
 االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

  األمم املتحدة  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.06-65817    070207    080207 

 الفـريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات       
    اإلضـافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول     

    مبوجب بروتوكول كيوتو

عامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية تقرير الفريق ال
لألطـراف املدرجـة يف املـرفق األول مبوجب بروتوكول        
 كيوتو عن أعمال دورته الثانية املعقودة يف نريويب يف الفترة          

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٦         من 

Distr. 
GENERAL 

FCCC/KP/AWG/2006/4 
14 December 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/KP/AWG/2006/4 
Page 2 

 

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 افتتاح الدورة -أوالً 
 ٣ ٢-١ ..........................................) جدول األعمال من١البند ( 
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  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

ُعقدت الدورة الثانية للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق               -١
 يف مكتب األمم املتحدة يف      ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ إىل   ٦األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف الفترة من        

 .نريويب بكينيا

، ُمرحباً جبميع )مالطة(وافتـتح الـدورة رئيس الفريق العامل املخصص، السيد مايكل زاميت كوتاجار     -٢
بوصفه نائب رئيس الفريق العامل     ) الربازيل(كما رحَّب بالسيد لويس فيغرييدو ماتشادو       . األطـراف واملراقبني  

 .املخصص

 ملسائل التنظيمية ا-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

نوفمرب، يف مذكرة من األمني     / تشرين الثاين  ٦نظر الفريق العامل املخصص، يف جلسته األوىل املعقودة يف           -٣
 ).FCCC/KP/AWG/2006/3(التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 :ويف اجللسة ذاهتا، أُقر جدول األعمال على النحو التايل -٤

 .افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(  

 .انتخاب أعضاء املكتب )ج(  

 .تو ومدهتاااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيو -٣ 

 .خطة العمل وحتديد اجلدول الزمين للدورات املقبلة -٤ 

 .مسائل أخرى -٥ 

 .التقرير عن أعمال الدورة -٦ 
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 طرفاً من بينهم ممثل حتدث      ٢١نوفمرب، أدىل ببيانات ممثلو     / تشرين الثاين  ٧ويف اجللسة الثانية املعقودة يف       -٥
 والصني، وممثل حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول       ٧٧وعة ال     باسم اجملموعة األفريقية، وممثل حتدث باسم جمم      

 .كما أدىل ببيان ممثل عن دولة تشارك بصفة مراقب. ، وممثل حتدث باسم أقل البلدان منواً)١(األعضاء فيها

، )اخيبالنيابة عن الشبكة الدولية للعمل املن(ويف اجللسة ذاهتا، دعا الرئيس ممثلي منظمة غرينبيس الدولية  -٦
بالنيابة عن جملس األعمال التجارية من أجل الطاقة املستدامة         (وجملس األعمال التجارية من أجل الطاقة املستدامة        

يف الواليـات املتحدة األمريكية، واجمللس األورويب لألعمال التجارية من أجل مستقبل للطاقة املستدامة، وجملس               
يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وجملس األعمال األعمال التجارية من أجل الطاقة املستدامة 

، والتحالف الدويل للشعوب األصلية والقبلية للغابات املدارية        )الـتجارية مـن أجل الطاقة املستدامة يف أستراليا        
 .إىل اإلدالء ببيانات) بالنيابة عن منظمات الشعوب األصلية(

  تنظيم أعمال الدورة-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٢البند (

 ٦نظـر الفريق العامل املخصص يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلسته األوىل املعقودة يف                   -٧
نوفمرب حيث استرعى الرئيس االنتباه إىل برنامج العمل املقترح والوارد على موقع االتفاقية على /تشـرين الـثاين   
ح من الرئيس، وافق الفريق العامل على الشروع يف عمله على أساس برنامج             وبناًء على اقترا  . شـبكة اإلنترنت  

 .العمل هذا

ويف اجللسة ذاهتا، أطلع نائب الرئيس املندوبني على الترتيبات اليت ُوضعت لعقد حلقة العمل أثناء الدورة                 -٨
 . نوفمرب/ تشرين الثاين٧اليت سيترأسها هو يف 

  انتخاب أعضاء املكتب-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٢ البند(

