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

  مبوجب بروتوكول كيوتو
صص للنظر يف االلتزامات اإلضافية تقرير الفريق العامل املخ

لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن 
  أعمال دورته الرابعة املستأنفة املعقودة يف بايل يف الفترة

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٣ من              
  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  افتتاح الدورة  - أوالً

  ٢  ٥-   ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) جدول األعمال من١البند (  
  املسائل التنظيمية  - ثانياً

  ٣  ٩-   ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٢البند (  
  ٣  ٧-   ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم أعمال الدورة - ألف  
  ٣  ٩-   ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تخاب أعضاء املكتبان  - باء  

  استعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد اجلدول الزمين للدورات املقبلة  -ثالثاً
  ٤  ٢٦- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )عمال من جدول األ٤البند (  

  مسائل أخرى  - رابعاً
  ١١  ٢٧     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٥البند (  

   التقرير عن أعمال الدورة- خامساً
  ١١  ٢٨     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٦البند (  

  ١١  ٢٩     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة  - سادساً
  املرفقان

  ات اإلضافيةـمجدول زمين يسترشد به يف استكمال عمل الفريق العامل املخصص بشأن االلتزا  - األول
  ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو  

  راف املدرجةـطالوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لأل  - الثاين
  ١٤  . . . . . . . . . . . يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته الرابعة املستأنفة  
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  اح الدورة افتت- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

  استئناف الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

درجة لألطراف امل  للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية املستأنفةالدورة الرابعةُعقدت   - ١
، يف مركز بايل الدويل للمؤمترات، بايل، )الفريق العامل املخّصص(يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو 

  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٣إندونيسيا، يف الفترة من 

، ورّحب جبميع األطراف )غرينادا(وافتتح الدورة رئيس الفريق العامل املخصص، السيد ليون تشارلز   - ٢
، بصفتها نائبة رئيس الفريق العامل املخّصص وبالسيد إفرامي )فنلندا(ورّحب أيضاً بالسيدة أويت برغال . واملراقبني

وشدد على وجوب متكني االجتماع من توضيح جدول برنامج عمل الفريق . بوصفه املقرر) زامبيا(مويبيا شيتيما 
 فضال عن اإلطار الزمين الذي ينبغي فيه للفريق العامل ٢٠٠٨العامل املخّصص والقضايا املزمع النظر فيها يف عام 

  .إجناز عمله

وذكّر الرئيس األطراف بأن جدول أعمال الدورة الرابعة قد أُِقّر يف اجلزء األول من تلك الدورة، الذي   - ٣
 العامل وذكّر األطراف أيضا، بأن الفريق. ٢٠٠٧أغسطس / آب٣١ إىل ٢٧ُعقد يف فيينا بالنمسا يف الفترة من 

حتليل إمكانيات " من جدول األعمال، ٣البند باملخّصص اعتمد يف ذلك االجتماع االستنتاجات املوضوعية املتعلقة 
  .)١("التخفيف وحتديد نطاقات أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول

اول فقط بنود جدول أعمال الدورة الرابعة اليت وأبلغ الرئيس األطراف بأن الدورة الرابعة املستأنفة ستتن  - ٤
  :مل تستكمل أثناء اجلزء األول من تلك الدورة، وهي

  املسائل التنظيمية  - ٢

  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(

  .انتخاب أعضاء املكتب  )ج(

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

  .مسائل أخرى  - ٥

  .التقرير عن أعمال الدورة  - ٦

                                                      

ــة   )١( ــدورة الرابع ــر اجلــزء األول مــن ال ــرد تقري ــق العامــل املخــصصي ــة للفري  يف الوثيق
FCCC/KP/AWG/2007/4. 
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وبسبب املفاوضات املتواصلة، أُّجلت اجللسة العامة اخلتامية للدورة الرابعة املستأنفة للفريق العامل   - ٥
وترأس اجللسة العامة نائب رئيس الفريق . ديسمرب/ كانون األول١٥املخصص وُعقدت بعد ظهر يوم السبت 

  .العامل املخصص

  ة املسائل التنظيمي-  ثانياً
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

  .ديسمرب/ كانون األول٣نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل املعقودة يف   - ٦

 من جدول ٤على البند واقترح الرئيس أن يركز الفريق العامل أعماله خالل دورته الرابعة املستأنفة،   - ٧
ووافق الفريق العامل ". استعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد اجلدول الزمين للدورات املقبلة"األعمال، 

  .على مواصلة أعماله وفقاً هلذا املقترح

   انتخاب أعضاء املكتب- باء 
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 ١٥ و١١ و٣يف جلساته األوىل والثانية والثالثـة املعقـودة، يف    ي  يف هذا البند الفرع   نظر الفريق العامل      - ٨
 من مشروع النظـام الـداخلي       ٢٧ويف اجللسة األوىل، ذكّر الرئيس باملادة       . ديسمرب، على التوايل  /كانون األول 

ريق العامل أنه   وأبلغ الرئيس الف  . املطبقة اليت يتوقع مبوجبها أن ينتخب الفريق العامل رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً           
وقد دعيت األطراف، أثنـاء     . جترى مشاورات بشأن الترشيحات وأنه سُيبقي املندوبني على علم بأي تقدم حيرز           

