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 الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف
    املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

 الدورة الثالثة
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-١٤بون، 

  من جدول األعمال٤ و٣البندان 
 حتليل إمكانيات التخفيف ونطاقات أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول

 استعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد اجلدول الزمين للدورات املقبلة

 حتليل إمكانيات التخفيف وبرنامج العمل

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

أحـاط الفـريق العـامل املخصـص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب                   -١
علماً باملعلومات املقدمة من األطراف يف بالغاهتا بشأن إمكانات السياسات          ) الفريق العامل املخصص  (بروتوكول كيوتو   

 وبشأن اهليئات واحملافل اخلارجية     Add.1) و (FCCC/KP/AWG/2007/Misc.1والـتدابري واملنهجيات يف جمال التخفيف       
، Add.1) و (FCCC/KP/AWG/2007/Misc.2الـيت ميكن أن تقدم ُمدخالت خرباء إىل أعمال الفريق العامل املخصص             

 .والبيانات املقدمة من األطراف واملنظمات املراِقبة واجملتمع املدين أثناء الدورة الثالثة للفريق

 يف بون بأملانيا بشأن إمكانات ٢٠٠٧مايو / أيار١٤امل املخصص اجتماع مائدة مستديرة يف وعقد الفريق الع   -٢
وفعالية وكفاءة التخفيف وتكاليفه وفوائده للسياسات والتدابري والتكنولوجيات احلالية واملقبلة املتاحة لألطراف املدرجة 

ونائبة ) غرينادا(املخصص، السيد ليون تشارلز     وشـارك يف رئاسة االجتماع رئيس الفريق العامل         . يف املـرفق األول   
 .وأعّدا تقريراً إىل الفريق العامل املخصص بشأن األعمال والنقاط األساسية) فنلندا(الرئيس السيدة أويت بريغال 

ورحـب الفريق العامل املخصص باملعلومات املقدمة يف اجتماع املائدة املستديرة، والتقرير املوجز املقدم           -٣
وأعرب عن تقديره   ). انظر املرفق األول لتقرير الفريق العامل املخصص يف دورته الثالثة         (يسني املشاِركني   من الرئ 

 .لرئيسه ونائبة الرئيس ومقدِّمي العروض واألمانة
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 من  ٩ ووفقاً للفقرة    ١-م أإ /١وأكد الفريق العامل املخصص من جديد، أنه عمالً بواليته مبوجب املقرر             -٤
وتوكول كيوتو، قد ركز مناقشاته على النظر يف االلتزامات اإلضافية من ِقبل األطراف املدرجة يف                من بر  ٣املادة  

وأشار الفريق إىل أن عمله بشأن      . املرفق األول املقرر إدراجها يف التعديالت على املرفق باء من بروتوكول كيوتو           
نبغي أن يسترشد برؤية مشتركة للتحدي املنصوص االلتزامات اإلضافية من ِقبل األطراف املدرجة يف املرفق األول ي

عليه يف اهلدف النهائي لالتفاقية، استناداً إىل املبادئ واألحكام األخرى ذات الصلة باالتفاقية وبربوتوكول كيوتو               
وأشار الفريق إىل تقرير رئيسي اجتماع املائدة املستديرة، فذكر أن املعلومات الواردة يف االجتماع              . اخلـاص هبا  

وفر بارامترات مفيدة للمستوى الشامل للطموح املتمثل يف إجراء مزيد من التخفيضات يف االنبعاثات من جانب               ت
األطراف املدرجة يف املرفق األول، وخاصة املعلومات اليت تفيد، وفقاً لسيناريوهات تقارير الفريق احلكومي الدويل 

املية لغازات الدفيئة إىل مستويات منخفضة جداً، حبيث تكون         املعين بتغري املناخ، بأنه يتعني خفض االنبعاثات الع       
 حبلول منتصف القرن الواحد والعشرين، من أجل تثبيت تركيزاهتا يف           ٢٠٠٠أقل متاماً من نصف مستويات عام       

 . اآلنالغالف اجلوي عند أدىن املستويات اليت قدَّرها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف سيناريوهاته حىت

وأحـاط الفريق العامل املخصص علماً بفائدة املعلومات املتصلة بإمكانات التخفيف اخلاصة باألطراف              -٥
املدرجة يف املرفق األول والواردة يف مسامهات األفرقة العاملة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل تقرير                 

وأقر الفريق العامل   .  الثالث املعين بالتخفيف من آثار تغري املناخ       التقيـيم الـرابع، وخاصة مسامهة الفريق العامل       
املخصص بأن املعلومات اهلامة املتعلقة بإمكانات السياسات والتدابري والتكنولوجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف   

