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  مات اإلضافية لألطرافاالفريق العامل املخصص املعين بااللتز
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٠أغسطس / آب٦-٢بون 
  مال املؤقت من جدول األع٣البند 

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

االعتبارات القانونية املتعلقة حبدوث فجوة حمتملة بني فتـرة االلتـزام               
  األوىل وفترة االلتزام الالحقة

  *مذكرة مقدمة من األمانة    
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  مقدمة  - أوالً

  لواليةا  -ألف   
ة يف املرفق طلب الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرج  -١

يف دورته الثانيـة عـشرة إىل       ) فريق االلتزامات اإلضافية  (األول مبوجب بروتوكول كيوتو     
ق يف دورته الثالثة عشرة لينظر فيها، على تتنـاول          ـرض على الفري  ـاألمانة أن ُتعّد ورقة ُتع    

  :فيها ما يلي
رحـات  حتديد واستطالع مجيع اخليارات القانونية املتاحة، مبـا فيهـا مقت            )أ(  

، الرامية إىل ضمان FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1األطراف، ومن مجلتها ما ورد يف الوثيقة        
  عدم حصول فجوة بني فترة االلتزام األوىل وفترة االلتزام الالحقة؛

حتديد النتائج واالنعكاسات القانونية إلمكانية حدوث فجوة بـني فتـرة             )ب(  
  .)١(االلتزام األوىل وفترة االلتزام الالحقة

  نطاق املذكرة  -باء   
 أعاله، وهـي    ١أُعّدت هذه الوثيقة استجابة للوالية اليت ورد وصفها يف الفقرة             - ٢

وتتضمن الوثيقة مقدِّمة وثالثـة     . تقتصر على حتليل قانوين للمسائل احملددة يف تلك الوالية        
  .فصول موضوعية

تزام األوىل وفترة االلتـزام     وال يشمل نطاق هذه الورقة النظَر يف فجوة بني فترة االل            -٣
  . الالحقة تكون ناجتة عن ظروف غري تلك الوارد بياهنا يف الفصل الثاين

اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات             -جيم   
  اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو 

امات اإلضافية يف النظر يف املعلومات الواردة يف هذه الوثيقـة           قد يرغب فريق االلتز     -٤
هبدف حتديد اخلطوات املقبلة يف سياق حتليل اجلوانب القانونية لبدء نفاذ التعديالت املقتـرح              

، وذلك بقصد جتنب حـدوث      ٣ من مادته    ٩إدخاهلا على بروتوكول كيوتو مبوجب الفقرة       
  . وبداية فترة االلتزام الالحقةفجوة بني هناية فترة االلتزام األوىل 

__________ 

 .٣٢، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/7الوثيقة  )١(
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  إمكانية وجود فجوة بني فترة االلتزام األوىل وفترة االلتزام الالحقة  - ثانياً  
 من بروتوكول كيوتو، تعتمد تعديالت املرفق باء ويبدأ         ٢١ من املادة    ٧ للفقرة   وفقاً  -٥

وكول كيوتو واملرفق   ويبدأ نفاذ تعديالت بروت   . )٢(٢٠نفاذها مبوجب اإلجراء احملدد يف املادة       
الباء بالنسبة إىل األطراف اليت قبلتها يف اليوم التسعني التايل لتاريخ استالم الوديع صك القبول          

  .)٣(من عدد أطراف ال يقل عن ثالثة أرباع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ١وقد بدأت فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو يف           -٦
 كانون ١ولكي تبدأ فترة االلتزام الالحقة يف . ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١ستنتهي يف و

 مـن   ٩، جيب أن يبدأ نفاذ تعديالت بروتوكول كيوتو مبوجب الفقـرة            ٢٠١٣يناير  /الثاين
  :ولتحقيق هذا الشرط.  يف هذا التاريخ أو قبله٣مادته 

ـ           )أ(   اع األطـراف يف    سيتعني على مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتم
أن يعتمد هذه التعديالت يف دورتيه      ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   

  السادسة أو السابعة؛
سيكون من الالزم أن يتلقى الوديع صكوك القبول مـن ثالثـة أربـاع                )ب(  

ويف ضـوء   . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣األطراف يف بروتوكول كيوتو يف موعد أقصاه        
 ١٤٣، سيكون من الالزم أن استيفاء هذا الشرط يف          )٤(د احلايل ألطراف بروتوكول كيوتو    العد

  .صك قبول للتعديالت املدخلة
وإذا ما اعتمدت تعديالت بروتوكـول كيوتـو يف الـدورة الـسادسة ملـؤمتر                 - ٧

. اجتماع األطراف، لن يبقى سوى أقل من سنتني لدخول التعديالت حيز النفاذ           /األطراف
.  اعتمدت يف الدورة السابعة، فلن يبقى سوى أقل من سنة واحدة لكي يبدأ نفاذها              أما إذا 

ومن املرجح أن عمليات التصديق الداخلي ستشمل عرض التعديالت اليت اعتمدها مـؤمتر             
 اجتماع األطراف على اهليئات التشريعية الوطنية، وهو إجراء قد يتطلب وقتـاً           /األطراف
ات أن تؤدي إىل وجود فاصل زمين بني اعتماد قرار بتعديل           ومن شأن هذه اإلجراء   . طويالً

وإذا مل يؤخذ بأي مـن      . بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك املرفق باء، وبدء نفاذ التعديالت         
 كـانون   ١اخليارات احملددة يف الفصل الثالث، فمن شأن تأخر بدء النفاذ إىل مـا بعـد                

اية فترة االلتزام األوىل وبدايـة فتـرة         أن يؤدي إىل وجود فجوة بني هن       ٢٠١٣يناير  /الثاين
  .االلتزام الالحقة

__________ 

 .ات اعتماد تعديالت بروتوكول كيوتو وبدء نفاذها أيضا إجراء٢٠تبني املادة  )٢(
 . من بروتوكول كيوتو٢٠ من املادة ٤الفقرة  )٣(
 . طرفا١٩٠ً بلغ عدد أطراف بروتوكول كيوتو ٢٠١٠يوليه / متوز٢٠يف  )٤(
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اخليارات القانونية املتاحة لضمان عدم حدوث فجوة بني فترة االلتزام            - ثالثاً  
  األوىل وفترة االلتزام الالحقة

   من بروتوكول كيوتو٢١ و٢٠تعديل املادتني   -ألف   
 ٥اء، كما ذُكـر يف الفقـرة   يتطلب بدء نفاذ تعديالت بروتوكول كيوتو ومرفقه ب   -٨

لكن مثة إجراءات بديلة كما يف معاهدات أخرى من         . )٥(‘قبول صريح ‘أعاله، إعمال إجراء    
  :شأهنا أن تتيح تعجيل بدء نفاذ التعديالت، ومنها مثال

أو القبول الضمين الذي يبدأ مبوجبه نفاذ تعديل ما بعد          ‘ االنسحاب‘جراء  إ  )أ(  
رت الوديع بأنه   ـق باألطراف اليت أخط   ـده، ما عدا فيما يتعل    اـمرور مدة معينة على اعتم    

