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  افتتاح الدورة  -أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (
ُعقدت الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضـافية              -١

) االلتزامـات اإلضـافية   فريق  (لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو         
  .٢٠١٠ أغسطس/آب ٦ إىل ٢ يف الفترة من  يف بـون بأملانيا،(Maritim Hotel)بفندق ماريتيم 

) أنتيغوا وبربودا (وافتتح الدورة رئيس فريق االلتزامات اإلضافية، السيد جون آشي            -٢
نائبـاً  ) نيوزيلندا(ي  ابالسيد أدريان ماس  ورحَّب كذلك   . ورّحب جبميع األطراف واملراقبني   

  .مقرراً) صربيا(لرئيس الفريق وبالسيد مريوسالف سبازويفيتش 
األمينة التنفيذية ألمانـة اتفاقيـة      ورحب الرئيس كذلك بالسيدة كريستينا فيغرييس،         -٣

وبنـاًء  . ، وهنأها على تعيينها مؤخرا يف هذا املنصب       األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ     
  .على دعوة الرئيس، ألقت السيدة فيغرييس كلمة أمام األطراف

، متحدثا باسم الـرئيس القـادم       )املكسيك(ألبا  وأحاط السفري لويس ألفونسو دي        -٤
ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع     للدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة مل       

االلتزامـات  فريـق   ،  )اجتماع األطـراف  /مؤمتر األطراف  (األطراف يف بروتوكول كيوتـو   
التخفيف من آثار تغري لرمسية بشأن  علما مبا استجد من معلومات عن املشاورات غري ا         اإلضافية
  .٢٠١٠يوليه / متوز٢٣ و٢٢اليت جرت يف مكسيكو، باملكسيك، يومي املناخ، 

، يف  طلـب  اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف ذكّر الرئيس املندوبني بأن     يف األخري،   و  -٥
 ١-م أإ /١مقـرر   لل طبقا عمله أن يقدم نتائج     فريق االلتزامات اإلضافية  ىل  ، إ ٥-م أإ /١مقرره  

وذكّر الرئيس كذلك بأن    . يف دورته السادسة  اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف لكي يعتمدها   
 يف  للمضي قـدماً ، مثلما اتفق سابق، سُتخصصلفريق االلتزامات اإلضافية عشرة  الثالثةالدورة  

 يـتعني علـى   عمله املوضوعي، مع التركيز بصفة خاصة على حجم خفض االنبعاثات الذي            
هـذا  حتقيق  األطراف يف   هذه   وعلى إسهام    ،املدرجة يف املرفق األول أن حتققه إمجاالً      األطراف  

 احملددة يف الدورة الـسادسة املـستأنفة        )١(احلجم، وكذلك على العمل بشأن املسائل األخرى      
  .لفريق االلتزامات اإلضافية

__________ 

)١(  FCCC/KP/AWG/2008/8 ٤٩، الفقرة)ج.( 
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  دول األعمالإقرار ج  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
 أغسطس،/ آب ٢ األوىل املعقـودة فـي     ته يف جلس  ،نظر فريق االلتزامات اإلضافية     -٦

 تتـضمَّن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه           األمـني التنفيـذي   من  يف مذكرة ُمقدمة    
(FCCC/KP/AWG/2010/8).  

  :ويف اجللسة نفسها، أُقّر جدول األعمال كما يلي  -٧
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢
  إقرار جدول األعمال؛ )أ(   
  ؛تنظيم أعمال الدورة )ب(   
النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب             -٣

  .بروتوكول كيوتو
  .مسائل أخرى  -٤  
  .تقرير الدورة  -٥  

  تنظيم أعمال الدورة  -باء   
  )ول األعمالمن جد) ب(٢البند (
 / آب ٢نظر فريق االلتزامات اإلضافية يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل املعقـودة يف                 -٨

 ووافق على اقتراح الرئيس بشأن تنظيم أعمال الدورة الثالثة عشرة، على النحو املبـّين يف                أغسطس
ح الـرئيس القاضـي     اقتراعـلى  أيضا  ووافق فريق االلتزامات اإلضافية     . )٢(مذكرة السيناريوهات 

املتعلقـة باآلثـار البيئيـة واالقتـصادية        بإنشاء فريق اتصال إضايف يعىن بالنظر يف املعلومـات          
 واالجتماعية، مبا يف ذلك آثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري

  .واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول
ث أحـدهم بــاسم     ، حتدّ  نفسها، أدىل ببيانات ممثلو تسعة عشر طرفاً       ويف اجللسة   -٩

 والصني، وآخر بـاسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، وآخر باسـم            ٧٧ل جمموعة ا 

__________ 

)٢(  FCCC/KP/AWG/2010/9. 
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اجملموعة األفريقية، وآخر باسم اجملموعة اجلامعة، وآخر باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية،            
وآخر باسم جمموعة السالمة البيئية، وآخر باسـم التحـالف          وآخر باسم أقل البلدان منواً،      

جمموعة البلدان النامية اجلبلية غـري      البوليفاري من أجل شعوب أمريكا الالتينية، وآخر باسم         
  .الساحلية

النظر يف االلتزامات اإلضافيـة لألطـراف املدرجـة يف املرفق األول           -ثالثاً   
  مبوجب بروتوكول كيوتو

  )دول األعمال من ج٣البند (

  املداوالت  -١  
 ٢يف  والثانية املعقودتني األوىله  ييف جلست نظر فريق االلتزامات اإلضافية يف هذا البند          -١٠
  . على التوايل،أغسطس/آب ٦ وأغسطس/آب
 ،Add.1–5 وFCCC/KP/AWG/2010/6وُعرضت على الفريق يف جلسته األوىل الوثائق   -١١
، FCCC/KP/AWG/2010/MISC.2و، FCCC/KP/AWG/2010/10و، FCCC/KP/AWG/2010/7و
 /FCCC/KP/AWGو ،FCCC/KP/AWG/2010/MISC.4و، FCCC/KP/AWG/2010/MISC.3و

2010/MISC.5و ،FCCC/KP/AWG/2010/INF.2و ،FCCC/TP/2010/3.  
، اتفق فريق االلتزامات اإلضافية على إنشاء أربعـة فـرق           ويف اجللسة األوىل أيضاً     -١٢

  : من جدول األعمال، ُتعىن مبا يلي٣ استنتاجات بشأن البند اتصال إلعداد مشروع
حجم خفض االنبعاثات الذي يتعني على الدول األطراف املدرجة           )أ(  

يف املرفق األول أن حتققه إمجاالً، وكذلك إسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول،             
 هذا السيد ليون    منفردة أو جمتمعة، يف هذا احلجم، ويشترك يف رئاسة فريق االتصال          

  ؛)االحتاد األورويب(والسيد يورغن لوفافر ) غرينادا(تشارلز 
من تقريـر فريـق     ) ج(٤٩القضايا األخرى احملددة يف الفقرة        )ب(  

، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة      )٣(االلتزامات اإلضافية يف دورته السادسة املستأنفة     
راضي واحلراجة، واالجتـار    استخدام األراضي وتغيري استخدام األ    عاجلة قطاع   مب

ات القائمة على مشاريع، وغريها من القـضايا املنهجيـة،          ـباالنبعاثات واآللي 
ويترأس فريق االتصال هذا نائب رئيس فريق االلتزامـات اإلضـافية، الـسيد             

  .ماساي
فريق االتصال هذا الـسيد     املسائل القانونية، ويشارك يف رئاسة        )ج(  

، اللذين طلب منهما    )إكوادور(السيد دانيال أورتيغا    و) النمسا(غريهارد لوْيبل   
__________ 

)٣(  FCCC/KP/AWG/2008/8. 
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أن حيال حمل الـسيدة أنـدريا ألبـان دوران          فريق االلتزامات اإلضافية    رئيس  
  .يف الدورة الثالثة عشرة) كولومبيا(

