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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  طرافألالفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية ل
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

ألطـراف  تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية ل           
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورتـه           

 ٩سـبتمرب إىل    / أيلول ٢٨التاسعة، املعقودة يف بانكوك يف الفترة من        
 ٦ إىل   ٢، ويف برشلونة يف الفترة مـن        ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٧-١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( الدورةافتتاح   - أوالً  
  ٣  ٤-١  ................احلفالن الترحيبيان اللذان أقامتهما احلكومتان املُضيفتان  - ألف     
  ٣  ٧-٥  ............................................افتتاح الدورة واستئنافها  -  باء     

  ٤  ١٦-٨  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  
  ٤  ٩-٨  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٥  ١٦-١٠  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     

    وجبـ مبالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول  -  ثالثاً  
  ٦  ٢٤-١٧  ..............................) من جدول األعمال٣البند ( كيوتوبروتوكول 

  ٨  ٢٩-٢٥  ..................................) من جدول األعمال٤البند (  أخرىمسائل  - رابعاً  
  ٨  ٣٠  ...........................) من جدول األعمال٥ البند( التقرير املتعلق بالدورة  - خامساً  
  ٩  ٣١  ............................................................  اختتام الدورة  - سادساً  
  مرفق

  قــاملدرجة يف املرف ة لألطرافـالوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافي    
  ١١  .....................................................األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته التاسع    
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  افتتاح الدورة  –أوال   
  ) األعمال من جدول١البند (    

  احلفالن الترحيبيان اللذان أقامتهما احلكومتان املُضيفتان  –ألف   
 مبناسـبة   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨يوم االثنني   ترحيبيا   أقامت حكومة تايلند حفال     -١

افتتاح الدورة التاسعة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة           
 ، والـدورة الـسابعة    )فريق االلتزامات اإلضافية  (ب بروتوكول كيوتو    يف املرفق األول مبوج   

فريـق  (جل مبوجـب االتفاقيـة      للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األ       
  ).التعاوين العمل

وأدىل ببيان كل من السيد إيفو دي بوير، األمني التنفيذي التفاقية األمـم املتحـدة        -٢
، والسيدة نويلني هيزر، األمينة التنفيذية للجنـة األمـم          )االتفاقية(املناخ  اإلطارية بشأن تغري    

املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، والسيد سويت خونكييت، وزير املوارد           
الطبيعية والبيئة يف تايلند، والسيدة كوين هيديغارد، وزيرة شؤون املناخ والطاقة يف الدامنرك،             

  .هبيسيت فيجاجيفا، رئيس وزراء تايلندوالسيد أ
 ، حفـال  ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢وأقامت حكومة إسبانيا أيضا، يوم االثنني         -٣

 مبناسبة استئناف الدورة التاسعة لفريق االلتزامات اإلضافية والدورة السابعة لفريـق            ياترحيب
  .العمل التعاوين

السيدة نيوريا مارين إ مارتينيز، رئيـسة       وأدىل ببيان كل من السيد إيفو دي بوير، و          -٤
بلدية هوسبيتاليت، والسيد خوردي هرييو إ بوهري، رئيس بلدية برشلونة، والـسيدة كـوين    
هيديغارد، والسيدة ماريا ترييسا فرنانديز دي الفيغا، نائبة رئيس احلكومة اإلسبانية، والسيد            

  .خوسيه مونتيال إ آغيلريا، رئيس حكومة كاتالونيا

  افتتاح الدورة واستئنافها  - باء  
ُعقد اجلزء األول من الدورة التاسعة لفريق االلتزامات اإلضافية يف مركز مـؤمترات               -٥

قر جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف             مباألمم املتحدة   
 .٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٩سـبتمرب إىل    / أيلول ٢٨بانكوك، تايلند، يف الفترة من      

واستؤنفت دورة فريق االلتزامات اإلضافية يف مركز فريا للمؤمترات يف برشلونة بإسـبانيا يف              
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٢الفترة من 

 السيد  رئيُس الفريقفريق االلتزامات اإلضافيةل األول من الدورة التاسعة افتتح اجلزَءو  -٦
ورحب الـسيد آش جبميـع األطـراف         .سبتمرب/ أيلول ٢٨يف  ) أنتيغوا وبربودا (جون آش   

واملراقبني معربا عن تقديره حلكومة تايلند على استضافة اجلزء األول من الدورة التاسعة لفريق  
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وشّجع الرئيس األطراف على العمل بدون كلل لكي يـتمكن فريـق             .االلتزامات اإلضافية 
الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه      االلتزامات اإلضافية من إحالة نتائج أعماله إىل        

