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الفـريق العـامل املخصص للنظر يف االلتزامات        
اإلضـافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول       

 مبوجب بروتوكول كيوتو

خصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية     تقريـر الفـريق العامل امل     
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن         
 أعمـال اجلزء األول من دورته الرابعة املعقودة يف فيينا يف الفترة           

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣١ إىل ٢٧                 من 

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 افتتاح الدورة -أوالً 
 ٣ ٣-١  .............................................) من جدول األعمال١البند ( 

 املسائل التنظيمية -ثانياً 
 ٣ ٩-٤  .............................................) من جدول األعمال٢البند ( 

 ٣ ٦-٤  .............................................إقرار جدول األعمال -ألف 

 ٤ ٨-٧  ..............................................تنظيم أعمال الدورة -باء  

 ٤ ٩    .......................................انتخاب أعضاء املكتب -جيم 

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

 ٤ ٢٦-١٠ .............................................) من جدول األعمال٣البند ( 
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

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

 ٧ ٢٧    .............................................) من جدول األعمال٤البند ( 

 مسائل أخرى -خامساً 
 ٨ ٢٨    .............................................) من جدول األعمال٥البند ( 

 التقرير عن أعمال الدورة -سادساً 
 ٨ ٢٩    .............................................) من جدول األعمال٦البند ( 

 ٨ ٣٠    .............................................................اختتام الدورة - سابعاً

 املرفق

جة يف  الوثائق اليت عرضت على الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدر            
 ٩  .....................مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال اجلزء األول من دورته الرابعةاملرفق األول 
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  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

ُعقـد اجلـزء األول من الدورة الرابعة للفريق العامل املخّصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف                 -١
، "أوستريا سنتر فيينا  "، يف مركز    )الفريق العامل املخّصص  (ب بروتوكول كيوتو    املدرجـة يف املرفق األول مبوج     

 .٢٠٠٧أغسطس /  آب٣١ إىل ٢٧الكائن يف فيينا، النمسا، من 

وأدىل فيه ببيانات كل من السيد جوزيف برول، الوزير . وأُقيم حفل ترحييب قبل افتتاح هذه الدورة رمسياً -٢
ت والبيئة وإدارة املياه يف النمسا؛ والسيدة ماريا مادالينا بريتو نيفيس، وزيرة    االحتـادي لشـؤون الزراعة والغابا     

الـزراعة والبيئة يف الرأس األخضر؛ والسيد مونياين موليليكي، وزير املوارد الطبيعية يف ليسوتو؛ والسيد إيفو دو                 
 .ناخبوير، األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري امل

، ورّحب جبميع األطراف    )غرينادا(وافتـتح الدورة رئيس الفريق العامل املخصص، السيد ليون تشارلز            -٣
، بصفتها نائبة رئيس الفريق العامل املخّصص وبالسيد إفرامي )فنلندا(ورّحب أيضاً بالسيدة أويت برغال      . واملراقبني

شارلز إىل أن االجتماع املعقود يف فيينا يتسم بأمهية جوهرية          وأشار السيد ت  . بوصفه املقرر ) زامبيا(مويبيا شيتيما   
بالنسـبة لعملية تغري املناخ الدولية، وصرح بأن نتائج االجتماع تكون مؤشراً قوياً على التقدم املُحرز يف تنفيذ                  

ول فيما يتعلق برنامج عمل الفريق العامل املخصص وعلى زمام القيادة اليت تتقلدها األطراف املدرجة يف املرفق األ 
 .خبفض انبعاثات غازات الدفيئة

  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

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

أغسطس، يف مذكرة مقّدمة من     / آب ٢٧نظر الفريق العامل املخّصص، خالل جلسته األوىل املعقودة يف           -٤
 .(FCCC/KP/AWG/2007/3)ي حتتوي على جدول األعمال املؤقت وشروحه األمني التنفيذ

 :وخالل اجللسة نفسها، أُقّر جدول األعمال كما يلي -٥

 .افتتاح الدورة -١ 

 .املسائل التنظيمية -٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(   

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(   

 .انتخاب أعضاء املكتب )ج(   
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لتخفيف وحتديد نطاقات أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة         حتليل إمكانيات ا   -٣ 
 .يف املرفق األول

