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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١٠يونيه /حزيران ١١-١بون، 
  ن جدول األعمال املؤقتم) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  *مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي    

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

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(  
  .ضاء املكتبانتخاب أع  )ج(  
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           النظر يف االلتزامات اإلضـافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب                 -٣
  .بروتوكول كيوتو

  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥
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  عمال املؤقتشروح جدول األ  -ثانياً   

  افتتاح الدورة  -١  
عـين بااللتزامـات    سيفتتح الرئيس الدورة الثانية عشرة للفريق العامل املخصص امل          -١

فريـق االلتزامـات    (اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو          
  .، ببون، أملانياMaritim Hotel يف فندق ٢٠١٠يونيه / حزيران١يوم الثالثاء ) اإلضافية

  املسائل التنظيمية  -٢  

  إقرار جدول األعمال  )أ(  
  . ورة من أجل إقرارهسُيعرض جدول األعمال املؤقت للد  -٢

FCCC/KP/AWG/2010/4      مذكرة مقدمـة مـن     . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمني التنفيذي

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
اتفق فريق االلتزامات اإلضافية، يف دورته احلادية عشرة، أن يواصل أعماله           : اخللفية  -٣

يركِّز يف أعماله علـى جـدول       واتفق كذلك على أن     .  وفقاً لربنامج عمله   ٢٠١٠يف عام   
 علىخفض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه الدول األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً و             

إسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول، بشكل فردي أو مجـاعي، يف جـدول خفـض                
 ٤تفق مع املادة االنبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً، مبا ي         

 بشأن القضايا األخرى الناشئة عـن  عملهمن بروتوكول كيوتو؛ واتفق أيضاً على أن يواصل     
  .)١(تنفيذ برنامج العمل، مع املراعاة الالزمة لتحسني السالمة البيئية لربوتوكول كيوتو

وطلب فريق االلتزامات اإلضافية، يف دورته احلادية عشرة أيـضاً، إىل الـرئيس أن                -٤
 أعـاله،   ٣يطرح مقترحات بشأن اجلدول الزمين احملدَّد لتناول القضايا املشار إليها يف الفقرة             

االلتزامـات  فريـق   رئـيس   وقد أعدَّ   . )٢(مراعياً يف ذلك جمال التركيز احملدَّد يف تلك الفقرة        
وُيرجى من  ). FCCC/KP/AWG/2010/5(اإلضافية مذكرة سيناريوهات للدورة الثانية عشرة       

الع علـى مزيـد مـن املعلومـات         طّكرة السيناريوهات هذه لال   دوبني الرجوع إىل مذ   املن
  .واملقترحات املتعلقة بتنظيم العمل

__________ 

 .٢٠، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/3الوثيقة  )١(
 ).ب(٢٧، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/3الوثيقة  )٢(
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 ١وسيجتمع فريق االلتزامات اإلضافية يف إطار جلسة عامة افتتاحية يـوم الثالثـاء       -٥
. رافوسيطلب الرئيس أن ُيدىل ببيانات باسم جمموعات الدول األط        . ٢٠١٠يونيه  /حزيران

وُيرجى من الوفود إجياز بياناهتا الشفوية إىل أقصى حد ممكن وتقدمي نسخة ورقية إىل موظفي               
كما ُيرجى من الراغبني يف تقـدمي بيانـات         . املؤمترات سلفاً لتيسري عمل املترمجني الشفويني     

  .خطية لتوزيعها على مجيع املندوبني إحضار ُنَسخ منها
ىل اللمحة العامة عن الدورة الـيت تـرد يف املوقـع            وُتدعى األطراف إىل الرجوع إ      -٦

ومي الذي ُينـشر    الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ وإىل الربنامج الي          
             طـالع علـى اجلـدول الـزمين املفـصَّل واحملـدَّث ألعمـال فريـق               أثناء الدورة لال  

  .االلتزامات اإلضافية
، بأن تنتهي   )٣(لفرعية للتنفيذ قد أوصت، يف دورهتا الرابعة والعشرين       وكانت اهليئة ا    -٧

اجللسات عادة يف موعد أقصاه الساعة السادسة مـساًء، لكنـها أجـازت، يف الظـروف                
وسُتنظَّم دورة فريـق    . االستثنائية، أن تستمر اجللسات إىل الساعة التاسعة ليالً كأقصى حدّ         

