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 الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف       
    املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

 الدورة الرابعة
 ،٢٠٠٧ أغسطـس/ آب٣١-٢٧فيينــا، 

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣   وبايل 
  من جدول األعمال٤البند 

 استعراض برنامج العمل وأساليب العمل
    وحتديد اجلدول الزمين للدورات املقبلة

 استعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد
 اجلدول الزمين للدورات املقبلة

 مشروع استنتاجات ُمقترح من الرئيس

 الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب              أشـار  -١
 وأحاط FCCC/KP/AWG/2006/4إىل برنامج عمله الوارد يف الوثيقة ) الفريق العامل املخصص(بروتوكول كيوتو 

 .)١(از العملعلماً مبا أبدته األطراف من آراء بشأن اجلدول الزمين لالسترشاد هبا يف إجن

وأكـدَّ الفريق العامل املخصص من جديد أن إجناز برنامج عمله سيتقدم بصورة رئيسية من خالل عمل               -٢
األطراف، وأنه سينسق عمله مع اهليئات والعمليات األخرى يف إطار االتفاقية، وخباصة بروتوكول كيوتو، معتمداً 

 .تاليف االزدواجيةعلى النتائج احملرزة والعمل اجلاري فيها، من أجل 

وأشار الفريق العامل املخصص أيضاً إىل أن عمله ينبغي أن يسترشد برؤية مشتركة للتحدي              : ١اخليار  [ -٣
الـذي يطـرحه اهلدف النهائي لالتفاقية، استناداً إىل مبادئ االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا وأحكامهما                
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 ١٨أخذ الفريق العامل املخصص يف اعتباره بوجه خاص الفقرات          ويف ختطيط عمله املقبل،     . األخرى ذات الصلة  
 .])٢( من التقرير املتعلق باجلزء األول من دورته الرابعة٢٣ و٢١ و٢٠ و١٩و

وأشار الفريق العامل املخصص أيضاً إىل أن عمله ينبغي أن يسترشد برؤية مشتركة للتحدي              : ٢اخليار  [ 
ستناداً إىل مبادئ االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا وأحكامهما         الـذي يطـرحه اهلدف النهائي لالتفاقية، ا       

والحظ جدوى النطاقات املشار إليها يف املسامهة املقدمة من الفريق العامل الثالث يف التقرير . األخرى ذات الصلة
 االنبعاثات العاملية لغازات    التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وأن هذا التقرير يشري إىل أن             

الدفيـئة جيب أن تبلغ ذروهتا خالل السنوات العشر أو اخلمس عشرة التالية، وأن ختفَّض، حبلول منتصف القرن                  
، من أجل ٢٠٠٠احلادي والعشرين، إىل مستويات متدنية جداً تقل كثرياً عن نصف املستويات اليت بلغتها يف عام 

جلوي عند أدىن املستويات اليت حدَّدها الفريق احلكومي الدويل حىت هذا التاريخ يف             تثبيـت تركُّزاهتا يف الغالف ا     
وسلَّم الفريق العامل املخصص بأن     . ومن هنا الضرورة العاجلة للتصدي لتغيُّر املناخ      . السيناريوهات اليت وضعها  

يق احلكومي الدويل حىت هذا التاريخ وما التقرير التقييمي الرابع يشري إىل أن حتقيق أدىن املستويات اليت حدَّدها الفر
يقابلها من إمكانية ختفيف األضرار سيتطلب من األطراف املدرجة يف املرفق األول كمجموعة أن ختفِّض، حبلول                

 يف املائة، وذلك    ٤٠ و ٢٥ مبا يتراوح بني     ١٩٩٠، االنـبعاثات إىل ما هو أدىن من مستويات عام           ٢٠٢٠عـام   
وال تأخذ النطاقات اليت حدَّدها     . احة لتلك األطراف لتحقيق أهداف خفض االنبعاثات      بالوسائل اليت قد تكون مت    

الفـريق احلكومـي الـدويل يف احلسبان التغيُّرات يف أسلوب احلياة اليت ميكن أن تؤدي إىل زيادة نطاق ختفيض                    
 األول لو كانت ناجتة عن      وميكن أن تكون النطاقات أعلى كثرياً بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق          . االنبعاثات

