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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  اخلامسة عشرةالدورة 
  *٢٠١٠ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩، كانكون

  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال

  دول األعمال املؤقت وشروحهج    

  **يمذكرة مقدمة من األمني التنفيذ    

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

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

  .النظر يف االلتزامات اإلضافية املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو  -٣
  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥

__________ 

  .٢١، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/3تستمر الدورة طوال املدة الالزمة وفق ما تقرر يف الوثيقة   *  
 واخلامسة عشرة الرابعةالدورتني   قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لتقدميها بسبب ِقصر املدة الفاصلة بني             **  

بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب            املخصص املعين عشرة للفريق العامل    
  .كيوتو بروتوكول
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  اخللفية  -ثانياً   
املرفق  اتفق الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف           -١

الرابعة املستأَنفة، على  ، يف دورته)ضافيةفريق االلتزامات اإل(األول مبوجب بروتوكول كيوتو 
مـؤمتر  (األطراف يف بروتوكول كيوتو      أن ُيحيل إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع       

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

  .)١(اجتماع األطراف/بروتوكول كيوتو، كي يعتمدها مؤمتر األطراف من
 إىل فريق االلتزامات    ،٥-م أإ /١ يف مقرره    ،اجتماع األطراف /وطلب مؤمتر األطراف    -٢

ـ / ليعتمدها مؤمتر األطـراف    ١-م أإ /١ للمقرر   وفقاًاإلضافية أن يقدم نتائج أعماله       اع اجتم
  .األطراف يف دورته السادسة

 اخلامـسة عقد الدورة    أن تُ  ، عشرة احلادية يف دورته    ،وقرر فريق االلتزامات اإلضافية     -٣
ـ  السادسة مع الدورة    بالتزامنعشرة لفريق االلتزامات اإلضافية      اجتمـاع  /ؤمتر األطـراف  مل

عقد الـدورة   ُتى أن    كذلك عل  فريق االلتزامات اإلضافية   واتفق   .طوال املدة الالزمة  األطراف  
 الثالثة عشرة للفريـق العامـل        مع الدورة  بالتزامن عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية      اخلامسة

. )٢()فريق العمل التعـاوين   (األجل مبوجب االتفاقية    املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل      
سيك خـالل   يف كانكون، باملك  اجتماع األطراف   /ؤمتر األطراف ملوستعقد الدورة السادسة    

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٩الفترة من 

  شروح جدول األعمال املؤقت  - ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -١  
 ٢٩ االثـنني  عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية يوم       اخلامسةسيفتتح الرئيس الدورة      -٤

  .املكسيك بكانكون، يف Messeع جمّم/قصر مون، يف فندق ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين

  املسائل التنظيمية   -٢  

  إقرار جدول األعمال  )أ(  
  .سُيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره  -٥

__________ 

)١( FCCC/KP/AWG/2007/5 ٢٢، الفقرة)ج.( 
)٢( FCCC/KP/AWG/2010/3 و٢١، الفقرة FCCC/SBI/2010/10، ١٤٨ الفقرة. 
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FCCC/KP/AWG/2010/15 مذكرة مقدمة من . جدول األعمال املؤقت وشروحه
 األمني التنفيذي

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
 ات اإلضافية، يف دورته احلادية عشرة، على أن يواصـل         اتفق فريق االلتزام   :اخللفية  -٦

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

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

عمله بشأن املسائل األخرى الناشئة عن تنفيذ برنـامج   كيوتو؛ واتفق كذلك على أن يواصل  
  .)٣(ربوتوكول كيوتواالهتمام الواجب لتحسني السالمة البيئية ل العمل، مع إيالء

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

مات اإلضافية مذكرة    رئيس فريق االلتزا   وأعّد. )٤(يف ذلك جمال التركيز احملدد يف تلك الفقرة       
وُيدعى املندوبون إىل    .(FCCC/KP/AWG/2010/16)  عشرة اخلامسة الدورة   هاتعن سيناريو 

لالطالع على مزيد من املعلومات واملقترحـات بـشأن     هذههاتمراجعة مذكرة السيناريو
  .تنظيم أعمال الدورة

