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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  الدورة السادسة عشرة
  *٢٠١١ يونيه/يران حز١٧-٦ وبون، ٢٠١١أبريل / نيسان٨-٥بانكوك، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  **التنفيذي األمنيمذكرة مقدمة من    

  األعمال املؤقت جدول - أوالً 
  .افتتاح الدورة  -١
 :املسائل التنظيمية  -٢

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  

__________ 

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

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

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

األول مبوجـب   عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق              
  .بروتوكول كيوتو
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    أعمال الدورة؛تنظيم )ب(  
  .انتخاب أعضاء املكتب )ج(  

النظر يف االلتزامات اإلضـافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب                 -٣
 .كيوتو بروتوكول

  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥

  اخللفية -ثانياً  
رفق اتفق الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف امل            -١

، يف دورته الرابعة املستأَنفة، على )فريق االلتزامات اإلضافية(األول مبوجب بروتوكول كيوتو    
مـؤمتر  (أن ُيحيل إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             

 ، يف دورته اخلامسة، نتائج أعماله املتعلقة بالنظر يف التزامـات          )اجتماع األطراف /األطراف
 ٣ من املادة    ٩األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف الفترات الالحقة مبوجب الفقرة            

 .)١( األطرافاجتماع/من بروتوكول كيوتو، كي يعتمدها مؤمتر األطراف

 إىل فريق االلتزامـات  ٥-م أإ/١اجتماع األطراف يف مقرره  /وطلب مؤمتر األطراف    -٢
اجتمـاع  / ليعتمدها مؤمتر األطـراف    ١-م أإ /١ للمقرر   له وفقاً م نتائج أعما  اإلضافية أن يقدِّ  

 من  ١ألطراف، مبوجب الفقرة    اجتماع ا /واتفق مؤمتر األطراف   .األطراف يف دورته السادسة   
 فريـق االلتزامـات اإلضـافية إىل إمتـام عملـه وفقـاً       يسعى  ، على أن    ٦-م أإ /١ مقرره
اجتماع األطراف  /ا على مؤمتر األطراف    وأن يعرض النتائج اليت خيلص إليه      ١-أإ م/١ للمقرر

ليعتمدها يف أقرب وقت ممكن وأنسبه لضمان عدم وجود ثغرة بني فترة االلتزام األوىل وفترة               
  .االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو

 على عقـد دورتـني      ٢٠١١ووافق مكتب مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول لعام           -٣
 ٨ إىل ٣ وحلقات عمل سابقة للدورتني يف الفترة مـن  رمسيتني للفريقني العاملني املخصصني  

  .)٢( يف بانكوك بتايلند٢٠١١أبريل /نيسان

__________ 

 ).ج(٢٢، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/5لوثيقة ا   )١(

 :الع على معلومات إضـافية بـشأن حلقـات العمـل علـى املوقـع الـشبكي لالتفاقيـة                  طّميكن اال    )٢(
<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4381.php>. 
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  شروح جدول األعمال املؤقت -ثالثاً  

  افتتاح الدورة -١  
 ٥سيفتتح الرئيُس الدورةَ السادسة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية يوم الثالثـاء               -٤

التابع لألمم املتحدة مبقـر جلنـة األمـم املتحـدة            يف مركز املؤمترات     ٢٠١١أبريل  /نيسان
  .االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف بانكوك بتايلند

   التنظيميةاملسائل -٢  

  إقرار جدول األعمال )أ( 
  .سُيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره  -٥

FCCC/KP/AWG/2011/1 مة من الرئيسمذكرة مقد .جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  تنظيم أعمال الدورة )ب( 
سوف جيتمع فريق االلتزامات اإلضافية يف جلسة عامـة افتتاحيـة يـوم              :اخللفية  -٦

وسيدعو الرئيس إىل إلقاء بيانات باسم اجملموعات الرئيسية        . ٢٠١١أبريل  / نيسان ٥ الثالثاء
مكان وتقدمي نسخة ورقية    وُيرجى من ممثلي الوفود إجياز بياناهتم الشفوية بقدر اإل        . لألطراف

ويرجى من الراغبني يف تقـدمي       .إىل موظفي املؤمترات سلفاً لتيسري عمل املترمجني الشفويني       
  .بيانات خطية لتوزيعها على مجيع املندوبني إحضار نسخ منها

 رئيس فريـق االلتزامـات      اليت قدمها الع على املذكرة    وُيدعى املندوبون إىل االطّ     -٧
يناريو الدورة السادسة عشرة للفريق للوقوف على مزيد مـن املعلومـات            اإلضافية بشأن س  

