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  )تابع( احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  مقترحات مقدمة من األطراف بشأن املسائل املبينة يف برنامج عمل              
  ضـافية  الفريق العامل املخصص املعين بـالنظر يف االلتزامـات اإل             
  ٤  ٢٣ -  ٨  . . . . . . لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو     

  النظر يف املعلومات املتعلقة باآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبـا يف        - رابعاً 
  ذلك اآلثار التبعية اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري             
  ٨  ٣٠- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . راف املدرجة يف املرفق األول واملنهجيات املتاحة لألط  
  ) من جدول األعمال٤البند (  

  ٩  ٣٥- ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل أخرى  - خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (  
  ١٠  ٣٦     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقرير املتعلق بالدورة  -  سادساً

  ) من جدول األعمال٦البند (  
    ٣٧     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة   - سابعاً 

  املرفقات
  املرفق

I.  [Text on potential consequences for further consideration by the Ad Hoc 
Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto              

Protocol at its informal meeting to be held on 10–14 August 2009                . . . . . . . . . . . . . .  ١١  

  على الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامـات اإلضـافية           الوثائق املعروضة     - الثاين 
  ١٥  . . . . . . . . لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة   
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   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

 املرفـق لتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف      ُعقدت الدورة الثامنة للفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف اال           -١
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ إىل ١ يف الفترة من ، يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا،األول مبوجب بروتوكول كيوتو

وافتتح الدورة رئيس الفريق العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف            - ٢
 .الذي رحب جبميع األطراف واملراقبني) أنتيغوا وبربودا (آش مبوجب بروتوكول كيوتو، السيد جون املرفق األول

  .بوصفه نائباً لرئيس الفريق) النرويج(لد دوفالند اكما رحب بالسيد هار

   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

   إقرار جدول األعمال- ألف 
  )عمالمن جدول األ) أ(٢البند (

يونيه، نظر الفريق العامل املخصص يف مذكرة األمني التنفيـذي          / حزيران ١يف اجللسة األوىل املعقودة يف        - ٣
  .(FCCC/KP/AWG/2009/6)املؤقت وشروحه  اليت تتضمن جدول األعمال

  :قر جدول األعمال على النحو التايلويف اجللسة نفسها، أُ  - ٤

  .افتتاح الدورة  - ١  

  :نظيميةاملسائل الت  - ٢  

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(      
  .الدورة تنظيم أعمال  )ب(      

  :النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو  - ٣  

   منه؛٣ من املادة ٩اقتراح إدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة   )أ(    
اف بشأن املسائل املبينة يف برنامج عمـل الفريـق           مقدمة من األطر   مقترحات  )ب(    

العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب 
  .بروتوكول كيوتو

النظر يف املعلومات املتعلقة باآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية،               - ٤
كن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة           اليت مي 

  .يف املرفق األول
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  .مسائل أخرى  - ٥  

  .التقرير املتعلق بالدورة  - ٦  

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

واقترح . يونيه/ حزيران ١ىل املعقودة يف    نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند الفرعي يف جلسته األو            - ٥
ووافق الفريق العامل املخصص على الشروع يف    . من جدول األعمال معاً   ) ب(٣و) أ(٣النظر يف البندين الفرعيني     
  .العمل وفقاً هلذا االقتراح

اف على أن حييل إىل مؤمتر األطـر       )١(إىل أن الفريق كان قد وافق      الفريق العامل املخصص     رئيسوأشار    - ٦
أن حييل نص و ،العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة نتائج عمله بغية اعتمادها

 رغبـت   إذا ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧ األطراف يف موعد أقصاه      إىلالتعديالت املقترحة على بروتوكول كيوتو      
. ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     األطراف يف اعتماد أي من هذه التعديالت يف الدورة اخلامسة مل          

على اعتماد االستنتاجات بشأن إسهامات األطراف املدرجـة يف          )٢(وافقكما الحظ أن الفريق العامل املخصص       
 االنبعاثات الذي جيب أن حتققه األطراف املدرجـة يف  حجم ختفيضات بشكل فردي أو مجاعي، يف    ،املرفق األول 

  . من بروتوكول كيوتو٤ مبا يتفق مع املادة املرفق األول إمجاالً،

 والصني، وآخر باسم حتالف     ٧٧ل  منهم ممثل حتدث باسم جمموعة ا      ، طرفاً ٢٦ ممثلون عن وأدىل ببيانات     - ٧
الدول اجلزرية الصغرية، وآخر باسم اجملموعة اجلامعة، وآخر باسم اجملموعة األفريقية، وممثـل باسـم اجلماعـة                 

