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   : )١ (                                                                                      حتليل سبل بلوغ أهداف خفض االنبعاثات وحتديد طرق زيادة فعاليتها ومسامهتها يف التنمية املستدامة  -  ٣

                                                       االجتار برخص إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع؛   ) أ (    

                                 وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛              استخدام األراضي   ) ب (    

                 وفئات املصادر؛ ،           والقطاعات ،             غازات الدفيئة   ) ج (    

   .                                          ج املمكن إتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية ُ ُه   ُّ النُّ   ) د (    

   . )٢ (                                النظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة  -  ٤

   .          مسائل أخرى  -  ٥

   .                       التقرير عن أعمال الدورة  -  ٦

  ؤقت شروح جدول األعمال امل-      ً ثانيا  
   افتتاح االجتماع- ١

                                                                                                         سيفتتح الرئيس الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف                 -  ١
     ، يف      ٢٠٠٨        مـارس    /       آذار   ٣١                          يف يوم االثنني، املوافـق        )                      الفريق العامل املخصص   (                                    املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو      

    ).    سكاب  اإل (                                                                    مترات التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  ؤ  امل                       بانكوك بتايلند، يف مركز 

   املسائل التنظيمية- ٢

                   إقرار جدول األعمال   ) أ (  

                                                     واألطراف مدعوة إىل اإلدالء ببيانات عامة بعد إقـرار         .                                       ض جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره       َ عَر  ُ سُي  -  ٢
   .           جدول األعمال

FCCC/KP/AWG/2008/1 مذكرة أعدهتا األمينة التنفيذية .                        جدول األعمال املؤقت وشروحه                                
  

  
                                                      

   ة                                                                                                        هذا العمل يف اجلزء األول من الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامـات اإلضـافي                     يبدأ  ) ١ (
   .                                              لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

   .                                 امسة املستأنفة للفريق العامل املخصص                       هذا العمل يف الدورة اخل    يبدأ  ) ٢ (
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                    تنظيم أعمال الدورة   ) ب (  

                                                                                     قرر الفريق العامل املخصص، يف دورته الرابعة املستأنفة، أن يعقد اجلزء األول من دورته اخلامسة   :       اخللفية  -  ٣
      ٢٠٠٨                                           أثناء الفترة الدوراتية األوىل يف عام                                       وأن يستأنف الدورة وخيتتمها        ٢٠٠٨       أبريل   /               مارس أو نيسان   /       يف آذار 

                يلند يف الفترة                                                                           د اجلزء األول من الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص يف بانكوك بتا             َ عقَ    ُ   وسيُ  . )٣ ( )     يونيه /      حزيران (
                                                           بالتالزم مع الدورة األوىل للفريق العامل املخصص للعمل التعاوين     ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان ٤   ىل         مارس إ  /       آذار   ٣١    من  
   .    ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران  ١٢  ىل    إ ٢                          يف بون بأملانيا يف الفترة من         ف وخيتتم     َ ستأَن   ُ وسُي  .                       ل األجل يف إطار االتفاقية     الطوي

   ٣                          أبريل إىل يوم اخلميس املوافق  /       نيسان ١                     من يوم الثالثاء املوفق          يف الفترة                                  ومن املقرر أن تنعقد أثناء الدورة،   -  ٤
                                                    ليل السبل اليت قد تكون متاحة لألطراف املدرجة يف املرفـق         ية عن حت ع                       ، حلقة تدريبية مواضي       ٢٠٠٨       أبريل   /     نيسان

    .            انبعاثاهتا                     النسب املستهدفة لتخفيض           األول لتبلغ 

                                                                                       واألطراف مدعوة إىل الرجوع إىل االستعراض العام لالجتماعات اليت عقدت يف بانكوك يف الفترة الفاصلة   -  ٥
     يف    ان          منـشور                                 لعام الجتماعات دورة بون، ومها               االستعراض ا                                                 بني الدورتني، وهي مدعوة كذلك إىل الرجوع إىل         

   الع  ِّ طِّ                              ثناء انعقاد الدورات، من أجل اال             الذي ينشر أ ي                          ، وإىل مطالعة الربنامج اليوم )٤ (                         موقع االتفاقية على اإلنترنت
    .                                                                          على جدول زمين مفصل ويتضمن أخر املستجدات فيما يتعلق بعمل الفريق العامل املخصص

