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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 / حزيران١١-١بون، 
  جدول األعمال من ٣البند 

  النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول                
  مبوجب بروتوكول كيوتو

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
امات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق      أشار الفريق العامل املخصص املعين بااللتز       -١

 وكرر أنـه    ٥-م أإ /١االلتزامات اإلضافة إىل املقرر     ) فريق(األول مبوجب بروتوكول كيوتو     
 لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه      ١-م أإ /١سيقدم نتائج عمله مبوجب املقرر      

  .يف دورته السادسةاجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
شار فريق االلتزامات اإلضافية كذلك إىل الطابع املتكرر لربنامج عمله وإىل أنـه             وأ  -٢

النظر يف حجم خفـض  ) ("أ(٤٩ على القضايا احملددة يف الفقرة ٢٠١٠سريكز عمله يف عام   
النظر يف  ) ("ب(و") االنبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً          

 خفـض االنبعاثـات     فق األول، منفردة أو جمتمعة، يف حجم      درجة يف املر  إسهام األطراف امل  
من ")  من بروتوكول كيوتو   ٤األطراف إمجاالً، مبا يتفق مع املادة       هذه  الذي جيب أن حتققه     

، وأنه سيواصل عمله بشأن القـضايا احملـددة يف الفقـرة            FCCC/KP/AWG/2008/8الوثيقة  
تنفيذ برنامج العمل، مع إيالء االهتمام الالزم لتحسني      املسائل األخرى الناشئة عن     ) ("ج(٤٩

  .من الوثيقة نفسها") السالمة البيئية لربوتوكول كيوتو
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، Add.1-5 و FCCC/KP/AWG/2010/6علماً بالوثائق   االلتزامات اإلضافية   وأحاط فريق     -٣
  .FCCC/KP/AWG/2010/INF.1 وFCCC/TP/2010/2و
  :إىل األمانة ما يليااللتزامات اإلضافية وطلب فريق   -٤

رئيس الفريق وواضعة يف اعتبارهـا آراء األطـراف         من  أن تنظم، بتوجيه      )أ(  
أدناه باإلضافة إىل املناقـشات الـيت دارت يف         ) أ(٥املشار إليها يف الفقرة     
حلقة عمـل للـدورة يف      االلتزامات اإلضافية،    لفريقالدورة الثانية عشرة    

االنبعاثات الذي جيب أن حتققـه      خفض  حجم  دورته الثالثة عشرة بشأن     
 األطراف املدرجة يف املرفق إسهاماألطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً و   

وينبغي أن تتيح حلقـة العمـل       .  يف هذا احلجم   األول، منفردة أو جمتمعة،   
حتـددها  مناقشة تقنية تركز على اآلثار الكمية لالقتراحات والقضايا اليت          

أدناه، واستكـشاف   ) ب(٥املشار إليها يف الفقرة     مسامهاهتا  األطراف يف   
. السبل املمكنة لرفع مستوى طموح األطراف املدرجـة يف املرفـق األول           

وينبغي لألمانة، عند تنظيم حلقة العمل هذه، أن تكفل مشاركة متوازنـة            
  جغرافياً للخرباء واملنظمات؛

دام البيانات   باستخ FCCC/KP/AWG/2010/INF.1الوثيقة  م بتحديث   وتقأن    )ب(  
   أدناه؛٦املشار إليها يف الفقرة  املسامهات واملعلومات املستمدة من

 على أساس املعلومات اليت نظر     FCCC/TP/2010/2الوثيقة  م بتحديث   وتقأن    )ج(  
  والعمل الذي قام به يف دورته الثانية عشرة؛االلتزامات اإلضافية فيها فريق 

قية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       أن تتيح يف املوقع الشبكي التفا       )د(  
  العروض اليت أدلت هبا األطراف يف أثناء الدورة الثانية عشرة للفريق؛

أن تنظم، قبل دورته الثالثة عشرة، ورهناً بتوافر املوارد التكميلية، حلقـة              )ه(  
 سابقة للدورة بشأن احملاسبة املتعلقة بإدارة الغابات، مبا يف ذلـك أي             عمل

معلومات جديدة متاحة، واضعة يف اعتبارها التقدم احملرز يف أثناء دورتـه            
  .الثانية عشرة فيما يتعلق باستخدام املستويات املرجعية

، إن  أقصاهموعدتقدم إىل األمانة يف أن األطراف إىل االلتزامات اإلضافية ودعا فريق     -٥
  : ما يلي٢٠١٠يوليه / متوز٢أمكن، 

آراء بشأن املواضيع اليت ينبغي أن تغطيها حلقة العمـل املـشار إليهـا يف                )أ(  
  اخلرباء الذين ينبغي دعوهتم إىل احللقة؛ /أعاله وبشأن املنظمات) أ(٤ الفقرة

لتزامـات  االاقتراحات ملعاجلة آثار القضايا احملددة يف برنامج عمل فريـق             )ب(  
مــن الوثيقــة ) ج(٤٩، علــى النحــو احملــدد يف الفقــرة اإلضــافية

FCCC/KP/AWG/2008/8    خفض االنبعاثات الذي جيب    حبجم  ، فيما يتعلق



FCCC/KP/AWG/2010/L.4 

3 GE.10-70343 

األطراف املدرجة وإسهام أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً  
  . جميف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، يف هذا احل

 اليت متلك   ،األطراف املدرجة يف املرفق األول    االلتزامات اإلضافية كذلك    ق  ودعا فري   -٦
، البيانات واملعلومات   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢ إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه          ،القدرة

اجلديدة املتاحة بشأن استخدامها املتوقع يف فترة االلتزام القادمة فيمـا يتعلـق باسـتخدام               
ستخدام األراضي واحلراجة واالجتار باالنبعاثات واآلليات القائمـة علـى          األراضي وتغيري ا  

مشاريع، مبا يف ذلك الوحدات املتوقع ترحيلها من فترة االلتـزام األوىل إىل فتـرة االلتـزام                 
القادمة، وما يتصل بذلك من افتراضات ُوضعت عند تقدمي تعهداهتا املتعلقة بأهداف خفض             

 ولكي ينظر فيها فريق االلتزامات اإلضافية يف دورته         ثيقة متفرقات االنبعاثات، لتجميعها يف و   
  .الثالثة عشرة

طراف بشأن وثائق تيسري املفاوضات    االلتزامات اإلضافية علماً بآراء األ    فريق  وأحاط    -٧
ودعا األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة،       . FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1الواردة يف الوثيقة    
لكي ينظر فيهـا فريـق      ، آراءها بشأن هذه الوثيقة      ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٢يف موعد أقصاه    

دورته الثالثة عشرة، بغية تيسري حتديث الوثيقة قبل دورتـه الرابعـة            االلتزامات اإلضافية يف    
  .عشرة بأسبوعني على األقل

إىل األمانة أن ُتِعـد،     االلتزامات اإلضافية   فريق  طلب  ،  ١-م أإ /١ويف سياق املقرر      -٨
  :ض عليه للنظر يف دورته الثالثة عشرة، ورقةللعر

مجيع اخليارات القانونية املتاحـة، مبـا يف ذلـك          تستكشف  حتدد و   )أ(  
اقتراحات األطـراف، ومنـها االقتراحـات الـواردة يف الوثيقـة            

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1 الرامية إىل ضمان عدم حدوث ثغرة ،
  بني فتريت االلتزام األوىل والثانية؛

بني فتـريت  حدوث فجوة حمتملة واآلثار القانونية املترتبة على  التبعات  حتدد    )ب(  
  .االلتزام األوىل والثانية

        
  


