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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

اف  بااللتزامات اإلضـافية لألطـر     تقرير الفريق العامل املخصص املعين      
 اجلـزأين األول   وجب بروتوكول كيوتو عن   املدرجة يف املرفق األول مب    

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

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٢  ٥-١  ...................................) من جدول األعمال١البند (افتتاح الدورة   - أوالً  
  ٢  ٢-١  ................احلفالن الترحيبيان اللذان أقامتهما احلكومتان املُضيفتان  - ألف     
  ٢  ٥-٣  ............................................افتتاح الدورة واستئنافها  -  باء     

  ٣  ١٣-٦  ................................) من جدول األعمال٢البند  (ةاملسائل التنظيمي  - ثانياً  
  ٣  ٨-٦  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٣  ١١-٩  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     
  ٤  ١٣-١٢  .............................................انتخاب أعضاء املكتب  - جيم     

النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب                - ثالثاً  
  ٤  ٣٠-١٤  ...............................) من جدول األعمال٣البند (بروتوكول كيوتو 

  ٦  ٣٢-٣١  ...................................) من جدول األعمال٤البند (مسائل أخرى   - رابعاً  
  ٧  ٣٥-٣٣  .............) من جدول األعمال٥البند (الدورة  من تقرير اجلزأين األول والثاين  - خامساً  
  ٧  ٣٨-٣٦  ........................................................تعليق أعمال الدورة  - سادساً  

  املرفق  
للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق   دة الوثائق املع      

 ٨  ....................................سة عشرةداساألول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته ال
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  لدورةافتتاح ا  -أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (

  احلفالن الترحيبيان اللذان أقامتهما احلكومتان املُضيفتان  -ألف   
، جرت يف بانكوك بتايلند وقائع حفل       ٢٠١١أبريل  / نيسان ٤يف يوم االثنني،      -١

مبناسبة افتتاح الدورة السادسة عشرة للفريق العامل املخصص        ترحييب نظمته حكومة تايلند     
وجب بروتوكـول كيوتـو     االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مب       ب املعين

ومبناسبة افتتاح الدورة الرابعة عشرة للفريق العامـل املخـصص        ) االلتزامات اإلضافية فريق  (
  .العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيةب املعين
 األمينة التنفيذية التفاقيـة األمـم       وأدىل ببيان كل من السيدة كريستيانا فيغرييس،        - ٢

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، والسيدة نويلني هيزر، األمينة التنفيذية للجنة األمم املتحدة             
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، والسيد سويت خونكييت، وزير املوارد الطبيعية           

  .والبيئة يف مملكة تايلند

  لدورة واستئنافهاافتتاح ا  -باء   
 يف مركـز    االلتزامات اإلضافية فريق  لُعقد اجلزء األول من الدورة السادسة عشرة          - ٣

مؤمترات اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ التابعة لألمم املتحدة يف بانكوك            
، )نيوزيلندا(ي  وافتتح السيد أدريان ماس   . ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨ إىل   ٥بتايلند، يف الفترة من     

. أبريل/ نيسان ٥، اجلزء األول من الدورة السادسة عشرة يف         االلتزامات اإلضافية فريق  رئيس  
حلكومة تايلند الستضافتها اجلزء األول      ورحب جبميع األطراف واملراقبني وأعرب عن تقديره      

  .االلتزامات اإلضافيةلفريق من الدورة السادسة عشرة 
أبريل مث اسُتؤنفت يف فندق مـاريتيم يف بـون          / نيسان ٨  وُعلقت أعمال الدورة يف     -٤

  .٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٧بأملانيا، من 
 اجلزء الثاين من الدورة السادسة عـشرة     االلتزامات اإلضافية فريق  وافتتح رئيس     - ٥

يونيه ورحب جبميع األطـراف واملـراقبني يف اجللـسة العامـة            / حزيران ٧للفريق يف   
  .لدورة  الثالثة
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

أبريـل، يف   / نيسان ٥نظر فريق االلتزامات اإلضافية، أثناء جلسته األوىل املعقودة يف            -٦
مذكرة قدمتـها األمينـة التنفيذيـة وتتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 