  .ك التوصيةوفقاً لتلهذه االلتزامات اإلضافية 
 سُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل النظر يف مقتـرح الـرئيس بـشأن              :اإلجراء  -٨

  . االتفاق على تنظيم أعمال الدورةواملوافقة عليه، وإىلاجلدول الزمين لتناول القضايا 

FCCC/KP/AWG/2010/4      مذكرة مقدمـة مـن     . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمني التنفيذي

FCCC/KP/AWG/2010/5        مـذكرة  . مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة الثانية عشرة
  مقدمة من الرئيس

  انتخاب أعضاء املكتب  )ج(  
، )٤( من مشروع النظام الداخلي املطبَّق     ٢٧ من املادة    ٥ عمالً بأحكام الفقرة     :اخللفية  -٩

ة رئيسها من بني     من االتفاقي  ١٠ و ٩تنتخب أي هيئة فرعية غري تلك املُنشاة مبوجب املادتني          
         وتقـضي  . ممثلي األطراف احلاضرين يف الدورة، ما مل ُيقرِّر مؤمتر األطراف خـالف ذلـك   

وبأن ُينتَخب أعضاء املكتب    للرئيس ومقّرراً    اً أيضاً بأن تنتخب كل هيئة فرعية نائب       ٢٧املادة  
 املهمة ألكثر من واليـتني      وفقاً ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل، على أال يتوىل هؤالء األعضاء         

  .متتاليتني مدة كل منهما سنة واحدة
ويف الدورة احلادية عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية، أُجريـت مـشاورات مـع               -١٠

وأحاط الرئيس  . اجملموعات اإلقليمية بشأن انتخاب أعضاء مكتب فريق االلتزامات اإلضافية        

__________ 

 .١٠٢، الفقرة FCCC/SBI/2006/11الوثيقة  )٣(
 .FCCC/CP/1996/2الوثيقة  )٤(
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مث، وفقاً  .  اخلتامية، بأن املشاورات ال تزال جارية      فريق االلتزامات اإلضافية، يف اجللسة العامة     
 من مشروع النظام الداخلي املطبَّق، سيواصل أعضاء املكتب احلايل لفريق           ٢٢ألحكام املادة   

، بوصفه الـرئيس، والـسيد      )أنتيغوا وبربودا (االلتزامات اإلضافية، وهم السيد جون آشي       
، والـسيد مريوسـالف سباسـوجيفيتش       ، بوصفه نائب الرئيس   )النرويج(هارالد دوفالند   

طالع مبهامهم إىل أن ُينتخب َمن خيلفهم يف الـدورة العاديـة            ض، بوصفه املقرر، اال   )صربيا(
  .املقبلة لفريق االلتزامات اإلضافية

ووفقاً للممارسة املعمول هبا، ستتواصل املشاورات املتعلقة بانتخاب أعضاء املكتب            -١١
يف بروتوكول كيوتـو    ف العامل بوصفه اجتماع األطراف      حتت إشراف رئيس مؤمتر األطرا    

 يف  ٧-م أ /٣٦املقرَّر   وُتدعى األطراف إىل وضع   . )مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف    (
االعتبار وإيالء االهتمام الواجب لتعيني نساء يف املناصب االنتخابية لكل هيئة ُتنشأ مبوجـب            

  .ق هبااالتفاقية أو مبوجب بروتوكول كيوتو امللح
 بعد إمتام املشاورات، سُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل انتخاب رئيسه           :اإلجراء  -١٢

  .ونائب الرئيس واملقرر

  النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو  -٣  
 ٥-م أإ/١، يف مقرَّره   راف العامل بوصفه اجتماع األطراف     طلب مؤمتر األط   :اخللفية  -١٣

 إىل مؤمتر األطراف    ١-م أإ /١إىل فريق االلتزامات اإلضافية أن يقدِّم نتائج عمله وفقاً للمقرَّر           
العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته السادسة كي يعتمدها، وأن يواصل عمله استناداً             

 بوصـفه   ل األطراف العام  إىل مشروع النص املقدَّم كجزء من تقرير دورته العاشرة إىل مؤمتر          
  .)٥(اجتماع األطراف

