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

للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف   تقرير الفريق العامل املخصص     
 املدرجـة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته        

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ١٤الثالثـة املعقودة يف بون يف الفترة من 

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 افتتاح الدورة -أوالً 
 ٣ ٣ - ١ .............................................) من جدول األعمال١البند ( 

 املسائل التنظيمية -ثانياً 
 ٣ ١١ - ٤ .............................................) من جدول األعمال٢البند ( 

 ٣ ٨ - ٤ ..............................................إقرار جدول األعمال -ألف 

 ٤ ١١ - ٩ ...............................................تنظيم أعمال الدورة -باء  

 حتلـيل إمكانـيات التخفيف ونطاقات أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة           -ثالثاً 
 باألطراف املدرجة يف املرفق األول 
 ) من جدول األعمال٣البند ( 

 استعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد اجلدول الزمين للدورات املقبلة 
 ٥ ٢٥-١٢ .............................................) من جدول األعمال٤البند ( 
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 )تابع( احملتويات
 الصفحة ـراتـالفق 

 مسائل أخرى -رابعاً 
 ٨ ٢٦    .............................................) من جدول األعمال٥البند ( 

 التقرير عن أعمال الدورة -خامساً
 ٩ ٢٧    .............................................) من جدول األعمال٦البند ( 

 ٩ ٢٩-٢٨ ............................................................. اختتام الدورة -سادساً

 املرفقات

 املرفق

 ١٠ .........................................التقرير املوجز الذي قدمه رئيسا الطاولة املستديرة -األول 

 الوثـائق اليت عرضت على الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف              -الثاين 
 ١٦ ........................يف دورته الثالثةاملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو  
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  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

ُعقدت الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق               -١
 . ٢٠٠٧مايو /ر أيا١٨ إىل ١٤األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا يف الفترة من 

، ُمرحباً جبميع األطراف    )غرينادا(وافتـتح الـدورة رئيس الفريق العامل املخصص، السيد ليون تشارلز             -٢
بوصفها نائبة رئيس الفريق العامل املخصص، وبالسيد إفرامي        ) فنلندا(كما رحَّب بالسيدة أويت برغال      . واملراقبني

 .بوصفه املقرر) زامبيا(مويبيا 

ألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، السيد إيفو دي بوير،             كمـا رحـب ا     -٣
وحث الفريق على أن يظل مركزاً . باملشاركني وهنَّأ رئيس الفريق العامل املخصص ونائبته على دوريهما اجلديدين

جب بروتوكول كيوتو يف فترة ما بعد عام على النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبو
 . يف هذا السياقتقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وأشار إىل ٢٠١٢

  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

مايو، يف مذكرة من األمني التنفيذي      / أيار ١٤مل املخصص، يف جلسته األوىل املعقودة يف        نظر الفريق العا   -٤
 ).FCCC/KP/AWG/2007/1(تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 :ويف اجللسة ذاهتا، أُقر جدول األعمال على النحو التايل -٥

 افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 مال؛إقرار جدول األع )أ(   

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(   

حتلـيل إمكانـيات التخفيف ونطاقات أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف             -٣
 املرفق األول

 استعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد اجلدول الزمين للدورات املقبلة -٤ 
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 مسائل أخرى -٥ 

 .التقرير عن أعمال الدورة -٦ 

 والصني،  ٧٧لسة األوىل، أدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، من بينهم ممثل تكلم باسم جمموعة ال                 ويف اجل  -٦
جمموعة سالمة ، وآخر باسم )١(وآخر باسم اجملموعة اجلامعة، وآخر باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها 

 .البيئة

حتالف  طرفاً، مشلت بياناً باسم ١٦ببيانات ممثلو مايو، أدىل   / أيار ١٥ويف اجللسـة الثانـية، املعقودة يف         -٧
 .)٢(، وآخر باسم أقل البلدان منواً، وآخر باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهاالدول اجلزرية الصغرية

 الرابطة الدولية لتداول االنبعاثات   : ويف اجللسـة ذاهتا، دعا الرئيس ممثلي اجلهات التالية إىل إلقاء بيانات            -٨
 من أستراليا وأوروبا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى        األعمـال التجارية من أجل الطاقة املستدامة      وجمـالس   

وآيرلـندا الشـمالية والواليات املتحدة األمريكية والشبكة الدولية للعمل املناخي واالحتادات الدولية واألوروبية     
 .للنقابات

  تنظيم أعمال الدورة-باء 
 )ن جدول األعمالم) ب(٢البند (

نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل، اليت لفت فيها رئيس الدورة االنتباه                  -٩
وبناًء على اقتراح منه، وافق الفريق العامل املخصص على املضي          . إىل برنامج العمل املنشور على شبكة اإلنترنت      

 .يف عمله بناًء على ذلك الربنامج

يف اجللسـة ذاهتا، أحاط الرئيس أعضاء الوفود علماً بالترتيبات اليت ُوضعت من أجل الطاولة املستديرة          و -١٠
 .مايو/ أيار١٤املقرر أن يرأسها معاً رئيس الفريق العامل املخصص ونائبته يف 

لصني،  وا ٧٧كمـا أحاط الرئيُس الفريَق العامل املخصص علماً بأن باكستان طلبت، باسم جمموعة ال                  -١١
املتعلق بالعمل التعاوين الطويل األجل تسجيل خيبة أملها خبصوص تزامن جلسات الفريق العامل املخصص واحلوار 

 ).احلوار (للتصدي لتغري املناخ بتعزيز تنفيذ االتفاقية

 

 

 
                                                      

 .كرواتياوصربيا و السابقة  يف هذا البيان بدعم مجهورية مقدونيا اليوغوسالفيةاملعروضحظي املوقف  )١(

 .كرواتياوصربيا و يف هذا البيان بدعم مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة املعروضحظي املوقف  )٢(
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حتلـيل إمكانـيات التخفيف ونطاقات أهداف خفض         -ثالثاً
  األولاالنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق

