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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

ـ     تقرير الفريق العامل املخصص املعين       راف  بااللتزامات اإلضـافية لألط
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته اخلامسة          

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٩عشرة املعقودة يف كانكون يف الفترة من        
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ إىل

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٢  ٢-١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٢  ٦-٣  ................................) من جدول األعمال٢البند  (ل التنظيميةاملسائ  - ثانياً  

  ٢  ٤-٣  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٣  ٦-٥  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     

 النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول  - ثالثاً  
  ٣  ١٩-٧  .........................................) من جدول األعمال٣البند ( كيوتو

  ٥  ٢٠  ...................................) من جدول األعمال٤البند (  أخرىمسائل  - رابعاً  
  ٥  ٢١  ....................................) من جدول األعمال٥البند ( تقرير الدورة  - خامساً  
  ٥  ٢٤-٢٢  ...................................) من جدول األعمال٦البند ( اختتام الدورة  - سادساً  

  املرفق  

الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف               
  ٦  ............................... األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة عشرةاملرفق
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 ةالدورافتتاح  - أوالً 
  )األعمال جدول من ١ البند(

عقد الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية لألطـراف املدرجـة يف          -١
رة يف  دورته اخلامسة عش  ) فريق االلتزامات اإلضافية  (األول مبوجب بروتوكول كيوتو      املرفق

 كـانون   ١٠نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٢٩فندق مون باالس بكانكون يف الفترة من        
  .٢٠١٠ديسمرب /األول

 الدورة  ،)أنتيغوا وبربودا ( فريق االلتزامات اإلضافية، السيد جون آش        وافتتح رئيسُ   -٢
ورّحب  .ب جبميع األطراف واملراقبنينوفمرب ورّح/ تشرين الثاين٢٩اخلامسة عشرة للفريق يف 

لرئيس الفريـق وبالـسيد مريوسـالف       اً  بصفته نائب ) نيوزيلندا( بالسيد أدريان ماسي     أيضاً
حـدة  له، وأعرب عن تقديره حلكومـة الواليـات املت        اً  بصفته مقرر ) صربيا(سباسوييفيتش  

  .ةاملكسيكية الستضافتها الدور

   التنظيميةاملسائل  - ثانياً 
  )األعمال جدول من ٢ البند(

  األعمال جدولقرار إ - ألف 
  )األعمال جدول من) أ(٢ البند(

نوفمرب، نظـر فريـق االلتزامـات       / تشرين الثاين  ٢٩يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٣
اإلضافية يف مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقـت وشـروحه              

)FCCC/KP/AWG/2010/15.(  
  :ألعمال كما يليويف اجللسة نفسها، اعُتمد جدول ا  -٤

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب             -٣
  .بروتوكول كيوتو

  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥
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  الدورة أعمالتنظيم  - باء 
  )األعمال جدول من) ب(٢ البند(

 ٢٩نظر فريق االلتزامات اإلضافية يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل املعقودة يف                -٥
نوفمرب، ووافق على اقتراح الرئيس املتعلق بتنظيم أعمال الدورة اخلامسة عشرة،           /تشرين الثاين 

  .)١(ةذكرة املقدمة بشأن سيناريو الدوركما ورد يف امل
 طرفاً، مبن فيهم ممثل حتدث باسـم        ١٦نفسها، أدىل ببيانات ممثلون عن      ويف اجللسة     -٦

 والصني، وممثل باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وممثل باسم اجملموعـة            ٧٧ل جمموعة ا 
األفريقية، وممثل باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وممثل باسم اجملموعة اجلامعة، وممثـل             

 وممثل باسم جمموعة السالمة البيئية، وممثل باسم جمموعة البلدان النامية           ،اًباسم أقل البلدان منو   
اجلبلية غري الساحلية، وممثل باسم جمموعة تتألف من ستة أطراف من االئتالف البوليفاري من         

  . املعاهدة التجارية للشعوب-أجل شعوب أمريكا الالتينية 

 األول املرفـق  يف املدرجـة  فلألطـرا  اإلضافية االلتزامات يفالنظر   - ثالثاً 
   كيوتو بروتوكول مبوجب

  )األعمال جدول من ٣ البند(

  املداوالت  -١ 
نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند يف جلستيه األوىل والثانيـة املعقـودتني                 -٧
  .نوفمرب، على التوايل/ كانون الثاين١٠نوفمرب و/ تشرين الثاين٢٩ يف

 FCCC/KP/AWG/2010/15ق يف جلسته األوىل الوثـائق       على الفري اً  وكان معروض  -٨
  .FCCC/KP/AWG/2010/MISC.7 وFCCC/KP/AWG/2010/17 وFCCC/KP/AWG/2010/16و
وذكّر الرئيُس املندوبني بأن مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف               -٩

االلتزامـات  كان قد طلـب إىل فريـق        ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   
 ليعتمـدها مـؤمتر     ١-م أإ /١للمقـرر   اً   أن يقدم نتائج أعماله وفق     ٥-م أإ /١اإلضافية يف مقرره    

