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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١-١بون، 
   جدول األعمال املؤقتمن) ب(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  تنظيم أعمال الدورة

  مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة الثانية عشرة    

  *مذكرة مقدمة من الرئيس    

  مقدمة  -أوالً   
مؤمتر (طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             -١

، إىل الفريق العامل املخصص املعـين       ٥- أإ م/١، مبوجب مقرره    )اجتماع األطراف /األطراف
فريـق  (بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو            

 ليعتمـدها مـؤمتر     ١-م أإ /١أن يقدم نتائج أعماله وفقـاً للمقـرر         ) االلتزامات اإلضافية 
  . اجتماع األطراف يف دورته السادسة/األطراف

على أن يركز يف عملـه       )١(لتزامات اإلضافية يف دورته احلادية عشرة     واتفق فريق اال    -٢
 ككلعلى جدول خفض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول              

__________ 

احلادية عشرة والـدورة الثانيـة      قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر بسبب قصر املدة الفاصلة بني الدورة               *  
 للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب                عشرة

 .بروتوكول كيوتو
 .٢٠، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/3الوثيقة  )١(
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 مـن   ٤وعلى إسهام هذه األطراف، منفردة وجمتمعة، يف هذا اجلدول، مبا يتفق مع املـادة               
ى أن يواصل عمله بشأن القضايا األخرى الناشئة        كذلك عل الفريق  واتفق  . بروتوكول كيوتو 

  .FCCC/KP/AWG/2008/8من الوثيقة ) ج(٤٩عن تنفيذ برنامج عمله واملشار إليها يف الفقرة 
مشلـت   إعداد وثائق لتيسري املفاوضات،      وأفضى عمل فريق االلتزامات اإلضافية إىل       -٣

ونصوص ).  أدناه ١٠ الفقرة   انظر(نصوص مشاريع مقررات بشأن خمتلف القضايا قيد النظر         
اآلراء، ألن فريق االلتزامات اإلضـافية ال يـزال         اً يف   مشاريع املقررات هذه ال تعكس توافق     

وسيكون اهلدف  . حباجة إىل االتفاق على صّيغ عدد من الفقرات اليت ُحّددت خيارات بشأهنا           
اخليـارات، وذلـك    هذه  هو حصر   الرئيسي للدورة الثانية عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية        

  .هبدف تنفيذ عمل موضوعي أكثر تركيزا على القضايا املتبقية

  عرض عام ومسائل تنظيمية  - ثانياً  

  الدورةأعمال مقترحات لتنظيم   - ألف  
 املعنـون   ٣هو البند   اً   واحد  موضوعياً بنداً )٢(يتضمن جدول أعمال الدورة املؤقت      -٤
". ملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو      النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف ا     "

 إىل إدماج عمل الفريق     ٢٠١٠جدول أعمال مبسط يف عام      وجود  ويتوقع الرئيس أن يؤدي     
خرى يف املناقشات بشأن جدول خفض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه           األقضايا  الخبصوص  

  .شكل فرديككل وباألطراف املدرجة يف املرفق األول 
  :يما يلي الترتيبات املتفق عليها لعقد جلستني عامتنيوترد ف  -٥

يونيه، الفتتاح الـدورة    / حزيران ١يوم الثالثاء   ُتعقد  جلسة عامة افتتاحية،      )أ(
وإقرار جدول األعمال واالتفاق على تنظيم أعمال الدورة واالستماع إىل          

 مـن   ٣البيانات االفتتاحية اليت ستديل هبا جمموعات األطراف وتناول البند          
) ج(٢أيضاً يف هذه اجللسة العامة البند        الفريق   وسيتناول. جدول األعمال 

؛ ويـشجع الـرئيس     "انتخاب أعضاء املكتب  "من جدول األعمال املعنون     
اجملموعات اإلقليمية على التوصل إىل اتفاق مبكر كيما ُتجرى االنتخابات          

  يف اجللسة العامة االفتتاحية؛
 يعتمد فيها فريق    ،يونيه/ حزيران ١١يوم اجلمعة    ُتعقدجلسة عامة ختامية،      )ب(

  .االلتزامات اإلضافية االستنتاجات ومشروع تقريره عن الدورة

__________ 

 .FCCC/KP/AWG/2010/4 لوثيقةا )٢(
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األطراف باملناقشات اليت دارت أثناء الدورة احلادية عـشرة         ر  ويود الرئيس أن يذكِّ     -٦
الدورة الثانيـة   لفريق االلتزامات اإلضافية بشأن إمكانية االنتقال إىل فريق اتصال واحد أثناء            

