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  احملتويات
  لصفحةا الفقـرات 

  ٣  ٦-١  .........................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة واستئنافها  - أوالً  
  ٤  ١٥-٧  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٤  ٨-٧  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٤  ١٣-٩  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     
  ٥  ١٥-١٤  .............................................انتخاب أعضاء املكتب  - جيم     

نظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب              ال  - ثالثاً  
  ٦  ٣٨-١٦  ...............................) من جدول األعمال٣البند ( كيوتو بروتوكول
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  ١٠  ٤٦-٤٣  ...........................) من جدول األعمال٦البند ( القهاتعليق الدورة وإغ  - سادساً  
  املرفق  

الوثائق اليت أُعّدت للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق      
  ١٢  ..................................... عشرةالسابعةاألول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته 
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   افتتاح الدورة واستئنافها  -أوالً  
  )عمال من جدول األ١البند (
الدورة السابعة عشرة للفريـق العامـل املخـصص املعـين           ُعقد اجلزء األول من       -١

فريـق  (بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو            
 /أيـار  ٢٤إىل   ١٥  الفتـرة مـن    يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا، يف      ) االلتزامات اإلضافية 

   .٢٠١٢ مايو
وافتتحت الدورةَ رئيسةُ فريق االلتزامات اإلضافية، السيدة مادلني روز ضيوف سار             -٢
رحبـت الرئيـسة بالـسيد جوكـا          كما .، ورحبت جبميع األطراف واملراقبني    )السنغال(

بوصفه نائباً لرئيسة فريق االلتزامات اإلضافية، وأبلغت عـن اعتـذار           ) فنلندا(أوسوكاينني  
  .، عن عدم متكنها من حضور الدورة)هنغاريا(سنوس إيريكا هااملقررة، السيدة 

ـ            -٣ ؤمتر األطـراف   ويف اجللسة األوىل، ذكّرت الرئيسة املندوبني بأن الدورة السابعة مل
) اجتماع األطـراف  /مؤمتر األطراف (العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        

تبدأ فترة االلتزام الثانية لربوتوكول  أُغلقت بنجاح يف ديربان جبنوب أفريقيا، باالتفاق على أن        
بالقواعد املنهجيـة   ، وباعتماد مقررات رئيسية تتعلق      ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١كيوتو يف   

أشـارت إىل أن مـؤمتر     كمـا .وقواعد احلساب اليت ينبغي اّتباعها يف فترة االلتزام الثانيـة   
 من العمل التقين إىل اهليئـة       اًكبري اًقدراجتماع األطراف أحال، يف الدورة نفسها،       /األطراف

  .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ
وشجعت الرئيسة األطراف على االستفادة من الوثيقة اخلتامية اليت جرى التوصل إليهـا               -٤

الدوحة،  يف ديربان، وشجعتها على العمل من أجل إصدار وثيقة ختامية متفق عليها العتمادها يف             
. ٧-أإ م/١  للمقـرر  اجتمـاع األطـراف، وفقـاً     /بقطر، يف أثناء الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف      

  .مايو/ أيار٢٤الدورة السابعة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية يف  وُعلقت
 يف مركز قطر    ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧واستؤنفت الدورة السابعة عشرة يف        -٥

وافتتحت الرئيسة اجلزء الثاين من الـدورة، ورحبـت جبميـع           . لدوحةالوطين للمؤمترات با  
  .احلاضرين يف اجللسة العامة الثالثةاألطراف واملراقبني 

لفريـق  وأشارت الرئيسة، يف اجللسة نفسها، إىل أن دورة إضـافية غـري رمسيـة                 -٦
ل املتعلقـة    قد ُعقدت يف بانكوك بتايلند، ويّسر هذا تقـدم األعمـا           )١(االلتزامات اإلضافية 
وحثت األطراف، استناداً إىل ذلك، على إمتام أعمال فريق االلتزامـات           . بالقضايا قيد النظر  

  .٧-م أإ/١، واملكررة يف املقرر ١-م أإ/١املبينة يف املقرر اإلضافية والوفاء بواليته 
__________ 