  .ضاء فيها، وآخر باسم أقل البلدان منواًاألوروبية والدول األع

النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف  - ثالثاً 
  املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال٣البند (

   منه٣ من املادة ٩دخال تعديالت على بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة إاقتراح 
  )من جدول األعمال) أ(٣البند (

  مقدمة من األطراف بشأن املسائل املبينة يف برنامج عمل الفريقمقترحات
  العامل املخصص املعين بالنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة

  يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

                                                      

)١( FCCC/KP/AWG/2007/5 ٢٢، الفقرة)ج.( 

)٢( FCCC/KP/AWG/2007/8 ٦٠، الفقرة)ب.( 
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  املداوالت - ١

يونيـه،  / حزيران ١ين الفرعيني يف جلسته األوىل املعقودة يف        نظر الفريق العامل املخصص يف هذين البند        - ٨
 FCCC/KP/AWG/2009/5 وكـان معروضـاً عليـه الوثـائق       . يونيه/ حزيران ١٢وجلسته الثانية املعقودة يف     

 Add.1 و  FCCC/KP/AWG/2009/Misc.8 و  FCCC/KP/AWG/2009/8 و  FCCC/KP/AWG/2009/7و
 FCCC/KP/AWG/2009/Misc.11 و FCCC/KP/AWG/2009/Misc.10 و Add.1-2 و FCCC/KP/AWG/2009/Misc.9و
  .FCCC/KP/AWG/2008/8 وAdd.1و

ويف جلسته األوىل، وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر الفريق العامل املخصص إنشاء ثالثة أفرقة اتصال للنظر يف                    -٩
  :املسائل التالية

امل املخـصص عـن دورتـه الـسادسة     من تقرير الفريق الع) ب(و) أ(٤٩مسائل ُحددت يف الفقرة    )أ(  
  ؛)النمسا(والسيدة غريترود فوالنسكي ) غرينادا(، برئاسة مشتركة من السيد ليون شارلز )٣(املستأنفة

من تقرير الفريق عن دورته السادسة املستأنفة، برئاسة        ) ج(٤٩مسائل أخرى ُحددت يف الفقرة        )ب(  
  السيد دوفالند؛

والسيد غريهارد ) وب أفريقياجن(مشتركة من السيدة سانديا دي فيت املسائل القانونية، برئاسة   )ج(  
  ).النمسا(ل لويب

أن يعد اقتراحـاً   )٤(وذكَّر الرئيس الوفود بأن الفريق العامل املخصص يف دورته السابعة كان قد طلب إىل رئيسه            -١٠
عداد نص بشأن مسائل أخرى     ، فضالً عن إ   ٣ من مادته    ٩بإجراء تعديالت على بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة        

  FCCC/KP/AWG/2009/7 يف الوثيقتنيويرد هذان االقتراحان. السادسة املستأنفةدورته ب املتعلقوردت يف التقرير 
كما طولبت أفرقة االتصال باستخدام النصني كأساس لعملها، بغية حتقيـق           .  على التوايل  FCCC/KP/AWG/2009/8و

  .يارات الواردة فيهمااالتساق ومواصلة تطوير وحتسني اخل

 بتغري املناخ الفريق العامل املخصص بنتائج ة املعنية الدولية احلكومياهليئةويف اجللسة األوىل، أبلغ ممثل عن   - ١١
 الذي خصص لعلم القياسات البديلة واملعقود يف أوسلو بالنرويج يف الفترة            ة الدولي ة احلكومي اهليئةاجتماع خرباء   

كما مت اإلدالء ببيان باسم كـل مـن         . وأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف    . ٢٠٠٩رس  ما/ آذار ٢٠ إىل   ١٨من  
  .املنظمات غري احلكومية البيئية واملنظمات غري احلكومية لقطاعي األعمال والصناعة

.  تقريراً عن عمل أفرقتـهم   أعاله ٩   أفرقة االتصال املشار إليها يف الفقرة      رؤساءويف اجللسة الثانية، قدم       - ١٢
ا م االتصال املشار إليه   فريقي عن عمل    الصادرةرى اطالع الفريق العامل املخصص على الورقات غري الرمسية          وج

                                                      

)٣( FCCC/KP/AWG/2008/8. 

