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 الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات
 اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول

 مبوجب بروتوكول كيوتو
 الدورة الثانية

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦، نريويب
 

  من جدول األعمال٤ و٣البندان 
 االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول ومدهتا

 خطة العمل واجلدول الزمين للدورات املقبلة

 اللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول وبرنامج العملا

 مشاريع استنتاجات

يق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب             عقـد الفر   -١
 للسماح لألطراف بتبادل ومناقشة املعلومات ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٧بـروتوكول كـيوتو حلقة عمل يف    

ألول واجتاهات انبعاثاهتا   املـتعلقة باألسـاس العـلمي لتحديد االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق ا             
وتوىل السيد لويس فيغرييدو ماتشادو، نائب رئيس الفريق العامل املخصص، رئاسة حلقة            . وإمكانيات التخفيف 

انظر (العمل وقدَّم تقريراً إىل الفريق العامل املخصص بشأن املداوالت والنقاط الرئيسية اليت أثريت يف حلقة العمل 
والحظ الفريق العامل املخصص بارتياح املواد الوفرية املقدمة واملناقشة الثرية اليت متت ). ةاملرفق األول لتقرير الدور

واتفق الفريق العامل   . يف حلقـة العمـل وأعرب عن تقديره لنائب رئيسه، وملقدمي العروض يف احللقة واألمانة              
 .املقبلةاملخصص على أن حلقة العمل وفّرت مسامهة مفيدة ومرتبطة بالسياق يف أعماله 

واتفـق الفريق العامل املخصص على أن عمله املتعلق بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق                -٢
األول ينبغي أن يهتدي برؤية مشتركة للتحدي الذي يفرضه اهلدف النهائي لالتفاقية، استناداً إىل مبادئ االتفاقية                

وأشار الفريق العامل املخصص إىل تقرير نائب       . املتصلة بذلك وبروتوكول كيوتو امللحق هبا وأحكامهما األخرى       
الرئيس ورأى أن املعلومات املقدمة يف حلقة عمله توفِّر بارامترات مفيدة ملستوى الطموح الكلي اخلاص بعمليات                
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تفيد بأنه  التخفـيض اإلضافية لالنبعاثات اليت تقوم هبا األطراف املدرجة يف املرفق األول، وخباصة املعلومات اليت                
وفقاً لسيناريوهات تقرير التقييم الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، ينبغي تقليل االنبعاثات العاملية            

، بغية  ٢٠٠٠لثاين أكسيد الكربون إىل مستويات بالغة االخنفاض، تقل إىل حد بعيد عن نصف مستوياهتا يف عام                 
 .تثبيت تركيزاهتا يف الغالف اجلوي

وقرر الفريق العامل املخصص، مشرياً إىل االستنتاجات اليت اعتمدها يف دورته األوىل بشأن ختطيط أعماله  -٣
، أن يشمل برنامج عمله اخلاص بإجناز واليته املهام )٢٧ إىل ١٨، الفقرات من FCCC/KP/AWG/2006/2(املقبلة 

 :احملددة أدناه

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

حتليل إمكانيات التخفيف، وفعالية وكفاءة وتكاليف وفوائد السياسات والتدابري والتكنولوجيات  `١`
احلالية واملقبلة املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول، واملالئمة يف خمتلف الظروف الوطنية،             

جها البيئية واالقتصادية واالجتماعية، وأبعادها القطاعية، والسياق الدويل الذي       مـع مراعاة نتائ   
 ُتستخدم فيه؛

حتديـد الـنطاقات املمكنة لعمليات خفض االنبعاثات اليت تقوم هبا األطراف املدرجة يف املرفق           `٢`
ع ضمان توجيه   األول، جبهودها احمللية والدولية، وحتليل إسهامها يف اهلدف النهائي لالتفاقية، م          

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

 :حتليل الوسائل املمكنة لتحقيق أهداف التخفيف )ب( 

حتلـيل الوسائل اليت قد تكون متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ أهدافها املتعلقة                `١`
التجارة يف االنبعاثات واآلليات املعتِمدة على املشاريع مبوجب : يف ذلكخبفـض االنبعاثات، مبا     

بـروتوكول كـيوتو؛ والقواعـد املنظِّمة ملعاجلة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي             
واحلـراجة؛ وغـازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر اليت ينبغي تغطيتها، والنهوج املمكنة           

لقطاعية؛ وحتديد طرق تعزيز فعالية هذه الوسائل ومسامهتها يف التنمية       السـتهداف االنبعاثات ا   
 املستدامة؛

الـنظر يف القضـايا املنهجـية ذات الصلة، مبا يف ذلك املنهجيات اليت ينبغي تطبيقها يف تقدير                   `٢`
 االنبعاثات البشرية املنشأ واحتماالت االحترار العاملي الناجم عن غازات الدفيئة؛

 : االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األولالنظر يف )ج(

الـنظر يف مستوى ختفيضات االنبعاثات اليت ينبغي أن حتققها األطراف املدرجة يف املرفق األول               
جمتمعة وتوزيع جهد التخفيف املتصل هبا، واالتفاق بشأن التزاماهتا اإلضافية، مبا يف ذلك وضع              
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االلتزام، مع  ) فترات(اخلفض الكمي لالنبعاثات، وبشأن طول فترة       التزامات جديدة للتقييد أو     
 .أعاله) ب(و) أ(٣مراعاة التحليالت اليت ورد وصفها يف الفقرة 

 ٣ من املادة ٩وقرر الفريق العامل املخصص أيضاً معاجلة املسائل القانونية املترتبة على واليته وفقاً للفقرة  -٤
 .ناسبمن بروتوكول كيوتو يف الوقت امل