  .)٣()FCCC/KP/AWG/2011/2(واملقترحات بشأن تنظيم أعمال الدورة 
 إىل الرجوع إىل اللمحة العامة عن الدورة اليت ترد يف املوقع            وُيدعى املندوبون أيضاً    -٨

الع على اجلدول الزمين    أثناء الدورة، لالطّ  التفاقية وإىل الربنامج اليومي الذي ُينشر       لالشبكي  
  .املفصل واحملدَّث ألعمال فريق االلتزامات اإلضافية

 لتوصـيات اهليئـة     وسُتنظّم الدورة السادسة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية وفقاً         -٩
  .)٤(الفرعية للتنفيذ الصادرة يف دورهتا الثانية والثالثني

__________ 

 .تصدر الحقاً   )٣(

 .١٦٥ و١٦٤، الفقرتان FCCC/SBI/2010/10الوثيقة    )٤(
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زامات اإلضافية إىل النظر يف مقترح الرئيس بشأن تنظيم         سُيدعى فريق االلت   :اإلجراء  -١٠
  .أعمال الدورة واملوافقة عليه

FCCC/KP/AWG/2011/1 مذكرة مقدمة من الرئيس. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/KP/AWG/2011/2   مذكرة مقدمـة    .سيناريو الدورة السادسة عشرة   بشأن  مذكرة  

  من الرئيس      

  كتبانتخاب أعضاء امل )ج( 
اجتماع األطراف رئيس ونائـب رئـيس فريـق         /انتخب مؤمتر األطراف   :اخللفية  -١١

وسُتجرى املشاورات املتعلقة بانتخاب مقرر الفريق خالل اجلزء الثاين         . )٥(االلتزامات اإلضافية 
 أن والية املقـرر احلـايل سـوف     ، علماً )٢٠١١يونيه  /حزيران(من دورته السادسة عشرة     

 مـا ورد يف     تـذكر واألطـراف مـدعوة إىل       .ورة السادسة عـشرة   تنقضي يف هناية الد   
 يف تسمية نساء لشغل املناصب االنتخابيـة يف أي هيئـة             وإىل النظر فعلياً   ٧-أ م/٣٦ املقرر

  .منشأة مبوجب االتفاقية أو بروتوكول كيوتو امللحق هبا
، تنتخب  )٦(اً من مشروع النظام الداخلي املطبق حالي      ٢٧ من املادة    ٥ بالفقرة   وعمالً  -١٢

 من االتفاقية رئيسها من بني ممثلي       ١٠ و ٩أية هيئة فرعية غري اهليئات املنشأة مبوجب املادتني         
 ٢٧وتنص املـادة     .األطراف احلاضرين يف الدورة، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك          

بـون  ها ومقررها وأن أعضاء املكتب ُينتخ      على أن كل هيئة فرعية تنتخب نائب رئيسَ        أيضاً
 ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل، على أال يتولوا املهمة ألكثر من واليتني متتاليتني مدة كل               وفقاً

  وإىل النظر فعلياً   ٧-م أ /٣٦ ما ورد يف املقرر      تذكرواألطراف مدعوة إىل     .منهما سنة واحدة  
بروتوكـول  يف تسمية نساء لشغل املناصب االنتخابية يف أي هيئة منشأة مبوجب االتفاقية أو       

  .كيوتو امللحق هبا
بعد إمتام املشاورات، سُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل انتخاب مقرره           :اإلجراء  -١٣

  .٢٠١١يونيه /خالل اجلزء الثاين من دورته السادسة عشرة، الذي سيجري يف حزيران

النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب              -٣ 
  بروتوكول كيوتو

كان الرئيس قد قّدم يف الدورة اخلامسة عشرة لفريق االلتزامات اإلضـافية             :اخللفية  -١٤
 لتيسري حتـضري    FCCC/KP/AWG/2010/CRP.4/Rev.4مشروع مقترحه الذي يرد يف الوثيقة       

  . للمفاوضات يف تلك الدورةاملفاوضات وليكون املقترح أساساً
__________ 

 .، الفصل الرابعFCCC/KP/CMP/2010/12الوثيقة    )٥(

 .FCCC/CP/1996/2الوثيقة    )٦(
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 إىل فريق االلتزامـات  ٦-م أإ/١اجتماع األطراف يف مقرره  /وطلب مؤمتر األطراف    -١٥
ــة    ــواردة يف الوثيق ــات ال ــع املقترح ــشأن مجي ــه ب ــل أعمال ــافية أن يواص اإلض

FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1
 :، مبا يف ذلك عمله املتعلق مبا يلي)٧(

  نه؛ م٣ من املادة ٩تعديالت بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة  )أ( 
  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ )ب( 
  االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع؛ )ج( 
غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر؛ والقياسات املوحَّدة حلـساب          )د( 

