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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٠أغسطس / آب٦-٢بون، 
   األعمال املؤقتمن جدول) ب(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  تنظيم أعمال الدورة

  مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة الثالثة عشرة    

  *مذكرة مقدمة من الرئيس    

  مقدمة  -أوالً   
مؤمتر (طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             -١

 الفريق العامـل املخـصص املعـين        ، إىل ٥-م أإ /١ ه مقرر يف) اجتماع األطراف /األطراف
فريـق  (بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو            

 إىل مـؤمتر  ١-م أإ/١أن يقـدم نتـائج أعمالـه عمـالً بـاملقرر        ) االلتزامات اإلضـافية  
  .اجتماع األطراف لكي يعتمدها يف دورته السادسة/األطرف

زامات اإلضافية، يف دورته الثانية عشرة، إىل الطابع املتكرر لربنامج          وأشار فريق االلت    -٢
النظر ) ("أ(٤٩ على القضايا احملددة يف الفقرة       ٢٠١٠عمله ووافق على تركيز أعماله يف عام        

 االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول              حجم ختفيضات يف  
__________ 

ورة الثانية عشرة والـد   قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرَّر لتقدميها بسبب ِقَصر الفترة الفاصلة بني الدورة                *  
 عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب              الثالثة

  .بروتوكول كيوتو
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ـ بـصورة   هام األطراف املدرجـة يف املرفـق األول،         النظر يف إس  ) ("ب(؛  ")إمجاالً            ةفردي
االنبعاثات الذي ينبغي أن حتققه األطراف املدرجة يف        بلوغ حجم ختفيضات    ، يف   مشتركةأو  

الوثيقـة  مـن    ، مـن بروتوكـول كيوتـو      ٤، مبا يتفق مع املـادة       ")املرفق األول إمجاالً  
FCCC/KP/AWG/2008/8 .   ى مواصلة أعماله بشأن القضايا احملـددة يف  واتفق الفريق أيضاً عل

املسائل األخرى الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل، مـع املراعـاة الالزمـة             ) ("ج(٤٩الفقرة  
  .من الوثيقة نفسها") لتحسني السالمة البيئية لربوتوكول كيوتو

وقد أسفرت أعمال فريق االلتزامات اإلضافية عن إعداد وثائق لتيسري املفاوضـات              -٣
ونـصوص  ).  أدنـاه  ١٢انظر الفقرة   (تشمل مشاريع نصوص بشأن شىت القضايا قيد النظر         

املشاريع هذه ال تعكس توافقاً يف اآلراء بالنظر إىل أن فريق االلتزامات اإلضافية ما زال يتعني                
وسيكون اهلدف الرئيسي   .  بشأهنا خياراتأن يوافق على صيغ عدد من الفقرات اليت ُحدِّدت          

تزامات اإلضافية يف دورته الثالثة عشرة هو مواصلة املناقشات اليت دارت يف دورته             لفريق االل 
الثانية عشرة بشأن حصر هذه اخليارات، وذلك بغية القيام بعمل موضوعي أكثـر تركيـزاً               

  .بشأن القضايا املتبقية

  عرض عام ومسائل تنظيمية  -ثانياً   

  مقترحات لتنظيم أعمال الدورة  -ألف   
 املعنـون  ٣للدورة بنداً موضوعياً واحداً هو البند    )١(دول األعمال املؤقت  يتضمن ج   -٤
النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب بروتوكـول              ("

 إىل إدمـاج    ٢٠١٠ط يف عام    ويتوقع الرئيس أن يؤدي وجود جدول أعمال مبسّ       "). كيوتو
من تقرير فريق االلتزامات    ) ج(٤٩ احملدَّدة يف الفقرة     أعمال الفريق خبصوص القضايا األخرى    

، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة مبعاملة أنشطة استخدام         )٢(اإلضافية عن دورته السادسة املستأنفة    
األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، واالجتار باالنبعاثات واآلليات القائمـة علـى            