 تشرين ١٤ و٦نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند الفرعي يف جلستيه األوىل والثالثة املعقودتني يف             -٩
 . نوفمرب، على التوايل/الثاين

ويف اجللسـة الثالثة، ونظراً لعدم تلقي ترشيحات ملنصيب الرئيس ونائب الرئيس، طلب الفريق العامل إىل    -١٠
 من ٥ األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن يقوم، كاستثناء من أحكام الفقرة              مؤمتر

                                                      

أُديل هبـذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية              )١(
 .السابقة وصربيا
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 من مشروع النظام الداخلي املُطبَّق، بانتخاب أعضاء مكتب الفريق العامل يف جلسته العامة اخلتامية يف                ٢٧املادة  
 .)٢(نوفمرب/ تشرين الثاين١٧

 لألطراف املدرجة يف املرفق األول ومدهتا االلتزامات اإلضافية -ثالثاً 
 ) من جدول األعمال٣البند (

 خطة العمل وحتديد اجلدول الزمين للدورات املقبلة
 ) من جدول األعمال٤البند (

 املداوالت -١

 تشرين ١٤ و٨ معاً يف جلستيه الثانية والثالثة املعقودتني يف ٤ و٣نظر الفريق العامل املخصص يف البندين  -١١
ـ   ، Add.1 و FCCC/KP/AWG/2006/Misc.2وقد ُعرضت على الفريق الوثائق      . نوفمـرب، عـلى التوايل    /ثاينال
وأدىل ببـيانات ممثلو مثانية أطراف، من بينهم ممثل حتدث باسم اجلماعة األوروبية             . FCCC/KP/AWG/2006/2و

 .ث باسم اجملموعة األفريقية والصني، وممثل حتد٧٧، وممثل حتدث باسم جمموعة ال  )٣(والدول األعضاء فيها

ويف اجللسة الثانية، قدم نائب الرئيس تقريراً عن حلقة العمل اليت ُعقدت أثناء الدورة واليت ترأسها هو يف  -١٢
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٧

. ل معاً يف إطار فريق اتصا     ٤ و ٣ويف اجللسة نفسها، اتفق الفريق العامل املخصص على النظر يف البندين             -١٣
 .ويف اجللسة الثالثة، قدم الرئيس تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

. املقترحة من ِقَبل الرئيس واعتمدها     )٤(ويف اجللسة الثالثة، نظر الفريق العامل املخصص يف االستنتاجات         -١٤
 .وأبدى أحد األطراف حتفظاً يف فهمه هلذه االستنتاجات بعد اعتمادها

 لتمكني األطراف من تبادل     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧املخصص حلقة عمل يف     وعقد الفريق العامل     -١٥
ومناقشـة املعلومـات املـتعلقة باألساس العلمي لتحديد االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول                

لفريق العامل  وتوىل السيد لويس فيغرييدو ماتشادو، نائب رئيس ا       . واجتاهـات انـبعاثاهتا وإمكانيات التخفيف     
املخصص، رئاسة حلقة العمل هذه وقدم تقريراً إىل الفريق العامل بشأن املداوالت والنقاط الرئيسية اليت أُثريت يف 

والحظ الفريق العامل بارتياح املواد الوفرية املقدمة واملناقشة الثرية اليت جرت يف ). انظر املرفق األول(حلقة العمل 
                                                      

انتخب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف اجللسة العامة اخلتامية  )٢(
نائبة للرئيس، ) فنلندا(اً للفريق العامل املخصص، والسيدة أويت بريغال رئيس) غرينادا(لدورته الثانية، السيد ليون تشارلز 

 .مقرراً) زامبيا(والسيد إفرامي مويبيا شيتما 
أُديل هبـذا البيان باالشتراك مع بلغاريا ورومانيا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية              )٣(

 .السابقة وصربيا
 .FCCC/KP/AWG/2006/L.4اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤(



FCCC/KP/AWG/2006/4 
Page 6 

 

واتفق الفريق العامل   . يره لنائب الرئيس، وملقدمي العروض يف احللقة ولألمانة       حلقـة العمـل، وأعرب عن تقد      
 .املخصص على أن حلقة العمل متثل مسامهة مفيدة تندرج يف سياق أعماله املقبلة

