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(A)     GE.06-70407     260506    260506 

 الفريق العامل املخصص للنظر فـي االلتزامـات املتعلقـة بالفتـرات
 تو  الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيو

 الدورة األوىل
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥-١٧بون، 

  من جدول األعمال٣البند 
 التخطيط للعمل الواجب القيام به يف املستقبل

 التخطيط للعمل الواجب القيام به يف املستقبل
 تقرير منقح مقترح من الرئيس

ألطراف املدرجة يف املرفق    أحاط الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات املتعلقة بالفترات الالحقة ل           -١
علماً باآلراء اليت أعربت عنها األطراف يف رسائلها        ) الفريق العامل املخصص  (األول مبوجـب بروتوكول كيوتو      

وبالبيانات اليت ) Add.1 وFCCC/KP/AWG/2006/Misc.1( من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ٩املتعلقة بالفقرة 
 .مت اإلدالء هبا أثناء الدورة

 ٣ من املادة ٩ ووفقاً للفقرة ١-م أإ/١عـاد الفريق العامل املخصص تأكيد أنه عمالً بواليته مبوجب املقرر     وأ -٢
، فإن مناقشاته ستركز على النظر يف االلتزامات املتعلقة بالفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف              مـن الربوتوكول  

، اليت سيتم حتديدها يف التعديالت على املرفق باء         )ولاألطراف املدرجة يف املرفق األ    (املـرفق األول باالتفاقـية      
 من أنه يتعني على الفريق العامل       ١-م أإ /١وأشـار هبذا اخلصوص إىل ما ورد يف املقرر          . لـربوتوكول كـيوتو   

املخصص أن يهدف إىل إمتام عمله وتقدمي نتائجه من أجل اعتمادها يف أقرب وقت ممكن ويف موعد مناسب يكفل 
 .ة بني فتريت االلتزام األوىل والثانية مبوجب الربوتوكولعدم وجود ثغر

وأكـد الفريق العامل املخصص من جديد أيضاً أنه سيمضي بسرعة يف اجتاه االتفاق على االلتزامات املتعلقة                  -٣
لى بالفـترات الالحقـة لألطراف املدرجة يف املرفق األول ومدهتا، والحظ مع التقدير استعداد هذه األطراف للعمل ع       

حتقيق ذلك ودعا هذه األطراف إىل أن تقدم إليه يف أقرب فرصة ممكنة معلومات وآراء عن نتائج عملها املتصل بتحديد          
 .التزاماهتا، مبا يف ذلك معلومات عن االلتزامات اجلديدة باحلد أو التخفيض الكمي لالنبعاثات
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األول ستحتاج إىل جتميع    ف املدرجة يف املرفق      والحظ الفريق العامل املخصص يف هذا الصدد أن األطرا         - مكـرراً  ٣
 االقتصادية قصد تعزيز    -وحتلـيل املعلومات حول جمموعة متنوعة من املوضوعات العلمية والتقنية واالجتماعية            

الفهم املشترك ملستوى طموح التزامات الفترات الالحقة إسهاماً يف حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية وإمكانية حتقيق  
وسلم برغبة هذه األطراف يف تبادل وجهات النظر حول هذه املعلومات والتحليالت مع مجيع        . لتزاماتهـذه اال  

والحظ أن بعض املعلومات والتحليالت ذات الصلة . األطراف يف اإلطار املتعدد األطراف للفريق العامل املخصص
ربوتوكول، ومن الفريق احلكومي الدويل متاحة، أو ميكن طلبها، من هيئات وعمليات أخرى يف إطار االتفاقية وال           

املعين بتغري املناخ، وأنه ميكن أيضاً أن يقرر طلب إسهامات من املنظمات احلكومية الدولية، مثل الوكالة الدولية                 
 .ورأى أن املصادر الرئيسية لإلسهامات الالزمة لعمل الفريق ستكون األطراف ذاهتا. للطاقة الذرية

العامل املخصص أنه من األمهية مبكان إطالعه وتذكريه، يف مجيع مراحل عمله،            وكـان من رأي الفريق       -٤
 .بالنتائج ذات الصلة احملققة والعمل اجلاري يف هيئات وعمليات أخرى يف إطار االتفاقية والربوتوكول

ق األول والحظ الفريق العامل املخصص أن االستعراض املستمر لتنفيذ التزامات األطراف املدرجة يف املرف -٥
 .يف فترة االلتزام األوىل وجيه للنظر يف االلتزامات الالحقة

). ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (وقرر الفريق العامل املخصص عقد دورته الثانية أثناء فترة الدورة املقبلة             -٦
ة تتيح الفرصة   ورأى الفـريق العامل املخصص أن عمله أثناء دورته الثانية ميكن تعزيزه حبلقة تدارس أثناء الدور               

ويف هذا السياق الحظ الفريق العامل باهتمام املعلومات التمهيدية اليت . لعـرض املعلومـات ذات الصلة وتبادهلا      
قدمـتها عدة أطراف من األطراف املدرجة يف املرفق األول حول عملها بشأن األساس العلمي لتحديد التزاماهتا                 

ات تثبيت تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي، وبشأن آثار          للفترات الالحقة، مبا يف ذلك بشأن سيناريوه      
ودعا األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل القيام، يف أقرب وقت ممكن، بتقدمي املزيد من               . هـذه السيناريوهات  

