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(A)     GE.08-71439    111208    111208 

  الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف مؤمتر
  رفق األول مبوجب بروتوكول كيوتويف امل املدرجة    

  ادسة الدورة الس
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١، وبوزنان، ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧- ٢١أكرا، 

   من جدول األعمال٨البند 
  ٢٠٠٩برنامج العمل لعام 

  ٢٠٠٩برنامج العمل لعام 
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 األول مبوجـب    أشار الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق             - ١
، على أن تكون إحدى مهامه      الرابعة املستأنفة  أنه كان قد اتفق، يف دورته        ىلإ) الفريق العامل (بروتوكول كيوتو   

 أن حييل إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو نتائج أعمال الفريق ٢٠٠٩لعام 
 ٩ عمالً بـالفقرة     ،لألطراف املدرجة يف املرفق األول    بالنسبة   الالحقة   العامل بشأن النظر يف االلتزامات للفترات     

  . )١( لكي ينظر فيها يف دورته اخلامسة بغية اعتمادها، من بروتوكول كيوتو٣املادة  من

  : وهي،٢٠٠٩ لعام وأكد الفريق العامل أن أربع فترات دورات مزمعة حالياً  - ٢

  أبريل يف بون، أملانيا؛/ نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩: الدورة السابعة  )أ(  

 الثالثني لكل مـن اهليئـة الفرعيـة         ةيونيه، بالتزامن مع الدور   / حزيران ١٢- ١: الدورة الثامنة   )ب(  
  للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، يف بون؛

                                                      

)١( FCCC/KP/AWG/2007/5 ٢٢، الفقرة)ج.(  
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  ؛)٢(سبتمرب يف موعد ومكان حيددان الحقاً/أيلول -  أغسطس/آب: الدورة التاسعة  )ج(  

تزامن مـع الـدورة      ب ديسمرب،/ كانون األول  ١١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠: الدورة العاشرة   )د(  
  .ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بكوبنهاغن، الدامنركاخلامسة مل

. عمله متشياً مع برنامج ٢٠٠٩، دورة إضافية يف عام ريق العامل أنه سيعقد، مىت اقتضت احلاجةوقرر الف  - ٣
دولة مجيع االجتماعات واألنشطة يف إطار الفريق العامل بالتزامن مع          القيام، قدر املستطاع، جب   وطلب من األمانة    

 االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، بغية ضـمان          يف إطار  اجتماعات وأنشطة العمليات األخرى ذات الصلة     
  . )٣(الكفاءة يف استخدام املوارد

 سينـسِّق العامل تأكيد أن إجناز برنامج عمله سيتم أساساً من خالل عمل األطراف، وأنه              عاد الفريق   أو  - ٤
اهليئات والعمليات األخرى يف إطار االتفاقية وسيستند إىل النتائج ذات الصلة احملـرزة يف هـذه                عمل  عمله مع   

تو امللحق هبا، بغية تفادي اهليئات والعمليات والعمل اجلاري فيها مبوجب االتفاقية، وبشكل خاص بروتوكول كيو
واتفق الفريق العامل على توخي هنج متماسك بني االتفاقية وبروتوكول كيوتو فيما يتصل             . االزدواجية يف العمل  

  .بالتزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول

ـ                  - ٥ ، ٢٠٠٩ام  وأشار الفريق العامل إىل طابع برنامج عمله املتكرر فخلص أن برنامج عمله سوف يركز، يف ع
ويف هذا السياق،   . على االتفاق على االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو            

  : املسائل التاليةبشأنسلم باحلاجة إىل العمل 

  النظر يف جدول خفض االنبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول إمجاالً؛  )أ(  

   ؛٤النظر يف إسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول، بشكل فردي أو مجاعي، مبا يتفق مع املادة   )ب(  

املسائل األخرى الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل، مع املراعاة الالزمة لتحسني السالمة البيئيـة                )ج(  
  :لربوتوكول كيوتو، مبا يف ذلك

  االلتزام؛) فترات(مدة فترة   ‘١‘

  ، مبا يشمل كيفية التعبري عن سنة األساس؛كّماًحتديد أهداف خفض االنبعاثات واحلد منها كيفية   ‘٢‘