واتفـق الفريق العامل املخصص على أن عمله املتعلق بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق                -١٦
أن يهتدي برؤية مشتركة للتحدي الذي يفرضه اهلدف النهائي لالتفاقية، استناداً إىل مبادئ االتفاقية              األول ينبغي   

وأشار الفريق العامل املخصص إىل تقرير نائب       . وبرتوكول كيوتو امللحق هبا وأحكامهما األخرى املتصلة بذلك       
 فيدة لقياس مستوى الطموح الكلي     الرئـيس ورأى أن املعلومـات املقدمـة يف حلقـة العمل توفر بارامترات م              

فـيما يتصـل بعمليات التخفيض اإلضافية لالنبعاثات اليت تقوم هبا األطراف املدرجة يف املرفق األول، وخباصة                 
املعلومات اليت تفيد بأنه وفقاً لسيناريوهات تقرير التقييم الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ينبغي                

اثات العاملـية لثاين أكسيد الكربون إىل مستويات بالغة االخنفاض، تقل إىل حد بعيد عن نصف                تقلـيل االنـبع   
 .، بغية تثبيت تركزاهتا يف الغالف اجلوي٢٠٠٠مستوياهتا يف عام 

وقرر الفريق العامل املخصص، مشرياً إىل االستنتاجات اليت اعتمدها يف دورته األوىل بشأن ختطيط أعماله املقبلة                 -١٧
)FCCC/KP/AWG/2006/2 أن يشمل برنامج عمله اخلاص بإجناز واليته املهام املبينة أدناه). ٢٧ إىل ١٨، الفقرات من: 

 حتلـيل إمكانيات التخفيف ونطاقات أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف     )أ( 
 :املرفق األول  

ليف وفوائد السياسات والتدابري    حتلـيل إمكانـيات التخفـيف، ومـدى فعالية وكفاءة وتكا           `١`
والتكنولوجـيات احلالية واملُقبلة املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول، واملالئمة يف خمتلف             
الظـروف الوطنـية، مع مراعاة نتائجها البيئية واالقتصادية واالجتماعية، وأبعادها القطاعية،            

 والسياق الدويل الذي ُتستخدم فيه؛

قات املمكنة لعمليات خفض االنبعاثات اليت تقوم هبا األطراف املدرجة يف املرفق       حتديـد الـنطا    `٢`
األول، جبهودهـا احمللية والدولية، وحتليل إسهامها يف بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية، مع ضمان            

  من االتفاقية؛٢توجيه االهتمام الكايف إىل القضايا املذكورة يف اجلملة الثانية من املادة 

 :ليل الوسائل املمكنة لتحقيق أهداف التخفيفحت )ب(

حتلـيل الوسائل اليت قد تكون متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ أهدافها املتعلقة                `١`
خبفض االنبعاثات، مبا يف ذلك تداول أرصدة االنبعاثات، واآلليات املعتِمدة على املشاريع مبوجب 

مة ملعاجلة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛  بروتوكول كيوتو؛ والقواعد املنظِّ   
وغـازات الدفيـئة والقطاعـات وفئات املصادر اليت ينبغي تغطيتها، والُنهج املمكنة الستهداف              

 االنبعاثات القطاعية؛ وحتديد طرق تعزيز فعالية هذه الوسائل ومسامهتها يف التنمية املستدامة؛

ملنهجـية ذات الصلة، مبا يف ذلك املنهجيات اليت ينبغي تطبيقها يف تقدير             الـنظر يف القضـايا ا      `٢`
 االنبعاثات البشرية املنشأ واحتماالت االحترار العاملي الناجم عن غازات الدفيئة؛
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 :النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول )ج(

ي أن حتققها األطراف املدرجة يف املرفق األول        الـنظر يف مستوى ختفيضات االنبعاثات اليت ينبغ        
جمتمعة، وتوزيع جهد التخفيف املتصل هبا، واالتفاق بشأن التزاماهتا اإلضافية، مبا يف ذلك وضع التزامات 

االلتزام، مع مراعاة التحليالت    ) فترات(جديدة للتقييد أو اخلفض الكمي لالنبعاثات، وبشأن طول فترة          
 .أعاله) ب(و) أ(١٧فقرة اليت ورد وصفها يف ال