 ) من جدول األعمال٣البند (

 استعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد اجلدول الزمين للدورات املقبلة
 ) من جدول األعمال٤البند (

 الوقائع -١

املعقودتني  من جدول األعمال معاً يف جلستيه الثانية والثالثة ٤ و٣نظر الفريق العامل املخصص يف البندين  -١٢
 Add.1 و FCCC/KP/AWG/2007/Misc.1 وُعِرضـت عليه الوثائق      .مـايو عـلى الـتوايل     /أيـار  ١٨ و ١٥يف  
 .ومل تلِق األطراف أي بيانات أخرى. Add.1 وFCCC/KP/AWG/2007/Misc.2و

ويف اجللسة الثانية، قدم الرئيس تقريراً عن مناقشة الطاولة املستديرة بشأن حتليل قدرة التخفيف احملتملة                -١٣
وأخرب األطراف بأن ملخص التقرير . لتدابري والتكنولوجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األولللسياسات وا

منشور على املوقع اإللكتروين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واقترح إضافة هذا امللخص كمرفق 
 ).رفق األولانظر امل(إىل تقرير الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص 

 من جدول األعمال معاً يف      ٤ و ٣ويف اجللسة ذاهتا، وافق الفريق العامل املخصص على النظر يف البندين             -١٤
 .فريق اتصال

ونظر الفريق العامل املخصص يف     . ويف اجللسة الثالثة، قدم الرئيس تقريراً بشأن مشاورات فريق االتصال          -١٥
 .، واعتمد هذه االستنتاجات اليت اقترحها الرئيس)٣(االستنتاجات

 االستنتاجات -٢

أحاط الفريق العامل املخصص علماً باملعلومات اليت قدمتها األطراف يف تقاريرها بشأن قدرة التخفيف               -١٦
وبشأن اهليئات  ) Add.1 و FCCC/KP/AWG/2007/Misc.1(احملـتملة للسياسـات والـتدابري والتكنولوجيات        

 اهنـا تقـدمي إسـهامات مـن اخلـرباء يف أعمال الفريق العامل املخصص               اخلارجـية واملنـتديات الـيت بإمك      
)FCCC/KP/AWG/2007/Misc.2و Add.1( وبالبيانات اليت أدلت هبا األطراف واملنظمات املراقبة واجملتمع املدين ،

 .خالل الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص

 يف بون بشأن قدرة التخفيف      ٢٠٠٧مايو  /يار أ ١٤وعقـد الفريق العامل املخصص طاولة مستديرة يف          -١٧
احملتملة للسياسات والتدابري والتكنولوجيات املتاحة حالياً ويف املستقبل لألطراف املدرجة يف املرفق األول وفعاليتها 

                                                      

 .FCCC/KP/AWG/2007/L.2اعُتِمد بوصفه الوثيقة  )٣(



FCCC/KP/AWG/2007/2 
Page 6 

 

وترأس رئيس الفريق العامل املخصص ونائبته معاً هذه الطاولة املستديرة وقدما           . وكفاءهتـا وتكاليفها وفوائدها   
 .يراً للفريق بشأن وقائعها ونقاطها الرئيسيةتقر

ورحـب الفريق العامل املخصص باملعلومات املقدمة يف الطاولة املستديرة، وبالتقرير املوجز الذي قدمه               -١٨
 .وأعرب عن تقديره لرئيسه ونائبته وللمتحدثني واألمانة). انظر املرفق األول(رئيسا اجللسة 

 ١-م أإ /١ مبوجب املقرر    بالوالية املسندة إليه  عمالً   املخصص أن مناقشاته،     وأكـد جمدداً الفريق العامل     -١٩
مات اإلضافية لألطراف املدرجة يف ، ستركز على النظر يف االلتزا كيوتو من بروتوكول٣ من املادة ٩ووفقاً للفقرة 

له املتعلقة بااللتزامات اإلضافية وذكَّر بأن أعما. املرفق األول، اليت سُتحدَّد يف تعديالت املرفق باء من الربوتوكول        
لألطراف املدرجة يف املرفق األول ينبغي أن تسترشد برؤية مشتركة للتحدي الذي يطرحه اهلدف األمسى لالتفاقية، 

وَنوَّه الفريق العامل املخصص بتقرير رئيَسي . القائم على مبادئ االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا وأحكامهما
تديرة، ورأى أن املعلومات الواردة على طاولته املستديرة توفر معامل مفيدة للمستوى اإلمجايل املتوخى الطاولة املس 

من التخفيضات اإلضافية لالنبعاثات من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول، وال سيما املعلومات اليت تفيد أنه، 
ألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ينبغي تقليص        وفقـاً لـلمخططات االفتراضية الواردة يف تقارير اتفاقية ا         

انـبعاثات غازات الدفيئة على صعيد العامل إىل مستويات منخفضة جداً، تقل بكثري عن نصف مستوياهتا يف عام                  
، وذلـك حبلول منتصف القرن احلادي والعشرين، بغية تثبيت نسب تركيزها يف الغالف اجلوي عند أدىن             ٢٠٠٠

 .يت حددهتا اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ حىت اآلن يف خمططاهتا االفتراضيةاملستويات ال

ونـوه الفريق العامل املخصص جبدوى املعلومات املتعلقة بقدرة التخفيف احملتملة لألطراف املدرجة يف               -٢٠
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من       املـرفق األول اليت وردت يف ما قدمته األفرقة العاملة التابعة التفاقية             

وأقر بأن . مسامهات يف تقرير التقييم الرابع، وخباصة مسامهة الفريق العامل الثالث املعين بتخفيف وطأة تغري املناخ
ة يف املعلومات املهمة املتعلقة بقدرة التخفيف احملتملة للسياسات والتدابري والتكنولوجيات املتاحة لألطراف املدرج     

املرفق األول تبادلتها كذلك األطراف واملنظمات أثناء حلقة العمل املتعلقة بتخفيف اآلثار، اليت طلبت عقدها اهليئة 
 .)٤(الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين

والحظ أن  . )٥(لثانيةوشـرع الفـريق العـامل املخصص يف تنفيذ برنامج العمل املتفق عليه يف دورته ا                -٢١
 أعاله توفر لـه أساساً متيناً للمضي يف برنامج عمله، مبا يف      ٢٠ و ١٨ و ١٦املعلومـات املشار إليها يف الفقرات       

 لألطراف املدرجة حاضراً ومستقبالًقدرة التخفيف احملتملة للسياسات والتدابري والتكنولوجيات املتاحة ذلك حتليل 
، واملناسبة يف الظروف الوطنية املختلفة، مع مراعاة        ليتها وكفاءهتا وتكاليفها وفوائدها   فعاحتليل   و ،يف املرفق األول  

ويف هذا السياق،   . نتائجها البيئية واالقتصادية واالجتماعية، وأبعادها القطاعية، والسياق الدويل الذي ُتوظَّف فيه          
 : على مجلة أمور، من بينها ما يلي الدورةركزت اإلسهامات اليت قدمها بعض األطراف واملتحدثني واملراقبني خالل

                                                      

)٤( FCCC/SBSTA/2005/10 ٢٦، الفقرة. 

)٥( FCCC/KP/AWG/2006/4 ١٧، الفقرة. 
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مـدى احلاجة املاسة إىل التخفيضات يف انبعاثات غازات الدفيئة، حيث إن اجلهود الرامية إىل                )أ( 
ختفـيف آثارهـا خالل العقود القليلة القادمة ستحدِّد، إىل حد كبري، مستوى االرتفاع يف درجة حرارة الكرة                  

وما يقابل ذلك من آثار ميكن تالفيها يف تغري         )  هناية القرن احلادي والعشرين    حىت(األرضـية على األجل الطويل      
وبغية وضع حد هلذا االرتفاع يف درجة احلرارة، ينبغي أن تبلغ انبعاثات غازات الدفيئة ذروهتا يف السنوات . املناخ

درجة يف املرفق األول بتخفيض ويتطلب هذا األمر التزامات من جانب األطراف امل. العشر إىل اخلمس عشرة املقبلة
 يف املائة دون مستوياهتا يف التسعينات من القرن املاضي خالل فترة ٤٠ و٢٥انبعاثات غازات الدفيئة لديها مبا بني 

 ؛٢٠١٢ما بعد عام 

 كبرية يف متناول األطراف املدرجة يف املرفق األول لتخفيض انبعاثات           )٦(مثة إمكانات اقتصادية   )ب( 
ئة لديها خالل العقود القادمة، وحتدد هذه اإلمكانات، ضمن عوامل أخرى، املسامهة اليت ميكن هلذه               غازات الدفي 

 األطراف أن تقوم هبا يف اجلهود الرامية إىل تثبيت نسب تركيز غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي؛

 جتارياً يف توجـد جمموعة من سياسات التخفيف، فضالً عن جمموعة من التكنولوجيات، املتاحة          )ج( 
الوقت الراهن وأخرى من املتوقع توفريها جتارياً يف العقود القادمة، مبا يف ذلك كثري من إمكانيات التخفيف العدمية 

فالتعجـيل باسـتخدام التكنولوجيات املفِرزة لقدر ضئيل من الكربون يِدرُّ منافع اقتصادية يف شكل               . الـتكلفة 
 مل جديدة ودائمة؛استثمارات جديدة ومن خالل إجياد فرص ع

إن اإلمكانات االقتصادية للسياسات والتدابري والتكنولوجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق  )د( 
َعوِّقهـا حواجـز اجتماعية واقتصادية وسياسية وتقنية وغريها من العوائق، وتتوقف إمكانية تطبيق هذه                 األول ُت

ويف هذا السياق، هناك إقرار بالظروف اخلاصة لبعض . ف الوطنيةالسياسات والتدابري والتكنولوجيات على الظرو   
واحلوافز املتوافقة مع املنظمات    . األطراف املدرجة يف املرفق األول، وخباصة تلك اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية           

  احلواجز؛الدولية األخرى ذات الصلة لألطراف املدرجة يف املرفق األول معروفة وميكن أن تعاجل بعض هذه

يكتسي دور اإلشارات املتعلقة بأسعار الكربون أمهية يف تغيري سلوك طائفة عريضة من الفاعلني                )ه( 
 وحتقيق إمكانية التخفيض يف مجيع القطاعات؛

ميكـن أن تكون املنافع املشتركة إلجراءات ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة كبرية وقد تعوض               )و( 
 لتخفيض؛جزءاً كبرياً من تكاليف ا

ميكـن التقلـيل إىل أدىن حد من أي تداعيات اجتماعية وبيئية واقتصادية ضارة تنتج عن تنفيذ                )ز( 
سياسات التخفيف وتدابريه وتكنولوجياته املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول، مبا يف ذلك آثارها اجلانبية،               

 باعتماد االختيارات املناسبة؛

                                                      

 إمكانية التخفيف اليت    ي احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ه      قتصادية، حسب الفريق  االمكانات  اإل )٦(
 بفعل االجتماعية ومعدالت االقتطاعات االجتماعية، على افتراض أن كفاءة السوق           واملنافعتأخذ يف االعتبار التكاليف     

 . احلواجز تزول، وأنالسياسات والتدابري
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اق قدرة التخفيف احملتملة للسياسات والتدابري والتكنولوجيات املتاحة        ميكـن زيادة توسيع نط     )ح( 
 .لألطراف املدرجة يف املرفق األول باألخذ بآليات تتسم باملرونة وباستخدام بواليع تصريف الكربون

يف وأحاط الفريق العامل املخصص علماً بالترتيبات اخلاصة باجلزء األول من دورته الرابعة املقرر عقدها                -٢٢
. ، بالتزامن مع حلقة العمل األخرية يف إطار احلوار        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١ إىل   ٢٧فيينا بالنمسا يف الفترة من      