الة بواسطة  مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلز          
  البواليع؛ وغري ذلك من القضايا املنهجية؛

النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبـا يف         )ه( 
ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتـدابري واملنـهجيات              

 .املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

 إىل فريـق    ٦-م أإ /٢اجتماع األطراف مبوجـب مقـرره       /وطلب مؤمتر األطراف    -١٦
االلتزامات اإلضافية أن يواصل نظره يف التعاريف والطرائق والقواعد واملبـادئ التوجيهيـة             
املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب بروتوكـول           

اجتماع األطـراف مبوجـب     /وطلب مؤمتر األطراف   .لتزام الثانية كيوتو لتطبيقها يف فترة اال    
املقرر نفسه إىل فريق االلتزامات اإلضافية أن ينظر فيما إذا كان ينبغي فرض حـد أقـصى                 

 الغابات، ويف الكيفية اليت ميكن هبا معاجلة مسألة         وعمليات اإلزالة املرتبطة بإدارة   لالنبعاثات  
أو ما يـسمى    (بسبب حدهتا عن سيطرة طرف من األطراف        األحداث االستثنائية اليت خترج     

، علـى أن يتنـاول فريـق         ماديـاً  واليت ال يؤثر فيها هذا الطرف تأثرياً      ) بالظروف القاهرة 
االلتزامات اإلضافية هذا املوضوع يف وقت يتيح إدراجه يف فترة االلتزام الثانية لربوتوكـول              

 .كيوتو، إذا كان ذلك مناسباً

ُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل مواصلة نظره يف املسائل اليت ترد يف            س :اإلجراء  -١٧
 بأعمالـه املتعلقـة باملقترحـات الـواردة يف الوثيقـة             أعاله وإىل املضي قدماً    ١٥الفقرة  

FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1.  
  
  

__________ 

 املـشار إليهـا يف      FCCC/KP/AWG/2010/CRP.4/Rev.4الوثيقة املذكورة نسخة ُمحدَّثة مـن الوثيقـة            )٧(
 .لتزامات اإلضافية من هذه الوثيقة، وهي نسخة ُتبيِّن احلالة الراهنة ألعمال فريق اال١٤ الفقرة
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FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1         تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات
افية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب       اإلض

بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته اخلامسة عشرة       
 تـشرين   ٢٩املعقودة يف كانكون يف الفترة مـن        

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٠نـوفمرب إىل    /الثاين
  .مذكرة منقحة من الرئيس .إضافة. ٢٠١٠

  مسائل أخرى -٤ 
  . أخرى تنشأ أثناء الدورةسُتبحث يف إطار هذا البند أية مسائل  -١٨

 تقرير الدورة -٥ 

سُيعـّد مشروع تقرير عن أعمال الدورة لكي يعتمـده فريق االلتزامـات           :اخللفية  -١٩
  .اإلضافية

سُيدعى فريق االلتزامات اإلضافية إىل اعتماد مـشروع التقريـر واإلذن            :اإلجراء  -٢٠
  .عدة من األمانةللمقرِّر باستكمال التقرير وفق توجيهات الرئيس ومبسا
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  مرفق

الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات              
اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو         

  يف دورته السادسة عشرة
      الوثائق املُعدَّة للدورة

FCCC/KP/AWG/2011/1   مةمذكرة مقد . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  من األمينة التنفيذية

FCCC/KP/AWG/2011/2       مذكرة بشأن سيناريو الدورة الـسادسة عـشرة.
  مذكرة مقدمة من الرئيس

   وثائق أخرى معروضة على الدورة
FCCC/KP/AWG/2010/18

 
 
 

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات
مبوجباإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول       

بروتوكول كيوتو عن أعمال دورتـه اخلامـسة
٢٩عشرة، املعقودة يف كانكون يف الفتـرة مـن          

/ كـانون األول   ١٠نـوفمرب إىل    /تشرين الثـاين  
  ٢٠١٠ديسمرب 

FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات
باإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوج      

بروتوكول كيوتو عن أعمال دورتـه اخلامـسة
٢٩كانكون يف الفتـرة مـن        عشرة، املعقودة يف  

ديسمرب/ كانون األول  ١٠نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 
  مقترح منقح مقدم من الرئيس .إضافة. ٢٠١٠

FCCC/KP/CMP/2010/12 and Add.1

 

تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع
بروتوكـول كيوتـو عـن دورتـهاألطراف يف   

٢٩السادسة، املعقودة يف كانكون يف الفترة مـن         
/ كـانون األول   ١٠إىل  نـوفمرب   /تشرين الثـاين  

  .٢٠١٠ديسمرب 

        