  ؛)٦(ال ميكنها قبول التعديل
إجراء القبول الصريح الذي يتطلب عددا أقل من إيداعات صكوك القبول             )ب(  

  ؛)٧(لكي يبدأ نفاذ التعديل
اإلجراء املختلط، الذي جيمع بني إجراء االنسحاب أو القبول الـضمين             )ج(  

ول الصريح بإتاحته للطرف أن خيتار أحد اإلجراءين عندما يودع صك قبولـه             وإجراء القب 
  ؛)٨(لدى الوديع

إجراء التسوية، الذي يتيح تسوية مرفقات اتفاق ما عن طريـق مقـررات               )د(  
تتخذها هيئة اتفاقية أو بروتوكول، وهي تسوية تصبح ملزمة لألطراف يف تـاريخ حيـدده               

  .)٩(اقية أو بروتوكوال أو مقرراالصك ذو الصلة الذي قد يكون اتف

__________ 

 .أي أن الدولة ال تصبح ملزمة بالتعديل إال إذا أمتت إجراء تصديق وأودعت صك قبول لدى الوديع )٥(
املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عـن        ١٩٩٨لعام  اتفاقية روتردام    من   ٢٢ملادة   من ا  ٣مثال، الفقرة    )٦(

؛ ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٤، مبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية علم على مواد كيميائية
2244 U.N.T.S. 33738؛ I.L.M.1 . 

الربيـة   االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات    ب لقة املتع ١٩٧٣ عام   اتفاقيةمثال، املادة السابعة عشرة من       )٧(
 .I.L.M. 1085 12؛ U.N.T.S. 243 993؛ ١٩٧٥يوليه / متوز١، نقراضالاملهددة با

، ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٧،   املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة    ٢٠٠١ستوكهومل لعام   اتفاقية   من   ٢٢مثال، املادة    )٨(
2256 U.N.T.S. 119 40؛ I.L.M. 532. 

 من بروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقـة  ٢ من املادة ٩يرد مثال على هذا اإلجراء يف الفقرة      )٩(
، ومبوجبها جيوز لألطراف اعتماد تعديالت بتوافق اآلراء أو )I.L.M.1541 26؛ U.N.T.S.3 1522(األوزون 

بروتوكـول   مـن    ١٣ من املادة    ٦ثل يف الفقرة     هنج مما  ويرد.  تكون ملزمة جلميع األطراف    بأغلبية الثلثني 
الـتحمض واختـام امليـاه       املتعلق باحلد مـن    ، للتلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود      ١٩٧٩اتفاقية عام   

 ).U.N.T.S. 80 2319 (باملغذيات وطبقة األوزون األرضية
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وال يتطلب إجراء االنسحاب أو إجراء التسوية عملية تصديق رمسي على الـصعيد               -٩
الدويل، لكن األطراف حتتاج مع ذلك إىل التأكد من أن تشريعها الداخلي يكفـل اإلنفـاذ                

 من أحكام   وميكن تطبيق إجراءات تعديل شىت على أنواع خمتلفة       . الكامل للتعديل أو التسوية   
فيمكن مثال تطبيق إجراء االنسحاب أو القبول الضمين على املرفقات، يف حـني         . معاهدة ما 

  .ميكن حصر تطبيق إجراء القبول الصريح على نص املعاهدة
 ٢٠ومن أجل تطبيق أحد اخليارات املذكورة أعاله، سيتطلب األمر تعديل املادتني              -١٠
إجراء بدء نفاذ تعديالت املرفق بـاء وتعـديالت    من بروتوكول كيوتو من أجل تغيري     ٢١و

وهلذه الغايـة، ونظـرا إىل أن هـذه         . بروتوكول كيوتو ذات الصلة وتلك الناجتة عن ذلك       
 املتعلقة ببدء النفاذ، فهذا خيار لن       ٢٠التعديالت ستكون مرهونة باألحكام الراهنة من املادة        

األوىل وبداية فترة االلتزام الالحقة، لكنـه       يكون مفيدا يف جتنب فجوة بني هناية فترة االلتزام          
وعالوة على ذلك، فمـا دامـت       . سيكون أكثر وجاهة فيما يتصل بفترات االلتزام الالحقة       

 لن تنطبق إال على األطراف اليت أودعت صكوك قبوهلا          ٢٠التعديالت املعتمدة مبوجب املادة     
دي إىل وضـع تنطبـق فيـه        للتعديل، فإن تعديل أحكام بدء نفاذ بروتوكول كيوتو قد تؤ         

  .إجراءات بدء النفاذ اجلديدة على أطراف دون غريها
أما فيما يتعلق بتعديالت املرفق باء، فقد اقُترح إدخال عدة تغيريات علـى إجـراء                 -١١

  :ومن بني املقترحات احملددة املتعلقة بإجراءات تعديل املرفق باء ما يلي. )١٠(التعديل
توكول كيوتو إلتاحة اعتماد تغيريات ُتدخل على        من برو  ٢١تعديل املادة     )أ(  

. قة اخلطية لألطراف املعنية ، بشرط حصول املواف   ٢١ من املادة    ٤ و ٣ للفقرتني   وفقاًاملرفق باء   
 نفاذ هذه التعديالت فيما يتعلق جبميع األطراف بعد مرور ستة أشـهر علـى تـاريخ           أويبد

 تكون أخطرت الوديع خطيا يف غـضون  اإلخطار الصادر عن الوديع، باستثناء األطراف اليت      
  .)١١(تلك املدة بعدم قبوهلا للتعديل

 من بروتوكول كيوتو إلتاحة اعتماد تغيريات ُتدخل على         ٢١تعديل املادة     )ب(  
 النفاذ فيمـا    أطية من الطرف املعين، على أن يبد      املرفق باء بتوافق اآلراء، وحبصول موافقة خ      

 أشهر عن تاريخ اإلخطار املوجه من الوديع إىل هـذه           يتعلق جبميع األطراف بعد مرور ستة     
  .)١٢(األطراف لإلخبار عن اعتماد التعديل املدخل على املرفق

 من بروتوكول كيوتو إلتاحة اعتماد تعديالت املرفق البـاء          ٩تعديل املادة     )ج(  
اجتماع األطراف بأغلبية أربعة أمخاس األصوات، وذلـك بعـد          /من جانب مؤمتر األطراف   

ويبدأ نفاذ هذه التعديالت بعد مـرور       . فاد مجيع اجلهود للتوصل إىل اتفاق بتوافق اآلراء       استن
__________ 

 .FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1 و FCCC/KP/AWG/2009/Misc.6انظر على سبيل املثال الوثيقتني )١٠(
 .١٠، الصفحة FCCC/KP/AWG/2009/Misc.6انظر الوثيقة  )١١(
 ".٢١املادة "، الفرع ميم من FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1انظر الوثيقة  )١٢(
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اجتماع األطراف خالف ذلك باالقتران /ستة أشهر على اعتمادها، ما مل يقرر مؤمتر األطراف 
  .)١٣(مع اعتماد التعديل