لألطراف املدرجة يف املرفق األول، مبا يف ذلك العوامل واملؤشـرات           إمكانات التخفيف بالنسبة      ‘٣‘
  اليت تشكل أساسها؛

  ئمة على مشاريع؛إدخال حتسينات على االجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القا  ‘٤‘
                                                      

)٢( FCCC/SBI/2008/8 ١٣٦، الفقرة.  
 .يف حالة عقد دورة إضافية قد حيتاج األمر إىل إعادة ترقيم الدورات وفقاً لذلك )٣(
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التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية ملعاجلة استخدام األراضي والتغيري يف استخدام             ‘٥‘
   يف فترة االلتزام الثانية؛واحلراجةاألراضي 

  تغطية غازات الدفيئة، والقطاعات، وفئات املصادر؛   ‘٦‘

ن لالنبعاثات البشرية املـصدر حبـسب       شتركة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربو     املقاييس  امل  ‘٧‘
  ؛)باملقاييس املشتركة "ويشار إليها فيما بعد(املصادر وإزالة الغازات باملصارف 

   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ٩املسائل القانونية املنبثقة عن واليته عمالً بالفقرة   ‘٨‘

ة واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعيـة،      النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادي        ‘٩‘
اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجـة             

  ؛)ويشار إليها فيما بعد باآلثار احملتملة(املرفق األول   يف

  تباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية؛االُنهج املمكن   ‘١٠‘

ليت ميكن هبا لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم ُنهج احلد مـن انبعاثـات                الكيفية ا   ‘١١‘
ووقود  الطريان    وقود ريال والناشئة عن  نت لربوتوكول مو  غري اخلاضعة غازات الدفيئة أو خفضها     

 ٢ من املادة ٢الصهاريج، كوسيلة لتحقيق أهدافها يف جمال خفض االنبعاثات، مع مراعاة الفقرة 
  ؛وكول كيوتومن بروت

  .حتليل اجلهود واإلجنازات حىت اآلن، مبا يف ذلك خالل فترة االلتزام األوىل  ‘١٢‘

أعاله، ) ج(٥أعاله، والعناصر ذات الصلة من الفقرة       ) ب(و) أ(٥فيما يتعلق باملسائل احملددة يف الفقرة         - ٦
  :قام الفريق العامل املخصص مبا يلي

، بآرائها بشأن هذه املسائل، من أجل ٢٠٠٩فرباير / شباط١٥ بلقدعا األطراف إىل مد األمانة،   )أ(  
   لكي ينظر فيها الفريق العامل يف دورته السابعة؛متفرقاتقيام األمانة بتجميعها يف وثيقة 

طلب إىل األمانة القيام، بتوجيه من رئيسه، بتنظيم حلقة عمل حول هذه املسائل قبل دورتـه                  )ب(  
 ة ودعوة األطراف واملنظمات الدولية إىل عرض نتائج التحاليل التقنية ذات الصلة يف حلقالسابعة أو أثناء انعقادها،

  العمل هذه؛

، ٢٠٠٩شجع األطراف على تبادل املعلومات ذات الصلة خبصوص عناصر عمل الفريق يف عام                )ج(  
  .األطراف  تضيفها إىل األمانة واستخدام حلقات العمل اليت تس توجَّهمبا يف ذلك من خالل إسهامات طوعية

  :أعاله، قام الفريق العامل مبا يلي‘ ٤‘)ج(٥املسألة احملددة يف الفقرة ب وفيما يتعلق  - ٧
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مبواصلة مداوالتـه    معمقة يف دورته السابعة،      إجراءات، مبا يف ذلك من خالل        على القيام  اتفق  )أ(  
ائمة على املشاريع احملددة يف املرفقني      الجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات الق     خبصوص التحسينات املمكنة ل   

، مع التركيز على تلك املشار إليها يف املرفـق األول           )٤(األول والثاين للتقرير عن اجلزء األول من دورته السادسة        
   املرفق الثاين؛ يف ما ورد منها يفوتفادي االزدواجية يف العمل لدى نظره 