)٤( FCCC/KP/AWG/2009/5 ٧٤، الفقرة)ب(و) أ.( 
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ومت اإلدالء ببيانات باسم املنظمات غري احلكومية البيئية واملنظمات غري احلكومية . أعاله) ب(٩و) أ(٩ تنييف الفقر
  . ائية واجلنسانيةلقطاعي األعمال والصناعة واملنظمات غري احلكومية النس

ها اويف اجللسة الثانية كذلك، أبلغ رئيس الفريق العامل املخصص الوفود باملشاورات غري الرمسية اليت أجر  - ١٣
إلعداد مشروع استنتاجات يف إطار هذين البندين من جدول األعمال، آخذاً يف االعتبارات اإلسهامات اليت قدمها 

ونظر الفريق العامل . أعاله) ب(٩و) أ(٩ا يف الفقرة م االتصال املشار إليهقيلفريله الرئيس والرئيسان املشاركان 
  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدها )٥(املخصص يف االستنتاجات

  االستنتاجات - ٢

قام الفريق العامل املخصص، وفقاً لربنامج عمله واستنتاجاته املعتمدة يف دورته السادسة املستأنفة ودورته   - ١٤
  :بالنظر يف ما يليالسابعة، 

  ؛إمجاالًحجم ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول   )أ(  
 من بروتوكـول    ٤، متشياً مع املادة     منفردة أو جمتمعة  إسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول،         )ب(  

  .طراف املدرجة يف املرفق األول بصورة إمجالية االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه األحجم ختفيضاتكيوتو، يف 

من تقريره عـن دورتـه      ) ج(٤٩ونظر الفريق العامل املخصص أيضاً يف مسائل أخرى حمددة يف الفقرة              - ١٥
  .السادسة املستأنفة

  : كما يلي)٦(وأحاط الفريق العامل املخصص علماً باآلراء واالقتراحات املقدمة من األطراف  - ١٦

 على بروتوكول كيوتو عمالً      يراد إدخاهلا   تعديالت مبقترحالقتراحات األخرى املتعلقة    اآلراء وا   )أ(  
  ؛FCCC/KP/AWG/2008/8 منه، ونص بشأن املسائل األخرى املبينة يف الوثيقة ٣ من املادة ٩بالفقرة 

  ع؛آراء بشأن التحسينات املمكنة يف جمال االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاري  )ب(  
آراء بشأن نطاق غازات الدفيئة، والقطاعات وفئات املصادر، والقياسات العامة والنهج الـيت               )ج(  

  ميكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية ومسائل أخرى؛
آراء بشأن اخليارات واالقتراحات املتعلقة بتناول التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية   )د(  

  .لة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةملعاجلة مسأ

ــالوثيقتني       - ١٧ ــاً ب ــصص علم ــل املخ ــق العام ــاط الفري ــا أح  FCCC/KP/AWG/2009/7كم
 على بروتوكول كيوتو     يراد إدخاهلا  تعديالتب مقترحاً اللتني تتضمنان على التوايل      FCCC/KP/AWG/2009/8و

                                                      

 .FCCC/KP/AWG/2009/L.10اعتمدت بوصفها الوثيقة   )٥(

)٦( FCCC/KP/AWG/2009/Misc.8  وAdd.1  وFCCC/KP/AWG/2009/Misc.9  وAdd.1-2 و FCCC/KP/ 
)٧( AWG/2009/Misc.10و FCCC/KP/AWG/2009/Misc.11و Add.1و FCCC/KP/AWG/2009/Misc.13و Add.1. 
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 مـن الوثيقــة  ٤٩ يتعلـق باملـسائل املبينـة يف الفقـرة      منـه، ونــصاً ٣ مـن املـادة   ٩عمـالً بـالفقرة   
FCCC/KP/AWG/2008/8.  

  ورحب الفريق العامل املخصص بتبادل اآلراء فيما بني األطـراف بـشأن املـسائل املـشار إليهـا يف                     - ١٨
د يف  هذه املسائل يف اجتماعه غري الرمسي الذي سيعقمناقشةووافق الفريق على مواصلة .  أعاله١٥ و١٤الفقرتني 

  .٢٠٠٩أغسطس / آب١٤ إىل ١٠الفترة من 

تيسري املفاوضات فيمـا بـني      لودعا الفريق العامل املخصص رئيسه إىل أن يعد، على مسؤوليته، وثائق              - ١٩
  :األطراف، استناداً إىل أعمال الفريق العامل املخصص يف دورته الثامنة، وذلك بشأن ما يلي

   منه؛٣ من املادة ٩كيوتو عمالً بالفقرة التعديالت املقترحة على بروتوكول   )أ(  
  التعديالت األخرى املقترحة على بروتوكول كيوتو؛  )ب(  
مـن الوثيقـة    ) ج(٤٩مشاريع مقـررات بـشأن املـسائل األخـرى احملـددة يف الفقـرة                 )ج(  

FCCC/KP/AWG/2008/8.  