لجنة م املتحدة التابع ل    يف مركز مؤمترات األم    لفريق االلتزامات اإلضافية  ُعقدت الدورة اإلضافية غري الرمسية       )١(
 ٣٠، يف الفتـرة مـن       األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف بـانكوك، بتايلنـد           

 .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٥أغسطس إىل /آب
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
مـايو، يف   / أيـار  ١٥نظر فريق االلتزامات اإلضافية، يف جلسته األوىل املعقودة يف            -٧

مذكرة مقّدمة من األمينـة التنفيذيـة تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 
) FCCC/KP/AWG/2012/1  .(  
  :بصيغته التاليةويف اجللسة نفسها، أُقر جدول األعمال   -٨

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

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

   الدورةتنظيم أعمال  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
نظر فريق االلتزامات اإلضافية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيه               -٩

هاتني اجللستني، املعقودتني يف بون والدوحة على التوايل، أشارت الرئيسة   ويف .األوىل والثالثة 
  .)٢(عية للتنفيذهليئة الفر لتوصيات اإىل أن مجيع اجللسات ستنظم وفقاً

يف اجللسة األوىل، عرضت الرئيسة اخلطوط العريضة ألسلوب وتسلسل العمل اللذين   -١٠
واقترحت بصفة خاصة إنشاء فريق . اقترحتهما واللذين اتفق عليهما فريق االلتزامات اإلضافية

 االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب بروتوكـول          اتصال معين ب  
__________ 

)٢( FCCC/SBI/2010/10 و١٦٥ و١٦٤، الفقرتان ،FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة. 
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ترأسه بنفسها، واالضطالع باألعمال التقنية احملددة له يف فريق فرعـي تـشترك يف               ،كيوتو
االحتـاد  (والسيد يورغن لوفـافريا     ) جنوب أفريقيا (تيسري أعماله السيدة سانديا دي ويت       

  .)٣()األورويب
ـ              -١١ ذكرة ويف اجللسة الثالثة، أشارت الرئيسة، بعد أن أدلت مبالحظاهتا التمهيدية، إىل امل

واقترحت استئناف أعمـال    ،)٤(بشأن سيناريو اجلزء الثاين من الدورة السابعة عشرة       اليت أعدهتا   
مشاورات غـري  يف ذلك إجراء   مبا للطرائق اليت أُرسيت يف بون،   فريق االلتزامات اإلضافية وفقاً   

  .رة االلتزام الثانيةرمسية بشأن املسائل القانونية واإلجرائية املتعلقة بضمان االنتقال السلس إىل فت
وباإلضافة إىل ذلك، أبلغت الرئيسة احلاضرين يف اجللسة العامة باإلجراءات املطلوبة             -١٢

وأشارت بصفة خاصـة    . العتماد التعديالت على بروتوكول كيوتو وملعاجلة هذه التعديالت       
 صياغة  جلنة‘إىل ضرورة إجراء استعراض قانوين ولغوي للنص قبل اعتماده، واقترحت إنشاء            

  .هلذا الغرض‘ قانونية
وأخرياً، شدت الرئيسة على أن من املهم أن تتلقى األمانة موافقة خطية معتمدة من                -١٣

يتعلق بفترة    فيما األطراف اليت أعربت عن اعتزامها اإلدراج يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو          
عـن ثلثـي األطـراف يف       يقـل    ال  مما االلتزام الثانية، وعلى أن ترد هذه األوراق املعتمدة       

  .بروتوكول كيوتو

  انتخاب أعضاء املكتب  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

يف اجللسة األوىل، أبلغت الرئيسة فريق االلتزامات اإلضافية بأن املشاورات املتعلقـة              -١٤
 .تزال مستمرة، وشجعت اجملموعات اإلقليمية على أن تتقـدم بترشـيحاهتا            ال بتعيني مقرره 

 من  ٢ للفقرة   ووفقاً. اجللسة الثانية، أفادت الرئيسة عن عدم تلقي أي ترشيحات جديدة          ويف
 بالتـايل يف  هاسـنوس ستستمر السيدة  ،)٥(مشروع النظام الداخلي املعمول به    من   ٢٢املادة  
  .منصبها
وشكرهتا علـى    ،)٦()هنغاريا(آنا تاماس   ويف اجللسة الثالثة، رحبت الرئيسة بالسيدة         -١٥

