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

  الدورة اخلامسة
  ،٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١وك، من بانك

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢- ٢    وبون، 
  من جدول األعمال) د- أ(٣البند 

   زيادة حتليل سبل بلوغ أهداف خفض االنبعاثات وحتديد طرق
  باالجتار برخص  فعاليتها ومسامهتها يف التنمية املستدامة    
  استخدام   على مشاريعإطالق االنبعاثات واآلليات القائمة    
  األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    

  غازات الدفيئة، والقطاعات، وفئات املصادر
  النُُّهج املمكن إتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية

   وحتديدداف خفض االنبعاثاتـأهوغ ـ بلسبلحتليل 
   يف التنمية املستدامةومسامهتهاطرق زيادة فعاليتها 

  اقترحه الرئيسُمنقّح وع استنتاجات مشر

الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب                واصل    - ١
أعماله بشأن السبل اليت قد تكون متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول ) الفريق العامل املخصص (بروتوكول كيوتو

ويف بلوغ اهلـدف      يف التنمية املستدامة   ومسامهتهاوحتديد طرق زيادة فعاليتها     لة خبفض االنبعاثات    لبلوغ أهدافها املتص  
  .  منها٢النهائي لالتفاقية على النحو املبني يف املادة 

 تناول السبل اليت قد تكون      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢وعقد الفريق العامل املخصص اجتماع مائدة مستديرة يف           - ٢
وأشار الفريق إىل أن االجتماع قّدم      .  املدرجة يف املرفق األول لبلوغ أهدافها املتصلة خبفض االنبعاثات         متاحة لألطراف 

بعض اإلسهامات املفيدة اليت ميكن أن تساعده يف اختتام نظره يف هذه املسائل خالل اجلزء األول من دورته الـسادسة                
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وباآلراء واملعلومات  ) انظر مرفق هذا التقرير   (وأحاط الفريق علماً باملوجز املقدم من الرئيس        ). ٢٠٠٨أغسطس  /آب(
  . املقدمة من األطراف أثناء دورة الفريق اخلامسة املستأنفة

 استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة     ووافق الفريق العامل املخصص على أن النظر يف أنشطة            - ٣
االجتـار بـرخص إطـالق      ليات القائمة على مشاريع، واليت ينبغي أن يتناوهلا كجزء من أعماله املتعلقة ب            يف إطار اآل  
واآلليات القائمة على مشاريع، يتطلب معرفة نتائج نظره يف مسألة عدم الدوام واملسائل املنهجية األخـرى                االنبعاثات  

وباإلضافة إىل ذلك، أشار الفريـق إىل  . راضي واحلراجةاستخدام األراضي وتغيري استخدام األكجزء من عمله املتعلق ب  
، وإىل أن هذا العمل قد يشكل أحـد     )خطة عمل بايل   (١٣- م أ /١من املقرر   ‘ ٣‘) ب(١العمل املنجز مبوجب الفقرة     

  .اإلسهامات يف مواصلة نظره يف هذه املسألة

مله اجلاري، يف مـا يترتـب علـى         يف سياق ع  ،  وكرر الفريق العامل املخصص تأكيد أنه سوف ينظر أيضاً          - ٤
التغيريات اليت يتم إدخاهلا على الوسائل اليت قد تكون متاحة ألطراف املرفق األول لبلوغ أهـدافها املتـصلة خبفـض                    
االنبعاثات من آثار بالنسبة لسوق الكربون، وخباصة بالنسبة لعرض وحدات االنبعاثات القابلة للتداول والطلب عليها               

  . كيوتويف إطار بروتوكول

 -  - - -  - 