باالنعكاسات البيئيـة واالقتـصادية     النظر يف املعلومات املتعلقة       )د(  
 الـيت ميكـن أن تترتـب علـى األدوات           واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية،     

، واملنهجيات املتاحة لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول          والسياسات والتدابري 
والـسيد  ) أسـتراليا (أندرو أوري   فريق االتصال هذا السيد     ويشارك يف رئاسة    

  ).بريو(إدواردو كالفو 
والـسيد بيتـر   ) الربازيـل (وتلقى نائب الرئيس مساعدة من السيد مارسيلو روشا      -١٣

على إجراء مشاورات غري رمسية بشأن املسائل املتصلة مبعاجلـة قطـاع            ) الدامنرك(إيفارسان  
  .استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

إضافية صدرت أثنـاء    وثائقفريق االلتزامات اإلضافيةُعرضت على يف جلسته الثانية،  و  -١٤
، FCCC/KP/AWG/2010/MISC.5/Add.1، و FCCC/KP/AWG/2010/INF.2/Rev.1الدورة هي   

  .FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2، وFCCC/KP/AWG/2010/CRP.1و
واملنظمات أُدىل ببيانات باسم منظمات غري حكومية لقطاعي األعمال والصناعة،          و  -١٥

، واملنظمـات  ودوائر احلكم احمللي والسلطات البلدية   غري احلكومية املعنية بالشعوب األصلية،      
ومن  احلكومية املعنية بالشباب، واملنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة والقضايا اجلنسانية، غري

  .مندوبني عن املنظمات غري احلكومية البيئية
بـشأن  ويف اجللسة نفسها، عرض نائب الرئيس نتائج حلقة العمل السابقة للدورة              -١٦

رلز، بطلب منه، تقريرا عن حلقة العمل الـيت         م السيد شا  وقّد. احملاسبة املتعلقة بإدارة الغابات   
حجم خفض االنبعاثات الذي يتعني على األطـراف املدرجـة يف   ُعقدت أثناء الدورة بشأن   

املرفق األول أن حتققه إمجاالً وإسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعـة،               
 عن كل واحدة    موجزاًأن   احلاضرين   ةفريق االلتزامات اإلضافي   الرئيس   غوأبل. يف هذا احلجم  

  .من حلقيت العمل سريفق هبذا التقرير
املشاركَني يف رئاسة فرق االتصال و املشاركَني يف إدارة املـشاورات غـري             و قدم     -١٧

فريق االلتزامـات   تقاريرهم الشفوية إىل     أعاله،   ١٣ و ١٢الرمسية، املشار إليهم يف الفقرتني      
  .اإلضافية

ه أعـدّ  ،)٤("مشروع اقتراح مقدم من الرئيس    "، قّدم الرئيس    الثانية أيضاً يف اجللسة   و  -١٨
  .على مسؤوليته اخلاصة

  . ثالثة أطرافممثلوببيانات أدىل و  -١٩
__________ 

)٤(  FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2. 
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  مشروع اقتراح مقدم من الرئيس  -٢  
، الذي أتيح   "مشروع اقتراح مقدم من الرئيس    "فريق االلتزامات اإلضافية     رئيس   أعّد  -٢٠

وثـائق  " إىل ما هو متاح حاليا مـن         ، استناداً FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2بوصفه الوثيقة   
 إىل أفكار واقتراحات وردت يف مسامهات       ، واستناداً )٥("لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف    

  .األطراف، وكذلك إىل نتائج العمل الذي جرى يف الدورة الثالثة عشرة
مات اإلضافية، النص الـذي يقترحـه       وقدم الرئيس، يف اجللسة الثانية لفريق االلتزا        -٢١

 / آب ٣١ ودعا األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، قبـل حلـول             ٢٠واملشار إليه يف الفقرة     
ع املسامهات اليت ترد من األطراف يف وثيقة        وسُتجّم. ، آراءها يف هذا النص    ٢٠١٠أغسطس  

  .)٦( على موقع االتفاقية على االنترنتمتنوعات وسوف تتاح أيضاً
 بأن مذكرة سيناريوهات سُتقدم لفريق االلتزامـات        أحاط الرئيس األطراف علماً   و  -٢٢

 ٩ إىل   ٤اإلضافية بشأن تنظيم دورته الرابعة عشرة املزمع عقدها يف تياجنني، بالصني، مـن              
وستتضمن هذه املذكرة اقتراحات بشأن توزيع فقرات الدورة        . ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

ضة، مبا يف ذلك الكيفية اليت ميكن هبا النظر يف هـذه الوثيقـة يف               على خمتلف املسائل املعرو   
  .الدورة الرابعة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية

  مسائل أخرى  - رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤البند (

األضرار اليت أحلقـت    "نظر فريق االلتزامات اإلضافية، يف جلسته األوىل، يف مسألة            -٢٣
  ".يونيه/ة واإلخالل مبدونة قواعد السلوك يف دورة حزيرانمبمتلكات األمم املتحد

 عن نتائج التحقيق الذي أطلقته األمانة يف هذه         وقّدم األمني التنفيذي لالتفاقية تقريراً      -٢٤
، حتدث أحدهم بــاسم      طرفاً ٢٤وأدىل ببيانات ممثلو    . املسألة وعن اخلطوات اليت اختذت    

حتاد األورويب والدول األعضاء فيه، وآخر باسـم         والصني، وآخر بـاسم اال    ٧٧ل جمموعة ا 
اجملموعة اجلامعة، وآخر باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وآخر باسم أقل البلدان منـواً،              

وأدىل كل من السيد جريميي هبس، املـدير التنفيـذي          . وآخر باسم جمموعة السالمة البيئية    
، الصندوق العـاملي للطبيعـة    دزي، رئيسة   ملنظمة أوكسفام الدولية، والسيدة يولوندا كاكابا     

وبعد هذا البيان، اتفق    . وأدلت اململكة العربية السعودية ببيان    . بتصريح لإلعراب عن أسفهما   
  .فريق االلتزامات اإلضافية على أن يعترب هذه املسألة منتهية

__________ 

)٥(  FCCC/KP/AWG/2010/6و Add.1–5. 
)٦(  php.4752/items/protocol_kyoto/int.unfccc://http. 
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ويف وذكّر الرئيس بأنه كان، يف الدرة الثانية عشرة لفريق االلتزامـات اإلضـافية،                -٢٥
الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل يف          خطوة مشتركة مع رئيسة     

إىل أن يدير املشاورات غري     ) ناميبيا(إطار االتفاقية، قد دعا السفري كري مونيونغاندا مبويندي         
يـق  لفر إىل اقتراح قدمته األطراف لتناول املسائل ذات االهتمـام املـشترك             الرمسية استناداً 

واغتـنم  . لفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل       االلتزامات اإلضافية ول  
 عزمه املضي يف هذه املشاورات يف الدورة الثالثـة عـشرة          الرئيس هذه الفرصة ليؤكد جمدداً    

  .االلتزامات اإلضافيةلفريق 
 لعدم  ئيس األطراف بأنه نظراً   االلتزامات اإلضافية، أبلغ الر   لفريق  ويف اجللسة الثانية      -٢٦

) مجهورية كوريا (السفري كري مونيونغاندا مبويندي، فقد وافق السفري شني يون سونغ           وجود  
االلتزامـات  على مواصلة إجراء املشاورات بشأن هذه املسألة يف الدورات املقبلـة لفريـق              

  .اإلضافية

  تقرير الدورة  - خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

أغـسطس، يف   / آب ٦يف اجللسة الثانية املعقودة يف        فريق االلتزامات اإلضافية،   نظر  -٢٧
ويف اجللسة نفـسها، أذن     . (FCCC/KP/AWG/2010/L.5)مشروع تقرير دورته الثالثة عشرة      