زام الحقة مبوجب    مقترح يتمثل يف ربط تطبيق االلتزامات املتعلقة بفترة الت         أيضاًوقُدم    -١٢
  .)١٤( من بروتوكول كيوتو بتاريخ بدء نفاذ اتفاق جديد مبوجب االتفاقية٣ من املادة ١الفقرة 
وميكن إدخال تغيريات على هذه اخليارات، ومن ذلك مثال ما يتعلق باألغلبيـة يف                -١٣

 التصويت، أو بضرورة احلصول على موافقة خطية من الطرف املعين، أو باخليـار املخـتلط              
وفضال . )١٥(الذي جييز لألطراف اختيار استخدام إجراء التصديق احلايل أو إجراء االنسحاب          

عن ذلك، ميكن اعتماد تعديالت إجرائية حتسبا لتعديالت موضوعية، حيث ميكن مثال اعتماد      
اجتماع األطـراف توقعـا     /تعديالت إجرائية مبسطة خالل الدورة السادسة ملؤمتر األطراف       

نفاذ يف الوقت املناسب حبيث يتسىن تطبيق أية تعديالت موضوعية تعتمـد يف             لدخوهلا حيز ال  
وعالوة على ذلك، من املمكـن تـصور        . اجتماع األطراف /الدورة السابعة ملؤمتر األطراف   

تداخل بني مسألة األغلبية املطلوبة يف التصويت، وموافقة الطرف املعين، ونوع إجراء بـدء              
ني بدء النفاذ املعجل وحفظ سيادة دولة ما يف اختاذ قرار إلـزام             النفاذ، توخيا إلجياد توازن ب    

  .نفسها بالتعديل
وقد تتطلب التعديالت املدخلة على بروتوكول كيوتو إدخـال تعـديالت تابعـة               -١٤

 أحكامـا   ٣ من املـادة     ٧ والفقرة   ٣ من املادة    ١فعلى سبيل املثال، تتضمن الفقرة      . أخرى
 ‘توحيـد ‘وبالتايل، فأي هنج يسعى إىل      . الواردة يف املرفق باء   تنفيذية تنطبق على االلتزامات     

 تناول مسألة بدء نفاذ التعديالت ذات الصلة أيضاًبدء نفاذ تعديالت املرفق باء سوف يتطلب 
وسوف تنطبق الطائفة نفسها من     . أو التعديالت التابعة الالزم إدخاهلا على بروتوكول كيوتو       

ياهنا سابقا على بدء نفاذ هذه التعديالت التابعة املدخلة علـى           اخليارات اإلجرائية اليت ورد ب    
  .بروتوكول كيوتو

__________ 

التصويت باألغلبية وبـدء النفـاذ      : بند اختياري "، الفرع الم،    FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1الوثيقة   )١٣(
 من الفرع ذاته، تصبح املوافقة اخلطيـة        ٣ا البند مقترنا بالفقرة     لكن يشار إىل أنه يف حالة قراءة هذ       ". سريعاً

 . تعديالت املرفق باءللطرف املعين مطلوبة العتماد
يتنـاول هـذا    ".  مكررا ثانيا  ١، الفقرة   ٣املادة  "، الفرع جيم،    FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1الوثيقة   )١٤(

 .املقترح اعتماد اتفاق جديد مبوجب االتفاقية
 .٩، الصفحة FCCC/KP/AWG/2009/Misc.6الوثيقة  )١٥(
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  كول كيوتووالتطبيق املؤقت لتعديل بروت  -باء   
على التطبيق املؤقت ملعاهدة ما      )١٦( لقانون املعاهدات  ١٩٦٩تنص اتفاقية فيينا لعام       -١٥

  : اليت تنص على ما يلي٢٥يف مادهتا 
  :يطبق جزء منها بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيز النفاذ إذاتطبق املعاهدة أو   -١  
  نصت املعاهدة ذاهتا على ذلك؛ أو  )أ(  
  ؛اتفقت الدول املتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى  )ب(  
ما مل تنص املعاهدة على حكم خمالف أو ما مل تكن الدول املتفاوضة قـد                 -٢

ة أو جلـزء مـن      اتفقت على إجراء خمالف، ينتهي التطبيق املؤقت للمعاهد       
املعاهدة بالنسبة إىل دولة ما إذا قامت تلك الدولة بإخطار الدول اليت تطبق             

  .عليها املعاهدة بصورة مؤقتة بنيتها بأال تصبح طرفا يف املعاهدة
وقد اسُتخدم التطبيق املؤقت ألغراض منها منع الفجـوات القانونيـة بـني نظـم            -١٦

ما هو متعلق باتفاقات الـسلع، كاالتفـاق الـدويل           ة، ومن ذلك مثالً   ـاملعاهدات املتتالي 
  .)١٧(لألخشاب املدارية

ُتطبَّق العديد من االتفاقات الدولية على أساس مؤقت، األمر الذي يتيح سوابق تكفل    -١٧
وجود مرونة يف تصميم أساليب للتطبيق املؤقت فيما يتعلق بالتوقيت، والنطاق، ونفاذ التطبيق       

تفاق املتعلق بتنفيذ اجلزء احلادي عشر من اتفاقية األمم املتحدة لقانون          فمثال، يتيح اال  . املؤقت
؛ يف حني أن االتفاق )١٨(البحار سابقة تتمثل يف حتديد املعاهدة تارخيا لبدء نفاذ التطبيق املؤقت

الدويل للنب ينص على بدء نفاذ مؤقت إذا مل تتحقق املعايري الرمسية لبدء النفاذ يف غضون مدة                 
. )٢٠(وتنص أحكام أخرى بشأن التطبيق املؤقت على تاريخ النتهاء التطبيق املؤقت          . )١٩(معينة

 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات تتناول مسألة اتفاق         ٢٥من املادة   ) ب(١ورغم أن الفقرة    
الدول على التطبيق املؤقت بأسلوب غري اإلدراج يف املعاهدة نفسها، فإن معظم السوابق تنص     

__________ 

؛ U.N.T.S. 331 1155، ١٩٨٠يناير / كانون الثاين٢٧دات، ـون املعاهـ لقان١٩٦٩ام ـا لعـاتفاقية فيين )١٦(
8 I.L.M. 679. 

؛ U.N.T.S. 81 1955 ،١٩٩٧يناير / كانون الثاين١، ١٩٩٤اتفاق األمم املتحدة الدويل لألخشاب املدارية لعام  )١٧(
33 I.L.M. 1014. 

