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 الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات
   اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول

   مبوجب بروتوكول كيوتو
 الدورة الرابعة

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣أغسطس وبايل، / آب٣١-٢٧فيينا، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
 املسائل التنظيمية

 إقرار جدول األعمال
 جدول األعمال املؤقت وشروحه

 مذكرة من األمينة التنفيذية

  جدول األعمال املؤقت-أوالً 

 .افتتاح الدورة -١

 .املسائل التنظيمية -٢

 دول األعمال؛إقرار ج )أ(  

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(  

 .انتخاب أعضاء املكتب )ج(  

حتليل إمكانيات التخفيف وحتديد نطاقات أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق              -٣
 .األول

 .استعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد اجلدول الزمين للدورات املقبلة -٤

 .ىمسائل أخر -٥

 .التقرير عن أعمال الدورة -٦
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  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

  افتتاح الدورة-١

االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف     يفتتح الرئيس الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص للنظر يف           -١
 .٢٠٠٧أغسطس / آب٢٧ يف يوم االثنني املوافق املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  املسائل التنظيمية-٢

 إقرار جدول األعمال )أ( 

واألطراف مدعوة إىل اإلدالء بأية بيانات عامة بعد إقرار . سيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره -٢
 .جدول األعمال

 FCCC/KP/AWG/2007/3  مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 ورةتنظيم أعمال الد )ب( 

، يف دورته الثانية، تعقد الدورة الرابعة للفريق يف         )١(وفقاً الستنتاجات الفريق العامل املخصص    : اخللفـية  -٣
 مقترنة حبلقة العمل الرابعة للحوار املتعلق بالعمل التعاوين         ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١ إىل   ٢٧فييـنا يف الفترة من      

تفاقية؛ وُتستأنف الدورة وُتختتم يف بايل أثناء الفترة الدوراتية         الطويل األجل للتصدي لتغري املناخ بتعزيز تنفيذ اال       
وسيطلع رئيس الفريق العامل املخصص الوفود على . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١ إىل   ٣الثانية يف الفترة من     

 .توزيع العمل املقترح بني الدورة الرابعة والدورة الرابعة املستأنفة

 إىل العرض العام الجتماع ما بني الدورتني يف فيينا املعلن على موقع             األطـراف مدعـوة إىل الرجوع     و -٤
 وإىل مطالعة الربنامج اليومي الذي ينشر أثناء الدورة ملعرفة اجلدول الزمين املفصل )٢(االتفاقية على شبكة اإلنترنت

 .واحملدث ألعمال الفريق العامل املخصص

، بأن تنتهي اجللسات عادة حبلول      )٣(دورهتا الرابعة والعشرين   قد أوصت يف     الفرعية للتنفيذ  اهليئةوكانت   -٥
السـاعة السادسة مساء، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر اجللسات إىل الساعة التاسعة مساء                

 .وسوف يتم تنظيم الدورة وفقاً هلذا الترتيب. كحد أقصى

                                                      

)١( FCCC/KP/AWG/2006/4، ٢٣ الفقرة. 
)٢( <http://unfccc.int/meetings/intersessional/awg_4_and_dialogue_4/items/3999.php>. 
)٣( FCCC/SBI/2006/11، ١٠٢ الفقرة. 
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 بياناهتم الشفوية إىل أقصى حد ممكن وإعطاء نسخة         ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز       -٦
كما يرجى من الراغبني يف تقدمي بيانات       . ورقية إىل موظفي املؤمتر سلفاً من أجل تيسري عمل املترمجني الشفويني          

 .خطية إحضار نسخ منها من أجل توزيعها

 .بع بشأن تنظيم أعمال الدورة سوف يدعى الفريق العامل املخصص إىل املوافقة على النهج املّت:اإلجراء -٧

 FCCC/KP/AWG/2007/3  مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 انتخاب أعضاء املكتب )ج( 

. من املتوقع أن ينتخب الفريق العامل رئيساً ونائياً للرئيس ومقرراً لدورتيه اخلامسة والسادسة            : اخللفـية  -٨
غري اهليئة  (، تنتخب أي هيئة فرعية      )٤( من مشروع النظام الداخلي املطبق حالياً      ٢٧دة   من املا  ٥وعمـالً بالفقرة    

رئيسها من بني ممثلي األطراف احلاضرة يف الدورة، ) الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
ل هيئة فرعية نائب رئيس ومقرراً  على أن تنتخب ك٢٧كما تنص املادة . ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك

هلـا وأن ينتخـب أعضاء املكتب مع املراعاة الواجبة ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل وال خيدمون أكثر من واليتني                   
 والنظر بشكل فعال يف ٧-م أ/٣٦متتاليتني مدة كل منهما سنة واحدة، واألطراف مدعوة إىل الرجوع إىل املقرر            

 .يت تتم باالنتخاب يف أي هيئة منشأة مبوجب االتفاقية أو بروتوكول كيوتوتسمية نساء للمناصب ال

وبـناًء على طلب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة، مت الشروع يف إجراء مشاورات بشأن                  -٩
ملخصص، تسمية املرشحني للهيئات مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو املنبثق عنها، مبا يف ذلك الفريق العامل ا              

وسيتاح ملؤمتر  . وذلـك يف الـدورة السادسة والعشرين للهيئتني الفرعيتني مبشاركة منسقي اجملموعات اإلقليمية            
وستجرى مفاوضات إضافية أثناء الدورة . األطراف يف دورته الثالثة عشرة تقرير شفوي عن نتائج هذه املشاورات

 العامل املخصص يف مناصبهم إىل حني انتخاب من وسـيظل أعضـاء املكتب احلاليون للفريق  . إذا لـزم األمـر    
 .سيخلفهم