الفريق للمقرر، بناًء على اقتراح من الرئيس، باستكمال تقرير الدورة بتوجيه مـن الـرئيس               
  .ومبساعدة من األمانة

  اختتام الدورة  -ساً ساد 
 أثنـاء    به ااملقرر على العمل الذي قام    نائبه و ر الرئيس   ، شك  واألخرية الثانيةيف اجللسة     -٢٨

  .ما أبدوه من التزام وتفانشكر املندوبني على كما ، الدورة
 ٧٧ل ، حتدث أحـدهم بــاسم جمموعـة ا        أدىل ببيانات ممثلو سبعة عشر طرفاً      و  -٢٩

اد األورويب والدول األعضاء فيه، وآخر باسم اجملموعة اجلامعة،         والصني، وآخر بـاسم االحت   
وآخر باسم اجملموعة األفريقية، وآخر باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وآخر باسم أقـل   

، وآخر باسـم التحـالف      منظومة التكامل ألمريكا الوسطى   البلدان منواً، وآخر باسم بلدان      
التينية، وآخر باسم جمموعة السالمة البيئية، وآخر باسم        البوليفاري من أجل شعوب أمريكا ال     

  .جمموعة البلدان النامية اجلبلية غري الساحلية
  .وبعدها أعلن الرئيس اختتام الدورة الثالثة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية  -٣٠
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   األولرفقامل

  اتحلقة العمل السابقة للدورة املعنية باحملاسبة املتعلقة بإدارة الغاب    

  موجز مقدم من رئيس حلقة العمل    

  مقدمة  - أوالً  
الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف            طلب  -١

أن تنظم، قبل    إىل األمانة     )١(، عشرة الثانيةدورته  ، يف   املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو    
كميلية، حلقة عمل سابقة للدورة بشأن احملاسـبة    دورته الثالثة عشرة، ورهناً بتوافر املوارد الت      

املتعلقة بإدارة الغابات، تبحث بصفة خاصة أية معلومات جديدة متاحة، واضعة يف اعتبارها             
  .التقدم احملرز يف أثناء دورته الثانية عشرة فيما يتعلق باستخدام املستويات املرجعية

   / متـوز  ٣٠ملانيا، يوم اجلمعـة     وعقدت حلقة العمل يف فندق ماريتيم، يف بون، بأ          -٢
االلتزامـات  فريـق   ، نائب رئيس    )نيوزيالندا(، وترأسها السيد أدريان ماساي      ٢٠١٠يوليه  
إدارة ) جنوب أفريقيـا  (والسيد برايان مانتالنا    ) ركدامن(وتوىل السيد بيتر إفرسن     . ةاإلضافي

  .العروض واملناقشات
ت الدورتان األوىل والثالثة مفتوحتني     وكان. وقُّسمت حلقة العمل إىل ثالث دورات       -٣

أما الدورة الثانيـة، فكانـت مفتوحـة        . للجميع، مبا يف ذلك األطراف واملنظمات املراقبة      
وسامهت  . منظمة مراقبة١٥ طرف وحنو ١٠٠وحضر حلقة العمل أكثر من . لألطراف فقط

  .حكومتا السويد ونيوزيلندا مبوارد مالية إضافية لتنظيم حلقة العمل
 االحتـاد األورويب باسـم      :وقُّدمت عروض من األطراف وجمموعة األطراف التالية        -٤

 علـى   واشتملت حلقة العمل أيضاً   .  األعضاء فيه، وتوفالو، وسويسرا، واليابان     ٢٧    لالدول ا 
وباإلضافة إىل ذلك، أدلت ببيان كل من منظمة        . الشبكة الدولية للعمل املناخي   عرض قدمته   

التحـالف مـن أجـل النظـام     "ومنظمة " Climate Justice Now -آلن العدالة املناخية ا"
  ".Ecosystems Climate Alliance -اإليكولوجي واملناخ 

. وتلت العروض مناقشة عامـة    . وعقدت جلسات لألسئلة واألجوبة بعد العروض       -٥
  .ولدى اختتام حلقة العمل، قدم الرئيس مالحظات ختامية

__________ 

)١(  FCCC/KP/AWG/2010/7 ٢٨، الفقرة)د.( 
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  موجز حلقة العمل  - ثانياً  
 يف مناقشة أدت إىل حسن فهم انعكاسات اخليـارات الـيت            شارك األعضاء إمجاالً    -٦

وسـاعدت هـذه    . احملاسبة املتعلقة بإدارة الغابـات    تعكف األطراف على النظر فيها بشأن       
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي     املسامهة املمكنة لقطاع    املناقشة على زيادة فهم     

  .ملعلنة يف التعهدات اواحلراجة
السالمة البيئية لربوتوكـول    وقد جرى أثناء املناقشات التأكيد على ضرورة ضمان           -٧

كيوتو عند حتديد القواعد املطبقة يف قطاع استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي              
احملاسبة املتعلقة بإدارة الغابات، ما دام يتوقع أن يقدم هذا النـشاط            ، وال سيما يف     واحلراجة

وتبقى هذه املسألة تشكل الشغل الـشاغل وقـد أولتـها           . مهة األكرب يف هذا القطاع    املسا
  .األطراف أمهية قصوى

وجرى التأكيد على السالمة البيئية والشفافية واملساءلة واحلاجة إىل الثقـة يف دقـة               -٨
 الـسياق   وسلّم املشاركون أيضا بأمهية النظر إىل احملاسبة املتعلقة بإدارة الغابات يف          . البيانات

األعم لاللتزامات اليت قطعتها األطراف املدرجة يف املرفق األول على نفسها على مـستوى              
االقتصاد بأكمله وضمان عدم تسبب اخليارات املتوخاة للمحاسبة املتعلقة بإدارة الغابات يف            

  .تعريض سالمة هذه التعهدات للخطر

   املقدمةموجز العروض  - ألف  
يب مستويات مرجعية منقحة بالنسبة ملعظم الـدول األعـضاء يف         قّدم االحتاد األورو    -٩

االحتاد، بالنظر إىل املستجدات اليت طرأت على املنهجيات املطبقة على القوائم الوطنية جلـرد          
     /غازات الدفيئة والتعديالت اليت أدخلت علـى املعلومـات املتاحـة منـذ كـانون األول          

ت عن تغري طفيف يف العدد اإلمجايل لاللتزامات        وقد أسفرت هذه التعديال   . ٢٠٠٩ديسمرب  
  .فيما خيص االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه

وشددت اليابان على أن اتباع هنج ضيق إزاء مسألة احملاسبة املتعلقة بإدارة الغابـات                -١٠
ت أسلوب جيد ملراعاة االنبعاثات املباشرة اليت يتسبب فيها اإلنسان وبواليع تصريفها، وأكد           

  .جمددا على البيانات اليت قدمتها يف العام السابق
 لوجودها  وأشارت سويسرا إىل أن هدفها الرئيسي هو احلفاظ على خمزوناهتا، نظراً            -١١

  .عرضة آلثار تغري املناخ وألمهية الغابات يف التكيف
ـ              -١٢ ة وقدمت توفالو حملة عن االجتاهات التارخيية يف جمال االنبعاثات وعمليـات اإلزال

استنادا إىل بيانات قدمتها األطراف إىل األمانة، وسلطت الضوء على أوجه االخـتالف يف               
  .املستويات املرجعية اليت اقترحتها األطراف
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 )٢٠٠٨-١٩٩٠للفترة  (واعتربت الشبكة الدولية للعمل املناخي أن متوسط القيم السابقة            -١٣
". ما يشهده الغالف اجلـوي "ملراعاة ل، يف الوقت احلاضر، املستوى األساس األمثل قد تشكّ 

ويوحي تقديرها هذا بأن مجيع اخليارات األخرى ميكن أن تفضي إىل ثغرات علـى صـعيد                
احملاسبة بسبب الطابع غري املؤكد للفرضيات اليت أخذ هبا يف التقديرات اخلاصة باالنبعاثـات              

