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

ص للنظر يف االلتزامات اإلضافية     تقرير الفريق العامل املخص   
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو        
  عن اجلزء األول من دورته اخلامسة املعقودة يف بـانكوك يف           

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١الفترة من      
  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٤ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح الدورة  - أوالً 
  ) من جدول األعمال١ البند(  
  ٣  ٢ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . .  حفل الترحيب الذي أقامته احلكومة املضيفة  -  ألف  
  ٣  ٤ -  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح الدورة   -  باء  

  ٣  ٨ -  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل التنظيمية  - ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (  
  ٣  ٦ -  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول األعمال  - ألف   
  ٤  ٩ -  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم أعمال الدورة  - باء   

فض االنبعاثات وحتديد طـرق زيـادة    فيما يتعلق خب  هداف  األسبل بلوغ   حتليل    - ثالثاً 
  ٥    ......................................فعاليتها ومسامهتها يف التنمية املستدامة

  ) من جدول األعمال٣البند ( 
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  )تابع( احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  االجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع  
  ام األراضي واحلراجةاستخدام األراضي وتغيري استخد  
   وفئات املصادر، والقطاعات،غازات الدفيئة  
  ٥      ٢٢- ١٠  ................... نبعاثات القطاعيةالتباعها الستهداف ااج املمكن ُهالنُّ  

  ٨  ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنهجية ذات الصلةالنظر يف املسائل   - رابعاً 
  ) من جدول األعمال٤البند (  

  ٨  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........مسائل أخرى  - خامساًً 
  ) من جدول األعمال٥البند (  

  ٨  ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقرير عن أعمال الدورة - سادساً 
  ) من جدول األعمال٦البند (  

  ٨  ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة  - اً بعسا

  املرفقات

بلوغ األهداف فيما يتعلق تقرير حلقة العمل املواضيعية املعقودة أثناء الدورة بشأن سبل   - األول 
  ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خبفض االنبعاثات

  الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية   - الثاين 
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف اجلزء األول من دورته   

  ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلامسة
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   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

  ة حفل الترحيب الذي أقامته احلكومة املضيف-ألف 

سبق االفتتاح الرمسي للدورة حفل ترحيب أقامته حكومة تايلند احتفاء بافتتاح الدورة األوىل للفريـق العامـل                   -١
 العامـل    واجلزء األول من الدورة اخلامسة للفريـق        يف العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية       املخصص للنظر 

  . درجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتواملخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف امل

 األمينة التنفيذية   وأدىل ببيانات السيد ساهاس بونديتكول، نائب رئيس وزراء تايلند، والسيدة نويلني هيزر،            - ٢
والسيد رمحات فيتويالر، وزير الدولة التابعة لألمم املتحدة،  اهلادئ للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط

ه ؤمتر األطراف العامـل بوصـف     لثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة مل      اندونيسيا ورئيس الدورة الث   إيئة يف   للب
اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، والسيد جانوس زالتسكي، وكيل الوزارة بوزارة البيئة يف بولندا، والسيد            

وعرضت رسالة .  تغري املناخ اإلطارية بشأنية األمم املتحدةؤمتر األطراف يف اتفاقإيفو دي بوير، األمني التنفيذي مل
   . مون، األمني العام لألمم املتحدة-  بالفيديو للسيد بان كي

   افتتاح الدورة-باء 

عقد اجلزء األول من الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف                 - ٣
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط جب بروتوكول كيوتو يف مركز مؤمترات املدرجة يف املرفق األول مبو
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١ يف بانكوك، تايلند، يف الفترة من اهلادئ التابعة لألمم املتحدة

ـ    ) النرويج(وافتتح رئيس الفريق العامل املخصص السيد هارالد دوفالند          -٤ ع األطـراف   الدورة ورحـب جبمي
 نـام شـني     - نائباً لرئيس الفريق العامل املخصص وبالسيد بـو         ) مايل(ورحب أيضاً بالسيد ماما كونايت      . واملراقبني

 هي التوصل   ٢٠٠٨وأكد السيد دوفالند أن املهمة الرئيسية للفريق العامل املخصص يف عام            . مقرراً) مجهورية كوريا (
ون متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ أهدافها فيما يتعلق خبفض            الوسائل اليت قد تك   إىل استنتاجات بشأن    

  .، والحظ أن القواعد الواضحة ستوفر اليقني املطلوب هلذه األطراف لتقدمي عروض قابلة للتحقيقاالنبعاثات

   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

مارس، نظر الفريق العامل املخصص يف مذكرة من األمينة التنفيذية / آذار٣١يف اجللسة األوىل املعقودة يف   - ٥
  ).FCCC/KP/AWG/2008/1(تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  :ويف اجللسة ذاهتا، أقر الفريق العامل املخصص جدول األعمال على النحو التايل  - ٦
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  .افتتاح الدورة  - ١  

  :املسائل التنظيمية  - ٢  

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    

  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(    

فض االنبعاثات وحتديد طرق زيادة فعاليتها ومسامهتها يف التنمية         فيما يتعلق خب  هداف  األحتليل سبل بلوغ      - ٣
  :)١(املستدامة

   على مشاريع؛االجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة  )أ(    

  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛  )ب(    

   وفئات املصادر؛، والقطاعات،غازات الدفيئة  )ج(    

  .تباعها الستهداف االنبعاثات القطاعيةاج املمكن ُهالنُّ  )د(    

  .)٢(النظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة  - ٤  

  .مسائل أخرى  - ٥  

  .الدورةالتقرير عن أعمال   - ٦  

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

  .مارس/ آذار٣١نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل املعقودة يف   - ٧

وذكّر الرئيس األطراف بأنه بناء على االستنتاجات اليت اعتمدت يف الدورة الرابعة املستأنفة للفريق العامل                 - ٨
 الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص على جزأين، وسيستأنف الفريق العامل املخـصص             ، ستعقد )٣(املخصص

 ٣ وأبلغ املشاركني بأن اجلزء األول سريكز على البند. ٢٠٠٨يونيه /هذه الدورة وخيتتمها يف بون، أملانيا، يف حزيران
  . اخلامسة املستأنفة يف الدورة٤من جدول األعمال وبأن العمل سيبدأ يف البند 

                                                      

