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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٤- ١٥بون، 
  ول األعمال املؤقتمن جد) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

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

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(
  .تبانتخاب أعضاء املك  )ج(

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

  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥
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  اخللفية  -ثانياً  
وافق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو             -١
، على أن يسعى الفريق العامل      ٦-إم أ /١، مبوجب مقرره    )اجتماع األطراف /األطراف مؤمتر(

املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول            
 وتقدمي نتائجه لكـي     ١-م أإ /١ للمقرر   إلمتام عمله وفقاً  ) فريق االلتزامات اإلضافية  (كيوتو  

الوقت املناسب لضمان   اجتماع األطراف يف أقرب وقت ممكن ويف        /يعتمدها مؤمتر األطراف  
  .عدم حدوث ثغرة بني فتريت االلتزام األوىل والثانية

، إىل فريـق    ٧-م أإ /١اجتماع األطراف، مبوجب مقـرره      /وطلب مؤمتر األطراف    -٢
 يف الوقـت    ١-م أإ /١االلتزامات اإلضافية أن يسعى إىل تقدمي نتائج عمله مبوجب املقـرر            

  .اجتماع األطراف/لدورة الثامنة ملؤمتر األطرافحبلول اإمتام عمله املناسب حبيث يتسىن 

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -١  
 ١٥سيفتتح الرئيس الدورة السابعة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية يوم الثالثـاء              -٣
  .٢٠١٢مايو /أيار

  املسائل التنظيمية  -٢  

  إقرار جدول األعمال  )أ(  
عمال املؤقت، الذي أعدته األمينة التنفيذية باتفاق مع الـرئيس،          سُيعرض جدول األ    -٤

  .من أجل إقراره
FCCC/KP/AWG/2012/1    مذكرة مقدمـة مـن     . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  التنفيذية األمينة

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
ـ          : اخللفية  -٥  ١٥ن  سُتعقد الدورة السابعة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية يف الفترة م
وسيجتمع فريق االلتزامات اإلضافية يف جلسة عامـة افتتاحيـة          . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤ إىل
  .٢٠١٢مايو / أيار١٥ يف
وملا كانت مخس هيئات ستجتمع خالل فترة الدورة، فإن الوقت املتاح لالجتماعات   -٦

ى من  ويرج. وسيدعو الرئيس إىل اإلدالء ببيانات باسم جمموعات األطراف       . سيكون حمدوداً 
الوفود إجياز بياناهتا الشفوية إىل أقصى حد ممكن وتقدمي نسخة ورقية إىل موظفي املـؤمترات               

  . لتيسري عمل املترمجني الشفوينيسلفاً
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راعاة التوصيات اليت قدمتها اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف دوراهتـا            مبوستنظم الدورة     -٧
ة يف اجللسات األخرى، سـُيدعى فريـق   وبغية متكني الوفود من املشاركة الكامل . )١(السابقة

  .أكرب قدر ممكن من الكفاءةبااللتزامات اإلضافية إىل إجراء مداوالته 
ويدعى املندوبون إىل االطالع على املذكرة اليت أعدها الرئيس بشأن سيناريو هـذه               -٨

  .)٢(الدورة للوقوف على مزيد من املعلومات واملقترحات بشأن تنظيم األعمال
 األطراف إىل الرجوع إىل اللمحة العامة عن الدورة وإىل الربنامج اليـومي             وُتدعى  -٩

، لالطالع على اجلدول الزمين     الشبكي لالتفاقية اإلطارية  وقع  املالذي ُينشر أثناء الدورة على      
  .املفصل واحملدَّث ألعمال فريق االلتزامات اإلضافية

  .املوافقة على تنظيم أعمال الدورةسُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل : اإلجراء  -١٠
FCCC/KP/AWG/2012/1    مذكرة مقدمة مـن    . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  األمينة التنفيذية
FCCC/KP/AWG/2012/2      مـذكرة  . مذكرة بشأن سيناريو الدورة السابعة عشرة

  مقدمة من الرئيس
  انتخاب أعضاء املكتب  )ج(  

تماع األطراف يف دورته السابعة رئيس ونائب رئيس        اج/انتخب مؤمتر األطراف  : اخللفية  -١١
اجتماع األطراف يف تلك الـدورة علـى أن       /واتفق مؤمتر األطراف  . )٣(فريق االلتزامات اإلضافية  

