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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  السابعةالدورة 
  ٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول ١٥-٧كوبنهاغن، 

  من جدول األعمال ) ب(٢البند 
  تنظيميةمسائل 
   الدورة أعمالتنظيم 

  السابعة املستأنفةمذكرة سيناريوهات بشأن الدورة     

  *مذكرة مقدمة من الرئيس    

  مقدمة  -أوالً   
اتفق الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق             -١

على أن تكون مهمته الرئيـسية    ) فريق االلتزامات اإلضافية  (كول كيوتو   األول مبوجب بروتو  
ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع      هي تقدمي نتائج عمله إىل الدورة اخلامسة مل        ٢٠٠٩لعام  

  . )١( من أجل اعتمادها)يشار إليه فيما بعد باجتماع األطراف(يف بروتوكول كيوتو  األطراف
ت اإلضافية دورته العاشرة يف كوبنهاغن، الـدامنرك، يف         وسيعقد فريق االلتزاما    - ٢

، ويوافق ذلك انعقاد الدورة اخلامسة      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٥ إىل   ٧الفترة من   
بشأن وسيكون هدف الدورة الرئيسي هو التوصل إىل نتائج جوهرية . الجتماع األطراف

نـسبة إىل الفتـرات الالحقـة،       النظر يف التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول بال        
__________ 

قدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها بسبب ِقصر املدة الفاصلة بني الدورتني التاسعة والعاشرة للفريـق                *  
  .العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

)١( FCCC/AWG/2007/5 ٢٢، الفقرة)ج.( 
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 من بروتوكول كيوتو، وإحالتها إىل اجتماع األطراف بقصد ٣ من املادة ٩بالفقرة   عمالً
   .اختاذ املزيد من اإلجراءات

، الذي جرى حتديثه    ٢٠٠٩وكجزء من برنامج عمل فريق االلتزامات اإلضافية لعام           -٣
 يسعى إىل النظر يف املسائل ذات الـصلة         يف الدورة السادسة املستأنفة، اتفق الفريق على أن       

 من جـدول    ٥ و ٤ و ٣بالقواعد والطرائق املتبعة إلدخال حتسينات ممكنة فيما يتعلق بالبنود          
 من جدول األعمال وأيـة      ٧أعمال دورته السادسة، فضالً عن النظر يف مشروع نص البند           

  : ول األعمال هذهويرد فيما يلي نص بنود جد. )٢(مشاريع مقررات أو مشاريع تعديالت
حتليل سبل بلوغ أهداف خفض االنبعاثات وحتديد طرق زيـادة          : ٣البند    )أ(  

  فعاليتها ومسامهتها يف التنمية املستدامة؛
  النظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة؛: ٤البند   )ب(  
ية، النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماع       : ٥البند    )ج(  

مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنـهجيات            
  ").اآلثار املمكنة"يشار إليها فيما يلي بعبارة (املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول 

منـة  وكان من املتوقع أن يعتمد فريق االلتزامات اإلضافية يف دورتيه الـسابعة والثا              -٤
استنتاجات بشأن حجم التخفيضات الذي يتعني أن حتققه إمجاالً األطراف املدرجة يف املرفق             

ومع . األول، فضالً عن إسهام هذه األطراف، بشكل فردي أو مجاعي، يف حجم التخفيضات
ذلك، وبالرغم من اجلهود الكبرية اليت ُبذلت، مبا يف ذلك خالل الدورة التاسعة، فإن هـذه                

  . تزال معلقة وينبغي لذلك أن حتظى باألولوية خالل الدورة العاشرة الاملسائل 
النظـر يف   "٣يتضمن جدول األعمال املؤقت للدورة بندين موضوعيني، مها البنـد     -٥

 ٤، والبند   "االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو         
 بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول        تقرير الفريق العامل املخصص املعين    "

ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع     مبوجب بروتوكول كيوتو، املقدم إىل الدورة اخلامسة مل       
 أعاله يف   ٤ و ٣ وسُينظر يف مجيع املسائل احملددة يف الفقرتني         ".يف بروتوكول كيوتو   األطراف