)FCCC/KP/AWG/2011/1.(  
  : ويف اجللسة نفسها، أقرَّ جدول األعمال بصيغته التالية  -٧

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

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

  .مث أدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف  - ٨

  تنظيم أعمال الدورة  -باء   
  ) جدول األعمالمن )ب(٢البند (
 ٥نظر فريق االلتزامات اإلضافية يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل املعقـودة يف        - ٩

  .أبريل/نيسان
ويف تلك اجللسة، أحال الرئيس إىل مذكرة السيناريوهات املعدة للجزء األول مـن               -١٠

مث عرض الرئيس بإجياز اقتراحه لتدرج      . FCCC/KP/AWG/2011/2الدورة والواردة يف الوثيقة     
  . على الطريقة املقترحة لتنظيم األعمالااللتزامات اإلضافيةووافق فريق . عمل الدورة
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 والـصني،   ٧٧ ل جمموعة ا  كان من بينهم ممثل    طرفاً،   ١٨ممثلون عن   أدىل ببيانات   و  - ١١
وممثل االحتاد األورويب ودوله     جملموعة األفريقية، وممثل حتالف الدول اجلزرية الصغرية،      اوممثل  
منظومـة التكامـل   وممثـل   وممثل اجملموعة اجلامعة، اً،، وممثل أقل البلدان منو   ٢٧ لا األعضاء

وممثـل  وممثل ائتالف أمم الغابات املطـرية،   ثل جمموعة السالمة البيئية،     ومم ،ألمريكا الالتينية 
  . العربيةموعةاجمل

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

يونيه، ذكّر الرئيس بأنه ُيتوقع مـن فريـق         / حزيران ٧خالل اجللسة الثالثة املعقودة يف        -١٢
  .وأخرب املندوبني بأن املشاورات جارية بشأن الترشيحات. ررهااللتزامات اإلضافية أن ينتخب مق

. يونيـه / حزيران ١٧ومت النظر يف هذا البند الفرعي أثناء اجللسة الرابعة املعقودة يف              -١٣
مقررةً ) هنغاريا(ويف نفس اجللسة، انتخب فريق االلتزامات اإلضافية السيدة إيريكا هاشنوس           

 املنتَخبة ستباشر مهامها ابتداًء من اجلزء الثالث مـن الـدورة            وأُخرب الفريق بأن املسؤولة   . له
  .السادسة عشرة

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

  )األعمال جدول من ٣ البند(
لثانية والثالثة والرابعة   واته األوىل   انظر فريق االلتزامات اإلضافية يف هذا البند يف جلس          - ١٤
  .يونيه، على التوايل/ حزيران١٧ و٧أبريل ويف / نيسان٨ و٥يف 
 معروضتني  FCCC/KP/AWG/2011/2 و FCCC/KP/AWG/2011/1وكانت الوثيقتان     -١٥

  .على الفريق يف جلسته األوىل
وذكّر الرئيُس املندوبني بأن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف               - ١٦
يواصل  أن ٦-م أإ/١روتوكول كيوتو كان قد طلب إىل فريق االلتزامات اإلضافية يف مقرره ب

  .FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1عمله على املقترحات الواردة يف الوثيقة 
ليت وضعها بالشروع   ا )١(وكرر الرئيس طرح اقتراحه املبيَّن يف مذكرة السيناريوهات         -١٧

وأوضـح أن   .  للمسائل املدرجة يف الوثيقة املذكورة أعاله      يف مناقشة صرحية وشاملة وشفافة    
إنشاء فريق اتصال ُتجرى تلك املناقشة يف إطاره سيتيح تناول املسائل الـيت تعرقـل تقـدم                

يف مكـان   ) مثلما جاء يف مذكرة الـسيناريوهات     (املفاوضات يف فريق االلتزامات اإلضافية      

__________ 

)١( FCCC/KP/AWG/2011/2. 
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يق تقدم يف العمـل الـذي يتنـاول         وسيساعد هذا على حتق   . واحد وعلى مستوى مناسب   
  .FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1املقترحات الواردة يف الوثيقة 

على إنشاء فريق اتصال معـين      ، يف جلسته األوىل،     واتفق فريق االلتزامات اإلضافية     - ١٨
بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو،            

