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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  ين بااللتزامات اإلضافية لألطرافالفريق العامل املخصص املع
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الدورة السابعة عشرة، اجلزء الثاين
  *٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٧الدوحة، 

  من جدول األعمال) ب(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  تنظيم أعمال الدورة

  سيناريو اجلزء الثاين من الدورة السابعة عشرةمذكرة بشأن     

  **ةمذكرة مقدمة من الرئيس    

  مقدمة  -أوالً  
ستأنف الدورة السابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية           ُت  -١
يف ) فريق االلتزامات اإلضافية  (ألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو         ل

وُتذكَّر األطراف بأن   . ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧يف الدوحة، بقطر، يوم     جزئها الثاين   
  .FCCC/KP/AWG/2012/1جدول أعمال الدورة املشروح يرد يف الوثيقة 

معلقة يف إطار فريق االلتزامات     ى من مسائل    ما تبقّ  تسويةعلى  وملساعدة األطراف     -٢
اإلضافية، أصدرت رئيـسة الفريـق مقترحـاً لتيـسري املفاوضـات، يـرد يف الوثيقـة                 

__________ 

طـراف  سُيعقد اجلزء الثاين من الدورة بالتزامن مع الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ                *  
  .بروتوكول كيوتو يف

قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر ألن الرئيسة ترى أن أية مذكرة بشأن السيناريو تكون أكثـر فائـدة                     **  
  .قُدِّمت يف وقت قريب من الدورة اليت تتعلق هبا لو
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FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1 .         ويتضمن املقترح مجيع األفكار واملقترحات الـيت قدمتـها
  .األطراف، واليت هي حالياً قيد النظر

 التحضري للجزء   علي األطراف   ةالسيناريو إىل مساعد  ب لقةهتدف هذه املذكرة املتع   و  -٣
  .الثاين من الدورة بتحديد املسائل املعلقة والتنظيم املقترح ألعمال الدورة

  املسائل الواجب تسويتها  -ثانياً  
، املعقود يف ديربان،    ٢٠١١يف مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ لعام        وافقت األطراف     -٤

      / كـانون الثـاين    ١ى أن تبدأ فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتـو يف           جبنوب أفريقيا، عل  
واتفقت األطراف أيضاً على عدد من القواعد لتنظيم فترة االلتـزام الثانيـة،             . ٢٠١٣يناير  

 )١(األعمال التقنية ذات الصلة إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة            وأُسندت
  .)٢(لتنفيذواهليئة الفرعية ل

على فريق االلتزامات   ن  يتعيَّيف ديربان، و  الرئيسية  ومع ذلك، مل ُتحلّ بعض املسائل         -٥
يف هذا اجلزء من الدورة بغية استكمال عمله بنجاح ويف الوقت املناسب،    أن يتناوهلا   اإلضافية  

 فترة وذلك باالتفاق على التزامات أخرى من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول خالل           
ألي اتفـاق  وينبغـي  . ١-أإم /١االلتزام الثانية، وبذلك ينفذ الفريق واليته احملددة يف املقرر         

ُيتوصل إليه يف اجلزء الثاين من الدورة السابعة عشرة للفريق أن ميكّن مؤمتر األطراف العامـل       
عة مـن  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من أن يعتمد، يف دورته الثامنة، جممو    

  .بروتوكول كيوتو تتيح تنفيذ فترة االلتزام الثانيةعلى التعديالت 
  : يف إطار الفريق هيغري املسواةوترى الرئيسة أن املسائل   -٦

طول فترة االلتزام الثانية، واألهداف الكميـة لتحديـد االنبعاثـات              )أ(  
ثيقة االرتباط وأن    وترى الرئيسة أن هذه املسائل و      :وخفضها، والطموح يف حتقيق التخفيف    

أما اخلياران املطروحان بشأن طول فترة االلتزام الثانية فهما مخس     . من األفضل النظر فيها معاً    
سنوات ومثاين سنوات، ولكل خيار منهما جمموعة من األهداف الكمية لتحديد االنبعاثـات             

 حتقيـق  ويوجد أيضاً مقترحان آخران ملعاجلـة الطمـوح يف  . وخفضها، اقترحتها األطراف 
التخفيف عن طريق توفري آلية لزيادة هذا الطموح خالل فترة االلتزام الثانية، أوهلما إجـراء               

 خالل فترة االلتزام الثانية، والثاين مـصادرة الوحـدات الـيت يـشملها              مرحلياستعراض  
هـو حمـور املناقـشات،       إىل أن هذا املثلث من املسائل        ةشري الرئيس تو. بروتوكول كيوتو 

