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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

اف تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـر            
 الثانيـة دورته   عن   املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو      

  ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١١ إىل ١دة يف بون يف الفترة من وعشرة املعق
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٢  ٣-١  ...................................) من جدول األعمال١البند (افتتاح الدورة   - أوالً  
  ٢  ١٣-٤  ................................)عمال من جدول األ٢البند (املسائل التنظيمية   - ثانياً  

  ٢  ٥-٤  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٣  ٧-٦  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     
  ٣  ١٣-٨  .............................................انتخاب أعضاء املكتب  - جيم     
النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول             -   ثالثاً

  ٤  ٣٢-١٤  .........................................) من جدول األعمال٣البند (كيوتو 
  ٨  ٣٣  ..................................) من جدول األعمال٤البند (مسائل أخرى   - رابعاً  

  ٨  ٣٤  ...................................) من جدول األعمال٥البند (تقرير الدورة   - خامساً  
  ٨  ٣٥  ..............................................................اختتام الدورة  - سادساً  

  رفقامل  
الوثائق املعدة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول              

  ٩  ................................................يف دورته الثانية عشرةمبوجب بروتوكول كيوتو 
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  افتتاح الدورة  -أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (
ُعقدت الدورة الثانية عشرة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضـافية              -١

) االلتزامـات اإلضـافية   فريق  (لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو         
  .٢٠١٠ يونيه/حزيران ١١ إىل ١ يف بـون بأملانيا، يف الفترة من (Maritim Hotel)بفندق ماريتيم 

) أنتيغوا وبربودا (وافتتح الدورة رئيس فريق االلتزامات اإلضافية، السيد جون آشي            -٢
نائبـاً  ) النرويج( هارالد دوفالند    بالسيدورحَّب كذلك   . ورّحب جبميع األطراف واملراقبني   

  .لرئيس الفريق
مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف          يس املندوبني بأن    وذكّر الرئ   -٣

فريق ىل  ، إ ٥-م أإ /١، يف مقرره    طلب) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف  (بروتوكول كيوتـو 
مـؤمتر   لكـي يعتمـدها      ١-م أإ /١مقـرر   لل طبقا عمله أن يقدم نتائج     االلتزامات اإلضافية 

وذكّر الرئيس كذلك بأن الدورة الثانية عشرة       . دسةيف دورته السا  اجتماع األطراف   /األطراف
 سُتخصص للمضي قدما يف عمله املوضوعي، مع التركيـز بـصفة            لفريق االلتزامات اإلضافية  

خاصة على حجم خفض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفـق األول               
ذلك على العمل بـشأن املـسائل   هذا احلجم، وكحتقيق األطراف يف هذه إمجاالً وعلى إسهام   

  . احملددة يف الدورة السادسة املستأنفة لفريق االلتزامات اإلضافية)١(األخرى

  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
 يف  يونيه/ حزيران ١ املعقـودة فـي    نظر فريق االلتزامات اإلضافية يف اجللسة األوىل        -٤

 تتـضمَّن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه           األمـني التنفيـذي   مـن   مذكرة ُمقدمة   
(FCCC/KP/AWG/2010/4).  

  :ويف اجللسة نفسها، أُقّر جدول األعمال كما يلي  -٥
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

__________ 

)١( FCCC/KP/AWG/2008/8 ٤٩، الفقرة)ج.( 
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  إقرار جدول األعمال؛ )أ(   
  ؛ الدورةتنظيم أعمال )ب(   
  .انتخاب أعضاء املكتب  )ج(   
النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب             -٣

  .بروتوكول كيوتو
  .مسائل أخرى  -٤  
  .تقرير الدورة  -٥  

  تنظيم أعمال الدورة  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
 ١الفرعـي يف جلـسته األوىل املعقـودة يف          نظر فريق االلتزامات اإلضافية يف هذا البند          -٦

وقّدم الرئيـس مقترحاً بشأن تنظيـم أعمال الدورة الثانية عشرة، على النحو املـبني     . يونيه/حزيران
  .ووافق فريق االلتزامات اإلضافية عـلى تنظيم األعمال املقترح. )٢(يف مذكرة السيناريوهات