  .وبواليع تصريفها واليت توحي األطراف بأهنا تستخدمها

   املناقشاتموجز  - باء  
  للمحاسبة املتعلقة بإدارة الغاباتاخليارات املختلفة املمكنة 

فيما يتعلق باملستويات املرجعية اليت تقوم على التقديرات يف مقابل خيارات احملاسبة              -١٤
 وفتـرة   ٢٠٠٨ إىل   ١٩٩٠ال سيما الفترة من     (األخرى مثل استخدام شىت الفترات السابقة       

  :سنة بعينهاأو حىت ) االلتزام األوىل
رأى مشاركون أنه، مقارنة باملستويات املرجعية القائمة على توقعات، فإن            )أ(  

 لعدم وجود أي ضمان أن      استعمال فترة سابقة كأساس مرجعي قد يكون أكثر موثوقية نظراً         
 أنـه مـن   ومثة من رأى أيـضاً . االفتراضات اليت أخذ هبا يف التوقعات ستتحقق يف املستقبل   

  ؛اد فترات مرجعية أطول ألن اختيار سنة واحدة قد تكون أقل متثيالًاألفضل اعتم
جرى التشديد على أن املستويات املرجعية القائمة على توقعات من شـأهنا       )ب(  

أن تعكس الظروف الوطنية على حنو أفضل وميكن أن تتيح احلوافز الالزمة للقطاع للمسامهة              
  .هيف التخفيف وتعزيز االستدامة يف الوقت نفس

وذُكرت خيارات أخرى، مبا يف ذلك استخدام عوامل اخلصم، ولكنها مل ُتبحـث               -١٥
  .بصورة متعمقة

  املسائل املتعلقة خبيار املستويات املرجعية
كانت هناك رغبة عارمة لدى املشاركني الستكشاف خمتلف جوانب النهج القـائم            -١٦

اج إىل مزيد من البحث والتوضـيح،       املستويات املرجعية، مع اإلقرار بأن مثة مسائل حتت       على  
  .بغض النظر عن التوجه العتماد هذا النهج أم ال

ويبدو أن االفتراضات اليت أخذت هبا األطراف بالنسبة ملستوياهتا املرجعية، وال سيما              -١٧
، )فيما يتعلق مبعدالت احلصاد مثالً(مدى مراعاة السياسات العامة يف حساب هذه املستويات 

  .تثري القلق
 أن إجياد عملية استعراض قوية وشفافة للمستويات املرجعية ميكن          ومثة من رأى أيضاً     -١٨

  . من البحث ملعاجلة بعض االنشغاالت ولعله يستحق مزيداً جيداًأن يكون أسلوباً
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 أنه، لكي حيظى خيار املستويات املرجعية بـالقبول كأسـلوب           وقد بات واضحاً    -١٩
ن بني هدف مراعاة الظروف الوطنية ومقتضيات الـشفافية         للمحاسبة، ال بد من إقامة تواز     

  .والقابلية للمقارنة واالتساق
  حملاسبة املتعلقة بإدارة الغاباتبااملسائل األخرى املرتبطة 

الظواهر املناخية القـصوى     مسألة مراعاة    أثارهتا األطراف من املسائل املتكررة اليت       -٢٠
التصدي هلا ومدى ضخامة حدها وضمان االتساق       ، ال سيما كيفية     )حاالت القوة القاهرة  (

  .يف احملاسبة
ويف سياق تيسري املناقشات بشأن املستويات املرجعية، جرت أيضا مناقشة مـسألة              -٢١

  .استخدام سقف إلدارة الغابات، مبا يف ذلك السبيل لتحديده بطريقة عادلة
   باألرقاماحملددةاالنعكاسات على املناقشة بشأن االلتزامات 

، لكـن    كـبرياً   تغـيرياً  االلتزامات احملددة باألرقام  مية فيما خيص    مل تتغري القيم الرق     -٢٢
االفتراضات اليت تقوم عليها باتت واضحة وقد أخذت اخليارات تظهر أيضا لتدارك الثغرات             

  .املتبقية
 الصايف إلدارة الغابات، فإن املسامهة السنوية     -وبالتايل، ووفقا لنهج حساب اإلمجايل      -٢٣

إمجـايل   يف   استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة      القصوى املمكنة لقطاع    
 ١,٠ختفيضات االنبعاثات من جانب األطراف املدرجة يف املرفـق األول املقـدرة بنحـو               

إمجـايل   مـن     يف املائة تقريباً   ٨، وهو ما يعادل     )٢( من مكافئ ثاين أكسيد الكربون     جيغاطن
   . ، مل تتغري بعد مراجعـة األرقـام  ١٩٩٠ملدرجة يف املرفق األول يف عام       انبعاثات األطراف ا  

استخدام األراضي وتغيري استخدام  على القواعد والُنُهج املعتمدة لقطاع      وال يزال األمر متوقفاً   
  .األراضي واحلراجة

 وتتطلب مراجعة املستويات املرجعية املقترحة من االحتاد األورويب والدول األعضاء           -٢٤
فيه واملقدمة يف حلقة العمل تغيريا طفيفا للقيم الرقمية اإلمجالية، ولكن التغيري قد يكون أكرب               

  .بالنسبة لبعض البلدان
ويف اجللسة اخلتامية حللقة العمل، تناول بعض األطراف الكلمة للتأكيد على أمهيـة               -٢٥

  .ديد األهداف يف سياق حتاستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةقطاع 

__________ 

 .٢٢، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/INF.1على النحو املذكور يف الوثيقة   )٢(
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  املرفق الثاين

 االنبعاثات الذي   خفضحجم  بشأن  لدورة  املعقودة أثناء ا  حلقة العمل       
 الدول األطراف املدرجة يف املرفق األول أن حتققه إمجـاالً         على  يتعني  

وإسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، يف هذا           
  احلجم

  لعملموجز مقدم من رئيس حلقة ا    

  مقدمة  - أوالً  
الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف           طلب    -١

أن تعمد، بتوجيه    إىل األمانة     ، عشرة الثانيةدورته  ، يف   املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو    
ن مواضـيع   من رئيس فريق االلتزامات اإلضافية ومع مراعاة اآلراء اليت قدمتها األطراف بشأ           

اخلرباء الذين سيدعون إليها وكذلك املناقشات الـيت جـرت يف           /حلقات العمل واملنظمات  
الدورة الثانية عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية، إىل عقد حلقة عمل أثناء دورهتا الثالثة عشرة              

الدول األطراف املدرجة يف املرفق األول أن       على   االنبعاثات الذي يتعني     خفضحجم  بشأن  
  .)١( منفردة أو جمتمعة، يف هذا احلجموإسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول، إمجاالًحتققه 

وكان اهلدف من حلقة العمل هو إتاحة الفرصة إلجراء مناقشة فنية تركـز علـى                 -٢
االنعكاسات الكمية للمقترحات واملسائل احملددة يف مـسامهات األطـراف، واملـضي يف             

الـدول  علـى    االنبعاثات الذي يـتعني      خفضد سلم أفضل حلجم     استكشاف إمكانية إجيا  
وإسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول،       األطراف املدرجة يف املرفق األول أن حتققه إمجاالً       

منفردة أو جمتمعة، يف هذا احلجم، مع التركيز على أن التوصل إىل توافق بني األطراف بشأن                
  . مهماً أمراًاملستوى اإلمجايل لطموحاهتا يعترب

يف دورته الثانية عـشرة، األطـراف إىل تقـدمي          ،  فريق االلتزامات اإلضافية  ودعا    -٣
 فيما  )٢(اقتراحات بشأن السبيل لتناول انعكاسات القضايا اليت ُحددت يف برنامج عمل الفريق           

ل الدول األطراف املدرجة يف املرفـق األو على  االنبعاثات الذي يتعني   ختفيضاتحبجم  يتعلق  