  .املسؤولية عن منصب مقررة فريق االلتزامات اإلضافيةقبول 

__________ 

لرمسية بشأن املسائل القانونية واإلجرائية املتعلقة ببدء فترة االلتزام         باإلضافة إىل ذلك، بدأت املشاورات غري ا       )٣(
 .الثانية يف وقت الحق خالل الدورة، عقب توصل األطراف إىل اتفاق داخل فريق االتصال

)٤( FCCC/KP/AWG/2012/4 . 
)٥( FCCC/CP/1996/2. 
حمل السيدة هاسنوس بعد    س  آنا تاما  من مشروع النظام الداخلي املعمول به، حلت السيدة          ٢٥وفقاً للمادة    )٦(

 .استقالة هذه األخرية
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النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول              -اًثالث  
  مبوجب بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت  -١  
ـ   ويف جرى النظر يف هذا البند يف جلسات الفريق األوىل والثانية والثالثـة،             -١٦ سته جل

  .ديسمرب/ كانون األول٦الرابعة املعقودة يف 
ــائق    -١٧ ــق االلتزامــات اإلضــافية الوث ــى فري ــسة األوىل، ُعرضــت عل يف اجلل

FCCC/KP/AWG/2012/1 و ،FCCC/KP/AWG/2012/2 و ،FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 ،
  .Add.1و

وأشـارت   ،)٧(ويف اجللسة نفسها، أشارت الرئيسة إىل مذكرهتا املتعلقة بالسيناريو          -١٨
بإجياز إىل القضايا الرئيسية اليت يلزم االنتهاء منها لتمكني فريق االلتزامات اإلضافية من إمتام              

  :يلي  كماأعماله، وهي
يف ذلك    مبا ،األهداف الكمية لتحديد االنبعاثات وخفضها    املسائل املتعلقة ب    )أ(  

ــها األطــراف عــن هــذه األهــداف واجملمعــة يف ا لوثيقــة املعلومــات الــيت قدمت
FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1و ،Add.1؛  

، وحتديد  آثار ترحيل وحدات الكميات املسندة إىل فترة االلتزام الثانية        تقييم    )ب(  
  اإلجراءات املناسبة ملعاجلة هذه اآلثار؛

الـواردة يف   و النظر يف التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتـو          )ج(  
  .يف ذلك مدة فترة االلتزام  مبا، واالنتهاء من إعدادها،٧-م أإ/١املرفق الثالث باملقرر 

 طرفاً ببيانات، من بينها بيان أدىل به ممثـل رئاسـة مـؤمتر              ١٤وأدىل ممثلون عن      -١٩
  والـصني،  ٧٧  جمموعـة ال  اجتماع األطراف، وبيانات باسـم      /األطراف ومؤمتر األطراف  

ـ     اجملموعة اجلامعة و ، ٢٧  الاد األورويب ودولـه األعـضاء       ، وجمموعة السالمة البيئية، واالحت
 واجملموعـة العربيـة،     األفريقية، وأقل البلدان منواً،   والدول  حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     و
،  املعاهـدة التجاريـة للـشعوب      -التحالف البوليفاري من أجل شعوب أمريكا الالتينية        و

زيل وجنوب أفريقيا والـصني  لرباجمموعة البلدان اليت تضم ا ووائتالف بلدان الغابات املطرية،  
وباإلضافة إىل ذلك، أدىل ببيانات ممثلون عن املنظمـات غـري احلكوميـة البيئيـة،               . واهلند

  .واملنظمات غري احلكومية الشبابية

__________ 

)٧( FCCC/KP/AWG/2012/2. 
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ويف اجللسة الثانية، أفادت الرئيسة عن التقدم املوضوعي احملرز خالل الدورة، ولكنها         -٢٠
 من العمل الذي يتعني أداؤه للتقريب بـني مواقـف           حذرت من استمرار وجود قدر كبري     

  .األطراف املتباعدة
 من جـدول    ٣وذكرت الرئيسة أيضاً أن العمل التقين يف الفريق الفرعي بشأن البند              -٢١