 .يبدأ هذا العمل يف اجلزء األول من الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص )١(

 .يبدأ هذا العمل يف الدورة اخلامسة املستأنفة للفريق العامل املخصص )٢(

)٣( FCCC/KP/AWG/2007/5 ١٨ الفقرة. 
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 املواضيعية املعقودة أثنـاء     ويف اجللسة ذاهتا، أبلغ الرئيس املندوبني بالترتيبات اليت وضعت من حلقة العمل             - ٩
بلوغ األهداف فيما يتعلق خبفض االنبعاثـات، والـيت         بشأن سبل   أبريل،  / نيسان ٣ إىل   ١يف الفترة من    الدورة،  

   .العامل املخصص يف رئاستها ع نائب رئيس الفريقسيشترك رئيس الفريق العامل املخصص م

حتليل سبل بلوغ األهداف فيما يتعلـق خبفـض           - ثالثاً 
ومسامهتها  االنبعاثات وحتديد طرق زيادة فعاليتها    

  يف التنمية املستدامة
  ) من جدول األعمال٣البند (

  االجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع
  )من جدول األعمال) أ(٣البند (

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

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

  النُُّهج املمكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية
  )من جدول األعمال) د(٣البند (

  ئعالوقا - ١

نظر الفريق العامل املخصص يف هذه البنود الفرعية من جدول األعمال معاً يف جلستيه األوىل والثانية املعقودتني                   -١٠
 FCCC/KP/AWG/2008/INF.1 وكانت معروضة عليـه الوثـائق     . أبريل، على التوايل  / نيسان ٤مارس و / آذار ٣١يف  
  .  Add.1-3 وFCCC/KP/AWG/2008/Misc.1و

 والـصني،   ٧٧ل جمموعة ا باسم   دثواحتمن بينهم ممثلني    ببيانات،    طرفاً ٢١ة األوىل، أدىل ممثلو     ويف اجللس   - ١١
، وجمموعة سالمة   )٤(، واجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها     األفريقية، وحتالف الدول اجلزرية الصغرية    واجملموعة  

  . البيئة، وأقل البلدان منواً

 وممثل االحتاد الدويل لنقابات العمال      الشبكة الدولية للعمل املناخي   س ممثل كل من     ويف اجللسة ذاهتا، دعا الرئي      - ١٢
  .ووافق الفريق العامل املخصص على مواصلة النظر يف هذا البند يف فريق اتصال. إىل اإلدالء ببيان بشأن هذا البند

                                                      

 .أيدت البوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود، وكرواتيا املوقف الذي أعرب عنه يف هذا البيان )٤(
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 حلقة العمل املواضيعية املشار إليها أبريل، قدم الرئيس تقريراً عن/نيسان ٤ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف   - ١٣
وأبلغ األطراف بأن أهداف حلقة العمل قد حتققت وبأنه يرد ملخص هلا على املوقع اإللكتروين .  أعاله٩يف الفقرة 

وأعلن أن هذا امللخص سريفق بتقرير اجلزء األول من الدورة          . )٥(التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      
  ).انظر املرفق األول(للفريق العامل املخصص اخلامسة 

 ١٢ويف اجللسة ذاهتا، قدم الرئيس تقريراً بشأن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال املشار إليه يف الفقرة                   - ١٤
واقترح ممثل سويسرا نقـل كلمـة       .  اليت اقترحها الرئيس   )٦(ونظر الفريق العامل املخصص يف االستنتاجات     . أعاله

إىل اجلملة األوىل لنفس الفقرة،     )  أدناه ١٩الفقرة  ( من مشروع االستنتاجات     ٤ من اجلملة األخرية للفقرة      "مكمالً"
والحظ ممثل سويسرا أو وفده لن يعترض على توافق اآلراء إذا رفضت اجللسة العامـة               ". ينبغي أن تظل  "بعد عبارة   

  . الفريق العامل املخصص االستنتاجات بدون تعديلواعتمد بالتايل.  ذلك يف حمضر اجللسةهذا التعديل وطلب تدوين

  االستنتاجات - ٢

أحاط الفريق العامل املخصص علماً باملعلومات واآلراء املقدمة من األطراف بشأن سبل بلوغ أهـداف                 - ١٥
كما أحاط الفريق العامل املخـصص علمـاً        . )٧(األطراف املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق خبفض االنبعاثات        

ملعلومات املقدمة من األمانة بشأن أحكام بروتوكول كيوتو ومقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع               با
األطراف يف بروتوكول كيوتو فيما يتصل بسبل بلوغ أهداف األطراف املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق خبفض 

  .)٨(االنبعاثات

بتحليل الوسائل اليت قد تكون متاحة لألطراف املدرجة يف         واستهل الفريق العامل املخصص عمله املتعلق         - ١٦
املرفق األول لبلوغ أهدافها فيما يتعلق خبفض االنبعاثات وحتديد طرق زيادة فعاليتـها ومـسامهتها يف التنميـة                  

  . منها٢املستدامة ويف بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية على النحو املبني يف املادة 

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣ إىل   ١ملخصص حلقة عمل مواضيعية أثناء الدورة يف الفترة من          وعقد الفريق العامل ا     - ١٧
. بشأن الوسائل اليت قد تكون متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ أهدافها فيما يتعلق خبفض االنبعاثات

مـل وقـدما مـوجزاً      واشترك رئيس الفريق العامل املخصص ونائب رئيس الفريق العامل يف رئاسة حلقـة الع             
وأحاط الفريق العامل املخصص علماً باآلراء واملعلومات اليت قـدمت يف حلقـة       . للمناقشات لدى اختتام احللقة   

، والطرق املمكنة لتعزيز فعاليـة الوسـائل        )انظر املرفق (العمل، والتقرير املوجز الذي أعده الرئيسان املشاركان        
  .وقشت أثناء احللقةومسامهتها يف التنمية املستدامة اليت ن

                                                      

)٥( <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/4336.php> . 

)٦( FCCC/KP/AWG/2008/L.2. 

)٧( FCCC/KP/AWG/2008/Misc.1 وAdd.1-3. 