قية األمم املتحـدة لقـانون       املتعلق بتنفيذ اجلزء احلادي عشر من اتفا       ١٩٨٢ديسمرب  / كانون األول  ١٠ق  اتفا ) ١٨(
 .ILM 1309 33؛ U.N.T.S. 3 1836، ١٩٩٤يوليو / متوز٢٨، البحار

 .I.L.M. 1309 33؛ U.N.T.S. 308 2161، ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٨ الدويل للنب، ٢٠٠١اتفاق عام  ) ١٩(
ـ   ـ معاهدة األجواء املفتوح   انظر على سبيل املثال    ) ٢٠( ـ  ـة يف إطار منظم  ٢٤اون يف أوروبـا،  ـة األمـن والتع

 .، اليت تنص على تاريخ النتهاء التطبيق املؤقت١٩٩٢مارس /آذار
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وقليلـة هـي   .  املؤقت يف املعاهدة نفسها أو يف بروتوكول منفصل عن املعاهدة      على التطبيق 
  .)٢١( بناء على قرار اختذته هيئة إدارةاألمثلة على تطبيق مؤقت أصبح سارياً

أنه "وفيما يتعلق باألثر القانوين للتطبيق املؤقت، خلصت جلنة القانون الدويل إىل           -١٨
ا أثر قانوين وتصبح املعاهدة نافذة مبوجبـها علـى   ذه البنود هلـال جمال للشك يف أن ه     

  .)٢٢("أساس مؤقت
ومن شأن التطبيق املؤقت أن يثري بواعث قلق من حيث التالؤم مع النظم القانونيـة                 -١٩

، قد توجد قيود يف القانون الداخلي متنع استخدام التطبيق املؤقـت حيثمـا              فمثالً. الداخلية
  .لداخلي أن نظام قانوين داخلييوجد تنافر أو تضارب مع القانون ا

وقد جرى تناول شاغل التالؤم مع النظم القانونية الداخلية يف صكوك أخرى عـن                -٢٠
وافق : "فعلى سبيل املثال، اشترط التطبيق املؤقت بالصيغة التالية       . طريق إدراج شروط حمددة   

لنفاذ بالنسبة ملثل   حىت دخوهلا حيز ا   ] مؤقتة[كل موقع على تطبيق هذه االتفاقية بصفة وقتية         
] املؤقت[، وذلك إىل احلد الذي ال يكون فيه هذا التطبيق الوقيت            ٤٤ للفصل   هذا املوقع طبقاً  

  .)٢٣(" مع دستوره وقوانينه وتراتيبهمتعارضاً
ويف سياق فريق االلتزامات اإلضافية، قُّدم مقترح يرمي إىل تضمني مقـرر مـؤمتر                -٢١

مد مبوجبه التعـديالت املدخلـة علـى املرفـق بـاء          اجتماع األطراف الذي ُتعت   /األطراف
والتعديالت التابعة حكما يرمي إىل تطبيق هذه التعديالت على أساس مؤقت إىل حني بـدء               

  .)٢٤(نفاذ التعديالت فيما يتعلق بكل طرف
 على موافقة   ومع أن األثر القانوين للتطبيق املؤقت أثر ملزم، فإن تنفيذه يظل متوقفاً             -٢٢

وبالتايل فإن فعل املوافقة على التطبيق املؤقت هو باألساس فعل ذو   . ستصبح ملزمة الدول اليت   
 عن ذلك، فكل شرط ُيدرج يف حكم تطبيق مؤقت بقصد التالؤم مع             وفضالً. طبيعة طوعية 

النظم القانونية الداخلية قد يصبح سببا يبعث على عدم التيقن من تطبيق معاهدة ما داخل بلد                
 خيفف التطبيق املؤقت من عدم التيقن الذي يكتنف توقيت فترة االلتـزام             وعليه قد ال  . بعينه

  .الالحقة أو تطبيق التعديالت يف دولة ما

__________ 

الذي اعتمدت مبوجبه االتفاقية املتعلقة بالتلوث اجلوي بعيد املدى         ) ECE/HLM.1/2الوثيقة  (، ينص القرار    مثالً ) ٢١(
يتعهدون بتنفيذ االلتزامات الناشـئة عـن   "على أن املوقعني على االتفاقية ) U.N.T.S. 217 1302(عرب احلدود 

 ".االتفاقية إىل أقصى حد ممكن ريثما يبدأ نفاذها
   اجمللـد الثـاين،  ،١٩٦٦ تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا الثامنة عشرة، حولية جلنة القانون الدويل     ) ٢٢(

 .٢١٠ص 
؛ U.N.T.S. 95 2080، ١٩٩٤ديـسمرب  / كانون األول١٧ة، ـدة ميثاق الطاقـعاهمن م) ١(٤٥انظر املادة  ) ٢٣(

34 I.L.M. 360, 409. 
 .٢، الصفحة FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1الوثيقة  ) ٢٤(



FCCC/KP/AWG/2010/10 

GE.10-61757 10 

  متديد فترة االلتزام األوىل  -جيم   
 من الربوتوكول االلتزام األساسي لألطراف املدرجـة يف         ٣ من املادة    ١حتدد الفقرة     -٢٣

تعني على هذه األطراف أن حتققه يف فترة االلتزام         وهي تبني توزيع حصص ما ي     . املرفق األول 
األوىل من خفض ملكافئ انبعاثات غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف من ثـاين أكـسيد                

وحتدَّد احلصص بالقيم اإلمجالية ملكافئ انبعاثات هذه الغازات من ثـاين أكـسيد             . الكربون
 مقدرة وفق التزامها الكمي بتحديـد       الكربون حبيث ال تتجاوز الكميات املسندة لألطراف،      

. املقيد يف املرفق بـاء     )٢٥()اهلدف الكمي بتحديد االنبعاثات وخفضها    (االنبعاثات وخفضها   
 على أن االلتزامات اليت تقع يف الفترات الالحقة على األطـراف  ٣ من املادة ٩وتنص الفقرة  

 ألحكـام   وفقاًرفق باء وتعتمد    ة يف املرفق األول ُتحدَّد يف تعديالت ُتدخل على امل         ـاملدرج
  . ٢١ من املادة ٧الفقرة 
فمثال ميكن تطبيـق    . ومثة عدة خيارات ميكن استخدامها لتمديد فترة االلتزام األوىل          -٢٤

على فترة التزام أوىل    ) األهداف الكمية (نفس األهداف الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها       
 األهداف الكمية يف فترة زمنية حمددة بعد فترة         أو تطبيق نفس  ) ٢٠١٤مثال إىل غاية    (ُمَمددة  

بقصد سـد أيـة فجـوة وإتاحـة         ) ٢٠١٤ إىل عام    ٢٠١٣مثال من عام    (االلتزام األوىل   
  .االستمرارية مساعدةً لألطراف على الوفاء بأهدافها الكمية يف فترة االلتزام الالحقة

ألحكام ذات الـصلة مـن      وسيتطلب متديد فترة االلتزام األوىل تعديل املرفق باء وا          -٢٥
 أعاله، من شأن التعديالت اليت ُتـدخل علـى          ٧وعلى غرار ما ُبيِّن يف الفقرة       . الربوتوكول

ومن مث قد ينطوي تعديل يرمي إىل متديـد فتـرة           . املعاهدة أن تستغرق وقتا قبل بدء نفاذها      
  .االلتزام األوىل على املسائل ذاهتا املتصلة بالتأخر

وميكـن إدراج   . متديد فترة االلتزام األوىل أن ُيطّبق تطبيقا مؤقتا       لكن ميكن لتعديل      -٢٦
حكم التطبيق املؤقت إما يف تعـديل لربوتوكـول كيوتـو نفـسه أو يف مقـرر ملـؤمتر                   

 مـن   ٢١ و ٢٠ للمـادتني    وفقـاً اجتماع األطراف تعتمد مبوجبه هذه التعديالت       /األطراف
  .بروتوكول كيوتو