وقرر الفريق العامل املخصص أيضاً أن يعاجل يف الوقت املناسب املسائل القانونية املترتبة على واليته عمالً  -١٨
 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٩بالفقرة 

 عمل  وأكـد الفريق العامل املخصص من جديد أن إجناز برنامج عمله سيتقدم بصورة رئيسية من خالل                -١٩
األطـراف، وأنـه سيعتمد على النتائج املُحققة والعمل اجلاري يف اهليئات والعمليات األخرى يف إطار االتفاقية                 

 .وبرتوكول كيوتو امللحق هبا

ورأى الفـريق العـامل املخصص أن من املفيد طلب مسامهات من اهليئات واحملافل اخلارجية اليت تتمتع                  -٢٠
وطلب بالتايل  . كنها اإلسهام فيه مبجموعة واسعة ومتنوعة من اخلربات واإلمكانيات        خبربات متصلة بعمله واليت مي    

إىل األمانة أن تعتمد، عند اإلعداد للدورات املقبلة، وبتوجيه من الرئيس، على التحليالت واملعلومات املقدمة من                
الرابع، ومن املنظمات احلكومية الدولية، الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وخباصة تقريره املتعلق بالتقييم 

ودعا الفريق العامل املخصص . وحبسب االقتضاء، من املنظمات غري احلكومية ومؤسسات وبرامج البحوث الوطنية
، مبعلومات عن اهليئات واحملافل اخلارجية اليت ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣األطراف إىل موافاة األمانة، يف موعد أقصاه 

 .م خبربهتا يف أعمال الفريق العامل املخصصميكنها اإلسها

والحـظ الفريق العامل أن استعراض ومناقشة هذا اإلسهام ميكن أن ُتعززمها األنشطة املضطلع هبا أثناء                 -٢١
. الدورة، مثل حلقات العمل ومناقشات املائدة املستديرة اليت من شأهنا أن متكِّن األطراف من التفاعل مع اخلرباء                

ـ    داد هلذه األنشطة إعداداً جيداً من ِقَبل األمانة بتوجيه من الرئيس، كما ينبغي أن تكون األنشطة                وينـبغي اإلع
 .مركَّزة على مسائل حمددة متاماً وأن تستند إىل املوارد األساسية اليت ينبغي تقدميها مسبقاً

أعاله، ) أ(١٧قرة  على املواضيع الواردة يف الف  ٢٠٠٧وسـريكز عمـل الفريق العامل املخصص يف عام           -٢٢
والحظ الفريق العامل أن من املقرر تقدمي تقارير األفرقة العاملة التابعة ). ٢٠٠٧مايو /أيار(وسيبدأ يف دورته الثالثة 

. ٢٠٠٧للفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن إسهاماهتا يف تقرير التقييم الرابع يف فترة دورات عام                  
، مبعلومات وآراء عن    ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٣طراف إىل موافاة األمانة، يف موعد أقصاه        ودعـا الفـريق العامل األ     

إمكانـيات التخفـيف، ومدى فعالية وكفاءة وتكاليف وفوائد السياسات والتدابري والتكنولوجيات احلالية واملقبلة              
مع مراعاة نتائجها البيئية    املـتاحة لألطـراف املدرجـة يف املـرفق األول، واملالئمة يف خمتلف الظروف الوطنية،                
 أعاله وطلب `١`) أ(١٧واالقتصادية واالجتماعية، وُبعدها القطاعي، وسياقها الدويل، وهي املهمة احملددة يف الفقرة 

إىل األمانـة أن تـنظِّم، بتوجيه من الرئيس، مناقشة مائدة مستديرة بشأن هذا املوضوع يف أثناء دورهتا الثالثة، مع                    
 .ناسب مع اخلرباء املشاركني يف إعداد تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخضمان التفاعل امل
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وقرر الفريق العامل املخصص أنه إذا ما ُعقدت حلقة العمل الرابعة للحوار املتعلق بالعمل التعاوين الطويل                 -٢٣
، فإن دورته الرابعة ٢٠٠٧أكتوبر /سبتمرب أو تشرين األول/أيلولاألجل للتصدي لتغري املناخ بتعزيز تنفيذ االتفاقية يف 

 .٢٠٠٧ديسمرب /سُتعقد بالتزامن مع حلقة العمل هذه وُتستأنف وُتختتم يف فترة الدورات الثانية يف كانون األول

