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  اإلطارية بشأناالتفاقية
  تغري املناخ

الفريق العامل املخـصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية          
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الدورة السادسة عشرة
  *٢٠١١ يونيه/زيران ح١٧-٦ وبون، ٢٠١١أبريل / نيسان٨-٥بانكوك، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  تنظيم أعمال الدورة

  مذكرة بشأن سيناريو الدورة السادسة عشرة    

  **مذكرة مقدمة من الرئيس    

  مقدمة  -أوالً   
سُيعقد اجلزء األول من الدورة السادسة عشرة للفريق العامـل املخـصص املعـين                -١

فريـق  (اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو           بااللتزامات  
          إىل أبريـل   /نيـسان  ٥يف بانكوك، بتايلند، يف الفترة مـن الثالثـاء،          ) االلتزامات اإلضافية 

. يف بـون، بأملانيـا    يونيه  /حزيرانوسُتستأنف الدورة يف    . ٢٠١١أبريل  /نيسان ٨اجلمعة،  
__________ 

سيعقد اجلزء الثاين من الدورة السادسة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف                *  
 مع اجلزء الثاين من الدورة الرابعة عشرة للفريق         املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو بالتزامن       

العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، والدورة الرابعة والثالثني لكل مـن            
وسُتعلن املواعيـد احملـددة للـدورتني     .اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  .نفتني للفريقني العاملني املخصصني يف الوقت املناسباملستأ
قُّدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر بسبب قصر الفترة الفاصلة بني الدورتني اخلامسة عـشرة والـسادسة                 **  

عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب                
 .وبروتوكول كيوت
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 يف تنظيم   ا يعتزم الرئيس اتباعه   يت ال الطريقةذكرة هو إطالع الوفود على      والغرض من هذه امل   
وقد أعدت األمانة وأصدرت شروح جـدول       . أعمال فريق االلتزامات اإلضافية هلذه الدورة     

  .)١(األعمال املؤقت للدورة

  الدورةب املتعلقالنهج   -ثانياً   
جـري األطـراف مناقـشة    يرى الرئيس أنه سيكون من املفيد يف هذه الدورة أن تُ        -٢

مفتوحة وشاملة وشفافة بشأن قضايا السياسات العامة قبل املداوالت املتعلقة بالتفاصيل التقنية 
وسيكون اهلدف من تبادل اآلراء هذا هو معاجلة طرق التقدم يف القضايا اليت مل ُتحلّ          . ةالدقيق

 وبني القضايا األخـرى قيـد       الترابط بينها وبعد فيما يتعلق بعمل فريق االلتزامات اإلضافية        
  .املناقشة يف فريق االلتزامات اإلضافية أو يف اهليئات األخرى

 املقررات املعتمـدة   انعكاساتوقد تود األطراف، يف إطار هذه املناقشة، التفكري يف            -٣
يف مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ املعقود يف كانكون، باملكسيك، على أعمال فريـق               

وستحدد األطراف اجلوانب اليت تراها مناسبة، ولكـن        . ٢٠١١ات اإلضافية يف عام     االلتزام
  : التاليةاألمثلةميكن تقدمي 

، وهي الفقرة اليت تعيد تأكيد هدف ضمان        ٦-م أإ /١ من املقرر    ١الفقرة    )أ(  
مـن  عدم حدوث ثغرة بني فتريت االلتزام األوىل والثانية؛ ونظراً القتراب فترة االلتزام األوىل              

  هنايتها، فقد يكون من املناسب أن تنظر األطراف يف كيفية حتقيق ذلك؛
، وهي الفقرة اليت حتيط علمـاً باألهـداف         ٦-م أإ /١ من املقرر    ٣الفقرة    )ب(  

الكمية خلفض االنبعاثات على مستوى االقتصاد ككل لألطراف املدرجة يف املرفـق األول             
  ؛FCCC/SB/2011/INF.1 يف الوثيقة دوالوارعلى النحو الذي أبلغته هذه األطراف 

، وهي الفقرة اليت حتث األطراف املدرجة يف        ٦-م أإ /١ من املقرر    ٤الفقرة    )ج(  
  املرفق األول على رفع مستوى الطموح املتعلق بعمليات خفض انبعاثاهتا؛

، وهي الفقرة املتعلقة بالعمل اإلضايف الالزم       ٦-م أإ /١ من املقرر    ٥الفقرة    )د(  
هداف خفض االنبعاثات إىل التزامات كمية بالتحديد أو اخلفـض علـى نطـاق              لتحويل أ 

  االقتصاد ككل؛
 بشأن استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي          ٦-م أإ /٢املقرر    )ه(  

 ١-م أإ /١٦واحلراجة، وهو املقرر الذي يؤكد أن املبادئ والتعـاريف الـواردة يف املقـرر               
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة       تطبيقها على معاجلة أنشطة     سيستمر  

__________ 
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ويطلب إىل فريق االلتزامات اإلضافية مواصلة النظر يف التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ            
  التوجيهية املتعلقة هبذه األنشطة؛

