
 

(A)   GE.11-63507    230911    290911 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  الدورة السادسة عشرة، اجلزء الثالث
  ٢٠١١أكتوبر /ألول تشرين ا٧-١مدينة بنما، 

  من جدول األعمال) ب (٢البند 
  املسائل التنظيمية

  تنظيم أعمال الدورة

  مذكرة بشأن سيناريو اجلزء الثالث من الدورة السادسة عشرة    

  *مذكرة مقدمة من الرئيس    

  مقدمة  - أوالً  
سُيعقد اجلزء الثالث من الدورة السادسة عشرة للفريق العامـل املخـصص املعـين                -١
فريـق  (لتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول كيوتـو             باال

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ إىل ١يف مدينة بنما، ببنما، يف الفترة من ) االلتزامات اإلضافية
وُتذكَّر األطراف بأن جـدول األعمـال املـشروح للـدورة يـرد يف الوثيقـة                  -٢

FCCC/KP/AWG/2011/1 .د الرئيس أن يذكِّر األطراف أيضاً بالقضايا الـيت أثـريت يف            ويو
مذكرتيه بشأن سيناريو اجلزء األول وسيناريو اجلزء الثاين من الدورة السادسة عشرة، الـيت              

وميكن االطالع على األسئلة الـيت طرحهـا الـرئيس         . يظل معظمها وثيق الصلة باملوضوع    
__________ 

 مـن الـدورة     قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر بسبب قصر الفترة الفاصلة بني اجلزأين الثاين والثالث               *  
السادسة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول               
مبوجب بروتوكول كيوتو، وألن الرئيس يرى أن مذكرة بشأن السيناريو تكون أجدى عنـدما تـصدر يف        

 .موعد قريب من موعد انعقاد الدورة اليت تنطبق عليها
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تثارة النقاش داخل فريق االتصال بشأن القـضايا      واألطراف أثناء اجلزء األول من الدورة الس      
السياساتية اليت مل حتل بعد، يف موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ علـى                 

  .)١(اإلنترنت، وهي أسئلة ال تزال ذات أمهية للدورة املستأنفة
ثاين من الدورة   والغرض من هذه املذكرة هو تبادل األفكار مع الوفود بشأن اجلزء ال             -٣

  .السادسة عشرة وإطالعها على تنظيم األعمال املقترح للجزء الثالث

  أفكار بشأن اجلزء الثاين من الدورة السادسة عشرة  - ثانياً  
 يف بون بأملانيا، أشار     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧يف جلسة التقييم العامة املعقودة يف         -٤

 مناقشات بشأن القضايا السياسية والسياساتية      الرئيس إىل أن استعداد األطراف للمشاركة يف      
غـري  . جعل قضايا رئيسية عديدة أوضح خالل هذه الدورة وزاد فهم دواعي قلق األطراف            

  .معظم القضايا الرئيسية مل ُتحل بعد أن
، األمر الذي يعكس التقدم احملرز      )٢(وأصدر الرئيس مقترحه املنقح لتيسري املفاوضات       -٥

  :ويستنتج الرئيس ما يلي.  الدورة السادسة عشرةيف اجلزء الثاين من
بـشأن تعـديالت    (أُحرز تقدم متواضع يف تبسيط النص يف الفصل األول            )أ(  

  ؛) منه٣ من املادة ٩بالفقرة  لربوتوكول كيوتو عمالً
بشأن استخدام األراضي وتغيري    (حتقق قدر كبري من التبسيط للفصل الثاين          )ب(  

   صفحة؛١٢، الذي ُخفض عدد صفحاته إىل )ةاستخدام األراضي واحلراج
بشأن االجتار باالنبعاثات واآلليات (أُدخل تعديل طفيف على الفصل الثالث   )ج(  

، فُحددت بعض القضايا املتعلقة بآلية التنمية النظيفة جيري النظر فيها يف        )القائمة على مشاريع  
  إطار عمليات أخرى أو ميكن إحالتها إىل أفرقة أخرى؛

بشأن غازات الدفيئة والقطاعات    (أُجنز عمل بّناء فيما يتعلق بالفصل الرابع          )د(  
وفئات التصدير، والقياسات املوحدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية         

، دفع جمموعـة    )املنشأ من املصادر واإلزالة بواسطة البواليع، وغري ذلك من املسائل املنهجية          
   إىل اقتراح اخليار ألف، مع االحتفاظ باخليار باء؛كبرية من األطراف

بشأن النظر يف املعلومات املتعلقـة  (مل ُيدخل أي تغيري على الفصل اخلامس      ) ه(  
بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار اجلانبية، اليت ميكن أن تترتب على              

  ).املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األولاألدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات 

__________ 

)١( <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/4577.php>. 
)٢( FCCC/KP/AWG/2011/CRP.1. 
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  أسلوب العمل  - ثالثاً  
 تـشرين   ١يعتزم الرئيس استئناف الدورة بعقد جلسة عامة قصرية يوم الـسبت،              -٦

