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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٦-١  ...................................) من جدول األعمال١البند (افتتاح الدورة   - أوالً  
  ٣  ٣-٢  ..........................حفل الترحيب الذي نظمته احلكومة املضيفة  - ألف     
  ٣  ٦-٤  ...........................................االفتتاح واستئناف الدورة  -  باء     

  ٤  ١٠-٧  ................................) من جدول األعمال٢البند (املسائل التنظيمية   - ثانياً  
  ٤  ٧  .................)من جدول األعمال) أ(٢البند (جدول األعمال إقرار   - ألف     
  ٤  ١٠-٨  ................)من جدول األعمال) ب(٢البند (تنظيم أعمال الدورة   -  باء     

النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب                - ثالثاً  
  ٤  ٢٩-١١  ...............................) من جدول األعمال٣البند  (كيوتو بروتوكول

  ٧  ٣١-٣٠  ..................................) من جدول األعمال٤البند  (خرىمسائل أ  - رابعاً  
  ٨  ٣٤-٣٢  .....................) من جدول األعمال٥البند  (تقرير اجلزأين الثالث والرابع  - خامساً  
  ٨  ٣٧-٣٥  ......................................................تعليق الدورة وإغالقها  - سادساً  
  املرفق

 األول الوثائق اليت أُعّدت للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق  
 ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة عشرة
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  افتتاح الدورة    -أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (
افُتتحت الدورة السادسة عشرة للفريق العامـل املخـصص املعـين بااللتزامـات               -١

فريـق االلتزامـات    (لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو          اإلضافية
 ٧ؤنفت يف بـون بأملانيـا يف        ، واستُ ٢٠١١أبريل  / نيسان ٥يف بانكوك بتايلند يف     ) افيةاإلض

، وفق ما أُشري إليه يف تقرير اجلزأين األولني من الدورة الذي يـرد يف               ٢٠١١يونيه  /حزيران
  .FCCC/KP/AWG/2011/4الوثيقة 

  حفل الترحيب الذي نظمته احلكومة املضيفة  -ألف  
 حفل ترحيـب يف     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١م السبت   نظمت حكومة بنما يو     -٢

 بافتتاح اجلزء الثالث من الدورة السادسة عشرة لفريق االلتزامـات           احتفاًء) بنما(مدينة بنما   
اإلضافية واجلزء الثالث من الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخـصص املعـين بالعمـل               

  ).يق العمل التعاوينفر(التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 
وأدىل ببيانات كل من السيدة كريستيانا فيغريس، األمينـة التنفيذيـة لالتفاقيـة،               -٣

  .روبريتو إنريكيس، وزير خارجية بنما والسيد

  االفتتاح واستئناف الدورة  -باء  
ُعقد اجلزء الثالث من الدورة السادسة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية يف مركـز               -٤

وافتتح رئيس فريـق    . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٧ إىل   ١دينة بنما يف الفترة من      أتالبا مب 
 تشرين  ١ اجلزء الثالث من الدورة يف       ،)نيوزيلندا(االلتزامات اإلضافية، السيد أدريان ماسي      

ورّحب جبميع األطراف واملراقبني، وأعرب عن تقديره حلكومة بنمـا علـى            . أكتوبر/األول
  .ثالث من الدورة السادسة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافيةاستضافتها للجزء ال

أكتوبر مث استؤنفت يف قصر املؤمترات الـدويل        / تشرين األول  ٧وُعلقت الدورة يف      -٥
 كانون  ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩ومركز معارض ديربان جبنوب أفريقيا يف الفترة من         

  .٢٠١١ديسمرب /األول
لرابع من الدورة السادسة عشرة لفريق االلتزامات اإلضـافية         وافتتح الرئيس اجلزء ا     -٦
نوفمرب، ورحب جبميع األطراف واملراقبني يف اجللسة العامـة الـسابعة           / تشرين الثاين  ٢٩ يف

  .للدورة
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

ان جدول أعمال الدورة السادسة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية قـد أُقـّر يف              ك  -٧
  .)١( يف بانكوك٢٠١١أبريل / نيسان٥اجللسة األوىل اليت عقدت يف 

  تنظيم أعمال الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

 ١ملعقودة يف   نظر فريق االلتزامات اإلضافية يف هذا البند الفرعي يف جلسته اخلامسة ا             -٨
  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩أكتوبر ويف جلسته السابعة املعقودة يف /تشرين األول

ت عّدويف اجللسة اخلامسة اليت ُعقدت يف مدينة بنما، أشار الرئيس إىل املذكرة اليت أُ               -٩
. FCCC/KP/AWG/2011/5بشأن سيناريو اجلزء الثالث من الدورة، واليت تـرد يف الوثيقـة             