عة عشر طرفا، حتدث أحـدهم بــاسم        ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو تس        -٧
فريقية، وثالث باسـم االحتـاد األورويب        والصني، وثان بـاسم اجملموعة األ     ٧٧ل جمموعة ا 

والدول األعضاء فيه، ورابع باسم اجملموعة اجلامعة، وخامس باسم حتالف الـدول اجلزريـة              
يا الوسطى، وثـامن    الصغرية، وسادس باسم أقل البلدان منواً، وسابع باسم جلنة غابات أفريق          

  . باسم ستة أطراف وتاسع باسم جمموعة السالمة البيئية

  انتخاب أعضاء املكتب  -جيم   
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
 والثالثـة   ه األوىل ي يف هذا البند الفرعـي يف جلـست        فريق االلتزامات اإلضافية  نظر    -٨

  .يونيه على التوايل/ حزيران١١و ١ يف املعقودتني
اخلامسة  الدورة ة بأن رئيسفريق االلتزامات اإلضافية  جللسة األوىل، أبلغ الرئيس     ويف ا   -٩

ليكـي   ةالـسيد مؤمتر األطراف   /جتماع األطراف  والدورة اخلامسة ال    ملؤمتر األطراف  عشرة
، إىل مواصلة إجـراء     ؤمترامل، مقرر   )سلوفينيا(السيد أندريه كرانيتش    دعت   )الدامنرك(فريس  

  . فريق االلتزامات اإلضافية لتعيني أعضاء مكتب مشاورات نيابة عنها
آخر املستجدات بشأن املـشاورات     كرانيتش  م السيد   قّد،  لثانيةة ا يف اجللس و  - ١٠
  .املشاورات متواصلة أبلغ املندوبني بأنو

__________ 

)٢( FCCC/KP/AWG/2010/5. 
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التوصل إىل اتفاق بـني اجملموعـات       عن   كرانيتشالسيد   أبلغ   ،الثالثةويف اجللسة     - ١١
  .املقررونائب الرئيس و فريقالرئيس اإلقليمية بشأن 

وبناء على اقتراح من رئيس مؤمتر األطراف اخلامس عشر والدورة اخلامسة ملـؤمتر               - ١٢
اجتماع األطراف، انتخب الفريق بالتزكية السيد آشي رئيسا له لوالية ثانية،        /األطراف العامل 

) صربيا (يفتشجمريوسالف سباسو نائبا للرئيس والسيد    ) نيوزيلندا(والسيد أدريان ماساي    
وأُبلغ الفريق أن أعضاء املكتب املنتخبني سيتولّون مناصبهم ابتـداء مـن            . مقررا لوالية ثانية  

  . اختتام الدورة الثانية عشرة
  .وألقت إسبانيا بيانا باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه  -١٣

 املرفق األول   النظر يف االلتزامات اإلضافيـة لألطـراف املدرجـة يف        -ثالثاً   
  مبوجب بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت  -١  

 والثانية والثالثة املعقودة األوىلته  ايف جلس نظر فريق االلتزامات اإلضافية يف هذا البند          -١٤
 FCCC/KP/AWG/2010/3الوثائق  وُعرضت على الفريق    .  على التوايل  يونيه/ حزيران ١١ و ٤ و ١يف  
  .FCCC/TP/2010/2 وFCCC/KP/AWG/2010/INF.1وAdd.1–5  وFCCC/KP/AWG/2010/6و

ويف جلسته األوىل، اتفق فريق االلتزامات اإلضافية على إنشاء فريقي اتصال إلعداد              -١٥
  :جدول األعمال يتناول ما يليمن  ٣مشروع االستنتاجات بشأن البند 

طراف املدرجة يف   جدول خفض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه الدول األ          )أ(
املرفق األول إمجاالً، وكذلك إسهام األطراف املدرجـة يف املرفـق األول،      
بشكل فردي أو مجاعي، يف هذا اجلدول، على أن يترأس فريق االتصال هذا   

  ؛)االحتاد األورويب(والسيد يورغن لفيفريي ) غرينادا(السيد ليون تشارلز 
من تقرير فريق االلتزامـات     ) ج(٤٩القضايا احملددة األخرى يف الفقرة        )ب(