وسلَّم الفريق العامل املخصص    . حتليل يفترض قيام األطراف املدرجة يف املرفق األول وحدها بتخفيض االنبعاثات          
أيضاً بأن حتقيق األطراف املدرجة يف املرفق األول ألهداف خفض االنبعاثات من شأنه أن يقدِّم مسامهة هامة إىل                  

 . منها٢زمة لبلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية واحملدَّد يف املادة إمجايل اجلهود العاملية الال

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

ومتاشياً مع النهج التكراري إزاء برنامج العمل، سيجري استعراض املعلومات املشار إليها يف . ثاين أكسيد الكربون
 أعاله يف ضوء املعلومات اليت يتلقاها الفريق العامل املخصص، مبا يف ذلك من األنشطة العلمية اإلضافية                 ٣الفقرة  

 .]ثبيتاحملتمل القيام هبا بشأن سيناريوهات الت

/ مـارس أو نيسان  /وقـرَّر الفريق العامل املخصص أن يعقد اجلزء األول من دورته اخلامسـة يف آذار              -٤
 .٢٠٠٨يونيه / وأن يستأنف وخيتتم دورته اخلامسة أثناء الفترة الدوراتية األوىل يف حزيران٢٠٠٨أبريل 

 :يليوقرَّر الفريق العامل املخصص تنظيم أعمال دورته اخلامسة كما  -٥

                                                      

)٢( FCCC/KP/AWG/2007/4. 
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سيبدأ الفريق العامل املخصص العمل، يف اجلزء األول من دورته اخلامسة، على املهام احملدَّدة يف                )أ( 
، وسيأخذ يف احلسبان النتائج اليت سُتسفر       )FCCC/KP/AWG/2006/4( من برنامج عمله     )٣(`١`)ب(١٧الفقرة  

 عنها حلقة عمل مواضيعية سيعقدها أثناء الدورة بشأن هذه املسائل؛

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

طلـب إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس الفريق العامل املخصص، بتنظيم حلقة العمل اليت         `١`
 خرباء أعاله وتيسري مشاركة املعنيني من  ) أ(٥سـُتعقد أثـناء الـدورة واملشار إليها يف الفقرة           

 ومنظمات يف حلقة العمل هذه؛

اليت وجهها إليها لكي تقدم، حبلول  )٤(ذكَّر األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب بالدعوات `٢`
، ما لديها من آراء ومعلومات بشأن وسائل حتقيق أهداف التخفيف           ٢٠٠٨فرباير  / شـباط  ١٥

من الوثيقة  ) ب(١٧ها يف الفقرة    اخلاصـة باألطـراف املدرجـة يف املـرفق األول واملشار إلي           
FCCC/KP/AWG/2006/4            وذكَّـر األطراف املدرجة يف املرفق األول بأن تقدِّم يف مسامهاهتا ،

معلومـات عن العواقب البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة، مبا يف ذلك اآلثار اجلانبية اليت              
ة، مما يتأتى عن األدوات والسياسات      متـس مجيع األطراف، وخباصة األطراف من البلدان النامي        

كما دعاها إىل أن تقدم يف      . والـتدابري واملنهجـيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول         
مسـامهاهتا آراءهـا بشـأن املواضيع اليت يتعني تغطيتها واخلرباء واملنظمات اليت يتعني دعوهتم               

 أعاله؛) أ(٥ناء الدورة واملشار إليها يف الفقرة للمشاركة يف حلقة العمل املواضيعية اليت سُتعقد أث

، 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            

جة يف املرفق األول لبلوغ األهداف اخلاصة خبفض        بالوسائل اليت قد تكون متاحة لألطراف املدر      
انـبعاثاهتا، مبـا يف ذلك تداول أرصدة االنبعاثات واآلليات املعتمدة على املشاريع؛ والقواعد              
الـناِظمة ملعاجلـة اسـتخدام األراضـي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ وغازات الدفيئة              

 .والقطاعات وفئات املصادر املشمولة

 :م الفريق العامل املخصص يف دورته اخلامسة املستأنفة مبا يليسيقو )ج( 

                                                      

ول لبلوغ أهدافها املتعلقة خبفض     حتلـيل الوسائل اليت قد تكون متاحةً لألطراف املدرجة يف املرفق األ            )٣(
االنـبعاثات، مبا يف ذلك تداول أرصدة االنبعاثات واآلليات املعتمدة على املشاريع مبوجب بروتوكول كيوتو؛ والقواعد        
الناِظمة ملعاجلة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ وغازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر اليت              

