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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  ، اجلزء الرابعالدورة السادسة عشرة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب /الثاين تشرين ٢٩ديربان 

   من جدول األعمال٣البند 
النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة      

  كيوتو يف املرفق األول مبوجب بروتوكول

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

   من الرئيسةمشروع استنتاجات مقترحة    

  إضافة    
ر الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق           قرَّ  

األول مبوجب بروتوكول كيوتو، يف اجلزء الرابع من دورته السادسة عـشرة، أن يوصـي               
كول مبشروع املقرر التايل ليعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتو           

  :كيوتو يف دورته السابعة

  ٧-م أإ/املقرر    

  االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٧ و١٢ و٦املواد ب ُيذكِّرإذ   
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  ،٦-م أإ/١ و٥-إم أ/١ و١-م أإ/٢ و١-م أإ/١املقررات ب ُيذكِّروإذ   
 إىل تقارير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف           وإذ يشري   

   اآلن،حىت ه املعقودةاملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورات
 لإلجراءات احمللية وأن    الً يكون استخدام اآلليات مكمّ    أن يؤكد من جديد    -١  

اجلهد الذي يبذله كل طرف مدرج يف املرفق        من   هاماً  عنصراً مثّل اإلجراءات احمللية من     شكُِّت
 ٣ من املـادة     ١ االنبعاثات وخفضها مبوجب الفقرة       باحلد من  كميةالاألول للوفاء بالتزاماته    

  من بروتوكول كيوتو، أو أي تعديل يف هذا الصدد؛
ح، عنـد االقتـضاء، صـيغة       قّأن يستعرض يف دورته الثامنة وأن ُين      ُيقرر    -٢  

ـ          لتنفيـذ الفعـال لالجتـار      ل اًاحتياطي فترة االلتزام فيما يتعلق بفترة االلتزام الالحقة دعم
باالنبعاثات، آخذاً يف اعتباره مجلة أمور من بينها القواعد والطرائـق واملبـادئ التوجيهيـة               

  ال؛ق واالمتث بالقياس واإلبالغ والتحقّاملرتبطةواإلجراءات املناسبة 

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف             يطلب  -٣  
 أعاله هبدف التوصية مبشاريع مقـررات يعتمـدها مـؤمتر           ٢املسألة املشار إليها يف الفقرة      

  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة

        