 يقتصر نطاق هذه الورقة علـى الفجـوة املتعلقـة            أعاله، ٣وكما ورد يف الفقرة       -٢٧
. بالتصديق، أي املدة الفاصلة بني اعتماد التعديالت املتعلقة بفترة االلتزام الالحقة وبدء نفاذها     

ويف هذا السياق، من شأن متديد فترة االلتزام األوىل أن يكون وسيلة لتبديد دواعي القلق اليت                
ن الداخلي مع التطبيق املؤقت لألهداف الكمية املتعلقة بفترة         قد تثار فيما يتعلق بتالؤم القانو     

__________ 

على أن االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة  يف دورته السادسة املستأنفة  االلتزامات اإلضافية فريق   وافق )٢٥(
االنبعاثات كمية لتحديد   النسبة لفترة االلتزام املقبلة، أن تتخذ أساساً شكل أهداف          يف املرفق األول ينبغي، ب    

 من بروتوكول كيوتو مصطلح التزامات كميـة        ٣ من املادة    ١ويرد يف الفقرة    ). أهداف كمية  (وخفضها
مل ويفترض يف هذه الورقة أن املصطلحني يشريان إىل نفس املفهوم، واسـتع           . بتحديد االنبعاثات وخفضها  

 .يف كل الوثيقة" أهداف كمية"مصطلح 
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االلتزام الالحقة، ذلك أن تطبيق نفس األهداف الكمية، ولو يف إطار زمين أطول، قد يكون               
 يف هذه احلالة التقيـد      أيضاًومع ذلك، قد يكون مطلوبا      . أسهل استيعابا يف القانون الداخلي    

  .باإلجراءات القانونية الداخلية
اجتماع األطراف سوف تتوقف على مـدى       /وكل مراجعة ملقررات مؤمتر األطراف      -٢٨

وإذا . اختاذ األطراف قرارا بتمديد فترة االلتزام األوىل وعلى األسلوب الذي ستتبعه يف ذلـك   
ما كانت فترة االلتزام األوىل سُتمدد، سيتعني على األطراف أن تنظر فيما إذا كـان يلـزم                 

وفضال عن ذلك، مـن شـأن       . هداف الكمية أو الكميات املسندة    إجراء حساب جديد لأل   
التمديد أن يؤخر التسلسل الزمين لفترة التصحيح والوقت الذي ميكن فيه لفرع اإلنفاذ التابع              
للجنة االمتثال متابعة مسائل التنفيذ املتعلقة بعدم امتثال األطراف املدرجة يف املرفـق األول              

  .)٢٦(٣ من املادة ١ة ألهدافها الكمية مبوجب الفقر
اجتماع األطراف أن يقرر متديد فترة االلتـزام  /وكخطوة بديلة ميكن ملؤمتر األطراف   -٢٩

 خالفـاً ( من بروتوكول كيوتو     ١٣ من املادة    ٤األوىل عن طريق اختاذ مقرر مبوجب الفقرة        
نونا، بل  لكن هذا املقرر لن يكون ملزما قا      ). ٢١ أو   ٢٠للمقرر الذي ُيّتخذ مبوجب املادتني      

وميكن ملقرر من هذا القبيـل يتخـذه مـؤمتر          . سيكون التزاما سياسيا بتمديد فترة االلتزام     
اجتماع األطراف أن يكون توجيها سياسيا بشأن مسائل تتعلق مـثال باألهـداف             /األطراف

الكمية املرتبطة هبذا التمديد وطول مدته، والتزامات اإلبالغ، والتأثريات الواقعة على اآلليات            
  . لربوتوكول كيوتو١٧ و١٢ و٦املندرجة يف املواد 

النتائج واالنعكاسات القانونية لفجوة ممكنة بني فترة االلتـزام األوىل            - رابعاً  
  وفترة االلتزام الالحقة

  مقدمة  -ألف   
بروتوكول كيوتو اتفاٌق ينص على إعمال إطار متألف من مؤسسات والتزامات يف              -٣٠

غم من أن األهداف الكمية لألطراف املدرجة يف املرفق األول حتدَّد           فترة غري حمددة، على الر    
  .لذا ال تتأثر مجيع املؤسسات وااللتزامات بالضرورة بوجود فجوة. لكل فترة التزام على حدة

وفضال عن ذلك، ُيفترض استنادا إىل أحكام بروتوكول كيوتو ومقـررات مـؤمتر               -٣١
 كانون  ٣١جيري تنفيذ األنشطة التالية بعد تاريخ       اجتماع األطراف ذات الصلة أن      /األطراف
  :٢٠١٢ديسمرب /األول

__________ 

 .مرد ذلك هو أن التقييم ال ميكن أن ُيجرى إال عند تلقي مجيع التقارير اخلاصة بفترة االلتزام األوىل )٢٦(
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احتياز ونقل وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات خفـض االنبعاثـات            )أ(  
 مـن   ١٧ و ١٢ و ٦مبوجب املـواد     )٢٧(املعتمد، ووحدات الكمية املسندة، ووحدات اإلزالة     

 مـن بروتوكـول   ٣ من املادة ١رة الربوتوكول ألغراض الوفاء بااللتزامات املستندة إىل الفق   
كيوتو فيما يتصل بفترة االلتزام األوىل، وذلك إىل غاية مائة يوم بعد التاريخ احملدد من جانب                

 مـن   ٨اجتماع األطراف إلكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املـادة          /مؤمتر األطراف 
  ؛)٢٨(بروتوكول كيوتو، وهو ما ُيعرف بفترة التصحيح

تقدمي األطراف املدرجة يف املرفق األول وهلا التزام مقيد يف املرفق باء تقارير               )ب(  
  ؛)٢٩(سنوية تشمل السنة األخرية من فترة االلتزام وتقارير انتهاء فترة التصحيح

استعراض التقرير السنوي الذي يشمل السنة األخرية من فتـرة االلتـزام              )ج(  
  ؛)٣٠(وإجراُء تقييم امتثال

 اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال يف أية مسائل تتعلق بالتنفيذ تنشأ عن            نظر فرع   )د(  
  .)٣١(أعاله) ج(٣١االستعراض املذكور يف الفقرة 

ومييز التحليل الوارد يف األفرع التالية بني اإلجراءات واملؤسسات اليت سوف تستمر              -٣٢
تستمر ألغراض   بسبب األنشطة املتصلة بفترة التصحيح، وتلك اليت سوف          ٢٠١٠بعد عام   

  .ليست ذات صلة بفترة االلتزام األوىل
ويفترض يف النتائج واالنعكاسات القانونية املبينة أدناه أن أي تعـديالت يعتمـدها               -٣٣

اجتماع األطراف ستتسم بالطابع املبني يف وثائق تيـسري املفاوضـات بـني       /مؤمتر األطراف 
 الثالث لن يطبق ملعاجلة مسألة الفجـوة         من اخليارات الواردة يف الفصل     وأن أياً  )٣٢(األطراف

