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(A)     GE.09-60192    260209    030309 

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

ملخصص للنظر يف االلتزامـات اإلضـافية       تقرير الفريق العامل ا   
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول كيوتـو          

  ن يف الفترة   زنا املستأنفة املعقودة يف بو    السادسةعن أعمال دورته    
 ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول ١٠ إىل ١من               

  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  ٣  ٣- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١ند الب( افتتاح الدورة  - أوالً 
  ٣  ٧- ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً 

  ٣  ٦- ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم أعمال الدورة  - ألف   
  ٤  ٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء املكتب  -  باء   

حتليل سبل بلوغ أهداف خفض االنبعاثات وحتديد طرق زيـادة فعاليتـها              - ثالثاً 
  . . . . . . . . . . . .  ) من جدول األعمال٣البند ( مةومسامهتها يف التنمية املستدا

  االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع  - ألف   
  استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي، واحلراجة  -  باء   
  غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر  - جيم   
  ٥  ٢٣- ٨  . . . . . . . . . . الُنهج املمكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية  - دال   

  ٨  ٢٤    . . . . . . . ) من جدول األعمال٤البند ( النظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة  - ابعاً ر
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  )تابع( احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف   - خامساً 

اسات ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب علـى األدوات والـسي           
   والتدابري واملنهجيات املتاجـة لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول           

  ٩  ٣٨- ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٥البند (
حتليل إمكانات التخفيف وحتديد نطاقات أهداف خفـض االنبعاثـات            - سادساً 

  ١١  ٣٩    . . . . . . . ) من جدول األعمال٦البند ( لألطراف املدرجة يف املرفق األول
   لتزامات اإلضـافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول          النظر يف اال    - سابعاً 

  ١١  ٤٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٧البند (
  ١١  ٦٠- ٤١  . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٨البند ( ٢٠٠٩برنامج العمل لعام   - ثامناً 

  ١٧  ٦١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٩البند ( مسائل أخرى  - تاسعاً 
  ١٧  ٦٢    . . . . . . . . . . . . . . . . )ول األعمال من جد١٠البند ( التقرير املتعلق بالدورة  - عاشراً 

  ١٧  ٦٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اختتام الدورة- حادي عشر

  املرفقات

  املرفق

حلقة عمل عن إمكانات التخفيف وحتديد نطاقات خفض االنبعاثات بالنسبة إىل األطراف   - األول 
  ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املدرجة يف املرفق األول

ضـافية لألطـراف   الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإل    - الثاين 
  ٢٤  . . . . . . . . املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة املستأنفة
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   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

ُعقدت الدورة السادسة املستأنفة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة   - ١
 بوزنان  يف بوزنان الدويل،معرضيف املعقودة ، )الفريق العامل املخّصص(مبوجب بروتوكول كيوتو يف املرفق األول 

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١بولندا، يف الفترة من ب

 ورحب جبميع األطراف    ،)النرويج( السيد هارلد دوفالند     ،وافتتح الدورة رئيس الفريق العامل املخصص       - ٢
بصفته نائباً لرئيس الفريق العامل املخصص والسيد شانوو كيم ) مايل(حب بالسيد ماما كونايت كما ر  .واملراقبني

  . للفريق العامل املخصصبصفته مقرراً) مجهورية كوريا(

على إحالة نتائج عمله إىل مؤمتر األطراف        )١(وافققد  وذكّر السيد دوفالند بأن الفريق العامل املخصص          - ٣
 لألطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة، والحظ أنه مل يتبق أمام الفريق سوى               العامل بوصفه اجتماعاً  

ألطـراف  لعلى ضرورة تركيز املناقشات على االلتزامات اإلضـافية         اً  أكد أيض و. سنة واحدة للوفاء هبذا املوعد    
مال الدورة السادسة قد وذكّر الرئيس األطراف بأن جدول أع. املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

 إىل  ٢١ بغانا، يف الفترة من      ، يف أكرا  ةمد يف اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل املخصص املعقود          اعُت
  .)٢(٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧

   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

  تنظيم أعمال الدورة -  ألف
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

. مربديس/ كانون األول  ١نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل املعقودة يف                - ٤
د وشّد. FCCC/KP/AWG/2008/7ووّجه الرئيس اهتمام الوفود إىل مذكرة السيناريوهات الواردة ضمن الوثيقة           

واقترح بأن  . ا عدد القضايا اليت يتعني تناوهل     على ضرورة استخدام الوقت احملدود املتاح على حنو فعال بالنظر إىل          
، بغية إجراء مناقشة استراتيجية عن الصورة  معا٧ً و٦ و٤ و٣ينظر الفريق العامل املخصص يف بنود جدول أعماله 

  .وقد وافق الفريق العامل املخصص على الشروع يف العمل وفقاً هلذا املقترح  .األوسع

ـ بالترتيبات اليت جرت للدورة السادسة املستأنفة،       اً  س الوفود علم  ويف اجللسة نفسها، أحاط الرئي      - ٥ ا يف  مب
لقة العمل بشأن إمكانات التخفيف ونطاقات أهداف خفض االنبعاثات لألطـراف املدرجـة يف           ما تعلق حب  ذلك  

  .ديسمرب/ كانون األول٣املزمع عقدها يف واملرفق األول، 

                                                      

 .FCCC/KP/AWG/2007/5من الوثيقة ) ج(٢٢الفقرة  )١(

 .FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )٢(



FCCC/KP/AWG/2008/8 
Page 4 

  

والصني، وتكلم آخر باسم حتـالف       ٧٧ لاهم باسم جمموعة    وأدىل ببيانات ممثلو ستة أطراف، تكلم أحد        - ٦
وآخر باسم اجملموعة املختلطة وآخـر       ،)٣( األعضاء االدول اجلزرية الصغرية، وآخر باسم اجلماعة األوروبية ودوهل       

  .باسم اجملموعة األفريقية

  انتخاب أعضاء املكتب - باء 
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 .ديسمرب/ كانون األول١خصص يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل املعقودة يف نظر الفريق العامل امل  - ٧
أبلغ الرئيس الفريق العامل املخصص بأن انتخاب أعضاء مكتب الفريق سيجري يف اجللسة العلنية اخلتامية ملؤمتر             و 

وشّجع اجملموعات  )٤(ديسمرب/ كانون األول١٢األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف 
 الفريق العامـل املخـصص ودعـا    مكتبمناصب تويل اإلقليمية على التوصل إىل اتفاق بشأن تسمية مرشحني ل    

  . وإيالء االعتبار الواجب لترشيح نساء للمناصب املطروحة لالنتخاب٧- م أ/٣٦األطراف إىل استذكار املقرر 

وحتديد طـرق   حتليل سبل بلوغ أهداف خفض االنبعاثات         - ثالثاً 
  زيادة فعاليتها ومسامهتها يف التنمية املستدامة

  ) من جدول األعمال٣البند (

 االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع - ألف 
  )من جدول األعمال) أ(٣البند (

  استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي، واحلراجة- باء 
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

  غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر - جيم 
  )من جدول األعمال) ج(٣البند (

                                                      

ب عنه يف هذا البيان بتأييد كل من البوسـنة واهلرسـك، ومجهوريـة مقـدونيا                حظي املوقف املُعر   )٣(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 يف اجللسة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، ،اقترح الرئيس )٤(
على   العامل بوصفه اجتماعاً لألطراف يف بروتوكول كيوتوديسمرب، أن يوافق مؤمتر األطراف/كانون األول ١املعقودة يف 

ـ يف اجللسة التاسعة     و .لفريق العامل املخصص يف جلسته العلنية اخلتامية      لرئيس اجلديدين   الرئيس ونائب   الانتخاب   ؤمتر مل
مرب، أبلـغ  ديس/ كانون األول١٣ و ١٢األطراف العامل بوصفه اجتماعاً لألطراف يف بروتوكول كيوتو، املعقودة يومي           

بأن املشاورات بشأن انتخـاب أعـضاء        الرئيس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماعاً لألطراف يف بروتوكول كيوتو         
العمل به، سيبقى األعضاء    الذي جيري    من مشروع النظام األساسي      ٢٢ من املادة    ٢ للفقرة   ووفقاً. لاملكتب مل تستكم  

 للرئيس، والسيد ، والسيد ماما كونايت، نائباً السيد هارالد دوفالند، رئيساًاحلاليون ملكتب الفريق العامل املخصص، وهم
الدورة العادية املقبلة للفريق االنتخابات اليت ستجري يف  من خيلفهم يف اختيار، يف مناصبهم إىل حني شانوو كيم، مقرراً  
 .العامل املخصص
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  الُنهج املمكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية - دال 
  )من جدول األعمال) د(٣البند (

   املداوالت-  ١

 ١٠ و ٤ و ١ نظر الفريق العامل املخصص يف هذه البنود يف جلساته األوىل والثانية والثالثـة املعقـودة يف                 - ٨
  FCCC/KP/AWG/2008/INF.3وكانـت معروضـة عليـه الوثـائق    . يلديسمرب، علـى التـوا  /كانون األول

 .Add.1 وFCCC/KP/AWG/2008/Misc.7و

 أشار الرئيس إىل ضرورة احلفاظ على الزخم الذي أحدثه الفريـق بـشأن البنـدين          ،ويف اجللسة األوىل    - ٩
وافق الفريق العامل املخـصص علـى إطـالق         و. ن دورته السادسة  أثناء اجلزء األول م   ) ب(٣و) أ(٣الفرعيني  

والـسيد  ) كوستاريكا(مشاورات غري رمسية للنظر يف هذين البندين الفرعيني، برئاسة السيدة كريستيانا فيغريِس             
 والسيد مارسـيلو روشـا    ) نيوزيلندا(، والسيد برايان مسيث     )أ(٣بالنسبة للبند الفرعي    ) الربتغال(نونو الكاستا   