، حتليل قدرة التخفيف    ٢٠٠٧ديسمرب  /واتفـق على أن يواصل يف تلك الدورة، اليت سُتستأنف يف كانون األول            
ملدرجة يف املرفق األول وأن يعاجل مسألة حتديد    احملـتملة للسياسـات والتدابري والتكنولوجيات املتاحة لألطراف ا        

الـنطاقات املمكنة خلفض األطراف املدرجة يف املرفق األول لالنبعاثات لديها وحتليل مسامهتها يف حتقيق اهلدف                
واتفق على  . FCCC/KP/AWG/2006/4 من الوثيقة    `٢`) أ(١٧األمسـى لالتفاقية، على النحو احملدد يف الفقرة         

ورته اخلامسة إىل حتليل الوسائل املمكنة لتحقيق األهداف املتوخاة فيما يتعلق بالتخفيف، على النحو       االنتقال يف د  
 .FCCC/KP/AWG/2006/4من الوثيقة ) ب(١٧احملدد يف الفقرة 

وتيسرياً للمناقشات أثناء الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص ودوراته الالحقة، دعا الفريق األطراف              -٢٣
، معلومات وبيانات بشأن قدرة ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢ يف املرفق األول إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول املدرجة

التخفيف احملتملة للسياسات والتدابري والتكنولوجيات املتاحة هلا، وذلك بغرض توفري أساس للنطاقات اإلرشادية             
ق إىل األمانة أن تقوم، مسترشدةً بتوجيهات       وطلب الفري . ألهـداف تلك األطراف فيما يتعلق خبفض االنبعاثات       

رئيسه ورهناً بتوافر املوارد، بإعداد ورقة تقنية جتَمِّع التقارير املقدمة واملعلومات املتاحة، واضعةً يف اعتبارها مجلة                
راف فيما أمور، من بينها العوامل واملعايري املتصلة بتحديد قدرة التخفيف احملتملة والنطاقات املمكنة ألهداف األط 

 .يتعلق خبفض االنبعاثات

 ١٥ودعـا الفريق العامل املخصص األطراف واملنظمات املراِقبة املعتمدة إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول                 -٢٤
، معلومات وآراء بشأن الوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف األطراف املدرجة يف املرفق األول             ٢٠٠٨فرباير  /شـباط 

وطلب إىل  . FCCC/KP/AWG/2006/4من الوثيقة   ) ب(١٧املشار إليها يف الفقرة     فـيما يتعلق بتخفيف اآلثار      
 .األمانة أن جتمِّع هذه التقارير لينظر فيها يف دورته اخلامسة

كما . واتفق الفريق العامل املخصص على أن ميضي يف برنامج عمله بصيغته املتفق عليها يف دورته الثانية                -٢٥
نامج يف دورته الرابعة املستأنفة، وأن يضع جدوالً زمنياً إلمتام عمله لتفادي وقوع             اتفق على أن ينظر يف هذا الرب      

 .فجوة بني مرحليت االلتزامات األوىل والثانية

  مسائل أخرى-رابعاً 
 ) من جدول األعمال٥البند (

 .مل َيجِر طرح أو حبث أي مسائل أخرى -٢٦
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  التقرير عن أعمال الدورة-خامساً 
 )جدول األعمال من ٦البند (

ــثة   -٢٧ ــه الثال ــتعلق بدورت ــتقرير امل ــثة، يف ال  نظــر الفــريق العــامل املخصــص، يف جلســته الثال
)FCCC/KP/AWG/2007/L.1 (ويف اجللسة ذاهتا، وباقتراح من الرئيس، أذن الفريق للمقرر بإمتام التقرير           . وأقره

 .يساملتعلق بالدورة، مستعيناً باألمانة ومسترشداً بتوجيهات الرئ

  اختتام الدورة-سادساً 

كما شكر حكومة النمسا . يف اجللسة الثالثة، شكر الرئيس املندوبني على مسامهاهتم واألمانة على دعمها    -٢٨
 .على عرضها استضافة الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص وحلقة العمل األخرية يف إطار احلوار

 والصني، تسجيل البيان التايل يف تقرير الفريق العامل         ٧٧وطلـب ممـثل باكسـتان، باسم جمموعة ال             -٢٩
اتفقنا على أن يواصل الفريق العامل املخصص، يف اجلزأين األول والثاين من دورته الرابعة يف فيينا                : "املخصـص 

املرفق وبايل، حتليلَ قدرة التخفيف احملتملة وكذا معاجلة مسألة حتديد النطاقات املمكنة خلفض األطراف املدرجة يف 
وعالوة على ذلك،   . وسُيدعَّم هذا العمل بتقارير من األطراف وورقة توليفية من األمانة         . األول االنبعاثات لديها  

 أيضاً أننا اتفقنا على أن حيلل الفريق العامل املخصص الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه األهداف               ٧٧يُسرُّ جمموعة ال      
 ". يف دورتنا اخلامسة٢٠٠٨مايو /يف أيار
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 املرفق األول

 التقرير املوجز الذي قدمه رئيسا الطاولة املستديرة

  مقدمة-أوالً 

يف دورته الثانية، طلب الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق                -١
ستديرة بشأن حتليل قدرة األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن تنظَّم بتوجيه من رئيسه، مناقشة جتري حول طاولة م

التخفيف احملتملة للسياسات والتدابري والتكنولوجيات املتاحة يف الوقت الراهن ويف املستقبل، واملناسبة يف الظروف 
الوطنـية املخـتلفة، لألطـراف املدرجة يف املرفق األول وبشأن فعالية هذه السياسات والتدابري والتكنولوجيات            

ها، مع مراعاة نتائجها البيئية واالقتصادية واالجتماعية وأبعادها القطاعية والسياق          وكفاءهتـا وتكاليفها وفوائد   
 ).٢٢، الفقرة (FCCC/KP/AWG/2006/4. الدويل الذي توظّف فيه