ووافق فريق االلتزامات اإلضـافية    . ئيس بعدئذ تسلسل العمل الذي اقترحه للدورة      وخلص الر 
  . على تنظيم العمل املقترح

قدت يف ديربان، وافق فريق االلتزامات اإلضـافية علـى          ويف اجللسة السابعة اليت عُ      -١٠
 ترد  تسلسل العمل املقترح من الرئيس للدورة وعلى تنظيم العمل وفق مذكرة السيناريو اليت            

  .FCCC/KP/AWG/2011/6يف الوثيقة 

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

  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت  -١  
نظر فريق االلتزامات اإلضافية يف هذا البند يف جلساته اخلامسة والسادسة والسابعة              -١١

 كـانون   ١٠نوفمرب، و / تشرين الثاين  ٢٩أكتوبر، و / تشرين األول  ٧ و ١ة املعقودة يف    والثامن
  .ديسمرب، على التوايل/األول

__________ 

)١( FCCC/KP/AWG/2011/4 ٧، الفقرة. 
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وُعرضت على فريـق االلتزامـات اإلضـافية يف جلـسته اخلامـسة الوثيقتـان                 -١٢
FCCC/KP/AWG/2011/5و FCCC/KP/AWG/2011/CRP.1.  

ات السياسية العليـا باألمهيـة الـيت        ويف اجللسة نفسها، أكد الرئيس اعتراف اجله        -١٣
سيما   ال يكتسيها يف سياق نتائج مؤمتر ديربان اخللوُص إىل حمصلة بشأن بروتوكول كيوتو،           

واستدل يف كالمه مبا جاء على لسان رئيس مجهورية جنوب . بشأن مسألة فترة االلتزام الثانية
ول مسألة هناية فترة االلتـزام      ال ميكننا تفادي تنا   :"أفريقيا، السيد جاكوب زوما، الذي قال     
وبالتايل ففي ديربـان سـيكون اجملتمـع        . ٢٠١٢األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو يف عام       

وكل قرار بشأن مستقبل بروتوكول كيوتو سيكون       . الدويل، مرة أخرى، أمام مفترق طرق     
  ."املناخمن املسألة األعم املرتبطة مبستقبل وطبيعة النظام املتعلق بتغري اً بدون شك جزء

 ٢٠١١يف عام   فريق االلتزامات اإلضافية    الذي اضطلع به    عمل  الوسلّم الرئيس بأن      -١٤
 وبأن األمور قـد اتـضحت       اً،مفيد  فيما يتعلق بتسوية املسائل السياسية الرئيسية كان عمالً       

 أن احلاجـة    - ٦-م أإ /١بـاملقرر   اً   مـذكر  -وأضاف  . يتصل بفهم شواغل األطراف    فيما
 إحراز تقدم يف اجلزء الثالث من الدورة وإىل اخللوص إىل أرضية تقارب يف              تدعو إىل  كانت

  .هناية املطاف
وشّجع الرئيس فريق االلتزامات اإلضافية على املثابرة يف جهوده الرامية إىل صـقل               -١٥

 من أجل اخلروج بنص يتسم بـأكرب        FCCC/KP/AWG/2011/CRP.1النص الوارد يف الوثيقة     
 لعرضه على مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف             قدر ممكن من النضج   

  .ديسمرب/يف كانون األول) اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(بروتوكول كيوتو 
اجتماع األطراف بتقرير عن االجتماعات غري      /وأدلت الرئاسة املقبلة ملؤمتر األطراف      -١٦

       وإن كانـت ذات صـلة      -إلضافية  الرمسية اليت جرت خارج إطار عملية فريق االلتزامات ا        
  . منذ اجلزء الثاين من الدورة السادسة عشرة للفريق- هبا
 والصني، واجملموعة   ٧٧  ببيانات، منها بيانات باسم جمموعة ال     اً   طرف ١٣وأدىل ممثلو     -١٧

 ،اً، واجملموعة اجلامعة، وأقل البلدان منـو      ٢٧  األفريقية، واالحتاد األورويب ودوله األعضاء ال     
ة، وحتالف الدول اجلزرية الصغرية، وائتالف بلدان الغابات املطـرية،          يوجمموعة السالمة البيئ  

واجملموعة العربية، ومنظومة التكامل بني دول أمريكا الوسطى، والتحالف البوليفاري لشعوب 
وإضـافة إىل ذلـك، أُديل      . املعاهدة التجارية للشعوب، وحوار كارتاخينـا     /أمريكا الالتينية 