واتفق الفريق العامل املخصص على تقدمي تقرير عن هذه املشاورات إىل           ). ب(٣بالنسبة للبند الفرعي    ) الربازيل(
  . أدناه١١فريق االتصال املشار إليه يف الفقرة 

اجللسة الثانية، أبلغت السيدة رينات كريست، من أمانة الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،              ويف    - ١٠
 عن اعتزام هذا الفريق إجراء تقدير تقين إضايف للمقاييس املوحدة البديلة حلساب مكافئ ثـاين أكـسيد                  الوفود

  .الكربون من انبعاثات غازات الدفيئة

ز الفريق العامل املخصص عمله على التوصل إىل اتفاق         د الرئيس على أمهية أن يركّ     ويف اجللسة ذاهتا، شدّ     - ١١
وأشـار إىل أن    . ية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو        مناسب بشأن االلتزامات اإلضاف   

 من حيث عالقتها بالـصورة      ٧ و ٦ و ٤ و ٣مجيع بنود جدول األعمال مترابطة، واقترح أن يتناول الفريق البنود           
نود ضمن  ووافق الفريق العامل املخصص على مواصلة النظر يف هذه الب         . راألوسع ومن حيث عالقة أحدهم باآلخ     

، منهم  ويف هذه اجللسة، أدىل ببيانات ممثلو مخسة عشرة طرفاً        . صفريق اتصال يرأسه رئيس الفريق العامل املخص      
  .)٥(واحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

لفريق ونظر ا  . أعاله٩عمل فريق االتصال املشار إليه يف الفقرة عن يف اجللسة الثالثة، قدم الرئيس تقريراً   - ١٢
  .واعتمدها )٦( استنتاجاتما اقترح الرئيس منالعامل املخصص في

                                                      

ـ            )٥( نة واهلرسـك، ومجهوريـة مقـدونيا       حظي املوقف املُعرب عنه يف هذا البيان بتأييد كل من البوس
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 .FCCC/KP/AWG/2008/L.18 اعُتمدت بوصفها الوثيقة )٦(
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  االستنتاجات - ٢

 يف اجلزء األول من دورته هابربنامج عمله واالستنتاجات اليت اعتمد واصل الفريق العامل املخصص، عمالً  - ١٣
فق األول لبلوغ أهدافها املتعلقة السادسة، عمله بشأن حتليل الوسائل اليت قد تكون متاحةً لألطراف املدرجة يف املر

  .)٩(من برنامج عمله )٨(‘٢’ و)٧(‘١’)أ(١٧ تنيورجع يف ذلك إىل املهام احملددة يف الفقر  .خبفض االنبعاثات

املعلومات واآلراء املقدمة من بعض األطراف يف : علماً مع التقدير مبا يلياملخصص وأحاط الفريق العامل   - ١٤
الوثيقة ؛ واملعلومات الواردة يف Add.1 وFCCC/KP/AWG/2008/Misc.4 يف الوثيقة ما ورد من إسهامات جممعة

FCCC/TP/2008/10  ٣٤ اليت ّمجعتها األمانة بشأن قوائم الغـازات الـواردة يف الفقـرة            )١٠(؛ واملعلومات التقنية   
كبات الكربـون   ، وبشأن املخزونات القائمة واالنبعاثات احملتملة من مر       FCCC/KP/AWG/2008/5من الوثيقة   

وطلب من األمانة حتديث املعلومات عـن هـذه         . ةالكلورية الفلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية الفلور     
  .الغازات، حسب االقتضاء

 بشأن إمكانات التخفيف ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣وعقد الفريق العامل حلقة عمل أثناء الدورة يف   - ١٥
املخصص وترأس نائب رئيس الفريق العامل . للألطراف املدرجة يف املرفق األوونطاقات أهداف خفض االنبعاثات 

وأحاط الفريق العامل علماً باآلراء واملعلومات املقدمة       . ةحلقة العمل وقدم موجزاً للمناقشات لدى اختتام احللق       
  .)١١(يف حلقة العمل وبالتقرير املوجز الذي قدمه الرئيس

لتحسينات املمكنـة لالجتـار     بشأن ا  )١٢(من تفاصيل  الرئيس   مبا قدمه  أيضاً   وأحاط الفريق العامل علماً     - ١٦
الـواردة يف املـرفقني األول والثـاين للوثيقـة          وبرخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة علـى مـشاريع،          

FCCC/KP/AWG/2008/5.  

                                                      

 حتليل إمكانات التخفيف والفعالية والكفاءة والتكاليف واملنافع اليت تنطوي عليها السياسات والتدابري            )٧(
ف املدرجة يف املرفق األول واملالئمة يف خمتلف الظروف الوطنية، مع مراعاة والتكنولوجيات الراهنة واملقبلة املتاحة لألطرا

 .آثارها البيئية واالقتصادية واالجتماعية، وأبعادها القطاعية، والسياق الدويل الذي ُوضعت يف إطاره

خفض االنبعاثات، مـن     خبصوص   ألطراف املدرجة يف املرفق األول    احتديد النطاقات املمكنة ألهداف      )٨(
ل جهودها احمللية والدولية، وحتليل مسامهتها يف حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية، وضمان االهتمام الواجب باملسائل               خال

 . من االتفاقية٢املشار إليها يف اجلملة الثانية من املادة 

 .FCCC/KP/AWG/2006/4الوثيقة  )٩(

 .http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/items/4624.php املعلومات متاحة على املوقع )١٠(

 .تقرير حلقة العملعلى نظر املرفق األول لالطالع ا )١١(

 .FCCC/KP/AWG/2008/INF.3الوثيقة  )١٢(
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 املرفق األول مبوجـب     على أن االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف      املخصص  واتفق الفريق العامل      - ١٧
بروتوكول كيوتو ينبغي، بالنسبة لفترة االلتزام املقبلة، أن تتخذ أساساً شكل أهداف مقّدرة كمياً للحـد مـن                  

  .االنبعاثات وخفضها

أن عمله ينبغي أن يسترشد برؤيٍة مشتركٍة للتحدي الذي يطرحه هدف           املخصص ب  الفريق العامل    ذكّرو  - ١٨
تناد إىل املبادئ وغري ذلك من األحكام ذات الصلة الواردة يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو              االتفاقية النهائي باالس  

والحظ جدوى النطاقات املشار إليها يف املسامهة املقدمة من الفريق العامل الثالث يف تقرير التقيـيم                . امللحق هبا 
 أن االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة جيب       ذكريالرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وأن هذا التقرير           

وأن ختفَّض، حبلول منتصف القـرن احلـادي         ،)١٣(أن تبلغ ذروهتا خالل السنوات العشر أو اخلمس عشرة التالية         
، مـن أجـل     ٢٠٠٠ن نصف املستويات اليت بلغتها يف عام        ـوالعشرين، إىل مستويات متدنية جداً تقل كثرياً ع       

ق احلكومي الدويل حىت هذا التاريخ      ـد أدىن املستويات اليت حدَّدها الفري     ـ الغالف اجلوي عن   تثبيت تركُّزاهتا يف  
،  املخصصوسلَّم الفريق العامل. خة للتصدي لتغري املناـومن هنا الضرورة املُلح. اات اليت وضعهـيف السيناريوه

 تقرير التقييم الرابع يشري إىل أن حتقيق أدىن         يف اجلزء األول من دورته الرابعة، بأن إسهام الفريق العامل الثالث يف           
لٍ للضرر سيتطلب   ـن ختفيٍف حمتم  ـق احلكومي الدويل حىت اآلن وما يقابل ذلك م        ـاملستويات اليت قيَّمها الفري   

 يف املائة دون مستويات     ٤٠- ٢٥راف املدرجة يف املرفق األول كمجموعة ختفيض االنبعاثات يف نطاق           ـمن األط 
، من خالل وسائل ميكن أن تتاح هلذه األطراف لبلوغ أهدافها احملـددة خلفـض               ٢٠٢٠ول عام    حبل ١٩٩٠عام  

ي ال تراعي التغريات يف أسلوب العيش اليت بإمكاهنا أن تزيـد            ـق احلكومي الدول  ـونطاقات الفري . تاالنبعاثا
رفق األول لو كانت ناجتة     ات أعلى بكثري بالنسبة لألطراف املدرجة يف امل       ـميكن أن تكون النطاق   و. نطاق اخلفض 

وسـلَّم الفريـق العامـل      . تعن حتليل يفترض قيام األطراف املدرجة يف املرفق األول وحدها بتخفيض االنبعاثا           
أيضاً بأن حتقيق هذه األهداف يف جمال خفض االنبعاثات من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول                املخصص  

العاملية الشاملة الالزمة لتحقيق هدف االتفاقية النهائي كما هو مبني يف           من شأنه أن ُيسهم بشكل هام يف اجلهود         
 . منها٢املادة 

علماً بالشواغل اليت أثارهتا الدول اجلزرية الصغرية النامية وبعض األطراف املخصص وأحاط الفريق العامل   - ١٩
ٍء من املليون من حيث احلجم مـن         جز ٤٥٠من البلدان النامية فيما يتصل بقلّة حتليل سيناريوهات التثبيت دون           

 املعلومات املشار إليها يعاد النظر يفشياً مع النهج املتكرر جتاه برنامج العمل، س     اومت. نمكافئ ثاين أكسيد الكربو   
 العمل العلمـي    وكذلك يف ضوء  ،   املخصص اليت تلقاها الفريق العامل   ) ١٤( أعاله يف ضوء املعلومات    ١٨يف الفقرة   

  .ن سيناريوهات التثبيتاإلضايف املمكن بشأ

                                                      