)٨( FCCC/KP/AWG/2008/INF.1. 
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واتفق الفريق العامل املخصص على أن آلية تداول وحدات االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع يف                 - ١٨
إطار بروتوكول كيوتو ينبغي أن تظل متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول كوسيلة لبلوغ أهدافها فيما يتعلق          

ولدى النظر يف التحسينات اليت     . سني هذه اآلليات على النحو املناسب     خبفض االنبعاثات وعلى أنه من املمكن حت      
ميكن إدخاهلا على هذه اآلليات، ينبغي إيالء االهتمام الواجب لتعزيز مجلة أمور منها السالمة البيئية لربوتوكـول       

ليات ينبغـي أن    والحظ الفريق العامل كذلك أن استخدام هذه اآل       . كيوتو ومسامهة اآلليات يف التنمية املستدامة     
  .يكون ُمكمِّالً لتنفيذ اإلجراءات احمللية املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

كما اتفق الفريق العامل املخصص على أن التدابري الرامية إىل احلد من انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها   - ١٩
ي املنشأ لألراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي         وإىل تعزيز عمليات اإلزالة الناجتة عن أنشطة االستخدام البشر        

واحلراجة ينبغي أن تظل متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول كوسيلة لبلوغ أهدافها فيمـا يتعلـق خبفـض                  
والحظ الفريق أن بعض التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية املتعلقة بأنشطة اسـتخدام             . االنبعاثات

 من بروتوكول كيوتو تنطبق،     ١٢ و ٦ و ٣تخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا مبوجب املواد        األراضي وتغيري اس  
وسلَّم . ، على فترة االلتزام األوىل احملددة يف بروتوكول كيوتو فقط         ١- م إأ /١٦على النحو الوارد يف مرفق املقرر       

 تأخذ يف االعتبار املبادئ اليت تـنظم        الفريق العامل املخصص بأن املناقشات اإلضافية حول هذه املسألة ينبغي أن          
  .١- م إأ/١٦معاملة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، على النحو املبني يف املقرر 

وسلَّم الفريق العامل املخصص بأن االختيار واالستخدام الفّعال، وفقاً للقواعد املتفق عليها واملقـررات                - ٢٠
 كيوتو، حيثما كانت منطبقة، للوسائل اليت قد تكون متاحة لألطراف املدرجة يف             ذات الصلة مبوجب بروتوكول   

  .املرفق األول لبلوغ أهدافها فيما يتعلق خبفض االنبعاثات يتوقفان على الظروف الوطنية وعلى السياق الدويل

رته السادسة، عملـه    وسيواصل الفريق العامل املخصص، يف دورته اخلامسة املستأنفة ويف اجلزء األول من دو              - ٢١
بشأن حتليل الوسائل اليت قد تكون متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ أهدافها فيما يتعلق خبفض االنبعاثات 

وسيتطلب العمل املضطلع به من قبـل الفريـق العامـل           . وبشأن طرق حتسني فعاليتها ومسامهتها يف التنمية املستدامة       
مشاركة اخلرباء، وينبغي هلذا العمل أن يأخذ يف االعتبار النتائج احملرزة ذات الصلة والعمل   املخصص بشأن هذه املسائل     

واتفق الفريق على أن ينظر، مع      . اجلاري يف إطار هيئات وعمليات أخرى مبوجب االتفاقية، وخباصة بروتوكول كيوتو          
  :ملسائل التالية بصفة خاصةإيالء االهتمام الواجب لتحسني السالمة البيئية لربوتوكول كيوتو، يف ا

التحسينات اليت ميكن إدخاهلا على آلية تداول وحدات االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع   )أ(  
يف إطار بروتوكول كيوتو من حيث نطاقها وفعاليتها وكفاءهتا وإمكانية الوصول إليها ومـسامهتها يف التنميـة                 

  كة ونقل التكنولوجيا؛املستدامة والقدرة على توليد فوائد مشتر

كيفية القيام، حيثما كان ذلك منطبقاً، مبعاجلة مسألة التعاريف والطرائق والقواعـد واملبـادئ            )ب(  
  التوجيهية لتناول مسألة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف فترة االلتزامات الثانية؛

 املرفق األول استخدام هنج اسـتهداف االنبعاثـات         الكيفية اليت ميكن هبا لألطراف املدرجة يف        )ج(  
  القطاعية كوسيلة لبلوغ أهدافها فيما يتعلق خبفض االنبعاثات؛
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التوسيع احملتمل لنطاق مشولية غازات الدفيئة والقطاعات وبعض الفئات وما يترتب على ذلك من   )د(  
  آثار، استناداً إىل أُسس علمية سليمة؛

ا لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم ُنهج حتديد أو خفـض انبعاثـات               الكيفية اليت ميكن هب     )ه(  
غازات الدفيئة اليت ال ينظمها بروتوكول مونتريال والناشئة عن الوقود املستخدم يف النقل اجلوي والبحري الدويل كوسيلة                 

  . من بروتوكول كيوتو٢املادة  من ٢للوفاء بالتزاماهتا املتصلة خبفض االنبعاثات، مع مراعاة أحكام الفقرة 

وسينظر الفريق العامل املخصص، يف سياق عمله اجلاري، يف ما يترتب على التغيريات اليت يتم إدخاهلـا                   - ٢٢
على الوسائل اليت قد تكون متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ أهدافها فيما يتعلق خبفض االنبعاثات                 

ن، وخباصة بالنسبة لعرض وحدات االنبعاثات القابلة للتداول والطلب عليها يف إطار من آثار بالنسبة لسوق الكربو
  .بروتوكول كيوتو

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

  ). أعاله٨قرة انظر الف(سيبدأ العمل يف إطار هذا البند يف الدورة اخلامسة املستأنفة للفريق العامل املخصص   - ٢٣

   مسائل أخرى- خامساًً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

  .مل ُتثر أو ُتبحث مسائل أخرى  - ٢٤

   التقرير عن أعمال الدورة- سادساًً 
  ) من جدول األعمال٦البند (

أبريل، نظر الفريق العامل املخصص يف مشروع التقرير عن اجلزء          / نيسان ٤يف اجللسة الثانية املعقودة يف        - ٢٥
ويف اجللسة ذاهتا، بناء على اقتراحٍ من الرئيس، أذن الفريق العامل املخصص للمقرر             . )٩(ول من دورته اخلامسة   األ

