
 

(A)   GE.11-61300    030611    060611 

 ية بشأناالتفاقية اإلطار
  تغري املناخ

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

  الدورة السادسة عشرة
   ٢٠١١يونيه /يران حز١٧-٧، وبون، ٢٠١١أبريل / نيسان٨-٥بانكوك، 

  من جدول األعمال) ب(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  تنظيم أعمال الدورة

  مذكرة بشأن سيناريو اجلزء الثاين من الدورة السادسة عشرة  

  *مذكرة مقدمة من الرئيس    

  مقدمة -أوالً  
لفريق العامـل املخـصص املعـين       ل الثاين من الدورة السادسة عشرة       سيعقد اجلزء   -١

فريـق  (تزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو            باالل
  .٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٧أملانيا، يف الفترة من ب، بونيف ) االلتزامات اإلضافية

 ويذكِّر الرئيس األطراف بأن جدول األعمال املشروح للـدورة يـرد يف الوثيقـة              -٢
FCCC/KP/AWG/2011/1 . بالقضايا الـيت أثارهـا يف   ئيس أن يذكِّر األطراف أيضاً ويود الر 

 اجلزء األول من الدورة السادسة عشرة اليت ملعظمهـا صـلة وثيقـة      سيناريومذكرته بشأن   
وميكن االطالع على األسئلة اليت طرحها الرئيس واألطراف السـتثارة النقـاش            . باملوضوع

__________ 

 الـدورة  مـن  والثـاين  األول اجلزأين بني الفاصلة الفترة قصر بسبب املقرر املوعد بعد الوثيقة هذه قُدمت  *  
لفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول             ل عشرة   ةسسادال

 .ومبوجب بروتوكول كيوت
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مل حتل بعد يف موقع اتفاقية األمم املتحدة        داخل فريق االتصال بشأن القضايا السياساتية اليت        
  .)١(نترنت وهي ال تزال ذات أمهية للدورة املستأنفةإلاإلطارية بشأن تغري املناخ على ا

والغرض من هذه املذكرة هو تبادل األفكار مع الوفود بشأن اجلزء األول من الدورة                -٣
  .الثاينالسادسة عشرة وإطالعها على تنظيم األعمال املقترح للجزء 

  أفكار بشأن اجلزء األول من الدورة السادسة عشرة -ثانياً  
، يف بانكوك،   ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨ يوم اجلمعة،    للتقييم املعقودة  اجللسة العامة    يف -٤
  :تايلند، خلص الرئيس املناقشات وسلط الضوء على املواضيع التاليةب

قبل بروتوكول كيوتـو،    اإلقرار باحلاجة إىل الوضوح السياسي بشأن مست       )أ(  
  سيما بشأن مسألة فترة االلتزام الثانية؛ وال

  لعالقة بني القواعد واألهداف؛افهم حتسني  )ب(  
   أن تضمن القواعد سالمة البيئة؛على ضرورةواسع التفاق اال )ج(  
 لوضع الـصياغة النهائيـة      معاًاإلقرار العام باحلاجة إىل القواعد واألهداف        )د(  

  األطراف املدرجة يف املرفق األول لفترة االلتزام الثانية؛اللتزامات 
اختيارات القواعد أن تؤثر واسع جلدوى حتليل الكيفية اليت ميكن هبا      التأييد  ال ) ه(  

  .على مستوى طموح تعهدات األطراف
ويدرك الرئيس أن األطراف وجدت حمتوى وشكل مناقشة فريق االتصال خـالل             -٥

، ويشري إىل رغبة األطراف يف مواصلة هذه املناقشة خـالل           ين مفيد اجلزء األول من الدورة   
  .اجلزء الثاين

   العملأسلوب -ثالثاً  
طلب الرئيس، على حنو ما قرر فريق االلتزامات اإلضافية يف بانكوك، إتاحة تقريـر               -٦

خلفض االنبعاثات  االفتراضات والشروط املتعلقة بتحقيق األهداف الكمية       بشأن  حلقة العمل   
جلزء الثاين من الدورة السادسة     ا يف البلدان األطراف املتقدمة،     من جانب االقتصاد  على نطاق   