األعمال استكملته مشاورات غري رمسية أجراها نائب الرئيسة بـشأن املـسائل القانونيـة              
وأفادت بأن هذه املشاورات ساعدت مـساعدة       . ام الثانية واإلجرائية املتعلقة ببدء فترة االلتز    

 .كبرية يف توضيح مواقف األطراف وآرائها لتيسري التوصل إىل حمصلة ناجحـة يف الدوحـة              
يزال يتعني أداؤه بـشأن هـذه املـسائل           ال الحظت الرئيسة أن قدراً كبرياً من العمل       كما

  .القانونية واإلجرائية
بعة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية، ناشـدت الرئيـسة         وقبل تعليق الدورة السا     -٢٢

بني اجلزأين األول والثاين من الدورة لتأمني إمكانية التوصل إىل اتفاق            فيما األطراف أن تعمل  
  .يف الدوحة

 طرفاً ببيانات من بينها بيانات باسم الدول األفريقية،         ١٦ويف اجللسة نفسها، أدىل       -٢٣
 واالحتاد األورويب، وأقل البلـدان      حتالف الدول اجلزرية الصغرية،    و جمموعة السالمة البيئية،  و

إكوادور، وبوليفيا،  (منواً، واجملموعة اجلامعة، واجملموعة العربية، وجمموعة من مخسة أطراف          
التحالف البوليفاري من أجل شعوب أمريكـا       ، وأعضاء يف    )وفرتويال، وكوبا، ونيكاراغوا  

وباإلضافة إىل ذلك،   . وائتالف بلدان الغابات املطرية   ،  ة للشعوب  املعاهدة التجاري  -الالتينية  
املنظمات غري احلكومية املعنية باألعمـال والـصناعة، ومنظمـات          أدىل ببيانات ممثلون عن     

  . واملنظمات غري احلكومية الشبابيةالسكان األصليني،
 نطاق عملية   ُعقد خارج   ما ويف اجللسة الثالثة، أطلعت الرئيسة األطراف على آخر         -٢٤

وأفادت يف البداية عـن     . فريق االلتزامات اإلضافية من اجتماعات ذات صلة بأعمال الفريق        
 ٢٣ و ٢٢اجتماع سابق الجتماع األطراف ُعقد يف سول، جبمهورية كوريـا، يف يـومي              

أبدته األطراف من اهتمام والتزام رفيَعي املستوى         ما ، وأكدت ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
  .ملتصلة بفريق االلتزامات اإلضافية اليت أُثريت يف ذلك االجتماعباملسائل ا

مث أشارت الرئيسة إىل الطلب الذي قدمته األطراف يف الدورة اإلضافية غري الرمسيـة                -٢٥
مسائل األهلية املتعلقة بفترة االلتزام     اليت ُعقدت يف بانكوك إلجراء مشاورات غري رمسية بشأن          

  .لة فهم وتوضيح مواقف األطراف قبل املؤمتر املقرر عقده يف الدوحة بغية تيسري مواصالثانية،
نوفمرب يف بون   /وأفادت الرئيسة بأن هذه املشاورات غري الرمسية جرت يف تشرين الثاين            -٢٦

اجتمـاع  /الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف -الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف     بدعم من رئاسة    
األهليـة،  مـسائل    والحظت أن االجتماع هيأ فرصة قّيمة لتوضيح العديـد مـن             .فاألطرا

  .وشجعت األطراف بالتايل على تويل عنايتها للمفاوضات وللتوصل إىل اتفاق يف الدوحة
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ويف اجللــسة نفــسها، ُعرضــت علــى فريــق االلتزامــات اإلضــافية الوثــائق   -٢٧
FCCC/KP/AWG/2012/4 و ،FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1 و ،FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 ،

  .Add.2 وAdd.1و
وأشارت الرئيسة إىل املذكرة اليت أعدهتا بشأن السيناريو املتعلق باجلزء الثـاين مـن             -٢٨

والذي يتضمن مـشروع     ،)٩(وإىل املقترح الذي قدمه الرئيس لتيسري املفاوضات       ،)٨(الدورة
 ٣ من املـادة     ٩و عمالً بالفقرة    مقرر بشأن التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوت       