  .بأن ينجز التقرير عن أعمال الدورة، مبساعدة األمانة وبتوجيه من الرئيس

   اختتام الدورة- سابعاً 
لشكر إىل املندوبني على مسامهاهتم كما وجه   أبريل، وجه الرئيس ا   / نيسان ٤يف اجللسة الثانية املعقودة يف        - ٢٦

  .الشكر إىل األمانة على ما قدمته من دعم

                                                      

)٩( FCCC/KP/AWG/2008/L.1. 
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  املرفق األول

   بشأن العمل املواضيعية املعقودة أثناء الدورةتقرير حلقة
  بلوغ األهداف فيما يتعلق خبفض االنبعاثاتسبل 

   مقدمة- أوالً 
إلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب        طلب الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات ا         - ١

بروتوكول كيوتو يف دورته الرابعة املستأنفة إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس الفريق العامل املخصص، بتنظيم 
 بلوغ األطراف املدرجة يف املرفق األول أهدافها فيما يتعلق خبفض االنبعاثـات           بشأن سبل   حلقة عمل مواضيعية    

  .)١(ها ومسامهتها يف التنمية املستدامةيد طرق زيادة فعاليتوحتد

، أثناء اجلزء األول    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣ إىل   ١وعقدت حلقة العمل يف بانكوك، تايلند، يف الفترة من            - ٢
من الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص، واشترك يف رئاستها السيد هارالد دوفالند، رئيس الفريق العامـل                

  .صص، والسيد ماما كونايت، نائب رئيس الفريق العامل املخصصاملخ

وكان اهلدف من حلقة العمل هو إتاحة الفرصة إلجراء مناقشات غري رمسية بشأن الوسائل اليت قد تكون    - ٣
ة متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ أهدافها فيما يتعلق خبفض االنبعاثات، على النحو احملدد يف الدور

، وبوجه خاص حتديد املسائل اليت قد يلزم تناوهلا يف إطار كل وسيلة وبدء حتديد )٢(الثانية للفريق العامل املخصص
  . اخليارات ملعاجلة هذه املسائل

وقسمت حلقة العمل إىل أربعة     . وكانت املشاركة يف حلقة العمل مفتوحة أمام مجيع األطراف واملراقبني           - ٤
  :الوسائل اليت حددها الفريق العامل املخصص يف دورته الرابعة، وهيأجزاء، مبا يتماشى مع 

  االجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع؛  )أ(

  القواعد اإلرشادية ملعاجلة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛  )ب(

  ية؛النهج املمكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاع  )ج(

  .غازات الدفيئة، والقطاعات، وفئات املصادر اليت يلزم تغطيتها  )د(

  :ويف اجللسة االفتتاحية حللقة العمل، دعا الرئيس املشاركني إىل النظر يف ثالث مسائل  - ٥

                                                      

)١( FCCC/KP/AWG/2007/5 ١٩، الفقرة)١‘)ب‘. 

)٢( FCCC/KP/AWG/2006/4 ١٧، الفقرة)١‘)ب‘. 
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  هل سيستمر تطبيق كل وسيلة من هذه الوسائل بعد فترة االلتزام األوىل؟  )أ(

قة بكل وسيلة، ألسباب قانونية أو لتعزيز فعاليتها وإسهامها يف          هل يلزم تغيريات للقواعد املتعل      )ب(
  التنمية املستدامة؟

  ما هي التغيريات املقترحة؟  )ج(

وذكّرت األمانة املشاركني بأحكـام بروتوكـول       . ونظم كل جزء من أجزاء حلقة العمل بطريقة مماثلة          - ٦
يف بروتوكول كيوتو املتصلة باملواضـيع الـيت        كيوتو ومقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف         

وأعقب ذلك عروض من اخلرباء وعروض أخرى من عدة أطراف بشأن آرائهم وخرباهتم فيما . ستعاجل يف كل جزء
وأجريت بعد ذلك مناقشات مركزة لتحديد الطرق اليت ميكن هبا تعزيز فعالية الوسائل وإسهامها . يتصل بالوسائل

  . يف التنمية املستدامة

  . ويف ختام حلقة العمل، قدم الرئيس ملخصاً للنقاط الرئيسية اليت نوقشت أثناء احللقة  - ٧

   ملخص املناقشات- ثانياً 
   االجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع- ألف 

 التنظيمي للجزء األول اإلطار - ١

وألقيت . ت واآلليات القائمة على مشاريع إىل ثالثة أقسام       قسم اجلزء املتعلق باالجتار برخص إطالق االنبعاثا        - ٨
يف القسم األول نظرة عامة على دور اآلليات القائمة على السوق ملساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول على بلوغ             

الق االنبعاثـات،   وأتيحت يف القسم الثاين الفرصة للنظر يف االجتار برخص إط         . أهدافها احملددة فيما يتعلق باالنبعاثات    
  .وركز القسم الثالث على اآلليتني القائمتني على املشاريع ومها آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك

ـ  (ولتوفري املدخالت الالزمة لكل قسم، دعا الرئيس ونائب الرئيس اخلرباء إىل إلقاء كلمات                - ٩ ). ١دول  انظر اجل
ائها وجتارهبا مع آلية التنمية النظيفة والتنفيذ املشترك يف القسم الثالث من هـذا               األطراف التالية إىل إبداء آر     ودعيت أيضاً 

  .أوكرانيا، وتوفالو، واجلماعة األوروبية، ومجهورية ترتانيا املتحدة، والصني، واليابان: اجلزء

  اخلرباء الذين وجهت إليهم الدعوة إللقاء كلمات يف اجلزء األول  - ١اجلدول 

  النظرة العامة
  سيد دنيس تريباك، املؤلف الرئيسي واملنسق لتقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخال

  الرابطة الدولية لتداول االنبعاثاتالسيد هنري ديرونت، 
  االجتار برخص إطالق االنبعاثات

  السيد آرثر رونغ متزغر، املفوضية األوروبية
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  االسيد مارك ستوري، نيوزيلند
  اآلليات القائمة على مشاريع

  السيد راجش كومار سييت، رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة
  السيد جورج بورستنغ، رئيس اللجنة املشتركة ملراقبة التنفيذ

  السيد مارتن كروز، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 مواصلة تطبيق الوسائل بعد فترة االلتزام األوىل - ٢