__________ 

 .٩، الفقرة ٧-م أإ/١املقرر  )١(
 .٣، الفقرة ٧-م أإ/٣املقرر  )٢(
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، قبل الدورة وأثناءها، من أجل إجيـاد حـل          التحاور البناء  األطراف على    ةرئيسال شجعوت
  مقبول جلميع األطراف املعنية؛

بات من   :٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١االستمرارية القانونية اعتباراً من       )ب(  
يستغرق قد   بفترة االلتزام الثانية     اعتماد تعديالت بروتوكول كيوتو املتعلقة    بعد  أنه  ه  م ب لَّساملُ

بـني  " فجوة قانونية"وقد يؤدي ذلك إىل . تصديق األطراف على هذه التعديالت وقتاً طويالً   
.  ودخول التعديالت حيز النفـاذ     ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١بداية فترة االلتزام الثانية وهي      

 وقد حددت األطراف، يف املفاوضات اليت جرت خالل هذا العام، عدداً من الُنهج للتصدي             
 وهذه الُنهج .  التنفيذية املقرراتولتلك الفجوة، منها التطبيق املؤقت، واإلعالنات االنفرادية،        

إجياد املزيج املناسب من الُنهج الذي يكفـل  هو التحدي مكْمُن يتناىف أحدها مع اآلخر، و     ال
  االستمرارية القانونية وييسر االنتقال السلس إىل فترة االلتزام الثانية وتنفيذها؛

باإلضافة  :٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١استمرارية العمليات اعتباراً من       )ج(  
اسـتمرارية  "إىل مسألة االستمرارية القانونية، أكدت األطراف احلاجة إىل تنـاول مـسألة             

، وهي تتمثل يف ضمان قدرة األطراف على البدء يف تنفيذ فترة االلتزام الثانية فوراً               "العمليات
وُيعد الوضوح بشأن أهلية األطراف للحصول على       . ٢٠١٣يناير  /نون الثاين  كا ١اعتباراً من   

 عنـصراً   ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثاين  ١آليات املرونة يف إطار بروتوكول كيوتو اعتباراً من         
رئيسياً يف استمرارية العمليات، باإلضافة إىل األعمال التقنية اجلارية يف إطار اهليئة الفرعيـة              

التعهُّـد  ووافق بعض األطراف علـى      . التكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ   للمشورة العلمية و  
االلتزامـات؛  بتلـك   أطراف أخرى    تتعهد   بالتزامات خالل فترة االلتزام الثانية، يف حني مل       

وقد حققت املناقشات الدائرة بني األطـراف       . وتوجد مسائل تتعلق بأهلية هاتني اجملموعتني     
، ومع ذلك ترى الرئيسة أن هناك الكثري الذي ينبغي القيـام بـه              بشأن مسائل األهلية تقدماً   

التحـدي  وال يـزال    . )٣(لتوضيح اجلوانب التقنية ذات الصلة وإلجياد حلول مقبولة للجميع        
ضمان االتساق والتكامل بني أعمال فريق االلتزامات اإلضافية واهليئـة الفرعيـة            كامناً يف   

ل من فترة االلتـزام     يتعلق باالنتقا   فيما ئة الفرعية للتنفيذ،  للمشورة العلمية والتكنولوجية واهلي   
وسوف تتعاون الرئيسة على حنو وثيق مع رئيـسي اهليئـتني           . الثانيةااللتزام  فترة  األوىل إىل   

  الفرعيتني بشأن هذه الروابط األساسية لضمان االتساق بني نتائج األعمال ذات الصلة؛ 
ألطراف أن  يتعني على ا   : والفائض منها  لترحيل الوحدات القابلة للتداو     )د(  

تقرر ما إذا كانت القواعد احلالية املتعلقة بالترحيل ستظل سارية أم سُتفرض درجة ما مـن                
وقد أجرى فريق االلتزامات    . أو فائض الوحدات يف فترة االلتزام الثانية      /القيود على ترحيل و   

__________ 

،  يف الدوحـة لدورة فريق االلتزامات اإلضـافية  ن مسائل األهلية حتضرياً     بشأيف سياق السعي لتحقيق تقدم       )٣(
اجتمـاع  /عقدت الرئيسة، بدعم من الرئاسة املقبلة ملؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة ومؤمتر األطراف             
ة، وذلـك   األطراف يف دورته الثامنة، مشاورات غري رمسية بشأن مسائل األهلية املتعلقة بفترة االلتزام الثاني             

 .نوفمرب/ تشرين الثاين١٣ و١٢بون، بأملانيا، يومي  يف
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عة كبرية مـن األطـراف مقترحـاً    طرحت مؤخراً جممو  واإلضافية الكثري من العمل التقين،      
ُوضـحت مبـا فيـه    وترى الرئيسة أن املسائل التقنية املتعلقة بالفائض والترحيل قد   . موحداً