ة بالتخفيف اليت طلبتها املرفق األول يف جمال التخفيف تقامستها أيضاً األطراف واملنظمات أثناء حلقات العمل املعني
 .)١(اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين

وأشار إىل أن   . )٢(وشـرع الفـريق العامل املخصص يف تنفيذ برنامج العمل املتفق عليه يف دورته الثانية               -٦
تيناً للفريق لكي يواصل برنامج عمله، مبا يف ذلك  أعاله توفر أساساً م٥ و٣ و١املعلومات املشار إليها يف الفقرات 

حتليل إمكانات التخفيف وفعالية وكفاءة التخفيف وتكاليفه وفوائده للسياسات والتدابري والتكنولوجيات احلالية            
يئية واملقبلة املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول، واملالئمة يف خمتلف الظروف الوطنية، مع مراعاة نتائجها الب               

ويف هذا السياق، أبرزت النواتج . واالقتصادية واالجتماعية، وأبعادها القطاعية، والسياق الدويل الذي ُتستخدم فيه
 :املقدمة من بعض األطراف ومقدِّمي العروض واملراقبني أثناء الدورة، من مجلة أمور

 جهود التخفيف أثناء العقود  احلاجة العاجلة إىل إجراء خفض يف انبعاثات غازات الدفيئة، إذ إن           )أ( 
حىت هناية  (القلـيلة القادمة ستقرِّر، إىل حد بعيد، الزيادة يف متوسط درجات احلرارة العاملية على املدى الطويل                 

وللحد من هذه الزيادة يف درجات      . وما ميكن جتنبه من تأثريات مناظرة على تغري املناخ        ) القرن الواحد والعشرين  
وهذا يتطلب . ثات غازات الدفيئة إىل بلوغ الذروة يف األعوام العشرة إىل اخلمسة عشر القادمةاحلرارة، حتتاج انبعا

 ١٩٩٠التزامات خلفض انبعاثات غازات الدفيئة من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول عن مستويات عام                
 ؛٢٠١٢ يف املائة لفترة ما بعد ٤٠ يف املائة و٢٥بنسبة تتراوح بني 

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2005/10 ٢٦، الفقرة. 
)٢( FCCC/KP/AWG/2006/4 ١٧، الفقرة. 
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 متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول من أجل ختفيف          )٣( إمكانـات اقتصادية كبرية    هـناك  )ب( 
انبعاثات غازات الدفيئة خالل العقود القادمة، وتقرر هذه اإلمكانات، من مجلة عوامل أخرى، املسامهة اليت ميكن         

  الغالف اجلوي؛أن تقدمها هذه األطراف للجهود املبذولة من أجل تثبيت تركيزات غازات الدفيئة يف

توجد جمموعة تدابري لسياسات التخفيف، فضالًَ عن جمموعة تدابري للتكنولوجيات، تتاحان جتارياً  )ج( 
الـيوم وُيـتوقع تصـريف جمموعات تدابري أخرى جتارياً يف العقود املقبلة، مبا يشمل الكثري من فرص التخفيف                   

نخفضة الكربون تدرُّ فوائد اقتصادية من حيث االستثمار إن الوزع املعّجل للتكنولوجيات امل    . بتكالـيف سـلبية   
 اجلديد ومن خالل خلق عمالة جديدة ومستدامة؛

أن اإلمكانات االقتصادية للسياسات والتدابري والتكنولوجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق            )د( 
غريها من احلواجز، وأن تطبيق هذه السياسات األول تقـيِّدها احلواجز االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتقنية و        

ويف هذا السياق، هناك اعتراف بالظروف اخلاصة لبعض . والـتدابري والتكنولوجـيات يعتمد على الظروف الوطنية      
إن احلوافز اليت تتسق مع االلتزامات . األطراف املدرجة يف املرفق األول، وخاصة تلك اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال

 لية األخرى املتصلة باألطراف املدرجة يف املرفق األول معروفة وميكنها أن تتصدى لبعض هذه احلواجز؛الدو

إن دور اإلشارات السعرية للكربون لـه أمهيته يف تغيري سلوك جمال واسع من األطراف املؤثرة                 )ه( 
 ولتحقيق إمكانيات التخفيف يف كل القطاعات؛

ءات خفض انبعاثات غازات الدفيئة ميكن أن تكون كبرية وقد تغطي           أن الفوائد املشترك إلجرا    )و( 
 جزءاً كبرياً من تكاليف التخفيف؛