ئمـة علـى    جد توافق واسع لآلراء بني املشاركني على ضرورة االستمرار يف قيام اآلليات الثالث القا             و  - ١٠
السوق واملشار إليها يف بروتوكول كيوتو بدورها يف متكني األطراف املدرجة يف املرفق األول من بلوغ أهـدافها        

ولوحظ أن هذا الرأي يوجه رسالة اجيابية للسوق ويؤكد رغبة األطراف يف اإلبقاء             . فيما يتعلق خبفض االنبعاثات   
  .على آليات كيوتو يف املستقبل

 عن دعمهم لتوسيع نطاق هذه اآلليات واالجتاه حنو إقامة سوق عاملية للكربون             ركون أيضاً وأعرب املشا   - ١١
ولوحظ أنه ميكن حتقيق ذلك بتوسيع نطـاق التكنولوجيـات والقطاعـات            . وتوحيد سعر الكربون يف السوق    

 والحظ مشاركون   .والغازات اليت تغطيها اآلليات القائمة على السوق وتعزيز مشاركة األطراف يف هذه التدابري            
ارات االستثمارية  ركثريون الدور األساسي الذي تقوم به أسعار الكربون يف مشاركة القطاع اخلاص، واختاذ الق             

  .الطويلة األجل، وحتديد مقدار اخلفض الذي ميكن حتقيقه

من األمثلة  و. وأشري أثناء املناقشات إىل ضرورة تنفيذ تدابري أخرى الستكمال النهج القائمة على السوق              - ١٢
اليت ذكرت التدابري الرامية إىل زيادة االقتصاد يف التكنولوجيات العالية التكلفة، والتعـاون والتـدفقات املاليـة                 

وأشار املشاركون إىل . واالستثمارية الكافية، وتغطية مصادر االنبعاثات غري املشمولة يف النهج القائمة على السوق
السوق مكملة لإلجراءات احمللية يف وفاء األطراف املدرجة يف املرفـق األول  ضرورة أن تكون النهج القائمة على       
  .ألهدافها املتصلة خبفض االنبعاثات

 على أمهية الصرامة يف حتديد االلتزامات املتصلة خبفض االنبعاثات للدور األساسي   وأكد املشاركون أيضاً    - ١٣
وأعرب بعـض  . ن االرتفاع لتحريك عملية اخلفضالذي تقوم به يف ضمان بقاء أسعار السوق على قدر كاف م      

املشاركني عن قلقهم ملا قد يؤدي إليه االرتفاع احملتمل للمقابل يف اآلليات القائمة على املشاريع، نتيجة لصرامة                 
  . االلتزامات، من اخنفاض كبري يف أسعار الكربون وعدم حتقيق قدر كاف من اخلفض

  جتار برخص إطالق االنبعاثاتالقضايا احملددة فيما يتعلق باال - ٣

أكد املشاركون أن االقتراح املتعلق بإقامة سوق عاملية للكربون يتطلب املزيد من الربط بـني التـدابري                   - ١٤
وقد يلزم املزيد من    . القائمة على السوق التابعة لألطراف وتوفري التمويل الالزم من اآلليات القائمة على املشاريع            

بط وتشجيع االتساق الالزم بني النظم اليت تنفذ على الصعيد الوطين، مع احتـرام حـق                التوجيه لتحقيق هذا الر   
  .األطراف يف تكييف اجلوانب املختلفة هلذه التدابري مع ظروفها الوطنية اخلاصة
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وذكر عدد من املشاركني أن أسواق االجتار برخص إطالق االنبعاثات ينبغي أن تكون أكثر شفافية من                  - ١٥
وبالتحديد، يلزم بيانات عن قوة االنبعاثات وبيانات عن السوق من أجل توزيع حصص االنبعاثات              . عدة نواحي 

 أن ومن املهم أيضاً. بوجه مالئم وضمان وجود مستوى مالئم من الصرامة يف االلتزامات املتصلة خبفض االنبعاثات
  . املتعلقة باملعامالتتوجد ترتيبات موثوقة للرصد والتحقق واإلبالغ، وحتسني شفافية املعلومات

 إىل أمهية عدم إخالل القواعد مبرونة وفعالية التدابري القائمة على السوق بغـري              وأشار املشاركون أيضاً    - ١٦
وقد يلزم يف هذا السياق استعراض أنواع الوحدات احملددة، واملستويات اليت وضعت الحتيـاطي فتـرة                . مقتض

  .ات إىل فترات التزام الحقةااللتزام، واحلدود اليت وضعت لنقل الوحد

وأشار بعض املشاركني إىل أمهية النظر يف االستفادة من االجتار برخص إطالق االنبعاثات للحصول على                - ١٧
وقـد  . وميكن توفري هذه األموال عن طريق بيع احلصص باملزاد، مثالً         . التمويل الالزم لعمليات اخلفض والتكيف    
 . ه األموال وإدارهتا، وحتديد املتلقني هلا، وكيفية توزيعهايلزم البحث عن الطرق املالئمة جلمع هذ

  القضايا احملددة فيما يتعلق باآلليات القائمة على املشاريع - ٤

أبرز عدد كبري من املشاركني يف حلقة العمل أمهية ضمان السالمة البيئية ألنشطة املشاريع التابعة آللية التنميـة                   -١٨
 النظر يف هنج جديدة لضمان االتساق بني أنشطة املشاريع التابعة آللية التنمية النظيفـة،    ويف هذا السياق، قد يلزم    . النظيفة

 .والفرص املتاحة لزيادة اللجوء إىل النهج اليت تنطوي على عالمات وأسس موحدة للمشاريع املتعددة

خلفض بطريقة فعالة مـن      أمهية أن تعمل آلية التنمية النظيفة بصورة فعالة لتحقيق ا          وأبرز املشاركون أيضاً    - ١٩
وقد يلزم النظر يف عدد من      . حيث التكلفة وتعزيز وصول األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل آلية التنمية النظيفة            

  :القضايا، منها

إمكانية تبسيط الطرائق واإلجراءات الالزمة آللية التنمية النظيفة مع اإلبقاء يف نفس الوقت على                )أ(
  سالمتها البيئية؛