 .يها تقرير التقييم الرابع اليت ُنشر ف٢٠٠٧ترتبط هذه الفترة الزمنية بسنة  )١٣(

إسهام الفريق العامل الثالث يف تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، املوجز                )١٤(
 .٩٠ و٣٩التقين، الصفحتان 
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النظر يف جدول خفض االنبعاثات الذي ميكن أن حتققه األطراف املدرجة يف املخصص وبدأ الفريق العامل   - ٢٠
والحـظ أن  . ياملرفق األول إمجاالً كإسهامٍ من هذه األطراف يف اجلهود الشاملة لتحقيق هدف االتفاقية النـهائ      

  .لومات العلمية احلديثة، مبا يف ذلك تقرير التقييم الرابعمواصلة حبث هذه املسألة سيستلهم باملع

أن مسامهات األطراف املدرجة يف املرفق األول، بشكل فردي أو مجاعي       املخصص  والحظ الفريق العامل      - ٢١
 من بروتوكول كيوتو، يف جدول خفض االنبعاثات اليت جيب أن حتققها األطراف املدرجـة يف                ٤مبا يتفق واملادة    

األول إمجاالً جيب أن تستند إىل النظر يف أمور منها حتليل إمكانات التخفيف والفعالية والكفاءة والتكاليف      املرفق  
واملنافع اليت تنطوي عليها السياسات والتدابري والتكنولوجيات الراهنة واملقبلة املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق              

بأن النظر يف هذا اإلسهام ينبغي أن يتم املخصص م الفريق العامل وسلَّ  .األول واملالئمة يف خمتلف الظروف الوطنية
بطريقة شفافة ومتسقٍة، وميكن أن يفضَي إىل تفاوت قيم األهداف املقدرة كمياً للحد من االنبعاثات وخفضها بني 

  .فرادى األطراف املدرجة يف املرفق األول

ق االنبعاثات واآلليات القائمة على مـشاريع،       أن االجتار برخص إطال   املخصص  والحظ الفريق العامل      - ٢٢
فضالً عن التدابري الرامية إىل احلد من انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها وتعزيز عمليات اإلزالة مـن أنـشطة                   
استخدام األرض والتغيري يف استخدام األرض واحلراجة، ينبغي أن تظل متاحة لألطراف املدرجة يف املرفـق األول    

والحظ أنه من الضروري فهم مسامهة هذه الوسائل يف اجلهود          . اق أهدافها املتعلقة خبفض انبعاثاهت    كوسائل لتحقي 
اليت تبذهلا األطراف املدرجة يف املرفق األول لتحقيق أهدافها املتعلقة خبفض انبعاثاهتا لتحديد االلتزامات اإلضافية               

أن استخدام االجتار   املخصص ب  الفريق العامل    ذكّرو. ولألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوت       
برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع ينبغي أن تكون مكملةً لتنفيذ التدابري احملليـة املتاحـة                 

  .لألطراف املدرجة يف املرفق األول

امات املشار إليهـا يف     علماً مع التقدير بتعهد بعض األطراف يف اإلسه       املخصص  وأحاط الفريق العامل      - ٢٣
ودعا األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول، اليت هي يف      . تتحقيق أهداف خفض االنبعاثا   ب أعاله   ١٤الفقرة  

وضعٍ يسمح هلا بذلك، إىل تقدمي معلومات عن أهدافها املمكنة املقدرة كمياً للحد من االنبعاثات وخفضها قبل                 
 بغية إكمال عمله حبلول موعد انعقاد الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل السابعةاملخصص دورة الفريق العامل 

  .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

   النظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة- رابعاً 
  ) من جدول األعمال٤البند (

  ).أعالهاً  الباب ثالثانظر (٧ و٦ و٣ُبحث هذا البند مع البنود   - ٢٤
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النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية        - خامساً 
واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكـن أن          
تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات      
ــق األول   ــة يف املرف ــراف املدرج ــة لألط   املتاح

  ) من جدول األعمال٥البند (  

  املداوالت - ١

 كـانون   ١٠ و ١لعامل املخصص يف هذا البند يف جلستيه األوىل والثالثـة املعقـودتني يف              نظر الفريق ا    - ٢٥
  .FCCC/KP/AWG/2008/Misc.5وكان معروضاً عليه الوثيقة . ديسمرب على التوايل/األول

ويف اجللسة األوىل، أدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف، منهم واحد باسم اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا                   - ٢٦
كل من ممثل االحتاد الدويل للنقابات العمالية وممثل املنتدى الدويل للشعوب األصلية اً وأدىل بيان أيض. )١٥(األعضاء

  .بشأن تغري املناخ

افق الفريق العامل املخصص على مواصلة النظر يف هذا البند ضمن فريق اتصال برئاسة وويف اجللسة ذاهتا،   - ٢٧
  .)اجلزائر( مجوعي والسيد كمال) كندا(السيدة جينيفر كري 

 ٢٧  املشاورات اليت أجراها فريق االتصال املشار إليه يف الفقرةعنمت السيدة كري تقريراً يف اجللسة الثالثة، قّد  - ٢٨
  .واعتمدها )١٦(استنتاجاتما قّدم الرئيس من ونظر الفريق العامل املخصص في. هأعال

  االستنتاجات - ٢

 على برنامج عمله واالستنتاجات اليت اعتمدها يف اجلزء األول مـن            واصل الفريق العامل املخصص، بناءً      - ٢٩
دورته السادسة، عمله بشأن النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار 

طراف املدرجة يف املرفـق     التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لأل           
  ).يشار إليها فيما يلي بالنتائج احملتملة(األول 

ورحب الفريق العامل املخصص مبا جرى من تبادل بّناء لآلراء بشأن النتائج احملتملة وأحاط علماً باملعلومـات                   -٣٠
  .)١٨(ألول من دورته السادسةاستجابة للدعوة اليت وجهها الفريق يف اجلزء ا )١٧(واآلراء األخرى اليت عرضتها األطراف

                                                      

حظي املوقف املُعرب عنه يف هذا البيان بتأييد كل من البوسـنة واهلرسـك، ومجهوريـة مقـدونيا                   )١٥(
 .، وصربيا، وكرواتيااليوغوسالفية السابقة

 .FCCC/KP/AWG/2008/L.17اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٦(

)١٧( FCCC/KP/AWG/2008/Misc.5. 

 .FCCC/KP/AWG/2008/5 من الوثيقة ٥١رة الفق )١٨(
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ستند إىل ما يصدر عـن  يوالحظ الفريق العامل املخصص أن مواصلة العمل بشأن هذه املسألة ينبغي أن               - ٣١
مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من مقررات ذات صـلة                

ات أخرى يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبـا،          باملوضوع، وإىل العمل اجلاري ضمن هيئات وعملي      
  .هبدف احلفاظ على هنج متسق مع األعمال األخرى املندرجة يف عملية االتفاقية

 ٣واتفق الفريق العامل املخصص على أن عمله املتعلق بالنتائج احملتملة ينبغي أن يسترشد ويستنري بالفقرة    - ٣٢
 من بروتوكول كيوتو، وبأفضل ما يتاح من معلومات علميـة واجتماعيـة     ٣ملادة   من ا  ١٤ والفقرة   ٢من املادة   

وإذ الحظ الفريق إمكانية حدوث   .وبيئية واقتصادية، وأن يستند إىل حجج مستمدة من التأثريات والنتائج الفعلية
  .ت الصلة هبذه النتائجم أيضاً باحلاجة إىل توسيع نطاق فهمه للجوانب ذانتائج حمتملة سلبية وأخرى إجيابية، سلّ

وأقر الفريق العامل املخصص بأن األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف               - ٣٣
م بأن مستوى تـأثري النتـائج       وسلّ. املرفق األول ميكن أن تنطوي على نتائج حمتملة تنعكس على مجيع األطراف           

  .ف وأنه ينبغي إيالء االهتمام للنتائج السلبية اليت تتعرض هلا البلدان الناميةاحملتملة أمر قد خيتلف باختالف األطرا

هذه املسألة، مبا يف ذلك ما يتعلق بتقيـيم         الذي تنطوي عليه    تعقيد  إىل ال  الفريق العامل املخصص     أشارو  - ٣٤
واتفـق  . لجة يف املرفق األو   النتائج املترتبة على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدر         

على أن أي عمل يف املستقبل بشأن تقييم هذه النتائج، وأي عمل ممكن ملعاجلتها، ال سيما يف البلدان النامية، ينبغي 
  .أن يركز على األسباب واآلثار

 النتائج م الفريق العامل املخصص بأن مسألة النتائج احملتملة مسألة متعددة األوجه تشمل تناول نطاقوسلّ  - ٣٥
 إىل أن األطراف قد      العامل املخصص  ويف هذا السياق، أشار الفريق    . ااحملتملة وتناول اإلجراءات املمكنة ملعاجلته    

حيال ممكنة اقترحت بعض األطراف أيضاً ُنُهجاً و. أبرزت عدة نتائج حمتملة وإجراءات ممكنة ميكن مواصلة حبثهما
طراف املدرجة يف املرفق األول، مبا يشمل اإلجراءات املؤدية إىل تغريات اإلجراءات التجميعية املتخذة من جانب األ

تكنولوجية؛ واالنتقال من االعتماد على مصادر توريد دولية إىل مصادر توريد حملية؛ واعتماد املعايري التنظيمية؛               
بعض األطراف أيضاً   وأشار  . والتعريفات اجلمركية والرسوم واملعونات أو غريها من السياسات املشوهة للتجارة         

  .إىل أن تناول النتائج املمكنة قد يتطلب مراعاة الظروف والقدرات الوطنية

والحظ الفريق العامل املخصص أيضاً أنه ينبغي مراعاة الدور احملتمل للجهات الفاعلة املعنية من خـارج      - ٣٦
  .عملية االتفاقية، مبا يف ذلك املنظمات الدولية