ـ  ختفيضات  ى يف املناقشات املتعلقة حبجم      مشاريع، والقضايا املنهجية األخر    ي ذاالنبعاثات ال
  .مشتركةيتعني حتقيقه من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً بصورة فردية أو 

  : كما يليوقد اُتخذت ترتيبات لعقد جلستني عامتني  -٥

__________ 

 .FCCC/KP/AWG/2010/8الوثيقة  )١(
 .FCCC/KP/AWG/2008/8الوثيقة  )٢(
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أغسطس الفتتـاح الـدورة    / آب ٢جلسة عامة افتتاحية، ُتعقد يوم االثنني         )أ(  
وإقرار جدول األعمال واالتفاق على تنظيم أعمال الدورة واالستماع إىل البيانات االفتتاحية            

   من جدول األعمال؛٤ و٣تناول البندين ل، واألطرافاليت سُتديل هبا جمموعات 
أغسطس، سيقوم فيها فريـق     / آب ٦جلسة عامة ختامية، ُتعقد يوم اجلمعة         )ب(  

ل املضطلع به يف الدورة واعتماد أي مـشاريع اسـتنتاجات           االلتزامات اإلضافية بتقييم العم   
  .ومشروع تقريره

تطلب مزيداً ي ملوضوعية اجلاري مناقشتها ما زال ومن رأي الرئيس أن بعض القضايا ا        -٦
ولذلك يقترح الرئيس أن تظل الترتيبات املتعلقة بأفرقة االتصال يف الدورة الثالثة            . من البحث 

. إلضافية مماثلة لتلك املوضوعة يف الدورة الثانيـة عـشرة للفريـق   عشرة لفريق االلتزامات ا   
  .وسيكون موضع تركيز األعمال مماثالً ملا اُتفق عليه يف الدورة احلادية عشرة للفريق

ويقترح الرئيس كذلك إنشاء أفرقة اتصال ُتعىن بالقضايا التالية، على أن يوضـع يف                -٧
االلتزامات اإلضافية يف دورته التاسعة املستأنفة بشأن       االعتبار االتفاق الذي توصل إليه فريق       

  :الوقت املخصص لكل فريق
االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه األطـراف املدرجـة يف          حجم ختفيضات     )أ(  

  ؛يف حتقيق هذا احلجماملرفق األول إمجاالً وإسهام هذه األطراف 
  مسائل أخرى؛  )ب(  
  .املسائل القانونية  )ج(  

أعاله من حيث ختصيص    ) أ(٧لوية لفريق االتصال املشار إليه يف الفقرة        وسُتعطى أو   -٨
 عليه فريق االلتزامات اإلضافية يف دورته التاسـعة املـستأنفة، فـإن             اتفقوحسبما  . الوقت

ري استخدام األراضي واحلراجة سُتجرى بـالتوازي    ياملناقشات املتعلقة باستخدام األراضي وتغ    
  .مكانمع جلسات هذا الفريق قدر اإل

أعاله فقد أُنشئ يف الـدورة الثانيـة        ) ج(٧أما فريق االتصال املشار إليه يف الفقرة          -٩
عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية بغية إجراء حتليل للجوانب القانونية لبدء نفاذ التعـديالت             

  من الربوتوكول، بغية جتنب حدوث     ٣ من املادة    ٩املقترحة لربوتوكول كيوتو عمالً بالفقرة      
ويقترح الرئيس أن يواصل فريق . فجوة بني هناية فترة االلتزام األوىل وبداية فترة االلتزام الثانية         

 فيـه يف    ُبدئاالتصال املعين باملسائل القانونية النظر يف العمل املتعلق باملسائل القانونية الذي            
  .)٣(األمانةالدورة الثانية عشرة باالعتماد، يف مجلة أمور، على الورقة اليت أعدهتا 

تشاور الرئيس مع املندوبني بشأن ترتيبات اختتام العمل خبـصوص النظـر يف             يوس  -١٠
، مبا يف ذلك اآلثار التبعية،       احملتملة املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية     