إمكانية تعزيز الدور الرقايب للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وفعاليتـه، مبـا يف ذلـك                  )أ(
 إلجراءاته والدعم املقدم له من األمانة؛

  دور الكيانات التشغيلية املعينة يف إطار آلية التنمية النظيفة؛  )ج(

ستخدام األراضـي   ال أخرى   إدراج أنشطة جديدة يف آلية التنمية النظيفة، وبوجه خاص أنشطة           )د(
  وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛

هنج جديدة ألنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املؤهلة يف إطار آلية               )ه(
  التنمية النظيفة؛

  .تدابري إضافية لتعزيز إسهام آلية التنمية النظيفة يف التنمية املستدامة  )و(
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ثريون قضية التوزيع اإلقليمي املنصف آللية التنمية النظيفة وحثوا على حتسني توزيـع             وأثار مشاركون ك    - ٢٠
  :وقد يلزم النظر يف عدد من القضايا، منها.  وبعض البلدان األفريقيةسيما فيما يتعلق بأقل البلدان منواً املشاريع، ال

  إمكانية تعزيز بناء القدرات والبيئات التمكينية؛  )أ(

  تمييز يف معاملة األطراف يف إطار آلية التنمية النظيفة؛إمكانية ال  )ب(

  . إزالة العقبات اليت تواجه آلية التنمية النظيفة من أجل تعزيز االضطالع باملشاريع  )ج(

والحظ بعض املشاركني أيضاً أنه بينما اكتسبت معظم اخلربة املتعلقة باآلليات القائمة على املشاريع عن                 - ٢١
سيما فيما يتعلق بدور وفعاليـة        النظيفة حىت اآلن، فإنه ميكن حتسني التنفيذ املشترك أيضاً، ال          طريق آلية التنمية  

  .اللجنة املشتركة لإلشراف على التنفيذ وإجراءات التحقق التابعة هلا

  القضايا احملددة فيما يتعلق بالنهج اجلديدة للتدابري القائمة على السوق - ٥

تمال عدم كفاية اآلليات القائمة على السوق لالستفادة بأكمل وجه مـن            أشار بعض املشاركني إىل اح      - ٢٢
ومن بني . اإلسهام احملتمل لسوق الكربون يف التصدي لتحديات تغري املناخ واقترحوا عدة هنج جديدة هلذه اآلليات

  .   هذه االقتراحات زيادة استخدام الربامج الوطنية أو القطاعية وآليات التمويل القطاعية املقيدة

  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة -  باء

 التنظيمي للجزء الثاين اإلطار - ١

لتوفري املدخالت الالزمة، دعا رئيس ونائب رئيس الفريق العامل املخصص اخلرباء إىل إلقاء كلمات بشأن   - ٢٣
ية إىل إبداء آرائها وجتارهبا بشأن تنفيذ        األطراف التال  ودعيت أيضاً ). ٢انظر اجلدول   (هذا اجلزء من حلقة العمل      

ستراليا، والربازيل، وتوفالو، واجلماعـة   أ: القواعد املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة       
  .األوروبية، وكندا، ونيوزيلندا، واليابان

  ايناخلرباء الذين وجهت إليهم الدعوة إللقاء كلمات يف اجلزء الث  - ٢اجلدول 
  السيد بيتر هوملغرين، منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن قوائم اجلرد الوطنية            السيد جيم بنمان، مؤلف،     
  ٢٠٠٦لغازات الدفيئة، 

  مواصلة تطبيق الوسائل بعد فترة االلتزام األوىل - ٢

رض االعتراف بأمهية قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، توافق واسـع  وجد، يف مع    - ٢٤
لآلراء بشأن ضرورة مواصلة أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة بعد فتـرة االلتـزام األوىل                 
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ورأى . هدافها فيما يتعلق خبفض االنبعاثـات     باعتبارها من الوسائل املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ أ          
  .املشاركون أن من املهم كفالة االستمرارية هلذه األنشطة واتساقها مع القواعد املنطبقة على القطاع

 على أمهية كفالة السالمة البيئية لربوتوكول كيوتو عند النظر يف أي تعـديالت              وأكد املشاركون أيضاً    - ٢٥
وشددوا على أمهية املبـادئ القائمـة يف   . األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة للقواعد احلالية الستخدام    

انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ ، بينما رأى البعض أن أهم ما جاء يف هذه املبادئ هو أن ١- م أإ/١٦املقرر 
  .املباشرة فقط، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها، هي اليت يتم حساهبا

  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةبيا احملددة فيما يتعلق القضا - ٣

أكد معظم املشاركني أن تبسيط القواعد وزيادة شفافيتها من األمور اليت ستؤدي إىل تيسري تنفيـذها يف           - ٢٦
ستخدام األراضي وتغيري فترات االلتزام املقبلة كما أن مراعاة الظروف الوطنية ستؤدي إىل تنفيذ األحكام املتعلقة با

  .استخدام األراضي واحلراجة مبزيد من الفعالية

وأعرب بعض املشاركني عن قلقهم لعدم وجود حوافز يف القواعد والطرائق احلالية لتحقيـق إمكانـات        - ٢٧
 يغطي األراضي بأكملـها ويـشمل       وقالوا إهنم يفضلون هنجاً أكثر مشوالً     . اخلفض يف هذا القطاع بصورة كاملةً     

ويف هذا الـصدد،    . االنبعاثات من األنشطة وجممعات الكربون غري املدرجة يف القواعد احلالية وعمليات إزالتها           
 اجلمع بني الزراعة وأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف قطاع واحد إىل تيسري يسيؤد

  . وضع سياسات وطنية تتسم مبزيد من الفعالية 

عضاء كثريون على ضرورة تعزيز اإلدارة واخلدمات املستدامة للغابات كوسيلة لضمان الفعاليـة    وشدد أ   - ٢٨
  .الطويلة األجل لألعمال اجلارية يف قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 ورئي عموماً   .ن التعديالت للقواعد احلالية   ـورأى بعض املشاركني أنه ينبغي النظر يف أدىن حد فقط م            - ٢٩
أنه يلزم النظر بعناية يف اآلثار النامجة عن إدراج أنشطة جديدة وجممعات كربونية جديدة، مثل املنتجات اخلشبية                 

