  ٢٠١٠يف عام   
  .٢٠١٠عام  يف
وسيدعو الرئيس إىل إجراء مناقشات      .امتنيوقد اتُّخذت الترتيبات لعقد جلستني ع       -٤

ومن أجل تسهيل هذه     . أعاله يف اجللسة العامة االفتتاحية     ٣بشأن االقتراح الوارد يف الفقرة      
وُسيدرج  .املناقشات، يعتزم الرئيس إجراء مشاورات غري رمسية مع األطراف قبل بدء الدورة           

تنتاجات الدورة اليت ستعتمد خالل      يف اس  ٢٠١٠االتفاق املتوصل إليه بشأن خطة عمل عام        
  .اجللسة اخلتامية

  املناقشات املواضيعية  -ألف   
، أكمل فريق االلتزامات اإلضافية أربع سنوات من        ٢٠٠٩ديسمرب  /يف كانون األول    -٥

والرابعـة   )٣(العمل، اليت ظل خالهلا يسترشد بربنامج عمله املتفق عليه يف دوراتـه الثانيـة             
، ركـز فريـق االلتزامـات       ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف الفترة    .)٥(ة املستأنفة  والسادس )٤(املستأنفة

  :اإلضافية عمله على املسائل التالية
حجم خفض االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه الدول األطراف املدرجة يف            )أ(  

  املرفق األول بصورة إمجالية وفردية؛
  االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع؛ )ب(  
  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ )ج(  

__________ 

 .١٧، الفقرة FCCC/KP/AWG/2006/4الوثيقة  )٣(
  .١٩، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيقة  )٤(
 .٦٠-٤١، الفقرات FCCC/KP/AWG/2008/8 الوثيقة )٥(
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املسائل املنهجية ذات الصلة، مبا فيها القدرة على إحداث االحترار العاملي،            )د(  
واملبادئ التوجيهية املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنيـة       وغازات الدفيئة اجلديدة،    

ية بتغري املناخ يف     الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعن      - لغازات الدفيئة 
  ؛٢٠٠٦عام 

االنعكاسات البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار اجلانبية، اليت           )ه(  
  .ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتخذة

رير وقد أحرز فريق االلتزامات اإلضافية تقدما يف هذه املسائل، وهو ما يتبني من التق              -٦
ويف هذا الـصدد، يـدعو       .اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة    /املقدم إىل مؤمتر األطراف   

 ٥الرئيس األطراف إىل أن تنظر يف أفضل السبل ملواصلة التقدم يف املسائل احملددة يف الفقـرة          
  :أعاله، هبدف مناقشة ما يلي

كيفية إمتام العمل املتعلق جبميع املسائل الباقية قبل موعد انعقـاد الـدورة              )أ(  
  اجتماع األطراف؛/السادسة ملؤمتر األطراف

تقييم مدى وجود حاجة إىل أي عمل تقين لدعم عمل فريق االلتزامـات              )ب(  
  .٢٠١٠اإلضافية يف عام 

 يف دورته التاسعة بشأن     ويف ضوء االتفاق الذي توصل إليه فريق االلتزامات اإلضافية          -٧
تبسيط جدول أعماله هبدف تركيز عمل الفريق، يقترح الرئيس االحتفاظ باملسائل املدرجـة             

النظر يف االلتزامات اإلضافية    " أعاله ضمن البند نفسه من جدول األعمال، وهو          ٥يف الفقرة   
  ".لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  ٢٠١٠ت عام ترتيبا -باء   
 وإحالـة  ٢٠١٠لكي يتسىن لفريق االلتزامات اإلضافية املضي قدما يف عمله يف عام    -٨

اجتماع األطراف يف دورته السادسة، سـيدعو       /ما يتوصل إليه من نتائج إىل مؤمتر األطراف       
  :الرئيس األطراف إىل أن تناقش ما يلي وتوافق عليه

  العمل؛الطرائق الالزم اتباعها للمضي قدما ب )أ(  
  .٢٠١٠العدد املناسب من الدورات يف عام  )ب(  

وفيما يتعلق بطرائق العمل، ُتذكَّر األطراف بأن فريق االلتزامات اإلضافية قد تقـدم               -٩
وأنشئ أيضا  . أعاله٥يف أعماله يف إطار ثالثة أفرقة اتصال تناولت املسائل املدرجة يف الفقرة 

نونية؛ لكن هذا الفريق مل جيتمع إال مرة واحدة يف عـام            فريق اتصال رابع لتناول املسائل القا     
وقد ترغب األطراف يف التفكري فيما إذا كان ينبغي مواصلة األخذ هبذا الترتيب أو              . ٢٠٠٩

  .اختاذ ترتيب آخر للعمل يسري إىل هناية السنة
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وفيما يتعلق بعدد الدورات، دعا رئيس فريق االلتزامات اإلضافية ورئـيس الفريـق      -١٠
) فريق العمل التعاوين  (ية  قلعامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفا        ا

األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن حاجة اهليئتني إىل وقت اجتماع إضايف، مبا يف ذلك عـدد                
وتباينت آراء األطراف بشأن عدد الدورات، وتراوح عدد         .الدورات احملتملة ومدهتا وتوقيتها   

رات اليت اعتربت األطراف أهنا الزمة بني دورتني وست دورات، وتراوحت املدة الـيت              الدو
  .)٦( أيام١٠و اعتربت الزمة لكل دورة بني مخسة أيام

  الوثائق  -جيم   
تبني الوثائق اليت أعدت من أجل تسهيل املفاوضات بني األطراف التقـدم الـذي                -١١

. )٧( حسبما اتفق عليه الفريق يف دورته الثامنـة        أحرزه فريق االلتزامات اإلضافية يف مناقشاته     
وقد أُدرجت آخر نسخة من هذه الوثائق يف مرفق بتقرير الدورة العاشرة لفريق االلتزامـات               

وطلب مـؤمتر   .اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/اإلضافية لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف   
ق االلتزامات اإلضافية أن يواصـل       إىل فري  ٥-م أإ /١اجتماع األطراف يف مقرره     /األطراف

  .عمله استنادا إىل مشروع النص املقدم كجزء من تقريره عن دورته العاشرة

وتذكَّر األطراف بأنه، تبعا لتوصية مقدمة من فريق االلتزامات اإلضافية، ناقش مؤمتر              -١٢
ه املناقـشة   اجتماع األطراف الوثائق يف دورته اخلامسة، لكن التقدم الناتج عن هذ          /األطراف

وقد ترغب األطراف يف النظر فيما إذا كان ينبغي إعداد وثائق منقحة             .ُيوثّق بصورة رمسية   مل
أو ورقات غري رمسية تبني التقدم احملرز يف بعض املسائل أو يف مجيع املسائل لينظر فيها فريـق   

  .االلتزامات اإلضافية يف دورته الثانية عشرة
        

__________ 

 .FCCC/KP/AWG/2010/MISC.1–FCCC/AWGLCA/2010/MISC.1الوثيقتان  )٦(
 .٢٣ و٢٠ و١٩، الفقرات FCCC/KP/AWG/2009/9 الوثيقة )٧(