  .املمكنة بني فترة االلتزام األوىل وفترة االلتزام الالحقة

  االلتزامات املدرجة يف بروتوكول كيوتو  -باء   

  االلتزامات الكمية لألطراف املدرجة يف املرفق بتحديد االنبعاثات وخفضها  -١  
و على أن األطـراف املدرجـة يف         من بروتوكول كيوت   ٣ من املادة    ١تنص الفقرة     -٣٤

املرفق األول تكفل منفردة أو جمتمعة أال يتعدى جممل مكافئ ثاين أكسيد الكربون البـشري               
__________ 

 ".وحدات بروتوكول كيوتو"يشار إليها أدناه بعبارة  )٢٧(
 .، الفرع الثالث عشر من املرفق١-م أإ/ ٢٧املقرر  )٢٨(
 . من املرفق٢٠، الفقرة ١-م أإ/١٥من املرفق، واملقرر  ٤٩، الفقرة ١-م أإ/١٣املقرر  )٢٩(
 .٩١ إىل ٨٩، الفقرات من ١-م أإ/٢٢ من املرفق، واملقرر ١٤، الفقرة ١-م أإ/١٣املقرر  )٣٠(
 ).أ(٤، املرفق، الفرع اخلامس، الفقرة ١-م أإ/٢٧املقرر  )٣١(
 .FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1الوثيقة  )٣٢(
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املنشأ النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف الكميات املسندة إليها حمسوبة وفق              
. ٣ ألحكام املـادة     وفقاًملرفق باء و  التزاماهتا الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها املقيدة يف ا       

  .٣ من املادة ٧ للفقرة وفقاًوحتسب الكميات املسندة اخلاصة بفترة االلتزام األوىل 
 / كانون الثاين  ١ة بفترة االلتزام الالحقة يف      ـاذ األحكام املتصل  ـأ نف ـدوإذا مل يب    -٣٥

 األطراف املدرجـة يف     ، فلن ينطبق أي من األهداف الكمية احملددة دوليا على         ٢٠١٣يناير  
 فيما يتعلق مبكافئ أكسيد ثاين الكربون       ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١املرفق األول بعد    

وفضال عن ذلك، فما دامت الكمية املسندة احملددة يف         . النبعاثاهتا اليت حتدث بعد هذا التاريخ     
األوىل، فإن الطـرف     من بروتوكول كيوتو ال ترتبط إال بفترة االلتزام          ٣ من املادة    ٧الفقرة  

وسينجم عن  . املدرج يف املرفق األول سيعترب طرفا ليست له كمية مسندة خالل فترة الفجوة            
  .عدم وجود أهداف كمية وكميات مسندة نتائج أخرى يرد ذكرها أدناه

  إدامة نظام وطين  -٢  
  من بروتوكول كيوتو كل طرف مدرج يف املرفق األول         ٥ من املادة    ١تلزم الفقرة     -٣٦

بأن يدمي نظاما وطنيا لتقدير االنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر جلميع غازات الدفيئة غـري          
وال يرتبط التزام إدامة نظـام      . اخلاضعة لربوتوكول كيوتو وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع      

رجة بيد أن أحد أهداف النظام الوطين هو تسهيل وفاء األطراف املد. وطين بوجود فترة التزام
 ٣وما دامت االلتزامات مبوجب املادة      . )٣٣(٧ و ٣يف املرفق األول بالتزاماهتا مبوجب املادتني       

غري قائمة خالل فترة الفجوة، فمن غري املؤكد أن يوجد التزام بإدامة نظام وطـين خاضـع                 
ورغم أن األطراف املدرجة يف املرفق األول سـوف         . لربوتوكول كيوتو خالل فترة الفجوة    

 من االتفاقية، فالنظـام     ١٢من املادة   ) أ(١زمة مع ذلك بإعداد جرد مبوجب الفقرة        تكون مل 
ومن مث، ال ميكن ألفرقة خرباء االستعراض أن تثري         . الوطين ليس شرطا رمسيا مبوجب االتفاقية     

 ٢ و ١أية مسائل تنفيذية ذات صلة باالمتثال للشروط املنهجية واإلبالغية اخلاضعة للفقرتني            
  . من الربوتوكول فيما يتصل بأي من التقارير اليت تشمل فترة الفجوة٥من املادة 

  إدامة على سجل وطين  -٣  
يلزم كل طرف مدرج يف املرفق األول بأن ينشئ سجال وطنيـا ويدميـه إلتاحـة                  -٣٧

حساب دقيق لعملية إصدار وحدات بروتوكول كيوتو وحيازهتا ونقلها واقتنائها وإلغائهـا            
ات خفض االنبعاثات ووحدات خفض االنبعاثات املعتمد ووحدات        وسحبها ولترحيل وحد  

وليس من غري الواضح يف حالة استمرار الفجوة أن التزام إدامة سجل            . )٣٤(الكميات املسندة   
بيد أن احلفاظ   . وطين سوف يستمر بعد انتهاء تقييم االمتثال وإكمال أي إجراءات متعلقة به           

ن أمرا ضروريا حليازة وحدات بروتوكول كيوتـو        على سجل وطين بعد هذه الفترة قد يكو       
__________ 

 ).ب(٥، املرفق، الفقرة ١-م أإ/١٩املقرر  )٣٣(
 .١٧، املرفق، الفقرة ١-م أإ/١٣املقرر  )٣٤(
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لذا، قد يكون من الضروري أن توضـع يف         . )٣٥(اليت يتعني ترحيلها إىل فترة االلتزام الالحقة      
، اليت تتعلـق بإلغـاء وحـدات خفـض          ١-م أإ /١٣ من مرفق املقرر     ٣٦احلسبان الفقرة   

ملسندة اليت مل ترّحل بعد     االنبعاثات، ووحدات خفض االنبعاثات املعتمد، ووحدات الكمية ا       
  .انتهاء الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات

  ١١ و١٠املادتان   -٤  
 من بروتوكول كيوتو هي تعزيز االلتزامات الراهنـة مبوجـب           ١٠الغاية من املادة      -٣٨

 من بروتوكـول    ١٠وستظل االلتزامات الواردة يف املادة      .  من االتفاقية  ٤ من املادة    ١الفقرة  
افذة حىت يف ظل وجود فجوة ألن هذه األحكام ال تشري إىل فترات التزام أو إىل أية                 كيوتو ن 

وينطبق القول ذاته على االلتزامات املالية . ٣شروط ذات صلة بااللتزامات الواردة حتت املادة        
للبلدان املتقدمة األطراف واألطراف املدرجة يف املرفق الثاين من االتفاقية، وفق ما هو حمدد يف  

  . من بروتوكول كيوتو١١املادة 

  اإلبالغ  -٥  
 من بروتوكول كيوتو كل طرف مدرج يف املرفق األول          ٧ من املادة    ١تلزم الفقرة     -٣٩

وإذا . ٣بأن ُيضّمن جرده السنوي معلومات إضافية مقدمة ألغراض كفالة االمتثال للمـادة             
 فيمكن القول إن األطـراف   غري سارية بسبب الفجوة،٣كانت االلتزامات الواردة يف املادة      

 من  ٧ من املادة    ١املدرجة يف املرفق األول غري ملزمة بتقدمي معلومات إضافية مبوجب الفقرة            
بروتوكول كيوتو عن الفترة اليت تشمل الفجوة، وإنه حيق هلا أن تقدم تقارير سنوية اسـتنادا               