منه، والتعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو ومرفقيه ألف وباء، الـيت أُرفقـت              
مبشروع املقرر، فضالً عن احليز املخصص حملصلة األعمال ذات الصلة اليت كُلفت هبا اهليئات              

ملقترح الـذي قدمتـه     وأكدت الرئيسة أن ا   . ٧م أإ /٣ و ٧-م أإ /١الفرعية مبوجب املقررين    
الرئاسة لتيسري املفاوضات ميكن مراجعته يف أثناء الدورة لالستفادة مـن التقـدم احملـرز يف            

  .املفاوضات
وقبل فتح باب احلديث أمام األطراف، أشارت الرئيسة إىل املسائل اليت من املقرر أن               -٢٩

  :يلي ما كينظر فيها فريق االلتزامات اإلضافية من أجل إمتام أعماله، وهي
األهداف الكميـة لتحديـد االنبعاثـات      ، ومسألة   مدة فترة االلتزام الثانية     )أ(  
  ؛الطموح يف أهداف التخفيف ووخفضها،
  ؛٢٠١٣يناير / كانون الثاين١االستمرارية القانونية اعتباراً من   )ب(  
  ؛٢٠١٣يناير / كانون الثاين١استمرارية العمليات اعتباراً من   )ج(  
  .والفائض منهاكيوتو دات ترحيل وح  )د(  

  والـصني، ٧٧  جمموعـة ال  طرفاً ببيانات، من بينها بيانات باسـم     ١١وأدىل ممثلو     -٣٠
وحتالف الـدول اجلزريـة      وجمموعة السالمة البيئية،  واالحتاد األورويب، واجملموعة اجلامعة،     

ف بلـدان الغابـات     وائتال والدول األفريقية، واجملموعة العربية، وأقل البلدان منواً،         ،الصغرية
زيل وجنوب أفريقيا والصني    جمموعة البلدان اليت تضم الربا    و طرفاً،   ٢٥ وجمموعة من    املطرية،
املنظمات غري احلكومية لقطـاعي األعمـال       وباإلضافة إىل ذلك، أدىل ببيانات ممثلو       . واهلند

نظمات غـري   املنظمات غري احلكومية النقابية، وامل     و والصناعة، ومنظمات الشعوب األصلية،   
  .بيانني ممثالن عن املنظمات غري احلكومية البيئيةب وأدىلاحلكومية الشبابية، 

ويف اجللسة الرابعة واخلتامية للدورة السابعة عشرة، أشارت الرئيسة إىل مداخلتها يف              -٣١
 -الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطـراف       اجللسة العامة غري الرمسية اليت دعا إىل عقدها رئيس          

__________ 

)٨( FCCC/KP/AWG/2012/4. 
)٩( FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1. 
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ذكرت فيها ديسمرب، اليت / كانون األول٣اجتماع األطراف يف   /لدورة الثامنة ملؤمتر األطراف   ا
  . من الوزراءالرئيسة أن حل بعض املسائل قد يتطلب تدخالً

وأبلغت الرئيسة األطراف بأن الرئيس طلب بعد ذلك إىل السيد لويس فيغويريـدو               -٣٢
، استجابةً لتلك املداخلة، أن يبدآ عمليـة        )ويجالنر(والسيد بارد سلوييل    ) الربازيل(ماتشادو  

  . وزارياًتواصل وزارية غري رمسية لتحديد قضايا فريق االلتزامات اإلضافية اليت تتطلب تدخالً
هو مسجل يف مقترحها   كماوأفادت الرئيسة عن التقدم الذي أحرزته خمتلف األفرقة      -٣٣

 للتعبري  FCCC/KP/AWG/2012/CRP.2وثيقة  بتيسري املفاوضات، الذي جرى حتديثه تباعاً يف ال       
 عن أحدث التطورات النامجة عن أعمال فريق االلتزامـات اإلضـافية يف األسـبوع األول،          

 للتعبري عن املقترحات اإلضافية الـيت طرحتـها         FCCC/KP/AWG/2012/CRP.3الوثيقة   ويف
  .رفق واحداألطراف لدمج نص التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتو يف م