  .، وفق ما جاء يف املقترح رئيس فريق االلتزامات اإلضافيةرأسهعلى أن ي
وأُديل، باإلضافة إىل ذلك، ببيانات     . ويف نفس اجللسة، أدىل طرف واحد ببيان        -١٩

ومنظمات الـسكان األصـليني،      غري احلكومية املعنية باألعمال والصناعة،       ملنظماتباسم ا 
ظمات غـري احلكوميـة املعنيـة بالـشبيبة،         واملنوسلطات احلكم احمللي والسلطات البلدية،      

 وأدىل ببيانني ممثالن عن املنظمات      واملنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة واملسائل اجلنسانية،      
  .غري احلكومية املعنية بالبيئة

. وأثناء اجللسة الثانية، عرض الرئيس تقريراً عن التقدم الذي مت إحرازه أثناء الـدورة    -٢٠
  .على خوضها البّناء يف املناقشةوشكر األطراف 

  والـصني،  ٧٧ لا طرفاً كان من بينهم ممثل جمموعـة         ١٤وأدىل ببيانات ممثلون عن       -٢١
 االحتاد األورويب ودولـه     ممثل و  اجملموعة اجلامعة،  ممثل و  حتالف الدول اجلزرية الصغرية،    ممثلو

باإلضافة إىل ذلـك أُلقيـت      .  العربية موعةممثل اجمل  و اً أقل البلدان منو   ممثل و ،٢٧ لا األعضاء
بيانات باسم املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة، ومنظمات السكان األصليني، وسـلطات            
احلكم احمللي والسلطات البلدية، واملنظمات غري احلكومية املعنية بالشبيبة، واملنظمات غـري            

  .احلكومية املعنية باملرأة واملسائل اجلنسانية
مكتب مؤمتر األطراف بشأن إمكانية ويف نفس اجللسة، أبلغت األمانة عن قرار اختذه      -٢٢

  .مث رفع الرئيس اجللسة. ٢٠١١عقد جلسات إضافية يف عام 
                 واستأنف فريق االلتزامـات اإلضـافية، يف جلـسته الثالثـة، أعمـال دورتـه                 -٢٣

، FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1السادسة عشرة وكانـت معروضـة عليـه الوثـائق           
  .FCCC/KP/AWG/2010/18/INF.1، وFCCC/KP/AWG/2011/3و

وذكّر الرئيس بأن فريق االلتزامات اإلضافية كان قد بدأ مناقـشة هامـة جـداً يف       -٢٤
ويف ضوء ما تبقّى من عمل،      .  أعاله ١٧بانكوك يف إطار فريق االتصال املشار إليه يف الفقرة          

أكرب استفادة ممكنة من الوقت املتاح يف بون للتقدم يف العمل بغية            شجع األطراف على حتقيق     
  .التوصل إىل نتيجة يف ديربان جبنوب أفريقيا

وقدمت األمينة التنفيذية لألطراف عرضاً للمستجدات املتعلقـة بتنظـيم األمانـة              -٢٥
ة من األطراف    املقدم  إلدارة الغابات  ة املرجعي عمليات التقييم التقين للورقات بشأن املستويات     

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف املرفق األول، وفقاً للوالية املسندة من ِقبل      
  .٦-م أإ/٢ من مقرره ٥ يف الفقرة يف بروتوكول كيوتو
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، )٢(وأكد الرئيس، أثناء عرضه مذكرة سيناريوهاته اخلاصة باجلزء الثاين من الـدورة          -٢٦
أن املسائل  ،  )٣(فة إىل املذكرة اخلاصة باجلزء األول من الدورة       أن هذه املذكرة صدرت كإضا    

  .املثارة يف هذه األخرية تبقى بالنتيجة وثيقة الصلة باملوضوع
 اجملموعـة   ممثـل  والصني، و  ٧٧  ال ممثل جمموعة    منهم  طرفاً ١٣ببيانات ممثلو   أدىل  و  -٢٧

