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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  الثانية عشرةالدورة 
  ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١١-١بون، 
  ول األعمال املؤقتمن جد ٣البند 

  النظر يف االلتزامات اإلضافية املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الوثائق املتعلقة بتيسري املفاوضات بني األطراف    

  *الرئيسمذكرة مقدمة من     

  موجز    
تتضمن هذه املذكرة الوثائق اليت أعّدها رئيس الفريق العامـل املخـصص للنظـر يف                 
الفريق العامل  ( ت اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو         االلتزاما
وقد أُعدت على أسـاس املرفـق األول        . ، من أجل تيسري املفاوضات بني األطراف      )املخصص

نصوص مشاريع املقررات يف     امللحق بتقرير الفريق العامل املخصص عن دورته العاشرة، وجتمع        
التعديالت املقترحة على "نص مشروع املقرر املعنون  اليت تتضمن ١ضافة اإل: هيمخس إضافات 

نص  اليت تتضمن    ٢؛ واإلضافة   " من الربوتوكول  ٣ من املادة    ٩بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة     
اليت  ٣؛ واإلضافة   "استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة     "مشروع املقرر املعنون    

؛ "االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمـة علـى مـشاريع        "قرر املعنون   نص مشروع امل  تتضمن  
غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر؛ "نص مشروع املقرر املعنون اليت تتضمن    ٤واإلضافة  

والقياسات املوحَّدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر            
نص اليت تتضمن  ٥؛ واإلضافة "اسطة البواليع؛ وغري ذلك من القضايا املنهجيةوعمليات اإلزالة بو

النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف "مشروع املقرر املعنون 
احة  واملنهجيات املت  ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري          

  ."لألطراف املدرجة يف املرفق األول
  

__________ 

 احلادية عشرة والثانية عشرة للفريق      تنيقُّدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد نظراً إىل ِقَصر املدة الفاصلة بني الدور              *  
  .العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو
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  مقدمة    

  الوالية  -ألف   
املدرجة يف املرفق  الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطرافطلب   -١

، يف دورته احلادية عـشرة، إىل       )الفريق العامل املخصص   (األول مبوجب بروتوكول كيوتو   
ات على أساس مرفق تقرير الفريق العامل املخصص عـن          رئيسه إعداد وثائق لتيسري املفاوض    

مـؤمتر  دورته العاشرة، مع مراعاة العمل الذي مت االضطالع به واملقررات الـيت اعتمـدها               
 يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة على أساس األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف

 بالنظر يف هذه الوثائق يف دورته الثانية        تقرير الفريق عن دورته العاشرة، على أن يقوم الفريق        
  . )١(عشرة، وإتاحتها قبل أسبوعني على األقل من بداية الدورة

  نطاق املذكرة  -باء   
تستند هذه الوثيقة إىل املرفق األول امللحق بتقرير الفريق العامل املخصص عن دورته               -٢

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع     وتضع يف االعتبار العمل الذي اضطلع به        . )٢(العاشرة
  .  على أساس مشاريع النصوص الواردة يف املرفق املذكوراألطراف

ويتضمن املرفق األول امللحق بتقرير الفريق العامل املخصص عن دورتـه العاشـرة               -٣
وقـد  . نصوص مشاريع القرارات املتعلقة مبختلف القضايا اليت يعكف الفريق على النظر فيها           

  : هذه النصوص يف إضافات ملحقة هبذه الوثيقة على النحو التايلُجمعت 
التعديالت املقترحـة   "نص مشروع املقرر املعنون      اليت تتضمن    ١اإلضافة    )أ(  

  ؛ " من الربوتوكول٣ من املادة ٩على بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة 
اضـي  اسـتخدام األر  "نص مشروع املقرر املعنون      اليت تتضمن    ٢اإلضافة    )ب(  

  ؛ "وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
االجتـار باالنبعاثـات    "نص مشروع املقرر املعنون     اليت تتضمن    ٣اإلضافة    )ج(  

  ؛ "واآلليات القائمة على مشاريع
غـازات الدفيئـة    "نص مشروع املقرر املعنـون      اليت تتضمن    ٤اإلضافة    )د(  

 مكـافئ   والقطاعات وفئات املصادر؛ والقياسـات املوحَّـدة حلـساب        

__________ 

)١( FCCC/KP/AWG/2010/3 ٢٧، الفقرة)أ.( 
)٢( FCCC/KP/AWG/2009/17. 
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أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة          ثاين
  ؛ "بواسطة البواليع؛ وغري ذلك من القضايا املنهجية

النظر يف املعلومات املتعلقة    "نص مشروع املقرر املعنون     اليت تتضمن    ٥اإلضافة    ) ه(  
 ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن      واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف   بالنتائج البيئية   

 واملنهجيات املتاحة لألطراف    أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري     
  . "املدرجة يف املرفق األول

الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات      اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها        -جيم   
  ول كيوتواملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوك اإلضافية لألطراف

يود الفريق العامل املخصص، متشياً مع الطبيعة التكرارية لربنامج عمله، أن ينظر            قد    -٤
كما قد يود الفريـق     . ما ميضي قدماً مبفاوضاته    أعاله بين  ٣املشار إليها يف الفقرة     يف الوثائق   

الثالثـة  قبل دورته    تنقيح هذه الوثائق     احلاجة إىل حتديث أو   تقدمي توجيهات إىل رئيسه بشأن      
   .فيها يف تلك الدورةعلى أن ينظر عشرة 

عمـالً  يطلـب إىل الفريـق،       ٥-م أإ /١التذكري بأن املقرر    يود الفريق العامل    قد  و  -٥
 ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه       السادسة إىل الدورة    ، تقدمي نتائج عمله   ١-م أإ /١ باملقرر

  .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بقصد اعتمادها

        


