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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف
 املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الدورة اخلامسة عشرة
   ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ - نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩كانكون، 

   من جدول األعمال٣البند 
  النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول 

  مبوجب بروتوكول كيوتو

النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول                
  مبوجب بروتوكول كيوتو

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

توصية الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف             
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

قرر الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق              
 مؤمتر األطراف العامـل     األول مبوجب بروتوكول كيوتو، يف دورته اخلامسة عشرة، أن يوصي         

  :بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته السادسة
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  ٦-م أإ /-مشروع املقرر     
نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية لألطـراف               

   اخلامسة عشرةاملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،٣ من املادة ٩ إىل الفقرة إذ يشري  
 من بروتوكـول  ٢١ من املادة ٧ والفقرة ٢٠ من املادة   ٢ إىل الفقرة    وإذ يشري أيضاً    
  كيوتو،

  ، ٥-م أإ/١ و١-م أإ/١إىل املقررين وإذ يشري كذلك   
بأن على األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تواصل دورها الرائـد يف             وإذ يسلم     

  مكافحة تغري املناخ،
بأن مسامهة الفريق العامل الثالث يف تقرير التقيـيم الرابـع للهيئـة    وإذ يسلم أيضاً      

تخفيف من آثار تغري    ال: ٢٠٠٧احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ املعنون تغري املناخ يف عام           
، تشري إىل أن حتقيق أدىن املستويات اليت قدرهتا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ            املناخ

حىت اآلن وما يقابلها من تقليل حمتمل للضرر سيتطلب من األطراف املدرجة يف املرفق األول               
دىن من مـستويات عـام      ، االنبعاثات إىل ما هو أ     ٢٠٢٠كمجموعة أن ختفض، حبلول عام      

 يف املائة، مبا قد يتاح هلذه األطراف من وسـائل لتحقيـق             ٤٠ و ٢٥ مبا يتراوح بني     ١٩٩٠
  أهداف خفض انبعاثاهتا، 

 بتقارير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف         وإذ حييط علماً    
 املعقودة حىت اآلن وبـالتقرير      املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دوراته        

الشفوي الذي قدمه الرئيس إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف                
  بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة،

الذي أحرزه الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية         بالتقدمرحب  وإذ ي   
    وكول كيوتو يف أعماله وفقـاً للمقـررين        لألطراف املدرجـة يف املرفق األول مبوجب بروت      

  ، ٥-م أإ/١ و١-م أإ/١
نتائج أعمال الفريق العامل املخـصص املعـين         (١٦-م أ /١ باملقرر   وإذ حييط علماً    

  ،)بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
على أن يسعى الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية          يوافق    -١  

      طراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو إلمتام عملـه وفقـاً للمقـرر               لأل
 وتقدمي نتائجه لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف             ١-م أإ /١
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بروتوكول كيوتو يف أقرب وقت ممكن ويف الوقت املناسب لضمان عدم حدوث ثغرة بـني               
   والثانية؛فتريت االلتزام األوىل

إىل الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف          طلبي  -٢  
 ١املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يواصل عمله املشار إليه يف الفقـرة                

  ؛FCCC/KP/AWG/2010/CRP.4/Rev.4أعاله فيما يتعلق باالقتراحات الواردة يف الوثيقة 
 باألهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل،         علماً يطحي  -٣  

اليت ينبغي أن حتققها األطراف املدرجة يف املرفق األول على النحو الذي أبلغته هذه األطراف               
  ؛FCCC/SB/2010/INF.X *والوارد يف الوثيقة

 األطراف املدرجة يف املرفق األول على رفع مستوى مـا تطمـح إىل            حيث  -٤  
 منفردة أو جمتمعة، من خفض لالنبعاثات، بغية خفض املستوى اإلمجايل النبعاثاهتا من             ،حتقيقه

غازات الدفيئة وفقاً للنطاق الذي حدده الفريق العامل الثالث يف تقرير التقييم الرابع للهيئـة               
تغري التخفيف من آثار : ٢٠٠٧احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، املعنون تغري املناخ يف عام 

، مع مراعاة اآلثار الكمية ألنشطة استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي              املناخ
 واالجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على املشاريع وترحيل الوحدات من فتـرة            ،واحلراجة

  االلتزام األوىل إىل فترة االلتزام الثانية؛
داف خفض االنبعاثات إىل     على أنه ينبغي مواصلة العمل لتحويل أه       يوافق  -٥  

  التزامات كمية بتحديد االنبعاثات أو خفضها على نطاق االقتصاد ككل؛
  : على ما يلييوافق أيضاً  -٦  
، أو سنة األساس    ١٩٩٠تكون سنة األساس يف فترة االلتزام الثانية هي عام            )أ(  

ض حساب الكميات    من بروتوكول كيوتو ألغرا    ٣ من املادة    ٥أو الفترة احملددة وفقاً للفقرة      
املسندة؛ كما جيوز لطرف أن يستخدم سنة مرجعية على أساس اختياري ألغراضه اخلاصـة              
للتعبري عن أهدافه الكمية لتحديد وخفض االنبعاثات كنسبة مئوية من االنبعاثات يف تلـك              
السنة، وال تكون ملزمة دولياً مبوجب بروتوكول كيوتو، باإلضافة إىل ذكـره لألهـداف              

  لتحديد وخفض االنبعاثات استناداً إىل سنة األساس؛الكمية 
يظل االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على املشاريع مبوجب بروتوكول           )ب(  

كيوتو متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول باعتبارها وسيلة لتحقيق أهـدافها الكميـة              
جتماع األطـراف ذات الـصلة      ا/لتحديد وخفض االنبعاثات وفقاً ملقررات مؤمتر األطراف      

وعلى النحو الذي ميكن مواصلة حتسينه عن طريق املقررات اليت ينبغي اعتمادها اسـتناداً إىل               
  ؛FCCC/KP/AWG/2010/CRP.4/Rev.4مشروع النص الوارد يف الفصل الثالث من الوثيقة 

__________ 

 اجلدول الوارد يف وثيقة املعلومات هذه دون اإلخالل مبوقف األطراف أو حبـق األطـراف                يعرض حمتوى   *  
  . من بروتوكول كيوتو٢١ من املادة ٧مبوجب الفقرة 
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تظل التدابري الرامية إىل خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيـز عمليـات              )ج(  
إلزالة الناجتة من األنشطة البشرية الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة            ا

متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول باعتبارها وسيلة لبلوغ أهدافها الكميـة لتحديـد              
  ؛٦-م أإ/-وخفض االنبعاثات، وفقاً ملشروع املقرر 

 يف حساب املكافئ من ثـاين       تكون إمكانات االحترار العاملي املستخدمة      )د(  
أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسـطة البواليـع             
لغازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف لفترة االلتزام الثانية هي تلك املقدمة من اهليئة احلكومية          

 العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف       الدولية املعنية بتغري املناخ ووافق عليها مؤمتر األطراف       
بروتوكول كيوتو إىل جانب القضايا املنهجية األخرى املستندة إىل مشروع النص الـوارد يف         

  ؛FCCC/KP/AWG/2010/CRP.4/Rev.4الفصل الرابع من الوثيقة 
مواصلة العمل خبصوص النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية            )ه(  
اعية احملتملة، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات              واالجتم

والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول، وذلك استناداً إىل االقتراحـات            
  .FCCC/KP/AWG/2010/CRP.4/Rev.4الواردة يف الفصل اخلامس من الوثيقة 

        