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

 .مسائل أخرى -٥ 

 .التقرير عن أعمال الدورة -٦ 

 ٧٧بعة أطراف، من بينهم ممثل تكلم باسم جمموعة ال  ويف اجللسـة األوىل، أدىل ببيانات افتتاحية ممثلو س   -٦
، وآخر باسم حتالف )١(والصني، وآخر باسم اجملموعة اجلامعة، وآخر باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

 .جمموعة سالمة البيئةالدول اجلزرية الصغرية وآخر باسم أقل البلدان منواً وآخر باسم 

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

 .نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل -٧

 من جدول ٣واقترح الرئيس أن يركز الفريق العامل أعماله خالل اجلزء األول من دورته الرابعة، على البند  -٨
 يف دورته املُستأنفة الرابعة، املُقرر عقدها يف        ٤بند  وال) ج(٢كما اقترح أن ينظر الفريق يف البند الفرعي         . األعمـال 
 .ووافق الفريق العامل على مواصلة أعماله وفقاً هلذا املقترح. ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١١ إىل ٣بايل من 

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

 .بند الفرعي يف دورته املُستأنفة الرابعةوافق الفريق العامل املخصص على النظر يف هذا ال -٩

حتلـيل إمكانيات التخفيف وحتديد نطاقات أهداف خفض         -ثالثاً 
 االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول

 ) من جدول األعمال٣البند (

 املداوالت -١

 ٢٧ املعقودة يف     من جدول األعمال يف جلسته األوىل      ٣نظـر الفـريق العـامل املخصـص يف البـند             -١٠
وأدىل . FCCC/TP/2007/1 وAdd.1 وFCCC/KP/AWG/2007/Misc.4وُعِرضت عليه الوثيقتان . أغسطس/آب

                                                      

مجهورية مقدونيا  ألبانيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك و     يف هذا البيان بدعم      املعروضحظـي املوقف     )١(
 .كرواتياوصربيا واليوغوسالفية السابقة 
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ودعا الرئيس أحد . )٢( طرفاً، من بينهم ممثل تكلم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها٢٢ببيانات ممثلو 
 .اإلدالء ببيان بشأن هذا البندممثلي الشبكة الدولية للعمل يف جمال املناخ إىل 

كما أبلغ  . ووافـق الفريق العامل يف جلسته األوىل على مواصلة النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال                 -١١
الرئـيس الفـريق العـامل يف هـذه اجللسـة بـأن األمانة نظمت حدثاً جانبياً ملناقشة النواحي التقنية للوثيقة                     

FCCC/KP/TP/2007/1. 

ونظر الفريق العامل   . لسـة الثانية، قدم الرئيس تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال           ويف اجل  -١٢
 . اليت اقترحها الرئيس، واعتمد هذه االستنتاجات)٣(املخصص يف االستنتاجات

 االستنتاجات -٢

ر يف عمله بشأن حتليل     بـناًء على العمل الذي أُجنز يف دورته الثالثة، واصل الفريق العامل املخّصص النظ              -١٣
إمكانـيات التخفيف وحتديد نطاقات أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول، وفقاً         

 ).FCCC/KP/AWG/2006/4 من الوثيقة ١٧الفقرة (لربنامج عمله املّتفق عليه خالل دورته الثانية 

 باملعلومات والبيانات اليت قّدمها بعض األطراف يف      وأحـاط الفـريق العامل املخّصص علماً مع التقدير         -١٤
 مذكّــراهتا عــن إمكانــيات السياســات والــتدابري والتكنولوجــيات املــتاحة هلــا يف جمــال التخفــيف  

)FCCC/KP/AWG/2007/Misc.4 ــافة ــيقة   )Add.1 واإلض ــواردة يف الوث ــات ال ــك باملعلوم ، وكذل
FCCC/TP/2007/1      من ٢٣الفقرة (طلب الفريق العامل املخّصص إّبان دورته الثالثة  اليت أعّدهتا األمانة بناء على 

 ).FCCC/KP/AWG/2007/2الوثيقة 

 إىل أنه ينبغي لـه االسترشاد برؤية مشتركة للتحّدي الذي يطرحه           )٤(وأشـار الفريق العامل املخّصص     -١٥
 .صلة من االتفاقية وبروتوكول كيوتواهلدف النهائي املنشود من االتفاقية، استناداً إىل املبادئ واألحكام ذات ال