وذكرت الرئيسة أهنا راعت التعليقات اليت وردت من األطراف عقب عرضها آلخر              -٣٤
وأســفر هــذا عــن الوثيقــة . علــى جمموعــة االتــصال )١٠(نــسخة مــن الــنص

FCCC/KP/AWG/2012/L.3           اليت ُعرضت على اجللسة العامة لفريق االلتزامـات اإلضـافية 
  .ديسمرب/كانون األول ٦ يف
ئيسة عن أمهية تضييق الفجوة بني اخليارات املطروحة تيسرياً ملواصلة نظر           وأعربت الر   -٣٥

الوزراء فيها، واقترحت أن يتفق فريق االلتزامات اإلضافية بإحالة حمصلة أعمـال الفريـق،              
اجتمـاع  /، إىل مـؤمتر األطـراف     FCCC/KP/AWG/2012/L.3بصيغتها الواردة يف الوثيقة     

  .١-م أإ/١ة املبينة يف املقرر األطراف العتمادها وإمتام الوالي
  والـصني،  ٧٧  جمموعة ال وأدىل ممثلو تسعة أطراف ببيانات، من بينها بيانات باسم            -٣٦

وجمموعة السالمة  وأقل البلدان منواً، والدول األفريقية، واالحتاد األورويب، واجملموعة اجلامعة،          
  .ةف الدول اجلزرية الصغريوحتال البيئية،
اجللسة نفسها، أشارت الرئيسة إىل أن جمموعة االتصال وافقت علـى             ويف وأخرياً،  -٣٧

. إلجراء االستعراض القانوين واللغوي للـنص املعـدل     ‘ جلنة صياغة قانونية  ‘دعوهتا إىل عقد    
وأكدت الرئيسة لألطراف أن هذه اللجنة، اليت ستتألف من حماميني من كل جمموعـة مـن                

 س وحمام واحد من الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة،         جمموعات األمم املتحدة اإلقليمية اخلم    
أن   ما تعيد فتح أي مناقشة موضوعية، وإمنا ستراجع النص فقط من منظور قانوين ولغوي             لن

  .)١١(يتاح النص جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية الست

__________ 

)١٠( FCCC/KP/AWG/2012/CRP.3. 
وُوضعت توصياهتا يف االعتبـار يف      . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٧يف  ‘ جلنة الصياغة القانونية  ‘اجتمعت   )١١(

 . أعاله٣٢اها الوزراء واملشار إليها يف الفقرة املشاورات غري الرمسية اليت أجر
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  االستنتاجات  -٢  
الوثيقـة  طلبت جمموعة من األطراف إدخال تغـيريات علـى الـنص الـوارد يف                -٣٨

FCCC/KP/AWG/2012/L.3 .        وبناء على اقتراح من الرئيسة، اتفق فريق االلتزامات اإلضـافية
اجتمـاع  /على إحالة حمصلة أعمال الفريق، بصيغتها املعدلة من احلضور، إىل مؤمتر األطراف           

وُسـجلت  . ١-م أإ /١املقـرر   األطراف لكي ينظر فيها ويعتمدها وينجز الوالية احملددة يف          
  .FCCC/KP/AWG/2012/L.3/Rev.1ريات املطلوبة يف الوثيقة التغي

  مسائل أخرى  -رابعاً  
   ) من جدول األعمال٤البند (

  .جرى النظر يف هذا البند يف اجللستني األوىل والثالثة لفريق االلتزامات اإلضافية  -٣٩
  .مل ُتثر مسائل أخرى  -٤٠

  تقرير الدورة  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

تقرير اجلـزأين األول    يف اجللسة الرابعة، نظر فريق االلتزامات اإلضافية يف مشروع            -٤١
  .  FCCC/KP/AWG/2012/L.2 الوارد يف الوثيقة  ، السابعة عشرةالدورةوالثاين من 

، بأن يستكمل   ةأذن فريق االلتزامات اإلضافية للمقرر، بناء على اقتراح من الرئيس         و  -٤٢
  .ساعدة من األمانةمب وةمن الرئيستقرير الدورة، بتوجيه 