 وإىل إيالء االعتبار الواجب لترشيح النساء للمناصب االنتخابية         ٧- م أ /٣٦ املقرر   استذكارهذه املشاورات، إىل    
  . املنشأة مبوجب االتفاقية

لثالثة، وعقب تلقي معلومات من نائب الرئيس بشأن الترشيحات للوظائف الشاغرة، انتخب ويف اجللسة ا  - ٩
نائباً للـرئيس   ) مايل(رئيساً لـه، والسيد ماما كونايت      ) النرويج( السيد هارلرد دوفالند      املخصص الفريق العامل 

أن أعضاء املكتب املنتخبني    صص  املخوأُبلغ الفريق العامل    . مقرراً لـه ) مجهورية كوريا ( نام شني    - والسيد بو   
  .اخلامسة والسادسةاملخصص حديثاً سيشغلون مناصبهم لدوريت الفريق العامل 
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  استعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد - ثالثاً 
  اجلدول الزمين للدورات املقبلة     

  ) من جدول األعمال٤البند (

  اإلجراءات - ١

 ١٥ و ١١ و ٣هذا البند يف جلساته األوىل والثانية والثالثة املعقـودة يف           يف  املخصص  نظر الفريق العامل      - ١٠
  FCCC/KP/AWG/2007/Misc.3وكانـت معروضـة عليـه الوثـائق    . ديسمرب علـى التـوايل  /كانون األول

 طرفاً، من بينهم ممثـل      ٢٨ويف اجللسة األوىل، أدىل ببيانات ممثلو       . Add.1 و FCCC/KP/AWG/2007/Misc.6و
 والصني، وآخر باسم اجملموعة اجلامعة، وآخر باسم اجلماعة األوروبية والدول األعـضاء             ٧٧ل موعة ا جمباسم  تكلم  
ودعا الرئيس الشبكة الدوليـة     . ، وآخر باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية وآخر باسم أقل البلدان منواً           )٢(فيها

  .ىل إلقاء بيانيهماللعمل املناخي وجملس األعمال التجارية من أجل التنمية املستدامة إ

ويف .  على إمعان النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال           املخصص ويف اجللسة ذاهتا، وافق الفريق العامل       - ١١
 لينظر فيه الفريـق  )٣( مشروع استنتاجاتوعرضعن مشاورات فريق االتصال     تقريراً   الرئيس   قدماجللسة الثانية،   

 مل يتمكن من التوصل إىل نتيجة بشأن هذا البند، رغم ما أحرزه االتصال فريقبأن وأبلغ الوفود .  املخصصالعامل
  . وأشار إىل ضرورة إجراء مزيد من املشاورات. من تقدم

 اقترحـه الـرئيس     )٤(يف مشروع استنتتاجات إضـافية    املخصص  ويف اجللسة الثالثة، نظر الفريق العامل         - ١٢
  . ثناء اجللسةبصيغته املعدلة أاملخصص واعتمده الفريق العامل 

بأنـه  ، على أن يدون ذلك يف حمضر اجللسة،         يالحظ وفد كندا أنه يود أن       بيَّنويف اجللسة الثالثة أيضاً،       - ١٣
االستنتاجات العلمية اليت توصل إليها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري          يعتقد أن من املناسب متاماً أن يشار إىل         

وأن مـن األمهيـة   خصص، لدورة الرابعة للفريق العامل امل يف اجلزء األول من اااإلحاطة علماً هباملناخ واليت متت   
أنه من غـري الـالزم أو       والحظ الوفد من ناحية أخرى      .  وضع هذه االستنتاجات يف السياق السوي       أيضاً مبكان

 أو أية تصورات لبسي املالئم جمرد اإلشارة إىل بعض األجزاء من الفقرات املعنية يف التقرير وأنه يود أن يتفادى أ            
  . خاطئة ميكن أن تنشأ عن ذلك

  

                                                      

ألبانيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرسـك واجلبـل األسـود          يف هذا البيان بدعم      املعروضحظي املوقف    )٢(
 .كرواتياوصربيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة و

)٣( FCCC/KP/AWG/2007/L.6. 

)٤( FCCC/KP/AWG/2007/L.6/Rev.1. 
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  استنتاجات - ٢

 وأحاط علماً مبا أبدته FCCC/KP/AWG/2006/4ذكّر الفريق العامل بربنامج عمله الوارد يف الوثيقة   - ١٤
  .)٥(األطراف من آراء بشأن اجلدول الزمين لالسترشاد هبا يف إجناز العمل

 من جديد أن إجناز برنامج عمله سيتقدم بصورة رئيسية من خالل عمل وأكدَّ الفريق العامل املخصص  - ١٥
األطراف، وأنه سينسق عمله مع اهليئات والعمليات األخرى يف إطار االتفاقية، وخباصة بروتوكول كيوتو، معتمداً 