امل املخصص بضرورة تعزيز فهم النتائج احملتملة، أشار إىل أن األطراف ستواصـل             م الفريق الع  وإذ سلّ   - ٣٧
 أعاله خالل حلقة العمل املشار إليها يف برنامج عمله لعـام            ٣٦ إىل   ٣٢مناقشة املسائل الواردة يف الفقرات من       

املخصصة لتنـاول   وميكن عقد حلقة العمل هذه ُبعيد أو قُبيل حلقة العمل           . )ب(٥٥ كما جاء يف الفقرة      ٢٠٠٩
النتائج االجتماعية واالقتصادية لتدابري االستجابة، اليت ستعقد يف إطار الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل                

  .التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
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،  هذه وطلب الفريق العامل املخصص إىل األمانة أن تعّد مذكرة معلومات لتيسري مداوالت حلقة العمل               - ٣٨
 أعاله، واآلراء اإلضافية اليت تقدمها األطراف وفقاً لربنامج عمل ٣٠ املشار إليها يف الفقرة  اإلسهاماتمراعاةمع  

واتفـق  . وغري ذلك من الوثائق والتقارير ذات الصلة باملوضوع اليت ترد من منظمات معنية             ٢٠٠٩الفريق لعام   
  .يف دورته السابعةالفريق العامل املخصص على مواصلة النظر يف هذه املسألة 

حتليل إمكانات التخفيف وحتديـد نطاقـات        - سادساً 
أهداف خفض االنبعاثات لألطراف املدرجـة      

  يف املرفق األول
  ) من جدول األعمال٦البند (    

  .)أعالهاً نظر الباب ثالثا (٧ و٤ و٣ُبحث هذا البند مع البنود   - ٣٩

  درجة يف املرفق األولالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف امل - سابعاً 
  ) من جدول األعمال٧البند (

  ).أعالهاً نظر الباب ثالثا (٦ و٤ و٣ُبحث هذا البند مع البنود   - ٤٠

  ٢٠٠٩ برنامج العمل لعام - ثامناً 
  ) من جدول األعمال٨البند (

  املداوالت - ١

 كـانون   ١٠ و ٤قـودتني يف    نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند يف جلستيه الثانية والثالثـة املع              - ٤١
ــوايل /األول ــى الت ــسمرب، عل ــة    . دي ــصص الوثيق ــل املخ ــق العام ــى الفري ــاً عل ــان معروض وك

FCCC/KP/AWG/2008/Misc.6 و Add.1وAdd.2.  

  .ويف اجللسة األوىل، أدىل ببيانات ممثلون عن ستة أطراف  - ٤٢

 مـن خـالل     ٢٠٠٩ج عمل لعام    ويف اجللسة ذاهتا، اتفق الفريق العامل املخصص على أن يوضع برنام            - ٤٣
  . مشاورات مع األطراف جيريها نائب الرئيس

 ٤٣ويف اجللسة الثالثة، قدم نائب رئيس الفريق العامل املخصص تقريراً عن املشاورات املشار إليها يف الفقرة                   - ٤٤
 ٨لعمل مبوجب البند    وأبلغ رئيس الفريق العامل املخصص املندوبني بأنه عقب اختتام هذه املشاورات تواصل ا            . أعاله

ونظر الفريـق العامـل     .  من جدول األعمال   ٧ و ٦ و ٤ و ٣من جدول األعمال كجزء من املشاورات املتعلقة بالبنود         
  .املقترحة من الرئيس واعتمدها )١٩(املخصص يف االستنتاجات

                                                      

 .FCCC/KP/AWG/2008/L.19اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٩(
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  االستنتاجات -٢

ستأنفة، على أن حييل، كجزء من      أشار الفريق العامل املخصص إىل أنه كان قد اتفق، يف دورته الرابعة امل              - ٤٥
، إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو نتائج أعماله بشأن              ٢٠٠٩مهامه لعام   

 من ٣ من املادة ٩النظر يف التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول بالنسبة إىل الفترات الالحقة، عمالً بالفقرة 
  .)٢٠(ي ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بقصد اعتمادهابروتوكول كيوتو، ك

  :، هي٢٠٠٩وأكد الفريق العامل املخصص أنّ هناك أربع فترات دوراتية ُمزمعة حالياً لعام   - ٤٦

  أبريل يف بون، بأملانيا؛/ نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩من : الدورة السابعة  )أ(  

يونيه، بالتزامن مع الدورة الثالثني لكل من اهليئة الفرعية         / حزيران ١٢ إىل   ١من  : الدورة الثامنة   )ب(  
  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، يف بون؛

  ؛)٢١(سبتمرب يف موعد ومكان ُيحّددان الحقاً/ أيلول- أغسطس /آب: الدورة التاسعة  )ج(  

ديسمرب، بالتزامن مع الـدورة اخلامـسة ملـؤمتر         /كانون األول  ١٨ إىل   ٧من  : الدورة العاشرة   )د(  
  .)٢٢(األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف كوبنهاغن، بالدامنرك

 متشياً مـع    ٢٠٠٩وقرر الفريق العامل املخصص أنه سيعقد، مىت اقتضت احلاجة، دورة إضافية يف عام                - ٤٧
نة أن تسعى، قدر املستطاع، إىل جدولة مجيع االجتماعات واألنشطة املربجمة يف إطار وطلب إىل األما. برنامج عمله

الفريق العامل بالتزامن مع االجتماعات واألنشطة اليت تنظمها العمليات األخرى ذات الصلة يف إطار االتفاقيـة                
  .)٢٣(وبروتوكول كيوتو امللحق هبا بغية ضمان الكفاءة يف استخدام املوارد

 الفريق العامل من جديد أن إجناز برنامج عمله سيتم أساساً من خالل عمل األطراف، وأنه سينسق وأكد  - ٤٨
عمله مع العمل الذي تضطلع به اهليئات والعمليات األخرى يف إطار االتفاقية وسيستند إىل النتائج ذات الـصلة                  

، وبشكل خاص بروتوكول كيوتو امللحق      احملرزة يف هذه اهليئات والعمليات والعمل اجلاري فيها مبوجب االتفاقية         
واتفق الفريق العامل املخصص على اتباع هنج متماسـك بـني االتفاقيـة    . هبا، بغية تفادي االزدواجية يف العمل    

  .وبروتوكول كيوتو فيما يتصل بالتزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول

                                                      

 ).ج(٢٢، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيقة  )٢٠(

 .١٣٦، الفقرة FCCC/SBI/2008/8الوثيقة  )٢١(

   بالتواريخ الـواردة يف     FCCC/KP/AWG/2008/L.19 الوثيقة   يفواردة  ـاستعيض عن التواريخ ال    )٢٢(
  .١٤- م أ/٩املقرر 

  .يف حالة عقد دورة إضافية قد حيتاج األمر إىل إعادة ترقيم الدورات وفقاً لذلك )٢٣(
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  ر فخلـص إىل أن برنـامج عملـه سـريكز يف            وأشار الفريق العامل املخصص إىل طابع برناجمه املتكر         - ٤٩
.  على االتفاق على االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو             ٢٠٠٩عام  

  :ويف هذا السياق، أقر باحلاجة إىل العمل بشأن املسائل التالية

  ملدرجة يف املرفق األول إمجاالً؛النظر يف جدول خفض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف ا  )أ(  

النظر يف إسهام األطراف املدرجـة يف املرفـق األول، بشكل فردي أو مجـاعي، يف جـدول                  )ب(  
 مـن  ٤خفض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً، مبا يتفـق مـع املـادة          

  بروتوكول كيوتو؛

تحسني السالمة البيئيـة    ل عن تنفيذ برنامج العمل، مع املراعاة الالزمة         املسائل األخرى الناشئة    )ج(  
  :لربوتوكول كيوتو، مبا يشمل

  االلتزام؛) فترات(مدة فترة   ‘١‘  

  كيفية حتديـد أهداف خفض االنبعاثات واحلـد منها كماً، مبا يشمل كيفيـة التعـبري عـن                 ‘٢‘
  سنة األساس؛

ف املدرجة يف املرفق األول، مبا يف ذلك العوامل واملؤشرات اليت إمكانات التخفيف املتاحة لألطرا  ‘٣‘
  تقوم على أساسها هذه اإلمكانات؛

  إدخال حتسينات على االجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع؛  ‘٤‘

يف استخدام  التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية ملعاجلة استخدام األراضي والتغيري            ‘٥‘
  األراضي واحلراجة يف فترة االلتزام الثانية؛

  تغطية غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر؛  ‘٦‘

املقاييس املشتركة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املـصدر حبـسب                ‘٧‘
  ؛"شتركةاملقاييس امل"باملشار إليها فيما يلي (املصادر وإزالة الغازات باملصارف 

   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ٩املسائل القانونية املنبثقة عن واليته عمالً بالفقرة   ‘٨‘

النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعيـة،                ‘٩‘
 املتاحة لألطراف املدرجة يف     اليت ميكن أن تنجم عن األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات        

  ؛")النتائج احملتملة"ب املشار إليها فيما يلي (املرفق األول 

  الُنهج املمكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية؛  ‘١٠‘
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الكيفية اليت ميكن هبا لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم ُنهج احلد أو التخفيض من                  ‘١١‘
يئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال والناشئة عن وقود الطريان ووقـود           انبعاثات غازات الدف  

 ٢ من املادة    ٢الصهاريج كوسيلة لتحقيق أهدافها يف جمال خفض االنبعاثات، مع مراعاة الفقرة            
  من بروتوكول كيوتو؛

  .حتليل اجلهود واالجنازات حىت اآلن، مبا يف ذلك خالل فترة االلتزام األوىل  ‘١٢‘

) ج(٤٩أعاله، والعناصر ذات الصلة من الفقـرة        ) ب(و) أ(٤٩ا يتعلق باملسائل احملددة يف الفقرة       وفيم  - ٥٠
  :أعاله، قام الفريق العامل املخصص مبا يلي