طيتها، والُنُهج املمكنة الستهداف االنبعاثات القطاعية؛ وحتديد سبل تعزيز فعالية هذه الوسائل ومسامهتها يف              جيـب تغ  
 .التنمية املستدامة

 .FCCC/KP/AWG/2007/4 من الوثيقة ٢٤، والفقرة FCCC/KP/AWG/2007/2 من الوثيقة ٢٤الفقرة  )٤(
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ــه `١`)ب(١٧مواصــلة العمــل بشــأن املهــام املبيَّــنة يف الفقــرة  `١`   مــن بــرنامج عمل
)FCCC/KP/AWG/2006/4(             آخـذاً يف حسـبانه النـتائج اليت سُيسفر عنها اجتماع املائدة ،

 املستديرة اليت سيعقده بشأن هذه املسائل؛

 مــن بــرنامج عملــه )٥(`٢`)ب(١٧دء العمــل بشــأن املســائل املبيــنة يف الفقــرة بــ `٢`
)FCCC/KP/AWG/2006/4(             آخـذاً يف حسـبانه النتائج اليت سُتسفر عنها حلقة العمل اليت ،

 سيعقدها أثناء الدورة بشأن هذه املسائل؛

 :ل املخصص مبا يليويف إطار التحضري للجزء املستأنف من دورته اخلامسة، قام الفريق العام )د( 

، ما لديها من آراء بشأن      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٥دعا األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول          `١`
املنظمات الذين يتعني دعوهتم للمشاركة يف اجتماع املائدة        /املواضيع اليت يتعني تغطيتها واخلرباء    

  أعاله؛`١`)ج(٥املستديرة املشار إليه يف الفقرة 

ىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس الفريق العامل املخصص، بتنظيم اجتماع املائدة             طلـب إ   `٢`
 أعاله، وتيسري مشاركة املعنيني من خرباء ومنظمات        `١`)ج(٥املستديرة املشار إليه يف الفقرة      
 يف اجتماع املائدة املستديرة هذا؛

، ما لديها من آراء ٢٠٠٨مارس /ذار آ٢١دعـا أيضاً األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول     `٣`
 من  `٢` و `١`ومعلومات بشأن القضايا املنهجية املتصلة باملسائل املثارة يف الفقرتني الفرعيتني           

، وكذلك بشأن املواضيع اليت يتعني      FCCC/KP/AWG/2006/4مـن الوثيقة    ) ب(١٧الفقـرة   
قة العمل اليت سُتعقد أثناء الدورة املنظمات الذين يتعني دعوهتم للمشاركة يف حل/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(٥أثـناء الـدورة واملشـار إليها يف الفقرة          

 .ات يف حلقة العمل هذهومنظم

/ أغسطس أو أيلول  /وقـرَّر الفريق العامل املخصـص أن يعقد اجلزء األول من دورته السادسة يف آب              -٦
 .٢٠٠٨ديسمرب / وأن يستأنف وخيتتم دورته السادسة أثناء الفترة الدوراتية الثانية يف كانون األول٢٠٠٨سبتمرب 

 :ه للدورة السادسة كما يليوقرَّر الفريق العامل املخصص تنظيم عمل -٧

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

                                                      

نهجيات اليت ينبغي تطبيقها يف تقدير االنبعاثات       النظر يف القضايا املنهجية ذات الصلة، مبا يف ذلك امل          )٥(
 .البشرية املصدر واحتماالت االحترار العاملي الناجم عن غازات الدفيئة
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بـدء النظر يف املعلومات املتعلقة بالعواقب البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة، مبا يف ذلك               `١`
لدان النامية، مما يتأتى عن     اآلثـار اجلانبـية اليت متس مجيع األطراف، وخباصة األطراف من الب           

 األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول؛

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

 ٢٠٠٨ سبتمرب/أغسطس أو أيلول  /خصص عقد اجلزء األول من دورته السادسة يف آب        وقـرر الفريق العامل امل     -٦
 .٢٠٠٨ديسمرب /واستئناف واختتام دورته السادسة خالل الفترة الدورية الثانية يف كانون األول

