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

  الدورة اخلامسة
  ،٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١ بانكوك،

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢   وبون، 

  من جدول األعمال) د- أ(٣البند 
  حتليل ُسبل بلوغ أهداف خفض االنبعاثات وحتديد طرق

     زيادة فعاليتها ومسامهتها يف التنمية املستدامة
  االجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع

  تخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةاس   
  غازات الدفيئة، والقطاعات، وفئات املصادر

  الُنهج املمكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية

  حتليل ُسبل بلوغ أهداف خفض االنبعاثات وحتديد طرق
  زيادة فعاليتها ومسامهتها يف التنمية املستدامة

  الرئيسمشروع استنتاجات مقترح من 

أحاط الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب                 - ١
بروتوكول كيوتو علماً باملعلومات واآلراء املقدمة من األطراف بشأن سُبل بلوغ أهداف أطراف املرفق األول فيما 

علماً باملعلومات املقدمة من األمانة بشأن أحكام بروتوكول كما أحاط الفريق . )١(يتعلق بتخفيف آثار االنبعاثات
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سُبل بلـوغ   بكيوتو ومقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو فيما يتصل              
  .)٢(أهداف أطراف املرفق األول فيما يتعلق خبفض االنبعاثات

حليل الوسائل اليت قد تكون متاحة ألطراف املرفـق         وقد استهل الفريق العامل املخصص عمله املتعلق بت         - ٢
األول لبلوغ أهدافها املتصلة خبفض االنبعاثات وحتديد طرق زيادة فعاليتها ومسامهتها يف التنمية املـستدامة ويف                

  . منها٢بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية على النحو املبني يف املادة 

 ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ٣- ١ضيعية أثناء الدورة يف الفترة      وعقد الفريق العامل املخصص حلقة عمل موا        - ٣
وقد تـرأس   . بشأن الوسائل اليت قد تكون متاحة ألطراف املرفق األول لبلوغ أهدافها املتصلة خبفض االنبعاثات             

وأحاط . رئيس ونائب رئيس الفريق العامل املخصص معاً حلقة العمل وقدما موجزاً للمناقشات لدى اختتام احللقة
ق العامل املخصص علماً باآلراء واملعلومات اليت قُدمت يف حلقة العمل، والتقرير املوجز الذي أعده الرئيسان الفري

والطرق املمكنة اليت ُبحثت خالل حلقة العمل لتعزيـز فعاليـة الوسـائل             ) انظر املرفق هبذا التقرير   (املتشاركان  
  .ومسامهتها يف التنمية املستدامة

مل املخصص على أن آلية تداول وحدات االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع يف             واتفق الفريق العا    - ٤
إطار بروتوكول كيوتو ينبغي أن تظل متاحة ألطراف املرفق األول كوسيلة لبلـوغ أهـدافها املتـصلة خبفـض       

نات اليت ميكـن  ولدى النظر يف التحسي  . االنبعاثات وعلى أنه من املمكن حتسني هذه اآلليات على النحو املناسب          
إدخاهلا على هذه اآلليات، ينبغي إيالء االهتمام الواجب لتعزيز مجلة أمور منها السالمة البيئية لربوتوكول كيوتو                

والحظ الفريق كذلك أن استخدام هذه اآلليات ينبغي أن يكون ُمكمِّـالً            . ومسامهة اآلليات يف التنمية املستدامة    
  . ألطراف املرفق األوللتنفيذ اإلجراءات احمللية املتاحة

كما اتفق الفريق العامل املخصص على أن التدابري الرامية إىل احلد من انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها   - ٥
وإىل تعزيز عمليات اإلزالة الناجتة عن أنشطة االستخدام البشري املنشأ لألراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي                 

والحـظ  . املرفق األول كوسيلة لبلوغ أهدافها املتصلة خبفض االنبعاثات       واحلراجة ينبغي أن تظل متاحة ألطراف       
تصلة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام الفريق أن بعض التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية امل

