
 

(A)   GE.10-62524    220910    230910 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  الدورة الرابعة عشرة
   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٩-٤تياجنني، 

  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  * التنفيذياألمنيمذكرة مقدمة من     

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

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

النظر يف االلتزامات اإلضـافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب                 -٣
  .كيوتو بروتوكول

__________ 

قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لتقدميها بسبب ِقصر املدة الفاصلة بني الدورتني الثالثة عشرة والرابعـة                *  
عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب                

 .بروتوكول كيوتو

 FCCC/KP/AWG/2010/12  األمم املتحدة 
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  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥

  اخللفية  -ثانياً   
اتفق الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق             -١

، يف دورته الرابعة املستأَنفة، على )زامات اإلضافيةفريق االلت(األول مبوجب بروتوكول كيوتو    
مـؤمتر  (أن ُيحيل إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             

، يف دورته اخلامسة، نتائج أعماله املتعلقة بالنظر يف التزامـات           )اجتماع األطراف /األطراف
 ٣ من املادة    ٩يف الفترات الالحقة مبوجب الفقرة      األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

  .)١(اجتماع األطراف/من بروتوكول كيوتو، كي يعتمدها مؤمتر األطراف
، إىل فريـق    ٥-م أإ /١اجتماع األطراف، مبوجب مقـرره      /وطلب مؤمتر األطراف    -٢

ر  كـي يعتمـدها مـؤمت      ١-م أإ /١االلتزامات اإلضافية أن يقدم نتائج أعماله وفقاً للمقرر         
  . اجتماع األطراف يف دورته السادسة/األطراف

اجتماع األطراف أن ُتعقد الدورة الرابعة عشرة لفريق        /وقرر مكتب مؤمتر األطراف     -٣
 ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٩ إىل   ٤االلتزامات اإلضافية يف تياجنني، الصني، يف الفترة من         
ص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل      بالتالزم مع الدورة الثانية عشرة للفريق العامل املخص       

  ). فريق العمل التعاوين(مبوجب االتفاقية 

   جدول األعمال املؤقتشروح  -ثالثاً   

  افتتاح الدورة  -١  
 ٤سيفتتح الدورة الرابعة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية رئيس هـذا الفريـق يف                -٤

  . يف تياجنني، الصني ت واملعارض يف مركز ميجيانغ للمؤمترا٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

  املسائل التنظيمية  -٢  

  إقرار جدول األعمال  -ألف   
  .سُيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره  -٥

FCCC/KP/AWG/2010/12      مذكرة مقدمة مـن    : جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمني التنفيذي

__________ 

)١( FCCC/KP/AWG/2007/5 ٢٢، الفقرة)ج.( 
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  تنظيم أعمال الدورة  -باء  
لتزامات اإلضافية، يف دورته احلادية عشرة، على أن يواصـل          اتفق فريق اال  : اخللفية  -٦

واتفق كذلك على أن يركز يف عمله على حجم         .  وفقاً لربنامج عمله   ٢٠١٠أعماله يف عام    
خفض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً وعلى إسهام              

أو جمتمعة، يف حجم خفض االنبعاثات الذي جيب        األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة       
 مـن بروتوكـول   ٤أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً، مبا يتفق مع املـادة         

كيوتو؛ واتفق كذلك على أن يواصل عمله بشأن املسائل األخرى الناشئة عن تنفيذ برنـامج    
  .)٢(ئية لربوتوكول كيوتوالعمل، مع إيالء االهتمام الواجب لتحسني السالمة البي

وطلب فريق االلتزامات اإلضافية، يف دورته احلادية عشرة أيضاً، إىل رئيسه أن يقدم               -٧
 أعاله، مراعياً   ٦مقترحات بشأن ترتيب اجلدول الزمين لتناول القضايا املشار إليها يف الفقرة            

لتزامات اإلضافية مذكرة   وأَعد رئيس فريق اال   . )٣(يف ذلك جمال التركيز احملدد يف تلك الفقرة       
وُيـدعى املنـدوبون إىل     ). FCCC/KP/AWG/2010/13(عن سيناريو الدورة الرابعة عـشرة       

مراجعة مذكرة السيناريو هذه لالطالع على مزيد من املعلومات واملقترحات بشأن تنظـيم             
  .أعمال الدورة

 تـشرين  ٤ني، وسيعقد فريـق االلتزامات اإلضافية جلسة عامة افتتاحية يوم االثـن    -٨
وسيدعو الرئيس املندوبني إىل اإلدالء ببيانـات باسـم جمموعـات           . ٢٠١٠أكتوبر  / األول