، آراءها بشأن هذه املسائل     ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٥دعا األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، قبل           )أ(  
   متفرقات لكي ينظر فيها الفريق العامل املخصص يف دورته السابعة؛كي ما يتسىن لألمانة جتميعها يف وثيقة

طلب إىل األمانة أن تنظم، بتوجيه من رئيس الفريق العامل املخصص، حلقة عمل حول هـذه                  )ب(  
املسائل قبل دورته السابعة أو خالل انعقادها، وأن تدعو األطراف واملنظمات الدولية إىل عرض نتائج التحاليـل                 

  ذات الصلة يف حلقة العمل هذه؛التقنية 

شجع األطراف على أن تتبادل املعلومات ذات الصلة خبصوص عناصر عمل الفريـق العامـل                 )ج(  
، مبا يف ذلك عن طريق إسهامات طوعية توجه إىل األمانة واستخدام حلقات العمل اليت               ٢٠٠٩املخصص يف عام    

  .تستضيفها األطراف

  :أعاله، قام الفريق العامل مبا يلي‘ ٤‘)ج(٤٩ الفقرة وفيما خيص املسألة احملددة يف  - ٥١

اتفق على أن يواصل، مبا يف ذلك من خالل مشاورات معمقة يف دورته الـسابعة، مداوالتـه                   )أ(  
خبصوص التحسينات املمكنة لالجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع احملددة يف املرفقني              

، مع التركيز على تلك املشار إليها يف املرفق األول          )٢٤(ير عن اجلزء األول من دورته السادسة      األول والثاين للتقر  
  وجتنب االزدواجية يف العمل لدى نظره فيما ورد منها يف املرفق الثاين؛

أعاله، أن يتعمق أكثر يف     ) أ(٥١طلب إىل رئيسه، قصد تيسري املشاورات املشار إليها يف الفقرة             )ب(  
 املمكنة لالجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على مـشاريع باالسـتناد إىل الوثيقـة                التحسينات

FCCC/KP/AWG/2008/INF.3       أدناه، وأن يتيح نتائج هذا العمل  ) ج(٥١ واإلسهامات املشار إليها يف الفقرة
  لألطراف قبل انعقاد دورته السابعة؛

، باملزيد من اإلسهامات حول كيفية ٢٠٠٩فرباير / شباط٦بل دعا األطراف إىل أن متد األمانة، ق  )ج(  
إدخال التحسينات املمكنة على االجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع، وفق ما هو مبني 

                                                      

 .FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )٢٤(
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ــة   ــاين للوثيق ــرفقني األول والث ــة   FCCC/KP/AWG/2008/5يف امل ــاين للوثيق ــرفقني األول والث وامل
FCCC/KP/AWG/2008/INF.3 .       وطلب الفريق العامل املخصص إىل األمانة أن تقوم بتجميع هذه اإلسهامات

  . يف وثيقة متفرقات لكي ينظر فيها الفريق العامل املخصص يف دورته السابعة

  :أعاله، قام الفريق العامل املخصص مبا يلي‘ ٥‘)ج(٤٩وخبصوص املسألة احملددة يف الفقرة   - ٥٢

 مداوالته، مبا يف ذلك من خالل مشاورات معمقة يف دورته السابعة، حول             اتفق على أن يواصل     )أ(  
كيفية التطرق إىل التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية ملعاجلة استخدام األراضي والتغيري يف استخدام              

  األراضي واحلراجة، مىت أمكن ذلك؛

، آراءها ومقترحاهتا ملزيد التعمـق يف       ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٥دعا األطراف إىل أن تقدم، قبل         )ب(  
 واملرفق )٢٥(اخليارات والعناصر واملسائل الواردة يف املرفق الثالث لتقرير الفريق العامل املخصص يف دورته السادسة

، مبا يف ذلك وجهات نظرها حول كيفيـة         )٢٦(الرابع لتقرير الفريق العامل املخصص يف دورته اخلامسة املستأنفة        
  املقترحات للمسائل الشاملة، لكي جتمعها األمانة يف وثيقة متفرقات؛معاجلة هذه 

أعاله، طلب إىل رئيسه أن يوضح مبزيد مـن      ) أ(٥٢وتيسرياً للمشاورات املشار إليها يف الفقرة         )ج(  
فريـق  ، اخليارات والعناصر واملسائل الواردة يف املرفق الثالث لتقرير ال         ١ - م أإ   /١٦التفصيل، ومع مراعاة املقرر     

العامل يف دورته السادسة، واملرفق الرابع لتقرير دورته اخلامسة املستأنفة، واملعلومات املقدمة إىل األمانـة علـى             
أعاله لكي ينظر فيها    ) ب(٥٢، وأية معلومات أخرى تقدمها األطراف وفقاً للفقرة         )٢٧(أساس طوعي وغري رمسي   

  .الفريق العامل يف دورته السابعة

أعاله ‘ ٧‘و‘ ٦‘)ج(٤٩واتفق الفريق العامل املخصص على أن يتعمق يف حبث املسائل احملددة يف الفقرة                - ٥٣
وسيـشمل ذلـك النظـر يف املعلومـات التقنيـة عـن الغـازات املدرجـة يف الوثيقـة                    . يف دورته السابعة  

FCCC/KP/AWG/2008/5 من تلك الوثيقة٣٥، مع مراعاة اجلوانب املشار إليها يف الفقرة ٣٤، الفقرة .  

أعاله، أشار الفريق العامل إىل طلبه احلـصول مـن          ‘ ٨‘)ج(٤٩وفيما يتعلق باملسألة احملددة يف الفقرة         - ٥٤
 بشأن التبعات القانونية املترتبة على عمـل الفريـق          ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٥األطراف على وجهات نظرها قبل      

  . للنظر فيها يف دورته السابعة)٢٨(وتوكول كيوتو من بر٣ من املادة ٩العامل املخصص وفقاً للفقرة 

  :أعاله، قام الفريق العامل مبا يلي‘ ٩‘)ج(٤٩وفيما خيص املسألة احملددة يف الفقرة   - ٥٥
                                                      

  .FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )٢٥(
  .FCCC/KP/AWG/2008/3الوثيقة  )٢٦(
:  الــــشبكةعلــــىتــــرد هــــذه املعلومــــات علــــى املوقــــع التــــايل  )٢٧(

>.http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php<.  
  ).أ(٢٣، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيقة  )٢٨(
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، بوجهات نظرهـا حـول      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٥دعا األطـراف إىل أن متـد األمانة، قبل          )أ(  
  النتائج احملتملة؛

 يف دورته السابعة وبتوجيه من رئيسه، حلقة عمل تعقد أثناء الدورة            طلب إىل األمانة أن تنظم،      )ب(  
  .لتناول النتائج احملتملة

، بآرائها حول مجيع املسائل ٢٠٠٩فرباير / شباط١٥ودعا الفريق العامل األطراف إىل أن متد األمانة، قبل   - ٥٦
  .أعاله بقصد جتميعها يف وثيقة متفرقات) ج(٤٩األخرى احملددة يف الفقرة 

وطلب الفريق العامل املخصص إىل رئيسه أن يعد مذكرة حول العناصر املمكنة إلدخال تعديالت، عمالً                 - ٥٧
 من بروتوكول كيوتو، لكي ينظر فيها يف دورته السابعة، بغية ضمان إحالة األمانة لنصوص ٣ من املادة ٩بالفقرة 

بل االعتماد املقترح للتعديالت، كي يعتمد مؤمتر أية تعديالت مقترحة إىل األطراف يف أجل ال يتعدى ستة أشهر ق
  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف هذه التعديالت يف دورته اخلامسة

وطلب الفريق العامل املخصص إىل رئيسه أن يعد مذكرة عن العناصر املمكنة لنص يتعلق باملسائل احملددة   - ٥٨
 أعاله لكي ينظر فيهـا يف       ٥٢ و ٥١ يتم إعدادها عمالً بالفقرتني       أعاله، مع مراعاة املذكرات اليت     ٤٩يف الفقرة   

 لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل     ٢٠٠٩يونيه  /دورته السابعة، بغية وضع نص حول هذه املسائل قبل حزيران         
  .بوصفه اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة

 أعاله مبا يتفق    ٥٨ و ٥٧ عمالً بالفقرتني    واتفق الفريق العامل املخصص على أن ُينظر يف النصوص املعدة           - ٥٩
  .وطابع برنامج عمله املتكرر

 ٥٩ و ٥٨ و ٥٧والفريق العامل، إذ يالحظ طابع برنامج عمله املتكرر، وإذ يضع يف اعتباره الفقـرات                 - ٦٠
  :أعاله، سيسعى أيضاً إىل القيام مبا يلي

أعاله والتوصل ) أ(٤٩ر إليها يف الفقرة اعتماد استنتاجات بشأن املسألة املشا: يف دورته السابعة  )أ(  
   أعاله؛٥٨إىل استنتاج حول مشروع نص تعديل يراعي الوثائق املشار إليها يف الفقرة 

أعاله والنظر ) ب(٤٩اعتماد استنتاجات حـول املسألة املشار إليها يف الفقرة : يف دورته الثامنة  )ب(  
  كنة واملقاييس املشتركة، فضالً عن أيـة مـشاريـع مقـررات           يف املسائـل املتعلقة بالوسائـل والنتائـج املم     

  أو مشاريع تعديالت؛

النظر يف املسائل ذات الصلة بالقواعد والطرائـق املتبعة إلدخال حتـسينات           : يف دورته التاسعة    )ج(  
   من جدول أعمال دورته السادسة، فضالً عــن أيـة مـشاريع مقـررات            ٥ و ٤ و ٣ممكنة فيما يتعلق بالبنود     

