
 

(A)   GE.10-60699    060510    070510 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

طـراف  تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لأل           
دورته احلاديـة    عن   املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو      

  ٢٠١٠أبريل / نيسان١١ إىل ٩دة يف بون يف الفترة من وعشرة املعق
  احملتويات  

  الصفحة الفقـرات 
  ٢  ٣-١  ...................................) من جدول األعمال١البند (افتتاح الدورة   - أوالً  
  ٢  ١١-٤  ................................)األعمال من جدول ٢البند (املسائل التنظيمية   - ثانياً  

  ٢  ٥-٤  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٣  ٧-٦  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     
  ٣  ١١-٨  .............................................انتخاب أعضاء املكتب  - جيم     
النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول             -   ثالثاً

  ٤    .........................................) من جدول األعمال٣البند (كيوتو 
  ٤  ٢٩-١٢  .......................) من جدول األعمال٤البند  (٢٠١٠برنامج العمل لعام   - رابعاً  

  ٧  ٣٠  ..................................) من جدول األعمال٥البند (مسائل أخرى   - خامساً  
  ٧  ٣١  ...................................) من جدول األعمال٦البند (تقرير الدورة   - سادساً  

  ٨  ٣٢  ..............................................................اختتام الدورة  - سابعاً  
  مرفق  

 اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول        الوثائق املعدة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات      
  ٩  ...............................................مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته احلادية عشرة
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  افتتاح الدورة   - أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

ُعقدت الدورة احلادية عشرة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية             -١
) االلتزامـات اإلضـافية   فريق  (روتوكول كيوتو   لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب ب      

  .٢٠١٠أبريل / نيسان١١ إىل ٩ يف بـون بأملانيا، يف الفترة من (Maritim Hotel)بفندق ماريتيم 
) أنتيغوا وبربودا  (ي، السيد جون آش   االلتزامات اإلضافية وافتتح الدورة رئيس فريق       -٢

نائباً لـرئيس   ) النرويج(رالد دوفالند   بالسيد ها ورحَّب  .  جبميع األطراف واملراقبني   ورحب
  .مقرراً له) صربيا(يفتش جالفريق وبالسيد مريوسالف سباسو

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف         وذكّر الرئيس املندوبني بأن       -٣
ىل ، إ ٥-م أإ /١مقـرره   يف  ،  طلب) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف  (بروتوكول كيوتـو 

مـؤمتر   لكي يعتمدها    ١-م أإ /١مقرر  لل طبقا عملهأن يقدم نتائج     اإلضافيةفريق االلتزامات   
وذكّر الرئيس كذلك بـأن الـدورة األوىل        . يف دورته السادسة  اجتماع األطراف   /األطراف

 سُتخصص للمضي قدما يف عمله وحتديد خطـة         ٢٠١٠يف عام    لفريق االلتزامات اإلضافية  
  . ٢٠١٠ العمل للفترة املتبقية من عام

  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (

ل ـأبري/ نيسان ٩ي  ـدة ف ـويف اجللسة األوىل املعق   فريق االلتزامات اإلضافية    نظر    -٤
 تتـضمَّن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه           األمـني التنفيـذي   من   ُمقدمةيف مذكرة   

(FCCC/KP/AWG/2010/1).  
  :ويف اجللسة نفسها، أُقّر جدول األعمال كما يلي  -٥

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢
  إقرار جدول األعمال؛ )أ(   
  ؛تنظيم أعمال الدورة )ب(   
  .انتخاب أعضاء املكتب  )ج(   
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وجـب  املدرجة يف املرفق األول مب    لألطراف  النظر يف االلتزامات اإلضافية       -٣
  .بروتوكول كيوتو

  .٢٠١٠برنامج العمل لعام   -٤  
  .مسائل أخرى  -٥  
  .تقرير الدورة  -٦  

  تنظيم أعمال الدورة  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

ـ فريق االلتزامات اإلضافية    نظر    -٦  ٩دة يف ويف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل املعق
ن تنظيـم أعمال الدورة احلادية عـشرة، علـى         قترحاً بشأ موقدم الرئيـس   . أبريل/نيسان