وُيرجى من الوفود إجياز بياناهتا الشفوية قدر اإلمكان وتقدمي نسخة مكتوبـة إىل             . األطراف
انات وُيرجى من الراغبني يف تقدمي بي     . موظفي املؤمترات سلفاً لتيسري عمل املترمجني الشفويني      
  .خطية لتوزيعها على مجيع املندوبني إحضار نسخ منها

وُتدعى األطراف إىل الرجوع إىل اللمحة العامة عن الدورة املعروضة على املوقـع                -٩
الشبكي لالتفاقية اإلطارية، وإىل الربنامج اليومي الذي ُينشر أثناء الدورة، لالطـالع علـى              

  .فريق االلتزامات اإلضافيةاجلدول الزمين املفصَّل واحملدَّث ألعمال 
وكانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أوصت يف دورهتا الثانية والثالثني بأن تتبع األمانة،               -١٠

عند تنظيم فترات الدورات القادمة، املمارسة املتمثلة يف عدم عقد أكثر من جلـستني مـن                
جاوز جمموع عـدد  أو جلسات أفرقة االتصال يف وقت واحد، على أال يت     /اجللسات العامة و  

اجللسات اليت ُتعقد يف وقت واحد، مبا يشمل اجللسات غري الرمسية، سـت جلـسات، إن                
وأوصت أيضاً بأن تواصل األمانة، عند ترتيب مواعيد اجللسات، مراعاة القيود الـيت             . أمكن

  .)٤(تواجهها الوفود وجتنُّب أوجه التعارض بشأن القضايا املتماثلة قدر اإلمكان
__________ 

)٢( FCCC/KP/AWG/2010/3 ٢٠، الفقرة. 
)٣( FCCC/KP/AWG/2010/3 ٢٧، الفقرة)ب.( 
)٤( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٤، الفقرة. 
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لدورة نفسها، أشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك إىل مـا أوصـت بـه يف               ويف ا   -١١
، خاصة إلتاحة الوقت    ٠٠/١٨استنتاجات سابقة من أن تنتهي مجيع اجللسات حبلول الساعة          

الكايف لألطراف واجملموعات اإلقليمية لالستعداد للجلسات اليومية، ولكنـها أجـازت، يف            
حالة على حدة، أن تستمر هذه اجللسات مدة تتراوح         الظروف االستثنائية وعلى أساس كل      

  .)٥(ما بني ساعتني وثالث ساعات
  .وستنظَّم دورة فريق االلتزامات اإلضافية هذه وفقاً للتوصيات املذكورة أعاله  -١٢
سُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل النظر يف اقتراح الرئيس بشأن ترتيب           : اإلجراء  -١٣

  . يا واملوافقة عليه، كما سُيدعى إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورةاجلدول الزمين للقضا

FCCC/KP/AWG/2010/12      مذكرة مقدمة مـن    : جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمني التنفيذي

FCCC/KP/AWG/2010/13          مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة الرابعـة عـشرة :
  مذكرة مقدمة من الرئيس

  النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو  -٣  
 ٥-م أإ /١أشار فريق االلتزامات اإلضافية، يف دورته الثانية عشرة، إىل املقرر           : اخللفية  -١٤

اجتمـاع  / مؤمتر األطراف   كي يعتمدها  ١-م أإ /١وجب املقرر   وكرر أنه سُيقدم نتائج عمله مب     
  . طراف يف دورته السادسةاأل
وأشار فريق االلتزامات اإلضافية كذلك إىل الطابع املتكرر لربنامج عمله وإىل أنـه               -١٥

من الوثيقـة   ) ب(و) أ(٤٩ على القضايا احملددة يف الفقرتني       ٢٠١٠سريكز يف عمله يف عام      
FCCC/KP/AWG/2008/8          من ) ج(٤٩، وأنه سيواصل عمله بشأن القضايا احملددة يف الفقرة

  .الوثيقة نفسها
ويف الدورة الثالثة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية، قدم رئيس الفريـق مـشروع               -١٦

ودعا األطراف إىل أن تقـدم إىل       . FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2االقتراح الوارد يف الوثيقة     
 كي ينظر   )٦(، آراءها بشأن النص املقترح    ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣١األمانة، يف موعد أقصاه     

 املعلومات املقدمة يف وثيقة     وُجِمعت. الرابعة عشرة فيها فريق االلتزامات اإلضافية يف دورته       
  . )٧(متفرقات كي ينظر فيها فريق االلتزامات اإلضافية يف هذه الدورة

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥، الفقرة. 
)٦( FCCC/KP/AWG/2010/11 ٢١، الفقرة.  
)٧( FCCC/KP/AWG/2010/MISC.6.  
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 سُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل النظر يف الوثيقة املـشار إليهـا يف              :اإلجراء  -١٧
تفاق على الطريقة املثلى لكفالة تقدمي نتائج أعماله يف الوقت املناسب            أعاله، واال  ١٦ الفقرة

  .ف يف دورته السادسة األطرااجتماع/إىل مؤمتر األطراف
FCCC/KP/AWG/2010/MISC.6         آراء بشأن مشروع االقتراح املقدم من الرئيس .