وسيتقرر عقد دورات أخرى . وسيواصل الفريق العامل املخصص استعراض برنامج وطرق عمله باستمرار -٢٤
ة إمتام عمل الفريق العامل املخصص بأسرع ما ميكن ويف الوقت املناسب لضمان عدم وجود ثغرة بني فتريت                  بغـي 

 .االلتزام األوىل والثانية مبوجب بروتوكول كيوتو

ويشعر الفريق العامل املخصص مبشاعر القلق اليت أُعرب عنها يف حلقة العمل فيما يتعلق باآلثار السلبية                 -٢٥
 مبا يف ذلك خطر وقوع ضرر جدي وال رجعة فيه من شأنه أن يؤثر على البشرية مجعاء ولكن على                    لتغري املناخ، 

ويؤكد الفريق العامل احلاجة إىل مواصلة برنامج عمله بقوة ويف الوقت           . حنو أشد خطورة على الفقراء والضعفاء     
 األول لربتوكول كيوتو تقوم     املناسـب حبيث تكون هناك رسالة واضحة مفادها أن األطراف املدرجة يف املرفق            

بدور رئيسي يف جهود التخفيف باختاذ اإلجراءات الرامية إىل اإلبقاء على انبعاثاهتا اإلمجالية يف اجتاه االخنفاض بعد 
 مـن خالل اجلهود احمللية والدولية، مبا يف ذلك إمكانية استخدام آليات السوق وآليات بروتوكول     ٢٠١٢عـام   
 .اً إشارة واضحة للجهات الفاعلة االقتصادية بشأن استمرارية سوق الكربون الدوليةوهذا سيعطي أيض. كيوتو

  مسائل أخرى-رابعاً 
 ) من جدول األعمال٥البند (

 .مل ُتثر ومل ُتبحث أية مسائل أخرى -٢٦

  التقرير عن أعمال الدورة-خامساً 
 ) من جدول األعمال٦البند (

نوفمرب، يف مشروع التقرير    / تشرين الثاين  ١٤ته الثالثة املعقودة يف     نظر الفريق العامل املخصص، يف جلس      -٢٧
ويف اجللسة نفسها، وبناًء على اقتراح من       ). FCCC/KP/AWG/2006/L.3(عـن أعمال دورته الثانية واعتمده       

 .الرئيس، أَِذن الفريق العامل للرئيس باستكمال تقرير الدورة مبساعدة من األمانة

 ة اختتام الدور-سادساً 

كما شكر . نوفمرب، شكر الرئيس املندوبني على مسامهاهتم/ تشرين الثاين١٤ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف  -٢٨
 .األمانة على ما قدمته من دعم
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 املرفق األول

 حلقة العمل األوىل املعقودة أثناء دورة الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات 
 املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتواإلضافية لألطراف املدرجة يف 

 تقرير مقدم من نائب الرئيس

  مقدمة-أوالً 

اتفـق الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب                -١
لقة العمل هذه يف وقد ُعقدت ح. بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل، على أن يعقد حلقة عمل أثناء دورته الثانية

وترأس حلقة العمل السيد لويس فيغرييدو      . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧نـريويب بكينـيا يوم الثالثاء املوافق        
 .ماتشادو، نائب رئيس الفريق العامل املخصص

وكان اهلدف من حلقة العمل هو تيسري تقدمي املعلومات ذات الصلة بعمل الفريق العامل املخصص وإتاحة  -٢
 . راء تبادل مفتوح لآلراء من أجل توضيح املعلومات والقيام، حسب االقتضاء، بتحديد الفجوات يف املعلوماتإج

وكانـت املشـاركة يف حلقة العمل مفتوحة أمام مجيع األطراف واملراقبني وكان مستوى احلضور فيها                 -٣
 :ومت تنظيم حلقة العمل حول جمموعيت املواضيع التاليتني. جيداً

لعمل بشأن األساس العلمي لتحديد االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول، مبا             ا )أ( 
 يف ذلك بشأن سيناريوهات تثبيت تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي وآثار هذه السيناريوهات؛