وأبرز الرئيس أن الدورة احلالية هي آخر فرصـة         . اجتماع األطراف يف دورته السادسة    /األطراف
ـ             أن يقـدم   لألطراف للتفاوض بشأن أية مسائل ُمعلّقة، ألن فريق االلتزامات اإلضافية مطالب ب

  .اجتماع األطراف بشأن نتائج العمل الذي يضطلع به يف الدورة/إىل مؤمتر األطرافاً تقرير
وأعاد الرئيس تأكيد ما أشار إليه يف مذكرته املقدمة بشأن سيناريو الدورة من اعتزامـه                 -١٠

  ويشمل مجيع جوانب عمل    FCCC/KP/AWG/2010/17موافاة األطراف مبقترح يستند إىل الوثيقة       
وأكد لألطراف أنه سوف يعمل يف إطار تعاون        . الفريق، هبدف تيسري بلوغ نتائج شاملة ومتوازنة      

__________ 

 .FCCC/KP/AWG/2010/16الوثيقة  )١(
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اجتمـاع  /وثيق مع رئيس الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف 
عن اعتزامـه تركيـز   اً وأعرب أيض. األطراف من أجل مساعدة األطراف على بلوغ هذه النتائج       

عمل على مسألة حجم ختفيض االنبعاثات الذي ينبغي أن يبلغه األطراف املـدرجون يف املرفـق    ال
  .األول سواء بصورة إمجالية أو فردية، وهي مسألة اعتربها حموراً رئيسياً لعمل الفريق

اجتمـاع  / مؤمتر األطـراف   ر رئيس الفريق بأن رئيسة دورة     وعالوة على ذلك، ذكّ     -١١
 أهنـا سـوف تـساعد       فتتاح املؤمتر يف وقت سابق من نفس اليوم        خالل ا   أعلنت األطراف

 نتائج يف مفاوضـات   بلوغ على،   املخصصني األطراف، بناء على طلب من الفريقني العاملني      
تخفيـف،  يف جمـال ال  سـيما    ال،  املعلقة بشأن املسائل    مشاوراتالفريقني من خالل إجراء     

املدرجة طراف  األثات الذي ينبغي أن تبلغه       املسائل ذات الصلة حبجم ختفيض االنبعا      يشمل امب
  . يف إطار الفريق- سواء بصورة إمجالية أو فردية -املرفق األول يف 
ووافق فريق االلتزامات اإلضافية على مواصلة عمله بشأن املسائل الـيت وردت يف               -١٢

 ، أال وهي استخدام األراضي، وتغـيري      FCCC/KP/AWG/2008/8من الوثيقة   ) ج (٤٩الفقرة  
وأضـاف  . استخدام األراضي واحلراجة، واآلليات القائمة على املشاريع، واملسائل املنهجية        

 الـيت  -مبا يف ذلك اآلثار التبعية    -الرئيس أن مسائل النتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية        
ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف            

  .اًاملرفق األول، سوف ُتتناول أيض
واتفق فريق االلتزامات اإلضافية أيضاً على إنشاء فريق اتـصال معـين بـالنظر يف                 -١٣

ملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، علـى أن          االلتزامات اإلضافية لألطراف ا   
واتفق الفريق أيضاً على أن فريق االتـصال سـوف         . يرأسه رئيس فريق االلتزامات اإلضافية    

  .يناقش تنظيم أعماله
 . ببيانات يف اجللسة األوىل نفسهاوأدىل ثالثة أطراف  -١٤

مات اإلضـافية بـأن التقـدم احملـرز         ويف اجللسة الثانية، أبلغ الرئيُس فريَق االلتزا        -١٥
الدورة قد لُخِّص يف النـسخة املنقحـة مـن مقترحـه، الـيت تـرد يف الوثيقـة                    خالل

FCCC/KP/AWG/2010/CRP.4/Rev.4 .     بـأن  اً  وأبلغ الرئيس فريق االلتزامات اإلضافية أيض
ئيُس من الوفود أخطره بوجود بعض اإلسقاطات التحريرية يف الوثيقة، كما أبلـغ الـر         اً  عدد

الفريَق بأن بعض األطراف قدمت معلومات إضافية، وبأن هذه التعديالت سوف تـدرج يف              
وترد النسخة املنقحة من املقترح، اليت تتضمن التعديالت،        . النسخة النهائية من املقترح املنقح    

  ).FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1(يف إضافة إىل هذا التقرير 
ه يف نفـس    تة يف جلسته الثانية يف مشروع نص قدم       ونظر فريق االلتزامات اإلضافي     -١٦

اجتماع األطراف كنتيجة للمشاورات املـشار      / الدورة السادسة ملؤمتر األطراف    ةاليوم رئيس 
  . أعاله١١إليها يف الفقرة 



FCCC/KP/AWG/2010/18 

5 GE.11-60440 

ووافق فريق االلتزامات اإلضافية على أن حييل مشاريع املقررات الواردة يف مشروع              -١٧
  .)٢(هاجتماع األطراف لينظر فيها ويعتمدا/متر األطرافالنص السالف الذكر إىل مؤ