__________ 

 ).أ (٢٨، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/7الوثيقة   )١(
 ).ج (٤٩، الفقرة FCCC/KP/AWG/2008/8الوثيقة   )٢(
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وإسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفـردة أو جمتمعـة، يف هـذا               أن حتققه إمجاالً  
  .)٣(احلجم

، أثناء الدورة   ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣ و ٢وعقدت حلقة العمل يف بون، بأملانيا، يف          -٤
، نائـب   )نيوزيالندا(الثانية عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية، وترأسها السيد أدريان ماساي          

والسيد يورغن لوفـافر    ) غرينادا(وتوىل السيد ليون تشالز     . فريق االلتزامات اإلضافية  يس  رئ
  .إدارة العروض واملناقشات) االحتاد األورويب(
فريق االلتزامات اإلضافية جدول أعمال حلقـة العمـل         وأعد رئيس ونائب رئيس       -٥

والدعوات للمشاركني فيها، آخذين بعني االعتبار مسامهات األطراف اليت تتضمن آراءهـا            
اخلرباء الـذي سـيدعون للمـشاركة       /بشأن املواضيع اليت ستتناوهلا حلقة العمل واملنظمات      

وكانت حلقة العمل . للخرباء واملنظمات واحلاجة إىل كفالة مشاركة متوازنة جغرافياً ،)٤(فيها
  .مفتوحة جلميع األطراف واملراقبني

االحتاد االحتاد األورويب، و  : وقُّدمت عروض من األطراف وجمموعة األطراف التالية        -٦
 ، وسويسرا، وحتالف الدول اجلزرية الصغرية،)دولة ـ املتعددة القوميات (، وبوليفيا الروسي
 من إسهامات قدمها خرباء دوليون ومعاهـد        دت حلقة العمل أيضاً   واستفا.  واليابان ،واهلند

وقّدم نائب الـرئيس  . )٥(بشأن نتائج التحليالت التقنية ذات الصلة    حبث حيث قدموا عروضاً   
 ألهم نتائج حلقة العمل السابقة للدورة بشأن احملاسبة املتعلقة بإدارة الغابات املعقودة             موجزاً

، رئيس  )جامايكا(وقّدم السيد كليفورد ماهلونغ     . ٢٠١٠يوليه  /وز مت ٣٠بون، بأملانيا، يف    يف  
اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، عرضا بشأن أثر اآلليات القائمة على الـسوق علـى               

  .ختفيضات االنبعاثات من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً
وض املقدمة مـن األطـراف   وعقدت جلسات لألسئلة واألجوبة عقب سلسلة العر      -٧

  .ولدى اختتام حلقة العمل، قدم الرئيس مالحظات ختامية. ومن اخلرباء واملنظمات

  العروض واملناقشاتموجز   - ثانياً  
 من املسائل املتـصلة     تناولت العروض واملناقشات اليت جرت أثناء حلقة العمل عدداً          -٨
 املدرجة يف املرفق األول أن حتققه       الدول األطراف على   االنبعاثات الذي يتعني     خفضجم  حب

__________ 

 ).ب (٢٩، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/7الوثيقة   )٣(
 .FCCC/KP/AWG/2010/MISC.2ُجّمعت هذه املسامهات يف الوثيقة   )٤(
نـوب  ، والسيد سيفان كارتا، املعني من قبل مركـز اجل Climate Analyticsالسيد ويليام هري من مؤسسة   )٥(

منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان          والسيد روبرتوس دولينك من      معهد استكهومل للبيئة،  واملنتسب إىل   
شـبكة العـامل   ، والسيدة ليم يل لني من  Point Carbon، والسيدة أولغا غسان زادي من مؤسسة االقتصادي

 .الثالث
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ويـربز  . وإسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، يف هذا احلجم            إمجاالً
  .هذا املوجز أهم املسائل اليت أثريت يف العروض واملناقشات اليت دارت بني املشاركني

ـ      كيف تقيّ   - ألف   ة وحجـم ختفـيض     م األطراف املستوى احلايل للتعهدات املقطوع
  االنبعاثات من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً

  األهداف الرامية إىل احلد من ارتفاع متوسط درجة احلرارة العاملية
، يف معرض مناقشة التعهدات اليت قطعتـها األطـراف          لقد أشار املشاركون كثرياً     -٩

حلد من ارتفاع متوسط درجة احلرارة العاملية       املدرجة يف املرفق األول، إىل اهلدف املتمثل يف ا        
مبستويات ما قبل العصر الـصناعي، وهـو   على السطح إىل ما دون درجتني مئويتني مقارنة         

وأشار بعض األطراف إىل وجود     . درجتني املئويتني اهلدف الذي يشار إليه فيما يلي هبدف ال       
ـ     ِصلة بني هذا اهلدف و     ل الطويـل، وحتديـد سـقف       مسارات االنبعاثات العاملية يف األج

 ونطاق لتخفيضات االنبعاثات مـن جانـب األطـراف      ٢٠٢٠لالنبعاثات العاملية قبل عام     
          يف املائـة دون مـستويات       ٤٠ و ٢٥املدرجة يف املرفق األول قُّدر بنسبة تتراوح ما بـني           

ـ   ل تقرير التقييم الرابـع    مثلما أشار إىل ذلك      ٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠عام   رباء فريـق اخل
 يف سياق السيناريوهات اليت تتوخى تثبيت تركز غـازات          احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ    

ولوحظ أن هذا النطاق قد جرى تأكيده       . الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستويات منخفضة      
كما أعرب عن رأي مؤداه أن مثة مـسارات         . اإلصدارات العلمية اليت يستعرضها األقران    يف  

  .درجتني مئويتنيبلوغ هدف المتعددة ل
ارتفاع متوسط درجة احلرارة العامليـة      وأعرب بعض املشاركني عن آراء مؤداها أن          -١٠

  مبـستويات   درجة مئوية مقارنة     ١ درجة مئوية أو     ١,٥    ب على السطح ينبغي أن يكون حمدداً     
رفـق األول   ، وأن مستوى الطموح اإلمجايل لألطراف املدرجة يف امل        ما قبل العصر الصناعي   

      يف املائة، كأن يرفـع مـثالً       ٤٠-٢٥ لذلك إىل ما فوق مستوى النطاق        ينبغي أن يرفع تبعاً   
  . يف املائة٥٠إىل 

  االنبعاثات التراكمية وميزانية الكربون
رأى بعض املشاركني أن التثبيت الفعلي لدرجات احلرارة العامليـة يتوقـف علـى                -١١

، درجتني مئـويتني هدف ال ولبلوغ  . وهو الربط الذي أكده العلم    االنبعاثات العاملية املتراكمة    
ينبغي أن ختصص ميزانية الكربون واجملال الفضائي ذي الـصلة وفقـا ملبـادئ اإلنـصاف                

  .واملسؤولية التارخيية
والحظ هؤالء املشاركون أنه باإلمكان، لدى تطبيق مبدأ اإلنـصاف، اسـتعمال              -١٢

وعند تطبيق  . تساوي لنصيب الفرد من االنبعاثات املتراكمة     خمتلف املؤشرات، مثل التوزيع امل    
مبدأ املسؤولية التارخيية، يتعني أخذ االنبعاثات املتراكمة بعني االعتبار ابتداًء من مرحلة معينة             
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ويتعني إيالء االعتبار الواجب أيضا حلقيقة أن ميزانية الكربون العاملية حمـدودة،            . يف املاضي 
 من هذه امليزانية، وأن هذا احلال قد يتـسبب       كبرياً  قد استخدمت نصيباً   وأن البلدان املتقدمة  

على املدى البعيد يف قيود حتول دون مضي البلدان النامية، وأقل البلدان منوا بصفة خـاص،                
وعالوة على ذلك، رأى بعض املشاركني أنه يف حال األخذ مبفهـوم            . قدما يف طريق التنمية   