  تـشرين  ٢٩نني،  وسيعقد فريـق االلتزامات اإلضافية جلسة عامة افتتاحية يوم االث          -٨
جمموعـات   وسيدعو الرئيس املندوبني إىل اإلدالء ببيانـات باسـم        . ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين

وتقدمي نسخة مكتوبـة إىل      وُيرجى من الوفود إجياز بياناهتا الشفوية قدر اإلمكان       . األطراف
بيانات وُيرجى من الراغبني يف تقدمي . الشفويني موظفي املؤمترات سلفاً لتيسري عمل املترمجني

  .املندوبني إحضار نسخ منها خطية لتوزيعها على مجيع
املوقـع   وُتدعى األطراف إىل الرجوع إىل اللمحة العامة عن الدورة املعروضة على             -٩

الدورة، لالطالع علـى      وإىل الربنامج اليومي الذي ُينشر أثناء      ،)٥(الشبكي لالتفاقية اإلطارية  
  .االلتزامات اإلضافية عمال فريقاجلدول الزمين املفصَّل واحملدَّث أل

تتبـع    بـأن  ، يف دورهتا الثانية والـثالثني     ،وكانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أوصت       -١٠
عقد أكثر من جلستني     األمانة، عند تنظيم فترات الدورات القادمة، املمارسة املتمثلة يف عدم         

 أال يتجاوز جممـوع     واحد، على  أو جلسات أفرقة االتصال يف وقت     /من اجللسات العامة و   
اجللسات غري الرمسية، ست جلسات، إن       عدد اجللسات اليت ُتعقد يف وقت واحد، مبا يشمل        

__________ 

)٣( FCCC/KP/AWG/2010/3 ٢٠، الفقرة. 
)٤( FCCC/KP/AWG/2010/3 ٢٧، الفقرة)ب.( 
)٥( <http://unfccc.int/meetings/cop_16/items/5571.php>. 



FCCC/KP/AWG/2010/15 

GE.10-63402 4 

عند ترتيب مواعيد اجللسات، مراعاة القيود الـيت         وأوصت أيضاً بأن تواصل األمانة،    . أمكن
   .)٦(التعارض بشأن القضايا املتماثلة قدر اإلمكان تواجهها الوفود وجتنُّب أوجه

استنتاجات سابقة   ا أوصت به يف   مب اهليئة الفرعية للتنفيذ     ذكّرتويف الدورة نفسها،      -١١
الوقت الكايف لألطراف    ، خاصة إلتاحة  ٠٠/١٨من أن تنتهي مجيع اجللسات حبلول الساعة        

ولكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية      واجملموعات اإلقليمية لالستعداد للجلسات اليومية،    
هذه اجللسات مدة تتراوح ما بـني سـاعتني          وعلى أساس كل حالة على حدة، أن تستمر       

   .)٧(وثالث ساعات

  .هوستنظَّم دورة فريق االلتزامات اإلضافية هذه وفقاً للتوصيات املذكورة أعال  -١٢

 ظر يف اقتراح الرئيس بشأن ترتيبسُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل الن :اإلجراء  -١٣

  .أعمال الدورة اجلدول الزمين للقضايا واملوافقة عليه، كما سُيدعى إىل االتفاق على تنظيم

FCCC/KP/AWG/2010/15     مذكرة مقدمة مـن    . جدول األعمال املؤقت وشروحه
 األمني التنفيذي

FCCC/KP/AWG/2010/16        ةمذكرة سيناريوهات بشأن الدورة اخلامـسة عـشر .
  مذكرة مقدمة من الرئيس

النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب               -٣  
  بروتوكول كيوتو

 ،فريـق االلتزامـات اإلضـافية     لقّدم الرئيس، يف الدورة الرابعة عـشرة        : اخللفية  -١٤
يف الوثيقـة   اقتراحه الرامي إىل تيسري األعمال التحضريية للمفاوضـات، والـوارد            مشروع

FCCC/KP/AWG/2010/CRP.3  وضات يف تلك الدورة ويف الـدورات       اللمفاً  ، ليكون أساس
  .الالحقة

على إحالة الوثيقة كي ينظر فيها الفريق يف دورتـه          فريق االلتزامات اإلضافية    اتفق  و  -١٥
  .FCCC/KP/AWG/2010/17 اخلامسة عشرة بوصفها وثيقة عادية ترد ضمن الوثيقة

 / تـشرين األول   ٣١إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقـصاه           مدعوة   واألطراف  -١٦
كي ينظر فيها فريـق      أعاله   ١٥، آراءها بشأن الوثيقة املشار إليها يف الفقرة         ٢٠١٠أكتوبر  

__________ 

)٦( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٤، الفقرة. 
)٧( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥، الفقرة. 