ـ فريق االلتزامات اإلضافية    ووافق  . )١(النحو املبني يف مذكرة السيناريوهات     لى تنظـيم   ـع
  .األعمال املقترح

ـ أحـدهم    حتدث   ،ممثلو ستة عشر طرفا   ببيانات  ويف اجللسة نفسها، أدىل       -٧ اسم ـب
ـ ة، وثالث باسم االحتاد األورويب و والصني، وثاٍن باسم اجملموعة اجلامع  ٧٧ل جمموعة ا  دول ال
، ورابع باسم جمموعة السالمة البيئية، وخامس باسم اجملموعة األفريقية، وسادس            فيه األعضاء

  .باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وسابع باسم أقل البلدان منواً

  انتخاب أعضاء املكتب  -جيم   
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 والثانيـة   ه األوىل ييف هذا البند الفرعـي يف جلـست        اللتزامات اإلضافية فريق ا نظر    -٨
  .أبريل على التوايل/ نيسان١١و ٩ يف دتنيواملعق
 اخلامسة الدورة ةبأن رئيس فريق االلتزامات اإلضافية  ويف اجللسة األوىل، أبلغ الرئيس        -٩

الـسيد أندريـه    دعـت    )الدامنرك(ليكي فريس    ةالسيد اجتماع األطراف /ملؤمتر األطراف 
فريق ، إىل إجراء مشاورات نيابة عنها لتعيني أعضاء مكتب          ؤمترامل، مقرر   )سلوفينيا(كرانيتش  

  . االلتزامات اإلضافية
أبلغ  ولثانيةة اآخر املستجدات بشأن املشاورات يف اجللسكرانيتش وقدم السيد   - ١٠

فريق ملعّينني ملناصب رئيس  اجملموعات اإلقليمية مل تتوصل إىل اتفاق بشأن ااملندوبني بأن
  .ونائب رئيسه ومقرره االلتزامات اإلضافية

__________ 

)١( FCCC/KP/AWG/2010/2. 
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ـ  ـاملندوبني أنه طبق  فريق االلتزامات اإلضافية    ويف اجللسة ذاهتا، أخرب رئيس        - ١١  ٢رة  ـا للفق
فريق فإن األعضاء احلاليني يف      من مشروع النظام الداخلي املطبَّق حاليا،        ٢٢من املادة   

ـ   االسيد ه   الرئيس نائبآشي، و  لفريق السيد جون  ارئيس  أي  ،  االلتزامات اإلضافية   ،درالـد دوفالن
مـن   سيبقون يف مناصبهم إىل حني انتخاب        يفتشجالسيد مريوسالف سباسو  املقرر  و

  .للفريق  يف الدورة العادية املقبلةخيلفهم

النظر يف االلتزامات اإلضافيـة لألطـراف املدرجـة يف املرفق األول           -ثالثاً   
  بروتوكول كيوتومبوجب 

  ) من جدول األعمال٣البند (

  ٢٠١٠برنامج العمل لعام   - رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤البند (

  املداوالت  -١  
 دتنيواملعق والثانية األوىليف جلستيه   يف هذين البندين    فريق االلتزامات اإلضافية    نظر    -١٢
 FCCC/KP/AWG/2009/17 يقتـان وُعرضت على الفريق الوث   . أبريل على التوايل  / نيسان ١١ و ٩يف  
  .FCCC/KP/AWGLCA/2010/Misc.1–FCCC/AWG/2010/Misc.1و

يف جلسته األوىل على إنشاء فريق اتصال يترأسـه         فريق االلتزامات اإلضافية    واتفق    -١٣
 مـن   ٤ و ٣وأنشئ فريق االتصال إلعداد مشروع االستنتاجات بشأن البندين         . رئيس الفريق 

وطلب الرئيس من   . مذكرة السيناريوهات اوالن القضايا احملددة يف     جدول األعمال اللذين يتن   
 إجراء مشاورات غري رمسية     )الربازيل( مارسيلو روشا    والسيد) نيوزيلندا(السيدة ستيفاين يل    