       حبلول                        ً ، بأن تنتهي اجللسات عادةً )٥ (                                      نفيذ قد أوصت، يف دورهتا الرابعة والعشرين                       وكانت اهليئة الفرعية للت  -  ٦
                   ً         الساعة التاسعة مـساًء       حىت                      أن تستمر اجللسات      ،                  ً                                           الساعة السادسة مساًء، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية       

    .                           ً             وسوف يتم تنظيم الدورة وفقاً هلذا الترتيب  .         كحد أقصى

        موظفي        وموافاة                                                    ملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية إىل أقصى حد ممكن                             ويرجى من ممثلي األطراف وا      -  ٧
        مكتوبة                                            كما يرجى من الراغبني يف تقدمي بيانات          .               املترمجني الشفويني                       ً           بنسخ مكتوبة عنها تيسرياً لعمل                ً   املؤمتر سلفاً   

   .                             إحضار نسخ منها من أجل توزيعها

    .                                                       ملوافقة على النهج الذي يتعني إتباعه يف تنظيم أعمال الدورة                                 سوف يدعى الفريق العامل املخصص إىل ا  :       اإلجراء  - ٨

FCCC/KP/AWG/2008/1 مذكرة أعدهتا األمينة التنفيذية .                        جدول األعمال املؤقت وشروحه                                
  

  
                                                      

) ٣ (  FCCC/KP/AWG/2007/5 ١٨         ، الفقرة  .   
) ٤ (  ><http://unfccc.int/meetings/interessional/awg-lca_1_and_awg-kp_5/items/4288.php  

   .>http://unfccc.int/meetings/items/2654.php< و
) ٥ (  FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢         ، الفقرة   .   
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                                                     حتليل سبل بلوغ أهداف خفض االنبعاثات وحتديد طـرق         -  ٣
                                            زيادة فعاليتها ومسامهتها يف التنمية املستدامة

                                           إطالق االنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع           االجتار برخص    ) أ (  

                                             استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة   ) ب (  

                وفئات املصادر ،           والقطاعات ،             غازات الدفيئة   ) ج (  

                                            ج املمكن إتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية ُ ُه   ُّ النُّ   ) د (  

                                        من دورته اخلامسة، يف العمل على حتليل السبل                                        سيشرع الفريق العامل املخصص، يف اجلزء األول   :       اخللفية  -  ٩
                                                                                                             اليت قد تكون متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ النسب املستهدفة لتخفيض االنبعاثات لديها، كما                

                وسيتم يف هـذا      .                                                                                        العمل على حتديد طرق زيادة فعالية هذه السبل وزيادة مسامهتها يف التنمية املستدامة               يف         سيبدأ  
    .    ً معاً  )  د   (-   )  أ ( ٣                البنود الفرعية        تناول        االجتماع

   /         شـباط    ١٥                                    إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول                                                         َ        ودعا الفريق العامل املخصص، يف دورته الثالثة، األطرافَ         -   ١٠
                                                                                      ، معلومات وآراء بشأن الوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف األطراف املدرجة يف املرفـق األول فيمـا       ٢٠٠٨       فرباير  

FCCC/KP/AWG/2006/4             من الوثيقة     )  ب (  ١٧                         املشار إليها يف الفقرة                  وهي األهداف      ،                    يتعلق بتخفيف اآلثار  
) ٦( .   

                                              آراءها بشأن املواضيع اليت سيتم تناوهلـا               املسامهات                                                            ودعاها كذلك، يف دورته الرابعة املستأنفة، إىل تضمني هذه          
                              قرر عقدها أثناء الدورة واملشار                                               منظمات للمشاركة يف احللقة التدريبية املواضيعية امل /           دعى من خرباء   ُ  سُيَ   َمن      وبشأن 

   . )٧ (      أعاله ٤               إليها يف الفقرة 

                عـداد مـذكرة         ً                                                                                    وأيضاً يف الدورة الرابعة املستأنفة للفريق العامل املخصص، طلب الفريق إىل األمانـة إ               -   ١١
                                                                         بروتوكول كيوتو ومقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                    معلومات بشأن أحكام 