 حـصتها مـن ميزانيـة       ن املتقدمة رمبا تكون قد استنفدت أصالً      ميزانية الكربون فإن البلدا   
والحظ مشاركون آخرون أن باإلمكان التعامل مـع جانـب املـسؤولية            . الكربون العاملية 

 مبستويات خفض االنبعاثـات مـن       التارخيية من منطلق ُنُهج خمتلف، ليست مرتبطة حصراً       
بدأ األعم املتمثل يف املسؤوليات املشتركة      جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول، وإمنا بامل       

  . وقدرات كل طرف كما هي مبينة يف االتفاقيةولكن املتمايزة
  حجم ختفيض االنبعاثات وقابلية مقارنة التعهدات املعلنة

تناول عدة مشاركني أثر التعهدات احلالية اليت أعلنتها األطراف املدرجة يف املرفـق               -١٣
وكان مـن املتوقـع أن تـسفر هـذه      . ا يف بروتوكول كيوتو   األول واليت هي أطراف أيض    

             يف املائـة دون مـستويات      ٢٥ و ١٧التعهدات عن خفض االنبعاثات بنسبة تتراوح بـني         
وإذا ما أخذت تعهدات مجيع األطراف املدرجة يف املرفـق          . ٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠عام  

        ميكن أن يكون أقـل مـن ذلـك، يف           األول بعني االعتبار، فإن مستوى ختفيض االنبعاثات      
 ٤٠-٢٥والحظ بعض املشاركني أن ذلك ال ينسجم مع نطاق .  يف املائة١٨ إىل ١٣حدود 

  .درجتني مئويتنيهدف اليف املائة و
وإذا ما بقيت التعهدات اليت أعلنتها األطراف املدرجة يف املرفق األول دون تغـيري                -١٤

، فسيكون باإلمكان مع ذلـك حتقيـق   ٢٠٢٠ذروهتا قبل عام وإذا بلغت االنبعاثات العاملية     
         درجتني مئويتني؛ بيد أن ذلك يتطلب بذل قدر أكرب بكـثري مـن اجلهـد بعـد                 هدف ال 

، وبتكلفة أعلى من تكلفة التدابري والتعهدات اليت تتخذ يف مرحلة سابقة لتحقيق             ٢٠٢٠عام  
ن تؤدي السيناريوهات اليت تتوخى ختفيض      وباإلضافة إىل ذلك، فإن احتمال أ     . اهلدف نفسه 

جـة  إىل تثبيت در   أعاله   ٩االنبعاثات يف حدود نطاقات تقل عن تلك املشار إليها يف الفقرة            
ولوحظ أيضا أن التعهـدات احلاليـة لألطـراف         . درجتني مئويتني ضئيل جداً   احلرارة دون   

تكنولوجيات جديـدة أكثـر   املدرجة يف املرفق األول مل حتدث حوافر بالقدر الكايف لتطوير  
  .فاعلية وأقل كثافة من حيث الكربون

أما فيما يتعلق بقابلية مقارنة تعهدات األطراف املدرجة يف املرفق األول، فقد اعتـرب      -١٥
عدة مشاركني أنه ال توجد جمموعة وحيدة من املؤشرات ميكن أن تراعي الظروف الوطنيـة               

 عـن كيفيـة   فقد ساق االحتاد الروسي مثاالً. اتمراعاة كاملة يف سياق اإلعالن عن التعهد 
تأثري ظروفه الوطنية، ال سيما كونه من كبار منتجي ومصدري موارد الطاقة ومتتعه بقطـاع               

 .ما يتعلق بالتعهدات اليت أعلنهاغايب عريض، على قراراته في
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        وبينما أقرت بعض الوفود أن حجم ختفيضات االنبعاثات وفقـا للتعهـدات قـد               -١٦
، فقد الحظت هذه الوفود أن االنتقال إىل النطاق األعلى من التعهدات املعلنة             ال يكون كافياً  

من قبل عدد من األطراف املدرجة يف املرفق األول ال ميكن أن يتحقق إال يف إطـار جهـود       
وشـدد  .  لالنبعاثـات  تبذل على الصعيد العاملي، ال سيما من جانب البلدان األكثر إصداراً          

ن آخرون على أن الصكني القانونيني، املتمثلني يف االتفاقية وبروتوكـول كيوتـو،             مشاركو
يشكالن األساس املناسب ملناقشات وجيهة بشأن إجراءات التخفيف اخلاصة بكل فئة مـن             

  .فئات البلدان

استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي     قطاع  ما هي االنعكاسات الكمية ل      - باء  
ار باالنبعاثات واآلليـات القائمة على مشاريع على ختفيضات        واحلراجة، واالجت 

     االنبعاثات من جانب األطراف املدرجة يف املرفـق األول بـصورة إمجاليـة؛             
وما السبيل لضمان مراعاة اجلهود املبذولة واإلجنازات اليت حتققت حىت اليـوم           

نـسبة  والظروف الوطنية؛ وما هي االنعكاسات الـيت ميكـن أن تترتـب بال            
تخفيضات االنبعاثات من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول بـصورة           ل

  إمجالية
نوقش يف حلقة العمل عدد من املسائل اليت حيتمل أن تنطـوي علـى انعكاسـات            -١٧

بالنسبة للتخفيضات الفعلية لالنبعاثات من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لفتـرة             
ترحيل الوحدات من فترة االلتزام األوىل إىل فترة االلتزام الثانيـة           مسائل  االلتزام الثانية، منها    

فائض (ومسألة فائض االنبعاثات يف التعهدات املعلنة لفترة االلتزام الثانية          ) ترحيل الوحدات (
، واستخدام األراضي وإعادة استخدام األراضي واحلراجة، واالجتار باالنبعاثـات،         )الوحدات

 لالنعكاسات الكمية الـيت  وجادل بعض املشاركني بأنه نظراً.  على مشاريع  واآلليات القائمة 
تنطوي عليها القواعد املطبقة يف معاجلة هذه املسائل، واليت جيري التفاوض بشأهنا يف الوقت              

ختفيضات االنبعاثات من جانـب     احلاضر، ال بد من االتفاق عليها قبل االنتهاء من النظر يف            
وجادل آخرون بأن ختفيض االنبعاثات ينبغي أن يستند إىل . ملرفق األولاألطراف املدرجة يف ا  

  .متطلبات علمية وينبغي تعديل القواعد تبعا لذلك
  استخدام األراضي وإعادة استخدام األراضي واحلراجةآثار قطاع 

حلقة العمل بشأن قطاع استخدام األراضي وإعـادة اسـتخدام          حبث األطراف يف      -١٨
 ٣٠ نظمتها األمانة بتوجيه من رئيس فريق االلتزامات اإلضـافية يف             اليت ،األراضي واحلراجة 

 يف بون بأملانيا، أحد البيانات واخليارات املتعلقة مبعاجلة االنبعاثات الناجتـة            ٢٠١٠يوليه  /متوز
وأفـاد  .  وعمليات إزالتها  قطاع استخدام األراضي وإعادة استخدام األراضي واحلراجة      عن  

لتزامات اإلضافية أن أحدث تقديرات االنبعاثات الكمية النامجـة عـن           نائب رئيس فريق اال   
 مقارنة   مل تتغري كثرياً   استخدام األراضي وإعادة استخدام األراضي واحلراجة     اللجوء إىل قطاع    
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فقد ظلت املسامهة احملتملة هلذا القطاع يف إمجايل ختفيضات االنبعاثـات           . بالتقديرات السابقة 
 ثاين أكسيد الكربون   من   جيغاطن ١درجة يف املرفق األول يف حدود       من جانب األطراف امل   

األطراف املدرجة يف املرفق األول      يف املائة من جمموع انبعاثات       ٨، وهو ما يعادل حنو      سنوياً
  .١٩٩٠يف عام 