خفيف احملتملة  اجتاهـات االنـبعاثات بالنسبة إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول، وقدرة الت             )ب( 
للسياسات والتكنولوجيات يف خمتلف الظروف الوطنية، مبا يف ذلك اخلربة املكتسبة حىت اآلن وتكاليف وفوائد احلد 

 .من االنبعاثات

ومت تقـدمي عـروض من ِقَبل الربازيل واجلماعة األوروبية واليابان ونيوزيلندا والنرويج وجنوب أفريقيا                -٤
وهذه العروض  . عين بتغري املناخ وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ          والفريق احلكومي الدويل امل   

 :والوثــائق الداعمــة مــتاحة عــلى موقــع االتفاقــية عــلى شــبكة اإلنترنــت عــلى العــنوان الــتايل

<http://unfccc.int/meetings/cop_12/in-session_workshops/items/3884.php>. 

 ضايا الرئيسية اليت أُثريت يف العروض واملناقشات ملخص للق-ثانياً 

وشدد العديد من   . تناولت العروض طائفة واسعة من القضايا ذات الصلة بعمل الفريق العامل املخصص            -٥
املتكـلمني على الطابع املُلح إلحراز تقدم، مشريين إىل اآلثار السلبية لتغري املناخ، مبا يف ذلك خطر حدوث ضرر        

 .ة فيه من شأنه أن يؤثر على اجلميع ولكنه سيكون أشد خطورة على الفقراءخطري وال رجع
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انظر الفقرات (وسلَّط الرئيس الضوء، يف تقريره، على النقاط التالية املنبثقة عن العروض واملناقشات الغنية  -٦
 ). أدناه٢١-٧

اطاً وثيقاً باهلدف النهائي    وأُشـري أثـناء حلقـة العمل إىل أن مهام الفريق العامل املخصص ترتبط ارتب               -٧
ويف حني أن لربوتوكول كيوتو أمهيته يف إحراز تقدم يف اجتاه بلوغ هذه .  منها٢لالتفاقية، كما هو مبني يف املادة 

ولذلك ال بد لفترة التزام ثانية أن حتقق . الغاية، فإن فترة االلتزام األوىل احملددة فيه ُتعترب غري كافية لتحقيق اهلدف 
 .من أجل املضي قُدماً وبسرعة يف اجتاه بلوغ اهلدفاملزيد 

وأشـارت عدة عروض إىل جدوى حتديد هدف طويل األجل ُينشد بلوغه من أجل توجيه جهود الفريق            -٨
وهناك مقاييس خمتلفة ممكنة لقياس التقدم احملرز هلذه الغاية، مبا يف ذلك حتديد اهلدف من حيث                . العامل املخصص 

لبحر، وارتفاع درجة احلرارة، وتأثري االختالل اإلشعاعي، وتركزات غازات الدفيئة يف           ارتفـاع مستوى سطح ا    
وشددت األطراف على أمهية أن تستند االلتزامات املقبلة إىل         . الغـالف اجلوي، أو مستويات االنبعاثات العاملية      

 .معايري علمية سليمة واقتصاديات موثوقة

لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ سيناريوهات االنبعاثات        ويف تقريـر التقييم الثالث، استعرض ا       -٩
 جزء ١ ٠٠٠ و٤٥٠املفضية إىل تثبيت تركزات ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي عند مستويات خمتلفة بني 

رة وهـذه السيناريوهات ترتبط بتأثريات متوقعة خمتلفة اختالفاً شديداً، حيث ينطوي بعضها بصو            . يف امللـيون  
ويشكل التكيف مع هذه التأثريات جزءاً . واضحة على هتديدات جدية للنظم اإليكولوجية وصحة اإلنسان ورفاهه

 .من أية استراتيجية، ولكن حتدي التكيف سوف يتزايد كلما طال أمد بقاء االنبعاثات عند مستويات مرتفعة

الدفيئة إىل مستويات متدنية جداً من أجل       ووفقاً للسيناريوهات املذكورة، يتعني خفض انبعاثات غازات         -١٠
ومن أجل حتقيق التوازن بني االنبعاثات والقدرة االستيعابية لألرض، جيب          . تثبيـت تركـزاهتا يف الغالف اجلوي      

