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

 مبوجب بروتوكول كيوتو            
 الدورة الرابعة 

 ،٢٠٠٧أغسطس   / آب٣١-٢٧فيينا،  
  ٢٠٠٧ديسمرب    / كانون األول  ١١-٣وبايل،  
  من جدول األعمال        ٣البند  

 حتليل إمكانيات التخفيف وحتديد نطاقات 
 ض االنبعاثات اخلاصة باألطراف أهداف خف

    املدرجة يف املرفق األول
 حتليل إمكانيات التخفيف وحتديد نطاقات 

 أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف 
 املدرجة يف املرفق األول

 
 مشاريع استنتاجات مقدمة من الرئيس

 
اللتزامات اإلضافية       بناًء على العمل الذي قام به الفريق العامل املخّصص للنظر يف ا                      -١

لألطراف املدرجة يف املرفق األول، خالل دورته الثالثة، واصل الفريق العامل املخّصص عمله                       
بشأن حتليل إمكانيات التخفيف وحتديد نطاقات أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف                            

 من  ١٧الفقرة    (ية املدرجة يف املرفق األول، وفقاً لربنامج عمله املّتفق عليه خالل دورته الثان                      
 ).FCCC/KP/AWG/2006/4الوثيقة  

وأحاط الفريق العامل املخّصص علما مع التقدير باملعلومات والبيانات اليت قّدمها                     -٢
بعض األطراف يف مذكّراا عن إمكانات التخفيف يف السياسات والتدابري والتكنولوجيات                             
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، وكذلك باملعلومات الواردة             )Add.1 واإلضافة     FCCC/KP/AWG/2007/MISC.4(املتاحة هلا   
 اليت أعّدا األمانة بناء على طلب الفريق العامل املخّصص إّبان                   FCCC/TP/2007/1يف الوثيقة   

 ).FCCC/KP/AWG/2007/2 من الوثيقة   ٢٣الفقرة   (دورته الثالثة    

 أنه ينبغي له االسترشاد برؤية مشتركة للتحّدي            )1(واستذكر الفريق العامل املخّصص       -٣
ذي يطرحه اهلدف النهائي املنشود من االتفاقية، استنادا إىل املبادئ وكذلك األحكام ذات                             ال

 .الصلة من االتفاقية وبروتوكول كيوتو      

والحظ الفريق العامل املخّصص أن إمكانيات التخفيف اخلاصة باألطراف املدرجة يف                                         -٤
والحظ أيضا أن العوامل            . الزمن   املرفق األول تقّررها الظروف الوطنية، كما أا تتطّور مبرور                           

واملؤّشرات احملّددة ذات الصلة بتقرير إمكانيات التخفيف وبتحديد نطاقات أهداف خفض                                          
 .االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول تتباين فيما بني هؤالء األطراف                                  

دة، وأشار إىل         وسلّم الفريق العامل املخّصص بأن فهم إمكانيات التخفيف عملية معقّ                     -٥
أن مواصلة حتليل إمكانيات التخفيف من شأا أن تساعد الفريق العامل املخّصص على إجناز                               

وقد دعا      . وأقّر أيضا باحلاجة إىل حتقيق املزيد من التقّدم يف االضطالع بربنامج عمله                   . عمله  
شأن حتليل   الفريق العامل املخّصص األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل مواصلة عملها ب               

واّتفق الفريق العامل     . السياسات والتدابري والتكنولوجيات اخلاصة بالتخفيف املتاحة لديها                  
املخّصص على النظر يف املعلومات ذات الصلة املستمّدة من هيئات وحمافل خارجية، ومنها                              

، مبا يف ذلك أي عمل             FCCC/AWG/2007/MISC.2املدرجة يف القائمة الواردة يف الوثيقة             
 .FCCC/TP/2007/1 من الوثيقة   ٩سّنى االضطالع به بشأن املسائل احملّددة يف الفقرة              يت