   . )٨ (                   أهداف خفض انبعاثاهتا                          املدرجة يف املرفق األول لبلوغ                                            املتصلة بالوسائل اليت قد تكون متاحة لألطراف      كيوتو

                       أعاله، تنظر كل منها يف  ٤                                                                       وستنظم أربع دورات مواضيعية يف إطار احللقة التدريبية املشار إليها يف الفقرة   -   ١٢
                                                       تبادل اآلراء يف هذه احللقة التدريبية على إجيـاد                وسيعمل  .                                                  أحد السبل الكفيلة ببلوغ أهداف خفض االنبعاثات      

                                                      

) ٦ (  FCCC/KP/AWG/2007/2 ٢٤         ، الفقرة  .   
) ٧ (  FCCC/KP/AWG/2007/5   ١٩           ، الفقرة  ) دعا الفريق العامل املخصص، يف اجلزء األول من دورتـه            .  ‘ ٢ ‘  )  ب                                                        
                                                                                                   املدرجة يف املرفق األول إىل تضمني هذه املسامهات معلومات عن النتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة،    َ راَف            الرابعة، األط

                                                                                           األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول من آثـار جانبيـة            يترتب على                 مبا فيها ما قد    
                              ؛ وسيبدأ العمل بشأن هـذه       )  ٢٤           ، الفقرة   FCCC/KP/AWG/2007/4 (                                 وخباصة البلدان النامية األطراف                   ميع األطراف،             بالنسبة جل 

    ). ‘ ١ ‘ ) أ (  ٢١         ، الفقرة FCCC/KP/AWG/2007/5 (                                                         املسائل يف اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل املخصص 
) ٨ (  FCCC/KP/AWG/2007/5 ١٩         ، الفقرة  ) ٣ ‘ ) ب ‘ .   
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                               رجة يف املرفـق األول لبلـوغ                                                                                         اخللفية الالزمة لبدء العمل على حتليل الوسائل اليت قد تكون متاحة لألطراف املد            
   .                   أهداف خفض انبعاثاهتا

                 ئل املشار إليها يف                                                                            ويف الدورة اخلامسة املستأنفة للفريق العامل املخصص، سيواصل الفريق عمله بشأن املسا  -   ١٣
              تعمد، بتوجيه                                                                                      ويف الدورة الرابعة املستأنفة للفريق العامل املخصص، طلب الفريق إىل األمانة أن               .        أعاله  ٩        الفقرة  

                                             ، ودعا األطراف إىل أن تقدم إىل األمانـة،          )٩ (                                                 تنظيم اجتماع مائدة مستديرة ملعاجلة هذه املسائل                      من رئيسه، إىل    
             ن يتعني دعوهتم                                                          َ ا لديها من آراء بشأن املواضيع اليت من املقرر معاجلتها وبشأن َم   ، م    ٢٠٠٨      فرباير  /      شباط  ١٥     حبلول 

                                          وسيعقد هذا االجتماع أثناء فترة انعقاد دورة   .                                                منظمات للمشاركة يف اجتماع املائدة املستديرة املذكور /       من خرباء
   .    ٢٠٠٨  ه  ي   يون /      حزيران

       ً                                  ضي قدماً يف العمل على حتليل السبل املمكنـة                                          سيدعى الفريق العامل املخصص إىل الشروع وامل   :       اإلجراء  -   ١٤
                        ل زيادة فعالية السبل                                                      كما سيدعى الفريق العامل إىل حتديد ودراسة وسائ         .          االنبعاثات      آثار                       لتحقيق أهداف ختفيف    

                                                                                                  اليت قد تكون متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ أهداف ختفيض انبعاثاهتا، مبا يف ذلك املسائل احملددة    
                                       ورمبا يرغب الفريق العامل املخـصص يف         .                     ً                                              اليت يتعني تناوهلا، فضالً عما تطرحه األطراف من خيارات متصلة هبا          

                                                                       عن املدخالت اإلضافية، اليت قد تلزم ملساعدة الفريق على اخللوص إىل نتائج بشأن                          ً النظر يف أساليب العمل، فضالً
   .                                       هذه املسائل يف اجلزء األول من دورته السادسة