وسـيتيح الـرئيس    . أكتوبر، من أجل إتاحة الفرصة لألفرقة لإلدالء ببيانات موجزة        /األول
تماعات اليت تعقد خـارج إطـار فريـق         فرصة تقاسم املعلومات عن االج    اً  لألطراف أيض 

االلتزامات اإلضافية، ولكن تكون هلا صلة بعمل الفريق، مثل املشاورات غري الرمسيـة الـيت               
مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول      اجتريها رئاست 

 مـن جـدول     ٣لق بالبند   وبعد اجللسة العامة، سيستأنف فريق االتصال عمله املتع       . كيوتو
  .األعمال برئاسة رئيس فريق االلتزامات اإلضافية

ويعتزم السماح هلم بأخـذ     . ويشجع الرئيس املراقبني على املشاركة الفعالة والبناءة        -٧
وسيسعى الرئيس، أثنـاء  . الكلمة أثناء انعقاد اجللسة االستئنافية العامة إذا اتسع الوقت لذلك    

وقد .  إىل السماح للمراقبني بتقدمي إسهامات مركَّزة يف املناقشات        اجتماعات فريق االتصال،  
باملشاركة بصفة مراقب يف أحد األفرقة الفرعية، ولذلك سيتشاور مع اً رمسياً تلقى الرئيس طلب

  .األطراف بشأن هذه املسألة أثناء االجتماعات الثنائية اليت تعقد قبل الدورة
ت مضمون مناقشات فريق االتصال وشـكلها       ويالحظ الرئيس أن األطراف اعترب      -٨

أثناء انعقاد جزأي الدورة األول والثاين مفيدين، وتعتزم من مث اتباع النهج نفسه خالل اجلزء               
ولذلك سيعقد فريق االتصال خالل األسبوع اجتماعات منتظمة ملناقشة         . الثالث من الدورة  

  .القضايا السياسية والسياساتية املعلقة
كمل عمل فريق االتصال    تاملمارسة املتبعة يف اجلزء الثاين من الدورة، سُيس       على  اً  وسري  -٩

وستواصل األفرقة الفرعية مناقشة القضايا احملددة      . باألعمال املضطلع هبا يف إطار األفرقة الفرعية      
بأن بإمكان تلك األفرقـة أن      اً  ، علم FCCC/KP/AWG/2011/CRP.1يف خمتلف فصول الوثيقة     

. علـى مـستوى رفيـع     اً  التصال أي قضية ترى األطراف أهنا تتطلب اهتمام       حتيل إىل فريق ا   
ويشجع الرئيس األفرقة الفرعية على استخدام هذه اآللية ملعاجلة القضايا الصعبة اليت قد تعـوق               

  .إحراز تقدم يف الفريق، وإبقاء فريق االتصال على علم مبا يتحقق من تقدم
مم املتحدة  إىل نتيجة موضوعية أثناء مؤمتر األ     وبغية مساعدة األطراف على التوصل        -١٠

املعين بتغري املناخ، املقرر عقده يف ديربان جبنوب أفريقيا، بشأن مجيع القضايا املدروسـة يف               
إطار فريق االلتزامات اإلضافية، يود الرئيس تسليط الضوء على بعض القضايا اليت ستستفيد             

  :األطراف من إحراز تقدم فيها يف مدينة بنما، وهي كالتايل
يف األهداف اليت تتوخى األطراف املدرجة يف املرفق األول         زيادة الوضوح     )أ(  

حتقيقها يف جمال التخفيف، مبا يف ذلك حتويلها إىل أهـداف كميـة لتحديـد االنبعاثـات                 
 من  ٥ و ٤الفقرتان  (خفضها، ويف مستويات التخفيف اليت تطمح إليها منفردة أو جمتمعة            أو

  ؛)٦-م أإ/١املقرر 
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اف فيما يتعلق باخليار باء املدرج يف املرفـق األول          حل اخلالفات بني األطر     )ب(  
  ؛FCCC/KP/AWG/2011/CRP.1من النص الوارد يف الوثيقة 

زيادة الوضوح يف طابع ومضمون ومدى انطباق القواعد املتعلقـة بفتـرة              )ج(  
  أدناه؛) د(١٠ كيوتو، مبا يشمل سياق الفقرة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول

ترتبة على إعالن بعض األطراف املدرجة يف املرفـق األول عـن         التبعات امل   )د(  
نيتها عدم التعهد بالتزامات كمية خبفض االنبعاثات أو حتديدها يف فترة التزام ثانية مبوجـب               

  بروتوكول كيوتو، واخليارات املتاحة للرد على ذلك اإلعالن؛
كول كيوتو ونتيجـة    العالقة القائمة بني فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتو         ) ه(  

األعمال املضطلع هبا يف إطار فريق العمل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل               
مبوجب االتفاقية، ودور فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو يف حتقيق نتائج متوازنة             