 مـن   ٢٧  من املـادة   ٦ للفقرة   ، وفقاً )٤(ينتخب فريق االلتزامات اإلضافية مقرِّره يف دورته املقبلة       
وستجرى املشاورات بشأن انتخاب مقرِّر فريق االلتزامات       . )٥(مشروع النظام الداخلي املعمول به    

  .بنهاية تلك الدورةستنقضي والية املقرر فترة اإلضافية خالل دورة الفريق السابعة عشرة، ألن 
 من مشروع النظام الداخلي املعمول بـه علـى أن           ٢٧ من املادة    ٥وتنص الفقرة     -١٢

 مـن   ١٠ و ٩يئات املنشأة مبوجب املـادتني      ُينتخب أعضاء مكاتب اهليئات الفرعية غري اهل      
االتفاقية مع املراعاة الواجبة ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل وال خيدمون أكثـر مـن واليـتني                

 ٧-م أ/٣٦املقـرر   استحـضار   واألطراف مدعوة إىل    . متتاليتني مدة كل منهما سنة واحدة     
 أية هيئة منشأة مبوجب االتفاقيـة        يف تسمية نساء لشغل املناصب االنتخابية يف       والنظر فعلياً 

  .بروتوكول كيوتو امللحق هبا أو
سُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل انتخاب مقرره يف أقرب فرصة بعـد     : اإلجراء  -١٣

  .إمتام املشاورات
__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/7 و١٦٧، الفقرة ،FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥ و١٦٤، الفقرتان. 
)٢( FCCC/KP/AWG/2012/2. 
)٣( FCCC/KP/CMP/2011/10 ٣٣، الفقرة. 
 . أعاله٣انظر احلاشية  )٤(
)٥( FCCC/CP/1996/2. 
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  النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو  -٣  
، أن تبدأ   ٧-م أإ /١اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     / قرر مؤمتر األطراف   :اخللفية  -١٤

 وأن تنتـهي    ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثاين  ١فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو يف        
 ووفقـاً . ٢٠٢٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١ أو يف    ٢٠١٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ يف إما
 يف دورته السابعة عـشرة      امات اإلضافية أن يتخذ قراراً    ، يتعني على فريق االلتز     نفسه لمقررل

  .بشأن تاريخ انتهاء فترة االلتزام الثانية
اجتماع األطراف إىل فريق االلتزامات اإلضافية أن يقـدم نتـائج           /وطلب مؤمتر األطراف    -١٥

 إىل مـؤمتر  ) األهـداف الكميـة   (عمله املتعلق باألهداف الكمية للحد من االنبعاثات أو خفضها          
اجتماع األطراف يف دورته الثامنة من أجل اعتمادها باعتبارها تعديالت ُتـدخل علـى              /األطراف

  .)٦(١٧-م أ/٢ املرفق باء من بروتوكول كيوتو يف تلك الدورة، مع كفالة االنسجام مع تنفيذ املقرر
 املدرجـة يف املرفـق األول        األطراف اجتماع األطراف أيضاً  /ودعا مؤمتر األطراف    -١٦

 ١ إىل أن تقـدم إىل األمانـة، حبلـول           ٧-م أإ /١الوارد ذكرها يف املرفق األول من املقرر        
، معلومات بشأن أهدافها الكمية يف فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول           ٢٠١٢مايو  /أيار

  .)٨(هلذه الدورةوسُتجمع ورقات املعلومات املذكورة يف وثيقة متفرقات ُتَعد . )٧(كيوتو
إىل فريق االلتزامـات     ،)٩(اجتماع األطراف، يف املقرر ذاته    /وطلب مؤمتر األطراف    -١٧

اإلضافية أن يقّيم آثار ترحيل وحدات الكميات املسندة إىل فترة االلتزام الثانية على حجـم               
ليـة يف  خفض االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول بصورة إمجا 

وطلـب مـؤمتر    . فترة االلتزام الثانية، على أن ُيستكمل هذا العمل يف دورته السابعة عشرة           
أن يوصي بإجراءات مالئمة ُتتخذ من      االلتزامات   إىل فريق    اجتماع األطراف أيضاً  /األطراف

التوصيات يف الوقت املناسب لينظـر فيهـا مـؤمتر          تلك  أجل معاجلة تلك اآلثار وأن حييل       
  .)١٠(اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/األطراف

، إىل فريق   ٧-م أإ /١، يف مقرره    اجتماع األطراف أيضاً  /، طلب مؤمتر األطراف   وأخرياً  -١٨
املناسب  يف الوقت    ١-م أإ /١االلتزامات اإلضافية أن يسعى إىل تقدمي نتائج عمله مبوجب املقرر           