  ).اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
 تشرين ٢يف  رئيُس الفريق  فريق االلتزامات اإلضافية  لوافتتح الدورة التاسعة املستأنفة       -٧

ومة إسبانيا وحكومة   ورحب جبميع األطراف واملراقبني، معربا عن شكره حلك        .نوفمرب/الثاين
وذكّر رئيس الفريق األطراف واملراقبني بأن جدول األعمال قـد    .برشلونة على كرم الضيافة   

  .اعُتمد خالل اجلزء األول من الدورة

  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  –ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (

سبتمرب، يف  / أيلول ٢٨ االلتزامات اإلضافية، يف جلسته األوىل املعقودة يف         نظر فريق   -٨
مذكرة مقدمة من األمـني التنفيـذي تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 

)FCCC/KP/AWG//2009/11.(  
  :، أُقر جدول األعمال كما يليذاهتاويف اجللسة   -٩

  . افتتاح الدورة  -١ 
  :املسائل التنظيمية  -٢ 
  قرار جدول األعمال؛إ )أ(    
  .تنظيم أعمال الدورة )ب(    
النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب             -٣ 

  .بروتوكول كيوتو
  .مسائل أخرى  -٤ 
  .التقرير املتعلق بالدورة  -٥ 
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  تنظيم أعمال الدورة  - باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

اإلضافية يف هذا البند الفرعـي يف جلـساته األوىل والرابعـة            ظر فريق االلتزامات    ن  -١٠
نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٣نوفمرب و / تشرين الثاين  ٢سبتمرب و / أيلول ٢٨  يف املعقودة واخلامسة،
  .على التوايل

 املتعلقةويف اجللسة األوىل، وجه الرئيس اهتمام املندوبني إىل مذكرة السيناريوهات             -١١
ويف اجللسة   .FCCC/KP/AWG/2009/13ة التاسعة، اليت ترد يف الوثيقة       اجلزء األول من الدور   ب

، اقترح الرئيس أن جيري تناول املسائل املتعلقة بالعمل املقبل لفريق االلتزامات اإلضافية،             ذاهتا
ووافق فريق االلتزامات اإلضافية علـى       . من جدول األعمال   ٤، ضمن البند    ٢٠٠٩يف عام   

  .زء األول من الدورة التاسعةالتنظيم املقترح لعمل اجل
 متحدث باسم   منهم طرفاً،   ١٩ويف اجللسة األوىل، أدىل كذلك ببيانات ممثلون عن           -١٢

 والصني، ومتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، ومتحـدث باسـم            ٧٧ل جمموعة ا 
اً، اجملموعة األفريقية، ومتحدث باسم اجملموعة اجلامعة، ومتحدث باسم أقـل البلـدان منـو             
  .ومتحدث باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، ومتحدث باسم جمموعة السالمة البيئية

ويف اجللسة الرابعة، وجه الرئيس اهتمام املندوبني إىل اإلضافة املتعلقة بشروح الدورة              -١٣
قتـرح الـرئيس     وا .FCCC/KP/AWG/2009/11/Add.1 اليت ترد يف الوثيقة      ،التاسعة املستأنفة 

  .لة اتباع تنظيم العمل املتفق عليه فيما يتعلق باجلزء األول من الدورة التاسعةمواص
، أدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف، منهم متحدث باسم جمموعـة           ذاهتاويف اجللسة     -١٤
 والصني، ومتحدث باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، ومتحدث باسم اجملموعة           ٧٧ لا

  .اجملموعة اجلامعة، ومتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغريةاألفريقية، ومتحدث باسم 
 ،بيان غامبيا باسم اجملموعة األفريقية    ب فيما يتعلق ويف اجللسة اخلامسة، أفاد الرئيس،        -١٥

 أعاله، بأنه استشار األطراف بشأن تنظيم عمل الـدورة التاسـعة            ١٤املشار إليه يف الفقرة     
م يف عمل الفريق فيما يتصل بنطـاق خفـض انبعاثـات            املستأنفة هبدف ضمان إحراز تقد    
ووافـق فريـق   .  إمجـايل أو فـردي   على صعيد سواء-األطراف املدرجة يف املرفق األول      

االلتزامات اإلضافية على تناول املسائل التالية يف برشلونة، على أن يركز يف املقام األول على               
  :املسألة األوىل ويوليها جل الوقت

  على صعيد   انبعاثات األطراف املدرجة يف املرفق األول، سواء       نطاق خفض  )أ(  
  ؛إمجايل أو فردي