  . بشأن هذه املسائل نيابة عنه
قترح الـرئيس بـالنظر يف      معلى  فريق االلتزامات اإلضافية    ويف اجللسة ذاهتا، وافق       -١٤
ُتجـرى  مشاورات غري رمسيـة     يف إطار    ٢٠١٠لة عدد ومدة اجللسات املقررة يف عام        مسأ

 املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية      باالشتراك مع الفريق العامل املخصص      
اهليئة الفرعيـة   ، رئيس   )أستراليا(ّسرها السيد روبري أوون جونس      ي ويُ )فريق العمل التعاوين  (

  .اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف و مكتب مؤمتر األطرافوعضو للتنفيذ
نائب األمني التنفيذي التفاقية األمـم املتحـدة        ببيان  أدىل  يف اجللسة األوىل أيضاً     و  -١٥

ليطلع املندوبني على نتائج اجتماع مكتب       ،اإلطارية بشأن تغري املناخ، السيد ريتشارد كينلي      
يقدم ل و ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٨د يف   و املعق األطرافاجتماع  /مؤمتر األطراف مؤمتر األطراف و  

إىل   قدمتـها األمانـة    ،نياملخصصفرقني العاملني   للبالدورات اإلضافية   تتعلق  هلم معلومات   
  .اجتماع األطراف/مؤمتر األطرافمؤمتر األطراف ومكتب 
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ـ يسرين امل امل، دعا الرئيس    فريق االلتزامات اإلضافية  لة الثانية   لساجليف  و  -١٦ إىل  نيشاركت
.  أعـاله  ١٤ و ١٣تقدمي تقارير شفوية عن املشاورات غري الرمسية املشار إليها يف الفقـرتني             

 والصني، وثاٍن باسـم    ٧٧ل باسم جمموعة ا  حتدث أحدهم    ،ممثلو تسعة أطراف  ببيانات  وأدىل  
  . فيهدول األعضاءالالحتاد األورويب واجملموعة األفريقية، وثالث باسم ا

تاجات الـيت اقترحهـا     يف االستن  فريق االلتزامات اإلضافية   نظرا،  ويف اجللسة نفسه    -١٧
  .)٢(املعدلة أثناء اجللسة العامةها  بصيغت واعتمدهاالرئيس

  االستنتاجات  -٢  
، وأكد من جديد أنه سـيقدم       ٥-م أإ /١إىل املقرر    فريق االلتزامات اإلضافية  أشار    -١٨

اجتمـاع األطـراف يف   /مؤمتر األطرافدها ـ لكي يعتم١-أإ م/١نتائج عمله وفقاً للمقرر     
  .دورته السادسة

علماً بآراء األطراف خبصوص احلاجة إىل ختصيص        فريق االلتزامات اإلضافية  وأحاط    -١٩
، وتـرد هـذه اآلراء يف الوثيقـة         ٢٠١٠وقت إضايف لالجتماعـات املقـررة يف عـام          

FCCC/KP/AWGLCA/2010/Misc.1-FCCC/AWG/2010/Misc.1 ــيت ــب اآلراء ال  إىل جان
  .أثناء دورة الفريق احلادية عشرةيف أعربت عنها األطراف 

 وفقاً لربنامج   ٢٠١٠على أن يواصل أعماله يف عام       فريق االلتزامات اإلضافية    واتفق    -٢٠
النظر يف  ) ("أ(٤٩واتفق كذلك على أن يركز يف عمله على القضايا احملددة يف الفقرة             . عمله

اثات الذي جيب أن حتققه الدول األطراف املدرجـة يف املرفـق األول             جدول خفض االنبع  
النظر يف إسهام األطراف املدرجة يف املرفـق األول، بـشكل فـردي أو              ) ("ب(و") إمجاالً

مجاعي، يف جدول خفض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول              
، FCCC/KP/AWG/2008/8من الوثيقـة    ") وكول كيوتو  من بروت  ٤إمجاالً، مبا يتفق مع املادة      

املـسائل  ) ("ج(٤٩واتفق كذلك على أن يواصل عمله بشأن القضايا احملـددة يف الفقـرة              
األخرى الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل، مع املراعاة الالزمـة لتحـسني الـسالمة البيئيـة                

