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  لألطراف االلتزامات اإلضافيةاملعين ب العامل املخصص الفريق
   املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو  

  الدورة السادسة
  ، ٢٠٠٨ طسأغس/ آب٢٧- ٢١را، ـأك
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١وبوزنان،    

   من جدول األعمال٧ و٦ و٤ و٣البنود 
  حتليل وسائل بلوغ األهداف املتعلقة خبفض االنبعاثات وحتديد 

     طرق زيادة فعاليتها وإسهامها يف التنمية املستدامة
  النظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة

  أهـداف خفـض    حتليل إمكانات التخفيف وحتديد نطاقات      
     االنبعاثات لألطراف املدرجة يف املرفق األول

  النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول

  الوسائل، واملسائل املنهجية، وإمكانات التخفيف، ونطاقات 
  أهداف خفض االنبعاثات، والنظر يف االلتزامات اإلضافية

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب          املعين ب واصل الفريق العامل املخصص       - ١
ات اليت اعتمدها يف اجلزء األول من دورته السادسة، عمله بشأن جبروتوكول كيوتو، وفقاً لربنامج عمله واالستنتا
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ورجع يف ذلك .  لبلوغ أهدافها املتعلقة خبفض انبعاثاهتايف املرفق األولحتليل الوسائل اليت ميكن أن ُتتاح لألطراف 
  .)٣(من برنامج عمله )٢(‘٢‘ و)١(‘١‘)أ(١٧إىل املهام احملددة يف الفقرة 

املعلومات واآلراء املقدمة من بعض األطراف يف ما ورد         : وأحاط الفريق العامل علماً مع التقدير مبا يلي         - ٢
يف الوثيقـة   واملعلومـات الـواردة     ؛  Add.1 و FCCC/KP/AWG/2008/Misc.4من إسهامات جممعة يف الوثيقة      

FCCC/TP/2008/10  مـن   ٣٤ اليت ّمجعتها األمانة بشأن قوائم الغازات الواردة يف الفقرة           )٤(؛ واملعلومات التقنية 
ة ، وبشأن املخزونات القائمة واالنبعاثات احملتملة من مركبات الكربون الكلوريFCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة 

وطلب من األمانة حتديث املعلومات عن هـذه الغـازات،          . الفلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية الفلورية    
  . حسب االقتضاء

 بشأن إمكانات التخفيف ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣وعقد الفريق العامل حلقة عمل أثناء الدورة يف   - ٣
وترأس نائب رئيس الفريق العامل حلقـة       . املرفق األول ونطاقات أهداف خفض االنبعاثات لألطراف املدرجة يف        

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

 للتحسينات املمكنة لالجتار برخص إطـالق       )٦(أيضاً بوصف الرئيس املفصل   علماً  وأحاط الفريق العامل      - ٤
  .FCCC/KP/AWG/2008/5لوثيقة املرفقني األول والثاين لاالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع، الواردة يف 

واتفق الفريق العامل على أن االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول         - ٥
  بة لفترة االلتزام املقبلة، أن تتخذ أساسـاً شـكل أهـداف مقـّدرة كميـاً للحـد مـن                    ، بالنس ينبغيكيوتو  

  . االنبعاثات وخفضها

                                                      

لسياسات والتدابري  اليت تنطوي عليها ا   نافع  والتكاليف وامل والكفاءة  حتليل إمكانات التخفيف والفعالية      )١(
الوطنية، مع مراعاة الظروف تلف يف خماملالئمة  ووالتكنولوجيات الراهنة واملقبلة املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

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

يد النطاقات املمكنة ألهداف خفض االنبعاثات لألطراف املدرجة يف املرفق األول، مـن خـالل               حتد )٢(
جهودها احمللية والدولية، وحتليل مسامهتها يف حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية، وضمان االهتمام الواجب باملسائل املشار               

 . من االتفاقية٢إليها يف اجلملة الثانية من املادة 

)٣( FCCC/KP/AWG/2006/4. 

 .<http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/items/4624.php>املعلومات متاحة على املوقع  )٤(

)٥( FCCC/KP/AWG/2008/CRP.2. 

)٦( FCCC/KP/AWG/2008/INF.3. 
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أن يسترشد برؤيٍة مشتركٍة للتحدي الذي يطرحه هدف االتفاقية ينبغي وأشار الفريق العامل إىل أن عمله   - ٦
. اردة يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هباالنهائي باالستناد إىل املبادئ وغري ذلك من األحكام ذات الصلة الو

والحظ فائدة النطاقات املشار إليها يف إسهام الفريق العامل الثالث يف تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل 
ذروهتا خالل املعين بتغري املناخ، وأن هذا التقرير يشري إىل أن انبعاثات غازات الدفيئة العاملية من املفروض أن تبلغ  

عن مـستويات عـام     كثرياً  جداً، تقل   متدنية  وختفض إىل مستويات     )٧(األعوام العشرة إىل اخلمسة عشر القادمة     
 حبلول منتصف القرن احلادي والعشرين لتستقر درجات تركيزها يف اجلو عند أدىن املستويات اليت قدَّرها                ٢٠٠٠

وسلَّم الفريـق  . لتغري املناخومن هنا الضرورة املُلحة للتصدي    .الفريق احلكومي الدويل حىت اآلن يف سيناريوهاته      
العامل، يف اجلزء األول من دورته الرابعة، بأن إسهام الفريق العامل الثالث يف تقرير التقييم الرابع يـشري إىل أن                    