وذكرت ممثلة عن دولة بوليفيا املتعددة القوميات أن لوفدها حتفظات قويـة علـى                -١٨
وأبلغ الرئيُس  . اجتماع األطراف لينظر فيه ويعتمده    /النص املقترح إحالته إىل مؤمتر األطراف     

بأن بلده اً  وأفاد ممثل عن البلد الحق    . ير الدورة املمثلة بأن الشواغل املثارة سوف تدرج يف تقر       
 .يوجد توافق بشأن اعتماد املقرر اليؤيد النص وبالتايل  ال

  االستنتاجات  -٢ 
قرر فريق االلتزامات اإلضافية أن يوصي مبشروع مقرر بشأن نتائج أعماله يف دورته               -١٩

خدام األراضي واحلراجة   اخلامسة عشرة ومبشروع مقرر بشأن استخدام األراضي وتغيري است        
  .)٣(ةاجتماع األطراف يف دورته السادس/لينظر فيهما مؤمتر األطراف

  أخرىمسائل  - رابعاً 
  ) من جدول األعمال٤البند (

  .مل ُتطرح أية مسائل أخرى أو ُينظر فيها  -٢٠

  الدورةتقرير  - خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

ديسمرب، نظر فريـق االلتزامـات      / كانون األول  ١٠  يف اجللسة الثانية، املعقودة يف      -٢١
ويف اجللسة  ). FCCC/KP/AWG/2010/L.7(اإلضافية يف مشروع تقرير دورته اخلامسة عشرة        

نفسها، أذن فريق االلتزامات اإلضافية للمقرر، بناًء على اقتراح من الرئيس، باستكمال تقرير             
  .الدورة وفق توجيهات الرئيس ومبساعدة من األمانة

  الدورةاختتام  - سادساً 
. يف اجللسة الثانية واخلتامية، شكر الرئيُس نائب الرئيس على عمله خالل الـدورة              -٢٢

وشكر أيضاً املندوبني على ما أبدوه من التزام وتفان يف سياق تناول املسائل املعروضة علـى                
  .فريق االلتزامات اإلضافية

 .ةسم حتالف الدول اجلزرية الصغرياوأدىل طرفان ببيان، منهما ممثل حتدث ب  -٢٣

  .وبعد ذلك أعلن رئيس املؤمتر اختتام الدورة اخلامسة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية  -٢٤
__________ 

 .Add.2و FCCC/KP/AWG/2010/L.8/Add.1الوثيقتان  )٢(
 .د النص املعتم على لالطالع٦-م أإ/٢ و٦-م أإ/١ واملقررين FCCC/KP/CMP/2010/11/Add.1انظر الوثيقة  ) ٣(
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 مرفق

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

   اخلامسة عشرةيف دورته
  للدورة املُعدَّةالوثائق   

FCCC/KP/AWG/2010/15 
  

مقدمةمذكرة   .وشروحه املؤقت األعمال جدول
 التنفيذي األمني من

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

FCCC/KP/AWG/2010/17   األعمال لتيسري سالرئي من مقدم اقتراحمشروع
 للمفاوضات التحضريية

FCCC/KP/AWG/2010/MISC.7 Views on the draft proposal by the Chair to 
facilitate preparations for negotiations.
Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2010/L.7 مشروع تقرير الفريق العامل املخـصص املعـين
ة لألطراف املدرجة يف املرفقبااللتزامات اإلضافي 

األول مبوجب بروتوكول كيوتو دورته اخلامسة
 عشرة

FCCC/KP/AWG/2010/L.8  املدرجة لألطراف اإلضافية االلتزامات يف النظر 
 .كيوتـو  بروتوكـول  مبوجب األول املرفق يف

 الرئيس من مقترح استنتاجاتمشروع 

FCCC/KP/AWG/2010/L.8/Add.1 يف املدرجة لألطراف اإلضافية زاماتااللت يف النظر
مشروع  .كيوتو بروتوكول مبوجب األول املرفق

 توصـية . إضافة. الرئيس من مقترح استنتاجات
 بااللتزامـات  املعـين  املخـصص  العامل الفريق

األول املرفـق  يف املدرجـة  لألطـراف  اإلضافية
 كيوتو بروتوكول مبوجب
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FCCC/KP/AWG/2010/L.8/Add.2   اللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجةيف ا النظر
 .يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول كيوتـو       

.إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
توصية الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات
اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول

استخدام األراضـي. مبوجب بروتوكول كيوتو  
 راضي واحلراجةوتغيري استخدام األ

FCCC/KP/AWG/2010/CRP.4 Proposal by the Chair 

FCCC/KP/AWG/2010/CRP.4/Rev.1–4 Revised proposal by the Chair 

  الدورة على معروضة أخرىوثائق   

FCCC/KP/AWG/2010/14 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات
فـق األولاإلضافية لألطراف املدرجـة يف املر     

مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمـال دورتـه
٤الرابعة عشرة املعقودة يف تياجنني يف الفترة من         

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٩إىل 

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

٧يف الفترة مـن      كوبنهاغن اخلامسة املعقودة يف  
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨إىل 

        