  : ه أعال١٩وأقر الفريق العامل املخصص بأن الوثائق املشار إليها يف الفقرة   - ٢٠

   عن اقتراحات األطراف وآرائها ومناقشاهتا بطريقة شاملة؛ستعرب  )أ(  
ال ختل مبضمون نتائج املفاوضات املضطلع هبا يف سياق الفريق العامل املخصص استجابة للمقرر                )ب(  

  ؛١- أإم /١
يـق  ال تعكس وجود توافق آراء فيما بني األطراف بشأن احملتويات احملتملة لنتائج أعمـال الفر                )ج(  

العامل املخصص أو بشأن شكلها أو هيكلها واعتمادها فيما بعد من جانب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 
  األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة؛

ال تشكل نصاً لتعديالت مقترحة على بروتوكول كيوتو يتعني على األمانة إبالغ األطراف بـه                 )د(  
  . من الربوتوكول٢١ من املادة ٣ أو الفقرة ٢٠دة  من املا٢وفقاً للفقرة 

وشجع الفريق العامل املخصص األطراف على أن تتبادل، قبل اجتماعه غري الرمسي الذي سيعقد يف الفترة   - ٢١
، اآلراء بشأن احلاجة احملتملة إىل معلومات وبيانات ترمي إىل تيسري فهـم             ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤ إىل   ١٠من  

ارات املتعلقة مبعاجلة مسألة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة اليت ناقشها            األطراف آلثار اخلي  
ودعا الفريق العامل املخصص األطراف إىل تقدمي املعلومات        . الفريق العامل املخصص ونظر فيها يف دورته الثامنة       

ن تتيح هذه املعلومات علـى املوقـع        ذات الصلة إىل األمانة على أساس طوعي وغري رمسي، وطلب إىل األمانة أ            
  .الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 النظر يف الدورات القادمة يف الوثـائق املـشار إليهـا يف             ضرورةووافق الفريق العامل املخصص على        - ٢٢
  . أعاله متشياً مع الطبيعة التكرارية لربنامج عمله١٩  الفقرة
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 من دوراته ودوراته املـستأنفة،      ةالعامل املخصص إىل رئيسه تنقيح هذه الوثائق لكل دور        وطلب الفريق     - ٢٣
 ويف االجتماع غري الرمسي للفريق العامل املخصص يف         الدوراتاعتماداً على املناقشات فيما بني األطراف يف هذه         

الوثائق املنقحة وأي ورقة    ووافق الفريق العامل املخصص على أن ينظر يف دورته التاسعة يف هذه             . أغسطس/آب
على معلومات أخرى ذات صلة مقدمة من األطراف، وطلب إىل األمانة أن تتيح الوثائق املنقحة قبل ثالثة أسابيع                  

  .من انعقاد دورته التاسعةاألقل 

 النظر يف املعلومات املتعلقة باآلثـار البيئيـة واالقتـصادية           - رابعاً  
بعية، اليت ميكن أن تترتب     واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار الت     

على األدوات والسياسات والتدابري واملنـهجيات املتاحـة        
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول

  ) من جدول األعمال٤البند (

  املداوالت - ١

  يونيـه وجلـسته    / حزيـران  ١نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند يف جلسته األوىل املعقودة يف               - ٢٤
 FCCC/KP/AWG/2009/5وكــان معروضــاً عليــه الوثــائق . يونيــه/ حزيــران١٢ يف الثانيــة املعقــودة

  .FCCC/KP/AWG/2008/8 وFCCC/KP/AWG/2009/Misc.12و

ووافق الفريق العامل املخصص يف جلسته األوىل على إنشاء فريق اتصال للنظر يف هذا البند يـشارك يف                    - ٢٥
  ).فرنسا(نسون والسيد بول واتك) مايل(رئاسته السيد ماما كونايت 

ويف اجللسة الثانية مت اإلدالء ببيان باسم كل من منظمات الشعوب األصلية واملنظمات غـري احلكوميـة               - ٢٦
  .للنقابات العمالية