FCCC/KP/AWG/2010/15 

5 GE.10-63402 

 يف  الواردة من األطـراف   املعلومات   وُجِمعت.  عشرة اخلامسةااللتزامات اإلضافية يف دورته     
   .)٨(الدورةستعرض على هذه وثيقة متفرقات 

 ٧، املشار إليها يف الفقرة       عشرة اخلامسة الدورة   هاتعن سيناريو وتتضمن مذكرة     -١٧
ـ          ) مقترحـات ترمـي   (أعاله، مقترح يرمـي      ؤمتر إىل التوصـل إىل نتـائج تقـدم إىل م

  .لكي يعتمدها يف دورته السادسةاجتماع األطراف /األطراف

الوثيقة املـشار إليهـا يف      ىل النظر يف    سيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إ    : اإلجراء  -١٨
إىل مذكرة السيناريوهات املقدمـة مـن      اً   أعاله وسيدعى كذلك، استناد    ١٦ و ١٥الفقرتني  

التوصل إىل اتفاق بشأن النتائج اليت سـوف تقـدم إىل           الرئيس، إىل التركيز يف جهوده على       
 . لكي يعتمدها يف دورته السادسةاجتماع األطراف/ؤمتر األطرافم

FCCC/KP/AWG/2010/17          مشروع اقتراح مقدم من الرئيس لتيـسري األعمـال
 التحضريية للمفاوضات

FCCC/KP/AWG/2010/Misc.7 Views on the draft proposal by the Chair to 

facilitate preparations for negotiations. 

Submissions from Parties 

  مسائل أخرى  -٤  
  . مسائل أخرى تنشأ يف أثناء الدورةةالبند أيبحث يف إطار هذا سُت  -١٩

  تقرير الدورة  -٥  
 عشرة لكـي   اخلامسةسيجري إعـداد مشروع تقرير بشأن أعمال الدورة         :اخللفية  -٢٠

  .يعتمـده فريق االلتزامات اإلضافية يف هناية الدورة
ذن سُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل اعتماد مـشروع التقريـر واإل           :اإلجراء  -٢١

  . الرئيس ومبساعدة من األمانةوفق توجيهاتللمقرِّر باستكمال التقرير 

__________ 

)٨( FCCC/KP/AWG/2010/MISC.7. 
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  مرفق

وثائق معروضة على الفريق العامل املخـصص املعـين بااللتزامـات               
اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو         

   عشرةاخلامسةيف دورته 
  الوثائق املُعدَّة للدورة

FCCC/KP/AWG/2010/15 مذكرة مقدمة. جدول األعمال املؤقت وشروحه
 من األمني التنفيذي

FCCC/KP/AWG/2010/16 مذكرة سيناريوهات بشأن الـدورة اخلامـسة
 مذكرة مقدمة من الرئيس. عشرة

FCCC/KP/AWG/2010/17 مشروع اقتراح مقدم من الرئيس لتيسري األعمال
  التحضريية للمفاوضات

FCCC/KP/AWG/2010/Misc.7 Views on the draft proposal by the Chair to 

facilitate preparations for negotiations. 

Submissions from Parties 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

FCCC/KP/AWG/2010/14 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات
يف املرفـق األول    اإلضافية لألطراف املدرجـة   

الرابعـة مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورتـه       
٩ إىل   ٤ يف الفترة من     تياجنني عشرة املعقودة يف  

 ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

FCCC/KP/CMP/2009/21 and Add.1 تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع
دورتـه األطراف يف بروتوكول كيوتـو عـن      

ـ        ٧ن  اخلامسة، املعقودة يف كوبنهاغن يف الفترة م
  ٢٠٠٩ ديسمرب/األول  كانون١٨إىل 

        