والحظ الفريق العامل املخّصص أن إمكانيات التخفيف اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول تقّررها  -١٦
والحظ أيضاً أن العوامل واملؤّشرات احملّددة ذات الصلة بتقرير إمكانيات          . الظـروف الوطنية وتتطّور مع الوقت     

ات أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول تتباين فيما بني             التخفيف وبتحديد نطاق  
 .هؤالء األطراف

وسـلّم الفريق العامل املخّصص بأن فهم إمكانيات التخفيف عملية معقّدة، وأشار إىل أن مواصلة حتليل      -١٧
وأقّر أيضاً باحلاجة إىل حتقيق     . از عمله إمكانيات التخفيف من شأهنا أن تساعد الفريق العامل املخّصص على إجن          

                                                      

مجهورية مقدونيا  ألبانيا وأوكرانيا والبوسنة واهلرسك و     يف هذا البيان بدعم      املعروضوقف  حظـي امل   )٢(
 .كرواتياوصربيا واليوغوسالفية السابقة 

 .FCCC/KP/AWG/2007/L.4اعُتِمدت بوصفها الوثيقة  )٣(

 .FCCC/KP/AWG/2007/2 من الوثيقة ١٩الفقرة  )٤(
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وقد دعا الفريق العامل املخّصص األطراف املدرجة يف املرفق األول          . املزيد من التقّدم يف االضطالع بربنامج عمله      
. يف جمال التخفيف. إىل مواصـلة عملها بشأن حتليل إمكانيات السياسات والتدابري والتكنولوجيات املتاحة لديها        

ريق العامل املخّصص على النظر يف املعلومات ذات الصلة الواردة من هيئات وحمافل خارجية، ومنها               ووافـق الف  
، مبا يف ذلك أي عمل ميكن االضطالع به         FCCC/AWG/2007/Misc.2املدرجـة يف القائمة الواردة يف الوثيقة        

 .FCCC/TP/2007/1 من الوثيقة ٩بشأن املسائل احملّددة يف الفقرة 

الفريق العامل املخّصص علماً باملعلومات الواردة يف املسامهة املقّدمة من الفريق العامل الثالث يف              وأحاط   -١٨
وقد أقّر الفريق العامل    .  الصادر عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغّير املناخ        (AR4)الـتقرير التقيـيمي الرابع      

ذكور تبّين أن االنبعاثات العاملية النطاق من غازات الدفيئة املخّصص بأن مسامهة الفريق العامل الثالث يف التقرير امل
ال بـّد مـن أن تبلغ ذروهتا خالل العشر سنوات أو اخلمس عشرة سنة التالية، ومن مث أن ُتخفّض إىل مستويات     

، وذلك حبلول منتصف القرن احلادي      ٢٠٠٠متدّنية جداً، تصل إىل ما دون نصف املستويات اليت بلغتها يف عام             
لعشـرين لتثبيت تركّزاهتا يف الغالف اجلوي عند أدىن املستويات اليت حددها الفريق احلكومي الدويل حىت هذا                 وا

 .ومن مث فإن هناك ضرورة عاجلة إىل التصّدي لتغّير املناخ. التاريخ يف السيناريوهات اليت وضعها

. (AR4) التقرير التقييمي الرابع     والحـظ الفريق العامل املخّصص مدى فائدة النطاقات املشار إليها يف           -١٩
 بشأن التأثريات وقابلية التأثّر     (AR4)وإقـراراً بنـتائج مسـامهة الفريق العامل الثاين يف التقرير التقييمي الرابع              

والتكـّيف، الحظ الفريق العامل املخّصص أيضاً أنه كلما اخنفض مستوى التثبيت احملقّق، تدين مستوى األضرار                
 تبّين (AR4) وسلّم الفريق العامل املخّصص بأن مسامهة الفريق العامل الثالث يف التقرير املذكور .النامجة عن ذلك

أن حتقيق أدىن مستوى يف التثبيت حسبما حدده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغّير املناخ حىت هذا التاريخ وما                  
املدرجة يف املرفق األول كمجموعة أن      يقـابل ذلـك من إمكانية التخفيف من األضرار سيتطلّب من األطراف             

 ٢٥ مبا يتراوح بني ١٩٩٠، االنبعاثات اىل ما هو أدىن من املستويات اليت بلغتها يف عام ٢٠٢٠ختفض، حبلول عام 
 يف املائـة، من خالل الوسائل اليت قد تكون متاحة لدى األطراف املدرجة يف املرفق األول لتحقيق أهداف                   ٤٠و