 ٢٥ويف اجللسة نفسها، قدم رئيسا فريق االتصال تقريراً عن أعمال هذا الفريق املشار إليـه يف الفقـرة              - ٢٧
  .وقام باعتمادها الرئيس اقترحها اليت )٧(خصص يف االستنتاجاتونظر الفريق العامل امل. أعاله

  االستنتاجات - ٢

، اسـتأنف   )٨(وفقاً لربنامج عمل الفريق العامل املخصص واالستنتاجات اليت اعتمدها يف دورته السابعة             - ٢٨
ية احملتملة، مبا يف ذلـك      الفريق العامل املخصص النظر يف املعلومات املتعلقة باآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماع          

اآلثار التبعية اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجـة يف                

                                                      

 .FCCC/KP/AWG/2009/L.12 الوثيقة بوصفهااعتمدت  )٨(

)٩( FCCC/KP/AWG/2009/5 ٥٧- ٥٣، الفقرات. 
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لتقرير عن دورته الـسابعة وإىل      ل، استناداً إىل املرفق السادس      )املشار إليها فيما بعد باآلثار احملتملة     (املرفق األول   
  .)٩(املقدمة من األطراف بشأن هذه املسألةورقات املعلومات 

وأجرى الفريق العامل املخصص تبادالً بناًء لآلراء بشأن اجلوانب املتعلقة باآلثار احملتملة، ونقح املرفـق                 - ٢٩
  .ويرد هذا التنقيح يف املرفق األول هلذه الوثيقة.  أعاله٢٨املشار إليه يف الفقرة 

ى استئناف النظر يف مسألة اآلثار احملتملة يف اجتماع غري رمسي يعقد يف ووافق الفريق العامل املخصص عل  - ٣٠
 أعاله، وعلى أن    ٢٩ على أساس املرفق املنقح املشار إليه يف الفقرة          ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤ إىل   ١٠الفترة من   

فق الفريق  ووا. يطلب إىل رئيسه مواصلة تنقيح املرفق لكي يعكس املدخالت اليت يسهم هبا االجتماع غري الرمسي              
العامل املخصص على النظر يف دورته التاسعة يف املرفق الذي زيد تنقيحه بغية إحالة نتائج أعماله لكي ينظر فيها                   

  .مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة وفقاً لربنامج عمله

   مسائل أخرى- خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

  املداوالت - ١

يونيه ويف جلـسته الثانيـة   / حزيران١نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند يف جلسته األوىل املعقودة يف           - ٣١
ويف اجللسة األوىل اقترح رئيس الفريق العامل املخصص إجراء مشاورات غري رمسية مع             . يونيه/ حزيران ١٢املعقودة يف   

  .أغسطس وترتيبات عمل دورته التاسعة/ع غري الرمسي املقرر عقده يف آباألطراف بشأن ترتيبات عمل االجتما

ونظـر الفريـق العامـل      . ويف اجللسة الثانية، قدم الرئيس تقريراً عن نتائج هذه املشاورات غري الرمسية             - ٣٢
  . وقام باعتمادها )١٠(املخصص يف االستنتاجات اليت اقترحها الرئيس

  االستنتاجات - ٢

 ١٤ إىل ١٠العامل املخصص على أن جيري يف اجتماعـه غـري الرمسـي يف الفتـرة مـن      وافق الفريق     - ٣٣
من جدول أعمال دورته الثامنة، األمـر       ) ب(٣و) أ(٣ ين مناقشات موضوعية بشأن البند    ٢٠٠٩أغسطس  /آب

مها  أعاله ومع مراعاة أية ورقات معلومات أخرى ذات صلة تقـد ١٩الذي تيسره الوثائق املشار إليها يف الفقرة  
 االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه      حجم ختفيضات باحلاجة إىل التوصل إىل استنتاجات بشأن       منه  وإقراراً  . األطراف

 حجم ختفيضات يف  ، منفردة أو جمتمعة،     األطرافهذه  يف املرفق األول فضالً عن إسهام       املدرجة  إمجاالً األطراف   
، طلب الفريق العامل  من بروتوكول كيوتو٤ املادة  متشياً معاالنبعاثات الذي يتعني أن حتققه هذه األطراف إمجاالً

مثلما  تعاجل املسائل ألفرقةاملخصص من رئيسه أن جيري مبساعدة األمانة ترتيبات مماثلة لعقد اجتماعات غري رمسية 

                                                      

)١٠( FCCC/KP/AWG/2009/Misc.12. 