 زيـادة تفـصيل      طلب من رئيـسه،    أعاله،) أ(٧قصد تيسري املشاورات املشار إليها يف الفقرة          )ب(  
الجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على مـشاريع باالسـتناد إىل الوثيقـة              ل ةتحسينات املمكن ال

FCCC/KP/AWG/2008/INF.3  تـائج هـذا العمـل    أدناه، وإتاحة ن) ج(٧ واإلسهامات املشار إليها يف الفقرة
  األطراف قبل انعقاد دورته السابعة؛  إىل

، باملزيد من اإلسهامات حول كيفيـة    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦دعا األطراف إىل مد األمانة، قبل         )ج(  
إدخال التحسينات املمكنة على االجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع، وفق ما هو مبّين 

ــرفقني  ــاينيف امل ــةاألول والث ــة  FCCC/KP/AWG/2008/5  للوثيق ــاين للوثيق ــرفقني األول والث  وامل
FCCC/KP/AWG/2008/INF.3 .             وطلب الفريق العامل من األمانة جتميع هذه اإلسهامات يف وثيقة متفرقـات

  .ينظر فيها الفريق العامل يف دورته السابعة  لكي

  :أعاله، قام الفريق العامل مبا يلي‘ ٥‘)ج(٥فيما يتعلق باملسألة احملددة يف الفقرة   - ٨

اتفق على القيام، مبا يف ذلك من خالل مشاورات معمقة يف دورته السابعة، مبواصلة مداوالتـه                  )أ(  
حول كيفية التطرق للتعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية ملعاجلة استخدام األراضي والتغيري يف استخدام 

  أمكن ذلك عملياً؛األراضي واحلراجة، مىت 

 تفـصيل ، بتقدمي آرائها ومقترحاهتا ملزيد ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٥دعا األطراف إىل القيام، قبل        )ب(  
 واملرفق الرابـع    )٥(اخليارات والعناصر واملسائل الواردة يف املرفق الثالث لتقرير الفريق العامل يف دورته السادسة            

، مبا يف ذلك وجهات نظرها حول كيفية معاجلة هذه املقترحات )٦(ستأنفةلتقرير الفريق العامل يف دورته اخلامسة امل
  للمسائل الشاملة، لكي جتمعها األمانة يف وثيقة متفرقات؛

 للمقررأعاله، طلب من رئيسه أن يقوم، مراعاة        ) أ(٨قصد تيسري املشاورات املشار إليها يف الفقرة          )ج(  
سائل الواردة يف املرفق الثالث لتقرير الفريق العامل يف دورته الـسادسة،            ، بتفصيل اخليارات والعناصر وامل    ١- م أإ /١٦

 ،)٧(واملرفق الرابع لتقرير دورته اخلامسة املستأنفة، واملعلومات املقدمة إىل األمانة على أساس طـوعي وغـري رمسـي                 
  .عامل يف دورته السابعةأعاله، لكي ينظر فيها الفريق ال) ب(٧معلومات أخرى تقدمها األطراف وفقاً للفقرة   وأية

                                                      

)٤( FCCC/KP/AWG/2008/5.  
)٥( FCCC/KP/AWG/2008/5. 

)٦( FCCC/KP/AWG/2008/3.  
 .<http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php>: ت على الشبكة على املوقع التايلترد هذه املعلوما )٧(
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. أعاله يف دورته السابعة   ‘ ٧‘و‘ ٦‘)ج(٥واتفق الفريق العامل على مزيد حبث املسائل احملددة يف الفقرة             - ٩
، FCCC/KP/AWG/2008/5وسيشمل ذلك النظر يف املعلومات التقنية عـن الغـازات املدرجـة يف الوثيقـة                

  . من تلك الوثيقة٣٥لفقرة ، مع مراعاة اجلوانب املشار إليها يف ا٣٤  الفقرة

أعاله، أشار الفريق العامل إىل طلبه احلصول من األطراف ‘ ٨‘)ج(٥فيما يتعلق باملسألة احملددة يف الفقرة   - ١٠
 بشأن املضاعفات القانونية الناشئة عن عمل الفريـق العامـل           ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٥على وجهات نظرها قبل     