  .لقطع األشجار

ـ وكما حدث يف اجلزء األول من حلقة العمل، وجد تأييد لتوسيع نطاق األنشطة القائمة على                  - ٣٠ شاريع امل
بعد فترة االلتزام األوىل لتشمل أنشطة أخرى الستخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام             التابعة آللية التنمية النظيفة     

  .األراضي واحلراجة

 للطابع املعقد والتقين للقضايا املثارة، أنه يلزم دعم املناقشات املقبلة بـشأن             ورأى أعضاء كثريون، نظراً     - ٣١
  .هبا اخلرباءاستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة بأعمال يقوم 
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  غازات الدفيئة، والقطاعات، وفئات املصادر اليت يلزم تغطيتها -  جيم

  اإلطار التنظيمي للجزء الثالث -١

). ٣انظر اجلـدول    (لتوفري املدخالت الالزمة هلذا اجلزء، دعا الرئيس ونائب الرئيس اخلرباء إىل إلقاء كلمات                - ٣٢
  . إبداء آرائهما وجتارهبما بشأن املوضوع قيد البحث اجلماعة األوروبية والنرويج إىلودعيت أيضاً

  اخلرباء الذين وجهت إليهم الدعوة إللقاء كلمات يف اجلزء الثالث  - ٣اجلدول 
السيدة ثيلما كروغ، الرئيسة املشاركة لفريق العمل املعين بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة التابع للفريـق احلكـومي                  

  املناخ الدويل املعين بتغري 
  السيدة جني هيوب، منظمة الطريان املدين الدويل

  مواصلة تطبيق الوسائل بعد فترة االلتزام األوىل -٢

توافقت اآلراء بني املشاركني على ضرورة االستمرار يف معاملة غازات الدفيئة والقطاعات واملصادر يف                - ٣٣
 أن  ورأى املشاركون عموماً  . ال تعديالت كبرية عليها   سياق االلتزامات اإلضافية بنفس املعاملة احلالية ودون إدخ       

املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة                
ت  جيداً لتقييم االنبعاثات حبسب مصادرها وعمليـا       اليت تنفذها األطراف مبوجب بروتوكول كيوتو توفر أساساً       

  .إزالتها بواسطة املصارف وأهنا ينبغي مواصلة استخدامها

القضايا احملددة فيما يتعلق بغازات الدفيئـة، والقطاعـات،           - ٣
  املصادر اليت يلزم تغطيتها وفئات

أقر املشاركون، بعد استرعاء النظر إىل أن وقود الطائرات والنقل البحري من أسرع قطاعات االنبعاثات                 - ٣٤
هذه االنبعاثات وبأن األطراف ينبغي أن تواصل جهودها الراميـة إىل احلـد منـها أو خفـضها يف               ، بأمهية   منواً

غري أنه اختلفت اآلراء حول كيفية إدراج هذه االنبعاثات يف االلتزامات اإلضافية وكيفية تطوير أدوار               . املستقبل
  .النبعاثاتمنظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية ملعاجلة هذه ا

واقترح املشاركون عدة هنج ملعاجلة انبعاثات غازات الدفيئة من وقود الطائرات ووقود النقل البحري يف سـياق                   -٣٥
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية    ومن بني هذه االقتراحات حتديد هدف عاملي هلذه االنبعاثات يف إطار            . االلتزامات اإلضافية 
  .هنج قطرية تشمل االنبعاثات من الوقود يف جماميع االنبعاثات الوطنية، وتنفيذ هنج قطاعية، وتنفيذ بشأن بتغري املناخ

وسلم املشاركون بإمكان تنفيذ جمموعة من أدوات السياسة العامة، مثل االجتار برخص إطالق االنبعاثات   - ٣٦
زء من أي دخل ينشأ من      وأيد عدد من املشاركني استخدام ج     . وفرض رسوم على الكربون، يف إطار هذه النهج       

مثل هذه األدوات خلفض قدر أكرب من االنبعاثات من وقود الطائرات ووقود النقل البحري أو لدعم تنفيذ تدابري                  
  .التكيف يف البلدان النامية
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 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ        وأكد عدة مشاركني على ضرورة تعزيز التعاون بني           - ٣٧
ريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية من أجل التوصل إىل وسائل فعالة للحد مـن انبعاثـات                 ومنظمة الط 

  .غازات الدفيئة من وقود الطائرات ووقود النقل البحري وخفضها

 على  وأكد بعض املشاركني أيضاً على ضرورة مراعاة الظروف الوطنية وشواغل البلدان اليت تعتمد اعتماداً كبرياً                -٣٨
وأشاروا أيضاً إىل ضرورة النظر يف مسائل       . وقود النقل البحري  والنقل الدويل عند معاجلة االنبعاثات من وقود الطائرات         

أخرى مثل التأثريات احملتملة على القدرة على التنافس والتجارة الدولية، وكيفية معاجلة االنبعاثات من وقـود الطـائرات          
  . زية، وإمكانية التفرقة يف املعاملة بني وقود الطائرات ووقود النقل البحريووقود النقل البحري بطريقة غري متيي

وأعرب املشاركون عن آراء خمتلفة بشأن إمكانية توسيع نطاق املرفق ألف لربوتوكول كيوتـو وإدراج                 - ٣٩
واسترعى . مهاغازات إضافية بناء على منهجيات يقدمها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ من أجل تقيي              

املشاركون النظر إىل ارتباط عملية إدراج الغازات اإلضافية مبوضوع احتماالت االحترار العاملي الذي سينظر فيه               
  . الفريق العامل املخصص يف اجلزء املستأنف من دورته اخلامسة

ملـشاركون أنـه   وفيما يتعلق باحتمال إدراج قطاع األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، رأى ا    - ٤٠
وذكر بعض املشاركني أنه سيلزم النظر فيما قد يترتب على . ينبغي دراسة الرابطة بني هذا القطاع والزراعة بعناية

إدراج أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو من آثار على 
  . ملرفق األول فيما يتعلق خبفض االنبعاثاتاألهداف الوطنية لألطراف املدرجة يف ا

  النهج املمكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية -  دال

 التنظيمي للجزء الرابع اإلطار - ١

أكد الرئيس عند افتتاح هذا اجلزء من حلقة العمل على اختالف النهج املمكـن اتباعهـا السـتهداف                    - ٤١
 يف  ى لبلوغ األهداف فيما يتعلق خبفض االنبعاثات يف أهنا ال تدخل حالياً           االنبعاثات القطاعية عن الوسائل األخر    