عشرة بوصفة مسامهة إضافية يف العمل واملناقشات ذات الصلة يف إطار فريـق االلتزامـات               
  .FCCC/AWGLCA/2011/7 ويرد التقرير يف الوثيقة. اإلضافية

__________ 

)١( <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/4577.php>. 
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علـى  ويشري الرئيس إىل الورقة التقنية املتعلقة باألهداف الكمية خلفض االنبعاثات            -٧
االفتراضـات والـشروط    : اليت ينبغي أن تنفذها البلدان األطراف املتقدمـة       نطاق االقتصاد   

ومقارنة مستوى جهود خفض االنبعاثات اليت يتعني أن ينظر فيها الفريق العامل املخـصص              
أن هذه اً ، موضح)فريق العمل التعاوين( مبوجب االتفاقية األجلين الطويل  املعين بالعمل التعاو  

وترد هـذه   . داخل فريق االلتزامات اإلضافية   اً  الورقة تغطي القضايا اليت جتري مناقشتها حالي      
  .FCCC/TP/2011/1 الورقة التقنية يف الوثيقة

يونيـه،  / حزيران ٧اء،   يوم الثالث  ة قصري ة عام جبلسةويعتزم الرئيس استئناف الدورة      -٨
يونيـه،  / حزيـران  ٨وسيلي اجللسة العامة، يوم األربعاء      . إلتاحة فرصة لبيانات اجملموعات   

 من جدول األعمال برئاسـة رئـيس فريـق          ٣استئناف فريق االتصال لعمله املتعلق بالبند       
  .االلتزامات اإلضافية

اصل عمله فيما يتعلـق      أن يو  االلتزامات اإلضافية  من فريق    ٦-م أإ /١وطلب املقرر    -٩
ويشري الـرئيس إىل   . FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1 يف الوثيقة اً  باالقتراحات الواردة حالي  

 اً،أن فصول الوثيقة املشار إليها أعاله ال تتضمن قضايا تقنية فحسب، وإمنا تتـضمن أيـض               
يس لألطراف  وسيتيح الرئ . بدرجات متفاوتة، القضايا السياساتية والسياسية اليت مل حتل بعد        

ويود الرئيس أن يشكر . كيفية حتقيق تقدم يف األعمالفرصة للتشاور بشكل غري رمسي بشأن      
  .من وضعوا أنفسهم رهن إشارته لتيسري عمله

 املشاورات غري الرمسية بشأن تشكيل فريق قانوين اليت أجراها نائب رئيس            توأظهر -١٠
 اجتماعـه يف    يعقـد إلنشاء فريق قـانوين     اً  واسعاً  أن هناك دعم   االلتزامات اإلضافية فريق  

مزيد من املشاورات بشأن نطاق العمل الـذي        إجراء  وبالرغم من احلاجة إىل     . يونيه/زيرانح
قد يقوم به مثل هذا الفريق، يبدو أن اخليارات القانونية ملعاجلة إمكانية ظهور ثغرة بني فتريت                

ولذلك قام الرئيس بترتيبات لتيـسري      . تركااللتزام األوىل والثانية مسألة حتظى باالهتمام املش      
اجتماعات الفريق القانوين إذا ما قرر فريق االتصال دعوته لالجتماع خالل اجلزء الثاين من              

  .الدورة
وسيجري الرئيس مشاورات قبل الدورة مع األطراف من أجل مناقشة تنظيم اجلزء             -١١

 أفكارها الرئيس ونائب الرئيس على      وستتاح لألطراف فرصة إلطالع   . الثاين ونتائجه املتوقعة  
ويرجى من  . خالل اجلزء الثاين من الدورة وما بعدها       االلتزامات اإلضافية املتعلقة بعمل فريق    

 اجتماع مع الرئيس ونائب الـرئيس، االتـصال         عقدترغب يف   اليت   األفرقة واألطراف    مجيع
 ونائب الرئيس بشأن أيـة      بالرئيسمباشرة  اتصال األفرقة واألطراف    ب ُيرحبكما  . باألمانة
  .مسألة

        