القـوي  التأييد ورغم . مجيع القضايا املوضوعيةدفع العمل قُُدماً بشأن   عشرة للفريق من أجل     
على استعداد للموافقة علـى هـذا       مجيعها  الذي حظي به هذا اخليار، فإن األطراف مل تكن          

انية عشرة، ويود الرئيس أن يقترح أن ينشئ فريق االلتزامات اإلضافية، يف الدورة الث       . الترتيب
.  املتعلق هبـا   أفرقة اتصال ملعاجلة تلك القضايا اليت ال تزال حباجة إىل وقت للنهوض بالعمل            

وسيتم هذا الترتيب وفقاً حملور تركيز العمل اليت اتفق عليه فريق االلتزامات اإلضافية يف دورته        
تقال إىل فريـق    ويود الرئيس أن يقترح كذلك أن تنظر األطراف يف خيار االن          . احلادية عشرة 

  .اتصال واحد اعتبارا من الدورة الثالثة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية
ويقترح الرئيس إنشاء أفرقة اتصال معنية باملسألتني التاليتني، مع مراعاة ما متّ التوصل            -٧

  :إليه يف الدورة التاسعة املستأنفة من اتفاق بشأن الوقت املخصص لكل فريق
نبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق         جدول خفض اال    )أ(

  .وإسهام هذه األطراف يف هذا اجلدولككل األول 
  .مسائل أخرى  )ب(

أعاله مـن حيـث     ) أ(٧وسُتعطى األولوية لفريق االتصال املشار إليه يف الفقرة           - ٨
ى قـدر   وعلى حنو ما اُتفق عليه يف الدورة التاسعة املـستأنفة، سـُتجر           . ختصيص الوقت 

املستطاع مناقشات بشأن استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة بـالتوازي           
  .مع اجتماعات هذا الفريق

العمـل  از  وسُيجري الرئيس مشاورات مع الوفود بشأن الترتيبات الالزمة إلجن          - ٩
صال معين  فريق ات إنشاء  ، واحلاجة إىل    )أدناه) ج(١٥انظر الفقرة   (بشأن النتائج احملتملة    

  .باملسائل القانونية

  الوثائق املُعدَّة للدورة  - باء  
تيـسري  لطلب فريق االلتزامات اإلضافية يف دورته احلادية عشرة إىل رئيسه إعداد وثائق               -١٠

 ما أجنـزه    املفاوضات مستندا إىل مرفق تقرير فريق االلتزامات اإلضافية عن دورته العاشرة، مراعياً           
ع األطراف من عمل وما اعتمده من مقررات يف دورته اخلامسة استناداً إىل             اجتما/مؤمتر األطراف 

  :وتشمل هذه الوثائق ما يلي .)٣(تقرير فريق االلتزامات اإلضافية عن دورته العاشرة
  ؛FCCC/KP/AWG/2010/6 الوثيقة بوصفهامذكرة متهيدية صدرت   )أ(  
  :اإلضافات اخلمس التالية  )ب(  

__________ 

 ).أ(٢٧، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/3الوثيقة  )٣(



FCCC/KP/AWG/2010/5 

GE.10-60812 4 

اليت تتضمن نـص    ) FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1 (١اإلضافة   '١'
على بروتوكـول    إدخاهلا   مشروع مقرر بشأن التعديالت املقترح    

   من الربوتوكول؛ ٣ من املادة ٩كيوتو عمالً بالفقرة 
اليت تتضمن نـص    ) FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.2 (٢اإلضافة   '٢'

دام األراضـي وتغـيري اسـتخدام       ـرر بشأن استخ  ـمشروع مق 
  األراضي واحلراجة؛ 

اليت تتضمن نـص     )FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.3( ٣ضافة  اإل '٣'
ات القائمـة   ـات واآللي ـار باالنبعاث ـمشروع مقرر بشأن االجت   

  على املشاريع؛
اليت تتـضمن نـص      )FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.4 (٤اإلضافة   '٤'

مشروع مقرر بشأن غازات الدفيئة والقطاعات وفئـات املـصادر؛          
ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثـات     والقياسات املوحَّدة حلساب مكافئ     

البشرية املنشأ حبسب املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع؛ وغري         
  ذلك من القضايا املنهجية؛

اليت تتضمن نـص     )FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.5 (٥اإلضافة   '٥'
مشروع مقرر بشأن النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتـائج البيئيـة           

، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكـن أن          واالقتصادية واالجتماعية 
تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنـهجيات املتاحـة         

  .لألطراف املدرجة يف املرفق األول
 من األمانة إعـداد      أيضاً،  يف دورته احلادية عشرة    ،وطلب فريق االلتزامات اإلضافية     -١١
  :تني التاليتنيقيالوث

ة ُتجمَّع فيها التعهدات خبفض االنبعاثات وما يتصل هبا من افتراضات،           ورق  )أ(
املقدمة من األطراف حىت اآلن، مع بيان ختفيضات االنبعاثـات املرتبطـة            

  ؛FCCC/KP/AWG/2010/INF.1وهذه الوثيقة حتمل الرمز  ؛)٤(بذلك
إىل ورقة تقنية تعرض القضايا املتصلة بتحويل التعهدات خبفض االنبعاثات            )ب(

وهذه الوثيقة حتمل الرمـز      ؛)٥( وخفضها أهداف كمية لتحديد االنبعاثات   
FCCC/TP/2010/2.  

 أعاله االستفادة مـن وثـائق       ٧وينبغي جلميع أفرقة االتصال املشار إليها يف الفقرة           -١٢
نـصوص   تيسري املفاوضات هبدف التوصل إىل اتفاق بشأن مجيع اخليارات املتاحة يف إطـار            

__________ 

 ).أ(٢٨، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/3الوثيقة  )٤(
 ).ب(٢٨، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/3الوثيقة  )٥(
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وقال الرئيس إنـه    . ا تعذر ذلك ينبغي لألفرقة السعي إىل تبسيط هذه اخليارات         املشاريع، وإذ 
اخليارات اليت تعذر الوصول إىل اتفـاق       تلك  يود أيضاً أن يطلب إىل أفرقة االتصال أن حتدد          

  .مستقبالًبشأهنا بغية مناقشة كيفية النظر فيها 

  مقترحات بشأن اجلدول الزمين لتناول القضايا  - جيم  
 تقدما كبريا يف عمله بشأن      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ق فريق االلتزامات اإلضافية يف عامي       حق  -١٣

ويف حاالت كثرية، وصل التقدم الذي أحرزه الفريـق يف عملـه إىل             . مجيع القضايا قيد النظر   
ومع ذلك، فإن نصوص مشاريع     . اخلياراتأفضل  مرحلة تستوجب اختاذ قرار سياسي الختيار       

ئق ال تزال تتضمن جماالت عدة تتطلب مزيدا من العمـل لتوضـيح             املقررات الواردة يف الوثا   
وينبغي أن يكون هدف العمل املوضوعي أثنـاء        . الفصل فيها أو  /اخليارات املتاحة وحتديدها و   

ا إىل احلد الذي ال ميكن معه القيام        ـع القضاي ـإحراز تقدم بشأن مجي   هو  الدورة الثانية عشرة    
وبعبارة أخرى، فإن   . ُيقّدم مزيد من التوجيه السياسي    إىل أن    التقين/مبزيد من العمل املوضوعي   

الرئيس يود أن يقترح على األطراف أن تكون مستعدة لتسوية أكرب عدد ممكن مـن القـضايا                 
  .كل فريق اتصال على حدةُيفصل فيها ضمن وحتديد اخليارات اليت ال ميكن أن 

ألطراف املدرجة يف املرفـق  وسيظل جدول خفض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه ا         -١٤
ويـدرك الـرئيس أن     . يف صلب عمل فريق االلتزامات اإلضافية     ) ما يسمى باألرقام  (األول  

االلتزامات اإلضافية لألطراف صوص املناقشات بشأن األرقام أمر حموري للتوصل إىل اتفاق خب
معاجلـة   منطاف  يف هناية امل  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، وأنه، ال بد           

ر ويود الرئيس أن يذكِّ   . على أساس عالقتها هبذه القضية    الفصل فيها   مجيع القضايا األخرى و   
الوفود بعدم إحراز تقدم يف هذه املناقشات، وُيعزى ذلك يف جزء منه إىل ارتباطها بغريها من                

ملـضي  من أجل ا  ،  ويود الرئيس أن يقترح   . القضايا اليت ينظر فيها فريق االلتزامات اإلضافية      
تعلق جبدول خفض االنبعاثـات     تألطراف اهتمامها ملسائل حمددة     ا، أن تويل    قُُدماًباملناقشات  

ويتعني على فريق   . اإلمجالية والفردية الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول          
يف شار إليهما   يقتني امل هذه القضية االستفادة من الوث    معاجلة  االتصال الذي أنشئ للعمل على      