  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ )ب(  
  االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع؛ )ج(  
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  القضايا املنهجية؛ )د(  
 واالقتصادية واالجتماعيـة    النظر يف املعلومات املتعلقة باالنعكاسات البيئية      )ه(  

النامجة عن األدوات والـسياسات     غري املباشرة    احملتملة، مبا يف ذلك اآلثار    
يشار إليها  (والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول         

  ).‘انعكاسات حمتملة‘فيما يلي بعبارة 
نهم متحدث باسـم اجملموعـة       أطراف، م  ١٠، أدىل ببيانات ممثلو     ذاهتاويف اجللسة     -١٦

ومتحـدث باسـم حتـالف الـدول         والـصني،    ٧٧ل األفريقية، ومتحدث باسم جمموعة ا    
  .الصغرية اجلزرية

لنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول ا  - ثالثاً  
  مبوجب بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال٣البند (

افية يف هـذا البنـد يف جلـساته األوىل والثانيـة       نظر فريق االلتزامات اإلض   ا  - ١٧
أكتوبر / تشرين األول٩ و٢سبتمرب و/ أيلول٢٨والرابعة والسادسة، املعقودة يف  والثالثة

وكـان معروضـا علـى الفريـق        . نـوفمرب علـى التـوايل     /الثاين   تشرين ٦ و ٢و
ـ   ائقـالوث  FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.1 ، وFCCC/KP/AWG/2009/9  :ةـالتالي
Rev.2و

 FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2و،  FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.1/Rev.1و،  )١(
Rev.2و FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.1و

 /FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4، و)٢(
Rev.1و Rev.2

Rev.1و FCCC/KP/AWG/2009/12و ،)٣(
  .FCCC/KP/AWG/2008/8و ،)٤(

وىل على إنشاء أربعة أفرقـة اتـصال   ووافق فريق االلتزامات اإلضافية يف جلسته األ        -١٨
اجلزء األول من دورته التاسعة املـستأنفة  املضطلع به يف عمل ال املضي قدما ب   يف  مهمتها تتمثل

   :فيما يتعلق باملواضيع التالية

__________ 

 الفترة، أي يف    ٢٠٠٩أكتوبر  /شرين األول ت ١٩ يف   FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.2صدرت الوثيقة    )١(
 .بني هناية اجلزء األول من الدورة التاسعة وبداية الدورة املستأنفة

، أي ٢٠٠٩أكتـوبر  / تشرين األول١٩ يف FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.2صدرت الوثيقة    )٢(
 . بني هناية اجلزء األول من الدورة التاسعة وبداية الدورة املستأنفةالفترةيف 

، أي ٢٠٠٩أكتـوبر  / تشرين األول  ١٩يف   FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2صدرت الوثيقة    )٣(
 . بني هناية اجلزء األول من الدورة التاسعة وبداية الدورة املستأنفةالفترةيف 

 الفترة، أي يف    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ يف   FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.1صدرت الوثيقة    )٤(
 .ول من الدورة التاسعة وبداية الدورة املستأنفةبني هناية اجلزء األ
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عـن   من تقرير الفريق) ب(و) أ(٤٩ددت يف الفقرتني الفرعيتني  املسائل اليت حُ   )أ(  
، ويشترك يف رئاسة فريق االتصال املعين هبذا املوضوع         )٥(دورته السادسة املستأنفة  

  ؛)النمسا(والسيدة جريترو ووالنسكي ) غرينادا(كل من السيد ليون تشارلز 
من تقرير الفريـق    ) ج(٤٩ددت يف الفقرة الفرعية     املسائل األخرى اليت حُ    )ب(  

 عن دورته السادسة املستأنفة، ويرأس فريق االتصال املعين هبذا املوضـوع          
  ؛)النرويج(نائب رئيس فريق االلتزامات اإلضافية، السيد هارالد دوفلند 

مسألة االنعكاسات احملتملة، ويرأس فريق االتصال املعين هبـذا املوضـوع            )ج(  
  ؛)أستراليا(والسيد أندرو يور ) مايل(السيد ماما كونايت 

ملعـين هبـذا     الرئاسة املشتركة لفريق االتصال ا     أسندتاملسائل القانونية، و   )د(  
والـسيد غريهـارد    ) كولومبيا(لسيدة ماريا أندريا ألبان دوران      لاملوضوع  

  .حسب احلاجةاجتماعاته   الفريقيعقد، على أن )النمسا(لويبل 
فرقة االتـصال   أل  املتشاركني رؤساءال الرئيس و  ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس نائبَ       -١٩