وترأسها معاً السيد ليون    . ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٤وُعقـدت الطاولة املستديرة يف بون بأملانيا يوم االثنني           -٢
 .لعامل، والسيدة أويت برغال، نائبتهتشارلز، رئيس الفريق ا

وكـان باب املشاركة يف الطاولة املستديرة مفتوحاً أمام مجيع األطراف واملراقبني وحظيت املناقشة اليت                -٣
 :وانقسمت إىل جزأين، على النحو التايل. دارت حوهلا بإقبال كبري

ملتصلة بتحليل قدرة التخفيف احملتملة يف اجلزء األول، ناقش املشاركون املسائل العامة والشاملة ا         )أ( 
 للسياسات والتدابري والتكنولوجيات؛

 :يف اجلزء الثاين، تناول املشاركون قدرة التخفيف احملتملة يف ثالثة جماالت مواضيعية، هي )ب( 

 الكفاءة يف استهالك الطاقة، والطاقة املتدنية الكربون؛ `١`  

 اين أكسيد الكربون وبواليع تصريفها؛انبعاثات غازات الدفيئة من غري ث `٢`  

 .تعزيز اجلهود يف خمتلف القطاعات `٣`  

وكان من بني املتكلمني يف اجلزء األول من الطاولة املستديرة خرباء من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري  -٤
دية واملعهد الدويل لتحليل  والنرويج واململكة العربية السعوVattenfal ABاملـناخ واملفوضية األوروبية ومؤسسة  

وكان من بني املتكلمني يف اجلزء الثاين خرباء من وكالة الطاقة الدولية واليابان وآيسلندا واملركز               . النظم التطبيقية 
وميكن . العاملي للحراجة الزراعية ونيوزيلندا والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ واالحتاد األورويب وسويسرا

 على البيانات اليت ألقيت والوثائق املرجعية يف املوقع اإللكتروين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري االطالع
 .>http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3951.php<املناخ 
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  موجز املناقشات-ثانياً 

  حملة عامة وقضايا شاملة-ألف 

يف الطاولة املستديرة على أنه، لتثبيت مستويات تركيز غازات الدفيئة مت التشديد يف املناقشات اليت دارت  -٥
يف الغالف اجلوي، ينبغي أن تبلغ انبعاثاهتا ذروهتا وأن ُتقلَّص بعد ذلك؛ ومبقدار ما يكون مستوى التثبيت املنشود 

ِحظ أنه، كي تبلغ    كما لو . متدنـياً، مبقـدار مـا يتعني أن تبلغ انبعاثات غازات الدفيئة ذروهتا يف موعد مبكر               
 من معادل ثاين أكسيد الكربون، ينبغي أن تبلغ انبعاثات          جزء يف املليون   ٥٥٠ و ٤٥٠مسـتويات التركز ما بني      

غـازات الدفيئة ذروهتا يف السنوات العشر إىل اخلمس والعشرين القادمة، وأنه ال تتوافر أي دراسات ملستويات                 
وعالوة على ذلك، ُوضِّح أن     .  معادل ثاين أكسيد الكربون     جزء من املليون من    ٤٥٠التثبيـت الـيت تقـل عن        

 .مستويات التثبيت األدىن تنطوي على خماطر بيئية أقل

، مثة إمكانات كبرية على صعيد العامل خلفض انبعاثات غازات ٢٠٣٠وأشار املتحدثون إىل أنه، حىت عام  -٦
ويتحدد مدى  . قليصها إىل ما دون مستوياهتا احلالية     الدفيـئة، تكفي لعكس اجتاه النمو يف االنبعاثات عاملياً أو ت          

اسـتفادة األطراف املدرجة يف املرفق األول من إمكانات التخفيف هذه باملستويات العاملية لتثبيت غازات الدفيئة     
خ، واستناداً إىل املعلومات املقدمة من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنا          . والـتكلفة االجتماعـية للكربون    

 جيغا  ١١ إىل   ٦قُدِّرت اإلمكانات االقتصادية الناجتة عن اخلفض بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق األول بنحو              
 دوالر أمريكي للطن من ١٠٠، بتكلفة خفض حدية تصل إىل ٢٠٣٠طن من معادل ثاين أكسيد الكربون يف عام 

 .اعات االقتصاديةوتتوزع هذه اإلمكانات عرب القط. معادل ثاين أكسيد الكربون

وشدد املشاركون يف املناقشات على أن البعد االقتصادي له دور مهم يف حتديد مستويات اخلفض املتوخى  -٧
ومت التشديد على أن مثة فرص ختفيف كثرية عدمية التكاليف ُيقدَّر أن . أن حتققها األطرف املدرجة يف املرفق األول

كما . ٢٠٣٠ جيغا طن من معادل ثاين أكسيد الكربون يف عام           ٦ة بنحو   بإمكاهنا تقليص انبعاثات غازات الدفيئ    
أُشري إىل أن املنافع املشتركة للتخفيف ميكن أن تتيح التكامل مع أهداف أخرى يف جمال التنمية املستدامة، وبالتايل 

 على اخنفاض نسبة ومن بني هذه املنافع املشتركة، ُسلِّط الضوء. تقليص صايف تكاليف اخلفض بقدر ال يستهان به   
الوفيات واألمراض بفضل اخنفاض تلوث اهلواء وزيادة فرص العمل واخنفاض محوضة التربة ومسامهات يف الزراعة         

 .واحلراجة املستدميتني ومحاية التنوع األحيائي

وأشـار عـدة مشاركني إىل مبادرات اختذهتا بلداهنم أو جمموعة من البلدان حددت أهدافاً فيما يتعلق                  -٨
وكان من بينها   . ٢٠٥٠ وحىت عام    ٢٠٢٠التخفـيف، منها أهداف تتصل خبفض انبعاثات غازات الدفيئة لعام           ب

 .٢٠٥٠ يف املائة من انبعاثاهتا احمللية حبلول عام ١٠٠اإلعالن عن تعهد النرويج خبفض االنبعاثات العاملية مبا يعادل 