  التقارير املقدمة من األطراف

  مسائل أخرى  -٤  
  .ند أي مسائل أخرى تنشأ يف أثناء الدورةسُتبحث يف إطار هذا الب  -١٨

  تقرير الدورة  -٥  
سيجري إعداد مشروع تقرير عن أعمال الدورة الرابعة عشرة كي يعتمده           : اخللفية  -١٩

  .فريق االلتزامات اإلضافية يف هناية الدورة
سُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل اعتماد مـشروع التقريـر واإلذن           : اإلجراء  -٢٠
  . ر باستكمال التقرير بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانةللمقر
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  رفقامل

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

  يف دورته الرابعة عشرة

  الوثائق املعّدة للدورة    
FCCC/KP/AWG/2010/12 

 
مذكرة مقدمـة مـن. جدول األعمال املؤقت وشروحه   

  األمني التنفيذي
FCCC/KP/AWG/2010/13 

 
مذكرة.  عشرة الرابعةمذكرة سيناريوهات بشأن الدورة     

  مقدمة من الرئيس
FCCC/KP/AWG/2010/MISC.6 

 
التقـارير. آراء بشأن مشروع االقتراح املقدم من الرئيس    

  املقدمة من األطراف

  خرى معروضة على الدورةوثائق أ    
FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2  مشروع االقتراح املقدم من الرئيس  
FCCC/KP/AWG/2010/3    الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافيةتقرير

لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول
، املعقودة يف بون يف الفترة عشرةاحلادية دورته عنكيوتو

  ٢٠١٠أبريل / نيسان١١ إىل ٩من 
FCCC/KP/AWG/2010/6        مـذكرة. األطرافوثائق أُِعدت لتيسري املفاوضات بني

  مقدمة من الرئيس
FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1       مـذكرة. وثائق أُِعدت لتيسري املفاوضات بني األطراف

 على تعديالت مقترح إدخاهلا  . إضافة. مقدمة من الرئيس  
    منه٣ من املادة ٩عمالً بالفقرة بروتوكول كيوتو 

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.2       مـذكرة. وثائق أُِعدت لتيسري املفاوضات بني األطراف
استخدام األراضي وتيـسري. إضافة. مقدمة من الرئيس  

   استخدام األراضي واحلراجة
FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.3       ةمـذكر . وثائق أُِعدت لتيسري املفاوضات بني األطراف

االجتار باالنبعاثات واآلليات. إضافة. مقدمة من الرئيس  
  القائمة على مشاريع
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FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.4       مـذكرة. وثائق أُِعدت لتيسري املفاوضات بني األطراف
غازات الدفيئة، والقطاعـات. إضافة. مقدمة من الرئيس  

وفئات املصادر؛ والقياسات املوحدة حلساب مكافئ ثاين
لكربون من االنبعاثات البشرية املنـشأ حبـسبأكسيد ا

املصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع؛ وغري ذلك من
 القضايا املنهجية

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.5        مـذكرة. وثائق أُِعدت لتيسري املفاوضات بني األطـراف
النظر يف املعلومـات املتعلقـة. إضافة. مقدمة من الرئيس  

االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثـارباآلثار البيئية و  
التبعية، اليت ميكن أن تترتب علـى األدوات والـسياسات
والتدابري واملنـهجيات املتاحـة لألطـراف املدرجـة يف

  األول املرفق
FCCC/KP/AWG/2010/11  تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية

األول مبوجب بروتوكـوللألطراف املدرجة يف املرفق     
 عشرة، املعقودة يف بون يف الفترةالثالثةكيوتو عن دورته

  ٢٠١٠ أغسطس/آب ٦ إىل ٢من 
FCCC/KP/CMP/2009/21 

Add.1و 

تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 
بروتوكول كيوتو عن دورتـه اخلامـسة، املعقـودة يف

ــن   ــرة م ــهاغن يف الفت ــانون١٨ إىل ٧كوبن  ك
 ٢٠٠٩ ديسمرب/األول

        