  .من الوثيقة نفسها") لربوتوكول كيوتو
 مع الدورة لتزامنعلى أن تعقد دورته الثانية عشرة باتزامات اإلضافية فريق االلواتفق   -٢١

الثانية والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة             
اع ـاجتم/ؤمتر األطراف مل مع الدورة السادسة     لتزامنعقد دورته اخلامسة عشرة با    أن تُ وعلى  
أن  علـى    أيضاً فريق االلتزامات اإلضافية  واتفق  . ذلكاحلاجة تقتضي   مت  ما دا  رافـاألط
  .فريق العمل التعاوين دورات  معلتزامنعقد دوراته باُت

__________ 

 . املعتمدة بصيغتها املعدلةFCCC/KP/AWG/2010/L.2الوثيقة  )٢(
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كذلك على أن إجناز عمله يتطلب عقد دورتني يف          فريق االلتزامات اإلضافية  واتفق    -٢٢
اجتماع األطـراف،   /األطرافالفترة الفاصلة بني دورته الثانية عشرة والدورة السادسة ملؤمتر          

على أن تدوم كل دورة أسبوعاً على األقل، وأن يتاح وقت كاف للتفاوض وفتـرة زمنيـة                 
فريـق االلتزامـات   ميكِّـن  كافية بني الدورتني لتمكني األطراف من التشاور واالستعداد مبا  

عتمـدها مـؤمتر    كي ي١-م أإ/١ وفقاً للمقرر هذا العمل تقدمي نتائج   و عمله مواصلةمن   اإلضافية
إىل األمانة   فريق االلتزامات اإلضافية  وطلب  . اجتماع األطراف يف دورته السادسة    /األطراف

  .أن تتخذ الترتيبات الضرورية لذلك
قترح يقضي بأن تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ        مب علماً فريق االلتزامات اإلضافية  وأحاط    -٢٣

ة الفاصلة بني الدورة الثانية والثالثني لكل مـن         يف إمكانية عقد دورة رفيعة املستوى يف الفتر       
والدورة السادسة ملـؤمتر    اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         

  .بغية تقدمي اإلرشاداتاجتماع األطراف، /األطراف
افة ستـض الإىل األطراف اليت تستطيع تقدمي عرض   فريق االلتزامات اإلضافية  وطلب    -٢٤

  .هذه الدورات أن تقوم بذلك يف أسرع وقت ممكن
عن تقديره ملسامهات األطراف يف عمله، وحـث         فريق االلتزامات اإلضافية  وأعرب    -٢٥

بشدة األطراف القادرة على املسامهة يف الصندوق االستئماين للمشاركة يف عمليـة اتفاقيـة           
االستئماين لألنشطة التكميلية أن تقوم     األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ويف الصندوق         

بذلك بغية حتقيق أوسع مشاركة ممكنة يف املفاوضات، وهتدف هذه املـسامهات إىل متويـل               
أقل كل بلد من    مشاركة مندوبني اثنني من كل طرف مؤهل للمشاركة ومندوب ثالث من            

  .البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية
بأنه من األفضل تقدمي املسامهات املالية أو التعهدات        مات اإلضافية   فريق االلتزا وأقر    -٢٦

 / حزيـران  ٩ بالنسبة إىل دورته الثالثة عشرة وحبلول        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦الثابتة حبلول   
رة والدورات التالية مبا يتيح لألمانة إمكانية اختاذ ـ بالنسبة إىل دورته الرابعة عش٢٠١٠يونيه 

  .الترتيبات الضرورية
  :إىل رئيسه القيام مبا يلي فريق االلتزامات اإلضافيةوطلب   -٢٧

فريـق  أن يعد الوثائق الالزمة لتيسري املفاوضات باالستناد إىل مرفق تقرير             )أ(
مـؤمتر  ، مع مراعاة مـا أجنـزه        )٣(عن دورته العاشرة   االلتزامات اإلضافية 

ورتـه   من عمل وما اعتمده من مقررات يف د        اجتماع األطراف /األطراف
عن دورته العاشـرة،     فريق االلتزامات اإلضافية  اخلامسة استناداً إىل تقرير     

كي ينظر فيها الفريق يف دورته الثانية عشرة، وأن يتيح هذه الوثائق للدورة             
  قبل أسبوعني على األقل من تاريخ انعقادها؛