  .على النتائج احملرزة والعمل اجلاري فيها، من أجل تاليف االزدواجية

خصص أيضاً إىل أن عمله ينبغي أن يسترشد برؤية مشتركة للتحدي الذي يطرحه  وأشار الفريق العامل امل- ١٦
اهلدف النهائي لالتفاقية، استناداً إىل مبادئ االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا وأحكامهما األخرى ذات 

يف التقرير التقييمي الرابع والحظ جدوى النطاقات املشار إليها يف املسامهة املقدمة من الفريق العامل الثالث . الصلة
للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وأن هذا التقرير يشري إىل أن االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة جيب أن 
تبلغ ذروهتا خالل السنوات العشر أو اخلمس عشرة التالية، وأن ختفَّض، حبلول منتصف القرن احلادي والعشرين، 

، من أجل تثبيت تركُّزاهتا يف ٢٠٠٠ية جداً تقل كثرياً عن نصف املستويات اليت بلغتها يف عام إىل مستويات متدن
الغالف اجلوي عند أدىن املستويات اليت حدَّدها الفريق احلكومي الدويل حىت هذا التاريخ يف السيناريوهات اليت 

 الرابعة، سلَّم الفريق العامل دورتهاألول من ويف اجلزء . ومن هنا الضرورة العاجلة للتصدي لتغيُّر املناخ. وضعها
املخصص بأن إسهام الفريق العامل الثالث يف التقرير التقييمي الرابع يشري إىل أن حتقيق أدىن املستويات اليت حدَّدها 

يف الفريق احلكومي الدويل حىت هذا التاريخ وما يقابلها من إمكانية ختفيف األضرار سيتطلب من األطراف املدرجة 
 مبا ١٩٩٠، االنبعاثات إىل ما هو أدىن من مستويات عام ٢٠٢٠املرفق األول كمجموعة أن ختفِّض، حبلول عام 

 يف املائة، وذلك بالوسائل اليت قد تكون متاحة لتلك األطراف لتحقيق أهداف خفض ٤٠ و٢٥يتراوح بني 
 يف احلسبان التغيُّرات يف أسلوب احلياة اليت وال تأخذ النطاقات اليت حدَّدها الفريق احلكومي الدويل. االنبعاثات

 بالنسبة لألطراف بكثريوميكن أن تكون النطاقات أعلى . ميكن أن تؤدي إىل زيادة نطاق ختفيض االنبعاثات
املدرجة يف املرفق األول لو كانت ناجتة عن حتليل يفترض قيام األطراف املدرجة يف املرفق األول وحدها بتخفيض 

وسلَّم الفريق العامل املخصص أيضاً بأن حتقيق األطراف املدرجة يف املرفق األول ألهداف خفض . االنبعاثات
االنبعاثات من شأنه أن يقدِّم مسامهة هامة يف إمجايل اجلهود العاملية الالزمة لبلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية واحملدَّد 

  . منها٢يف املادة 

غل اليت أثارهتا الدول اجلزرية الصغرية النامية وبعض األطراف من والحظ الفريق العامل املخصص الشوا  - ١٧
 جزءاً يف املليون باحلجم من مكافئ ٤٥٠البلدان النامية فيما يتعلق بعدم وجود حتليل لسيناريوهات التثبيت دون 

املشار إليها يف ومتاشياً مع النهج التكراري إزاء برنامج العمل، سيجري استعراض املعلومات . ثاين أكسيد الكربون

                                                      

)٥( FCCC/KP/AWG/2007/Misc.3و FCCC/KP/AWG/2007/Misc.6و Add.1.  
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ما يستمد من تلك  اليت يتلقاها الفريق العامل املخصص، مبا يف ذلك )٦( أعاله يف ضوء املعلومات١٦الفقرة 
  .من األنشطة العلمية اإلضافية احملتمل القيام هبا بشأن سيناريوهات التثبيتاملعلومات 

/ مـارس أو نيسان/ اخلامسـة يف آذاروقرَّر الفريق العامل املخصص أن يعقد اجلزء األول من دورته  - ١٨
  .٢٠٠٨يونيه / وأن يستأنف وخيتتم دورته اخلامسة أثناء الفترة الدوراتية األوىل يف حزيران٢٠٠٨أبريل 

  :وقرَّر الفريق العامل املخصص تنظيم أعمال دورته اخلامسة كما يلي  - ١٩

املهام احملدَّدة ب العمل املتعلقامسة، ، يف اجلزء األول من دورته اخلسيبدأ الفريق العامل املخصص  )أ(  
، وسيأخذ يف احلسبان النتائج اليت )FCCC/KP/AWG/2006/4( من برنامج عمله )٧(`١`)ب(١٧يف الفقرة 

  سُتسفر عنها حلقة عمل مواضيعية سيعقدها أثناء الدورة بشأن هذه املسائل؛

  :ريق العامل املخصص مبا يليويف إطار التحضري للجزء األول من دورته اخلامسة، قام الف  )ب(  

طلب إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس الفريق العامل املخصص، بتنظيم حلقة العمل اليت   `١`
أعاله وتيسري مشاركة املعنيني من خرباء ) أ(١٩سُتعقد أثناء الدورة واملشار إليها يف الفقرة 

