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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١٠أبريل / نيسان١١-٩بون، 
  دول األعمال من ج٣البند 

  طراف املدرجة يفالنظر يف االلتزامات اإلضافية لأل
  املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

   من جدول األعمال٤البند 
  ٢٠١٠برنامج العمل لعام 

 مـن  ٤ و٣ البنـدين  بـشأن مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس        
  جدول األعمال

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
ق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق          أشار الفري   -١

، وأكد من   ٥-م أإ /١إىل املقرر   ) فريق االلتزامات اإلضافية  (األول مبوجب بروتوكول كيوتو     
 لكي يعتمدها مـؤمتر     ١-أإ م/١جديد أنه سوف يعمل على تقدمي نتائج أعماله وفقاً للمقرر           

  .جتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسةاألطراف العامل بوصفه ا
وأحاط فريق االلتزامات اإلضافية علماً بآراء األطراف خبصوص احلاجة إىل ختصيص             -٢

-FCCC/KP/AWG/2010/Misc.1، كما ترد يف الوثيقة      ٢٠١٠وقت إضايف لالجتماع يف عام      

FCCC/AWGLCA/2010/Misc.1      ن األطراف خالل دورتـه     ، فضالً عن اآلراء املعرب عنها م
  .احلادية عشرة

  

 FCCC/KP/AWG/2010/L.2  األمم املتحدة 

    Distr.: Limited 
11 April 2010 
Arabic 
Original: English 



FCCC/KP/AWG/2010/L.2 

GE.10-70032 2 

 وفقاً لربنامج   ٢٠١٠واتفق فريق االلتزامات اإلضافية على أن يواصل أعماله يف عام             -٣
النظر يف ) ("أ(٤٩واتفق كذلك على أن يركز يف أعماله على القضايا احملددة يف الفقرة . عمله

درجـة يف املرفـق األول      جدول خفض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه الدول األطراف امل         
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    ")  من بروتوكول كيوتو   ٤إمجاالً، مبا يتفق مع املادة      

املسائل األخرى  ) ("ج(٤٩كما اتفق على أن يواصل أعماله بشأن القضايا احملددة يف الفقرة            
الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل، مع املراعاة الالزمة لتحسني السالمة البيئيـة لربوتوكـول              

  .من الوثيقة نفسها") كيوتو
ة عشرة بـاالقتران مـع      واتفق فريق االلتزامات اإلضافية على أن تعقد دورته الثاني          -٤

. الدورة الثانية والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة             
واتفق فريق االلتزامات اإلضافية كذلك على أن تعقد دوراته باالقتران مع دورات الفريـق العامـل                

  ).فريق العمل التعاوين(ب االتفاقية املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوج
واتفق فريق االلتزامات اإلضافية كذلك على أنه حيتاج، من أجل إجناز أعمالـه، إىل            -٥

عقد دورتني يف الفترة الفاصلة بني دورته الثانية عشرة والدورة السادسة ملـؤمتر األطـراف               
كل دورة أسبوعاً على    العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، على أن تدوم           

األقل، وأن تتاح بني الدورات فترة زمنية كافية لتمكني األطراف من التشاور واالستعداد مبا              
 كـي  ١-م أإ/١ميكِّن فريق االلتزامات اإلضافية من مواصلة نشاطه لتقدمي نتائج أعماله وفقاً للمقرر             

وكول كيوتـو يف دورتـه      يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروت        
  .وطلب فريق االلتزامات اإلضافية إىل األمانة أن تتخذ الترتيبات الضرورية لذلك. السادسة

وطلب فريق االلتزامات اإلضافية إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف مقترح بعقـد                -٦
من اهليئـة الفرعيـة     دورة رفيعة املستوى يف الفترة الفاصلة بني الدورة الثانية والثالثني لكل            

للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل           
بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بغية تقدمي توجيهات إضافية رفيعة املـستوى             