أن أي عواقـب اجتماعـية وبيئية واجتماعية ضارة، مبا فيها اآلثار غري املباشرة، نتيجة تنفيذ                 )ز( 
، ميكن تقليلها إىل أدىن حد من سياسات وتدابري وتكنولوجيات التخفيف املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

 خالل االختيارات املناسبة؛

أن إمكانيات السياسات والتدابري والتكنولوجيات املتعلقة بالتخفيف واملتاحة لألطراف املدرجة           )ح( 
 .يف املرفق األول ميكن أن تزداد توسعاً من خالل استخدام آليات املرونة واملصارف

 إىل ٢٧علماً بترتيبات اجلزء األول من دورته الرابعة املقرر عقده يف الفترة من وأحاط الفريق العامل املخصص  -٧
 يف فييـنا بالنمسا بالتزامن مع حلقة العمل األخرية للحوار املتعلق بالعمل التعاوين الطويل               ٢٠٠٧أغسـطس   / آب ٣١

 تلك الدورة، اليت سُتستأنف يف      واتفق على أن يواصل يف    . األجـل من أجل التصدي لتغري املناخ بتعزيز تنفيذ االتفاقية         
، حتليل إمكانيات السياسات التدابري والتكنولوجيات اخلاصة بالتخفيف املتاحة لألطراف          ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 

                                                      

اإلمكانات االقتصادية، وفقاً للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، هي إمكانيات التخفيف اليت              )٣(
تأخذ يف االعتبار التكاليف والفوائد االجتماعية، وأسعار اخلصم يف اجملال االجتماعي، وافتراض أن كفاءة السوق تتحسن 

 .الته من حواجزنتيجة السياسات والتدابري وما يتم إز
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املدرجـة يف املرفق األول، والعمل على حتديد النطاقات املمكنة خلفض االنبعاثات من ِقبل األطراف املدرجة يف املرفق                  
ــيل ــرة  األول وحتل ــه الفق ــية كمــا حددت ــنهائي لالتفاق ــيقة `٢`)أ(١٧ إســهامها يف اهلــدف ال  مــن الوث

FCCC/KP/AWG/2006/4 .             ووافـق الفريق العامل املخصص على الشروع يف حتليل الوسائل املمكنة لتحقيق أهداف
 .، يف دورته اخلامسةFCCC/KP/AWG/2006/4من الوثيقة ) ب(١٧التخفيف، على حنو ما حددته الفقرة 

وتيسرياً للمناقشات يف دورته الرابعة والدورات الالحقة، دعا الفريق العامل املخصص األطراف املدرجة              -٨
، ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢يف املـرفق األول، اليت يسمح هلا وضعها بذلك، بأن تقدم إىل األمانة يف موعد أقصاه      

ات املتاحة هلا يف جمال التخفيف، بغية توفري    معلومـات وبـيانات عن إمكانات السياسات والتدابري والتكنولوجي        
وطلب إىل  . أساس لوضع نطاقات إرشادية ألهداف خفض االنبعاثات من ِقبل األطراف املدرجة يف املرفق األول             

األمانة أن ُتعد، بتوجيه من رئيس الفريق ورهناً بتوافر املوارد، ورقة تقنية جتمع هذه البالغات واملعلومات املتاحة                 
 من مجلة أمور، يف العوامل واملعايري املناسبة لتقرير إمكانات التخفيف ولتحديد النطاقات احملتملة ألهداف               للنظر،

 .خفض االنبعاثات لألطراف املدرجة يف املرفق األول

 ١٥ودعـا الفـريق األطـراف واملـنظمات املراِقبة املعتمدة إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه                    -٩
، معلومات وآراء عن وسائل حتقيق أهداف التخفيف لألطراف املدرجة يف املرفق األول             ٢٠٠٨فـرباير   /شـباط 

وطلب إىل األمانة جتميع البالغات لكي      . FCCC/KP/AWG/2006/4من الوثيقة   ) ب(١٧واملشار إليها يف الفقرة     
 .ينظر فيها الفريق يف دورته اخلامسة

ووافق كذلك على النظر، يف . ا اتُّفق عليه يف دورته الثانيةووافق الفريق على أن يواصل برنامج عمله كم -١٠
دورتـه الرابعة املستأنفة، يف برنامج العمل هذا ووضع جدول زمين ُيسترشد به يف استكمال عمله تالفياً لوجود                  

 .فجوة بني فترة االلتزام األوىل والثانية

- - - - - 

 