 والتكنولوجيات لتحقيق األهداف املنشودة يف      ومت التشـديد على أنه يلزم مزيج من السياسات والتدابري          -٩
جمـال خفـض االنـبعاثات، وأن أي تدابري أو سياسة أو تكنولوجيا ال ميكنها مبفردها توفري إمكانات التخفيف           

وشدد املتكلمون على أن الفعالية من حيث التكلفة ال ميكن حتقيقها إال إذا طُبِّقت جمموعة من السياسات . املطلوبة
 . والتكنولوجيات على مجيع الغازات وعلى جمموعة واسعة من قطاعات االقتصادوالتدابري
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وسـلط املتكلمون الضوء على السياسات والتدابري والتكنولوجيات اليت تتيح قدرة كبرية على التخفيف               -١٠
ومن بني  . ان النامية ويف الوقت ذاته تقلل إىل أدىن حد من اآلثار اجلانبية، مبا يف ذلك اآلثار االجتماعية، يف البلد                

هـذه السياسـات والتدابري والتكنولوجيات إهناء اإلعانات املشوِّهة، واألخذ بتكنولوجيات من قبيل تكنولوجيا              
 .احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، واالستثمار يف جمال البحث والتطوير يف التكنولوجيات

حتقيق كامل ما للسياسات والتدابري والتكنولوجيات من وأقر املتكلمون بأمهية استثمار القطاع اخلاص يف  -١١
. غري أن الكيانات الفاعلة يف السوق حتتاج لكي تتحرك إلشارات أسعارية تتسم باملصداقية            . إمكانـات خفـض   

وينـبغي أن تتيح هذه املؤشرات منظوراً طويل األجل كي حتفز قرارات االستثمار الصائبة، اليت كثرياً ما يلزمها                  
 .ئدات طويلةفترات عا

وأُشـري أثناء اجتماع الطاولة املستديرة إىل آلية التنمية النظيفة كوسيلة لتحقيق زيادة كبرية يف إمكانات     -١٢
 .اخلفض لدى األطراف املدرجة يف املرفق األول بشكل هائل

على وأشـار املتكلمون إىل عدة دراسات عما للسياسات والتدابري والتكنولوجيات من إمكانات خفض               -١٣
ولتحديد . نطـاق العامل، ما يوفر أساساً لتحديد إمكانات اخلفض الكلية لدى األطراف املدرجة يف املرفق األول               

 الفعالية من حيث التكلفة؛    ) ٢(الفعالية البيئية؛   ) ١: (إمكانـات اخلفض، مت إبراز العوامل التالية بوصفها مهمة        
كما لوِحظ أنه يلزم مزيد     . اجلدوى املؤسساتية ) ٤(لبلد املعين؛ و  اآلثار التوزيعية، مبا يف ذلك اآلثار خارج ا       ) ٣(

مـن العمـل فيما يتعلق باملعايري والعوامل على الصعيد الوطين لتحديد إمكانات اخلفض لدى فرادى األطراف                  
 .املدرجة يف املرفق األول

 ما ينطوي على السياسات والتدابري والتكنولوجيات الواعدة        -بـاء   
قبلية من إمكانات خفض وما هلا من فعالية        احلالـية واملسـت   

 وكفاءة وما يترتب عليها من تكاليف وما هلا من فوائد

 كفاءة الطاقة -١

. سـلطت مناقشـات الطاولة املستديرة الضوء على ما لزيادة كفاءة الطاقة من إمكانات خفض كبرية                -١٤
ملائة لوال التحسينات يف الكفاءة يف استهالك        يف ا  ٥٦فالطلب على الطاقة اليوم كان سيفوق مستواه احلايل بنسبة          

وميكن حتقيق ما بني نصف . الطاقة اليت مت إدخاهلا استجابةً لصدمات أسعار النفط يف السبعينات من القرن املاضي           
 . بإجراء حتسينات يف كفاءة الطاقة٢٠٥٠وثلثي إمكانات اخلفض املقدرة للفترة املمتدة حىت عام 

ىل طائفة واسعة من التدابري والتكنولوجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول            وأشار املتكلمون إ   -١٥
ومن أمهها حتسني اإلمداد بالطاقة وتوزيعها، واستخدام مركبات أكثر كفاءة، واستخدام . لضـمان كفاءة الطاقة   

فعلى . ت يف قطاع الصناعة   إنـارة ومواد عازلة وأدوات كهربائية تتسم بالكفاءة، وزيادة كفاءة استخدام املعدا           
 تريليون  ٢,٦سبيل املثال، ميكن أن توفر أفضل تكنولوجيات اإلنارة املتاحة جمموع ادخارات للمستهلكني تناهز              

 مليار طن من ثاين أكسيد      ١٦ وأن حتول دون انبعاث ما جمموعه        ٢٠٣٠ و ٢٠٠٨دوالر أمـريكي بـني عامي       
 .ن منه دوالر للط١٥٦الكربون بتكلفة سلبية مقدارها 
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كما أبرزت املناقشات أن قدرة التخفيف احملتملة لكفاءة الطاقة لدى األطراف املدرجة يف املرفق األول مل  -١٦
ويف هذا الصدد، أشار املتكلمون، ضمن مجلة       . تتحقق بالكامل رغم أن بعض التدابري ميكن تنفيذها بتكلفة سلبية         

واملعلومات املنقوصة أو اجلزئية، وتشتت احلوافز وعدام توحيد        أمور، إىل عوائق من قبيل قلة الوعي واملعلومات،         
نوا أن من بني السياسات الرامية إىل التغلب على هذه العوائق استخدام املعايري والعالمات     . املقايـيس واملعايري   وبّي
 .ونظم املعلومات

 الطاقة املتدنية الكربون -٢

يف املرفق األول من إمكانات خفض، وذلك بسوق أمثلة         كما مت التدليل على ما لدى األطراف املدرجة          -١٧
فقد أشار املتكلمون إىل طائفة واسعة من السياسات والتدابري         . عـلى حـاالت استخدام الطاقة املتدنية الكربون       

والتكنولوجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هلا إمكانات ختفيف كبرية على الصعيد القطاعي،               
 والطاقة الشمسية والرحيية واحلرارية     الطاقة الكهرمائية (يل تغيري الوقود واستخدام مصادر الطاقة املتجددة        مـن قب  

 .واملركبات اهلجينة وإعادة تدوير املواد واستبداهلا) واألحيائية

ن وُوضِّـح ما ملصادر الطاقة املتجددة اليت ال تفرز غازات الدفيئة من إمكانات خفض، حيث سيق مثاال                 -١٨
 يف املائة، إذ إن توليد ٤فمسامهة قطاع الطاقة يف آيسلندا يف انبعاثات غازات الدفيئة حمدود يف . وطنيان من بلدين

وال تنتج  . الطاقة يف ذلك البلد يعتمد يف معظمه على مصادر الطاقة املتجددة، وال سيما املصادر احلرارية األرضية               
ليد الطاقة يف سويسرا، وذلك بفضل استخدام مزيج من املصادر املتجددة حالياً أي انبعاثات لغازات الدفيئة عن تو

 .والنووية لتوليدها

. وأشار بعض املتكلمني إىل أن االنبعاثات من قطاع النقل تشهد ارتفاعاً ملحوظاً وتتطلب عناية خاصة               -١٩
ف املدرجة يف املرفق األول،     وميكـن تقليصها عرب جمموعة من السياسات والتدابري والتكنولوجيات املتاحة لألطرا          

مـنها ختطيط قطاع النقل واستعمال الوقود األحيائي والسيارات اهلجينة واليت تستخدم اخلاليا الوقودية ووضع               
وميكن تطبيق بعض هذه التدابري والتكنولوجيات بتكاليف سلبية، إذ         . خطـط لتوفري وقود أساطيل النقل والصيد      

ومثة تدابري وتكنولوجيات أخرى بإمكاهنا حتقيق منافع مشتركة، منها ختفيف . تفضي إىل حتقيق وفورات يف الوقود
 .ازدحام املرور وخفض تلوث اهلواء

وأشار املتكلمون على وجه اخلصوص إىل قطاع       . كما مت إبراز دور الصناعة يف التخفيف من االنبعاثات         -٢٠
نسبياً لدى األطراف املدرجة يف املرفق األول       إنتاج اإلمسنت واحلديد والصلب، الذي يتيح إمكانات خفض كبرية          

مـن خـالل تدابري الكفاءة يف استهالك الطاقة أو من خالل تطبيق تكنولوجيات حمددة خلفض انبعاثات غازات                  
 .الدفيئة

 انبعاثات غازات الدفيئة من غري ثاين أكسيد الكربون وبواليع تصريفها -٣

م من حيث قدرته على اخلفض لدى بعض األطراف املدرجة يف           أشار املتكلمون إىل أن قطاع الزراعة مه       -٢١
 يف ٦٠ والتربة، ويتوقع أن ترتفع بنسبة  عوياملتخمر  ويأيت معظم االنبعاثات يف هذا القطاع من ال       . املـرفق األول  

وُيقدر أن تكاليف اخلفض متوسطة، حيث إن معظم إمكانات اخلفض العاملية يف قطاع             . ٢٠٣٠املائة حبلول عام    
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وينبغي .  دوالراً للطن الواحد من معادل ثاين أكسيد الكربون        ٤٥راعة ميكن حتقيقها بتكاليف حّدية تقل عن        الز
تقديـر إمكانات اخلفض لدى فرادى النظم واألوساط الزراعية، إذ إن هذه اإلمكانات يف بعض احلاالت حمدودة                 

 .بسبب انعدام احللول التقنية

إمكانات خفض ال بأس هبا للتخفيف يف قطاع استصالح األراضي          وأفـاد بعـض املتكلمني أنه توجد         -٢٢
. املـتدهورة واألراضـي الرطبة واحلراجة الزراعية وإدارة أراضي الرعي وأراضي احملاصيل وأراضي زراعة األرز              

 وتشـمل التدابري والتكنولوجيات اإلضافية املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول خلفض الغازات من غري ثاين               
أكسيد الكربون إحداث تغيريات يف استخدام األمسدة وتغيري احملاصيل وتغيريات يف النظام الغذائي، وإدارة املاشية               

كما توفر منافع مشتركة مهمة يف جمايل التنمية املستدامة والتكيف تتراوح بني إنتاج زراعي              . والسـماد الطبيعي  
 .البيولوجيأكثر استدامة واألمن الغذائي واحلفاظ على التنوع 

وأُشـري إىل عـدة عوائـق متنع حتقيق إمكانات اخلفض يف هذا القطاع، ومنها ارتفاع تكاليف التدابري                   -٢٣
والتكنولوجيات وانعدام حوافز للمنتجني وعدم عملية بعض التدابري ووجود تعقيدات يف جتميع قوائم جرد غازات 

واقترح املتكلمون عدة خيارات للتغلب على هذه العوائق،        . الدفيئة واإلخفاقات التقنية والقبول لدى املستهلكني     
 .مثل االستثمارات يف البحث وخطط لإلبالغ الطوعي ونقل التكنولوجيا وآليات حكومية لتحديد األسعار

ولوحـظ أن األنشطة املتصلة باحلراجة توفر أيضاً إمكانات اخلفض لألطراف املدرجة يف املرفق األول،                -٢٤
ومن هذه األنشطة إدارة الغابات     .  الغابات بوصفها بواليع تصريف لثاين أكسيد الكربون       وذلـك بتحسـني أداء    

ومن التدابري الرامية إىل حتقيق إمكانات      . والتحريج وإعادة التحريج واحلراجة الزراعية وإدارة منتجات األخشاب       
ا ووضع قوانني ناظمة الستخدام  اخلفض لبواليع تصريف الكربون تقدمي حوافز مالية للحفاظ على الغابات وإدارهت          