 لكن األطراف قد ختتار أن تبلغ       .)٣٦(إىل املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ يف إطار االتفاقية       
  .معلومات إضافية على أساس طوعي يف الفترة املتعلقة بالفجوة

 من بروتوكول كيوتو األطراف املدرجة يف املرفـق األول   ٧ من املادة    ٢تلزم الفقرة     -٤٠
واهلدف .  من االتفاقية  ١٢بإدراج معلومات إضافية يف بالغاهتا الوطنية املقدمة مبوجب املادة          

وملا . توكول كيوتوور هذه املعلومات اإلضافية هو تبيان امتثال الطرف اللتزاماته مبوجب ب     من
 من املادة نفسها، تتناول االلتزامات القائمـة        ١، خبالف الفقرة    ٧ من املادة    ٢كانت الفقرة   

مبوجب بروتوكول كيوتو بصيغة أعم، جاز القول إن وجود فجوة لن يـؤثر علـى التـزام              
  .  معلومات إضافية يف بالغاهتا الوطنيةاألطراف بتقدمي

__________ 

 .١٥، املرفق، الفقرة ١-م أإ/١٣املقرر  )٣٥(
التفاقيـة، اجلـزء   لمبادئ توجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول           " )٣٦(

لق باإلبالغ عـن قـوائم      املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتع          : األول
 .FCCC/SBSTA/2006/9 الوثيقة -" اجلرد السنوية
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  ٨االستعراض مبوجب املادة   -٦  
 من بروتوكول كيوتو واملبـادئ      ٨سوف يتوقف إجراء استعراضات مبوجب املادة         -٤١

 مـن   ٧التوجيهية املتعمدة يف هذا الصدد على ما إذا كان مطلوبا تقدمي تقارير مبوجب املادة               
وإذا مل يكن مطلوبا تقدمي تقرير مبوجـب        . تشمل الفجوة بروتوكول كيوتو عن الفترة اليت      

، فلن تنطبق عندئذ األحكام املتعلقة بإجراء استعراض خرباء مبوجـب           ٧ من املادة    ١الفقرة  
 من  ٢أما إذا ظلت األطراف املدرجة يف املرفق األول ملزمة بأن تبلغ مبوجب الفقرة              . ٨املادة  
جوة املمكنة، فكل معلومات تقدم بناء على هذا احلكم          املعلومات اليت تشمل فترة الف     ٧املادة  

وإذا كان يلـزم تقـدمي تقـارير        .  من بروتوكول كيوتو   ٨ستستعرض عندئذ مبوجب املادة     
 تشمل فترة الفجوة، فقد تنشأ تعقيدات خالل االستعراض، ألنه قد حيـصل             ٧مبوجب املادة   

 اإلضافية الالزم اإلبـالغ     راض بشأن املعلومات  ـق خرباء االستع  ـخالف بني الطرف وفري   
  .عنها واستعراضها

  االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع  -جيم   

  التنفيذ املشترك  -١  
اجتماع األطراف فيما   /ليست املقررات اليت يتخذها مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف         -٤٢

على التنفيذ املشترك، مرهونة    يتعلق باإلطار املؤسسي للتنفيذ املشترك، ال سيما جلنة اإلشراف          
 من بروتوكول كيوتو على أن أي ٦ من املادة ١وتنص الفقرة . )٣٧(صراحة بوجود فترة التزام

طرف مدرج يف املرفق األول جيوز له أن ينقل إىل أي طرف آخر أو حيتاز منـه وحـدات                   
  .٣خفض انبعاثات لغرض الوفاء بالتزاماته مبوجب املادة 

 ميكن أن خيل بغرض التنفيذ املشترك،       ٣ود التزامات مبوجب املادة     وملا كان عدم وج     -٤٣
ميكن للمرء أن يتصور أن وجود فجوة ميكن أن يتسبب يف تعليق أنشطة التنفيذ املشترك اليت                

  .ليست ذات صلة بفترة االلتزام األوىل
 سيؤدي فقـط إىل     ٣ومثة تفسري آخر مفاده أن عدم وجود التزامات مبوجب املادة             -٤٤
وبناء على هذا التفسري، فعدم وجود عمليات       . نع نقل أو احتياز وحدات خفض االنبعاثات      م

نقل أو احتياز لوحدات خفض االنبعاثات خالل فترة الفجوة لن مينع بالـضرورة مواصـلة               
 ألن توليد وحدات خفض االنبعاثات أمر خيتلف عـن عمليـة            -املشاريع أو االضطالع هبا     

أن األساس الذي ميكن أن يستند إليه الطرف املـضيف يف إصـدار             بيد  . نقلها أو احتيازها  
  . وحدات خفض االنبعاثات يظل غري واضح

__________ 

 .٥-م أإ/٣ و٢-م أإ/٢ و١-م أإ/١٠ و١-م أإ/٩ و٧-م أ/ ١٦املقررات  )٣٧(
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  آلية التنمية النظيفة  -٢  
كقاعدة عامة، ال يربط نص بروتوكول كيوتو وال املقررات الالحقة الصادرة عـن               -٤٥

ة التنمية النظيفـة    صراحة بني آلي   )٣٩(اجتماع األطراف /ومؤمتر األطراف  )٣٨(مؤمتر األطراف 
  .وفترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو

 من بروتوكول كيوتو على أن يكون الغرض من آلية          ١٢ من املادة    ٢وتنص الفقرة     -٤٦
التنمية النظيفة هو مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على حتقيق التنمية املستدامة              

ة، ومساعدة األطراف املدرجة يف املرفـق األول علـى          واإلسهام يف اهلدف النهائي لالتفاقي    
واملسألة الرئيـسية يف  . ٣ للمادة وفقاًاالمتثال اللتزاماهتا الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها     

  .حتديد النتائج واالنعكاسات القانونية املتعلقة بآلية التنمية النظيفة هي تبيان هذا الغرض املعلن
 شـرطا إلزاميـا،     ١٢ من املادة    ٢ض املنصوص عليها يف الفقرة      فإذا كان الوفاء بالغر     -٤٧

فسيكون عدم وجود أهداف كمية بسبب فجوة أمرا خيل بغرض آلية التنمية النظيفة ويـشكل               
ويف ظل هذا التفسري ال ميكن قبول أو تسجيل أنشطة          . حجة ضد مواصلتها بعد فترة التصحيح     

 وال التحقق من حاالت خفض وإزالة االنبعاثـات         مشاريع جديدة يف إطار آلية التنمية النظيفة،      
  .اليت تطرأ بعد فترة االلتزام األوىل، وال إصدار وحدات خفض انبعاثات معتمد عنها

وإذا كان كافيا فيما يتعلق بأنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة أن تليب هذه األنشطة                -٤٨
ل إن عدم وجـود األهـداف       بعض عناصر غرضها املعلن، وإن مل تكن كلها، فيمكن القو         
وبناء على هذا التفسري، ميكن     . الكمية خالل فترة الفجوة لن مينع مواصلة آلية التنمية النظيفة         