 .FCCC/KP/AWG/2009/L.11اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١١(
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 على هنـج     الدورة الثامنة للفريق العامل املخصص، مع مراعاة احلاجة إىل احلفاظ          حدث مع األفرقة اليت شكلتها    
  .مترابط جيمع بني االتفاقية وبروتوكول كيوتو فيما يتصل بالتزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول

أغـسطس، أن   /وطلب الفريق العامل املخصص من األمانة، عند التحضري لالجتماع غري الرمسي يف آب              - ٣٤
لسماح حبضور منظمـات بـصفة مراقـب،     من اجللسات املفتوحة تيسرياً للشفافية ول    لعقد مزيج جيري ترتيبات   

  .وجلسات مغلقة حتترم الطابع احلكومي الدويل هلذا االجتماع

 إىل أنه سينظر يف دورته التاسعة يف املسائل املتصلة بقواعد وطرائـق             )١١(وأشار الفريق العامل املخصص     - ٣٥
 من جدول أعمال دورته السادسة، فضالً عن أيـة مـشاريع            ٥ و ٤ و ٣التحسينات املمكنة فيما يتصل بالبنود      

  .مقررات أو مشاريع تعديالت

   التقرير املتعلق بالدورة- سادساً 
  ) من جدول األعمال٦البند (

يونيه يف مشروع التقرير املتعلق     / حزيران ١٢ق العامل املخصص، يف جلسته الثانية املعقودة يف         نظر الفري   - ٣٦
ويف اجللسة نفسها، وبناًء على اقتراح الرئيس، أذن الفريق العامل . (FCCC/KP/AWG/2009/L.9)بدورته الثامنة 

  .املخصص للرئيس باستكمال التقرير املتعلق بالدورة مبساعدة األمانة

   اختتام الدورة- اً سابع
يونيه، وجه الرئيس الشكر إىل الوفود على مـا قدمتـه مـن             / حزيران ١٢يف اجللسة الثانية املعقودة يف        - ٣٧

 والصني، وحتدث آخر باسـم      ٧٧ل  طرفاً حتدث أحدهم باسم جمموعة ا      ٢٠وأدىل ببيانات ممثلون عن     . مسامهات
 البلدان منواً وآخر باسم اجملموعة األفريقية، كما حتدث ممثل حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وحتدث ممثل باسم أقل

  .باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

                                                      

)١٢( FCCC/KP/AWG/2008/8 ٦٠، الفقرة)ج.( 
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Annex I 

[ENGLISH ONLY] 
 

[Text on potential consequences for further consideration by the  
Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties  

under the Kyoto Protocol at its  
informal meeting to be held on 10–14 August 2009 

A.  Basis1  

1. The Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto 
Protocol (AWG-KP) reiterated that its work on the consideration of information on potential 
environmental, economic and social consequences, including spillover effects, of tools, policies, measures 
and methodologies available to Annex I Parties (hereinafter referred to as potential consequences) should 
be guided and informed by [Article 4, paragraphs 8, 9 and 10, of the Convention,] Article 2, paragraph 3, 
and Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol and the [best] available scientific, social, 
environmental and economic information. 

B.  Relevant decisions and Articles of the Kyoto Protocol 

2. The AWG-KP noted that according to Article 2, paragraph 3, of the Kyoto Protocol, the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) may take 
further action, as appropriate, to promote the implementation of 

Option 1:  the provisions of that paragraph. 

Option 2:  the commitment of Annex I Parties to minimize adverse social, environmental and economic 
impacts on other Parties of policies and measures implemented in accordance to Article 3 of the Kyoto 
Protocol. 

3.  

Option 1:  The AWG-KP also noted that a framework for this process has already been established 
through decisions 15/CMP.1, 27/CMP.1 and 31/CMP.1. 

Option 2:  According to decision 27/CMP.1, the Compliance Committee shall address questions of 
implementation of Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol regarding potential consequences. 

[The AWG-KP further noted that according to decision 27/CMP.1, the facilitative branch of the 
Compliance Committee is responsible for promoting compliance by Parties with their commitments under 
the Kyoto Protocol, taking into account their common but differentiated responsibilities, and respective 
capacities. 

The AWG-KP noted that one way to facilitate compliance by Annex I Parties with their 
commitments under Article 2, paragraph 3, of the Kyoto Protocol is to enable affected Parties to submit 
questions of implementation of response measures to the facilitative branch of the Compliance 
Committee.] 

__________________________ 

1    Headings have been inserted by the co-chairs for information purposes only and to facilitate the structuring of the 
text. 
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C.  Framing of the work 

4. The AWG-KP reiterated that further work on this issue should build on relevant decisions of the 
Conference of the Parties and of the CMP, and work under way by the other bodies and in other processes 
under the Convention and its Kyoto Protocol, with the aim of maintaining an approach that is coherent 
with other work in the UNFCCC process. 