 بشأن وضع وتطبيق خطوط أسـاس       ٦-م أإ /٣الفصل اخلامس من املقرر       )و(  
  ؛ةالتنمية النظيفموحدة ألنشطة مشاريع آلية 

 املتعلق بأهلية أنشطة احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه         ٦-م أإ /٧املقرر    )ز(  
شاريع آلية التنمية النظيفة وتويل اهليئة الفرعيـة        باعتبارها أنشطة مل  يف التكوينات اجليولوجية    

  للمشورة العلمية والتكنولوجية وضع طرائق وإجراءات هلذا الغرض؛
، وهي الفقرة اليت تنص على إتاحة حمفـل  ١٦-م أ/١ من املقرر ٩٣الفقرة    )ح(  

يعقده رئيسا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة        وُيعىن بتأثري تنفيذ تدابري التصدي      
           واهليئة الفرعية للتنفيذ هبدف وضع برنامج عمل يف إطار اهليئتني الفـرعيتني ملعاجلـة تـأثري               

  .هذه التدابري

  طريقة العمل  -ثالثاً   
   يعتزم الرئيس اتباع ممارسة كانكون املتمثلة يف إنشاء فريق اتـصال واحـد يتـوىل            -٤

 األطراف املناقشة املـشار إليهـا يف        ستجريويف إطار فريق االتصال هذا،      . رئاسته بنفسه 
فريق االلتزامات اإلضـافية،    املطروحة يف    أعاله وتركز على القضايا الرئيسية       ٣ و ٢الفقرتني  

. ٦-م أإ / واملوضح يف املقرر ا    FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1على النحو احملدد يف الوثيقة      
ويرى الرئيس أن إشراك األطراف يف املناقشة املتعلقة هبذه القضايا ميكن أن يكون مفيـداً يف                

وسـيلة  فية وبشأن أفضل    يواجهها فريق االلتزامات اإلضا   ادة التفاهم بشأن التحديات اليت      زي
تصدي هلذه التحديات لتيسري توصل األطراف إىل مقرر يف الدورة السابعة ملؤمتر األطـراف              

 املقرر عقـده يف ديربـان، جبنـوب    ،بروتوكول كيوتو العامل بوصفه اجتماع األطراف يف      
  .٢٠١١أفريقيا، يف أواخر عام 

الدورة السادسة عـشرة لفريـق      وستعقد اجللسة العامة االفتتاحية للجزء األول من          -٥
ويف هذه اجللسة، سيقترح الرئيس . أبريل/نيسان ٥االلتزامات اإلضافية بعد ظهر يوم الثالثاء،   

النظر يف االلتزامـات    " من جدول األعمال املؤقت، املعنون       ٣إنشاء فريق اتصال معين بالبند      
  ". توبروتوكول كيواإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب 

 يف العمل داخـل     وستساعد املناقشة اليت ستجري يف فريق االتصال يف املضي قدماً           -٦
 وعمالً باملمارسة املتبعة يف املاضي، جيوز عقد األفرقة الفرعية املوضحة أدناه،            .األفرقة الفرعية 

  :تبعاً لطبيعة املناقشة يف فريق االتصال



FCCC/KP/AWG/2011/2 

GE.11-60619 4 

ه األطراف املدرجة يف املرفـق  حجم خفض االنبعاثات الذي ينبغي أن حتقق     )أ(  
األول إمجاالً باإلضافة إىل مسامهة األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعـة، يف               

  ؛ "األرقام"هذا احلجم، ويشار إليه عادة باسم فريق 
  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛  )ب(  
  لقائمة على املشاريع؛االجتار يف االنبعاثات واآلليات ا  )ج(  
  سلة القضايا املنهجية؛  )د(  
  .النتائج احملتملة  )ه(  

ويعتزم الـرئيس تـرك     . وسُتخصص الفترات الزمنية هلذه األفرقة الفرعية تبعاً لذلك         -٧
عقد أفرقة فرعية أخرى إذا ما أظهرت املناقشة احلاجة إىل مواصلة النظـر يف              لاجملال مفتوحاً   

ملناقشات، قد تود األطراف أيضاً النظر يف مدى مالءمة عقد اجتماع ويف ضوء ا  . قضية حمددة 
  .لفريق قانوين

وسُيجري الرئيس مشاورات سابقة للدورة مع األطراف ملناقـشة تنظـيم الـدورة        -٨
رائها بـشأن   إطالع الرئيس ونائب الرئيس على آ  وستتاح لألطراف فرصة  . ونتائجها املتوقعة 

ويرجى من مجيع األفرقة وفرادى األطـراف       . ٢٠١١ يف عام    عمل فريق االلتزامات اإلضافية   
  .الراغبة يف مقابلة الرئيس ونائب الرئيس االتصال باألمانة

  الوثائق  -رابعاً   
الذي أحرزه فريق التقدم  )٢("االقتراح املنقح املقدَّم من الرئيس"توضح الوثيقة املعنونة     -٩

 يف  سيواصل فريق االلتزامات اإلضافية أعمالـه     و. االلتزامات اإلضافية يف مناقشاته حىت اآلن     
  . على أساس االقتراحات الواردة يف تلك الوثيقةهذه الدورة

        

__________ 

)٢( FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1. 