وأحاط الفريق العامل املخّصص علما باملعلومات الواردة يف املسامهة املقّدمة من                       -٦
 الصادر عن الفريق احلكومي الدويل             (AR4)الفريق العامل الثالث يف التقرير التقييمي الرابع            

وقد أقّر الفريق العامل املخّصص بأن مسامهة الفريق العامل الثالث يف                .  املناخ  املعين بتغّير
التقرير املذكور تبّين أن االنبعاثات العاملية النطاق من غازات الدفيئة ال بّد من أن تبلغ ذروا                                
خالل العشر سنوات أو اخلمس عشرة سنة التالية، ومن مث أن تخفّض إىل مستويات متدّنية                               

، وذلك حبلول منتصف         ٢٠٠٠صل إىل ما دون نصف املستويات اليت بلغتها يف عام                     جدا، ت  
القرن احلادي والعشرين بغية حتقيق االستقرار يف تركّزاا يف الغالف اجلوي عند أدىن                       

ومن مث فإن     . املستويات اليت حددها الفريق احلكومي الدويل حىت هذا التاريخ يف سيناريوهاته                          
 . التصّدي لتغّير املناخ      هناك ضرورة عاجلة إىل       

والحظ الفريق العامل املخّصص مدى فائدة النطاقات املشار إليها يف التقرير                          -٧
وإقراراً بنتائج مسامهة الفريق العامل الثاين يف التقرير التقييمي الرابع                   . (AR4)التقييمي الرابع     

______________ 
 FCCC/KP/AWG/2007/2.  من الوثيقة   ١٩الفقرة  (1) 
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(AR4)         مل املخّصص أيضا أنه كلما           بشأن التأثريات وقابلية التأثّر والتكّيف، الحظ الفريق العا
وسلّم الفريق العامل     . اخنفض مستوى التثبيت احملقّق، اخنفض بالتايل مستوى األضرار النامجة          

 تبّين أن حتقيق أدىن       (AR4)املخّصص بأن مسامهة الفريق العامل الثالث يف التقرير املذكور                  
ّير املناخ حىت هذا التاريخ          مستوى يف التثبيت حسبما حدده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغ                  

وما يقابل ذلك من إمكانية التخفيف من األضرار سيتطلّب من األطراف املدرجة يف املرفق                             
، االنبعاثات اىل ما هو أدىن من املستويات                ٢٠٢٠األول كمجموعة أن ختفض، حبلول عام               

ئل اليت قد       يف املائة، من خالل الوسا     ٤٠ و ٢٥ مبا يتراوح بني     ١٩٩٠اليت بلغتها يف عام     
. تكون متاحة لدى األطراف املدرجة يف املرفق األول لتحقيق أهداف خفض االنبعاثات                           

عالوة    .  الواردة يف تقرير الفريق العامل الثالث           ٧-١٣وهذه النطاقات مستمّدة من اخلانة            
على ذلك، فإن هذه النطاقات من شأا أن تكون أعلى بكثري بالنسبة إىل األطراف املدرجة                                        

رفق األول لو كانت ناجتة عن حتليل يفترض أن عملية خفض االنبعاثات عملية يراد أن                              يف امل 
والحظ الفريق العامل املخّصص أن           . تضطلع ا األطراف املدرجة يف املرفق األول وحدهاً              

النطاقات اليت حّددها الفريق احلكومي الدويل املذكور ال تضع يف احلسبان التغّيرات احلاصلة                              
وأقّر    . احلياة واليت تنطوي على إمكانيات يف زيادة نطاق ختفيض االنبعاثات                  يف أسلوب    

الفريق العامل املخّصص أيضا بأن قيام األطراف املدرجة يف املرفق األول بتحقيق هذه                        
األهداف املتوّخاة يف خفض االنبعاثات من شأنه أن يقّدم مسامهة هامة يف إمجايل اجلهود                                

 . منها ٢دف النهائي املنشود يف االتفاقية، احملدد يف املادة               العاملية الالزمة لبلوغ اهل     