__________ 

 .FCCC/KP/AWG/2010/10الوثيقة  )٣(
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طراف املدرجة اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لأل        
  ).أدناه) د(٢١انظر الفقرة (يف املرفق األول 

حلقة عمل سابقة للدورة بشأن احملاسبة املتعلقة       يوليه  / متوز ٣٠يوم اجلمعة   وسُتعقد    -١١
حجـم  حلقة عمل أثناء الـدورة بـشأن        أغسطس  / آب ٢يف  بإدارة الغابات، كما سُتعقد     

وإسـهام   املدرجة يف املرفق األول إمجاالً األطرافحتققه يتعني أن الذي  ختفيضات االنبعاثات   
أدنـاه  ‘ دال‘وُيقدَّم يف الفرع    .  فردية ومشتركة، يف بلوغ هذا احلجم      هذه األطراف، بصورة  

  .مزيد من املعلومات التفصيلية بشأن كلتا حلقيت العمل

  ةرالوثائق املُعدَّة من أجل الدو  -باء   
حلادية عشرة إىل رئيسه إعـداد وثـائق        طلب فريق االلتزامات اإلضافية يف دورته ا        -١٢

لتيسري املفاوضات باالستناد إىل مرفق تقرير هذا الفريق عن دورته العاشرة، على أن يضع يف               
اجتماع األطراف من أعمال وما اعتمده من مقـررات يف          /االعتبار ما أجنزه مؤمتر األطراف    

 وهـذه   .)٤( عن دورته العاشـرة    دورته اخلامسة استناداً إىل تقرير فريق االلتزامات اإلضافية       
  .FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1-5 وFCCC/KP/AWG/2010/6الوثائق تشمل الوثيقتني 

           وأحاط فريق االلتزامات اإلضافية علماً يف دورته الثانية عـشرة بـآراء األطـراف               -١٣
ــائق الراميــة إىل تيــسري املفاوضــات وهــي اآلراء الــواردة يف الوثيقــة  بــشأن الوث

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1 .          ١٢ودعا الفريق األطراف إىل أن تقّدم إىل األمانة، حبلول 
 آراءها بشأن هذه الوثيقة من أجل النظر فيها يف الدورة الثالثة عشرة لفريق          ٢٠١٠يوليه  /متوز

سـبوعني  بل الدورة الرابعة عشرة للفريق بأ     ري حتديث الوثيقة ق   سااللتزامات اإلضافية بقصد تي   
            اآلراء املقدمـة   FCCC/KP/AWG/2010/Misc.5وقـد ُجمِّعـت يف الوثيقـة        .  األقـل  على

  .من األطراف
، ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢وقد ُدعيت األطراف إىل أن تقّدم إىل األمانة، ما أمكن حبلول              -١٤

لعمل  سُيدعْون إىل حلقة ا    ناخلرباء الذي /آراءها بشأن املواضيع اليت سيجري تناوهلا واملنظمات      
املعقودة أثناء الدورة الثالثة عشرة للفريق بشأن حجم ختفيضات االنبعاثات الـيت يـتعني أن               
            حتققها األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً وإسهام هذه األطـراف، بـصورة فرديـة              

 FCCC/KP/AWG/2010/Misc.2وقد ُجمعت يف الوثيقـة      . أو مشتركة، يف حتقيق هذا احلجم     
  .آلراء املقدمة من األطرافا

 ٢ودعا فريق االلتزامات اإلضافية األطراف أن تقّدم إىل األمانة، ما أمكن حبلـول                -١٥
، مقترحات ترمي إىل تناول اآلثار املترتبة على القضايا احملددة يف برنـامج             ٢٠١٠يوليه  /متوز

         FCCC/KP/AWG/2008/8من الوثيقة   ) ج(٤٩الفريق، على النحو احملدد يف الفقرة       هذا  عمل  
__________ 

 ).أ(٢٧، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/3الوثيقة  )٤(
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فيما يتعلق حبجم ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول   
وقـد  .  احلجـم    إسهامات هذه األطراف، بصورة فردية أو مشتركة، يف حتقيق هذا         وإمجاالً  