بكر هلذه املعلومات ودعا أيضاً إىل التقدمي امل.  االقتصادية حول هذه املواضيع-املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية 
عن اجتاهات االنبعاثات بالنسبة إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول، وقدرة التخفيف احملتملة للسياسات والتكنولوجيات         

ورأى أن هذه   . يف خمـتلف الظروف الوطنية، مبا يف ذلك اخلربة املكتسبة حىت اآلن وتكاليف وفوائد احلد من االنبعاثات                
ة ميكن أن توفر أساساً موضوعياً حللقة التدارس، بوصف ذلك خطوة يف طريق نظر الفريق العامل                املوضـوعات الواسـع   

 .املخصص يف حتديد تعديالت املرفق باء بالربوتوكول

وطلـب الفريق العامل املخصص من األمانة أن تقوم، بالتشاور مع الرئيس، ومع أخذ اآلراء اليت أعربت      -٧
تنظيم حلقة التدارس هذه وأن تضمِّن برناجمها عرضاً من الفريق احلكومي الدويل املعين عنها األطراف يف االعتبار، ب

 أعاله،  ٦بـتغري املـناخ، حول عمله املتصل بالفريق، وعروضاً من األطراف حول املوضوعات احملددة يف الفقرة                 
د تيسري اإلعداد املالئم حللقة وقص. وحول كيفية حتديد االلتزامات الالحقة يف جمال احلد من االنبعاثات وختفيضها       

، ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١الـتدارس هذه، دعا الفريق العامل املخصص األطراف إىل مد األمانة، يف موعد أقصاه               
  .وطلب من األمانة أن توفر هذه املعلومات لدورته الثانية. مبعلومات عن املواضيع اليت تود عرضها يف حلقة التدارس

واتفق على . ٢٠٠٧ املخصص أن جيتمع خالل فتريت الدورتني اللتني ستعقدان يف عام وقرر الفريق العامل -٨
 .مواصلة تفصيل خطة عمله وجدوله الزمين يف دورته الثانية

وأتاح الرئيس مببادرة منه وحتت مسؤوليته قائمة إرشادية غري شاملة باملواضيع اليت ميكن أن تكون وثيقة                 -٩
 .وترد هذه القائمة يف مرفق هذه الوثيقة. بل استناداً إىل آراء األطرافالصلة بعمل الفريق يف املستق
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 املرفق

قائمـة إرشادية وغري شاملة باملواضيع اليت ميكن أن تكون           
وثيقة الصلة بعمل الفريق العامل املخصص بشأن االلتزامات        
 املتعلقة بالفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول       

 )١(       مبوجب بروتوكول كيوتو              

 :األساس العلمي لتحديد مستوى طموح االلتزامات املتعلقة بالفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول -١

سـيناريوهات تثبيـت تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي، كإرشاد إلسهام بروتوكول              )أ( 
 ةكيوتو يف حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقي

 غري املؤاتية املتصلة هبذه السيناريوهات) املخاطر(اآلثار  )ب( 

 تكاليف اآلثار والتكيف )ج( 

 . االقتصادية األخرى-املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية  )د( 

 :ألولاالجتاهات يف جمال االنبعاثات والقدرة احملتملة على التخفيف منها بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق ا -٢

 )٢٠٥٠، ٢٠٣٠، ٢٠٢٠مثالً حىت ( االقتصادية احملددة -اجتاهات االنبعاثات والعوامل االجتماعية  )أ( 

 السياسات والتدابري والتكنولوجيات: ردود الفعل احملتملة )ب( 

 )مبا يف ذلك اخليارات اجملدية للجميع(تكاليف ومنافع احلد من االنبعاثات  )ج( 

 .ة وآثارها على القدرة على املنافسةالتحليالت القطاعي )د( 

 :اخلربة املكتسبة والدروس املستخلصة يف تنفيذ بروتوكول كيوتو -٣

احتماالت االحترار العاملي،   (اسـتعراض واستيفاء الطرق املستخدمة لعمليات جرد االنبعاثات          )أ( 
 )واحلراجةومبادئ اجلرد التوجيهية، واستخدام األراضي، والتغري يف استخدام األراضي، 

 فعالية السياسات والتدابري )ب( 

 فعالية آليات املرونة )ج( 

                                                      

وليته وباالعتماد على وجهات النظر اليت أعربت أتاح هذه القائمة الرئيس بناًء على مبادرته وحتت مسؤ )١(
 .عنها األطراف
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 .التقدم الذي ميكن إثباته )د( 

 :شكل وصيغة االلتزامات املتعلقة بالفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول -٤

 االلتزام) فترات(مدة فترة  )أ( 

 استعراض القطاعات ومصادر االنبعاثات  )ب( 

 التفريق وتقاسم األعباء )ج( 

مثل (اجلـدوى العملية لتدابري تكميل االلتزامات احملددة كماً للحد من االنبعاثات أو ختفيضها               )د( 
 )املناهج القطاعية

 مسامهة آليات املرونة  )ه( 

 .مزيد احلوافز لتطوير التكنولوجيا ونشرها ونقلها )و( 

 :املسائل القانونية -٥

 على املرفق باءنطاق التعديالت  )أ( 

 عناصر بروتوكول كيوتو الواجب تعديلها أو تكميلها إلنفاذ التعديالت املدخلة على املرفق باء )ب( 

 بدء سريان التعديالت املدخلة على املرفق باء )ج( 

 .تفادي وجود ثغرة بني فترات االلتزام )د( 

_ _ _ _ _ 