هذا وميكن  .  الواردة يف تقرير الفريق العامل الثالث      ٧-١٣ه النطاقات مستمّدة من اخلانة      وهذ. خفض االنبعاثات 
أن تكون هذه النطاقات أعلى بكثري بالنسبة إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول لو كانت ناجتة عن حتليل يفترض 

الفريق العامل املخّصص أن النطاقات  والحظ  . قيام األطراف املدرجة يف املرفق األول وحدها بتخفيض االنبعاثات        
اليت حّددها الفريق احلكومي الدويل املذكور ال تضع يف احلسبان التغّيرات احلاصلة يف أسلوب احلياة واليت ميكن أن 

وأقّر الفريق العامل املخّصص أيضاً بأن حتقيق أهداف خفض االنبعاثات . تؤدي إىل زيادة نطاق ختفيض االنبعاثات
 األطراف املدرجة يف املرفق األول من شأنه أن يقّدم مسامهة هامة يف إمجايل اجلهود العاملية الالزمة     هذه من جانب  

 . منها٢لبلوغ اهلدف النهائي املنشود يف االتفاقية، كما حدد يف املادة 

 البلدان والحظ الفريق العامل املخّصص الشواغل اليت أثارهتا الدول اجلزرية الصغرية النامية وكذلك بعض -٢٠
 ٤٥٠النامية، فيما يتعلق بعدم وجود حتليل للمشاهد االفتراضية يف خفض مستوى تثبيت االنبعاثات إىل ما دون                 

 ١٩جـزءاً يف امللـيون باحلجم من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، وهو ما يقابل النطاق األدىن املذكور يف الفقرة         
 .م مبزيد من العمل العلمي يف هذا الصددأعاله، والحظ أيضاً يف هذا السياق إمكانية القيا
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ومتاشـياً مع النهج التتبعي الذي يأخذ به الفريق العامل املخّصص يف برنامج عمله، ارتأى أن املعلومات                  -٢١
 أعاله تقّدم بارامترات أّولية مفيدة بشأن مستوى الطموح العام يف زيادة خفض             ١٩املشـار إلـيها يف الفقـرة        
ألطراف املدرجة يف املرفق األول، وسوف يعاد النظر فيها يف دورات مقبلة على ضوء              االنـبعاثات مـن جانب ا     

 . أعاله٢٠املعلومات اليت سوف يتلقّاها، مبا يف ذلك املعلومات املشار إليها يف الفقرة 

والحـظ الفريق العامل املخّصص أيضاً أن مثة قدراً أكرب من إمكانيات التخفيف رهن تصّرف األطراف                 -٢٢
درجة يف املرفق األول باللجوء إىل توسيع نطاق استخدام آليات املرونة، مع وضع اعتبارات التنمية املستدامة يف                امل

 .احلسبان على حنو تام

وسلّم الفريق العامل املخّصص بأمهية النظر يف معلومات أخرى عن النطاقات اإلرشادية ملستوى ختفيضات  -٢٣
ة يف املرفق األول، مبا يف ذلك التزامات التخفيف أو احلد من كمية             االنـبعاثات مـن جانـب األطراف املدرج       

، ١-م أ إ  /١  من بروتوكول كيوتو، ووفقاً للمقّرر     ٣ من املادة    ٩االنبعاثات، لوضع التزامات أخرى مبقتضى الفقرة       
سألة، مبا يف   واتفق على النظر يف هذه امل     . وذلك بقيام هذه األطراف ببذل جهود على الصعيدين الداخلي والدويل         

ذلك توقيت تقدمي مذكّرات املعلومات من جانب األطراف، باعتبارها جزءاً من مناقشاته حول وضع جدول زمين 
 .إّبان دورته املستأنفة الرابعة

وسلّم الفريق العامل املخّصص أيضاً بأمهية تلقي معلومات عن العواقب البيئية واالقتصادية واالجتماعية              -٢٤
يف ذلك اآلثار اجلانبية اليت متّس مجيع األطراف، وخصوصاً األطراف من البلدان النامية، مما يتأّتى عن                احملتملة، مبا   

وحتقيقاً هلذه الغاية، دعا    . األدوات والسياسـات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول          
 إىل إدراج معلومات عن هذه املسائل يف ما عليها أن           الفـريق العامل املخّصص األطراف املدرجة يف املرفق األول        