  و مشاريع تعديالت؛أ
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النظر يف املسائل ذات الصلة بالقواعد والطرائق املتبعة إلدخال حتسينات ممكنة : يف دورته العاشرة  )د(  
 من جدول أعمال دورته السادسة، فضالً عن مزيد النظر يف مشروع نص بشأن البند ٥ و٤ و٣فيما يتعلق بالبنود 

  .اريع تعديالت من جدول األعمال وأية مشاريع مقررات أو مش٧

   مسائل أخرى- تاسعاً 
  ) من جدول األعمال٩البند (

  .مل تثر أية مسائل أخرى ومل ينظر فيها  - ٦١

   التقرير املتعلق بالدورة- عاشراً 
  ) من جدول األعمال١٠البند (

رير ديسمرب، يف مشروع التق/ كانون األول١٠نظر الفريق العامل املخصص يف جلسته الثالثة، املعقودة يف   - ٦٢
ويف اجللسة ذاهتا، وبناًء على مقترح من الرئيس، أذنَ الفريق العامل . )٢٩(املتعلق بالدورة السادسة املستأنفة

  .املخصص للمقرر اختتام التقرير املتعلق بالدورة، مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيس

   اختتام الدورة- حادي عشر 
ديسمرب، وجَّه الرئيس الشكر إىل املندوبني على مسامهاهتم /ون األول كان١٠يف اجللسة الثالثة املعقودة يف    - ٦٣

  وأدىل ببيانات ممثلون عن ثالثة أطراف، ومن بينها بيان ألقي باسم جمموعة            . وإىل األمانة على ما قدمته من دعم      
  كل من االحتـاد    وأدىل ببيان أيضاً ممثل   . )٣٠( والصني وبيان باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها        ٧٧ل ا

 .الدويل لنقابات العمال والشبكة الدولية للعمل املناخي

                                                      

  .FCCC/KP/AWG/2008/L.16الوثيقة  )٢٩(
رد يف هذا البيان كل من البوسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة             أيد املوقف الوا   )٣٠(

  .وصربيا وكرواتيا
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  املرفق األول

  حلقة عمل عن إمكانات التخفيف وحتديد نطاقات خفض االنبعاثات 
  بالنسبة إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول

  تقرير مقدَّم من رئيس احللقة

   مقدمة- أوالً 
 للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املُدرجة يف املرفق األول مبوجب           الفريق العامل املخصص   )١(طلب  - ١

بروتوكول كيوتو، يف دورته الرابعة املُستأَنفة، إىل األمانة أن ُتنظِّم بتوجيه من رئيس الفريق العامل املُخصص حلقة 
مكانـات التخفيـف وحتديـد      عمل ُتعقد أثناء الدورة للنظر يف القضايا املنهجية ذات الصلة، مبا يشمل حتليل إ             
  .النطاقات املمكنة خلفض االنبعاثات من جانب األطراف املُدرجة يف املرفق األول

هج املُتبع يف    الن )٢(وُتبيِّن مذكرة السيناريوهات بشأن الدورة السادسة املُستأَنفة للفريق العامل املخصص           - ٢
  . احللقة واألهداف اليت ُرمست هلا

، يف أثناء انعقاد الـدورة      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣ بوزنان، ببولندا، يف     وُعقدت حلقة العمل يف     - ٣
. السادسة املُستأَنفة للفريق العامل املُخصص وترأستها السيدة ماما كونايت، نائبة رئيس الفريق العامل املُخـصص          

الدراسات الوطنيـة   وأتاحت احللقة فرصة لكي تتقاسم األطراف واملنظمات الدولية ما لديها من معلومات عن              
والدولية بشأن إمكانات التخفيف واملعايري والُنهج املُتبعة لتوزيع اجلهود املبذولة يف صفوف البلدان املتقدمة مـن                

  .وفُتح باب املشاركة يف حلقة العمل جلميع األطراف واملراقبني. أجل خفض االنبعاثات

 Synthesis of"حدِّث الورقـة التقنيـة املعنونـة    وطلب الفريق العامل املُخصص أيضاً إىل األمانة أن ُت  - ٤

information relevant to the determination of the mitigation potential and to the identification of 

possible ranges of emission reduction objectives of Annex I Parties: an update")تقرير تـوليفي   ()٣
لة بتحديد إمكانات التخفيف والنطاقات املمكنة ألهداف خفض االنبعاثات بالنسبة إىل األطراف للمعلومات املتص

  ).حتديث: املُدرجة يف املرفق األول

 أعاله، دعا رئيس الفريق العامل املخصص األطراف        ٢ويف مذكرة السيناريوهات املشار إليها يف الفقرة          - ٥
: وقُدِّمت عروض من جانب األطراف أو جمموعات األطراف التالية        . لاملهتمة إىل أن تقدم عروضاً إىل حلقة العم       

وقُدِّمت . اجلماعة األوروبية، اليابان، االحتاد الروسي، توفالو باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرى، كندا، نيوزيلندا

                                                      

 .FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيقة  )١(

 .٢٣ إىل ١٩و) أ(٩، الفقرات FCCC/KP/AWG/2008/7الوثيقة  )٢(

 .‘٣‘) د(٢١، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/5الوثيقة  )٣(
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امل الثالـث التـابع     أيضاً مسامهات من خرباء دوليني رائدين يف امليدان، ومن الرئيس املشترك السابق للفريق الع             
ودعت نائبة رئيس الفريق العامل املُخصص      . للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ومن وكالة الطاقة الدولية         

  .  أعاله، كمسامهة منها يف املناقشة٤األمانة إىل أن ُتقدِّم عرضاً عن الورقة التقنية املُحدَّثة املشار إليها يف الفقرة 

وبعد االنتهاء من تقدمي العروض، . أسئلة وأجوبة كل عرض ثالث قّدمه اخلرباء واألطرافوأعقبت جلسة   - ٦
واألطراف اليت أدلت ببيانـات     . فتحت رئيسة حلقة العمل اجملال أمام األطراف لإلدالء ببياناهتا وملزيد تبادل اآلراء           

  . اهلند مصر، اململكة العربية السعودية،وطرحت أسئلة هي الربازيل، بنن، بيالروس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، الصني،

  .ولدى اختتام حلقة العمل، قدَّمت الرئيسة ملخصاً عن النقاط الرئيسية اليت مشلتها العروض واملناقشات  - ٧

   موجز املناقشات- ثانياً 
إمكانات مشلت العروض اليت قُدِّمت خالل حلقة العمل واملناقشة اليت ختللتها عدداً من املسائل املتعلقة ب                - ٨

التخفيف ونطاقات خفض االنبعاثات بالنسبة إىل األطراف املُدرجة يف املرفق األول، وميكن تصنيف هذه القضايا               
  : إىل موضوعني رئيسيني

إمكانات التخفيف وسيناريوهات االنبعاثات ونطاقات األهداف املتعلقة خبفـض االنبعاثـات             •
  ل؛بالنسبة إىل األطراف املُدرجة يف املرفق األو

املبادئ والُنُهج املُتبعة لتحديد إمكانات التخفيف وجهود األطراف املدرجـة يف املرفـق األول                •
  .والتزاماهتا اإلضافية

إمكانات التخفيف وسيناريوهات االنبعاثـات ونطاقـات األهـداف       - ألف 
  املتعلقة خبفض االنبعاثات بالنسبة إىل األطراف املُدرجة يف املرفق األول

راف بأن التقديرات املتعلقة بإمكانات خفض االنبعاثات ينبغي أن تقوم علـى أسـاس علـوم                هناك اعت   - ٩
صحيحة، مبا يشمل املعلومات املتعلقة بسيناريوهات التثبيت الواردة يف تقرير التقييم الرابع الصادر عن الفريـق                

وأشار معظم األطراف   .  يف ذلك  احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ومع مراعاة أوجـه عـدم اليقني الكامنـة          
إىل سيناريوهات التثبيت اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، مع اإلشارة بوجـه خـاص إىل                  

وأشار .  جزءاً من املليون٤٥٠السيناريو الذي سيمكِّن من احلد من تركيزات غازات الدفيئة يف اجلو عند مستوى 
رط الذي مبوجبه يتعني على األطراف املُدرجة يف املرفق األول كمجموعة أن تتوصل             بعض األطراف أيضاً إىل الش    

 يف املائة مقارنة باملستويات املُسجَّلة يف عام        ٤٠ إىل   ٢٥ إىل خفض مستويات انبعاثاهتا بنسبة       ٢٠٢٠حبلول عام   
أن مستوى الطمـوح العـام      وأُشري إىل مدى أمهية التوصل إىل توافق يف اآلراء بش         .  وفقاً هلذا السيناريو   ١٩٩٠

ونطاقات خفض االنبعاثات املُحددة على أساسه نظراً إىل احلاجـة إىل مواصلـة مناقشـات يف إطار الفريـق                
  . بشأن التزامات فرادى األطراف املُدرجة يف املرفق األول٢٠٠٩العامل املُخصص يف عام 
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 جزءاً من ٤٥٠ت الدفيئة حىت دون مستوى ودعا بعض األطراف إىل تثبيت التركيزات من انبعاثات غازا  - ١٠
املليون، مؤكداً على أن الدراسات اليت أُتيحت منذ نشر تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بـتغري      
املناخ تشري إىل أن اآلثار املترتبة على تغري املناخ ميكن أن تكون أشد حدة من اآلثار اليت حددها الفريق احلكومي                    

وتشمل هذه .  جزءاً من املليون٤٥٠ويل املعين بتغري املناخ يف إطار سيناريوهات تثبيت التركيزات عند مستوى الد
اآلثار الدول اجلزرية الصغرى، مبا فيها الدول اليت تعد جزراً مرجانية مأهولة بالسكان واملعرَّضة لظروف جويـة                 

طق ساحلية مأهولة بالسكان تكـون أيـضاً ُعرضـة    قاسية والرتفاع مستوى سطح البحر، والدول اليت تعد منا  
لظروف جوية قاسية والرتفاع مستوى سطح البحر، والدول اليت يكون فيها السكان ُمعرَّضني الرتفاع مستوى               