  .اآلراء الواردة من األطراف FCCC/KP/AWG/2010/Misc.3ُجمعت يف الوثيقة 
فريق االلتزامات اإلضافية، يف دورته الثانية عشرة أيضاً، من األمانة أن تقوم            وطلب    -١٦

  :بتحديث ما يلي
الورقة اجملمَّعة فيها التعهدات بإجراء ختفيضات يف االنبعاثات وما يتصل هبا             )أ(  

ـ  )٥( هبا من افتراضات، املقدمة من األطراف حىت اآلن وختفيضات االنبعاثات املرتبطة          ك وذل
 من الوثيقـة    ٢٩باستخدام البيانات واملعلومات املستمدة من الورقات املشار إليها يف الفقرة           

FCCC/KP/AWG/2010/7     ــة ــفها الوثيق ــة بوص ــذه الوثيق ــت ه ــد أُتيح ؛ وق
FCCC/KP/AWG/2010/INF.2؛  

 بتخفيـضات الورقة التقنية اليت تعرض القضايا املتعلقة بتحويل التعهـدات            )ب(  
على أساس املعلومات املقدمة     )٦(عاثات وخفضها باالنللحد من    أهداف كمية    االنبعاثات إىل 

من األطراف والعمل الذي اضطلع به فريق االلتزامات اإلضافية يف دورته الثانية عشرة؛ وقد              
  .FCCC/TP/2010/3أُتيحت هذه الوثيقة بوصفها الوثيقة 

فية من األمانة أن ُتعد ورقة      فريق االلتزامات اإلضا  ، طلب   ١-م أإ /١يف سياق املقرر      -١٧
من أجل النظر فيها يف دورته الثالثة عشرة وهي الورقة الـيت أُتيحـت بوصـفها الوثيقـة                  

FCCC/KP/AWG/2010/10اليت و:  
حتدد وتستكشف مجيع اخليارات القانونية املتاحة، مبا يف ذلك املقترحـات             )أ(  

ـ           ، FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1ة  املقدمة من األطراف كما ترد، يف مجلة أمور، يف الوثيق
  هبدف ضمان عدم وجود فجوة بني فترة االلتزام األوىل وفترات االلتزام الالحقة؛

حتدد النتائج واآلثار القانونية املترتبة على احتمال حدوث فجوة بني فتـرة              )ب(  
  .الالحقةااللتزام األوىل وفترات االلتزام 

 األطراف املدرجة يف املرفق األول، اليت هلـا         فريق االلتزامات اإلضافية كذلك   ودعا    -١٨
 البيانات واملعلومـات    ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢ القدرة على ذلك، إىل أن تقدم إىل األمانة حبلول        

فترة االلتزام القادمة فيمـا يتعلـق باسـتخدام         يف  اجلديدة املتاحة بشأن استخدامها املتوقع      
ار باالنبعاثات واآلليات القائمـة علـى       األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة واالجت     

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

         ريـق االلتزامـات اإلضـافية يف       كي ينظر فيها ف   لاالنبعاثات، لتجميعها يف وثيقة متفرقات و     
__________ 

 .FCCC/KP/AWG/2010/INF.1الوثيقة  )٥(
 .FCCC/TP/2010/2الوثيقة  )٦(
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 البيانـات   FCCC/KP/AWG/2010/Misc.4وقد ُجمِّعـت يف الوثيقـة       . دورته الثالثة عشرة  
  .واملعلومات املقدمة

وواصلت األطراف تقدمي ورقات غري رمسية عن اخليارات املُحاسبية املتعلقة بـإدارة              -١٩
ات على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية بشأن الغابات وطلبت إىل األمانة أن ُتتيح هذه الورق

  .)٧(تغري املناخ

  مقترحات بشأن حتديد اجلدول الزمين لالجتماعات  -جيم   
               حسبما اُتفق عليه يف الدورة احلادية عشرة لفريـق االلتزامـات اإلضـافية، فـإن                -٢٠

