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   الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة

 يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو   
               الدورة السابعة

     ٢٠٠٩      أبريل  /       نيسان ٨        مارس إىل  /      آذار  ٢٩     بون، 

 من جدول األعمال ٣البند 
  النظر يف حجم ختفيض االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه الدول األطراف املدرجة

   يف املرفق األول بصورة إمجالية  

   األعمالجدول من ٤البند 
    حجميف إسهام الدول األطراف املدرجة يف املرفق األول، بشكل فردي أو مجاعي،

  ختفيض االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه هذه الدول بصورة إمجالية   

  حجم ختفيض االنبعاثات من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس 

      وجـب                                                                                              الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول مب                      تناول    - ١
                                                                         لربنامج عمله واالستنتاجات اليت اعتمدها يف دورته السادسة املستأنفة،                ً  ، وفقاً  )                     الفريق العامل املخصص   (                 بروتوكول كيوتو   

  .                                                                                    حجم ختفيض االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه الدول األطراف املدرجة يف املرفق األول بصورة إمجالية     مسألة

ـ            يسترشد                 له ينبغي أن                                            وأشار الفريق العامل املخصص إىل أن عم        -  ٢          يفرضـه    ي   ذ                           برؤية مشتركة للتحدي ال
                ذات الـصلة              األخـرى                                                         إىل مبادئ االتفاقية وبروتوكول كيوتو وإىل أحكامهما               ً   استناداً  ،                       اهلدف النهائي لالتفاقية  

             ، وأنه سوف                    يف املقام األول         األطراف              بفضل عمل           ُ   ً   سيمضي قُدماً                  برنامج عمله        إجناز               الفريق أن        وأكد   .       باملوضوع
         احملققـة                         يف ذلك إىل النتائج                                                                        ً           مله مع سائر هيئات االتفاقية وعملياهتا، ال سيما بروتوكول كيوتو، مستنداً                 ينسق ع 

                         فريق إىل أنه سوف حيافظ       ال       وأشار     .                        ، بقصد حتاشي االزدواجية                            هذه اهليئات والعمليات                           واألعمال اجلارية يف إطار   
  .                                    بالتزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول         ُ   ِّ                                         على هنج ُيوفِّق بني االتفاقية وبروتوكول كيوتو فيما يتصل

Distr. 
LIMITED 

FCCC/KP/AWG/2009/L.6 
8 April 2009 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/KP/AWG/2009/L.6 
Page 2 

 

                                                                       مبا عرضته األطراف من معلومات، مبا فيهـا املعلومـات العلميـة،                                           ً     وأحاط الفريق العامل املخصص علماً      -  ٣
                                                                                                         آراء بشأن حجم ختفيض االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه الدول األطراف املدرجة يف املرفـق األول بـصورة                       ومن

                من بروتوكول    ٤           للمادة                                                         ً           ول األطراف املدرجة يف املرفق األول، بشكل فردي أو مجاعي، وفقاً                               إمجالية، وبإسهام الد  
       مبزيد      ً  أيضاً                 ً وأحاط الفريق علماً   . )١ (                                                                 كيوتو، يف حجم هذا التخفيض لالنبعاثات، ومبسائل أخرى ذات صلة باملوضوع  

  )  ز ( ٥   و ٤   و ٣                      اقشات املتعلقة بالبنود      املن          األطراف يف     عرضته                                               من اآلراء بشأن حجم هذا التخفيض لالنبعاثات، حسبما 
  .              من جدول األعمال

         جم ختفيض                 مسائل تتعلق حب                                                  ، عقد الفريق العامل املخصص حلقة عمل بشأن             ٢٠٠٩      مارس   /       آذار   ٢٧    ويف    -  ٤
                                      وترأس حلقة العمل رئـيس الفريـق        .                                                                       االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه الدول األطراف املدرجة يف املرفق األول          

ُ                                                 وأحاط الفريق علماً باآلراء واملعلومات اليت ُعرضت خالل حلقة العمل وبالتقرير الـذي                .              هارالد دوفالند        السيد                       ً                 
  . )٢ (           قدمه الرئيس

                                         معلومات بشأن إمكانيات ختفيف آثـار                             مبا جرى تبادله من        ً أيضاً                                ً     وأحاط الفريق العامل املخصص علماً      -  ٥
                                                        ملدرجة يف املرفق األول عن طريق تقدمي معلومات طوعيـة                                                                االنبعاثات وقابلية مقارنة اجلهود فيما بني األطراف ا       

                                           األطراف على مواصـلة تبـادل املعلومـات                الفريق        وشجع     .                                        خالل حلقات العمل اليت تستضيفها األطراف          ومن
  .                              هذه املسائل عن طريق قنوات مماثلة      بشأن

                    ول، بـشكل فـردي                                                                                  وشرع الفريق العامل املخصص يف النظر يف إسهام األطراف املدرجة يف املرفق األ              -  ٦
                                                                                     من بروتوكول كيوتو، يف حجم ختفيض االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه هذه الـدول                ٤           للمادة             ً  مجاعي، وفقاً     أو

  .            بصورة إمجالية

                              ً                                                                       وأحاط الفريق العامل املخصص علماً بارتياح باملعلومات املقدمة بشأن األهداف الكمية املمكنة لتحديد               -  ٧
                  وجدد الفريق دعوته    .                                         كما قدمتها بعض األطراف املدرجة يف املرفق األول  )      لكمية        األهداف ا (    ضها  ي ف خت           االنبعاثات و

                                          مزيد من املعلومات عن األهداف الكمية        مي                                                                    إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت توجد يف وضع يتيح هلا تقد            
                             مكن الفريق من إمتام أعماله       ليت  )     ٢٠٠٩       يونيه   /      حزيران (                                                               املمكنة أن تقدم هذه املعلومات قبل الدورة الثامنة للفريق          

  .                                                                               حبلول موعد الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                   مـن الوثيقـة       ١٧    و   ١٦                                                                             وأشار الفريق العامـل املخـصص إىل اسـتنتاجاته الـواردة يف الفقـرتني                 -  ٨
FCCC/KP/AWG/2007/5   من الوثيقة   ١٩   و  ١٨         والفقرتني             FCCC/KP/AWG/2008/8.  

                                                      

ــائق   ) ١ (   FCCC/KP/AWG/2009/CRP.3   وAdd.2   وAdd.1   وFCCC/KP/AWG/2009/Misc.1            الوثــ
   .FCCC/KP/AWG/2009/Misc.7 و

   .FCCC/KP/AWG/2009/CRP.1       لوثيقة  ا  ) ٢ (
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        بشأن   )٣ (                                                          باملعلومات املقدمة من بعض األطراف خالل دورته السابعة                                      ً     وأحاط الفريق العامل املخصص علماً      -  ٩
                                                                                                            حتليل علمي حديث عن تثبيت تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي يف مستويات أقل مما قيمه الفريق احلكومي               

  .                   للتصدي لتغري املناخ           ً  أكثر إحلاحاً                         ً ابع، األمر الذي يستدعي عمالً                                           الدويل املعين بتغري املناخ يف تقريره التقييمي الر

                                                                                       ووافق الفريق العامل املخصص على مواصلة مداوالته بشأن حجم ختفيض االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه   -   ١٠
  .                لدورته الثامنة       ً  رئيسياً                                                               ً الدول األطراف املدرجة يف املرفق األول بصورة إمجالية، باعتبار ذلك حموراً

 -  -  -  -  - 

 

                                                      

   .      أعاله ١             كما يف احلاشية   ) ٣ (