 .خفض انبعاثات غازات الدفيئة إىل مستويات تقل كثرياً عن نصف مستوياهتا الراهنة

فترة زمنية قبل أن يتم تثبيت التركزات يف الغالف         وبعـد خفـض مستوى االنبعاثات، سوف تنقضي          -١١
 .اجلوي، بل سوف تنقضي فترات أطول قبل توقف ارتفاع متوسط درجات احلرارة ومستويات سطح البحر

وهـناك مسـتويات خمتلفة من الطموح ترتبط مبختلف تأثريات تغري املناخ ومبختلف اجلهود الرامية إىل                 -١٢
ولدى حتديد مستوى الطموح، من املهم املوازنة بني خطر العمل غري الكايف . اليفخفض االنبعاثات ومبختلف التك

ومن األمهية مبكان، لدى القيام بذلك، جتنب جعل االقتصادات أو القطاعات حبيسة  استخدام              . والعمـل املفرط  
 أنه، وفقاً للنهج    وأُشري إىل . تكنولوجـيات غـري مالئمة تستمر حياهتا االقتصادية لفترة طويلة يف بعض احلاالت            
 .التحوطي، ينبغي االمتناع عن التذرع بأي نقص لليقني الكامل كسبب لتأجيل العمل

وأُثريت نقطة مفادها أن االنبعاثات من األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطراف يف بروتوكول                 -١٣
إال أن هذه   . بعاثات العاملية لغازات الدفيئة   من االن )  يف املائة  ٣٠ُيقدر بنحو   (كـيوتو تشكل جزءاً ضئيالً نسبياً       

وذُكر أن استعداد األطراف املدرجة ). وليس السنوية(الصورة تتغري إذا ما أُخذت يف االعتبار االنبعاثات التراكمية 
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يف املرفق األول اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو للدخول يف التزامات طموحة سوف يتأثر بتشجيع العمل من 
 .األطراف األخرى يف االتفاقيةِقَبل 

وُيعترب اإلنصاف والعدالة والكفاءة من اجلوانب الرئيسية اليت جيب أن توجه عملية حتديد االلتزامات اليت                -١٤
ومـن شـأن استعراض املسؤولية التارخيية والقدرات احلالية واملقبلة أن يساعد يف توزيع              . ُتعقـد يف املسـتقبل    

هو مبدأ ذو " تغرمي امللوِّث"كما أن مبدأ . زمة يف االنبعاثات فيما بني فرادى األطراف    االخنفاضـات اإلمجالية الال   
 .صلة بتحديد تقاسم األعباء

ووفقاً للبيانات املقدمة إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، تسىن فصل منو االنبعاثات                 -١٥
ات غازات الدفيئة من مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول، جمتمعة،           وقد اخنفضت انبعاث  . عـن النمو االقتصادي   

وهذا االخنفاض يف االنبعاثات قد صاحب منواً يف الناتج احمللي          . ٢٠٠٤ وعام   ١٩٩٠ يف املائة بني عام      ٣,٣بنسـبة   
أطراف يف بروتوكول   وبالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق األول واليت هي         .  يف املائة  ٣٠اإلمجـايل بنسبة تزيد عن      

ومن بني هذه البلدان،    . ٢٠٠٤ وعام   ١٩٩٠ يف املائة بني عام      ١٥كيوتو، اخنفضت انبعاثات غازات الدفيئة بنحو       
 يف املائة، يف حني أن االنبعاثات يف البلدان        ٣٧خفَّضـت الـبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية انبعاثاهتا بنسبة            

 . يف املائة٣,٧و اليت ليست من البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية قد زادت بنسبة األطراف يف بروتوكول كيوت

" حافظة"وتتوفر بكلفة معقولة . وأشارت عدة أطراف إىل دراسات حول كلفة عمليات خفض االنبعاثات -١٦
تكنولوجيات جديدة  وهناك  . خـيارات واسعة ألغراض التخفيف من أجل حتقيق ختفيضات كبرية يف االنبعاثات           

وُتعترب السياسة  . وقد مت بنجاح تطبيق جمموعة واسعة من السياسات والتدابري        . باتـت قريبة من مرحلة التسويق     
العامـة الفاعلـة أمراً أساسياً للتصدي لتغري املناخ، وهناك أدلة متزايدة على أن مثل هذه السياسات متوافقة مع                  