وقام الرئيس بعد    .مل يف أفرقة االتصال األربعة    إىل أن يعرضوا شفويا معلومات عن حالة الع       
العروض لكي يتيح لفريق االلتزامات اإلضـافية أن يلمـس التقـدم احملـرز              بتلخيص   ذلك
  .املفاوضات يف
 ٧٧ل ا طرفا، منهم متحدث باسم جمموعة       ١٨ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات ممثلو         -٢٠

لنامية، ومتحدث باسم اجلماعة األوروبيـة  والصني، ومتحدث باسم الدول اجلزرية الصغرية ا     
وأديل أيضا ببيانات باسم املنظمات غري احلكومية البيئية، واملنظمات غـري            .ودوهلا األعضاء 

  .احلكومية لقطاعي األعمال والصناعة
فرقة االتـصال   املتشاركني أل  الرئيس والرؤساء     نائبَ ويف اجللسة الثالثة، دعا الرئيسُ      -٢١

وخلص الرئيس بعـد     .ستجدات عمل أفرقة االتصال يف تقرير شفوي آخر        م يعرضواإىل أن   
 فريق االلتزامات اإلضافية نبذة شاملة عن       إعطاء هبدف   ة يف هذا الصدد    املبلغ املعلوماتذلك  

  .التقدم احملرز يف املفاوضات خالل اجلزء األول من الدورة التاسعة
 ٧٧ل ا، منهم متحدث باسم جمموعة       طرفا ٢٠ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات ممثلو         -٢٢

والصني، ومتحدث باسم اجملموعة األفريقية، ومتحدث باسم الدول اجلزرية الصغرية النامية،           
ديل وأُ .ومتحدث باسم أقل البلدان منوا، ومتحدث باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء    

غري احلكومية لقطاعي األعمال    أيضا ببيانات باسم املنظمات غري احلكومية البيئية، واملنظمات         
 ؛ كما أدىل ببيان ممثل عن   والصناعة، واملنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة والقضايا اجلنسانية       

  .فئة الشباب

__________ 

)٥( FCCC/KP/AWG/2008/8. 
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ويف اجللسة الرابعة، اقترح الرئيس بأن تواصل أفرقة االتصال املنشأة خـالل اجلـزء         -٢٣
 أعاله، عملها خالل الدورة املـستأنفة       ١٨قرة  األول من الدورة التاسعة، وفقا ملا ورد يف الف        

التـصال يف اجلـزء األول مـن        وأن يواصل رؤساؤها الذين حـضروا أعمـال أفرقـة ا          
  .مهامهم الدورة
فرقة االتصال أل  املتشاركنيرؤساءال الرئيس وويف اجللسة السادسة، دعا الرئيس نائَب  -٢٤

  .طلعت به أفرقة االتصال األربعةإىل أن يقدموا تقريرا شفويا عن حالة العمل الذي اض

  مسائل أخرى  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٤البند (

نظر فريق االلتزامات اإلضافية يف هذا البند يف جلـساته األوىل والثالثـة والرابعـة                 -٢٥
 تـشرين   ٢أكتـوبر و  / تـشرين األول   ٩سـبتمرب و  / أيلـول  ٢٨املعقـودة يف     والسادسة،

  .نوفمرب على التوايل/ تشرين الثاين٦و نوفمرب/الثاين
ويف اجللسة األوىل، اقترح الرئيس إجراء مشاورات غري رمسية مع األطراف بـشأن               -٢٦

  .ترتيبات العمل املتعلقة باجلزء املستأنف من الدورة التاسعة املعقودة يف برشلونة
 أفاد الرئيس يف اجللسة الثالثة حبصول اتفاق على اإلبقاء        ووأجريت هذه املشاورات،      -٢٧

  .على ترتيبات العمل نفسها طوال الدورة التاسعة لفريق االلتزامات اإلضافية
ويف اجللسة الرابعة، اقترح الرئيس إجراء مشاورات غري رمسية أخرى مع األطـراف               -٢٨

  .٢٠٠٩بشأن خطة عمل فريق االلتزامات اإلضافية يف الفترة املتبقية من عام 
صلة املناقشات غري الرمسية، وأبلـغ فريـق        ويف اجللسة السادسة، عرض الرئيس حم       -٢٩

  .االلتزامات اإلضافية حبصول اتفاق على اإلبقاء على ترتيبات العمل نفسها يف دورته العاشرة

  التقرير املتعلق بالدورة  - خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