  . سطح البحر وللفيضانات

ريوهات واالستنتاجات اليت خلص إليها الفريق احلكومي الدويل يف تقرير التقييم الرابع واملتعلقة بالـسينا          - ١١
وبنطاقات خفض االنبعاثات وإمكانات التخفيف يؤكدها معظم الدراسات اليت ُنشرت يف الفترة األخرية عن تلك 

وتبيِّن الدراسات األخـرية احلاجـة إىل   . املواضيع اليت أشار إليها األطراف واملشاركون اآلخرون يف حلقة العمل       
ويستلزم .  جزءاً من املليون   ٥٥٠لدفيئة يف اجلو عند مستوى      حتقيق حتول هام يف نظام الطاقة بغية تثبيت غازات ا         

هذا التحول االستخدام الكامل لإلمكانات اليت تتيحها التكنولوجيات الطاقية القائمة ذات االنبعاثات املنخفضة من 
نبعاثات ولتحقيق املزيد من التخفيضات على حنو يسمح باحلد من تركيز اال. الكربون والكفاءة يف استخدام الطاقة

 جزءاً من املليون، ال بد من التعجيل بنشر تكنولوجيات ذات انبعاثات منخفضة من الكربون               ٤٥٠عند مستوى   
ووجَّه بعض األطراف النظر إىل أوجه عدم اليقني الـيت تنطـوي عليهـا هـذه                . وتطوير تكنولوجيات جديدة  

 اليت تقوم على أساسها السيناريوهات، وأشار       السيناريوهات، مبا يف ذلك أوجه عدم اليقني املقترنة باالفتراضات        
  .إىل ضرورة توخي احلذر يف تفسري النتائج املستخلَصة من هذه السيناريوهات

وأكد معظم األطراف على ضرورة أن تتوىل البلدان املتقدمة الريادة عن طريق حتديد أهداف طموحة فيما                  - ١٢
. ملسؤولية التارخيية اليت تتحملها البلدان املتقدمة يف هذا السياقوأشارت أطراف عديدة إىل ا. يتعلق خبفض االنبعاثات

  .وأشار طرف إىل أنه سجَّل منواً اقتصادياً مطرداً يف نفس الوقت الذي اختذ فيه إجراءات خلفض االنبعاثات

ل وأكد بعض األطراف على ضرورة التركيز بشكل واضح على التزامات األطراف املُدرجة يف املرفق األو  - ١٣
مع جتّنب الربط، خالل املناقشات اليت ُتجرى يف إطار الفريق العامل املُخصص، بني اإلجراءات الـيت ميكـن أن                   
تتخذها األطراف املُدرجـة يف املرفق األول وااللتزامات اليت تقع على عاتقها، واإلجـراءات الـيت ميكـن أن                 

ر طرف إىل أن جناح خطـة عمل بـايل         وأشا. تتخذها أطـراف أخرى، مثلما حدث ذلك خالل حلقة العمل        
  .يرتبط إىل حد بعيد بنجاح أعمال الفريق العامل املُخصص) ١٣- م أ/١املقرر (

وُشدِّد بقوة على احلاجة إىل اختاذ إجراءات عاجلة يف جمال التخفيف من آثار تغري املناخ، وذلك استناداً                   - ١٤
يق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وإىل الدراسات اليت أُجنزت إىل املعلومات الواردة يف تقرير التقييم الرابع للفر  

وإضافة . يف الفترة األخرية حول مستويات االنبعاثات الراهنة واملتوقعة وما يتصل بذلك من آثار تتعلق بتغري املناخ
إلجراءات، بل جيـب  إىل ذلك، أشار عدد من األطراف إىل أنه ال ميكن االكتفاء بتقدير الكلفة الناشئة عن تلك ا          

  .أيضاً أن تؤخذ يف احلسبان كلفة عدم اختاذ أية إجراءات
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وأكد معظم األطراف وسائر املشاركني يف حلقة العمل على إمكانات التخفيف الكبرية املتاحة للحد من                 - ١٥
نبعاثـات يف  االنبعاثات وحتقيق التحول حنو سيناريوهات التثبيت ضمن النطاق األدىن ملستويات تركيز غازات اال         

ويؤكد هذه اإلمكانات . اجلو كما ترد يف تقرير التقييم الرابع الصادر عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
عدد من الدراسات اليت حبثت إمكانات التخفيف على املستويني الدويل والوطين وكذلك اإلمكانـات حبـسب                

فقد أشـار   . إمكانات التخفيف اليت يتيحها اقتصاد الطاقة     وأكد عدد من األطراف، بوجه خاص، على        . القطاع
 يف املائة من املستويات احلاليـة       ٤٠ إىل   ٣٥أحد األطراف إىل أن اإلمكانات املتاحة القتصاد الطاقة تقدَّر بنحو           

  .الستهالك الطاقة

 كامل إىل ختفيضات وجيب أن تتوفر طائفة واسعة من اخليارات لترمجة إمكانات التخفيف املقدَّرة على حنو  - ١٦
وعلى سبيل املثال، إن استغالل إمكانات التخفيف يف قطاع الطاقة استغالالً تاماً سـيتطلب              . حقيقية لالنبعاثات 

توفر جمموعة واسعة من اخليارات التكنولوجية، كالكفاءة يف استخدام الطاقة يف املباين ونظم احملركات، ومضخات 
وتفيد التقديرات، مبا فيها تلك الواردة يف الوثيقـة  . ا الوقود، والطاقة املتجددة   التدفئة، والعربات اليت تعمل خبالي    

FCCC/TP/2008/10              أن حتقيق اهلدف املتمثل يف خفض انبعاثات األطراف املدرجة يف املرفق األول كمجموعة ،
لواليات املتحدة للطن  دوالر من دوالرات ا١٠٠ب  يف املائة مير عرب تنفيذ خيارات تقدر كلفتها ٤٠ إىل ٢٥بنسبة 

 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة ٥٠وميكن خفض هذه التكلفة لتصل إىل . الواحد من ثاين أوكسيد الكربون
  .للطن الواحد من ثاين أوكسيد الكربون عن طريق استخدام آليات بروتوكول كيوتو

اخ، كاملنافع الصحية الناجتة عن اخنفاض نسبة       وإن املنافع املشتركة النامجة عن التخفيف من آثار تغري املن           - ١٧
تلوث اهلواء واألمن الطاقي وحتسن امليزان التجاري وتزويد املناطق الريفية خبدمات طاقيـة عـصرية والزراعـة                 

ويف اخلتام، أُشري   . املستدامة واآلثار اإلجيابية على العمالة، ميكن أن تعوض عن حصة كبرية من تكاليف التخفيف             
أن يوجه قسط من اجلهود الرامية إىل حتقيق إمكانات التخفيف املقدرة حنو التخلي عـن اخليـارات                 إىل ضرورة   

  .التكنولوجية اليت ميكن أن تزيد من اعتماد االقتصادات على الوقود األحفوري

املبادئ والنُُّهج املتبعة لتحديد إمكانات التخفيف، وجهود        -  باء
  تزاماهتا اإلضافيةاألطراف املدرجة يف املرفق األول وال

تطرق معظم األطراف إىل النهج اليت يتبعها كل طرف لتحديد إمكانات التخفيف على املستويني الوطين                 - ١٨
  :وعلى املستوى الوطين، ميكن حتديد هذه اإلمكانات مع مراعاة ما يلي. والدويل

لي اإلمجايل وكثافة الطاقة    األسباب الرئيسية النبعاثات غازات الدفيئة، كالسكان ومنو الناتج احمل          )أ(  
  املستخدمة يف النشاط االقتصادي وحصة أنواع الوقود األحفوري من إمدادات الطاقة األولية؛

إمكانات التخفيف حبسب القطاع، كقطاعات الكهرباء، واحلديـد والـصلب، واإلمسنـت،              )ب(  
  واألملنيوم، والنقل؛

والتكـاليف احلديـة لتخفـيض االنبعاثـات        تكاليف خفض االنبعاثات، كالكلفة االقتصادية        )ج(  
  والتكاليف الناجتة عن خفض االنبعاثات كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل واخلسائر يف املكاسب؛



FCCC/KP/AWG/2008/8 
Page 22 

  

الظروف الوطنية، مبا يشمل اهليكل االقتصادي والثروات الطبيعية واملناخ والتوزيع السكاين، مبا              )د(  
 بني املدن الرئيسية وتوفر وسائل إنتاج الكهربـاء النظيفـة وميـزان             يف ذلك درجات التسخني اليومية واملسافة     

  .الواردات والصادرات من الوقود

ومن بني االعتبارات األخرى اليت أشار إليها بعض األطراف، حتليل إمكانات التخفيف حبسب القطـاع                 - ١٩
تناول اإلمكانات املتاحـة بـصفة   لدى األطراف املدرجـة يف املرفق األول، مبا يشمل القطاعات اليت ميكن فيها       

يف قطاعـات مثـل   (رئيسية عن طريق اجلهود احمللية، يف قطاعات مثل السكن والتجارة، وجهود التعاون الدويل        
يف قطاعات كقطاع توليـد الكهربـاء       (وعن طريق تضافر هذه اجلهود      ) احلديد والصلب، واإلمسنت، واألملنيوم   

  ).وقطاع النقل الربي

 العديد من هذه االعتبارات على شكل مؤشرات تستخدمها األطراف فعـالً أو ميكنـها               وميكن صياغة   - ٢٠
وميكن تصنيف هذه املؤشرات إىل مؤشرات وطنية مثل كثافة . استخدامها لتحديد جهود التخفيف على حنو مقارن

ختفيـف  استخدام الكربون يف النشاط االقتصادي والتكاليف احلدية لتخفيض االنبعاثـات وجممـوع تكـاليف               
وأشري إىل مدى أمهيـة     . االنبعاثات كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، ومؤشرات قطاعية تنطلق من القاعدة           