لتحقق من حاالت خفض وإزالـة      اقبول وتسجيل أنشطة املشاريع اجلديدة يف إطار اآللية، و        
  .بعاثات معتمد عنهااالنبعاثات اليت تطرأ بعد فترة االلتزام األوىل، وإصدار وحدات خفض ان

 أعـاله بـالقبول، فـسيحتاج مـؤمتر         ٤٨وإذا ما حظي التفسري املبّين يف الفقرة          -٤٩
اجتماع األطراف إىل توضيح نوع الطرائق واإلجراءات اليت سوف تنطبـق علـى             /األطراف

، ما دامـت    ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج بعد       
 ال تنطبق إال على فترة      ١-م أإ /٦ و ١-م أإ /٥جراءات الواردة يف مرفقي املقررين      الطرائق واإل 
  .)٤٠(االلتزام األوىل

__________ 

 .١٠-م أ/١٢ و٩-م أ/١٨ و٨-م أ/٢١املقررات  )٣٨(
 ٤-م أإ /٢ و ٣-م أإ /٩ و ٣-م أ / ٢ و ٢-م أإ /١ و ١-م أإ /٥ و ١-م أإ /٤ و ١-م أإ /٣ و ١-م أإ / ١املقررات   )٣٩(

 .٥-م أإ/٢و
 .٢، الفقرة ١-م أإ/٦، واملقرر ٢، الفقرة ١-م أإ/٥املقرر  )٤٠(
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  االجتار باالنبعاثات  -٣  
 من بروتوكول كيوتو على أن ُتخّول األطراف املدرجة يف املرفق باء            ١٧تنص املادة     -٥٠

 مبوجب املادة، وعلى أن يكون أي       االشتراك يف االجتار باالنبعاثات ألغراض الوفاء بالتزاماهتا      
اجتار من هذا القبيل عنصرا يضاف إىل التدابري الداخلية اليت تتخذ ألغراض الوفاء بااللتزامات              

  .الكمية مبوجب هذه املادة
، ليس واضحا ما إذا كان بإمكان األطـراف         ٣ويف غياب التزامات مبوجب املادة        -٥١

ات خالل فتـرة الفجـوة، باسـتثناء        ـجتار باالنبعاث املدرجة يف املرفق باء االشتراك يف اال      
 أمر غري   أيضاًوتبدو عمليات التحويل من سجل إىل آخر        . الصفقات املتعلقة بفترة التصحيح   

ممكن، ما دامت طرائق حساب الكميات املسندة ال تتيح سوى قواعد خاصـة بوحـدات               
  .)٤١(بروتوكول كيوتو والصفقات املرتبطة بفترات التزام بعينها

  االمتثال  -دال   
 من بروتوكول   ١٨ال يتوقف تنفيذ إجراءات وآليات االمتثال املعتمدة مبوجب املادة            -٥٢

وينص هذا املقرر على أن .  على وجود فترة التزام   ١-م أإ /٢٧كيوتو والواردة يف مرفق املقرر      
 اهلدف من إجراءات وآليات االمتثال هو تسهيل االمتثال اللتزامات مبوجـب بروتوكـول            

فرع التيـسري   (ويتبني من التمعن يف والييت فرعي جلنة االمتثال         . )٤٢(كيوتو وتشجيعه وإنفاذه  
 مـن   ٣أن االلتزامات املشار إليها ال تقتصر على االلتزامات احملددة يف املادة            ) وفرع اإلنفاذ 

ومن مث ميكن طرح رأي يدعو إىل بقاء اإلجراءات واآلليـات املتـصلة             . بروتوكول كيوتو 
  .تثال خالل فترة الفجوةباالم
ويف املقابل، سيتوقف متكن فرعي جلنة االمتثال من االضطالع بأجزاء من واليتهما              -٥٣

فمثال، . وةـ خالل فترة الفجاًـفيما يتعلق بالفجوة على ما إذا كان االلتزام بعينه يعترب ساري         
غري ممثل للـشروط    ال ميكن لفرع اإلنفاذ أن حيدد ما إذا كان طرف مدرج يف املرفق األول               

  مـن   ٤ و ١، والفقـرتني    ٥ من املادة    ٢ و ١ة املنطبقة مبوجب الفقرتني     ـاملنهجية واإلبالغي 
ول كيوتو إذا مل يوجد التزام بإدامة نظام وطين أو سجل وطين خالل             ـ من بروتوك  ٧املادة  

  .)٤٣(فترة الفجوة 
متثال فيمـا يتعلـق   وميكن أن تكتسي بعض نتائج عمل فرع اإلنفاذ التابع للجنة اال   -٥٤

فمثال، إذا ما أُعلن أن طرفـا       . بفترة االلتزام األوىل فعالية مشكوكا فيها إذا ما حدثت فجوة         
 مـن بروتوكـول     ٣ من املادة    ١مدرجا يف املرفق األول غري ممثل اللتزاماته مبوجب الفقرة          

__________ 

 .، املرفق، الفصل الثاين١-م أإ/١٣املقرر  )٤١(
 .، املرفق، الفرع األول١-م أإ/٢٧املقرر  )٤٢(
 ).ب(٤، املرفق، الفرع اخلامس، الفقرة ١-م أإ/٢٧املقرر  )٤٣(



FCCC/KP/AWG/2010/10 

GE.10-61757 18 

سندة للطرف يف   كيوتو يف فترة االلتزام األوىل، فال ميكن إجراء عمليات طرح من الكمية امل            
وعالوة على ذلك، فبسبب تأخر بدء      . )٤٤(فترة االلتزام الالحقة إال بعد بدء هذه الفترة فعلياً        

فترة االلتزام الالحقة، ميكن أن تتقلص بقدر كبري يف هذه الفترة املدة اليت تتاح ألي طـرف                 
طرف الرامية إىل   غري ُمْمتِثلٍ كي يفي هبدفه الكمي، وهو ما قد يؤثر سلبيا على جهود هذا ال              

  .بلوغ االمتثال

  صندوق التكيف  -هاء   
ال تـشري    )٤٦(اجتماع األطراف /ومؤمتر األطراف  )٤٥(مبا أن مقررات مؤمتر األطراف      -٥٥

التزام بربوتوكول كيوتو أو مرفقه باء، وأن التمويل قد أتيح مـن            ) فترات(صراحة إىل فترة    
ة لن يؤثر على وجود صندوق التكيف يف        أجل تغطية النفقات التنفيذية األولية، فوجود فجو      

لكن التمويل الطويل األجل للصندوق قد يتأثر بسبب تراجع إصـدار وحـدات             . حد ذاته 
بيد أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر على قدرة          . خفض االنبعاثات املعتمد خالل فترة الفجوة     
  .األطراف على تقدمي تربعات إىل الصندوق

        
  

__________ 

 ).أ(٥، املرفق، اخلامس عشر، الفقرة ١-م أإ/٢٧املقرر  )٤٤(
 .٧-م أ/١٠املقرر  )٤٥(
 .٤-م أإ/١ و٣-م أإ/١ و٢-م أإ/٥ و٢-م أإ/٥ و١-م أإ/٢٨املقررات  )٤٦(