5. The AWG-KP noted that minimizing the adverse impacts of mitigation actions is a common 
concern of both developing and developed countries.  It reiterated that there could be both positive and 
negative consequences of mitigation actions and agreed that [its work on this issue should focus on 
minimizing negative potential consequences for Parties, especially developing country Parties] [attention 
should be paid to potential negative consequences for developing countries].  The AWG-KP further noted 
that the work on potential consequences will need: 

(a) To support and complement efforts to mitigate climate change; 

(b) To benefit from experiences of Parties and lessons learned; 

(c) [To take into consideration the role of national [climate] policies and measures in terms 
of potential adverse social, environmental and economic impacts on other Parties, 
especially on developing country Parties;] 

(d) [To [balance the consideration of] [consider both] negative and positive potential 
consequences.] 

D.  Vulnerability and ability to respond to the impacts of potential consequences 

6.  

Option 1:  It recognized that potential negative consequences present challenges for all Parties. 

Option 2:  It recognized that although potential negative consequences present challenges for all Parties, 
they will be most severe for developing country Parties, in particular those identified in Article 4, 
paragraph 8, [and] [,] Article 4, paragraph 9, [and Article 4, paragraph 10,] of the Convention. 

Option 3:  It recognized that although potential negative consequences present challenges for all Parties, 
they will be most severe for developing country Parties, in particular for the poorest and most vulnerable 
developing country Parties [that are least capable to address them]. 

E.  Deepening understanding 

7. [[The AWG-KP noted the complexity of this issue, including in the assessment of the 
consequences of tools, policies, measures and methodologies available to Annex I Parties.]  It further 
noted that there [may be challenges] in anticipating, attributing and quantifying potential consequences 
owing to the many economic and social factors and diverse policy objectives involved.  [It also noted that 
the potential consequences [depend on] [will be influenced by] the institutional capacity and regulatory 
framework in non-Annex I Parties][.]] 

{To be further elaborated} 

[and be based on evidence of actual impacts and consequences] [and be based on negative consequences 
that developing country Parties are facing and/or will face]. 
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8.  

Option 1:  This could be achieved through various mechanisms, including regional assessments; a global 
assessment to be carried out by an international organization (such as the Intergovernmental Panel on 
Climate Change); and the regular and systematic provision by all Parties of information that is as 
complete as possible (including in national communications). 

Option 2:  The AWG-KP noted that there is a need to deepen the understanding of potential consequences 
and to improve the availability of evidence of actual impacts.  This could be achieved through various 
[mechanisms] [means], including the regular and systematic provision by all Parties of information that is 
as complete as possible, [in particular] [including] through national communications and the regular 
review of this information. 

Option 3:  The AWG-KP noted that there is a need to deepen the understanding of potential 
consequences, giving priority to negative consequences on developing countries.  This could be achieved 
through various mechanisms, including regional assessments; a global assessment to be carried out by a 
relevant international organization; and the regular and systematic provision by all Parties of information 
that is as complete as possible (including in national communications of Annex I Parties).  

9. [The AWG-KP recognized that work being conducted in other forums, including on technology, 
may have direct benefits for addressing spillover effects.] 

F.  Designing policies and measures 

10. The AWG-KP underlined the need for Annex I Parties [to strive] to design policies and measures 
carefully, in order to minimize the negative potential consequences of mitigation actions.  The AWG-KP 
also emphasized that these policies and measures may also serve to maximize positive potential 
consequences.  [The AWG-KP underlined the need to take into account possible interactions between 
different policies and measures.] 

11.  

Option 1:  [The AWG-KP emphasized that non-Annex I Parties should strive to strengthen their 
institutional capacity and regulatory framework in order to minimize the negative potential consequences 
and maximize potential consequences of mitigation actions by Parties.] 

Option 2:  [The AWG-KP emphasized that Annex I Parties should support non-Annex I Parties in striving 
to strengthen their institutional capacity and regulatory framework in order to minimize the negative 
potential consequences and maximize potential consequences of mitigation actions by Parties.]  

12.  

Option 1:  The AWG-KP agreed to [develop guidelines] [review the existing guidelines contained in 
decision 15/CMP.1] to assist Annex I Parties in their assessment of potential consequences [and agreed to 
further examine possible elements of these guidelines at its xx session]. 