بيانات باسم املنظمات غري احلكومية لقطاعي األعمال والصناعة، ومنظمـات الـشعوب            ب
  .عن بيانني أدىل هبما ممثالن عن املنظمات غري احلكومية البيئية األصلية، فضالً

ويف اجللسة السادسة، أبلغ الرئيس فريق االلتزامات اإلضافية بالتقدم احملرز خـالل              -١٨
قترحه املتعلق بتيـسري املفاوضـات، الـذي يـرد يف الوثيقـة       م صيغة منقحة مل   الدورة وقدّ 

FCCC/KP/AWG/2011/CRP.2/Rev.1 .  
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 يف  اً،تقني  تزال تتطلب عمالً    ال وأشار الرئيس إىل أن بعض املسائل اليت ترد يف النص           -١٩
حني اسُتكملت مسائل أخرى من حيث جانبها التقين لكن مل تتخذ بعد بـشأهنا قـرارات                

إىل وجود رغبة قوية لدى مجيع األطراف يف استكمال أعمـال فريـق   اً  أيض وأشار. سياسية
  . االلتزامات اإلضافية يف ديربان

وطلب الرئيس إىل فريق االلتزامات اإلضافية استغالل الوقت الذي يسبق الـدورة              -٢٠
اجتماع األطـراف ملواصـلة     /السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف       

  .ر تقارب املواقف، وشكر األطراف على ما أبدته من التزام بّناء أثناء املناقشةيسِّلورة أفكار ُتب
ببيانات، منها بيانات   اً   طرف ١٥وإضافة إىل بيان أدلت به الرئاسة املقبلة، أدىل ممثلو            -٢١

د األورويب   والصني، وجمموعة السالمة البيئية، واجملموعة اجلامعة، واالحتا       ٢٧  الباسم جمموعة   
، وحتالف الدول اجلزرية الصغرية، واجملموعة األفريقية، وأقل البلـدان          ٢٧  ودوله األعضاء ال  

املعاهـدة التجاريـة    / واجملموعة العربية، والتحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية       اً،منو
وأُديل . وسطىللشعوب، وائتالف بلدان الغابات املطرية، ومنظومة التكامل بني دول أمريكا ال   

باسم منظمات الشعوب األصلية، واملنظمات غري احلكومية النقابية، واملنظمات         اً  ببيانات أيض 
  . عن بيانني أدىل هبما ممثالن عن املنظمات غري احلكومية البيئية غري احلكومية الشبابية، فضالً

 تـشرين   ٢٩يف  وُعرض على فريق االلتزامات اإلضافية يف اجللسة السابعة، املعقودة            -٢٢
للمفاوضات وفق الصيغة اليت ُصقلت     اً  نوفمرب، املقترح املنقح الذي قدمه الرئيس تيسري      /الثاين

عن مذكرة سيناريو اجلزء الرابع مـن         خالل اجلزء الثالث من الدورة السادسة عشرة، فضالً       
 FCCC/KP/AWG/2011/CRP.2/Rev.1الدورة، ويـرد املقتـرح واملـذكرة يف الـوثيقتني           

  . على التوايلFCCC/KP/AWG/2011/6و
وذكّر الرئيس بأن فريق االتصال الذي ُشكّل يف اجلزء األول من الدورة الـسادسة                -٢٣

عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية قد برهن على فائدته، واقترح الرئيس أن ُيسند إىل الفريـق               
ر احملصلة املتكاملـة  دوٌر بارز خالل اجلزء الرابع من الدورة السادسة عشرة هبدف ضّم عناص       

  .ألعمال الفريق فيما يتعلق جبميع املسائل قيد املناقشة
مبا يكتسيه وصول الفريق إىل حمصلة ملموسة من أمهية يف السياق           اً  وسلّم الرئيس أيض    -٢٤

 مؤمتر ديربان، لكنه أشار إىل أن ذلك يتجاوز نطاق الفريق وقد يتطلـب إسـهام                لنتائجالعام  
  .اجتماع األطراف/عة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطرافرئاسة الدورة الساب

 والصني، واجملموعة   ٢٧  الببيانات، منها بيانات باسم جمموعة      اً   طرف ١٣وأدىل ممثلو     -٢٥
، واجملموعـة   ٢٧  اجلامعة، وجمموعة السالمة البيئية، واالحتاد األورويب ودولـه األعـضاء ال          

 ومنظومة التكامل بـني     اً،لدول اجلزرية الصغرية النامية، وأقل البلدان منو      األفريقية، وحتالف ا  
املعاهـدة التجاريـة   /دول أمريكا الوسطى، والتحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينيـة  