طلب فريق االلتزامات اإلضافية، يف دورته احلادية عشرة، إىل رئيسه أن يعّد الوثائق               -١٤
الالزمة لتيسري املفاوضات باالستناد إىل مرفق تقرير فريق االلتزامات اإلضافية عـن دورتـه              

ات املعتمدة من مؤمتر األطـراف العامـل        العاشرة، مراعياً يف ذلك العمل املضطلع به واملقرر       
فريق االلتزامات اإلضافية عـن     تقرير  بوصفه اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة استناداً إىل         

  .)٦(دورته العاشرة، كي ينظر فيها فريق االلتزامات اإلضافية يف دورته الثانية عشرة
، إىل األمانة أن تعّد      أيضاً وطلب فريق االلتزامات اإلضافية، يف دورته احلادية عشرة         -١٥

الوثائق التالية كي ينظر فيها الفريق يف دورته الثانية عشرة، وذلك من أجل إحراز تقدم فيما                
  : أعاله٣يضطلع به الفريق من عمل بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرة 

__________ 

 .FCCC/KP/AWG/2009/17الوثيقة  )٥(
  ).أ(٢٧، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/3الوثيقة  )٦(
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 خبفض االنبعاثات وما يتصل هبا من افتراضات،        التعهداتورقة جتّمع فيها      )أ(  
               املقّدمة من األطراف حـىت اآلن، مـع بيـان ختفيـضات االنبعاثـات              

  ؛)٧(ذات الصلة
فض االنبعاثات إىل   ورقة تقنية تعرض القضايا املتصلة بتحويل التعهدات خب         )ب(  

  .)٨(لتحديد وخفض االنبعاثاتأهداف كّمية 
دعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل النظر يف الوثائق املـشار إليهـا يف             سي: اإلجراء  -١٦

 أعاله، وإىل أن يركز على إجياد حلّ للقضايا املتبقية بغية تقدمي نتائج عمله             ١٥ و ١٤الفقرتني  
  .إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته السادسة

FCCC/KP/AWG/2010/6     مـذكرة  .  املفاوضات بني األطـراف    وثائق أعّدت لتيسري
  مقدمة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1        مـذكرة  . وثائق أعّدت لتيسري املفاوضـات بني األطراف
تعديالت مقترح إدخاهلا علـى     . إضافة. مقدمة من الرئيس  

   منه٣ من املادة ٩بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة 
FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.2    ّمـذكرة  . ت لتيسري املفاوضـات بني األطراف    وثائق أعد

استخدام األراضـي وتغـيري     . إضافة. مقدمة من الرئيس  
  استخدام األراضي واحلراجة

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.3        مـذكرة  . وثائق أعّدت لتيسري املفاوضـات بني األطراف
االجتار باالنبعاثات واآلليـات    . إضافة. مقدمة من الرئيس  
  ريعالقائمة على مشا

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.4        مـذكرة  . وثائق أعّدت لتيسري املفاوضـات بني األطراف
غازات الدفيئة، والقطاعـات    . إضافة. مقدمة من الرئيس  

وفئات املصادر؛ والقياسات املوحدة حلساب مكافئ ثـاين        
أكسيد الكربون من االنبعاثات البشرية املنشـأ حبـسب        

سطة املصارف؛ وغري ذلك    املصـادر وعمليات إزالتها بوا   
  من القضايا املنهجية

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.5        مذكرة . وثائق أعّدت لتيسري املفاوضـات بني األطـراف
النظر يف املعلومـات املتعلقـة      . إضافة. مقدمة من الرئيس  

باآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبــا يف ذلـك         
تـب علـى األدوات     ة، الـيت ميكـن أن تتر      اآلثار التبعي 

والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة      
  يف املرفق األول

__________ 

  ).أ(٢٨، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/3الوثيقة  )٧(
  ).ب(٢٨، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/3الوثيقة  )٨(
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FCCC/KP/AWG/2010/INF.1             جتميع للتعهدات خبفض االنبعاثات وما يتصل هبـا مـن
  افتراضـات، املقدمـة من األطـراف حـىت اآلن، مـع         