حل هذه املسألة يف الدوحة، وإن كانت آراء       من  وال مناص   . سياساتيةالكفاية الختاذ قرارات    
إلجياد حـل مقبـول     ة  منسقمتباعدة، وقد يستلزم األمر بذل جهود       تبدوا  تزال    ال األطراف

  .جلميع األطراف املعنية
يتعلق باملقترحـات النـصية املرفقـة         فيما وتدرك الرئيسة أيضاً تباعد آراء األطراف       -٧

ويرى بعض األطراف أن هذه املقترحات ينبغي استخدامها كأساس للنظـر           . ٧-م أإ /١ باملقرر
 االلتزام الثانية، يف حـني تـرى        يتعلق بفترة   فيما يف التعديالت املدخلة على بروتوكول كيوتو     

ويشمل مقترح الرئيـسة    . أطراف أخرى أن هذه املقترحات ينبغي تكميلها مبدخالت إضافية        
األطراف حـىت اآلن، مبـا فيهـا    من مجيع االقتراحات اليت تلقتها    )٤(املتعلق بتيسري املفاوضات  

 االلتزامات اإلضـافية،    قدمته األطراف خالل اجلزء األول من الدورة السابعة عشرة لفريق          ما
، وكذلك خالل الـدورة     ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤ إىل   ١٥املعقودة يف بون، بأملانيا، يف الفترة من        

     / أيلـول  ٥أغسطس إىل   / آب ٣٠غري الرمسية للفريق املعقودة يف بانكوك، تايلند، يف الفترة من           
فريـق االلتزامـات    استكمال أعمـال    بأن  ألطراف  ُتخطر ا وتود الرئيسة أن    . ٢٠١٢سبتمرب  

، ولذلك فإهنا حتث األطراف على التركيـز علـى تلـك             ضرورة ملّحة  اإلضافية يف الدوحة  
  .لفترة االلتزام الثانيةوفورية وفعالة التعديالت النصية اليت هي حمورية لضمان بداية قوية 

  يف الدوحةاألعمال تنظيم   -ثالثاً  
الذي اتُّبع يف اجلـزء األول      نفسه  نحو  على ال األعمال  تقترح الرئيسة مواصلة تنظيم       -٨

أعمالـه  أن يستأنف فريق االلتزامات اإلضافية من املقترح   ولذلك  . من الدورة السابعة عشرة   
نوفمرب وعقد جلسة عامـة ختاميـة       / تشرين الثاين  ٢٧بعقد جلسة عامة قصرية يوم الثالثاء       

ويف اجللـسة   . اع األطراف اجتم/العتماد مشاريع املقررات اليت سُتحال إىل مؤمتر األطراف       
ستدعو الرئيسة جمموعات األطراف إىل تقدمي بيانـات، وسـتتيح أيـضاً            املُستأنفة،  العامة  

تبادل املعلومات بشأن االجتماعات ذات الصلة بعمل فريـق االلتزامـات           للألطراف فرصة   
يث إذا مسـح    وأخرياً، سُيدعى املراقبون إىل احلد    . الفريق اإلضافية املعقودة خارج إطار عملية    

  . بذلكالوقت
، تقترح الرئيسة أيضاً عقد اجتماعات لفريق االتـصال بـشأن           ولدفع العمل قدماً    -٩

بعد انعقاد مباشرة  من جدول األعمال، حبسب احلاجة، على أن يعقد أول اجتماع له         ٣ البند
التقدم احملرز،  الوقوف على   وتتمثل املهمة الرئيسية لفريق االتصال يف       . املُستأنفةاجللسة العامة   

واستعراض ما أُحرز من تقدم يف املسائل السياسية والسياساتية، وجتميع عناصر حمصلة فريـق   
__________ 

)٤( FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1. 
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االلتزامات اإلضافية، وذلك يف ضوء احلاجة إىل ضمان االتساق مع املسائل ذات الصلة اليت              
  .فيذهي قيد نظر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتن

ناقشة األهداف الكمية لتحديد    املتعلق مب غري الرمسي   الفرعي  وسيتواصل عمل الفريق      -١٠
، ")األرقام والنـصوص "فريق (االنبعاثات وخفضها، والتعديالت املقترحة لربوتوكول كيوتو      

سيواصل نائب الرئيسة املشاورات غري الرمسية بشأن املسائل القانونية واإلجرائيـة املتعلقـة            و
وسوف ينطلق هذا العمل من التقدم احملـرز        . ن االنتقال السلس إىل فترة االلتزام الثانية      بضما