مبا يف ذلك املسائل املتعلقـة       ،)٣(اإلضافية يف دورته السادسة املستأنفة    
باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة، واالجتـار          

ات القائمة على مشاريع، وغريها مـن القـضايا         ـباالنبعاثات واآللي 
ئيس فريـق االلتزامـات     املنهجية، ويترأس فريق االتصال هذا نائب ر      

  .اإلضافية، السيد دوفالند
__________ 

)٣( FCCC/KP/AWG/2008/8. 
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نائـب  ) الـدامنرك (والسيد بيتر إيفارسان    ) الربازيل( السيد مارسيلو روشا     ساعدو  -١٦
الرئيس على إجراء مشاورات غري رمسية بشأن املسائل املتصلة مبعاجلة اسـتخدام األراضـي              

  .وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
لنظر يف املعلومات املتعلقة بالنتـائج البيئيـة واالقتـصادية          ا ب ليتصوأخريا، وفيما     -١٧

، مبا يف ذلك اآلثار التبعيـة، الـيت ميكـن أن تترتـب علـى األدوات           احملتملة واالجتماعية
الرئيس إىل  ، طلب    واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول       والسياسات والتدابري 
  .جراء مشاورات غري رمسية نيابة عنه تتناول هذا املوضوعإ) أستراليا(السيد أندرو يوري 

يف اجللسة األوىل أدىل ببيانات ممثلون عن املنظمات غري احلكومية لقطاعي األعمال            و  -١٨
املنظمـات غـري    وية باملرأة والقضايا اجلنـسانية،      واملنظمات غري احلكومية املعن   والصناعة،  
، واملنظمات غـري احلكوميـة لنقابـات        ة البيئية  واملنظمات غري احلكومي   للشباب،احلكومية  
  . وعن دوائر احلكم احمللي والسلطات البلديةالعمال،

ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس الرئيسني املشاركني لفريقي االتـصال وامليـسرْين              -١٩
إىل  أعـاله،    ١٧ و ١٦ و ١٥ن للمشاورات غري الرمسية، املشار إليهم يف الفقـرات          املشاركْي
  . آخر املستجدات عن حالة املناقشات يف خمتلف جمموعاهتمتقدمي
هذه، ووفقا لطلب قّدمه فريق االتصال املشار إليـه يف          آخر املستجدات   ويف ضوء     -٢٠

 ، اتصال لتناول املسائل القانونيـة     فريَقأعاله، أنشأ فريُق االلتزامات اإلضافية      ) أ(١٥الفقرة  
نية لبدء نفاذ التعـديالت املقتـرح إدخاهلـا علـى      طُلب إليه القيام بتحليل للجوانب القانو     

، من أجل ضمان عدم حدوث ثغرة بني هنايـة          ٣ من املادة    ٩بروتوكول كيوتو وفقا للفقرة     
  .فترة االلتزام األول وبداية فترة االلتزام الثانية

السيد كايري مونيونغاندا اْمبوانـدي     شارك فيها    مشاورات أثناء الدورة،     يتوأجر  -٢١
الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب          باسم رئيس   ) اناميبي(

 ورئيس فريق االلتزامات اإلضافية، بـشأن مقتـرح قدمتـه           )فريق العمل التعاوين  (االتفاقية  
األطراف لتناول القضايا ذات االهتمام املشترك بني فريق العمل التعاوين وفريق االلتزامـات             

 على جدوى   فريق العمل التعاوين  ق رئيس فريق االلتزامات اإلضافية مع رئيس        واتف. اإلضافية
  .مواصلة هذه املشاورات أثناء الدورات املقبلة للفريقني

 لفريقي  شاركنيالرئيسني امل فريق االلتزامات اإلضافية    دعا رئيس   ويف اجللسة الثالثة،      -٢٢
 ١٦ و ١٥، املشار إليهم يف الفقـرات       شاركْين للمشاورات غري الرمسية   االتصال وامليسرين امل  

  .فريق االلتزامات اإلضافيةإىل تقدمي التقارير النهائية الشفوية للدورة إىل  أعاله، ٢٠ و١٧و
 وآخـر  والصني،  ٧٧ل باسم جمموعة ا  حتدث أحدهم    ا،طرف ٢٥ممثلو  ببيانات  وأدىل    -٢٣