 :وقرر الفريق تنظيم أعمال دورته السادسة على النحو التايل -٧

 :ق العامل املخصص يضطلع مبا يلياجلزء األول من الدورة السادسة للفري )أ( 

يسـتهل الـنظر يف املعلومات عن العواقب البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة، مبا يف ذلك     `١`
اآلثـار اجلانبـية اليت متس مجيع األطراف وخصوصاً األطراف من البلدان النامية، مما يتأتى عن                

 ة لألطراف املدرجة يف املرفق األول؛األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاح

 من برنامج عمله    `٢` و `١`)ب(١٧يعـتمد االسـتنتاجات عـن املهـام املبيـنة يف الفقرة              `٢`
(FCCC/KP/AWG/2006/4)؛ 

وطلـب 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      `٢`)د(٥جتمـيع وتولـيف البالغات املشار إليها يف الفقرة           `١`
يوليه / أعاله، وذلك حبلول متوز    `٣`)ج(٥متخضت عنها املائدة املستديرة املشار إليها يف الفقرة         

 ؛٢٠٠٨

لك من البلدان النامية، بشأن إعـداد ورقـة تقنية، مبشاركة اخلرباء واملنظمات املعنيني، مبا يف ذ         `٢`
 مــن بــرنامج عملــه `٢` و`١`)ب(١٧املســائل املتصــلة باملهــام احملــددة يف الفقــرة 

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

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

يف املعلومات عن العواقب البيئية واالقتصادية      يواصـل ويعـتمد االسـتنتاجات بشـأن النظر           `١`
واالجتماعية املختلفة مبا يف ذلك اآلثار اجلانبية اليت متس مجيع األطراف، وخصوصاً األطراف من 
البلدان النامية مما يتأتى عن األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة            

 يف املرفق األول؛
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من برنامج عمله  )٧(`٢`و )٦(`١`)أ(١٧تمد االستنتاجات بشأن املهام املبينة يف الفقرة يراجع ويع `٢`
(FCCC/KP/AWG/2006/4) ويراعي نتائج حلقة العمل اليت سيديرها بشأن هذه املسائل، أثناء ،

 الدورة؛

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

 يف نطاق ختفيض االنبعاثات الذي يتعني حتقيقه لدى األطراف املدرجة باملرفق األول يستهل النظر `٤`[
 ]بشكل إمجايل؛

 :ويف حتضري الفريق العام املخصص للجزء املستأنف من دورته السادسة قام مبا يلي )د( 

، ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٥دعـا األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل أن تقدم إىل األمانة حبلول           `١`
 من برنامج `٢` و`١`)أ(١٧معلومات إضافية ومستكملة وبيانات تتعلق باملهام املبينة يف الفقرة   

وبشأن نطاق ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني بلوغه لدى         [(FCCC/KP/AWG/2006/4)عمله  
؛ وكذلك عـن املواضيـع اليت يتعني أن       ]األطـراف املدرجـة يف املرفق األول، بشكل إمجايل        

املنظمات اليت تدعى للمشاركة يف حلقة العمل أثناء الدورة واملشار إليها يف            /طـيها التقارير  تغ
  أعاله؛`٢`٧الفقرة 

 آراءها بشأن األنشطة    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣دعا األطراف إىل أن تقدم لألمانة حبلول         `٢`
 ، وفقاً لربنامج عمل الفريق؛٢٠٠٩األخرى اليت ُيضطلع هبا يف عام 

 ٢٠٠٨أكتوبر  /طلـب إىل األمانة أن تستكمل، بتوجيهات رئيس الفريق وحبلول تشرين األول            `٣`
  مبشاركة اخلرباء واملنظمات املعنيني؛FCCC/TP/2007/1)الوثيقة (الورقة التقنية 

وطلب إىل األمانة أيضاً أن تنظم، بتوجيهات رئيس الفريق حلقة العمل أثناء الدورة املشار إليها                `٤`
 . أعاله، وأن تيّسر مشاركة اخلرباء واملنظمات املختصني يف هذه احللقة`٢`)ج(٧لفقرة يف ا

وتكون مهام . ٢٠٠٩ووافق الفريق العامل املخصص على أن تعقد دورتاه السابعة والثامنة وختتما يف عام  -٨[
 :الفريق يف هاتني الدورتني كما يلي

                                                      

حتلـيل إمكانات التخفيف وفعاليته وكفاءته وتكاليفه ومزايا السياسات اجلارية واملستقبلية والتدابري             )٦(
ألول، املناسبة يف شىت الظروف الوطنية، مع مراعاة عواقبها البيئية والتكنولوجـيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق ا   