  ومنظمات يف حلقة العمل هذه؛

اليت وجهها إليها لكي تقدم، حبلول  )٨(ات املعتمدة بصفة مراقب بالدعواتذكَّر األطراف واملنظم  `٢`
، ما لديها من آراء ومعلومات بشأن وسائل حتقيق أهداف التخفيف ٢٠٠٨فرباير / شباط١٥

من الوثيقة ) ب(١٧اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول واملشار إليها يف الفقرة 
FCCC/KP/AWG/2006/4طراف املدرجة يف املرفق األول بأن تقدِّم يف مسامهاهتا ، وذكَّر األ

معلومات عن العواقب البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة، مبا يف ذلك اآلثار اجلانبية اليت 
متس مجيع األطراف، وخباصة األطراف من البلدان النامية، مما يتأتى عن األدوات والسياسات 

كما دعاها إىل أن تقدم يف . احة لألطراف املدرجة يف املرفق األولوالتدابري واملنهجيات املت

                                                      

    تغري   عن      املناخ  ري   بتغ     املعين      الدويل       احلكومي      اخلرباء      لفريق       الرابع         التقييمي        التقرير  يف       الثالث       العامل       الفريق      مسامهة )٦(
  .  ٩٠   و  ٣٩          الصفحات       التقين،      املوجز       املناخ،

 الوسائل اليت قد تكون متاحةً لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ أهدافها املتعلقة خبفـض                حتليل )٧(
اعـد  االنبعاثات، مبا يف ذلك تداول أرصدة االنبعاثات واآلليات املعتمدة على املشاريع مبوجب بروتوكول كيوتو؛ والقو         

الناِظمة ملعاجلة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ وغازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر اليت              
جيب تغطيتها، والُنُهج املمكنة الستهداف االنبعاثات القطاعية؛ وحتديد سبل تعزيز فعالية هذه الوسائل ومـسامهتها يف                

  .التنمية املستدامة

ــرة  )٨( ــن ا٢٤الفق ــة  م ــرة FCCC/KP/AWG/2007/2لوثيق ــة  ٢٤، والفق ــن الوثيق  م
FCCC/KP/AWG/2007/4.  
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ها بشأن املواضيع اليت يتعني تغطيتها واخلرباء واملنظمات اليت يتعني املتمثلة يف آرائمسامهاهتا 
دعوهتم إىل املشاركة يف حلقة العمل املواضيعية اليت سُتعقد أثناء الدورة واملشار إليها يف الفقرة 

  اله؛أع) أ(١٩

، مذكرة معلومات بشأن أحكام بروتوكول ٢٠٠٨مارس /طلب إىل األمانة أن ُتعّد، حبلول آذار  `٣`
كيوتو ومقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو املتصلة 

فض بالوسائل اليت قد تكون متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ األهداف اخلاصة خب
انبعاثاهتا، مبا يف ذلك تداول أرصدة االنبعاثات واآلليات املعتمدة على املشاريع؛ والقواعد 
الناِظمة ملعاجلة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ وغازات الدفيئة 

  .والقطاعات وفئات املصادر املشمولة

  :ستأنفة مبا يليسيقوم الفريق العامل املخصص يف دورته اخلامسة امل  )ج(  

  هـج عملـن برنامـ م`١`)ب(١٧رة ـة يف الفقـام املبيَّنـاملهب املتصـلل ـة العمـمواصل  `١`
)FCCC/KP/AWG/2006/4( آخذاً يف حسبانه النتائج اليت سُيسفر عنها اجتماع املائدة ،

   سيعقده بشأن هذه املسائل؛الذياملستديرة 

  هـج عملـن برنامـم )٩(`٢`)ب(١٧رة ـة يف الفقـبينل املـاملسائب املتصـلل ـدء العمـب  `٢`
)FCCC/KP/AWG/2006/4( آخذاً يف حسبانه النتائج اليت سُتسفر عنها حلقة العمل اليت ،

  سيعقدها أثناء الدورة بشأن هذه املسائل؛

  :ويف إطار التحضري للجزء املستأنف من دورته اخلامسة، قام الفريق العامل املخصص مبا يلي  )د(  

، ما لديها من آراء بشأن ٢٠٠٨فرباير / شباط١٥دعا األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول   `١`
املنظمات الذين يتعني دعوهتم للمشاركة يف اجتماع املائدة /املواضيع اليت يتعني تغطيتها واخلرباء

   أعاله؛`١`)ج(١٩املستديرة املشار إليه يف الفقرة 

، بتوجيه من رئيس الفريق العامل املخصص، بتنظيم اجتماع املائدة طلب إىل األمانة أن تقوم  `٢`
 أعاله، وتيسري مشاركة املعنيني من خرباء ومنظمات `١`)ج(١٩املستديرة املشار إليه يف الفقرة 
  يف اجتماع املائدة املستديرة هذا؛

 لديها من آراء ، ما٢٠٠٨مارس / آذار٢١دعا أيضاً األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول   `٣`
 من `٢` و`١`ومعلومات بشأن القضايا املنهجية املتصلة باملسائل املثارة يف الفقرتني الفرعيتني 