  .األعضاء فيهالحتاد األورويب والدول  باسم اومخسةباسم اجملموعة األفريقية، 
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تاجات الـيت اقترحهـا      يف االستن  فريق االلتزامات اإلضافية   نظرويف اجللسة نفسها،      -٢٤
  .)٤(املعدلة أثناء اجللسة العامةها  بصيغت واعتمدهاالرئيس

  االستنتاجات  -٢  
امات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق      أشار الفريق العامل املخصص املعين بااللتز       -٢٥

 وكرر أنـه    ٥-م أإ /١إىل املقرر   ) فريق االلتزامات اإلضافة  (األول مبوجب بروتوكول كيوتو     
 لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه      ١-م أإ /١سيقدم نتائج عمله مبوجب املقرر      

  .يف دورته السادسةاجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
أشار فريق االلتزامات اإلضافية كذلك إىل الطابع املتكرر لربنامج عمله وإىل أنـه             و  -٢٦

النظر يف حجم خفـض  ) ("أ(٤٩ على القضايا احملددة يف الفقرة ٢٠١٠سريكز عمله يف عام   
النظر يف  (")ب(و")  يف املرفق األول إمجاالً    االنبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجة      

درجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، يف حجم خفـض االنبعاثـات             إسهام األطراف امل  
من ")  من بروتوكول كيوتو   ٤الذي جيب أن حتققه هذه األطراف إمجاالً، مبا يتفق مع املادة            

، وأنه سيواصل عمله بشأن القـضايا احملـددة يف الفقـرة            FCCC/KP/AWG/2008/8الوثيقة  
تنفيذ برنامج العمل، مع إيالء االهتمام الالزم لتحسني      املسائل األخرى الناشئة عن     ) ("ج(٤٩

  .من الوثيقة نفسها") السالمة البيئية لربوتوكول كيوتو
، Add.1-5 و FCCC/KP/AWG/2010/6وأحاط فريق االلتزامات اإلضافية علماً بالوثائق         -٢٧
  .FCCC/KP/AWG/2010/INF.1 وFCCC/TP/2010/2و

  :ة إىل األمانة ما يليوطلب فريق االلتزامات اإلضافي  -٢٨
أن تنظم، بتوجيه من رئيس الفريق وواضعة يف اعتبارها آراء األطراف املشار              )أ(

أدناه باإلضافة إىل املناقشات الـيت دارت يف الـدورة          ) أ(٢٩إليها يف الفقرة    
الثانية عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية، حلقة عمل للدورة يف دورته الثالثـة         

ض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجة        عشرة بشأن حجم خف   
يف املرفق األول إمجاالً وإسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو            

ويف هذا السياق، ينبغي أن تتيح حلقة العمل مناقشة         . جمتمعة، يف هذا احلجم   
راف يف  تقنية تركز على اآلثار الكمية لالقتراحات والقضايا اليت حتددها األط         

 أدناه، وزيادة استكشاف السبل املمكنة      ٢٩مسامهاهتا املشار إليها يف الفقرة      
لتحسني خفض حجم االنبعاثات الذي جيب أن حتقّقه األطراف املدرجة يف           
املرفق األول، مع التركيز على أمهية هذا التوافق يف اآلراء بـشأن مـستوى              

__________ 

 .FCCC/KP/AWG/2010/L.4الوثيقة  )٤(
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ه، أن تكفـل مـشاركة   وينبغي لألمانة، عند تنظيم حلقة العمل هذ     . طموح
  متوازنة جغرافياً للخرباء واملنظمات؛

 باستخدام البيانات   FCCC/KP/AWG/2010/INF.1أن تقوم بتحديث الوثيقة       )ب(
   أدناه؛٢٩واملعلومات املستمدة من املسامهات املشار إليها يف الفقرة 

 على أساس املعلومات الـيت      FCCC/TP/2010/2أن تقوم بتحديث الوثيقة       )ج(
متها األطراف والعمل الذي قام به فريق االلتزامات اإلضافية يف دورتـه            قد