                رجـة يف املرفـق األول     حجم ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني أن حتققـه األطـراف املد          
. يدخل وسيظل يدخل يف صلب أعمال فريق االلتزامات اإلضـافية         ") األرقام  "  بما يسمى   (

ويالحظ الرئيس أن طريقة العمل الذي اعتمدها هذا الفريق من أجل زيادة التقدم يف العمـل      
د الرئيس أن يقترح يف هـذا       ويو. املتعلق باألرقام يف دورته الثانية عشرة كانت مفيدة للغاية        

الصدد إعادة هيكلة العمل املتعلق باألرقام يف الدورة الثالثة عشرة لريتكز على النهج املتبع يف               
 والفـردي   دورته الثانية عشرة، مع التركيز على املسائل احملدَّدة املتعلقة بـاحلجم اإلمجـايل            

.  من جانب األطراف املدرجـة يف املرفـق األول         ي يتعني حتقيقه  لتخفيضات االنبعاثات الذ  
  :وميكن بصورة خاصة تكريس الوقت املخصص هلذا الفريق أثناء الدورة الثالثة العشرة ملا يلي

النظر يف أحدث البيانات واملعلومات املتاحة عـن تعهـدات ختفيـضات              )أ(  
ه األطـراف،  االنبعاثات، مبا يف ذلك االفتراضات اليت ُوضعت عند تقـدمي تعهـدات هـذ         

واالستخدام املتوقع لالجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع واستخدام األراضـي           
وتغيري استخدام األراضي واحلراجة بغية استكشاف عالقتها باألرقام، وخاصة كيف ميكـن            
 للقواعد املتعلقة باآلليات وباستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة أن تعـزز           

مستوى طموح األطراف املدرجة يف املرفق األول وكذلك كيف ميكن هلـذه القواعـد أن               
  تشكل حافزاً إلجراءات داخلية تتخذها هذه األطراف؛

مواصلة إجراء مناقشات بشأن اجلهود واإلجنازات املتحققة حىت اآلن بغيـة        )ب(  
  حتديد خيارات تناول هذه القضية؛

ملتعلقة بتحويل التعهدات إىل أهداف كمية للحد       حتقيق تقدم يف املناقشات ا      )ج(  
  من االنبعاثات وخفضها؛

 رتنقيح الوثائق بغية تيسري املفاوضات فيما بني األطـراف بقـصد حـص              )د(  
  .اخليارات لتصل إىل النقطة اليت يلزم عندها القيام باختيار سياسي

__________ 

 .<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/items/4907.php>: انظر )٧(
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مل، مع إيالء االهتمـام   والعمل املتعلق بالقضايا األخرى الناشة عن تنفيذ برنامج الع          -٢١
االنتهاء منه قبل أن ميكن لفريـق       سيلزم  لتحسني السالمة البيئية لربوتوكول كيوتو،      الواجب  

االلتزامات اإلضافية أن يتخذ اخلطوات النهائية لالتفاق على االلتزامات اإلضافية لألطـراف            
ج عـدة خيـارات     ومن احملتمل أن حتتا   . املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو      

وإذ يأخذ الرئيس   . متعلقة بقضايا أخرى إىل النظر فيها واالتفاق بشأهنا وبشأن قضية األرقام          
لنظر يف قضايا أخرى أثناء الدورة الثالثـة  من أجل اهذا األمر يف االعتبار، فإنه يقترح ما يلي     

  :عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية
 استخدام األراضي واحلراجة، ميكـن      فيما خيص استخدام األراضي وتغيري      )أ(  

للفريق أن يواصل عمله بشأن وضع اللمسات األخرية على القواعد والطرائق املتعلقة بفتـرة              
وسيعمل الفريق يف هذا الـصدد علـى أسـاس الوثيقـة         . ربوتوكول كيوتو لااللتزام الثانية   

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.2        حلقـة العمـل    ، آخذاً يف احلسبان النتائج املستخلصة من
السابقة للدورة املعنية بقواعد وطرائق احملاسبة املتعلقة بإدارة الغابات، وأي معلومات منقحة            