  .يف دورة ديربان
  .نها أن تكون جامعة مانعةويود الرئيس التأكيد على أن هذه القائمة ال ُيقصد م  -١١
فخالل الدورات السابقة وأثناء املشاورات غري الرمسية اليت أجراها نائب الـرئيس،              -١٢

وتشمل هذه القضايا . أُبرزت عدة قضايا قد تتسىن مناقشتها بفعالية أكرب يف إطار فريق قانوين
وإذا .  األوىل والثانيـة   اخليارات املتاحة لسد الفجوة اليت ميكن أن تفصل بني فتريت االلتـزام           

قرر فريق االتصال عقد اجتماع لفريق قانوين أثناء اجلزء الثالث من الـدورة، فـسيتخذ                ما
وُتدعى األطراف إىل معاجلة هذه القضية مع الرئيس خالل         . الرئيس الترتيبات املناسبة لذلك   

  .املشاورات السابقة للدورة
قة العمل املتعلقة بافتراضات وشروط األهداف      عن تقرير حل    ويشري الرئيس إىل أنه فضالً      -١٣

الكمية للبلدان املتقدمة األطراف الرامية إىل خفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل، املعقودة             
، هناك تقرير عن حلقة عمل ثانية بشأن هذا املوضوع، ُعقدت يف بـون يف               )٣(يف بانكوك بتايلند  

  .FCCC/AWGLCA/2011/11 الوثيقة ويرد هذا التقرير يف. ٢٠١١يونيه /حزيران
وسيجري الرئيس مشاورات قبل الدورة مع األطراف من أجل مناقشة تنظيم اجلزء              -١٤

وستتاح لألطراف فرصة إلطالع الرئيس ونائبـه علـى         . الثالث من الدورة ونتائجه املتوقعة    
. ومـا بعـده   أفكارها املتعلقة بعمل فريق االلتزامات اإلضافية خالل هذا اجلزء من الدورة            

ويرجى من مجيع األفرقة واألطراف اليت ترغب يف عقد اجتماع مع الرئيس ونائبه أن تتـصل     
  .كما يرحَّب باتصال األفرقة واألطراف مباشرة بالرئيس ونائبه بشأن أية مسألة. باألمانة

__________ 

)٣( FCCC/AWGLCA/2011/7. 
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  الوثائق  - رابعاً  
ن دورته الـسادسة    يرد تقرير فريق االلتزامات اإلضافية عن اجلزأين األول والثاين م           -١٥

 ١٧ إىل   ٧، ويف بـون مـن       ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨ إىل   ٥عشرة املعقودين يف بانكوك من      
ــران ــه /حزي ــة ٢٠١١يوني ــة . FCCC/KP/AWG/2011/4 يف الوثيق ــس الوثيق وتعك

FCCC/KP/AWG/2011/CRP.1       وسيواصل الفريق أثناء   .  ما أحرزه الفريق من تقدم حىت اآلن
  .ادسة عشرة أعماله املتعلقة باالقتراحات الواردة يف تلك الوثيقةاجلزء الثالث من دورته الس

  املضي حنو ديربان  - خامساً 
يود الرئيس أن يذكّر األطراف بأن الدورة املقبلة يف مدينة بنما هي آخر اجتمـاع                 -١٦

ولذلك . لفريق االلتزامات اإلضافية قبل انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف ديربان  
  .يشجع الرئيس األطراف على أن تبسط وتنقح النص قصد النظر فيه يف ديربان

ويقر الرئيس بأن حل بعض القضايا املعلقة يف إطار الفريق ال ميكن أن يتحقق إال على                  -١٧
وعليه سيواصل الرئيس العمل مع الرئاستني احلاليتني والرئاسـتني املقبلـتني           . الصعيد السياسي 

ف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، لضمان           ملؤمتر األطرا 
  .إيالء تلك القضايا ما يلزم من اهتمام سياسي لتيسري التوصل إىل اتفاق يف ديربان

أكتوبر، إلكمال العمل   / تشرين األول  ٧يوم اجلمعة،   اً  عاماً  وسيعقد الفريق اجتماع    -١٨
اً رة واختاذ قرار، حسب االقتضاء، بشأن اخلطوات املقبلة حتضري        املتعلق باجلزء الثالث من الدو    

  .الجتماع ديربان
ويعتقد الرئيس أن مواصلة العمل يف ديربان بناء على جـدول األعمـال وتنظـيم                 -١٩

األعمال املعتمدين لدورة الفريق السادسة عشرة سيزيد من فعالية العمل الذي يـضطلع بـه              
طراف تعليق الدورة السادسة عشرة واستئناف جزئها الرابـع         ومن مث رمبا تفضل األ    . الفريق

وسيتشاور الرئيس مع األطراف بشأن هـذه املـسألة         . يف ديربان اً  عندما جيتمع الفريق جمدد   
  .بناء على ذلكاً ويقدم اقتراح

        