 التاسعة  نظر فريق االلتزامات اإلضافية، يف جلسته السادسة، يف مشروع تقرير دورته            -٣٠
ويف اجللسة ذاهتا، أذن فريق االلتزامات اإلضافية للمقرر، بناًء على اقتراح مـن             . )٦(واعتمده

  .الرئيس، باستكمال تقرير الدورة، مبساعدة من األمانة ووفقا لتوجيهات الرئيس

__________ 

)٦( FCCC/KP/AWG/2009/L.13. 
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  اختتام الدورة - سادساً 
كما  . على عملهم  يف اجللسة السادسة، شكر الرئيس نائَب الرئيس واملقرر واألمانة          -٣١

 بلدا، منهم متحدث باسـم      ٢٠وأدىل ببيانات ممثلو     .شكر الرئيس املندوبني على مسامهاهتم    
ـ   والصني، ومتحدث باسم الدول اجلزرية الصغرية النامية، ومتحدث باسـم           ٧٧جمموعة ال

  .اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء
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  مرفق

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

  يف دورته التاسعة

  الوثائق اليت أُعدت للدورة    
 FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.1وRev.2

الوثائق الرامية إىل تيسري املفاوضات بـني األطـراف          )١(
 مذكرة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.1/Rev.1
 .وثائق أُعّدت لتيسري املفاوضات بـني األطـراف         )١(

تعديالت مقترح   .إضافة منقحة  مذكرة من الرئيس  
 من  ٩إدخاهلا على بروتوكول كيوتو، عمالً بالفقرة       

  منه٣املادة 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2      مذكرة مـن .وثائق لتيسري املفاوضات بني األطراف
ح إدخاهلا علىتعديالت أخرى مقتر   .إضافة .الرئيس

 كيوتو بروتوكول

 FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.1 
Rev.2و

)١(  
مذكرة مـن .وثائق لتيسري املفاوضات بني األطراف    

مشاريع مقررات بشأن املسائل .إضافة منقحة  .الرئيس
مـن الوثيقـة) ج(٤٩األخرى احملـددة يف الفقـرة       

FCCC/KP/AWG/2009/8 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.1 
 Rev.2و

مـذكرة .وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف     
جتميع للمقترحات .إضافة منقحة  .مقدمة من الرئيس  

اليت قدمتها األطراف خبـصوص األرقـام اإلمجاليـة
 والفردية لألطراف املدرجة يف املرفق األول

FCCC/KP/AWG/2009/11     مذكرة مقدمة مـن. جدول األعمال املؤقت وشروحه
 التنفيذي منياأل

FCCC/KP/AWG/2009/11/Add.1    ذكرة من األمـني التنفيـذي     ه م جدول األعمال وشروح.
 إضافة

FCCC/KP/AWG/2009/12 وRev.1
النظر يف املعلومات املتعلقة باآلثار البيئية واالقتـصادية  )١(

واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكـن أن
اسات والتدابري واملنـهجياتتترتب على األدوات والسي 

مذكرة مقدمة .املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول     
 من الرئيس

__________ 

  .ُنقّحت الحقا )١(
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FCCC/KP/AWG/2009/13 مذكرة سيناريوهات بشأن اجلزء األول مـن الـدورة
 مذكرة مقدمة من الرئيس. التاسعة

FCCC/KP/AWG/2009/L.13 مشروع تقرير الفريـق العامـل املخـصص املعـين
مات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األولبااللتزا

 مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته التاسعة

 الوثائق األخرى املعروضة على الدورة    

FCCC/KP/AWG/2009/9 تقرير الفريق العامـل املخـصص املعـين بـالنظر يف
االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول

كيوتو عن دورته الثامنة، املعقودةمبوجب بروتوكول   
 ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ إىل ١يف بون يف الفترة من 

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.14 وAdd.1  Further views and proposals relating to a 
proposal for amendments to the Kyoto Protocol 
pursuant to its Article 3, paragraph 9, and a text 
on other issues outlined in document 
FCCC/KP/AWG/2008/8. Submissions from 
Parties 

FCCC/KP/AWG/2009/MISC.15 Information on possible quantified emission 
limitation and reduction objectives from Annex I 
Parties. Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2008/8 الفريق العامل املخصص للنظـر يف االلتزامـاتتقرير 
اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب
بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته السادسة املـستأنفة

 كـانون١٠ إىل   ١املعقودة يف بوزنان يف الفترة مـن        
 ٢٠٠٨ ديسمرب/األول

        
  