                                                      

النظر يف القضايا املنهجية ذات الصلة، مبا يف ذلك املنهجيات اليت ينبغي تطبيقها يف تقدير االنبعاثات                 )٩(
  .البشرية املصدر واحتماالت االحترار العاملي الناجم عن غازات الدفيئة
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، وكذلك بشأن املواضيع اليت يتعني FCCC/KP/AWG/2006/4من الوثيقة ) ب(١٧الفقرة 
عقد أثناء الدورة املنظمات الذين يتعني دعوهتم للمشاركة يف حلقة العمل اليت سُت/تغطيتها واخلرباء

   أعاله؛`٢`)ج(٥واملشار إليها يف الفقرة 

دعا األمانة إىل القيام، بتوجيه من رئيس الفريق العامل املخصص، بتنظيم حلقة العمل اليت سُتعقد   `٤`
 أعاله وتيسري مشاركة املعنيني من خرباء `٢`)ج(١٩أثناء الدورة واملشار إليها يف الفقرة 

  . هذهومنظمات يف حلقة العمل

/ أغسطس أو أيلول/وقرَّر الفريق العامل املخصـص أن يعقد اجلزء األول من دورته السادسة يف آب  - ٢٠
  .٢٠٠٨ديسمرب / وأن يستأنف وخيتتم دورته السادسة أثناء الفترة الدوراتية الثانية يف كانون األول٢٠٠٨سبتمرب 

  :ر الفريق العامل املخصص تنظيم عمله للدورة السادسة كما يليوقرَّ  - ٢١

  :سيقوم الفريق العامل املخصص يف اجلزء األول من دورته السادسة مبا يلي  )أ(

بدء النظر يف املعلومات املتعلقة بالعواقب البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة، مبا يف ذلك   `١`
ع األطراف، وخباصة األطراف من البلدان النامية، مما يتأتى عن اآلثار اجلانبية اليت متس مجي

  األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول؛

من ) ب(١٧من الفقرة `٢` و`١`اعتماد استنتاجات بشأن املهام املبينة يف الفقرتني الفرعيتني   `٢`
  ؛)FCCC/KP/AWG/2006/4(برنامج عمله 

وطلب الفريق العامل املخصص من األمانة لدى التحضري للجزء األول من دورته السادسة أن   )ب(
  :تقوم مبا يلي بإرشاد من رئيس الفريق

 أعاله واملواد املقدمة والنتائج اليت `٣`)د(١٩جتميع وتوليف البالغات املشار إليها يف الفقرة   `١`
يوليه / أعاله، وذلك حبلول متوز`١`)ج(١٩ر إليها يف الفقرة متخضت عنها املائدة املستديرة املشا

  ؛٢٠٠٨

اخلرباء واملنظمات ، مبا يف ذلك املعنيني باألمر من اخلرباء واملنظماتإعداد ورقة تقنية، مبشاركة   `٢`
 من برنامج `٢` و`١`)ب(١٧من البلدان النامية، بشأن املسائل املتصلة باملهام احملددة يف الفقرة 

  ؛٢٠٠٨يوليه /، وذلك حبلول متوز(FCCC/KP/AWG/2006/4)عمله 

  :ويقوم فريق اخلرباء املخصص عند استئنافه دورته السادسة مبا يلي  )ج(  

يواصل ويعتمد االستنتاجات بشأن النظر يف املعلومات عن العواقب البيئية واالقتصادية   `١`
 مجيع األطراف، وخصوصاً األطراف من واالجتماعية املختلفة مبا يف ذلك اآلثار اجلانبية اليت متس
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البلدان النامية مما يتأتى عن األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة 
  يف املرفق األول؛

من برنامج  )١١(`٢`و )١٠(`١`)أ(١٧يراجع ويعتمد االستنتاجات بشأن املهام املبينة يف الفقرة   `٢`
، ويراعي نتائج حلقة العمل اليت سيديرها بشأن هذه املسائل، (FCCC/KP/AWG/2006/4)عمله 

  أثناء الدورة؛

  ؛٢٠٠٩ينظر يف برنامج عمله ويقرر األنشطة اليت يضطلع هبا خالل عام   `٣`

درجة باملرفق األول  األطراف املأن حتققهيستهل النظر يف نطاق ختفيض االنبعاثات الذي يتعني   `٤`
  بشكل إمجايل؛

  :مبا يليالفريق العام املخصص  للجزء املستأنف من دورته السادسة قام اًحتضريو  )د(  

، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٥ حبلول ،دعا األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل أن تقدم إىل األمانة  `١`
 من برنامج `٢` و`١`)أ(١٧معلومات إضافية ومستكملة وبيانات تتعلق باملهام املبينة يف الفقرة 

 األطراف على وبشأن نطاق ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني (FCCC/KP/AWG/2006/4)عمله 
، بشكل إمجايل؛ وكذلك عـن املواضيـع اليت يتعني أن تغطيها  حتقيقهاملدرجة يف املرفق األول