  .للنظر فيها يف الدورة السابعة )٨(من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ٩املخصص وفقاً للفقرة 

  :أعاله، قام الفريق العامل مبا يلي‘ ٩‘)ج(٥فيما يتعلق باملسألة احملددة يف الفقرة   - ١١

  ، بوجهات نظرها حول اآلثار احملتملة؛٢٠٠٩فرباير / شباط١٥دعا األطراف إىل مد األمانة، قبل   )أ(  

يف دورته السابعة وبتوجيه من رئيسه، بتنظيم حلقة عمل أثناء الـدورة   طلب إىل األمانة القيام،       )ب(  
  .بشأن اآلثار احملتملة

 بآرائها حول مجيع املـسائل      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٥ودعا الفريق العامل األطراف إىل مد األمانة، قبل           - ١٢
  . أعاله، لتجميعها يف وثيقة متفرقات) ج(٥األخرى احملددة يف الفقرة 

 ٩الفريق العامل من رئيسه إعداد مذكرة حول العناصر املمكنة إلدخال تعديالت، عمالً بالفقرة              وطلب    - ١٣
 من بروتوكول كيوتو، لكي ينظر فيها يف دورته السابعة، بغية ضمان إحالة األمانة لنـصوص أيـة                  ٣من املادة   

 للتعديالت، بغية اعتماد مـؤمتر  تعديالت مقترحة إىل األطراف يف أجل ال يتعدى ستة أشهر قبل االعتماد املقترح 
  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف هلذه التعديالت يف دورته اخلامسة

 ٥وطلب الفريق العامل من رئيسه إعداد مذكرة عن العناصر املمكنة لنص يتعلق باملسائل احملددة يف الفقرة                   - ١٤
 أعاله لكي ينظر فيها يف دورته السابعة، بغيـة          ٨ و ٧تني   بالفقر أعاله، مع مراعاة املذكرات اليت يتم إعدادها عمالً       

 لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع           ٢٠٠٩يونيه  /وضع نص حول هذه املسائل قبل حزيران      
  .األطراف يف دورته اخلامسة

أعـاله   ١٤ و ١٣واتفق الفريق العامل املخصص على أن يتم النظر يف النصوص املعّدة عمال بـالفقرتني                 - ١٥
  . وطابع برنامج عمله املتكرريتفق  مبا

 أعاله، سـوف    ١٥ و ١٤ و ١٣والفريق العامل، إذ يالحظ طابع برنامج عمله املتكرر ومراعاة للفقرات             - ١٦
  :يسعى أيضاً إىل القيام ما يلي

وصل أعاله والت ) أ(٥اعتماد استنتاجات بشأن املسألة املشار إليها يف الفقرة         : يف دورته السابعة    )أ(  
   أعاله، ١٤إىل استنتاج حول مشروع نص تعديل يراعي الوثائق املشار إليها يف الفقرة 

                                                      

)٨( F2CCC/KP/AWG/2007/5 ٢٣، الفقرة)أ.( 
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أعـاله والنظـر    ) ب(٥اعتماد استنتاجات حول املسألة املشار إليها يف الفقـرة          : يف دورته الثامنة    )ب(  
  اريع مقررات أو مشاريع تعديالت؛املسائل املتعلقة بالوسائل واآلثار املمكنة واملقاييس املشتركة، فضالً عن أية مش  يف

يتعلق   النظر يف املسائل ذات الصلة بالقواعد والطرائق إلدخال حتسينات ممكنة فيما    : يف دورته التاسعة    )ج(  
   من جدول أعمال دورته السادسة، فضال عن أية مشاريع مقررات أو مشاريع تعديالت؛٥ و٤ و٣بالبنود 

سائل ذات الصلة بالقواعد والطرائق إلدخال حتسينات ممكنة فيما         النظر يف امل  : يف دورته العاشرة    )د(  
 ٧ مشروع نص بشأن البند      النظر يف  من جدول أعمال دورته السادسة، فضالً عن مزيد          ٥ و ٤ و ٣يتعلق بالبنود   

  .من جدول األعمال وأية مشاريع مقررات أو مشاريع تعديالت

 -  -  -  -  - 