مة بصورة غري رمسية من األطراف،      أو جديدة بشأن القواعد والطرائق احملاسبية املختلفة املقدَّ       
ويقترح الرئيس  . ضافيةفريق االلتزامات اإل  واملناقشات اليت ُتجرى أثناء الدورة الثالثة عشرة ل       

  ختفيض وتوضيح اخليارات قدر اإلمكان يف هذه الدورة؛
فيما خيص االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مـشاريع والقـضايا             )ب(  

املنهجية، يفهم الرئيس أن مشاريع نصوص املقررات املتعلقة هبذه القضايا ُمـصاغة عمومـاً              
ويقتـرح  . وح مبا ميثل وجهات نظر األطـراف      بصورة جيدة وتشمل خيارات حمددة بوض     

              الرئيس أن تتوصل األطراف إىل اتفاق بشأن أكرب عـدد ممكـن مـن هـذه القـضايا يف                   
  هذه الدورة؛

وفيما خيص املسائل القانونية الناشئة عن والية فريق االلتزامات اإلضـافية،             )ج(  
نظر فريق االتـصال هـذا يف القـضايا         فلعل األطراف تذكر التفاهم الذي يتحّصل يف أن ي        

 فريق االتصال ُشكِّلويف الدورة الثانية عشرة، . القانونية احملالة إليه من أفرقة االتصال األخرى     
املعين باملسائل القانونية لكي ينظر يف إجراء حتليل اجلوانب القانونية لبدأ نفـاذ التعـديالت               

 من الربوتوكول بغية جتنب حدوث      ٣ املادة    من ٩املقترحة لربوتوكول كيوتو عمالً بالفقرة      
ويقترح الـرئيس أن تواصـل      . فجوة بني هناية فترة االلتزام األوىل وبداية فترة االلتزام الثانية         

األطراف العمل بشأن التحليل املطلوب بقصد االنتهاء من هذا العمل يف هذه الدورة مما ييسر               
  التقدم يف العمل املتعلق باألرقام؛

ا خيص النتائج احملتملة، يشري الرئيس إىل أنه ما زال يتعني التوصـل إىل    وفيم  )د(  
وسيتشاور الرئيس مع األطـراف أثنـاء       . اتفاق بشأن فقرة واحدة متبقية يف مشروع النص       

الدورة الثالثة عشرة خبصوص كيفية التوصل إىل اتفاق بشأن هذه الفقرة، مبا يف ذلك مـا إذا       
   حتل هذه القضية بصورة غري رمسية أثناء الدورة؛كان ميكن لألطراف املهتمة أن
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  . النظر يف الدورة القادمة يف أي قضايا أخرىوأخرياً يود الرئيس أن يقترح   )ه(  
وبصورة أعم، يود الرئيس توجيه انتباه األطراف إىل مسألة حتديد التقـدم احملـرز                -٢٢

س أن يقترح تركيز أعمال أفرقة      ويود الرئي . ل إىل توافقات آراء مع تقّدم املفاوضات      والتوّص
 ووفق على   ا التقدم احملرز، إذ   ُيبيَّن أعاله وأن    ١٢ املشار إليها يف الفقرة      الوثائقاالتصال على   

ويف ضوء الطلبـات    . ذلك، يف التنقيحات املدخلة على الوثائق الرامية إىل تيسري املفاوضات         
مسية مشاورات بشأن إمكانية     عدد من األطراف، سيجري الرئيس بصورة غري ر        مناملتكررة  

             لفريـق " الـنص التفاوضـي   "لتـصبح   " وثـائق تيـسري املفاوضـات     ": احلاليةتسمية  ال
  .االلتزامات اإلضافية

ويقترح الرئيس، بالتشاور مع رئيس الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين         -٢٣
شأن مقترح مقدم من األطراف بتناول      الطويل األجل مبوجب االتفاقية، مواصلة املشاورات ب      

  .فريق العمل التعاوين وفريق االلتزامات اإلضافيةموضع االهتمام املشترك من جانب القضايا 
ويود الرئيس أن يذكر األطراف باملناقشات اليت دارت يف الدورة احلاديـة عـشرة                -٢٤