الفرعـي  وبصورة حمددة، تقترح الرئيسة أن يركز الفريق       .  هذين حىت اآلن يف مساري العمل    
 على تبسيط اخليارات من أجل توضيح االختيارات السياساتية النهائية اليت ينبغي القيام هبـا             

هتدف املشاورات غـري الرمسيـة الـيت        وينبغي أن   . يالت بروتوكول كيوتو  ق بتعد يتعل فيما
سيجريها نائب الرئيسة إىل التوصل إىل نص متسق وكامل ملشروع املقرر الذي سيـصدره              

وقد تقرر الرئيـسة،    . اجتماع األطراف والذي سُترفق به التعديالت املقترحة      /مؤمتر األطراف 
اوضات، إصدار نسخة أخرى من النص الذي اقترحتـه لتيـسري           لتقدم احملرز يف املف   رهناً با 

  .املفاوضات أثناء الدورة، ليكون أساساً حديثاً ملناقشة األطراف
وتود الرئيسة أن تذكر األطراف بأن سبع هيئات ستجتمع يف الدوحـة؛ ولـذلك                -١١

ستكتنف عملية ختصيص الوقت لالجتماعات صعوبات، مما سيشكل ضغطاً شـديداً علـى             
وتشجع الرئيسة األطراف بقوة على استثمار الوقت بطريقـة فعالـة، وحتـث             . فاوضاتامل

بينها منذ بداية الدورة من أجل التوصل إىل احللـول التوافقيـة              فيما األطراف على التعاون  
  . واملركزة ذات فائدة كبرية أثناء املفاوضاتاملوجزة وستكون املداخالت . املمكنة
الرئيسة أن تؤكد أن اعتماد تعـديالت بروتوكـول كيوتـو           ويف هذا الصدد، تود       -١٢

مجيع اإلجراءات الرمسيـة الالزمـة إلدخـال        مراعاة   أعماالً حتضريية إضافية لضمان      سيستلزم
وسوف تتضمن هذه األعمـال التحـضريية استعراضـاً         . تعديالت على أي صك ملزم قانوناً     

ولـذلك  . وتو، وهو أمر سيستغرق وقتـاً ولغوياً للنص النهائي لتعديالت بروتوكول كي      قانونياً
كـانون   ٧اجلمعـة  (الفريق أعماله قبل اليوم األخـري للـدورة   ُينهي  سيكون من احلكمة أن     

اجتماع األطراف من اعتماد التعديالت     /بوقت كاٍف، لتمكني مؤمتر األطراف    ) ديسمرب/األول
يـضع الـصيغة     لكـي    وقد اُتخذت ترتيبات متهيدية لعقد جلسة عامة للفريق       . يف ذلك اليوم  

  .ديسمرب/ كانون األول٥نص التعديالت املتعلقة بربوتوكول كيوتو يوم األربعاء ل النهائية
ووفقاً للممارسة املتبعة، ستجري الرئيسة مشاورات سابقة للدورة مـع األطـراف              -١٣

ىل وُتدعى مجيع األفرقـة واألطـراف إ      . ملناقشة مسألة تنظيم أعمال الدورة والنتائج املتوقعة      
وُيرحب أيضاً باتـصال األفرقـة      . االتصال باألمانة إذا رغبت يف عقد اجتماع مع الرئيسة        

  . واألطراف مباشرةً بالرئيسة بشأن أية مسألة
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  التعاون من أجل نتائج ناجحة  -رابعاً  
رغم تعقد املسائل املعلقة، تعتقد الرئيسة اعتقاداً راسخاً أن االتفاق يف الدوحة على               -١٤

ائل ليس بعيد املنال، شريطة أن تبدي األطراف الرغبة السياسية يف التوصل إىل فترة              مجيع املس 
التزام ثانية معقولة، ومرونة يف املواقف التفاوضية، واستعداداً للبحث عن حلول توافقية بشأن             

استكمال أعمال الفريق   يس  ول. املسائل الصعبة، إذا تطلب األمر ذلك على صعيد السياسات        
ضمان االنتقال  بالنظر إىل ضرورة    هو شرط مطلق    بل  لدوحة أمراً ممكناً فحسب،     بنجاح يف ا  

  .، وهو عنصر أساسي لنجاح تنفيذ بروتوكول كيوتوواملوصول بني فتريت االلتزامالسلس 
وستواصل الرئيسة ونائبها التعاون الوثيق مع مجيع األطراف، ومع رؤساء اهليئـات              -١٥

اجتماع /ر األطراف يف دورته الثامنة عشرة ومؤمتر األطراف       الفرعية األخرى، ومع رئيس مؤمت    
األطراف يف دورته الثامنة، لكي ُتختتم املفاوضات بنجاح يف إطار دورة فريق االلتزامـات              

  .اإلضافية بالدوحة

        