 .األراضي وإنفاذ هذه القوانني

 تضافر اجلهود يف القطاعات املختلفة -٤

لوحـظ أن فعالية السياسات والتدابري والتكنولوجيات املتصلة بالتخفيف واملتاحة لألطراف املدرجة يف              -٢٥
. ل مزيج مناسب من السياسات والتدابرياملرفق األول ميكن تعزيزها بتكثيف اجلهود على الصعيد القطاعي من خال

ومـن األمثلة على هذه السياسات والتدابري إدماج السياسات املتعلقة باملناخ يف السياسات اإلمنائية األوسع نطاقاً          
واستعمال اللوائح واملعايري، والرخص القابلة للتداول واحلوافز املالية واالتفاقات الطوعية ووسائل لإلعالم والبحث 

ـ  وورد ذكـر نظام االحتاد األورويب لتجارة االنبعاثات بوصفه مثاالً آللية لتعزيز اجلهود على الصعيد               . تطويروال
القطـاعي ألنـه يبعـث إشارة بشأن سعر الكربون إىل طائفة عريضة من املستفيدين كي يتسىن هلم اختيار منط                    

 .التخفيف األقل تكلفة

يتحمل : ئيسية يف ظروف القطاعات املختلفة، ومنها ما يلي       وُسـلِّط الضـوء على بعض االختالفات الر        -٢٦
قطاعا توليد الطاقة والصناعة تكاليف ختفيف مرتفعة ويعتمدان عدداً ضئيالً من الوسائل املفِرزة لكمية كبرية من                

 كبرياً  االنبعاثات ويعانيان مشاكل املنافسة؛ ويتحمل قطاعا النقل والبناء تكاليف ضئيلة أو سلبية ويعتمدان عدداً             
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مـن الوسائل املفِرزة لكمية ضئيلة من االنبعاثات؛ وتتحمل قطاعات معاجلة القمامة والزراعة واحلراجة تكاليف               
 .متوسطة إىل مرتفعة وتواجه آثاراً اجتماعية وحتديات فيما يتعلق بالرصد والتحقق

ري سلوك طائفة واسعة من     والحظ بعض املتكلمني أن دور إشارات أسعار الكربون يكتسي أمهية يف تغي            -٢٧
ومن شأن السياسات اليت تضع سعراً حقيقياً أو ضمنياً         . اجلهات ويف حتقيق إمكانات اخلفض يف مجيع القطاعات       

للكربون أن تقدم حوافز للمنتجني واملستهلكني لالستثمار يف املنتجات والتكنولوجيات والعمليات اليت تفرز قدراً      
 جزء يف املليون ٥٥٠وقد أُشري إىل أنه ينبغي، لتثبيت نسب التركيز يف حدود . يئةضئيالً من انبعاثات غازات الدف    

 دوالراً للطن الواحد من معادل ثاين أكسيد     ٨٠ و ٢٠مـن معادل ثاين أكسيد الكربون، أن تبلغ األسعار ما بني            
 .٢٠٣٠الكربون حبلول عام 

عة استخدامها أمور ضرورية لزيادة إمكانات وشدد املتكلمون على أن تطوير التكنولوجيا وجتديدها وإشا -٢٨
ولدى احلكومات دور واضح يف حتقيق قدرة إمكانات        . اخلفـض عرب القطاعات على األجل املتوسط إىل الطويل        

التكنولوجـيات على اخلفض، بالنظر إىل أن منافع القطاع العام أكرب قدراً من تلك اليت ميكن أن حيققها القطاع                   
ت والتدابري العامة املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول مسامهات مالية يف أنشطة             وتشمل السياسا . اخلـاص 

 .البحث واالستحداث والتطوير وائتمانات ضريبية وحتديد املعايري وإجياد األسواق

ذُِكر أن السياسات و. وُنوِّه مراراً أثناء الطاولة املستديرة بالعالقة املتبادلة بني تغري املناخ والتنمية املستدامة -٢٩
غري املتصلة باملناخ ميكن أن تؤثر يف انبعاثات غازات الدفيئة بنفس قدر تأثري السياسات املتعلقة باملناخ على وجه                  

ومت تأكـيد ضـرورة مراعاة الشواغل املتعلقة بتغري املناخ لدى اختاذ القرارات يف جمموعة واسعة من               . الـتحديد 
 .ال، التخطيط االقتصادي الكلي واحلراجة والطاقة الكهربائية والتأمنياجملاالت، ومنها، على سبيل املث
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 املرفق الثاين

 للنظر يف االلتزامات اإلضافيةالوثائق اليت عرضت على الفريق العامل املخصص 
  يف دورته الثالثةلألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الوثائق املَُعدَّة للدورة

 FCCC/KP/AWG/2007/1 مذكرة من األمينة التنفيذية.حهاألعمال املؤقت وشروجدول 

معلومـات وآراء بشـأن إمكانيات التخفيف املتاحة لألطراف املدرجة يف      
 مسامهات مقدمة من األطراف. املرفق األول

FCCC/KP/AWG/2007/Misc.1 

 Add.1و

م مدخالت خرباء   معلومات عن اهليئات واحملافل اخلارجية اليت ميكن أن تقد        
إىل أعمـال الفـريق العـامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافيـة            

. لألطـراف املدرجـة يف املـرفق األول مبوجــب بروتوكـول كيوتو          
 مسامهات مقدمة من األطراف

FCCC/KP/AWG/2007/Misc.2 

 Add.1و

ة مشـروع تقريـر الفـريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافي           
ـ  األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته      ق  راف املدرجة يف املرف   لألط
 الثالثة

FCCC/KP/AWG/2007/L.1 

مشروع استنتاجات اقترحه   . حتلـيل القدرة على التخفيف وبرنامج العمل      
 الرئيس

FCCC/KP/AWG/2007/L.2 

  الوثائق األخرى املعروضة على الدورة

لتزامات اإلضافية لألطراف   تقريـر الفـريق العامل املخصص للنظر يف اال        
املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته الثانية           املدرجة يف 

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٦من  املعقودة يف نريويب يف الفترة

FCCC/KP/AWG/2006/4 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