املشار إليها يف ركة يف حلقة العمل أثناء الدورة املنظمات الذين يدعون إىل املشا/التقارير واخلرباء
   أعاله؛`٢`)ج (٢١ة الفقر

 آراءها بشأن األنشطة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣دعا األطراف إىل أن تقدم لألمانة حبلول   `٢`
  ؛ه، وفقاً لربنامج عمل٢٠٠٩األخرى اليت ُيضطلع هبا يف عام 

أكتوبر /رئيس الفريق وحبلول تشرين األولمن طلب إىل األمانة أن تستكمل، بتوجيهات   `٣`
 التقنية املتعلقة باملعلومات اخلاصة بالتخفيف من اآلثار بتحديد النطاقات املمكنة  الورقة،٢٠٠٨

                                                      

فعاليته وكفاءته وتكاليفه ومزايا السياسات اجلارية واملستقبلية والتـدابري          إمكانات التخفيف و   حتليل )١٠(
والتكنولوجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول، املناسبة يف شىت الظروف الوطنية، مع مراعاة عواقبها البيئيـة       

  .واالقتصادية واالجتماعية وأبعادها والسياق الدويل الذي تتم فيه

ى املمكن لتخفيضات االنبعاثات من األطراف املدرجة يف املرفق األول عن طريق جهودها             حتديد املد  )١١(
احمللية والدولية، وحتليل إسهامها يف بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية وضمان االهتمام الواجب بالقضايا املشار إليها يف اجلملة 

  . من االتفاقية٢الثانية من املادة 
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 مبشاركة اخلرباء )١٢(ة يف املرفق األول،ـراف املدرجـات األطـلتخفيض أهداف انبعاث
  واملنظمات املعنيني؛

ورة املشار رئيس الفريق حلقة العمل أثناء الدمن وطلب إىل األمانة أيضاً أن تنظم، بتوجيهات   `٤`
ن يف ـات املختصيـة اخلرباء واملنظمـ أعاله، وأن تيّسر مشارك`٢`)ج(٢١إليها يف الفقرة 

  .هذه احللقة

وتكون مهام . ٢٠٠٩ووافق الفريق العامل املخصص على أن تعقد دورتاه السابعة والثامنة وختتما يف عام   - ٢٢
  :الفريق يف هاتني الدورتني كما يلي

ن برنامج عمله ـ م)١٣()ج(١٧رة ـددة يف الفقـام احملـأن املهـات بشـاجد االستنتـيعتم  )أ(  
(FCCC/KP/AWG/2006/4)؛  

 ٣ من املادة ٩يعتمد االستنتاجات بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن أعمال الفريق عمالً بالفقرة   )ب(  
  من بروتوكول كيوتو؛

اف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته حييل إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطر  )ج(  
نظره يف االلتزامات يف الفترات الالحقة على األطراف املدرجة يف املرفق األول ب ذي الصلة نتائج عمله ،اخلامسة

 من بروتوكول كيوتو كي ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع ٣ من املادة ٩لالتفاقية مبوجب الفقرة 
  . كيوتو بقصد اعتمادها بروتوكولاألطراف يف

 للجزء املستأنف من الدورتني السابعة والثامنة دعا الفريق العامل املخصص األطراف إىل أن تقدم وحتضرياً  - ٢٣
  : آراءها بشأن ما يلي٢٠٠٩فرباير / شباط١٥إىل األمانة حبلول 

 من ٣ من املادة ٩اآلثار القانونية املترتبة على عمل الفريق العامل املخصص عمالً بالفقرة   )أ(  
  بروتوكول كيوتو؛

نطاق ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني أن تصل إليه األطراف املدرجة يف املرفق األول بشكل   )ب(  
إمجايل وبشأن خيارات ختصيص جهد التخفيف املتعلق بذلك، وإسهاماهتا يف اجلهد العاملي املبذول لبلوغ اهلدف 

  .النهائي لالتفاقية

                                                      

)١٢( FCCC/TP/2007/1.  

 مستوى ختفيضات االنبعاثات اليت ينبغي أن حتققها األطراف املدرجة يف املرفق األول جمتمعة،           النظر يف  )١٣(
وتوزيع جهد التخفيف املتصل هبا، واالتفاق بشأن التزاماهتا اإلضافية، مبا يف ذلك وضع التزامات جديدة للتقييد أو اخلفض 

) ب(و) أ(١٧اعاة التحليالت اليت ورد وصفها يف الفقرة        االلتزام، مع مر  ) فترات(الكمي لالنبعاثات، وبشأن طول فترة      
  .(FCCC/KP/AWG/2006/4)بالوثيقة 
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 العامل املخصص إىل األمانة أن جتدول مجيع االجتماعات واألنشطة املكلف هبا الفريق وطلب الفريق  - ٢٤
توكول كيوتو، مع اجتماعات وأنشطة العمليات األخرى ذات الصلة يف إطار االتفاقية وبروما أمكن بالتزامن 