وأكـد الفريق العامل املخصص من جديد أن إجناز برنامج عمله سيتقدم بصورة رئيسية من خالل عمل                  -٥
األطـراف، وأنـه سيعتمد على النتائج املتحقِّقة والعمل اجلاري يف اهليئات والعمليات األخرى يف إطار االتفاقية               

 .وبروتوكول كيوتو امللحق هبا

 أن من املفيد طلب مسامهات من اهليئات واحملافل اخلارجية اليت تتمتع            ورأى الفـريق العـامل املخصص      -٦
وطلب بالتايل إىل   . خبـربات متصـلة بعمله وميكنها اإلسهام مبجموعة واسعة ومتنوعة من اخلربات واإلمكانيات            

قدمة من فريق األمانة، عند اإلعداد للدورات املقبلة، حتت توجيه الرئيس، أن تعتمد على التحليالت واملعلومات امل
اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، وخباصة تقريره املتعلق بالتقييم الرابع، ومن املنظمات احلكومية الدولية، 

ودعا الفريق العامل املخصص . وحبسب االقتضاء، من املنظمات غري احلكومية ومؤسسات وبرامج البحوث الوطنية
، معلومات عن اهليئات واحملافل ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣انـة، يف موعد أقصاه     األطـراف إىل أن تقـدم إىل األم       

 .اخلارجية اليت ميكنها اإلسهام خبربهتا يف أعمال الفريق العامل املخصص

والحظ الفريق أن النظر يف هذا اإلسهام ومناقشته ميكن أن تعززه األنشطة املنفّذة يف أثناء الدورات مثل                  -٧
وينبغي أن يتوافر يف هذه  . ت املائدة املستديرة اليت ستتيح لألطراف التفاعل مع اخلرباء        حلقـات العمـل ومناقشا    

األنشـطة اإلعداد اجليد من ِقبل األمانة حتت توجيه الرئيس، والتركيز على مسائل جيدة التحديد واالعتماد على           
 .تقدمي املواد األساسية سلفاً

أعاله وسيبدأ ) أ(٣ على املواضيع الواردة يف الفقرة ٢٠٠٧م وسريكِّز عمل الفريق العامل املخصص يف عا -٨
والحظ الفريق العامل املخصص أن من املقرر تقدمي تقارير األفرقة العاملة           ). ٢٠٠٧مايو  /أيار(يف دورتـه الثالثة     

رة دورات عام   الـتابعة للفـريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ بشأن إسهاماهتا يف تقرير التقييم الرابع يف فت                
 ،٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣ إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه     الفريق العامل املخصص األطراف   ودعا  . ٢٠٠٧

معلومـات وآراء عن إمكانيات التخفيف، وفعالية وكفاءة وتكاليف وفوائد السياسات والتدابري والتكنولوجيات     
ملرفق األول، واملالئمة يف خمتلف الظروف الوطنية، مع مراعاة نتائجها احلالية واملقبلة املتاحة لألطراف املدرجة يف ا 

.  أعاله`١`)أ(٣البيئية واالقتصادية واالجتماعية، وُبعدها القطاعي، والسياق الدويل، وهي املهمة احملددة يف الفقرة 
ضوع يف أثناء دورهتا    وطلـب إىل األمانـة أن تنظِّم، حتت توجيه الرئيس، مناقشة مائدة مستديرة بشأن هذا املو               

الثالثة، مع ضمان التفاعل املناسب مع اخلرباء املشاِركني يف تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر 
 .املناخ

وقرر الفريق العامل املخصص أنه إذا ما ُعِقدت حلقة العمل الرابعة للحوار املتعلق بالعمل التعاوين الطويل  -٩
، فإن دورته   ٢٠٠٧أكتوبر  /سبتمرب أو تشرين األول   /تصدي لتغيُّر املناخ بتعزيز تنفيذ االتفاقية يف أيلول       األجـل لل  
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ديسمرب /الرابعة سُتعقد بالتزامن مع حلقة العمل هذه وُتستأنف وُتختتم يف فترة الدورات الثانية يف كانون األول               
٢٠٠٧. 

وسيتقرر عقد دورات   . عمله وطرق عمله باستمرار   وسيواصل الفريق العامل املخصص استعراض برنامج        -١٠
أخرى بغية إمتام عمل الفريق العامل املخصص بأسرع ما ميكن ويف الوقت املناسب لضمان عدم وجود ثغرة بني                  

 .فتريت االلتزام األوىل والثانية مبوجب بروتوكول كيوتو

 يف حلقة العمل فيما يتعلق باآلثار  ويشـارك الفـريق العامل املخصص يف مشاعر القلق اليت أُعِرب عنها            -١١
السلبية لتغيُّر املناخ، مبا يف ذلك احتمال اخلطر اجلدي الذي ال رجعة فيه، الذي سيؤثر على البشرية مجعاء ولكن                   

ويؤكد الفريق العامل املخصص احلاجة إىل مواصلة برنامج عمله         . عـلى حنو أشد خطورة على الفقراء والضعفاء       
اسب حبيث تكون هناك رسالة واضحة بأن األطراف املدرجة يف املرفق األول لربوتوكول             بقـوة ويف الوقـت املن     

كيوتو تقوم بدور رئيسي يف جهود التخفيف باختاذ اإلجراءات الرامية إىل اإلبقاء على انبعاثاهتا اإلمجالية يف اجتاه                 
 آليات السوق وآليات بروتوكول      جبهودها احمللية والدولية، مبا يف ذلك إمكانية استخدام        ٢٠١٢هـابط بعد عام     

 .وهذا سيعطي أيضاً إشارة واضحة للعناصر الفاعلة االقتصادية بشأن استمرارية سوق الكربون الدولية. كيوتو

- - - - - 

 