حلقة العمل بشأن قطاع استخدام األراضي وإعادة استخدام        وأفاد نائب الرئيس أن       -١٩
عدت يف حسن فقهم املسامهة اليت ميكن أن يقـدمها هـذا القطـاع               سا األراضي واحلراجة 

. للتعهدات املعلنة، واخليارات املمكنة فيما يتعلق بإدارة الغابات واالنعكاسات املرتقبة منـها           
استخدام األراضي وإعادة اسـتخدام األراضـي   ومن شأنه تطبيق قواعد خمتلفة ملعاجلة قطاع   

ـ       أن يفضي إىل نتائج خمتل     واحلراجة ر املـسامهة اإلمجاليـة     فة لفرادى األطراف ولكنه لن يغّي
  .القصوى هلذا القطاع
  آثار استخدام اآلليات

حتدث عدد من املشاركني عن اللجوء إىل االجتار باالنبعاثات وإىل اآلليات القائمـة               -٢٠
 مبوجب بروتوكول كيوتو، مبـا ميكّـن      )  والتنفيذ املشترك  آلية التنمية النظيفة  (على مشاريع   

فعالية من حيـث    األطراف املدرجة يف املرفق األول من الوصول إىل إجراءات ختفيف أكثر            
فقد أتـاح   . التكاليف ويتيح هلا الفرصة لزيادة مستوى طموحها يف جمال ختفيض االنبعاثات          

والتنفيذ املشترك مزيدا من إمكانية الوصول إىل فرص التخفيف فيما بـني    االجتار باالنبعاثات   
 إضـافة االئتمانـات     آلية التنمية النظيفة  ملدرجة يف املرفق األول، يف حني توخت        األطراف ا 

  .التعويضية إىل رصيد االنبعاثات اإلمجايل هلذه األطراف
وحـدات خفـض    ويف هذا السياق، تناول بعض املشاركني مسألة احلجم احملتمل ل           -٢١

 ،٢٠٢٠-٢٠١٣ا ألحد التقديرات للفترة     االنبعاثات املعتمد يف فترة االلتزام الثانية الذي ميكن، وفق        
 الذي أعلنه رئيس اجمللس التنفيذي آللية       جيغاطن ١أن يزيد بنحو ثالث مرات على مستوى        

 استنادا إىل تقديرات قدمها مركز ريزوي التابع        ٢٠١٢التنمية النظيفة للفترة املمتدة إىل عام       
ض االنبعاثات املعتمد سيكون    وحدات خف ولوحظ أن عرض    . لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي   

  . بسبب التوقعات املرتبطة باملشاريع وقدرات البلدان الناميةحمدوداً
وأشار بعض املشاركني إىل أنه، نظرا لعدد املتغريات واالفتراضات اليت يتعني أخذها              -٢٢

اآلليات بعني االعتبار، من الصعب تقدير آثار تغيري القواعد املطبقة على االجتار باالنبعاثات و            
إمجايل ختفيضات االنبعاثات من جانب األطراف املدرجة يف املرفق         القائمة على مشاريع على     
 أن بعض التغيريات املقترحة على اآلليات من شأهنا         وكان واضحاً . األول لفترة االلتزام الثانية   

كسيد احتجاز ثاين أ  كأن تدرج يف آلية التنمية النظيفة مسألة        (أن تزيد من عرض الوحدات      
استخدام األراضـي   ، واألنشطة النووية واألنشطة التكميلية املرتبطة بقطاع        الكربون وختزينه 

، يف حني   )، وتطوير أي آليات جديدة قائمة على السوق       وإعادة استخدام األراضي واحلراجة   
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مثل تطبيق عوامل اخلـصم يف      (أن تغيريات أخرى من شأهنا أن تقلص من عرض الوحدات           
 ).نمية النظيفة وتطبيق أية قيود صارمة على مبدأ التكامليةحالة آلية الت

  آثار ترحيل الوحدات
لقد جرى تناول مسألة الوحدات املرحلة والفائضة يف عـدد مـن العـروض ويف                 -٢٣

ولوحظ أن الوحدات املرحلة والفائضة قد ختفض إىل حد كبري من املستوى الفعلي             . املناقشة
. ألطراف املدرجة يف املرفق األول يف فترة االلتزام الثانيـة         لتخفيضات االنبعاثات من جانب ا    
  ). أدناه٢٥نظر الفقرة ا( احلد من آثار الوحدات املرحلة وقد تعمل اخليارات السياسية على

ومن جهة أخرى، فإن مستوى طموح التعهدات املعلنة واستخدام الوحدات املرحلة             -٢٤
 ١٩  ب Point Carbonكربون الذي قدرته مؤسسة قد يؤثر على السوق، مبا يف ذلك على سعر ال

  ).٢٠١٦(تزام الثانية يورو للطن لفترة االل
استخدام األراضي وإعادة استخدام األراضي واحلراجة،      التقييم اإلمجايل ألثر استعمال قطاع      
  والوحدات املرحلة والفائضة، واآلليات

 وإعـادة اسـتخدام      قطاع استخدام األراضـي    ستعمالارأى بعض املشاركني أن       -٢٥
 قد خيفض املـستوى اإلمجـايل       لة والفائضة، واآلليات  حاألراضي واحلراجة، والوحدات املر   

 ختفيضات االنبعاثات من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت تقدر، وفقاً           الفعلي من   
 ١٩٩٠ يف املائـة دون مـستويات عـام          ١٨ و ١٣للتعهدات احلالية، بنسبة تتراوح ما بني       

 يف املائة بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق األول واليت هي ٢٥ و١٧وبنسبة تتراوح ما بني (
           وهذا التخفيض اإلمجايل لالنبعاثـات ميكـن تقليـصه        ). أطراف أيضا يف بروتوكول كيوتو    

 استخدام األراضي وإعادة اسـتخدام     يف املائة إذا كان االستعمال احملتمل لقطاع         ١٣-٧إىل  
 للخيار الذي أخذ به فيما خيص القواعد املطبقة علـى هـذا             وفقاً ( مقرراً األراضي واحلراجة 

        بل إن هذه التخفيـضات ميكـن تقليـصها أكثـر إىل            ). القطاع يف حالة فرادى األطراف    
  .لة والفائضة بعني االعتبار يف املائة إذا ما أخذ أثر الوحدات املرّح٧-١نسبة 
ناء حلقة العمل ونوقشت خيارات خمتلفة للتعامل مـع االنعكاسـات           وقد قُدمت أث    -٢٦

اسـتخدام  بقطـاع   املترتبة عن الوحدات املرحلة والفائضة واستعمال االئتمانات املتـصلة          
 ورفع املستوى اإلمجايل الفعلي لطموح األطراف األراضي وإعادة استخدام األراضي واحلراجة

  :يارات ما يلياملدرجة يف املرفق األول، ومن هذه اخل
 من فترة االلتزام األوىل بتحديد سقف        أو كلياً  إزالة الوحدات املرحلة جزئياً     )أ(  

  أو قيود على أوجه صرفها؛
  إزالة الوحدات الفائضة من التعهدات املعلنة؛  )ب(  
استخدام األراضـي وإعـادة   بقطاع إزالة أو تقييد منح االئتمانات املتصلة        )ج(  

  ؛راجةاستخدام األراضي واحل
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  .فرض ضريبة على حتويل الوحدات  )د(  
واقترح حل آخر هو أن تتمكن األطراف املدرجة يف املرفق األول من تقدمي تعهدات                -٢٧

تتركز حصرا على اجلهود اليت تبذل حمليا، أو أن ترفع مستوى التعهدات إلحداث ختفيضات              
  .االنبعاثات مبا ينسجم وهدف الدرجتني مئويتني

تعزيز شفافية التعهدات املعلنة بتخفيض االنبعاثات من جانب األطراف         السبيل ل   -جيم  
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