 حتالف الـدول اجلزريـة      ممثل، و ٢٧  ال  االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه     وممثلاجلامعة،  
، وممثل أقل البلدان منواً، وممثل جمموعة السالمة البيئيةممثل و اجملموعة األفريقية، ممثلو ،الصغرية

التحالف البوليفاري مـن أجـل      وممثل  ائتالف أمم الغابات املطرية،     اجملموعة العربية، وممثل    
املنظمات غري احلكومية بيانات ممثلون عن   أدىل ب  ،ذلكوباإلضافة إىل   . ةشعوب أمريكا الالتيني  

، وسلطات احلكم احمللي    األعمال والصناعة املعنية ب املنظمات غري احلكومية      وعن املعنية بالبيئة 
  .بالشبيبة واملنظمات غري احلكومية املعنية ،والسلطات البلدية

اإلضـافية يف  ويف اجللسة الرابعة، خلص الرئيس التقدم الذي أحرزه فريق االلتزامات             -٢٨
وقّدم الرئيس تقريراً عن اجتماعات فريق االتـصال        . اجلزء الثاين من دورته السادسة عشرة     

 أعاله واليت رأى أهنا كانت بّناءة، وأحاط علماً ببعض العناصر اليت            ١٧املشار إليه يف الفقرة     
  .أراد تلخيصها والتأكيد عليها

، اليت  )٤(ح الرئيس تيسرياً للمفاوضات   وقّدم الرئيس كذلك النسخة املنقحة من مقتر        -٢٩
وشكر مجيع األطراف على مـشاركتها يف  . تبيِّن ما أحرزته األطراف من تقدم خالل الدورة  

هذا العمل وأشار إىل أن النص املبسَّط سيسهل حتقيق تقدم يف عمل فريق االلتزامات اإلضافية           
  .يف اجلزء الثالث من الدورة

 والـصني،  ٧٧ لجمموعة ا طرفاً كان من بينهم ممثل كل من         ١٤وأدىل ببيانات ممثلو      -٣٠
حتالف الدول اجلزرية الصغرية،    و، واجملموعة اجلامعة،    ٢٧ لا واالحتاد األورويب ودوله األعضاء   

ائتالف أمم الغابات املطرية، و اً،وجمموعة السالمة البيئية، واجملموعة األفريقية، وأقل البلدان منو
وذلك باإلضافة إىل بيانـات باسـم   .  أجل شعوب أمريكا الالتينية   التحالف البوليفاري من  و

املنظمات غري احلكومية املعنية بالصناعة واألعمال واملنظمات غري احلكومية املعنيـة بالبيئـة             
  .واملنظمات غري احلكومية املعنية بالشبيبة

  مسائل أخرى - اًبعار 
  )األعمال جدول من ٤ البند(

طلبـت  أبريـل،   / نيسان ٥ األوىل لفريق االلتزامات اإلضافية يف       أثناء انعقاد اجللسة    -٣١
حلقة العمل املتعلقـة بافتراضـات      يضمن إتاحة تقرير     إىل الرئيس أن      والصني ٧ لاجمموعة  

__________ 

)٢( FCCC/KP/AWG/2011/3. 
)٣( FCCC/KP/AWG/2011/2. 
)٤( FCCC/KP/AWG/2011/CRP.1. 
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 الرامية إىل خفض االنبعاثـات علـى        )٥(وشروط األهداف الكمية للبلدان املتقدمة األطراف     
، لفريق االلتزامات   ٢٠١١أبريل  / نيسان ٣ يف    اليت ُعقدت يف بانكوك    نطاق االقتصاد ككل،  

أبريل، أنه اختـذ إجـراًء     / نيسان ٨وأكد الرئيس، خالل اجللسة الثانية املعقودة يف        . اإلضافية
  .بشأن هذا الطلب

يونيه، أكد الرئيس أن التقرير متاح وفق   / حزيران ٧وخالل اجللسة الثالثة املعقودة يف        -٣٢
وأشـار إىل أن التقريـر سـيوفر        . FCCC/KP/AWG/2011/INFO.1ما أُعلن عنه يف الوثيقة      