 حمتمـلٍ للـضرر     حتقيق أدىن املستويات اليت قيَّمها الفريق احلكومي الدويل حىت اآلن وما يقابل ذلك من ختفيفٍ              
 يف املائـة دون     ٤٠- ٢٥سيتطلب من األطراف املدرجة يف املرفق األول كمجموعة ختفيض االنبعاثات يف نطاق             

، من خالل وسائل ميكن أن تتاح هلذه األطراف لبلوغ أهدافها احملـددة  ٢٠٢٠ حبلول عام  ١٩٩٠مستويات عام   
اعي التغريات يف أسلوب العيش اليت بإمكاهنا أن تزيـد  ونطاقات الفريق احلكومي الدويل ال تر  . خلفض االنبعاثات 

بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق األول إن هي كانت نتيجة حتليلٍ          كثرياً  وتكون النطاقات أعلى    . نطاق اخلفض 
وسلَّم . يفترض أن عمليات خفض االنبعاثات جيب أن تقوم هبا األطراف املدرجة يف املرفق األول على وجه احلصر

فريق العامل أيضاً بأن حتقيق هذه األهداف يف جمال خفض االنبعاثات من جانب األطراف املدرجة يف املرفـق                  ال
األول من شأنه أن ُيسهم بشكل هام يف اجلهود العاملية الشاملة الالزمة لتحقيق هدف االتفاقية النهائي كما هـو                 

  . منها٢املادة مبني يف 

وأثارها بعض األطراف   النامية  اليت أثارهتا الدول اجلزرية الصغرية      الشواغل  بوأحاط الفريق العامل علماً       - ٧
 جزٍء من املليون من حيث احلجم مـن         ٤٥٠من البلدان النامية فيما يتصل بقلّة حتليل سيناريوهات التثبيت دون           

مات املشار إليها يف    ومتشياً مع النهج املتكرر جتاه برنامج العمل، سُتستعرض املعلو        . مكافئ ثاين أكسيد الكربون   
 اليت تلقاها الفريق العامل، مبا يف ذلك من العمل العلمي اإلضـايف املمكـن   )٨( أعاله يف ضوء املعلومات   ٦الفقرة  

  .بشأن سيناريوهات التثبيت

وبدأ الفريق العامل النظر يف جدول خفض االنبعاثات الذي ميكن أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفـق                   - ٨
مواصـلة  والحظ أن   .  كإسهامٍ من هذه األطراف يف اجلهود الشاملة لتحقيق هدف االتفاقية النهائي           األول إمجاالً 

  .حبث هذه املسألة سيستلهم باملعلومات العلمية احلديثة، مبا يف ذلك تقرير التقييم الرابع

اعي مبا يتفق   والحظ الفريق العامل أن مسامهات األطراف املدرجة يف املرفق األول، بشكل فردي أو مج               - ٩
 من بروتوكول كيوتو، يف جدول خفض االنبعاثات اليت جيب أن حتققها األطراف املدرجـة يف املرفـق           ٤واملادة  

الفعالية والكفاءة والتكاليف واملنافع  حتليل إمكانات التخفيف و منهااألول إمجاالً جيب أن تستند إىل النظر يف أمور
                                                      

 . اليت ُنشر فيها تقرير التقييم الرابع٢٠٠٧ترتبط هذه الفترة الزمنية بسنة  )٧(

ثالث يف تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، املوجز            إسهام الفريق العامل ال    )٨(
 .٩٠ و٣٩التقين، الصفحتان 
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 والتكنولوجيات الراهنة واملقبلة املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفـق األول           السياسات والتدابري اليت تنطوي عليها    
أن يتم بطريقة شفافة    ينبغي  وسلَّم الفريق العامل بأن النظر يف هذا اإلسهام         . واملالئمة يف خمتلف الظروف الوطنية    

فـرادى  بـني   ت وخفضها   قدرة كمياً للحد من االنبعاثا    املألهداف  اقيم  تفاوت  ومتسقٍة، وميكن أن يفضَي إىل      
  .األطراف املدرجة يف املرفق األول

والحظ الفريق العامل أن االجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على املشاريع، فـضالً عـن                  - ١٠
التدابري الرامية إىل احلد من انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها وتعزيز عمليات اإلزالة من أنشطة استخدام األرض                 

أن تظل متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول كوسـائل لتحقيـق       ينبغي  التغيري يف استخدام األرض واحلراجة،      و
والحظ أنه من الضروري فهم مسامهة هذه الوسائل يف اجلهود اليت تبذهلا األطراف             . أهدافها املتعلقة خبفض انبعاثاهتا   

خبفض انبعاثاهتا لتحديد االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف         املدرجة يف املرفق األول لتحقيق أهدافها املتعلقة        
وأشار الفريق العامل إىل أن استخدام االجتار برخص إطـالق االنبعاثـات            . املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو    

  .درجة يف املرفق األولأن تكون مكملةً لتنفيذ التدابري احمللية املتاحة لألطراف املينبغي واآلليات القائمة على املشاريع 

 ٢املشار إليهـا يف الفقـرة   اإلسهامات بعض األطراف يف مع التقدير بتعهد وأحاط الفريق العامل علماً     - ١١
ودعا األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول، اليت هي يف وضعٍ يسمح       .  حتقيق أهداف خفض االنبعاثات    أعاله

ا املمكنة املقدرة كمياً للحد من االنبعاثات وخفضها قبل دورة الفريق           هلا بذلك، إىل تقدمي معلومات عن أهدافه      
العامل السابعة بغية إكمال عمله حبلول موعد انعقاد الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع                 

  .األطراف يف بروتوكول كيوتو

 -  -  -  -  - 