  .استخدام املواردبقصد ضمان الكفاءة يف 

 `١`)ب(١٩ىل األمانة، على النحو املبني يف الفقرات والحظ الفريق العامل املخصص أن طلباته إ  - ٢٥
 أعاله، وكذلك جدولة الدورات `٤`)د(٢١ و`٣`)د(٢١و) ب(٢١ و`٤`)د(١٩ و`٢`)د(١٩و `٣`)ب(١٩و

وأبلغت األمانة . هي طلبات إضافية ومرهونة بتوافر متويل تكميلي)  أعاله٢٠ و١٨انظر الفقرتني (اإلضافية 
  .تكميلياألطراف بطلبات التمويل ال

  .ويرد يف املرفق األول عرض جممل ألنشطة الفريق العامل املخصص  - ٢٦

   مسائل أخرى-  رابعاً
  ) من جدول األعمال٥البند (

  .مل يثر الفريق العامل املخّصص أية مسألة أخرى ومل ينظر فيها  - ٢٧

   التقرير عن أعمال الدورة-  خامساً
  ) من جدول األعمال٦البند (

ديسمرب، يف مشروع / كانون األول١١عامل املخّصص خالل جلسته الثانية املعقودة يف نظر الفريق ال  - ٢٨
. هذا  واعتمد مشروع التقرير(FCCC/KP/AWG/2007/L.3) )١٤(التقرير عن أعمال اجلزء األول من دورته الرابعة

تكمال التقرير عن أعمال وخالل اجللسة نفسها، وبناًء على مقترح مقّدم من الرئيس، أذن الفريق العامل للمقّرر اس
  .الدورة، مبساعدة من األمانة وبإرشاد من الرئيس

   اختتام الدورة-  سادساً
ديسمرب، وجه نائب الرئيس الشكر إىل املندوبني على / كانون األول١٥يف اجللسة الثالثة املعقودة يف   - ٢٩

  . مسامهاهتم وإىل األمانة على ما قدمته من دعم

                                                      

)١٤( FCCC/KP/AWG/2007/L.5.  
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  املرفق األول

 يسترشد به يف استكمال عمل الفريق العامل املخصص بشأن االلتزامات جدول زمين
  اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

 هذه الوثيقةالفقرة املرجعية يف  النشاط الدورة/التاريخ

معلومات وآراء بشأن سبل بلوغ أهداف : بالغ ٢٠٠٨فرباير / شباط١٥
ذلك معلومات عن العواقب احملتملة، التخفيف، مبا يف 

 .البيئية واالقتصادية واالجتماعية واآلثار اجلانبية

 `٢`)ب(١٩

 `١`)د (٩ . املائدة املستديرةاليت غطتهاالبالغات بشأن املواضيع  ٢٠٠٨فرباير / شباط١٥

مذكرة معلومات من األمانة بشأن أحكام بروتوكول   ٢٠٠٨مارس /آذار
األطراف العامل بوصفه كيوتو ومقررات مؤمتر 

اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو املتعلقة 
  .بالوسائل

  `٣`)ب(١٩

  `٣`)د(١٩  .البالغات بشأن القضايا املنهجية ذات الصلة  ٢٠٠٨مارس / آذار٢١
 ١- ٥الفريق العامل املخصص 

أبريل / نيسان- ارس ــم/آذار
٢٠٠٨  

 من `١`)ب(١٧استهالل العمل بشأن الفقرة 
FCCC/KP/AWG/2006/4) الوسائل.(  

حلقة العمل املواضيعية أثناء الدورة بشأن حتليل 
  .الوسائل

  )أ(١٩
  

  `١`)ب(١٩، )أ(١٩

 ٢- ٥الفريق العامل املخصص 
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٢

 من `١`)ب(١٧مواصلة العمل بشأن الفقرة 
FCCC/KP/AWG/2006/4) الوسائل.(  

  .املائدة املستديرة بشأن سبل تعزيز الوسائل
ن ـ م`٢`)ب(١٧رة ـأن الفقـل بشـاستهالل العم

FCCC/KP/AWG/2006/4) القضايا املنهجية.(  
   املنهجيةالقضاياحلقة عمل أثناء الدورة بشأن 

  `١`)ج(١٩
  

  `٢`)د(١٩، `١`)ج(١٩
  `٢`)ج(١٩

  
  `٤`)د(١٩، `٢`)ج(١٩

البالغات عن القضايا قيام األمانة بتجميع وتوليف   ٢٠٠٨يوليه /متوز
  . ومواد ونتائج املائدة املستديرةاملنهجية

  `١`)ب(٢١

ورقة تقنية عن املسائل قيـام األمانـة بإعـداد   ٢٠٠٨يوليه /متوز
ن ــ م`٢` و`١`)ب(١٧رتني ــة بالفقــاملتصل

FCCC/KP/AWG/2006/4.  