 . و االقتصادي، بل إهنا تشكل جزءاً أساسياً منهااستراتيجيات التنمية املستدامة والنم

وشددت عدة عروض على أن سوق الكربون قد شهدت توسعاً دينامياً يوفر حوافز للقطاع اخلاص إلجياد  -١٧
وقد أثبت تداول أرصدة االنبعاثات على املستويني الوطين واإلقليمي أنه أداة قوية لضمان . فرص خلفض االنبعاثات

وقد اسُتهلت يف إطار آلية التنمية النظيفة مشاريع قيِّمة لتحقيق . ات بطريقة فعالة من حيث التكلفةخفض االنبعاث
التنمية املستدامة يف البلدان النامية، كما أن هذه اآللية قد ساعدت األطراف املدرجة يف املرفق األول على املضي                  

 . أن التنفيذ املشترك قد سجل انطالقة جيدةكما. قُدماً حنو الوفاء بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو

وال تزال سوق الكربون تنطوي على إمكانات هائلة، ولكن آليات كيوتو تتطلب االستمرارية بعد فترة                -١٨
ومن املتوقع للطلب على االئتمانات اليت تتوفر من خالل هذه          . االلـتزام األوىل لكي تواصل هذه السوق توسعها       

 .فترات االلتزام املقبلة من أجل احملافظة على القيمة السوقية للكربوناآلليات أن يتزايد يف 

وينـبغي السـتراتيجيات التخفيف الفعالة أن تشمل مجيع القطاعات ذات الصلة وأن تستفيد من مجيع                 -١٩
لها وللقطاع اخلاص دور رئيسي يؤديه يف تطوير التكنولوجيا ونق        . التكنولوجيات املتاحة الفعالة من حيث الكلفة     

ومن أجل النجاح يف تطوير التكنولوجيا ونقلها، ينبغي للحكومات أن تكفل إشراك القطاع  . إىل الـبلدان النامية   
 .اخلاص على حنو وثيق
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 ١٤ُيقدر بنحو (وتشكل االنبعاثات من القطاع الزراعي جزءاً كبرياً من االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة  -٢٠
بأمهية حامسة بالنسبة لضمان األمن الغذائي العاملي وبالتايل فإن هلا أمهيتها يف حتقيق             وتتسـم الزراعة    ). يف املائـة  

 .وليس هناك سوى جمموعة حمدودة من اخليارات للحد من انبعاثات امليثان وأكسيدات النيتروز. التنمية املستدامة

كانية الوصول إىل خدمات الطاقة،     ومن شأن العمل يف قطاع الطاقة فيما يتعلق بتغري املناخ أن ُيحسِّن إم             -٢١
وقد شددت عدة عروض على اإلمكانات الكبرية       . وأن يزيد من أمن الطاقة وُيخفِّض تلوث اهلواء حملياً وإقليمياً         

 .خلفض االنبعاثات من خالل حتسني كفاءة الطاقة

كما شكر املندوبني   ويف اخلتام، أعرب نائب الرئيس عن شكره ملقدمي العروض على مسامهاهتم القيِّمة،              -٢٢
عـلى أسئلتهم وتعليقاهتم املفيدة ومشاركتهم يف املناقشة، وأعرب عن شكره أيضاً لألمانة ملا قدمته من دعم يف                  

 .تنظيم حلقة العمل
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 املرفق الثاين

الوثائق اليت ُعرضت على الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف 
 ل مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته الثانيةاملدرجة يف املرفق األو

 الوثائق اليت أُعدت للدورة

 FCCC/KP/AWG/2006/3  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

. املواضـيع الـيت سُتناقش يف حلقة العمل اليت سُتعقد أثناء الدورة           
 العروض املقدمة من األطراف

 FCCC/KP/AWG/2006/Misc.2 

Add.1و 

مشروع تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية         
لألطـراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن          

 أعمال دورته الثانية 

 FCCC/KP/AWG/2006/L.3 

االلـتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول، وبرنامج         
 مشروع استنتاجات. العمل

 FCCC/KP/AWG/2006/L.4 

 وثائق أخرى أُتيحت للدورة

تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف 
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته          

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ إىل ١٧األوىل املعقودة يف بون يف الفترة من 

 FCCC/KP/AWG/2006/2 

- - - - - 