 إىل جدول األعمال املؤقت مـن       ٤وأُضيف البند   . ؤقت من جدول األعمال امل    ٣إطار البند   
أجل إعداد تقرير بشأن نتائج عمل فريق االلتزامات اإلضافية اليت تقدم إىل اجتماع األطراف              

  .من أجل اختاذ إجراءات إضافية
  :وترد فيما يلي الترتيبات املتفق عليها لعقد جلستني عامتني  -٦

ديـسمرب،  / كانون األول  ٧االثنني املوافق   جلسة عامة افتتاحية، مقررة يوم        )أ(  
الفتتاح الدورة، وإقرار جدول األعمال، واالتفاق على تنظيم أعمال الدورة واالستماع إىل             

وخالل هذه اجللسة العامة، سـيقدم      . البيانات االفتتاحية اليت سُتديل هبا جمموعات األطراف      
  الرئيس ما يتم إعداده من وثائق من أجل الدورة؛

__________ 

)٢( FCCCP/KP/AWG/2008/8 ٦٠، الفقرة)د.(  
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، ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٥لسة عامة ختامية، مقررة يوم الثالثاء       ج  )ب(  
  . وسيقوم فريق االلتزامات اإلضافية خالهلا باعتماد تقريره الذي سيقدم إىل اجتماع األطراف

ديسمرب، / كانون األول١٥ و٧وقد يدعو الرئيس إىل عقد جلسة عامة يف الفترة بني           -٧
  .إذا لزم األمر

ق عليه يف الدورة التاسعة املستأنفة، فإن ترتيبات تنظيم أعمال تلك الدورة            ومثلما اُتف   -٨
وستشكل أفرقة اتصال ُتعىن باملسائل التالية، مع مراعاة توزيع         . ستنطبق على الدورة العاشرة   

  : الوقت املتفق عليه لكل فريق خالل الدورة التاسعة املستأنفة
ن حتققه إمجاالً األطراف املدرجة     حجم ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني أ       )أ(  

  يف املرفق األول، فضالً عن إسهام هذه األطراف يف حجم التخفيضات؛
  مسائل أخرى؛  )ب(  
  اآلثار املمكنة؛  )ج(  
  .املسائل القانونية  )د(  

أعاله سيحظى باألولوية فيما يتعلـق      ) أ(٨وفريق االتصال املشار إليه يف الفقرة         - ٩
ومثلما اُتفق عليه خالل الدورة التاسعة املستأنفة، فإن املناقشات املتعلقة          . بتوزيع الوقت 

باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة سُتعقد، ما أمكن، بالتوازي مـع     
  .جلسات هذا الفريق

ويود الرئيس أن يقترح أن تركز مجيع فرق االتصال عملها يف إعداد مـشاريع                - ١٠
.  تعديالت، حسب االقتضاء، بشأن املواضيع اليت تقوم بالنظر فيهـا      مقررات أو مشاريع  

 ١٢وينبغي هلا االنتهاء من إعداد هذه املشاريع قبل هناية األسبوع األول، أي يوم السبت 
وإذا مل تتمكن األفرقة من ذلك، فينبغي هلـا أن تقـوم بإعـداد        . ديسمرب/كانون األول 

 تيسري اإلجراءات اإلضافية اليت يتخـذها  مسودات نصوص تتضمن خيارات حمدودة بغية  
  .اجتماع األطراف

أعاله من إعداد مشروع    ) أ(٨ويتوقع الرئيس أن يتمكن الفريق املشار إليه يف الفقرة            -١١
 منه اليت حتدد مقدار ٣ من املادة  ٩بالفقرة  الً  نص يتعلق بتعديل بروتوكول كيوتو، وذلك عم      

د من األطراف املدرجة يف املرفـق األول بالنـسبة          خفض االنبعاثات أو احلد منها لكل واح      
  .٢٠١٢للفترة بعد عام 