Option 2:  The AWG-KP agreed to review existing guidelines contained in decision 15/CMP.1 on the 
preparation of the information required under Article 7 of the Kyoto Protocol. 

13. [The AWG-KP noted that one way [for Parties] to facilitate the design and selection of mitigation 
actions [by Annex I Parties] is to identify potential consequences [, including by the use of impact 
assessments,] associated with specific tools, policies and measures that are considered or implemented by 
Annex I Parties and then to [take them into account in finalizing these policies and measures] [develop 
ways and means to minimize these consequences [on non-Annex I Parties] [on all Parties].] 
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G.  Implementation 

14. [The AWG-KP noted the need for [a channel] [an expeditious mechanism] through which non-
Annex I Parties could report impacts and consequences from the policies and measures of Annex I Parties 
on non-Annex I Parties [and the need to establish a common space where this exchange of views can take 
place continuously].]  [Non-Annex I Parties shall provide solid information on their specific needs and 
concerns relating to the adverse and beneficial social, environmental and economic impacts arising from 
mitigation actions taken by Parties.  Non-Annex I Parties shall report on impacts of response measures in 
their national communications.  The AWG-KP agreed that the CMP should develop guidelines for non-
Annex I Parties to improve reporting on those impacts.] 

15.  

Option 1:  The AWG-KP recognized that cooperation among Parties on the further development and 
application of technologies could assist in minimizing negative consequences.  It noted the need for 
technology cooperation and transfer to developing countries for the enhancement of capacities of 
developing countries and for finance and risk management tools, including economic diversification, to 
assist developing countries in assessing and dealing with potential consequences.  

{Proposal to distinguish between assessment of consequences, and ways to deal with them} 

Option 2:  The AWG-KP recognized that cooperation among Parties on the further development of 
technologies could assist with regard to potential consequences.  It noted the need for enhancement of 
capacities of developing countries to assess and deal with potential consequences. 

H.  Considerations on any further work 

16. [Parties noted that work on this issue should be consolidated into a single stream with a view to 
avoiding duplication and maintaining a coherent and consistent approach with other work being carried 
out under the UNFCCC process, including through the possible use of joint groups].] 
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  املرفق الثاين

ملعين بـالنظر يف  الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص ا      
  االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب        

  بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة     
  الوثائق املعدة للدورة 

FCCC/KP/AWG/2009/5  تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق
 ٢٩يوتو عن دورته السابعة املعقودة يف بون يف الفترة من           األول مبوجب بروتوكول ك   

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل /آذار

FCCC/KP/AWG/2009/6 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

FCCC/KP/AWG/2009/7           ٣دة   من املـا   ٩مقترح بتعديالت يراد إدخاهلا على بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة .
  مذكرة مقدمة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2009/8          نص بشأن القضايا األخرى املبينة يف الوثيقـةFCCC/KP/AWG/2008/8 .  مـذكرة
  مقدمة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.8  
and Add.1 

Further views and proposals relating to a proposal for amendments to the 

Kyoto Protocol pursuant to its Article 3, paragraph 9, and a text on other 

issues outlined in document FCCC/KP/AWG/2008/8. Submissions from 

Parties 

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.9  
and Add.1 and 2 

Views on possible improvements to emissions trading and the project-based 

mechanisms.  Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.10 Views on the coverage of greenhouse gases, sectors and source categories, 

common metrics, possible approaches targeting sectoral emissions and other 

issues.  Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.11  
and Add.1 

Views on options and proposals for addressing definitions, modalities, rules 

and guidelines for the treatment of land use, land-use change and forestry.  

Submissions from Parties  

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.12 Further views on issues relating to potential consequences. Submissions 

from Parties 

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.13  
and Add.1 

Information on possible quantified emission limitation and reduction 

objectives from Annex I Parties.  Submissions from Parties 
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FCCC/KP/AWG/2009/L.9 لفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة مشروع تقرير ا
  يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته الثامنة 

FCCC/KP/AWG/2009/L.10             النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول
   الرئيسمشروع استنتاجات مقترح من. كيوتو

FCCC/KP/AWG/2009/L.11 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. مسائل أخرى 

FCCC/KP/AWG/2009/L.12             النظر يف املعلومات املتعلقة باآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار
املتاحـة  التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات           

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. لألطراف املدرجة يف املرفق األول

  وثائق أخرى معروضة على الدورة
FCCC/KP/AWG/2008/8             تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق

ستأنفة املعقودة يف بوزنان األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته السادسة امل
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١يف الفترة من 

 -  -  -  -  - 