 واحد يف الـدورة الثانيـة       لفريق االلتزامات اإلضافية بشأن إمكانية االنتقال إىل فريق اتصال        
. عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية بغية حتقيق تقدم يف العمل املتعلق جبميع القضايا املوضوعية            

وعلى الرغم من الدعم القوي هلذا اخليار، فلم تكن مجيع األطراف مستعدة للموافقة على هذا        
قاً بقضايا أخرى جيري النظر فيها      وملا كان العمل املتعلق باألرقام يرتبط ارتباطاً وثي       . الترتيب

يف فريق االلتزامات اإلضافية، يود الرئيس، بقصد دفع املناقشات إىل األمام، أن يقترح مـرة               
أخرى قيام األطراف بالنظر يف خيار االنتقال إىل فريق اتصال واحد اعتباراً من الدورة الرابعة               

  .عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية

   املعقودة قبل الدورة وأثناء الدورةحلقات العمل  -دال   
طلب فريق االلتزامات اإلضافية يف دورته الثانية عشرة من األمانة أن تـنظم، قبـل                 -٢٥

دورته الثالثة عشرة ورهناً بتوافر موارد تكميلية، حلقة عمل سابقة للدورة بـشأن احملاسـبة               
، على أن يؤخذ يف احلـسبان       املتعلقة بإدارة الغابات، مبا يف ذلك أي معلومات جديدة متاحة         

  . التقدم احملرز أثناء الدورة الثانية عشرة بشأن استخدام املستويات املرجعية
، يوليـه /متوز ٣٠بون، يوم اجلمعة املوافق     يف  عقد حلقة العمل يف فندق ماريتيم       وسُت  -٢٦

ة العمل  م حلق قسَّوسُت. أدريان ميسي نائب رئيس فريق االلتزامات اإلضافية      /وسريأسها السيد 
وستكون اجللستان األوىل والثالثة حللقة العمل مفتوحتني أمام اجلميـع،          . إىل ثالث جلسات  

             أما اجللـسة الثانيـة فـستكون مفتوحـة أمـام         . بةمبن يف ذلك األطراف واملنظمات املراقِ     
  .األطراف فقط
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 الوقـت   وسيـصدر يف  . رد يف املرفق األول جدول أعمال مؤقت حللقة العمـل         يو  -٢٧
  .املناسب جدول األعمال النهائي حللقة العمل

وطلب أيضاً فريق االلتزامات اإلضافية من األمانة، يف دورته الثانية عشرة، أن تنظم،               -٢٨
 توجيهات رئيس فريق االلتزامات اإلضافية على أن تأخذ يف االعتبـار آراء األطـراف               حتت

 فضالً عن املناقشات اليت     FCCC/KP/AWG/2010/7من الوثيقة   ) أ(٢٩املشار إليها يف الفقرة     
دارت أثناء الدورة الثانية عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية، حلقة عمل تعقد أثناء الـدورة              

 يتعني أن حتققه األطراف املدرجـة يف        الذيالثالثة عشرة بشأن حجم ختفيضات االنبعاثات       
             يـة أو مـشتركة، يف حتقيـق       املرفق األول إمجاالً وإسهامات هذه األطراف، بـصورة فرد        

  .هذا احلجم
ويف الدورة نفسها، وافق فريق االلتزامات اإلضافية على أن تتـيح حلقـة العمـل                 -٢٩

املعقودة أثناء الدورة إجراء مناقشة تقنية مركزة بشأن اآلثار الكمية املترتبة على املقترحـات              
مـن  ) أ(٢٩دمة منها املشار إليها يف الفقـرة  والقضايا اليت حدَّدهتا األطراف يف الورقات املق      

، وأن تتيح أيضاً القيام مبزيد من االستكشاف حلجم معزز          FCCC/KP/AWG/2010/7الوثيقة  
ممكن من ختفيضات االنبعاثات يتعني أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول، مع التأكيد              