  الثانية عشرة؛
أن تنظم، قبل دورته الثالثة عشرة، ورهناً بتوافر املوارد التكميلية، حلقـة              )د(

عمل سابقة للدورة بشأن احملاسبة املتعلقة بإدارة الغابات، مبا يف ذلـك أي             
عتبارها التقدم احملرز يف أثناء دورتـه       معلومات جديدة متاحة، واضعة يف ا     

  .الثانية عشرة فيما يتعلق باستخدام املستويات املرجعية
      ودعا فريق االلتزامات اإلضافية األطـراف إىل أن تقـدم إىل األمانـة يف موعـد                  -٢٩

  : إن أمكن، ما يلي٢٠١٠يوليه / متوز٢أقصاه 
لقة العمـل املـشار إليهـا يف        آراء بشأن املواضيع اليت ينبغي أن تغطيها ح         )أ(

  اخلرباء الذين ينبغي دعوهتم إىل احللقة؛/أعاله وبشأن املنظمات) أ(٢٨ الفقرة
اقتراحات ملعاجلة آثار القضايا احملددة يف برنامج عمـل فريـق االلتزامـات               )ب(

ــرة  ــى النحــو احملــدد يف الفق ــة ) ج(٤٩اإلضــافية، عل ــن الوثيق م
FCCC/KP/AWG/2008/8    حبجم خفض االنبعاثات الذي جيـب      ، فيما يتعلق

أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً وإسهام األطراف املدرجة           
  . يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، يف هذا احلجم

ودعا فريق االلتزامات اإلضافية كذلك األطراف املدرجة يف املرفق األول، اليت هلـا               -٣٠
، البيانـات   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢قدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه       القدرة على ذلك، إىل أن ت     

واملعلومات اجلديدة املتاحة بشأن استخدامها املتوقع يف فترة االلتزام القادمـة فيمـا يتعلـق               
باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة واالجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة          

لوحدات املتوقع ترحيلها من فترة االلتزام األوىل إىل فترة االلتـزام       على مشاريع، مبا يف ذلك ا     
القادمة، وما يتصل بذلك من افتراضات ُوضعت عند تقدمي تعهداهتا املتعلقة بأهداف خفض             
االنبعاثات، لتجميعها يف وثيقة متفرقات ولكي ينظر فيها فريق االلتزامات اإلضافية يف دورته             

  .الثالثة عشرة
فريق االلتزامات اإلضافية علماً بآراء األطراف بشأن وثائق تيسري املفاوضات         وأحاط    -٣١

ودعا األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة،       . FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1الواردة يف الوثيقة    
، آراءها بشأن هذه الوثيقة لكي ينظر فيهـا فريـق           ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٢يف موعد أقصاه    
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ورته الثالثة عشرة، بغية تيسري حتديث الوثيقة قبل دورتـه الرابعـة            االلتزامات اإلضافية يف د   
  .عشرة بأسبوعني على األقل

، طلب فريق االلتزامات اإلضافية إىل األمانة أن ُتِعـد،          ١-م أإ /١ويف سياق املقرر      -٣٢
  :للعرض عليه للنظر يف دورته الثالثة عشرة، ورقة

ة املتاحة، مبـا يف ذلـك       ـارات القانوني ـع اخلي ـحتدد وتستكشف مجي    )أ(
ــة   ــواردة يف الوثيق ــات ال ــها االقتراح ــراف، ومن ــات األط اقتراح

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1        الرامية إىل ضمان عدم حدوث ثغرة بني ،
  فتريت االلتزام األوىل والثانية؛

حتدد التبعات واآلثار القانونية املترتبة على حدوث فجوة حمتملة بني فتـريت       )ب(
  .وىل والثانيةااللتزام األ

  مسائل أخرى  - رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤البند (

  . مل تكن هناك أي مسائل أخرى أُثريت أو ُنظر فيها  -٣٣

  تقرير الدورة  - خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

يونيـه، يف  / حزيران ١١يف اجللسة الثالثة املعقودة يف       نظر فريق االلتزامات اإلضافية،     -٣٤
ويف اجللسة نفـسها، أذن     . (FCCC/KP/AWG/2010/L.3)ر دورته الثانية عشرة     مشروع تقري 