 .واالقتصادية واالجتماعية وأبعادها والسياق الدويل الذي تتم فيه
حتديد املدى املمكن لتخفيضات االنبعاثات من األطراف املدرجة يف املرفق األول عن طريق جهودها               )٧(

اهلدف النهائي لالتفاقية وضمان االهتمام الواجب بالقضايا املشار إليها يف اجلملة احمللية والدولية، وحتليل إسهامها يف بلوغ 
 . من االتفاقية٢الثانية من املادة 
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 مـن بـرنامج عمله      )٨()ج(١٧ الفقـرة    يعـتمد االسـتنتاجات بشـأن املهـام احملـددة يف           )أ( 
(FCCC/KP/AWG/2006/4)؛ 

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

حيـيل إىل مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته                 )ج( 
خلامسة نتائج عمله بشأن نظره يف االلتزامات يف الفترات الالحقة على األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ا

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

للجزء املستأنف من الدورتني السابعة والثامنة دعا الفريق العامل املخصص األطراف إىل أن        ويف التحضري    -٩
 : آراءها بشأن ما يلي٢٠٠٩فرباير / شباط١٥تقدم إىل األمانة حبلول 

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

نطـاق 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

 مجيع االجتماعات واألنشطة املكلف هبا الفريق إىل        وطلب الفريق العامل املخصص إىل األمانة أن جتدول        -١٠
أقصـى قدر ممكن بالتزامن مع اجتماعات وأنشطة العمليات األخرى ذات الصلة يف إطار االتفاقية وبروتوكول                

 .كيوتو، بقصد ضمان الكفاءة واستخدام املوارد

 `٣`)ب(٥ و `١`)ب(٥ يف الفقرات    والحظ الفريق العامل املخصص أن طلباته إىل األمانة، على النحو املبني           -١١
انظر الفقرتني ( أعاله، وكذلك جدولة الدورات اإلضافية `٤`)د(٧ و`٣`)د(٧و) ب(٧ و`٤`)د(٥ و`٢`)د(٥و
وأبلغت األمانة األطراف بطلبات التمويل     . هـي طلـبات إضافية ومرهونة بتوافر متويل تكميلي        )  أعـاله  ٦ و ٤

 .التكميلي

 .ألنشطة الفريق العامل املخصصويرد يف املرفق عرض جممل  -١٢

                                                      

النظر يف مستوى ختفيضات االنبعاثات اليت ينبغي أن حتققها األطراف املدرجة يف املرفق األول جمتمعة،             )٨(
اماهتا اإلضافية، مبا يف ذلك وضع التزامات جديدة للتقييد أو اخلفض وتوزيع جهد التخفيف املتصل هبا، واالتفاق بشأن التز

) ب(و) أ(١٧االلتزام، مع مراعاة التحليالت اليت ورد وصفها يف الفقرة          ) فترات(الكمي لالنبعاثات، وبشأن طول فترة      
 .(FCCC/KP/AWG/2006/4)بالوثيقة 
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 املرفق

 الدورة/التاريخ النشاط الفقرة املرجعية يف الوثيقة هلذا املرفق

معلومـات وآراء بشـأن سبل بلوغ أهداف       : بـالغ  `٢`)ب(٥
التخفيف، مبا يف ذلك معلومات عن العواقب احملتملة،        

 .البيئية واالقتصادية واالجتماعية واآلثار اجلانبية

 ٢٠٠٨اير فرب/ شباط١٥

 ٢٠٠٨فرباير / شباط١٥ .البالغات بشأن املواضيع املشمولة يف املائدة املستديرة `١`)د(٥

مذكرة معلومات من األمانة بشأن أحكام بروتوكول        `٣`)ب(٥
كـيوتو ومقـررات مؤمتـر األطراف العامل بوصفه         
اجـتماع األطـراف يف بـروتوكول كيوتو املتعلقة         

 .بالوسائل

 ٢٠٠٨مارس /آذار

 ٢٠٠٨مارس / آذار٢١ .البالغات بشأن القضايا املنهجية ذات الصلة `٣`)د(٥

 )أ(٥

 