  ، ١- م إأ/١٦ من بروتوكول كيوتو، كما تـرد يف مرفـق املقـرر    ١٢ و٦ و٣األراضي واحلراجة مبوجب املواد   
وسلَّم الفريق بأن املناقشات اإلضافية حول هذه . ال تنطبق إال على فترة االلتزام األوىل احملددة يف بروتوكول كيوتو

نبغي أن تأخذ يف االعتبار املبادئ اليت تنظم معاملة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، املسألة ي
  .١- م إأ/١٦على النحو املبني يف املقرر 

وسلَّم الفريق العامل املخصص بأن االختيار واالستخدام الفّعال، وفقاً للقواعد املتفق عليها واملقـررات                - ٦
وتوكول كيوتو، حيثما كانت منطبقة، للوسائل اليت قد تكون متاحة ألطراف املرفق األول             ذات الصلة مبوجب بر   

  .لبلوغ أهدافها املتصلة خبفض االنبعاثات يتوقفان على الظروف الوطنية وعلى السياق الدويل

                                                      

)٢( FCCC/KP/AWG/2008/INF.1. 
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ادسة، وسوف يواصل الفريق العامل املخصص، يف دورته اخلامسة املستأنفة ويف اجلزء األول من دورته الس  - ٧
عمله بشأن حتليل الوسائل اليت قد تكون متاحة ألطراف املرفق األول لبلوغ أهدافها املتصلة خبفض االنبعاثـات                 

وسوف يتطلب العمل املضطلع به من قبل الفريـق         . وبشأن طرق حتسني فعاليتها ومسامهتها يف التنمية املستدامة       
بغي هلذا العمل أن يأخذ يف االعتبار النتائج احملرزة ذات          العامل املخصص بشأن هذه املسائل مشاركة اخلرباء، وين       

واتفق الفريق . الصلة والعمل اجلاري يف إطار هيئات وعمليات أخرى مبوجب االتفاقية، وخباصة بروتوكول كيوتو
  : خاصةعلى أن ينظر، مع إيالء االهتمام الواجب لتحسني السالمة البيئية لربوتوكول كيوتو، يف املسائل التالية بصفة

التحسينات اليت ميكن إدخاهلا على آلية تداول وحدات االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع   )أ(  
يف إطار بروتوكول كيوتو من حيث نطاقها وفعاليتها وكفاءهتا وإمكانية الوصول إليها ومـسامهتها يف التنميـة                 

  ؛املستدامة والقدرة على توليد فوائد مشتركة ونقل التكنولوجيا

كيفية القيام، حيثما كان ذلك منطبقاً، مبعاجلة مسألة التعاريف والطرائق والقواعـد واملبـادئ            )ب(  
  التوجيهية لتناول مسألة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف فترة االلتزامات الثانية؛

تهداف االنبعاثات القطاعية كوسيلة الكيفية اليت ميكن هبا ألطراف املرفق األول استخدام ُنُهج اس  )ج(  
  لبلوغ أهدافها املتصلة خبفض االنبعاثات؛

التوسيع احملتمل لنطاق مشولية غازات الدفيئة والقطاعات وبعض الفئات وما يترتب على ذلك من   )د(  
  آثار، استناداً إىل أُسس علمية سليمة؛

 ُنهج حتديد أو خفض انبعاثات غـازات   الكيفية اليت ميكن هبا ألطراف املرفق األول أن تستخدم          )ه(  
الدفيئة اليت ال ينظمها بروتوكول مونتريال والناشئة عن الوقود املستخدم يف النقل اجلوي والبحري الدويل كوسيلة 

  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٢التزاماهتا املتصلة خبفض االنبعاثات، مع مراعاة أحكام الفقرة ب للوفاء

ريق العامل املخصص، يف سياق عمله اجلاري، يف ما يترتب على التغيريات الـيت يـتم                وسوف ينظر الف    - ٨
 أهدافها املتصلة خبفض االنبعاثات من آثار       لبلوغإدخاهلا على الوسائل اليت قد تكون متاحة ألطراف املرفق األول           

الطلـب عليهـا يف إطـار      بالنسبة لسوق الكربون، وخباصة بالنسبة لعرض وحدات االنبعاثات القابلة للتداول و          
  .بروتوكول كيوتو

_ _ _ _ _  