وقد تود األطراف اإلشارة إىل أن الفريق ينبغي أن يوافق على التقرير املتعلق بنتـائج            -١٢
 ٤ويود الرئيس أن يقترح إنشاء أفرقة اتصال يف إطار البنـد   . عمل فريق االلتزامات اإلضافية   

ويرى الرئيس ضرورة   . جتهيز نتائج عمل فريق االلتزامات اإلضافية     من جدول األعمال بغية     
 أن يعمل فريق االلتزامات اإلضافية كفريق واحد بغية استكمال العمل واالتفاق على كيفيـة           
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واقترح أن ُيعقد اجتماع هذا الفريق يف هناية األسـبوع  . إرسال النتائج إىل اجتماع األطراف  
خرى من استكمال عملها وتقدمي مسامهاهتا يف التقرير املزمع         األول لتمكني أفرقة االتصال األ    

  .تقدميه إىل اجتماع األطراف
بناًء على طلب تقدم به فريق االلتزامات اإلضافية يف دورته الثامنة، قام رئيس الفريق                -١٣

  :وهي تشمل ما يلي. )٣(بإعداد الوثائق املطلوبة لتيسري املفاوضات بني األطراف
ـ    )أ(   لية ُنقحـت ثـالث مـرات وصـدرت بوصـفها الوثيقـة         وثيقة أص

FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.3؛  
  :اإلضافات األربع التالية  )ب(  

 تعديالت مقترح إدخاهلا على بروتوكول كيوتـو        ١تتضمن اإلضافة    '١'
وصدرت مرتني  وقد ُنقحت هذه اإلضافة     . ٣ من املادة    ٩عمالً بالفقرة   

  ؛FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.1/Rev.2بوصفها الوثيقة 
 تعديالت أخرى مقترح إدخاهلـا علـى بروتوكـول          ٢تتضمن اإلضافة    '٢'

  ؛FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2وقد صدرت بوصفها الوثيقة . كيوتو
 جتميعاً للمقترحات املتعلقة بعناصر مشاريع املقررات   ٣تتضمن اإلضافة    '٣'

مـن الوثيقـة    ) ج(٤٩اخلاصة بقضايا أخـرى حمـددة يف الفقـرة          
FCCC/KP/AWG/2008/8 .        وقد ُنقحت هذه اإلضافة ثـالث مـرات
  ؛FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.3وصدرت بوصفها الوثيقة 

 جتميعاً للمقترحات اليت قدمتها األطراف خبصوص       ٤تتضمن اإلضافة    '٤'
. األرقام اإلمجالية والفرديـة لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول           

ثيقـة  ُنقحت هذه اإلضـافة مـرتني وصـدرت بوصـفها الو           وقد
FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2.  

وسوف تصدر علـى أهنـا      . للوثيقة املتعلقة بالتبعات املمكنة   اً  وأعد الرئيس تنقيح    -١٤
   .FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.2الوثيقة 

 أعاله قـد    ١٣ويود الرئيس تذكري أعضاء الوفود بأن الوثائق املشار إليها يف الفقرة              -١٥
  :وهذه الوثائق. وضاتأُعدت بغرض تيسري املفا

  ستعرب عن اقتراحات األطراف وآرائها ومناقشاهتا بطريقة شاملة؛  )أ(  
 مضمون نتائج املفاوضات املـضطلع هبـا يف      مسبقة على  تصدر أحكماً ال    )ب(  

  ؛١-م أإ/١ استجابة للمقرر لتزامات اإلضافيةسياق فريق اال
__________ 

)٣( FCCC/KP/AWG/2009/9 ١٩، الفقرة.  
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 احملتويـات احملتملـة     ال تعكس وجود توافق آراء فيما بني األطراف بشأن          )ج(  
أو بشأن شكلها أو هيكلها واعتمادها فيما بعد مـن          لتزامات اإلضافية   لنتائج أعمال فريق اال   

  جانب اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة؛
ال تشكل نصاً لتعديالت مقترحة على بروتوكول كيوتو يتعني على األمانة             )د(  

  . من الربوتوكول٢١ من املادة ٣ أو الفقرة ٢٠ من املادة ٢إبالغ األطراف به وفقاً للفقرة 
        