  .أمراً هاماًُيعترب  لطموحها  التوصل إىل توافق آراء بشأن املستوى اإلمجايلأنعلى 
 ٢بـون، يـوم االثـنني املوافـق         يف  عقد حلقة العمل هذه يف فندق ماريتيم        وسُت  -٣٠
 من  ةوبناًء على دعو  . ، بعد اجللسة العامة االفتتاحية لفريق االلتزامات اإلضافية       أغسطس/آب

أدريان ميسي بينما   /رئيس هذا الفريق، سيقوم بافتتاح حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة السيد          
، )االحتاد األورويب ( ليفيفري   يريغني/والسيد) غرينادا(ليون تشارلز   /سيقوم بدور امليسر السيد   

الرئيسان املتشاركان لفريق االتصال املعين حبجم ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني أن حتققـه          
              ف يف حتقيـق   األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً وكذلك إسـهامات هـذه األطـرا            

  .هذا احلجم
توجيهات رئيس فريق االلتزامات اإلضافية على أن تؤخذ        حتت  وستنظم حلقة العمل      -٣١

يف االعتبار وجهات نظر األطراف بشأن املواضـيع الـيت سـيجري تناوهلـا وسـيدعى                
 ستخدم مداوالت حلقة العمل والنتـائج الـيت  وسُت. منظمات إىل حضور حلقة العمل   /خرباء
 هبا كإسهام يف املناقشات اليت جيريها فريق االتصال املعين حبجم ختفيضات االنبعاثـات              خترج

 هـذه   ات يف املرفق األول إمجاالً وكـذلك بإسـهام        خترجالذي يتعني أن حتققه األطراف      
  .األطراف يف حتقيق هذا احلجم

 جدول أعمـال    وسيصدر. حللقة العمل أوَّيل  عرض يف املرفق الثاين جدول أعمال       وُي  -٣٢
  .هنائي يف الوقت املناسب



FCCC/KP/AWG/2010/9 

GE.10-61710 10 

  املرفق األول

جدول األعمال املؤقت حللقة العمل السابقة للدورة املعنية باحملاسـبة              
  املتعلقة بإدارة الغابات

  ) ساعات٧,٥: املدة الكلية(
  مالحظات افتتاحية يديل هبا نائب رئيس فريق االلتزامات اإلضافية  ١٥/٩-٠٠/٩
  األوىلاجللسة   ٣٠/١٠-١٥/٩

  بنيعرض تقدمه املنظمات غري احلكومية وتبادل اآلراء مع األطراف واملراِق
  استراحة
  ) فقطبةِقجلسة مفتوحة أمام األطراف والدول املرا(اجللسة الثانية   ٠٠/١٣-٤٥/١٠

استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام     ملوضوع  ن املتشاركني   تقدمي املوضوع من جانب امليسريْ    
  األراضي واحلراجة

   من األطرافُتقدَّمعروض 
  مناقشة عامة

  استراحة
  )تابع(اجللسة الثانية   ١٥/١٧-٠٠/١٤

  مناقشة عامة
  استراحة
  اجللسة الثالثة  ٠٠/١٨-٣٠/١٧

   امليسران املتشاركان ومالحظات ختامية يقدمها نائب الرئيسهموجز يقدم
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  املرفق الثاين

فيضات االنبعاثات  جدول األعمال املؤقت حللقة العمل املعنية حبجم خت           
 اتالذي يتعني أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً وإسهام          

  هذه األطراف، بصورة فردية أو مشتركة، يف حتقيق هذا احلجم
  ) ساعات٤,٥: املدة الكلية(
  افتتاح حلقة العمل  -١

  أهداف حلقة العمل ونتائجها املتوقعة  
   من األطرافُتقدَّمعروض   -٢

  عروض  •
  أسئلة وأجوبة بعد كل عرض من العروض •

   من املنظمات واخلرباءُتقدَّمعروض   -٣
  عروض  •
  أسئلة وأجوبة بعد كل عرض من العروض •

  مناقشة عامة  -٤
  موجز حلقة العمل  -٥

        