  مـة مـذكرة مقد  . بيان ختفيضات االنبعاثات ذات الصلة    
  من األمانة

FCCC/TP//2010/2           القضايا املتصلة بتحويل التعهدات خبفض االنبعاثـات إىل
  ورقة تقنية. أهداف كمية لتحديد وخفض االنبعاثات

FCCC/KP/AWG/2010/3           تقرير الفريق العامـل املخصص املعـين بااللتزامــات
اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب          
بروتوكول كيوتو عن دورته احلادية عشرة، املعقـودة يف         

  ٢٠١٠أبريل / نيسان١١إىل  ٩بون يف الفترة من 
FCCC/KP/AWG/2009/17          تقرير الفريق العامـل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية

لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب بروتوكـول         
ن يف الفترة   بنهاغرته العاشرة، املعقودة يف كو    كيوتو عن دو  

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٧من 

  مسائل أخرى  -٤  
  .ستبحث يف إطار هذا البند أي مسائل أخرى تنشأ يف أثناء الدورة  -١٧

  دورةلتقرير ا  -٥  
سيجري إعداد مشروع تقرير بشأن أعمال الدورة الثانيـة عـشرة لكـي           : اخللفية  -١٨

  . هناية الدورةيعتمده فريق االلتزامات اإلضافية يف
اإلذن وسيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل اعتماد مـشروع التقريـر           : اإلجراء  -١٩

  .للمقرر باستكمال التقرير وفق توجيهات الرئيس ومبساعدة من األمانة
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  مرفق

الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات              
فق األول مبوجب بروتوكول كيوتو     املدرجة يف املر   اإلضافية لألطراف 

  يف دورته الثانية عشرة

  وثائق أعدت من أجل الدورة    
FCCC/KP/AWG/2010/4    مذكرة مقدمـة مـن    . جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  األمني التنفيذي
FCCC/KP/AWG/2010/5 Scenario note on the twelfth session. Note by the Chair  

FCCC/KP/AWG/2010/6 Documentation to facilitate negotiations among 
Parties. Note by the Chair 

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1 Documentation to facilitate negotiations among 
Parties. Note by the Chair. Addendum. Proposed 
amendments to the Kyoto Protocol pursuant to its 
Article 3, paragraph 9  

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.2 Documentation to facilitate negotiations among Parties. 
Note by the Chair. Addendum. Land use, land-use 
change and forestry 

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.3 Documentation to facilitate negotiations among 
Parties. Note by the Chair. Addendum. Emissions 
trading and the project based mechanisms 

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.4 Documentation to facilitate negotiations among Parties. 
Note by the Chair. Addendum. Greenhouse gases, sectors 
and source categories; common metrics to calculate the 
carbon dioxide equivalence of anthropogenic emissions 
by sources and removals by sinks; and other 
methodological issues 

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.5 Documentation to facilitate negotiations among Parties. 
Note by the Chair. Addendum. Consideration of 
information on potential environmental, economic and 
social consequences, including spillover effects, of 
tools, policies, measures and methodologies available to 
Annex I Parties 

FCCC/KP/AWG/2010/INF.1 Compilation of pledges for emission reductions and 
related assumptions provided by Parties to date and the 
associated emission reductions. Note by the secretariat 

FCCC/TP/2010/2 Issues relating to the transformation of pledges for 
emission reductions into quantified emission limitation 
and reduction objectives. Technical paper 
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  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/KP/AWG/2010/3  Report of the Ad Hoc Working Group on Further 

Commitments for Annex I Parties under the Kyoto 

Protocol on its eleventh session, held in Bonn from  

9 to 11 April 2010 
FCCC/KP/AWG/2009/17    الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات       تقرير

اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب       
بروتوكول كيوتو عن دورته العاشرة، املعقـودة يف        

ــها ــرة مــن غكوبن  كــانون ١٥ إىل ٧ن يف الفت
  ٢٠٠٩ديسمرب /األول

FCCC/KP/CMP/2009/21        اجتمـاع   تقرير مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه 
رته اخلامسة،  األطراف يف بروتوكول كيوتو عن دو     

 كانون ١٥ إىل ٧ن يف الفترة من املعقودة يف كوبنهاغ
  ٢٠٠٩ديسمرب /األول

        