التوصل إىل فهم مشترك للكيفية اليت يراعي هبا كل طرف املؤشرات والعوامل املذكورة أعاله لتحديد إمكاناته يف           
  .عة يف هذا الصددجمال التخفيف وإضفاء الشفافية على النهج املتب

ولدى مناقشة االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، أشـار                - ٢١
مجيع األطراف اليت تدخلت خالل املناقشة إىل التزامات على شكل أهداف مقدرة كمياً للحد مـن االنبعاثـات                  

وتعهـدت اجلماعـة    . هتا وأهدافها وغاياهتا احملليـة    وأكّدت أطراف عدة من جديد أغراضها وإجراءا      . وخفضها
، وخبفض ١٩٩٠ مقارنة مبستويات عام ٢٠٢٠ يف املائة يف عام ٢٠األوروبية خبفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 

 يف املائة، مبوجب اتفاق دويل ممكن عن طريـق اسـتخدام آليـات     ١٠ب هذه االنبعاثات، بنسبة إضافية حددت      
 ٠,١٩-  إىل ٠,٠٩- ب  وقدرت آثار هذه التخفيضات من االنبعاثات على الناتج احمللي اإلمجايل .بروتوكول كيوتو

ويؤكد التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف ختفيض االنبعاثات بالنسبة إىل فترة االلتزام األوىل مبوجب              . يف املائة سنوياً  
انية حتقيق اهلدف اجلديد املتمثـل يف خفـض         بروتوكول كيوتو الثقة اليت أعربت عنها اجلماعة األوروبية يف إمك         

  . يف املائة٢٠االنبعاثات بنسبة 

 يف املائة خالل فترة ما      ١٠ إىل   ٥وستسعى بيالروس إىل حتقيق هدف يتمثل يف خفض االنبعاثات بنسبة             - ٢٢
ألهـداف  ، رهناً باملصادقة على التعديل املدخل على املرفق باء لربوتوكول كيوتو الذي حيـدد ا              ٢٠١٢بعد عام   

. املقدرة كمياً املطلوب من بيالروس حتقيقها خالل فترة االلتزام األوىل فيما يتعلق باحلد من االنبعاثات وخفضها               
، إىل وضع هدف حملي مقدر كمياً ٢٠٠٩وقدمت اليابان معلومات عن األعمال اجلارية من أجل التوصل، يف عام 

وقدمت كندا معلومات عن . اعاة توقيت املفاوضات الدولية اجلاريةباالستناد إىل التحاليل العلمية والنظرية ومع مر
 يف املائة حبلـول  ٢٠تقديراهتا اليت تفيد أن حتقيـق اهلدف املتمثـل يف خفض انبعاثاهتا على الصعيد احمللي بنسبة           

  .ربون دوالراً كندياً للطن الواحد من ثاين أوكسيد الك٧٥ سيكلفها ٢٠٠٥ مقارنة مبستويات عام ٢٠٢٠عام 
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وأشار عدد من األطراف إىل ضرورة إيالء االعتبار الواجب إلمكانات التخفيف والقدرات املتاحة يف هذا   - ٢٣
اجملال، مبا يف ذلك االستعداد لتغطية تكاليف جهد التخفيف، وللمؤسسات املترتبة على ذلك، عند قيام كل طرف 

فعلـى سـبيل    . كمياً للحد من االنبعاثات وخفضها    من األطراف املدرجة يف املرفق األول بوضع أهداف مقدرة          
املثال، ميكن للبلدان اليت يكون فيها الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد مرتفعاً أن تأخذ على عاتقها التزامات أكثر 

افة وينبغي أن يتم ذلك بطريقة شـف      . طموحاً مقارنة بالبلدان اليت يكون فيها الناتج احمللي اإلمجايل أقل مستوىً          
وبالنظر إىل املسؤولية التارخيية اليت تتحملها األطراف املدرجة يف املرفق األول، فإن بعض   . وعادلة وقابلة للمقارنة  

األطراف قد اعترب أن اإلرادة السياسية لألطراف املدرجة يف املرفق األول متثل عامالً حامساً لتحويـل إمكانـات                  
  . للقياسالتخفيف إىل ختفيضات يف االنبعاثات قابلة

وأشار بعض األطراف إىل ضرورة حتسني وتعزيز فهم القواعد اليت توجه معاجلة قطاع استخدام األراضي                 - ٢٤
وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وآليات بروتوكول كيوتو يف عملية وضع أهداف كمية طموحة للحد مـن                

انية تعزيز القواعد املتعلقة مبعاجلة عنصر      وخبصوص آليات بروتوكول كيوتو، أشري إىل إمك      . االنبعاثات وخفضها 
وأشري أيضاً إىل ضرورة مواصلة التركيز على التخفيـضات احملليـة مـن             . اإلضافة يف إطار آلية التنمية النظيفة     

االنبعاثات لدى األطراف املدرجة يف املرفق األول وفقاً ملبدإ التكامل بني استخدام آليات بروتوكـول كيوتـو                 
  . تتخذ على الصعيد احملليواإلجراءات اليت

   مسائل أخرى-  جيم

اقترح أحد األطراف أن تكون سنة األساس هي نفسها بالنسبة إىل كافة األطراف املدرجـة يف املرفـق                   - ٢٥
واقترح طرف ثاٍن متديـد     . األول، وأن تكون مدة فترة االلتزام الثانية هي نفس املدة احملددة لفترة االلتزام األوىل             

 متشياً مع السيناريوهات الواردة يف تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل ٢٠٢٠انية حىت عام فترة االلتزام الث
  .املعين بتغري املناخ

وأشار بعض األطراف إىل ضرورة استمرار الفريق العامل املخصص يف العمل من أجل مساعدة األطراف                - ٢٦
املمكن استخدامها لتقدير هذه اإلمكانات وما يقترن بذلك يف فهم القضايا املتعلقة بإمكانات التخفيف، كاملعايري     

 .من تكاليف، واألهداف املقدرة كمياً للحد من االنبعاثات وخفضها
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  املرفق الثاين

  الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف
  دورته السادسة املستأنفةاملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف 

  الوثائق املعدة للدورة

FCCC/KP/AWG/2008/4 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/KP/AWG/2008/6  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال وشروحه  
FCCC/KP/AWG/2008/7       مذكرة مقدمة  . ستأنفةمذكرة سيناريوهات بشأن الدورة السادسة امل

  من الرئيس
FCCC/KP/AWG/2008/INF.3  Elaboration of possible improvements to emissions 

trading and the project-based mechanisms under the 

Kyoto Protocol. Note by the Chair 

FCCC/KP/AWG/2008/Misc.4 and 

Add.1  
Information and data related to paragraph 17 (a) (i) and 

(ii) of document FCCC/KP/AWG/2006/4 and to the scale 

of emission reductions by Annex I Parties, and views on 

the organization of an in-session workshop on these 

issues.  Submissions from Parties 
FCCC/KP/AWG/2008/Misc.5  Further information on the potential environmental, 

economic and social consequences, including spillover 

effects, of tools, policies, measures and methodologies 

available to Annex I Parties. Submissions from Parties 
FCCC/KP/AWG/2008/Misc.6 and 

Add 1 and 2  
Views on further activities to be undertaken during 2009, in 

accordance with the work programme of the Ad Hoc Working 

Group on Further Commitments for Annex I Parties under the 

Kyoto Protocol.  Submissions from Parties 
FCCC/KP/AWG/2008/Misc.7 and 

Add.1  
Further input in relation to possible improvements to 

emissions trading and the project-based mechanisms 

under the Kyoto Protocol. Submissions by Parties 
FCCC/KP/AWG/2008/Misc.8  Analysis of means to reach emission reduction targets, 

including information on greenhouse gases, and consideration 

of relevant methodological issues. Submission from a Party 
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FCCC/TP/2008/10  Synthesis of information relevant to the determination of the 

mitigation potential and to the identification of possible 

ranges of emission reduction objectives of Annex I Parties: 

an update. Technical paper. 
FCCC/KP/AWG/2008/L.16           مشروع تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية

لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن اجلزء    
  الثاين من دورته السادسة

FCCC/KP/AWG/2008/L.17  ر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية،        النظ
مبا يف ذلك اآلثار التبعية اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات 

. والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول    
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2008/L.18  ل واملسائل املنهجية وإمكانات التخفيف ونطاقـات أهـداف         الوسائ
مشروع استنتاجات . خفض االنبعاثات والنظر يف االلتزامات اإلضافية

  مقترح من الرئيس
FCCC/KP/AWG/2008/L.19   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. ٢٠٠٩برنامج العمل لعام  
FCCC/KP/AWG/2008/CRP.2  Workshop on mitigation potentials and ranges of 

emissions reductions by Annex I Parties. Report by the 

chair of the workshop 
  الوثائق األخرى املعروضة على الدورة

FCCC/KP/AWG/2007/5           تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف
كول كيوتو عن أعمال دورته     املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتو     

 كـانون   ١٥ إىل   ٣الرابعة املستأنفة املعقودة يف بايل يف الفترة مـن          
  ٢٠٠٧ديسمرب /األول

FCCC/KP/AWG/2008/3           تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته          

 ١٢ إىل   ٢ة املـستأنفة املعقـودة يف بـون يف الفتـرة مـن              اخلامس
  ٢٠٠٨يونيه /حزيران

FCCC/KP/AWG/2008/5           تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن اجلزء األول من 

 ٢٧ إىل   ٢١مـن   دورته الـسادسة املعقـودة يف أكـرا يف الفتـرة            
  ٢٠٠٨أغسطس /آب

FCCC/SBI/2008/8             تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثامنة والعشرين املعقـودة يف
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤بون يف الفترة من 

 -  -  -  -  - 