وقت املخصص لفريق االتصال هذا     تكرس  وميكن، على وجه اخلصوص،     .  أعاله ١١الفقرة  
  :أثناء الدورة الثانية عشرة للقيام مبا يلي

اخليارات لسنة األساس وطول فترة االلتزام، إضافة إىل فهم أثر اختيار حصر   )أ(
  ؛أفضل اخليارات

سيما كيفية    خبفض االنبعاثات، وال   مناقشة أحدث املعلومات عن التعهدات      )ب(
  خلطوات املقبلة؛البت يف ارفع مستوى طموح هذه التعهدات، و

حتويل التعهدات إىل أهداف كميـة لتحديـد        قُُدماً بشأن   املناقشات  دفع    )ج(
  بغية حتديد اخليارات ذات الصلة باملوضوع؛وخفضها االنبعاثات 
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ات اليت حتققـت حـىت اآلن       الشروع يف مناقشات بشأن اجلهود واإلجناز       )د(
  .وذلك هبدف حتديد خيارات التعامل مع هذه القضية

القضايا األخرى الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل، مع إيالء االهتمام     البت يف   وال بد من      -١٥
الواجب لتحسني السالمة البيئية لربوتوكول كيوتو قبل أن يتخذ فريق االلتزامـات اإلضـافية              

التفاق على االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب          اخلطوات النهائية ل  
ومن املرجح أن حتتاج عدة خيارات متعلقة بقضايا أخرى إىل النظر فيهـا             . بروتوكول كيوتو 

وإذ يأخذ الرئيس هذا األمر يف االعتبار، فهو يقترح مـا           . واالتفاق بشأهنا وبشأن قضية األرقام    
  : أخرى أثناء الدورة الثانية عشرة لفريق االلتزامات اإلضافيةيلي للنظر يف قضايا

فيما خيص استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، ميكـن            )أ(
للفريق أن يضع اللمسات األخرية على القواعد والطرائق الالزمة حلـساب           

 من بروتوكول كيوتـو وأن      ٣ من املادة    ٤إدارة األحراج مبوجب الفقرة     
نـشطة  األلألنشطة، مبا فيهـا     ت يف مسألة الطابع الطوعي أو اإللزامي        يب
  ؛٣ من املادة ٤ديدة مبوجب الفقرة اجل

فيما خيص االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على املـشاريع والقـضايا             )ب(
الرئيس أن نص مشروع املقرر بشأن هذه القضايا مـصاغٌ          يرى  املنهجية،  

لـيعكس وجهـات نظـر      حمددة بوضوح   ات  بصورة جيدة وشامل خليار   
أن تتوصل األطراف إىل اتفاق بشأن أكرب عدد        الرئيس  ويقترح  . األطراف

ممكن من هذه القضايا يف هذه الدورة وأن جيري النظر فيما إذا كانت هناك           
حاجة إىل تناول القضايا العالقة إىل جانب إجراء املناقشة بشأن األرقام يف            

نشأ اعتبارا من الدورة الثالثـة عـشرة لفريـق          إطار فريق اتصال واحد يُ    
  االلتزامات اإلضافية؛

الرئيس أن الفريق توصل إىل اتفاق بشأن       يالحظ  فيما خيص النتائج احملتملة،       )ج(
الـرئيس  وسـُيجري   . شروع، باستثناء فقرة واحدة   املمعظم فقرات نص    

صل إىل  مشاورات مع األطراف أثناء الدورة الثانية عشرة بشأن كيفية التو         
إمكانية تسوية األطراف   مدى  هذه الفقرة املتبقية، مبا يف ذلك       حول  اتفاق  

  املعنية هلذه القضية بشكل غري رمسي أثناء الدورة؛
  .يف أي قضايا أخرى يف مرحلة الحقةن ُينظر ئيس أن يقترح أأخرياً، يود الر  )د(

اف إىل مسألة حتديد التقدم     انتباه األطر لفت  لرئيس أن ي  يود ا وفيما يتعلق مبسألة أعم،       -١٦
ويود الرئيس أن يقترح تركيـز املفاوضـات علـى          . احملرز وتوافق اآلراء مع تقدم املفاوضات     

الوثائق، وأن ُيبيَّن التقدم احملرز، إذا متت املوافقة على ذلك، يف التنقيحات املدخلة على وثـائق                
  . ما متليه الضرورة فقطاالستنتاجات يف حدودوينبغي التفاوض بشأن . تيسري املفاوضات

        