 .)٥(٢٠٠٨فرباير / شباط١٥تقّدمه من مذكّرات لغاية 

، ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ودعا الفريق العامل املخّصص األطراف إىل أن تقّدم إىل األمانة، حبلول             -٢٥
على أن تقوم األمانة بتجميعها لكي ينظر       وجهات نظرها بشأن وضع جدول زمين لالسترشاد به يف إجناز أعماله            

 .فيها إّبان دورته الرابعة املستأنفة

 .وأعرب الفريق العامل املخّصص عن تقديره حلكومة النمسا على استضافة اجلزء األول من دورته الرابعة -٢٦

استعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد اجلدول        -رابعاً 
 الزمين للدورات املقبلة

 ) من جدول األعمال٤بند ال(

 .وافق الفريق العامل املخّصص على النظر يف هذا البند يف دورته املُستأنفة الرابعة -٢٧

                                                      

 FCCC/KP/AWG/2007/2. من الوثيقة ٢٤الفقرة  )٥(
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  مسائل أخرى-خامساً 
 ) من جدول األعمال٥البند (

 .سينظر الفريق العامل املخّصص يف هذا البند يف دورته املُستأنفة الرابعة -٢٨

 ورة التقرير عن أعمال الد-سادساً 
 ) من جدول األعمال٦البند (

نظـر الفريق العامل املخّصص خالل جلسته الثانية يف التقرير عن أعمال اجلزء األول من دورته الرابعة                  -٢٩
(FCCC/KP/AWG/2007/L.3)وخالل اجللسة نفسها، وبناًء على مقترح مقّدم من الرئيس، .  واعتمد هذا التقرير
 .ال التقرير عن أعمال الدورة، مبساعدة من األمانة وبإرشاد من الرئيسأذن الفريق العامل للمقّرر استكم

  اختتام الدورة-سابعاً 
. يف اجللسة الثانية، وجه الرئيس الشكر إىل املندوبني على مسامهاهتم وإىل األمانة على ما قدمته من دعم                 -٣٠

وشكر . ة من االجتماع املعقود يف فيينا     وقـدم ملخصاً باالستنتاجات املعتمدة وأشار إليها بوصفها رسالة إجيابي         
حكومـة النمسا على استضافة اجلزء األول من الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص، وحكومة إندونيسيا على                

 .عرضها استضافة دورة الفريق العامل املُستأنفة الرابعة
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 املرفق

الوثـائق الـيت عرضـت عـلى الفريق العامل املخصص للنظر يف             
 ات اإلضـافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب        االلـتزام 

     بروتوكول كيوتو عن أعمال اجلزء األول من دورته الرابعة

 الوثائق املعّدة للدورة

 FCCC/KP/AWG/2007/3  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

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

 FCCC/KP/AWG/2007/Misc.3

معلومــات وبــيانات تــتعلق بإمكانــيات السياســات والــتدابري 
مذكرات مقدمـة من األطراف. والتكنولوجيات فـي جمال التخفيف

 FCCC/KP/AWG/2007/Misc.4 
 Add.1و

آراء بشـأن الـتقرير التولـيفي للمعلومات املتصلة بتقرير إمكانيات           
بتحديد النطاقات املمكنة ألهداف خفض االنبعاثات اخلاصة التخفيف و

 مذكرة مقدمة من اليابان. باألطراف املدرجة يف املرفق األول

 FCCC/KP/AWG/2007/Misc.5 

تقرير توليفي للمعلومات املتصلة بتقرير إمكانيات التخفيف وبتحديد        
درجة النطاقات املمكنة ألهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف امل

 ورقة تقنية. يف املرفق األول

 FCCC/TP/2007/1 

مشـروع تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية          
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال          

 اجلزء األول من دورته الرابعة

 FCCC/KP/AWG/2007/L.3 

 نطاقات أهداف خفض االنبعاثات     وحتديدحتلـيل إمكانيات التخفيف     
مشاريع استنتاجات مقدمة   . اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول     

 من الرئيس

 FCCC/KP/AWG/2007/L.4 

   وثائق أخرى معروضة على الدورة

تقرير الفريق العامـل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف         
توكول كيوتو عن أعمال دورته     املدرجـة يف املرفق األول مبوجب برو      

 .٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ١٤الثالثة املعقودة يف بون يف الفترة من 

 FCCC/KP/AWG/2007/2 

 ـ ـ ـ ـ ـ