  `٢`)ب(٢١

 ١- ٦الفريق العامل املخصص 
/  أيلول- س ــأغسط/آب

  ٢٠٠٨سبتمرب 

 احملتملة البيئية واالقتصادية استهالل النظر يف العواقب
  .واالجتماعية مبا يف ذلك اآلثار اجلانبية
 `٢` و`١`)ب(١٧اعتماد االستنتاجات بشأن الفقرتني 

  )الوسائل (FCCC/KP/AWG/2006/4من 

  `١`)أ(٢١
  

  `٢`)أ(٢١
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البالغات عن املعلومات اإلضافية املستكملة بشأن الفقرتني   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٥
 وعن FCCC/KP/AWG/2006/4 من `٢` و`١`)أ(١٧
   ختفيضات االنبعاثاتنطاق

  `١`)د(٢١

أكتوبر /رين األولــ تش٣
٢٠٠٨  

  `٢`)د(٢١  .٢٠٠٩البالغات عن األنشطة اإلضافية لعام 

حتديث الورقة التقنية بشأن العوامل واملؤشرات املتصلة   ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
  .بالتخفيض احملتمل

  `٣`)د(٢١

 ٢- ٦ل املخصص الفريق العام
 /ون األولــ كان١٢- ١

  ٢٠٠٨ديسمرب 

مواصلة واعتماد االستنتاجات بشأن العواقب احملتملة 
البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار 

  .اجلانبية
 `١`)أ(١٧الرجوع إىل االستنتاجات بشأن الفقرتني 

إمكانات  (FCCC/KP/AWG/2006/4 من `٢`و
  ).التخفيف ونطاقاته

  .حلقة العمل أثناء الدورة بشأن إمكانات التخفيف
  .٢٠٠٩النظر يف برنامج العمل لعام 

استهالل النظر يف نطاق ختفيضات االنبعاثات الذي 
  . بلوغه األطراف املدرجة يف املرفق األولعلىيتعني 

  `١`)ج(٢١
  
  
  `٢`)ج(٢١
  
  
  `٤`)د(٢١، `٢`)ج(٢١
  `٣`)ج(٢١
  `٤`)ج(٢١

  )أ(٢٣  .بالغات عن اآلثار القانونيةال  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٥
البالغات عن نطاق ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني   ٢٠٠٩فرباير / شباط١٥

  .بلوغه من األطراف املدرجة يف املرفق األول
  )ب(٢٣

 ٨ و٧الفريق العامل املخصص 
)٢٠٠٩(  

من ) ج(١٧اعتماد االستنتاجات بشأن الفقرة 
FCCC/KP/AWG/2006/4) ى من  أخرالتزامات

  ). املدرجة يف املرفق األولاألطراف
اعتماد االستنتاجات بشأن اآلثار القانونية املترتبة على 

  .عمل الفريق العامل املخصص
 االلتزامات املقررات ذات الصلة عن مشاريعإحالة 

األخرى، املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه 
 يف دورته اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  .امسةاخل

  )أ(٢٢
  
  
  )ب(٢٢

  
  )ج(٢٢

تشري إىل اجلزء الثاين من الدورة " ٢- ٥"تشري إىل اجلزء األول من الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص، و" ١- ٥"  :مالحظة
  .تشري إىل الدورة السادسة املستأنفة" ٢- ٦"تشري إىل اجلزء األول من الدورة السادسة، و" ١- ٦"اخلامسة املستأنفة، و
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  فق الثايناملر

الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات 
بروتوكول  ة يف املرفق األول مبوجبـة لألطراف املدرجـاإلضافي

  كيوتو عن أعمال دورته الرابعة املستأنفة
  الوثائق املعّدة للدورة

FCCC/KP/AWG/2007/3  التنفيذيمذكرة من األمني . جدول األعمال املؤقت وشروحه 
FCCC/KP/AWG/2007/Misc.3         مذكرات . آراء بشأن جدول زمين ُيسترشد به الستكمال العمل

  مقدمة من األطراف
FCCC/KP/AWG/2007/Misc.6 and Add.1            آراء إضافية عن وضع جدول زمين يسترشد به الستكمال عمل

الفريق العامل املخصص بشأن  االلتزامات اإلضافية لألطـراف         
بالغـات  .  يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو       املدرجة

  مقدمة من األطراف 
FCCC/KP/AWG/2007/L.5 

 
مشروع تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية          

لألطراف املدرجـة فـي املرفــق األول مبوجـب بروتوكـول          
  ه الرابعةكيوتـوعن اجلزء الثاين من دورت

FCCC/KP/AWG/2007/L.6 

 

استعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد اجلـدول الـزمين           
  .مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. للدورات املقبلة

FCCC/KP/AWG/2007/L.6/Rev.1 
 

 

عمل وحتديد اجلـدول الـزمين      استعراض برنامج العمل وأساليب ال     
  مشروع استنتاجات ُمقترح من الرئيس. للدورات املقبلة

  وثائق أخرى معروضة على الدورة  
FCCC/KP/AWG/2007/4   تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية

لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن 
ل من دورته الرابعة املعقودة يف فيينا يف الفترة أعمال اجلزء األو

 ٢٠٠٧ أغسطس/ آب٣١ إىل ٢٧من 
FCCC/KP/AWG/2006/4   تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية

لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن 
عقودة يف نريويب يف الفترة أعمال دورته الثانية امل

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٦من 
 ـ ـ ـ ـ ـ

 