وأدىل طرفان ببيـانني هبـدف      . للشعوب، وائتالف بلدان الغابات املطرية، واجملموعة العربية      
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 بشأن اجتماعات ُعقدت قبل دورات ديربان وخارج إطـار          عرض مستجداٍت على الفريق   
وإضافة إىل ذلك، أُديل ببيانات باسم املنظمات غـري احلكوميـة لقطـاعي             . عملية االتفاقية 

األعمال والصناعة، ومنظمات الشعوب األصلية، واملنظمـات غـري احلكوميـة النقابيـة،             
ىل هبما ممثالن عـن املنظمـات غـري         عن بيانني أد    واملنظمات غري احلكومية الشبابية، فضالً    

  . احلكومية البيئية
 كـانون   ١٠ على فريق االلتزامات اإلضافية يف جلسته الثامنة املعقودة يف           توُعرض  -٢٦

، FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.1–5 و FCCC/KP/AWG/2011/L.3ديسمرب الوثائق   /األول
  . أعمالهاليت ترد فيها مشاريع مقررات أعدها الفريق لتضمينها حمصلة

وعرض الرئيس بصورة موجزة نتائج العمل الذي أجري خالل األسبوعني السابقني             -٢٧
 اً،على الصعيد التقين وعلى الصعيد السياسي أو الوزاري، وذكّر بأن الفريق قد نظـر أيـض               

، يف التقرير التوليفي للتقييمات التقنية لبيانات املستويات املرجعيـة          ٦-م أإ /٢مبوجب املقرر   
، وذلك يف سياق أعمالـه      FCCC/KP/AWG/2011/INF.2 رة الغابات اليت ترد يف الوثيقة     إلدا

وأبلـغ  . بشأن مشروع مقرر متعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة         
اجتماع األطراف من خالل    /الرئيس الفريق بأنه سيحيل حمصلة هذا العمل إىل مؤمتر األطراف         

  .ليهالتقرير الذي سيقدمه إ
من أجل اقتراح إدخال تعديالت على مشاريع املقررات اليت         اً   طرف ١٨ وأخذ الكلمة   -٢٨

  . أعاله٢٦ترد يف الوثائق املشار إليها يف الفقرة 

  استنتاجات  -٢  
         استنتج الرئيس، يف ضوء املناقشات اليت جـرت يف اجللـسة الثامنـة، أن الفريـق              -٢٩

مشاريع نصوص املقـررات الـيت سـيحيلها إىل مـؤمتر           غري قادر على بلوغ اتفاق بشأن       
وأبلغ الفريق بأنه سيحيل، حتت مـسؤوليته، ومـع مراعـاة           . اجتماع األطراف /األطراف

اجتمـاع األطـراف   /املناقشات اليت جرت، مشروع نصوص مقررات إىل مؤمتر األطـراف    
 األطـراف يف    اجتمـاع /وترد النصوص اليت أحاهلا الرئيس إىل مؤمتر األطـراف        . فيها لينظر
  .FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.2–6 الوثائق

  مسائل أخرى  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤البند (

  .جرى تناول هذا البند يف اجللستني العامتني اخلامسة والسابعة للفريق  -٣٠
  .ثر مسائل أخرىمل ُت  -٣١
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  تقرير اجلزأين الثالث والرابع  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

 كـانون   ١٠نظر فريق االلتزامات اإلضافية أثناء جلـسته الثامنـة، املعقـودة يف               -٣٢
  .FCCC/KP/AWG/2011/L.2ديسمرب، يف مشروع التقرير الذي يرد يف الوثيقة /األول
ويف اجللسة نفسها، اعتمد الفريق مشروع تقرير اجلزأين الثالث والرابع من دورتـه               -٣٣

  .السادسة عشرة
قرِّر، اتفق فريق االلتزامات اإلضافية على أن يأذن الـرئيس للمقـرِّر            ويف غياب املُ    -٣٤

باستكمال تقرير اجلزأين الثالث والرابع من الدورة حتت إشرافه ومبساعدة من األمانـة، وأن              
  .يتاح التقرير لألطراف

  تعليق الدورة وإغالقها  -سادساً  
أكتـوبر،  / تـشرين األول ٧يف  يف اجللسة السادسة، املعقودة  األطرافَ ذكّر الرئيسُ   -٣٥

 من أجل االسـتفادة اسـتفادة       ل الدورة على تعليق أعمال الفريق مرة أخرى       باالتفاق خال 
وقرر الفريق بالتايل أن يعلق الدورة، فـأعلن        . قصوى من الوقت املتاح خالل مؤمتر ديربان      