  تعليق الدورة وإغالقها  - سادساً  
يزال يتعني إجنازها، اقترحت الرئيـسة        ال ضوء األعمال اليت    ويف يف اجللسة الثانية،    -٤٣

تعليق الدورة السابعة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية، حتقيقاً لالستغالل األمثـل لوقـت             
 سبع هيئات يف الوقت نفسه، وتقييـداً للمـسائل ذات           اجتماعات الدوحة، حيث ستجتمع   

  .الطابع اإلجرائي
الـسابعة   عن تعليق الدورة ة الرئيستق الدورة، فأعلن يعلشرع يف ت  وقرر الفريق أن ي     -٤٤

  .عشرة للفريق
ويف اجللسة الرابعة، وجهت الرئيسة الشكر إىل نائب الرئيسة على عمله الـدؤوب               -٤٥

ـ   ملتشاركني الذي عملوا بشأن     ريق امليسرين ا  فطوال السنة، وكذلك إىل       .سائلخمتلـف امل
وشكرت الرئيـسة يف    . شكرت املترمجني الشفويني على تفانيهم يف العمل طوال الدورة         كما
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اجتمـاع  / الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف    -النهاية رئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف        
 أثناء الدورة، وكذلك على املرافـق املمتـازة الـيت           األطراف وفريقه على تعاوهنم الرائع يف     

  .وضعت حتت تصرف األطراف
  .مث أعلنت الرئيسة إغالق الدورة السابعة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية  -٤٦



FCCC/KP/AWG/2012/5 

GE.13-60213 12 

  املرفق

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

    عشرةالسابعة

  الوثائق املَعدة للدورة    
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
FCCC/KP/AWG/2012/4 بشأن سيناريو اجلزء الثاين من الدورة الـسابعة         مذكرة 

  مذكرة مقدمة من الرئيسة. عشرة
FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 

  Add.2 وAdd.1و
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 
FCCC/KP/AWG/2012/L.1            مشروع تقرير الفريـق العامـل املخـصص املعـين

بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول       
مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته السابعة عـشرة        

مـايو  / أيار ٢٤ إىل   ١٥ بون، يف الفترة من      املعقودة يف 
٢٠١٢ 

FCCC/KP/AWG/2012/L.2             مشروع تقرير الفريـق العامـل املخـصص املعـين
بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول       
مبوجب بروتوكول كيوتو عن اجلزأين األول والثاين من        

 مـن   دورته السابعة عشرة املعقودين يف بون، يف الفترة       
الدوحة، يف الفترة     ويف ،٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤ إىل   ١٥

كــانون ... نــوفمرب إىل / تــشرين الثـاين ٢٧مـن  
   ٢٠١٢ديسمرب /األول

FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1  Proposal by the Chair to facilitate negotiations 

FCCC/KP/AWG/2012/CRP.2 Proposal by the Chair to facilitate negotiations 
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FCCC/KP/AWG/2012/CRP.3 Proposal by the Chair to facilitate negotiations 

FCCC/KP/AWG/2012/L.3/Rev.1         حمصلة عمل الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات
اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب         

مشروع استنتاجات منقح مقتـرح     . بروتوكول كيوتو 
 من الرئيس

  الوثائق األخرى اليت ُعرضت على الدورة    
FCCC/KP/AWG/2011/7           تقرير الفريق العامل املخـصص املعـين بااللتزامـات

اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب         
بروتوكول كيوتو عن اجلزأين الثالث والرابع من دورته        

 ١السادسة عشرة، املعقودة يف مدينة بنما يف الفترة من          
ديربـان يف     ويف ،٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٧إىل  

 كـانون   ١٠ نـوفمرب إىل  / تشرين الثاين  ٢٩الفترة من   
  ٢٠١١ديسمرب /األول

FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.1        تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
يف بروتوكول كيوتو عن دورته السابعة، املعقـودة يف         

 ١١نـوفمرب إىل   /ن الثاين  تشري ٢٨ديربان يف الفترة من     
: اجلزء الثـاين  . إضافة.  ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف العامل بوصـفه        
اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو يف دورتـه      

  السابعة

        
  


