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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  لتزامات اإلضافية لألطرافالفريق العامل املخصص املعين باال
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الثانية عشرةالدورة 
  ٢٠١٠ يونيه/ حزيران١١-١بون، 
   املؤقتاألعمال من جدول ٣البند 

  النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة 
  يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  وثائق أُعّدت لتيسري املفاوضات بني األطراف    

  * من الرئيسمذكرة    

  إضافة    

 ذلك يف النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا    
اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب علـى األدوات والـسياسات والتـدابري             

  واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول
هذه اإلضافة هي نص مشروع مقرر بشأن النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية               

ليت ميكـن أن تترتـب علـى األدوات    مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اواالقتصادية واالجتماعية،  
، كي ينظر يف هذا     والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول        

لتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق        الفريق العامل املخصص املعين باال    املشروع  
 عداد نّص مشروع املقرر وفقاً    ومتّ إ . الثانية عشرة  يف دورته    األول مبوجب بروتوكول كيوتو   

   .FCCC/KP/AWG/2010/3 من الوثيقة) أ(٢٧للفقرة 
__________ 

قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لتقدميها بسبب قصر املدة الفاصلة بني الدورتني احلادية عشرة والثانية                  *  
ل مبوجـب   عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األو             

  .بروتوكول كيوتو
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   ٥-م أإ/- مشروع املقرر    

النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك     
  التبعية، اليت ميكن أن تترتب علـى األدوات والـسياسات والتـدابري            راآلثا

  ت املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األولواملنهجيا
 ما يضطلع به الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية            أن  إىل إذ يشري   

لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو من عمـل بـشأن النظـر يف                
ا يف ذلك اآلثار التبعيـة، الـيت        املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مب      

ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف            
 من  ٣ينبغي أن يسترشد ويستنري بالفقرة      ) ُيشار إليها فيما يلي بالنتائج احملتملة     (املرفق األول   

واألحكام واملبـادئ ذات الـصلة       من بروتوكول كيوتو،     ٣ من املادة    ١٤ والفقرة   ٢املادة  
  لالتفاقية، وأفضل املعلومات العلمية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية املتاحة، 

 أن ما يضطلع به الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـافية             وإذ يؤكد   
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو من عمل ينبغـي أن يـسترشد               

   منها،٢باهلدف النهائي لالتفاقية، كما ورد يف املادة 
 ١-م أإ/١٥ أن إطاراً للنظر يف النتائج احملتملة قد ُوضع مبوجب املقررات      وإذ يالحظ   

  ، ١-م أإ/٣١ و١-م أإ/٢٧و
 أن العمل اإلضايف املتعلق هبذه املسألة ينبغـي، وفقـاً لألحكـام             وإذ يالحظ أيضاً    

لة يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو، أن يـستند إىل املقـررات ذات           واملبادئ واملواد ذات الص   
الصلة ملؤمتر األطراف وملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،     
وإىل األعمال اجلارية ضمن اهليئات األخرى ويف إطار العمليات األخرى مبوجب االتفاقيـة             

ظ على هنج يتسق مع األعمال األخرى اجلاريـة يف          وبروتوكول كيوتو، وذلك هبدف احلفا    
  إطار عملية االتفاقية،

 أن السعي للتقليل إىل أدىن حد من التأثريات الضارة لـسياسات            وإذ يالحظ كذلك    
  وتدابري التخفيف هو هاجس مشترك للبلدان النامية والبلدان املتقدمة على حد سواء، 

 أن سياسات وتدابري التخفيف ميكن أن تسفر عـن نتـائج إجيابيــة              وإذ يالحظ   
  وأخرى سلبية،

 أن العمل املتعلق بالنظر يف النتائج احملتملة ينبغي أن يركز على            وإذ يالحظ أيضاً    
التقليل إىل أدىن حد من النتائج احملتملة السلبية بالنسبة إىل األطراف، وال سيما البلـدان               

  النامية األطراف،
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   التحديات املطروحة يف توقع النتائج احملتملة وعزوها وحتديدها كمياً،ذ يالحظوإ  
 من  ١٤ والفقرة   ٢ من املادة    ٣ من االتفاقية يف تنفيذ الفقرة       ٣ أمهية املادة    وإذ يؤكد   

   من بروتوكول كيوتو، ٣املادة 
األطراف  أن العمل املتعلق بالنتائج احملتملة ينبغي أن يستفيد من جتارب            وإذ يالحظ   

والعرب املستخلصة، وينبغي أن يأخذ يف االعتبار دور السياسات والتدابري الوطنية وينبغـي أن              
  يراعي كالً من النتائج السلبية واإلجيابية احملتملة،

 أن النتائج احملتملة ميكن أن تتأثر بالقـدرة املؤسـسية واإلطـار             وإذ يالحظ أيضاً    
  املرفق األول لالتفاقية،التنظيمي يف األطراف غري املدرجة يف 

 األطراف املدرجة يف املرفق األول على دعم اجلهـود الـيت تبـذهلا              حيث  -١  
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف تعزيز تلك القدرات واألطر يف هذا الصدد؛

 ملحوظةبوجود حاجة إىل تعميق فهم النتائج احملتملة وأي تأثريات          يعترف    -٢  
  :يقه بوسائل شىت منهاوأن ذلك ميكن حتق

أن تقدم مجيع األطراف، بصورة منتظمة ومنهجية، معلومات مكتملة قدر            )أ(
 للسياسات والتدابري، خاصة من     وامللحوظةاإلمكان، عن التأثريات احملتملة     

  خالل البالغات الوطنية، وأن تستعرض هذه املعلومات بصفة منتظمة؛
 الدولية ذات الصلة، يف مجلة جهات أن جتري املؤسسات الوطنية واملنظمات  )ب(

  ؛امللحوظةأخرى، تقييماً للنتائج احملتملة والتأثريات 
املعلومات املستمدة من األعمال اليت تضطلع هبا هيئـات أخـرى تابعـة               )ج(

  لالتفاقية اليت ميكن أن تكون مفيدة يف النظر يف النتائج احملتملة؛
 على وضع سياساهتا وتـدابريها       األطراف املدرجة يف املرفق األول     يشّجع  -٣  

 من بروتوكول كيوتو ملساعدهتا يف السعي لتنفيذ هذه السياسات والتـدابري            ٢مبوجب املادة   
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣متاشياً مع الفقرة 

  ٤-    
  : ١اخليار   
ألطراف من خالهلا اإلبالغ عن تـأثريات       ُتبلغ ا  أن ينشئ حمفال دائماً كوسيلة       يقرر  

نتائج السياسات والتدابري؛ ومن شأن ذلك أن يوفر حيزاً مشتركاً ميكن فيه لألطـراف أن               و
تقدم معلومات عن احتياجاهتا وشواغلها احملددة فيما يتعلق هبذه النتائج، وأن حتـدد الـسبل        

 نتائج هذه السياسات والتدابري اليت تعتمدها األطراف         تأثري الكفيلة بالتقليل إىل أدىن حد من     
  رجة يف املرفق األول على األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛املد
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  :٢اخليار   
البالغـات الوطنيـة،    أن تستخدم األطراف القنوات املوجودة مبا يف ذلـك           يقرر  

 واالحتياجات والشواغل احملـددة فيمـا يتعلـق بالنتـائج           امللحوظةواإلبالغ عن التأثريات    
  . قتصادية املترتبة على إجراءات التخفيف اليت تتخذها األطرافاالجتماعية والبيئية واال

        