الحظ بعض املشاركني أن مثة أوجه عدم اليقني تشوب التعهـدات، واعتـربوا أن                -٢٨
ني األطـراف  حتري الشفافية يف تقدمي وتقييم التعهدات ميكن أن يساعد على بناء الثقة فيما ب             

وكان . يف تقييمها مدى استطاعة التعهدات املعلنة املسامهة يف حتقيق هدف الدرجتني مئويتني           
هناك تسليم بأن الشفافية أمر مهم يف عملية التفاوض بشأن األهداف اجلديـدة لألطـراف               

باإلضافة إىل  و.  لتسهيل املناقشة السياسية    متيناً  فنياً املدرجة يف املرفق األول ألهنا حتدث أساساً      
ذلك، بإمكان الشفافية أن تساعد على حسن فهم التحديات اليت تواجهها األطراف والفرص             

  .املتاحة هلا ومن مث جتنح هذه األطراف إىل حتسني مستوى طموحها
  :ومن بني املسائل اليت تتطلب مزيدا من الشفافية، أشار املشاركون إىل ما يلي  -٢٩

 أن تلجأ إليها األطـراف      حجن اآلليات واليت ير   دات النامجة ع  كمية الوح   )أ(  
  املدرجة يف املرفق األول؛

معرفة ما إذا كانت القواعد املطبقة يف جمال االحتفاظ بالوحدات وترحيلها             )ب(  
  ستظل على ما هي عليه أم تتغري؛

اسـتخدام  قطـاع   كيفية معاجلة االنبعاثات وعمليات اإلزالة النامجة عن          )ج(  
  .استخدام األراضي واحلراجةاألراضي وإعادة 

وقدمت سويسرا أمثلة على أساس تعهدها اخلاص هبا عن الكيفية اليت ميكـن هبـا                 -٣٠
ويـدخل يف  . حتسني شفافية التعهدات، بغية حتسني فهم أثرها البيئي وتسهيل عملية مقارنتها      

ذه ذلك تقدمي معلومات كمية ونوعية عن جمموعة مشتركة من العناصر، حىت وإن كانت ه             
  .املعلومات أولية وعرضة لتغيريات نتيجة إلعمال صكوك حملية أو دولية



FCCC/KP/AWG/2010/11 

GE.10-62438 20 

  املرفق الثالث

لفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـافية        املُعّدة ل وثائق  ال    
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته          

   عشرةالثالثة

  الوثائق املُعدَّة للدورة    
FCCC/KP/AWG/2010/8 مذكرة مقدمة- جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 من األمني التنفيذي

FCCC/KP/AWG/2010/9        مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة الثالثة عشرة-
 مذكرة مقدمة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2010/10 االعتبارات القانونية املتعلقة حبدوث فجوة حمتملة
- وفترة االلتزام الالحقـة   بني فترة االلتزام األوىل     
 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/TP/2010/3 Issues relating to the transformation of pledges 
for emission reductions into quantified 
emission limitation and reduction objectives: 
methodology and examples. Technical paper 

FCCC/KP/AWG/2010/MISC.2 Views on the topics to be covered and the 
organizations/experts to be invited to the 
in-session workshop on the scale of emission 
reductions to be achieved by Annex I Parties in 
aggregate and the contribution of Annex I 
Parties, individually or jointly, to this scale. 
Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2010/MISC.3 Proposals to address the implications of the 
issues identified in the work programme of the 
Ad Hoc Working Group on Further 
Commitments for Annex 1 Parties under the 
Kyoto Protocol, as specified in paragraph 49 (c) 
of document FCCC/KP/AWG/2008/8, for the 
scale of emission reductions to be achieved by 
Annex I Parties in aggregate and for the 
contribution of Annex I Parties, individually or 
jointly, to this scale. Submissions from Parties  
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FCCC/KP/AWG/2010/MISC.4 Available new data and information on their 
expected use in the next commitment period of 
land use, land-use change and forestry and 
emissions trading and the project-based 
mechanisms, including expected carry-over of 
units from the first commitment period to the 
next commitment period, as well as related 
assumptions made when presenting their 
pledges for emission reduction targets. 
Submissions from Annex I Parties 

FCCC/KP/AWG/2010/MISC.5 Views on document 
FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1 for 
consideration by the Ad Hoc Working Group 
on Further Commitments for Annex I Parties at 
its thirteenth session, with a view to facilitating 
the updating of the document at least two 
weeks before the fourteenth session of the Ad 
Hoc Working Group on Further Commitments 
for Annex I Parties under the Kyoto Protocol. 
Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2010/MISC.5/Add.1 Views on document 
FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1 for 
consideration by the Ad Hoc Working Group 
on Further Commitments for Annex I Parties at 
its thirteenth session, with a view to facilitating 
the updating of the document at least two 
weeks before the fourteenth session of the Ad 
Hoc Working Group on Further Commitments 
for Annex I Parties under the Kyoto Protocol. 
Submissions from Parties. Addendum 

FCCC/KP/AWG/2010/INF.2/Rev.1 Compilation of pledges for emission reductions 
and related assumptions provided by Parties to 
date and the associated emission reductions: 
update July 2010. Note by the secretariat 

FCCC/KP/AWG/2010/L.5   يق العامـل املخـصص املعـينمشروع تقرير الفر
بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق
األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورتـه

 الثالثة عشرة
FCCC/KP/AWG/2010/CRP.1 In-session workshop on the scale of emission 

reductions to be achieved by Annex I Parties in 
aggregate and the contribution of Annex I 
Parties, individually or jointly, to this scale. 
Conference room paper 

FCCC/KP/AWG/2010/CRP.2 Draft proposal by the Chair. Conference room 
paper 
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 عروضة على الدورةاملخرى األوثائق ال    

FCCC/KP/AWG/2010/7    صص املعـين بااللتزامـاتتقرير الفريق العامل املخ
اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب
بروتوكول كيوتو عن دورته الثانية عشرة املعقودة يف

 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ إىل ١بون يف الفترة من 

FCCC/KP/AWG/2010/6         الوثائق املتعلقة بتيسري املفاوضات بني األطـراف-
 الرئيسمذكرة مقدمة من 

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.1    مذكرة - وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف
الرئيس، تعديالت مقترح إدخاهلا علـىمقدمة من   

  منه٣ من املادة ٩بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة 

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.2    مذكرة - وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف
ام األراضـي وتغـيرياسـتخد الرئيس،  مقدمة من   

 استخدام األراضي واحلراجة

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.3      مذكرة - وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف
االجتار باالنبعاثات واآلليـات - الرئيسمقدمة من   

 القائمة على مشاريع

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.4      ةمذكر - وثائق لتيسري املفاوضات فيما بني األطراف
 الدفيئـة غـازات  - إضـافة    – الرئيسمقدمة من   

والقطاعات وفئات املصادر؛ والقياسات املوحَّـدة
حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثـات
البشرية املنشأ حبسب املصادر وعمليـات اإلزالـة

 بواسطة البواليع؛ وغري ذلك من القضايا املنهجية

FCCC/KP/AWG/2010/6/Add.5  مذكرة -  املفاوضات فيما بني األطراف    وثائق لتيسري
النظر يف املعلومـات - إضافة   – الرئيسمقدمة من   

املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعيـة،
يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب على مبا

األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة
 األوللألطراف املدرجة يف املرفق 

FCCC/KP/AWG/2010/3 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات
اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول

دورتـه احلاديـة عن   مبوجب بروتوكول كيوتو  
١١ إىل   ٩دة يف بون يف الفترة مـن        وعشرة املعق 

 ٢٠١٠أبريل /نيسان

FCCC/KP/CMP/2009/21 and Add. 1   ألطراف العامل بوصـفه اجتمـاعتقرير مؤمتر ا
األطراف يف بروتوكول كيوتو عن دورته اخلامسة

١٩ إىل   ٧املعقودة يف كوبنهاغن يف الفترة مـن        
  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

        