الفريق، بناًء على اقتراح من الرئيس، للمقرر باستكمال تقرير الدورة بتوجيه مـن الـرئيس               
  .ومبساعدة من األمانة

  اختتام الدورة  - سادساً 
يت قّدمها إىل الفريق نائـب      يف اجللسة الثالثة واألخرية ذكّر الرئيس باملسامهة القيمة ال          -٣٥

.  وشكر املقرر على العمل الذي قام به، وشكر املندوبني على إسهاماهتم            املنتهية واليته،  الرئيس
  .وهّنأ السيد مايساي بانتخابه نائبا للرئيس وبإدارته املشاورات بشأن مشروع االستنتاجات
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  رفقامل

اللتزامـات اإلضـافية    لفريق العامل املخصص املعين با    املُعّدة ل وثائق  ال    
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته          

   عشرةالثانية

  الوثائق املُعدَّة للدورة     
FCCC/KP/AWG/2010/4    مذكرة مقدمـة مـن. جدول األعمال املؤقت وشروحه

  األمني التنفيذي
FCCC/KP/AWG/2010/5     مـذكرة.  عشرة مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة الثانية

 مقدمة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2010/6     مذكرة مقدمة .وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف
  من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1     مذكرة مقدمة. وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف
تعديالت مقتـرح إدخاهلـا علـى. إضافة. من الرئيس 

   منه٣ من املادة ٩بالفقرة عمالً بروتوكول كيوتو 
FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.2     مذكرة مقدمة. وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف

وتغيري اسـتخداماستخدام األراضي   . إضافة. من الرئيس 
  األراضي واحلراجة

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.3     مذكرة مقدمة. وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف
ثات واآلليات القائمـةاالجتار باالنبعا . إضافة. ئيسمن الر 

  على مشاريع
FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.4      مذكرة مقدمة. وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف

 غازات الدفيئة والقطاعـات وفئـات.إضافة. من الرئيس 
املصادر؛ والقياسات املوحَّدة حلساب مكافئ ثاين أكـسيد

ت البشرية املنشأ حبسب املصادر وعملياتالكربون لالنبعاثا 
  ع؛ وغري ذلك من القضايا املنهجيةاإلزالة بواسطة البوالي

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.5      مذكرة مقدمـة. وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف
النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية. إضافة. من الرئيس 

ة، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكنواالقتصادية واالجتماعي 
أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنـهجيات

  لألطراف املدرجة يف املرفق األولاملتاحة 
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FCCC/KP/AWG/2010/INF.1  جتميع للتعهدات خبفض االنبعاثات وما يتصل هبـا مـن
افتراضـات، املقدمـة من األطراف حىت اآلن، مع بيان

  مذكرة مقدمة من األمانة.  االنبعاثات ذات الصلةخفض
FCCC/TP/2010/2 القضايا املتصلة بتحويل التعهدات خبفض االنبعاثـات إىل

  ةورقة تقني. أهداف كمية لتحديد االنبعاثات وخفضها
FCCC/KP/AWG/2010/L.3 مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات

درجـة يف املرفـق األول مبوجـباإلضافية لألطراف امل  
  بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته الثانية عشرة

FCCC/KP/AWG/2010/L.4 النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق
مـشروع اسـتنتاجات .األول مبوجب بروتوكول كيوتو   

 مقترح من الرئيس

 عروضة على الدورةاملخرى األوثائق ال    

FCCC/KP/AWG/2010/3 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب بروتوكـول

رةكيوتو عن دورته احلادية عشرة، املعقودة يف بون يف الفت         
 ٢٠١٠أبريل / نيسان١١ إىل ٩من 

FCCC/KP/AWG/2009/17      تزامات اإلضافيةتقرير الفريق العامـل املخصص املعين باالل
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو
٧عن دورته العاشرة، املعقودة يف كوبنهاغن يف الفترة من          

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥إىل 

FCCC/KP/CMP/2009/21  

Add.1و 
تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف

ته اخلامسة املعقودة يف كوبنهاغنبروتوكول كيوتو عن دور   
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٧يف الفترة من 

        
  