  .لألطراف معلومات مفيدة من أجل مواصلة املناقشة داخل فريق االتصال

  تقرير اجلزأين األول والثاين من الدورة - اًمساخ 
  )األعمال جدول من ٥ البند(

ت اإلضـافية  يونيه، نظر فريق االلتزاما/ حزيران١٧خالل اجللسة الرابعة املعقودة يف      -٣٣
  . FCCC/KP/AWG/2011/L.1يف مشروع التقرير الوارد يف الوثيقة 

ويف نفس اجللسة، اعتمد فريق االلتزامات اإلضافية مشروع التقرير عـن اجلـزأين               -٣٤
  .بصيغته املعدَّلة شفوياً أثناء اجللسةاألول والثاين من دورته السادسة عشرة 

فريق االلتزامات اإلضافية للـرئيس      املقرر، أِذن    وبناًء على اقتراح الرئيس ويف غياب       -٣٥
  .بإمتام إعداد التقرير عن اجلزأين األول والثاين من الدورة مبساعدة األمانة

  تعليق أعمال الدورة - اًدساس 
يونيه، ذكّر الرئيس بـأن األطـراف       / حزيران ١٧خالل اجللسة الرابعة املعقودة يف        -٣٦

لذلك، قرر فريق   . ال، عن رغبتها يف تعليق أعمال الدورة      أعربت، أثناء مناقشات فريق االتص    
وسُتستأنف الدورة السادسة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية يف . االلتزامات اإلضافية تعليقها

جلستها املقبلة عند بداية اجلزء الثالث من الدورة وسيتواصل العمل الرمسي لفريق االتـصال              
  . مسائل معينةوالعمل غري الرمسي الذي يركّز على

وشكر الرئيس نائبته على ما أجنزته من عمل أثناء الدورة كما شكر املندوبني علـى               -٣٧
خوضهم يف مسائل ذات طبيعة سياسية وتقنية، وخاصة منهم املندوبون الذين خصصوا كل             

  .وقتهم لتيسري عمل فريق االلتزامات اإلضافية
  .عشرة لفريق االلتزامات اإلضافيةوأعلن الرئيس تعليق أعمال الدورة السادسة   -٣٨

__________ 

)٥( FCCC/AWGLCA/2011/7. 
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 املرفق

للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـافية        دة  الوثائق املع    
وجب بروتوكول كيوتو يف دورته     لألطراف املدرجة يف املرفق األول مب     

  سة عشرةداسال
  للدورة املُعدَّةالوثائق   

FCCC/KP/AWG/2011/1   التنفيذي األمني من مقدمةذكرة م .وشروحه املؤقت األعمال جدول 
FCCC/KP/AWG/2011/2 من مقدمةمذكرة   .عشرة سةداسال الدورة بشأن سيناريوهات مذكرة

 الرئيس
FCCC/KP/AWG/2011/3           مذكرة بشأن سيناريو اجلزء الثاين من الدورة الـسادسة عـشرة.

 الرئيس من مقدمةمذكرة 
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/L.1       ت اإلضافيةمشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزاما
عـنلألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       

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

  لدورةأخرى معروضة على اوثائق   
FCCC/KP/AWG/2010/18 

Add.1و 
 بااللتزامات اإلضافية لألطـرافاملعينتقرير الفريق العامل املخصص     

املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو عـن دورتـه
 تـشرين٢٩اخلامسة عشرة املعقودة يف كانكون يف الفتـرة مـن           

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ نوفمرب إىل/الثاين

FCCC/KP/AWG/2010/12/Add.1      األطراف يف بروتوكولتقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 
سة املعقودة يف كـانكون يف الفتـرة مـنسادكيوتو عن دورته ال

.٢٠١٠ ديـسمرب / كانون األول  ١٠ نوفمرب إىل /تشرين الثاين  ٢٩
اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف العامل بوصـفه: الثاين اجلزء

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة
FCCC/AWGLCA/2011/7 حلقة العمل املتعلقة بافتراضات وشروط األهداف الكمية للبلدان

املتقدمة األطراف الرامية إىل خفض االنبعاثـات علـى نطـاق
١٦-م أ /١ من املقرر    ٣٨االقتصاد ككل، املعقودة عمالً بالفقرة      

 .تقرير مقدم 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 

        