__________ 

)٣( FCCC/KP/AWG/2009/17. 
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ليهـا   بشأن اجلدول الزمين احملدد لتناول القضايا املشار إ        تقترحامأن يقدم     )ب(
 أعاله يف مذكرة السيناريوهات اليت يعدها لكل دورة مـن           ٢٠يف الفقرة   

، مراعياً يف ذلك جمال التركيز احملدد       ٢٠١٠دورات الفريق املقررة يف عام      
  .يف تلك الفقرة

 أعـاله،   ٢٠يف إطار الفقـرة      فريق االلتزامات اإلضافية  وإلحراز تقدم بشأن عمل       -٢٨
  :عد الوثائق التالية كي ينظر فيها الفريق يف دورته الثانية عشرةطلب الفريق إىل األمانة أن ت

 خبفض االنبعاثات وما يتصل هبا من افتراضات،        تعهداتورقة جتمَّع فيها ال     )أ(
  املقدمة من األطراف حىت اآلن، مع بيان ختفيضات االنبعاثات املرتبطة بذلك؛

 خبفض االنبعاثات إىل    ورقة تقنية تعرض القضايا املتصلة بتحويل التعهدات        )ب(
  .أهداف كمية لتحديد وخفض االنبعاثات

إىل أن رئيسه، ومن منطلق مراعاته التامة لواليـة          فريق االلتزامات اإلضافية  وأشار    -٢٩
الفريق، بادر شخصيا إىل عقد لقاء مع رئيس فريق العمل التعاوين بغية حتديد ما ينبغي إتاحته                

  .ألطراف املدرجة يف املرفق األوللألطراف من معلومات عن التزامات ا

  مسائل أخرى  - خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

  . مل تكن هناك أي مسائل أخرى أُثريت أو ُنظر فيها  -٣٠

  تقرير الدورة  -سادساً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

 يف  ،يـل أبر/ نيسان ١١دة يف   ويف اجللسة الثانية املعق    ،فريق االلتزامات اإلضافية  نظر    -٣١
ويف اجللسة نفسها، أذن    . (FCCC/KP/AWG/2010/L.1)مشروع تقرير دورته احلادية عشرة      

الفريق، بناًء على اقتراح من الرئيس، للمقرر باستكمال تقرير الدورة بتوجيه مـن الـرئيس               
  .ومبساعدة من األمانة

  اختتام الدورة  -سابعاً   
واملقرر على ما قاما به من عمل، وشكر شكر الرئيس نائب الرئيس    يف اجللسة الثانية      -٣٢

وأُديل ببيانات باسم املنظمات غري احلكومية البيئيـة،        . املندوبني على ما قدموه من مسامهات     
  .واملنظمات غري احلكومية لقطاعي األعمال والصناعة، وباسم الشباب
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  مرفق

ة لفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـافي       املُعّدة ل وثائق  ال    
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته          

  احلادية عشرة

  الوثائق املُعدَّة للدورة
FCCC/KP/AWG/2010/1    مذكرة مقدمة من األمـني. جدول األعمال املؤقت وشروحه

  التنفيذي
FCCC/KP/AWG/2010/2       مـذكرة. مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة احلادية عـشرة

 من الرئيسمقدمة 

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 

FCCC/KP/AWG/2010/L.1 مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات
 املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكولاإلضافية لألطراف 

  كيوتو عن أعمال دورته احلادية عشرة
FCCC/KP/AWG/2010/L.2          ٤ و ٣مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس بشأن البنـدين

  من جدول األعمال

  عروضة على الدورةاملخرى األوثائق ال
FCCC/KP/AWG/2009/17      اللتزامـات اإلضـافيةتقرير الفريق العامل املخصص املعين با

لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو
 إىل٧ يف كوبنهاغن يف الفترة من       دةواملعقعن دورته العاشرة،    

 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥

FCCC/KP/CMP/2009/21 and 

Add.1 

تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف
 يف كوبنهاغن يفدةواملعق دورته اخلامسة    بروتوكول كيوتو عن  

 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩ إىل ٧الفترة من 

        