والحظ الفريق العامل املخّصص الشواغل اليت أثارا الدول اجلزرية الصغرية النامية                     -٨
وكذلك بعض البلدان النامية، فيما يتعلق بعدم وجود حتليل للمشاهد االفتراضية يف خفض                          

 جزءا يف املليون باحلجم من مكافئ ثاين أكسيد                ٤٥٠مستوى تثبيت االنبعاثات إىل ما دون       
 أعاله، والحظ أيضا يف هذا           ٧الكربون، وهو ما يقابل النطاق األدىن املذكور يف الفقرة                  
 .السياق إمكانية القيام مبزيد من العمل العلمي يف هذا الصدد                  

مج عمله،      ومتاشياً مع النهج التتبعي الذي يأخذ به الفريق العامل املخّصص يف برنا                   -٩
أّولية   ) بارامترات   ( أعاله تقّدم معامل قياسية        ٧ارتأى أن املعلومات املشار إليها يف الفقرة              

مفيدة بشأن مستوى الطموح العام يف حتقيق املزيد من نتائج التخفيض يف االنبعاثات من                            
  جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول، وسوف يعاد النظر فيها إّبان دورات أخرى على                          

 . أعاله  ٨ضوء املعلومات اليت سوف يتلقّاها، مبا يف ذلك املعلومات املشار إليها يف الفقرة                           

والحظ الفريق العامل املخّصص أيضا أن مثة قدراً أكرب من إمكانيات التخفيف رهن                       -١٠
تصّرف األطراف املدرجة يف املرفق األول باللجوء إىل توسيع نطاق استخدام آليات املرونة،                                 

 . اعتبارات التنمية املستدامة يف احلسبان على حنو تام             مع وضع  
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وسلّم الفريق العامل املخّصص بأمهية النظر يف مزيد من املعلومات عن النطاقات                            -١١
اإلرشادية ملستوى ختفيضات االنبعاثات من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول، مبا يف                      

ا كّمياً، من أجل وضع مزيد من           ذلك التزامات التخفيف من االنبعاثات أو خفضه             
،  ١-م أ إ   /١ من بروتوكول كيوتو، ووفقاً للمقّرر           ٣ من املادة    ٩االلتزامات مبقتضى الفقرة       

واتفق على النظر يف هذه املسألة،            . من خالل بذهلا جهوداً على الصعيدين الداخلي والدويل                  
عتبارها جزءاً من      مبا يف ذلك توقيت تقدمي مذكّرات املعلومات من جانب األطراف، با                     

 .مناقشاته حول وضع جدول زمين إّبان دورته املستأنفة الرابعة               

وسلّم الفريق العامل املخّصص أيضاً بأمهية تلقي معلومات عن العواقب البيئية                       -١٢
واالقتصادية واالجتماعية احملتملة، مبا يف ذلك اآلثار اجلانبية اليت متّس مجيع األطراف،                             

البلدان النامية، مما يتأّتى عن األدوات والسياسات والتدابري                  وخصوصاً األطراف من      
وحتقيقاً هلذه الغاية، دعا الفريق العامل           . واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول              

املخّصص األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل إدراج معلومات عن هذه املسائل يف ما                           
 )2(.٢٠٠٨فرباير  / شباط  ١٥ لغاية   عليها أن تقّدمه من مذكّرات        

 تشرين   ٩ودعا الفريق العامل املخّصص األطراف إىل أن تقّدم إىل األمانة، حبلول                          -١٣
، وجهات نظرها بشأن وضع جدول زمين لالسترشاد به يف إجناز                       ٢٠٠٧نوفمرب    /الثاين 

 .ستأنفةأعماله على أن تقوم األمانة بتجميعها لكي ينظر فيها إّبان دورته الرابعة امل                       

وأعرب الفريق العامل املخّصص عن تقديره حلكومة النمسا على استضافة اجلزء                        -١٤
 .األول من دورته الرابعة    

 

______________ 
 FCCC/KP/AWG/2007/2. من الوثيقة   ٢٤الفقرة  (2) 