  .الرئيس عن تعليق الدورة السادسة عشرة للفريق
نائبة الرئيس على العمل الذي     إىل  تامية، وجه الرئيس شكره     ويف اجللسة الثامنة واخل     -٣٦

فريق امليسرين املتشاركني الذي عملوا بشأن مـسائل  اً اضطلعت به طوال السنة، وشكر أيض     
شكره إىل املترمجني الشفويني على خدماهتم طوال الدورة، وإىل فريـق           اً  ووجه أيض . متنوعة

س يف األخـري شـكره إىل رئـيس مـؤمتر     ووجـه الـرئي  . األمانة الذي عمل إىل جانبهم   
  . املمتاز خالل الدورةااجتماع األطراف وفريقه على تعاوهنم/األطراف

  .وأعلن الرئيس بعدئذ عن إغالق الدورة السادسة عشرة  -٣٧
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  املرفق

الوثائق اليت أُعّدت للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية             
ول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته      لألطراف املدرجة يف املرفق األ    

  السادسة عشرة

  الوثائق اليت أُعّدت للدورة    
FCCC/KP/AWG/2011/1 ة التنفيذيةمذكرة مقدمة من األمين. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/KP/AWG/2011/2    مذكرة مقدمـة مـن   . مذكرة بشأن سيناريو الدورة السادسة عشرة
 الرئيس

FCCC/KP/AWG/2011/3      مذكرة . الدورة السادسة عشرة   مذكرة بشأن سيناريو اجلزء الثاين من
 مقدمة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2011/4          تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف
 اجلزأين األول   املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن       

 ٨  إىل ٥من  بانكوك   يف   ينملعقودسة عشرة ا  داس دورته ال  والثاين من 
  ٢٠١١ يونيه/ حزيران١٧  إىل٧من ، ويف بون ٢٠١١ أبريل/نيسان

FCCC/KP/AWG/2011/5           مذكرة بشأن سيناريو اجلزء الثالث من الدورة الـسادسة عـشرة. 
 مذكرة مقدمة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2011/6           ـ  .شرةمذكرة بشأن سيناريو اجلزء الرابع من الـدورة الـسادسة ع
 من الرئيسمقدمة مذكرة 

FCCC/KP/AWG/2011/INF.1 Information on the report on the workshop on assumptions and 
conditions related to the attainment of economy-wide emission 
reduction targets by the developed country Parties. Note by the 
secretariat 

FCCC/KP/AWG/2011/INF.2 Synthesis report of the technical assessments of the forest 
management reference level submissions. Note by the secretariat 

FCCC/KP/AWG/2011/L.1           مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية
ل مبوجب بروتوكول كيوتـو عـن       لألطراف املدرجة يف املرفق األو    

 دورته السادسة عشرة

FCCC/KP/AWG/2011/L.2            مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـافية
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو عـن           
اجلزأين الثالث والرابع من دورته السادسة عشرة املعقودة يف بنمـا يف            

 ويف ديربان يف الفترة     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٧ إىل   ١ من   الفترة
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األولXنوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩من 

FCCC/KP/AWG/2011/L.3            النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. مبوجب بروتوكول كيوتو
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FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.1–6             النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول
 مبوجب بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/AWG/2011/CRP.1  Revised proposal by the Chair to facilitate negotiations 

FCCC/KP/AWG/2011/CRP.2/Rev.1  Revised proposal by the Chair to facilitate negotiations 

  وثائق أخرى ُعرضت على الدورة    
FCCC/KP/AWG/2010/18 and Add.1          تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف

املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته اخلامسة          
ـ   ٢٩عشرة املعقودة يف كانكون يف الفترة من         نـوفمرب  /اين تشرين الث

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ إىل

FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1           تقرير مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف فــي
بروتوكول كيوتو عـن دورته السادسة، املعقـودة يف كـانكون يف           

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩الفترة من   
اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف العامـل       : اجلزء الثاين . ٢٠١٠

 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة

FCCC/AWGLCA/2011/7           حلقة العمل املتعلقة بافتراضات وشروط األهداف الكميـة للبلـدان
املتقدمة األطراف الرامية إىل خفض االنبعاثات على نطاق االقتـصاد          

تقرير مقدم  . ١٦-م أ /١ من املقرر    ٣٨عمالً بالفقرة   ككل، املعقودة   
 من رئيسي حلقة العمل املتشاركني

FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 Compilation of economy-wide emission reduction targets to be 
implemented by Parties included in Annex I to the Convention. 
Revised note by the secretariat 

        