والحظ الرئيس أنه يلزم بالتايل مناقشة واسعة النطاق لتوضيح األنواع املختلفة من النهج            . إطار بروتوكول كيوتو  
  .نبعاثاتالقطاعية والنظر يف الدور الذي ميكن أن تؤديه كوسيلة لبلوغ األهداف فيما يتعلق خبفض اال

  ). ٤ انظر اجلدول(ولتوفري املدخالت الالزمة هلذا اجلزء، دعا الرئيس ونائب الرئيس اخلرباء إىل إلقاء كلمات   -٤٢

  اخلرباء الذين وجهت إليهم الدعوة إللقاء كلمات يف اجلزء الرابع  - ٤اجلدول 
  السيد ريشارد بارون، الوكالة الدولية للطاقة

  ياسات اهلواء النقي السيد جاك مشيدت، مركز س
  السيدة جني هوب، منظمة الطريان املدين الدويل
  السيد بريان فالنري، الغرفة التجارية الدولية
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  القضايا احملددة فيما يتعلق باستهداف االنبعاثات القطاعية - ٢

ت واالتفاقات  ، مثل املبادرا  أشار اخلرباء املدعوون إىل وجود عدة مبادرات قطاعية واتفاقات طوعية فعالً            - ٤٣
اليت ينفذها املعهد الدويل لألملنيوم، واملعهد الدويل للحديد والصلب، مبادرة استدامة األمسنـت التابعـة جمللـس            

  .األعمال التجارية العاملية املعين بالتنمية املستدامة، ومنظمة الطريان املدين الدويل

عية ينبغي أن تكون مكملة لألهداف الوطنية       ورأى املشاركون أن النهج اليت تستهدف االنبعاثات القطا         - ٤٤
  .لألطراف املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق خبفض االنبعاثات، ال أن حتل حملها

  :وأبرزت املناقشات اليت جرت يف هذا اجلزء النهج التالية فيما يتعلق باستهداف االنبعاثات القطاعية  - ٤٥

  قاسم املعلومات ونقل التكنولوجيا وأفضل املمارسات؛ التعاون التكنولوجي القطاعي عن طريق ت  )أ(  

مثـل  (أو النوعيـة    ) مثل املعايري (األعمال القطاعية الطوعية أو اإللزامية احملددة بالطرق الكمية           )ب(   
  ؛)اعتمد أفضل املمارسات

 التنمية النظيفـة    آلية‘اعتبار األعمال املتعلقة بقطاعات حمددة يف البلدان النامية، مبا يف ذلك عن طريق                )ج(
  ، من الوسائل املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ أهدافها فيما يتعلق خبفض االنبعاثات؛‘القطاعية

  . إدراج جماميع القطاعات اخلارجة عن االنبعاثات الوطنية يف تقارير منفصلة  )د(  

النهج اليت تستهدف االنبعاثات القطاعية منها وحدد املشاركون عدة قضايا ملعاجلتها عند مواصلة النظر يف   - ٤٦
تعريف القطاعات ذاهتا؛ واحلاجة إىل املرونة وإىل مراعاة الظروف الوطنية مثل السياسات الوطنية، وقاعدة الطاقة               

سيما  الوطنية، ومدى توافر املوارد الطبيعية؛ والربط بني القطاعات؛ واحلاجة إىل منهجيات قوية وبيانات كافية، ال
  .يما يتعلق باحتماالت اخلفض على املستوى القطاعيف

، حتقيق مزايـا اخلفـض       إىل املزايا احملتملة لتطبيق هذه النهج حيث ميكنها، مثالً         وأشار املشاركون أيضاً    - ٤٧
 طر الالزمة للتمويل،ألبصورة فعالة، وتعبئة اجلهود الرامية إىل تطوير ونقل التكنولوجيا يف قطاعات معينة، وتوفري ا

  .وتبسيط بعض التعقيدات املتصلة بالتعاون القائم على املشاريع

وأخرياً، الحظ بعض املشاركني، يف معرض اإلشارة إىل الطبيعة الشاملة للنهج القطاعية، أنه يلزم املزيد                 - ٤٨
أى ور. تفاقيـة المن البحث هلذا املوضوع يف الفريق العامل املخصص للعمل التعاوين الطويل األجل يف إطـار ا               

مشاركون آخرون أنه قد يلزم مع ذلك أن ينظر الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف                 
  .املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف جوانب معينة هلذه النهج
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  املرفق الثاين

فية لألطراف الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضا
 املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف اجلزء األول من دورته اخلامسة

  الوثائق اليت أُعدت للدورة

FCCC/KP/AWG/2008/1   مذكرة أعدهتا األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/KP/AWG/2008/INF.1        طـراف العامـل بوصـفه      مؤمتر األ أحكام بروتوكول كيوتو ومقررات
بسُبل بلـوغ أهـداف     اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو املتعلقة       

مذكرة . األطراف املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق خبفض االنبعاثات        
 من األمانة

FCCC/KP/AWG/2008/Misc.1

Add.1-3و 

سبل  بشأن   املدرجة يف املرفق األول    مقدمة من األطراف  آراء ومعلومات     
 غ أهدافها فيما يتعلق خبفض االنبعاثاتبلو

FCCC/KP/AWG/2008/L.1              مشروع تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامـات اإلضـافية
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن اجلـزء           

 األول من دورته اخلامسة

FCCC/KP/AWG/2008/L.2 
ا يتعلق خبفض االنبعاثات وحتديد طـرق       حتليل سبل بلوغ األهداف فيم      

مشروع استنتاجات مقترح . زيادة فعاليتها ومسامهتها يف التنمية املستدامة    
  من الرئيس

  وثائق أخرى أُتيحت للدورة

FCCC/KP/AWG/2007/5             تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف
روتوكول كيوتو عن أعمـال دورتـه       املدرجة يف املرفق األول مبوجب ب     

 كـانون   ١٥ إىل   ٣الرابعة املستأنفة املعقودة يف بـايل يف الفتـرة مـن            
 ٢٠٠٧ديسمرب /األول

 -  -  -  -  - 

 