 `١`)ب(٥، )أ(٥

 من  `١`)ب(١٧اسـتهالل العمـل بشـأن الفقرة        
FCCC/KP/AWG/2006/4) الوسائل.( 

حلقـة العمـل املواضـيعية أثناء الدورة بشأن حتليل          
 .الوسائل

١-٥الفريق العامل املخصص 
بريل أ/ نيسـان  -مـارس   /آذار

٢٠٠٨ 

 `١`)ج(٥

 

 `٢`)د(٥، `١`)ج(٥

 `٢`)ج(٥

 `٤`)د(٥، `٢`)ج(٥

 من  `١`)ب(١٧مواصـلة العمـل بشـأن الفقـرة         
FCCC/KP/AWG/2006/4) الوسائل.( 

 .املائدة املستديرة بشأن سبل تعزيز الوسائل

 من  `٢`)ب(١٧اسـتهالل العمـل بشـأن الفقرة        
FCCC/KP/AWG/2006/4) القضايا املنهجية.( 

  أثناء الدورة بشأن االستخدامات املنهجيةحلقة عمل

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

األمانـة جتمع وتولف البالغات عن القضايا املنهجية         `١`)ب(٧
 .ومواد ونتائج املائدة املستديرة

 ٢٠٠٨يوليه /متوز

األمانـة تعد ورقة تقنية عن املسائل املتصلة بالفقرتني          `٢`)ب(٧
.FCCC/KP/AWG/2006/4 من `٢` و`١`)ب(١٧

 ٢٠٠٨يوليه /متوز

 `١`)أ(٧

 

 `٢`)أ(٧

استهالل النظر يف العواقب احملتملة البيئية واالقتصادية       
 .واالجتماعية مبا يف ذلك اآلثار اجلانبية

 `٢` و `١`)ب(١٧اعتماد االستنتاجات بشأن الفقرتني     
 )الوسائل (FCCC/KP/AWG/2006/4من 

 ١-٦املخصص الفريق العامل 
ــطس /آب ــول-أغس /  أيل

 ٢٠٠٨سبتمرب 

البالغات عن املعلومات اإلضافية املستكملة بشأن الفقرتني        `١`)د(٧
وعن  [FCCC/KP/AWG/2006/4 من   `٢` و `١`)أ(١٧
 ] ختفيضات االنبعاثاتنطاق

 

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٥
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ــرين األول٣ .٢٠٠٩البالغات عن األنشطة اإلضافية لعام  `٢`)د(٧ ــتوبر أ/ تش ك
٢٠٠٨ 

حتديث الورقة التقنية بشأن العوامل واملؤشرات املتصلة        `٣`)د(٧
 .بالتخفيض احملتمل

 ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول

 `١`)ج(٧

 
 
 `٢`)ج(٧

 
 
 `٤`)د(٧، `٢`)ج(٧

 `٣`)ج(٧

 ]`٤`)ج(٧

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

 .اجلانبية

 `١`)أ(١٧الـرجوع إىل االستنتاجات بشأن الفقرتني       
إمكانات  (FCCC/KP/AWG/2006/4 مـن    `٢`و

 ).التخفيف ونطاقاته

 .حلقة العمل أثناء الدورة بشأن إمكانات التخفيف

 .٢٠٠٩النظر يف برنامج العمل لعام 

اسـتهالل النظر يف نطاق ختفيضات االنبعاثات الذي        [
 .بلوغه من األطراف املدرجة يف املرفق األوليتعني 

٢-٦الفريق العامل املخصص 
ــانون األول١٢-١ /  كــ

 ٢٠٠٨ديسمرب 

 ٢٠٠٩فرباير / شباط١٥ .البالغات عن اآلثار القانونية )أ(٩

البالغات عن نطاق ختفيضات االنبعاثات الذي يتعني        )ب(٩
 .بلوغه من األطراف املدرجة يف املرفق األول

 ٢٠٠٩فرباير / شباط١٥

 )أ(٨

 
 
 )ب(٨
 
 )]ج(٨

من ) ج(١٧اعـتماد االسـتنتاجات بشـأن الفقرة        
FCCC/KP/AWG/2006/4)      تعلـيقات أخـرى من

 ).األعضاء املدرجة يف املرفق األول

اعتماد االستنتاجات بشأن اآلثار القانونية املترتبة على       
 .عمل الفريق العامل املخصص

التعليقات إحالـة مشـروع املقررات ذات الصلة عن        
األخـرى، املقـدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه         

 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ٨ و ٧الفريق العامل املخصص    
)٢٠٠٩( 

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

-- - - - 
 