وُيتوقـع أن   . )١١(اجتماع األطراف /األطرافحبلول الدورة الثامنة ملؤمتر     عمله   حبيث يتسىن إمتام  
الصيغة النهائية لنص التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتـو          وضع  ذلك إىل   ُيفضي  

  .٧-م أإ/١ملقرر باومرفقاته على النحو الوارد يف املرفقات األول والثاين والثالث 
__________ 

 .٧-م أإ/١ من املقرر ٦الفقرة  )٦(
 .٧-م أإ/١ملقرر  من ا٥الفقرة  )٧(
)٨( FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1. 
 .٧-م أإ/١ من املقرر ٧الفقرة  )٩(
 .٧-م أإ/١ من املقرر ٨الفقرة  )١٠(
 .٧-م أإ/١ من املقرر ١٠الفقرة  )١١(
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 أعاله، ٨ار إليها يف الفقرة وتتضمن املذكرة املقدمة من الرئيس بشأن السيناريو، املش  -١٩
مقترحات هتدف إىل التوصل إىل نتيجة بشأن هذه املسائل يف الدورة السابعة عشرة لفريـق               

  .االلتزامات اإلضافية
سُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل النظر يف الوثيقة املـشار إليهـا يف             : اإلجراء  -٢٠

  : أعاله وتركيز جهوده على ما يلي١٦ الفقرة
  االتفاق على مدة فترة االلتزام الثانية؛  )أ(  
مواصلة النظر يف املسائل املتعلقة باألهداف الكمية لكي يعتمدها مؤمتر            )ب(  
باعتبارها تعديالت للمرفق بـاء مـن        )١٢(يف دورته الثامنة  اجتماع األطراف   /األطراف

  ؛بروتوكول كيوتو
كيوتو الواردة يف املرفق    النظر يف التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول          )ج(  
  ؛٧-م أإ/١ملقرر باالثالث 

تقييم آثار ترحيل وحدات الكميات املسندة إىل فترة االلتزام الثانية علـى              )د(  
حجم خفض االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفـق األول بـصورة               

  .سبة ملعاجلة هذه اآلثارإمجالية يف فترة االلتزام الثانية، وحتديد اإلجراءات املنا
FCCC/KP/AWG/2012/2       مذكرة بشأن سيناريو الدورة السابعة عـشرة .

  مذكرة مقدمة من الرئيس
FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 Information by Parties included in Annex I listed in 

annex 1 to decision 1/CMP.7 on their quantified 
emission limitation or reduction objectives for the 
second commitment period under the Kyoto 
Protocol. Submissions from Parties 

  مسائل أخرى  -٤  
  .سُتبحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة  -٢١

  تقرير الدورة  -٥  
رة لكي يعتمده فريـق     سُيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة السابعة عش       : اخللفية  -٢٢

  .االلتزامات اإلضافية
سُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل اعتماد مـشروع التقريـر واإلذن           : اإلجراء  -٢٣

  .للمقرِّر باستكمال التقرير وفق توجيهات الرئيس ومبساعدة من األمانة

__________ 

 .، املرفق األول٧-م أإ/١املقرر  )١٢(
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  املرفق

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

  يف دورته السابعة عشرة

  الوثائق املَعدة للدورة    
FCCC/KP/AWG/2012/1    مذكرة مقدمة من. جدول األعمال املؤقت وشروحه

  األمينة التنفيذية
FCCC/KP/AWG/2012/2      مذكرة. مذكرة بشأن سيناريو الدورة السابعة عشرة

  مة من الرئيسمقد
FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 Information by Parties included in Annex I listed in 

annex 1 to decision 1/CMP.7 on their quantified 
emission limitation or reduction objectives for the 
second commitment period under the Kyoto Protocol. 
Submissions from Parties 

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/KP/AWG/2011/7  تقرير الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات

اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب
بروتوكول كيوتو عن اجلزأين الثالث والرابـع مـن
دورته السادسة عشرة، املعقودة يف مدينة بنمـا يف

،٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٧ إىل   ١الفترة من   
نـوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٩ويف ديربان يف الفترة من      

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٠  إىل
FCCC/KP/CMP/2011/10 

  Add.1و
تقرير مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع
األطراف يف بروتوكول كيوتو عن دورته الـسابعة،

 تـشرين٢٨املعقودة يف ديربـان يف الفتـرة مـن          
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١نوفمرب إىل /الثاين
        