سيدعى الفريق العامل املخصص، عقب استكمال املشاورات، إىل انتخاب رئيسه ونائب رئيسه            : اإلجراء -١٠
 .ومقرره للوالية القادمة ومدهتا سنة واحدة

 حتليل إمكانيات التخفيف وحتديد نطاقات أهداف خفض -٣
 األطراف املدرجة يف املرفق األولاالنبعاثات اخلاصة ب

وافق الفريق العامل املخصص، يف دورته الثالثة، على أن يواصل يف دورته الرابعة حتليل إمكانيات : اخللفية -١١
التخفـيف للسياسـات والتدابري والتكنولوجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول، والعمل على حتديد               

                                                      

)٤( FCCC/CP/1996/2. 
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ات خفض االنبعاثات من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفق األول، وحتليل إسهامها يف بلوغ            النطاقات املمكنة لعملي  
 .FCCC/KP/AWG/2006/4 من الوثيقة `٢`)أ(١٧اهلدف النهائي لالتفاقية، على النحو احملّدد يف الفقرة 

ها بذلك، إىل تقدمي    ودعا الفريق العامل املخصص األطراف املدرجة يف املرفق األول، اليت يسمح هلا وضع             -١٢
معلومات وبيانات إىل األمانة بشأن إمكانيات التخفيف للسياسات والتدابري والتكنولوجيات املتاحة هلا، بغية توفري 

وطلب الفريق  . أساس للنطاقات اإلرشادية ألهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول           
رئيسه، ورقة تقنية جتمع مذكرات البيانات هذه واملعلومات املتاحة وتنظر، من مجلة من األمانة أن تعدَّ، بتوجيه من 

أمور، يف العوامل واملعايري املناسبة لتقرير إمكانات التخفيف وحتديد النطاقات املمكنة ألهداف خفض االنبعاثات              
 ).٢٣، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/2(اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول 

سـُيدعى الفريق العامل املخصص إىل مواصلة حتليل إمكانيات التخفيف للسياسات والتدابري            : اإلجـراء  -١٣
والتكنولوجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول، والعمل على حتديد النطاقات املمكنة لعمليات خفض              

 .االنبعاثات من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول

يانات تتعلق بإمكانيات السياسات والتدابري والتكنولوجيات      معلومات وب 
  مذكرات مقدمة من األطراف. يف جمال التخفيف

 FCCC/KP/AWG/2007/Misc.4

تقريـر توليفي للمعلومات املتصلة بتقرير إمكانيات التخفيف وبتحديد         
النطاقات املمكنة ألهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة        

 ورقة تقنية. فق األوليف املر

 FCCC/TP/2007/1 

 اسـتعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد        -٤
 اجلدول الزمين للدورات املقبلة

وافـق الفريق العامل املخصص يف دورته الثالثة على أن ينظر، يف دورته الرابعة املستأنفة، يف                : اخللفـية  -١٤
 يف استكمال عمله تالفياً حلدوث فجوة بني فتريت االلتزام األوىل           برنامج عمله وأن يضع جدوالً زمنياً يسترشد به       

 .والثانية

 والصني قد تقدمت يف الدورة الثالثة باقتراح جدول زمين لعمل الفريق العامل             ٧٧وكانـت جمموعة ال        -١٥
 .املخصص

ضع جدول زمين سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل استعراض برنامج عمله وأساليب عمله، وو: اإلجراء -١٦
 .واالتفاق عليه كي يسترشد به يف استكمال عمله

مذكرات مقدمة . آراء بشأن جدول زمين ُيسترشد به الستكمال العمل
 من األطراف

 FCCC/KP/AWG/2007/Misc.3
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  مسائل أخرى-٥

 .سيتم يف إطار هذا البند حبث أية مسائل أخرى تنشأ خالل الدورة -١٧

 رة تقرير عن أعمال الدو-٦

 .سُيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة ليعتمده الفريق العامل املخصص يف هناية الدورة: اخللفية -١٨

سيدعى الفريق العامل املخصص إىل اعتماد مشروع التقرير وإىل أن يأذن للمقرر باستكمال             : اإلجـراء  -١٩
 .التقرير بعد الدورة حتت إشراف الرئيس ومبساعدة األمانة
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 املرفق

ائق املعدة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات     الوث
 اإلضـافية لألطـراف املدرجـة يف املرفق األول مبوجب          

 بروتوكول كيوتو يف دورته الرابعة                  

 الوثائق املعّدة للدورة

 FCCC/KP/AWG/2007/3  مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

ـ   مذكرات . أن جـدول زمين ُيسترشد به الستكمال العمل       آراء بش
 مقدمة من األطراف

 FCCC/KP/AWG/2007/Misc.3

معلومــات وبــيانات تــتعلق بإمكانــيات السياســات والــتدابري 
 مذكرات مقدمة من األطراف. والتكنولوجيات يف جمال التخفيف

 FCCC/KP/AWG/2007/Misc.4 

رير إمكانيات التخفيف وبتحديد    تقرير توليفي للمعلومات املتصلة بتق    
النطاقات املمكنة ألهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة 

 ورقة تقنية. يف املرفق األول

 FCCC/TP/2007/1 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

تقريـر الفـريق العامـل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية          
مبوجب بروتوكول كيوتو عن    لألطـراف املدرجة يف املرفق األول       

 ١٨ إىل   ١٤أعمـال دورتـه الثالثة املعقودة يف بون يف الفترة من            
 .٢٠٠٧مايو /أيار

 FCCC/KP/AWG/2007/2 

- - - - - 

 