  .فيما يتعلق بالسياسة العامة
األطراف القـادرة علـى أن تقـدم عرضـاً          وطلب فريق االلتزامات اإلضافية إىل        -٧

  .الستضافة هذه الدورات أن تقوم بذلك يف أسرع وقت ممكن
وأعرب فريق االلتزامات اإلضافية عن تقديره للمسامهات املقدمة من األطراف مـن           -٨

أجل أعماله، وحث األطراف بشدة على اإلسهام يف الصندوق االسـتئماين للمـشاركة يف              
 املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ويف الصندوق االسـتئماين لألنـشطة            عملية اتفاقية األمم  

التكميلية، إن كانت قادرة على ذلك، بغية حتقيق أوسع مشاركة ممكنة يف املفاوضات، قدر              
اإلمكان، وهتدف هذه املسامهات املطلوبة من األطراف إىل متويل مشاركة مندوبني من كل             

  .ث من أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية الناميةطرف مؤهل للمشاركة، ومندوب ثال
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وأقر فريق االلتزامات اإلضافية بأنه يفضَّل تقدمي املسامهات املالية أو التعهدات الثابتة              -٩
 ٢٠١٠يونيـه  / حزيـران ٩ بالنسبة إىل دورته الثالثة عشرة وحبلول ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦حبلول  

  .رة والدورات التالية مبا يتيح لألمانة إمكانية اختاذ الترتيبات الضروريةبالنسبة إىل دورته الرابعة عش
  :وطلب فريق االلتزامات اإلضافية إىل رئيسه القيام مبا يلي  -١٠

أن يعد الوثائق الالزمة لتيسري املفاوضات باالستناد إىل مرفق تقرير فريـق              )أ(
العمل املضطلع بـه    ، مع مراعاة    )١(االلتزامات اإلضافية عن دورته العاشرة    

واملقررات املعتمدة من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف          
دورته اخلامسة استناداً إىل تقرير فريق االلتزامات اإلضافية عـن دورتـه            
العاشرة، كي ينظر فيها فريق االلتزامات اإلضافية يف دورته الثانية عـشرة،      

   على األقل من تاريخ انعقادها؛وأن يتيح الوثائق للدورة قبل أسبوعني
أعاله واملخصـصة لكـل     ) أ(١٠أن ينقِّـح الوثائق املشار إليها يف الفقرة          )ب(

 باالستناد إىل اسـتنتاجات فريـق       ٢٠١٠دورة من دوراته املقررة يف عام       
  االلتزامات اإلضافية؛

يها أن يطرح مقترحات بشأن اجلدول الزمين احملدد لتناول القضايا املشار إل            )ج(
 أعاله يف مذكرة السيناريوهات اليت يعدها الرئيس لكل دورة          ٣يف الفقرة   

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

 أعاله، طلب ٣وإلحراز تقدم بشأن أعمال فريق االلتزامات اإلضافية يف إطار الفقرة      -١١
  :ة أن تعد الوثائق التالية كي ينظر فيها الفريق يف دورته الثانية عشرةالفريق إىل األمان

ورقة جتمَّع فيها االلتزامات خبفض االنبعاثات وما يتصل هبا من افتراضات،             )أ(
  املقدمة من األطراف حىت اآلن، مع بيان ختفيضات االنبعاثات ذات الصلة؛

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

وأشار فريق االلتزامات اإلضافية إىل أن رئيسه التقى مببادرته الشخصية، ومن منطلق              -١٢
مراعاته التامة لوالية الفريق، رئيَس فريق العمل التعاوين بغية حتديد القضايا ذات االهتمـام              

ات الدول األطراف املدرجة يف املرفق األول، وستتاح لألطـراف          املشترك فيما يتعلق بالتزام   
  .معلومات عن النتائج اليت متخض عنها هذا اللقاء

        

__________ 

)١( FCCC/KP/AWG/2009/17. 