FCCC/KP/AWG/2008/INF.1  
   ]              باإلنكليزية فقط [

                                                        أحكام بروتوكول كيوتو ومقررات مؤمتر األطراف العامـل        
           تصلة بسبل                                               بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو امل      

                                        انبعاثات األطراف املدرجة يف املرفـق           ختفيض             بلوغ أهداف   
                     مذكرة أعدهتا األمانة   .     األول

FCCC/KP/AWG/2008/Misc.1 
   ]              باإلنكليزية فقط [

         انبعاثات       آثار                                              آراء ومعلومات عن سبل بلوغ أهداف ختفيف        
                  مسامهات من األطراف  .          ملرفق األول                 األطراف املدرجة يف ا

FCCC/KP/AWG/2008/Misc.2 
   ]              باإلنكليزية فقط [

                                                             آراء بشأن تنظيم اجتماع املائدة املستديرة بشأن سبل بلوغ         
  .           ملرفق األول                                  انبعاثات األطراف املدرجة يف ا         ختفيض       أهداف  

                  مسامهات من األطراف

   النظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة- ٤

                                       تأنفة، يف العمل بشأن املسائل املنهجية ذات                                              سيبدأ الفريق العامل املخصص، يف دورته اخلامسة املس  :      خلفية  -  ٥ ١
                                                                                                          الصلة، مبا فيها املنهجيات الواجب تطبيقها يف تقدير االنبعاثات البشرية املنشأ واحتماالت االحترار العاملي الناجم     

   .                عن غازات الدفيئة

                                                      

) ٩ (  FCCC/KP/AWG/2007/5 ١٩         ، الفقرة  ) ٢ ‘ ) د ‘ .   
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                  نعقاد الدورة حلقة                                                                                    وطلب الفريق العامل املخصص، يف دورته الرابعة املستأنفة، إىل األمانة أن تنظم أثناء ا        -   ١٦
                                                           وستنظم هذه احللقة التدريبية أثناء فترة انعقاد الدورة          .  )١٠ (       أعاله   ١٥                                                تدريبية بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة        

   .    ٢٠٠٨      يونيه  /        يف حزيران

     ً                                                                                               وأيضاً يف الدورة الرابعة املستأنفة للفريق العامل املخصص، دعا الفريق األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة،          -   ١٧
                                                       ومعلومات عن القضايا املنهجية ذات الصلة باملسائل                           ما لديها من آراء      ،      ٢٠٠٨      مارس   /       آذار   ٢١                موعد أقصاه     يف

                          مـا لـديها مـن آراء            ً    ، فضالً ع  FCCC/KP/AWG/2006/4             من الوثيقة     ‘  ٢ ‘ و  ‘  ١ ‘ ) ب (  ١٧                    املطروحة يف الفقرة    
                      دعى إىل املـشاركة يف                 ُ   نظمات اليت ستُ              ستتناوهلا امل  /                                  ُ           املواضيع اليت سيتناوهلا اخلرباء الذين سُيدعون                   ومعلومات عن   

   . )١١ (      أعاله  ١٥                                                                     احللقة التدريبية اليت ستقام أثناء انعقاد الدورة، واملشار إليها يف الفقرة 

  .                                                         العمل بشأن النظر يف القضايا املنهجية ذات الـصلة         َ    َبدء                                دعى الفريق العامل املخصص إىل        ُ سُي  :       اإلجراء  -   ١٨
                                                            يف النظر يف حتديد أية مقتضيات منهجية قد تنشأ عن النقاش بشأن كل               ً                      ورمبا يرغب أيضاً الفريق العامل املخصص 

     ورمبا   .                 من جدول األعمال ٣         ُ                                                                سبيل من سُبل بلوغ أهداف خفض االنبعاثات، على النحو املشار إليه يف إطار البند 
        ى اخللوص                                 ً                                                      يرغب يف النظر يف أساليب العمل، فضالً عما قد تقتضيه احلاجة من مدخالت إضافية ملساعدة الفريق عل

   .                                                     إىل نتائج بشأن هذه املسائل يف اجلزء األول من دورته السادسة

FCCC/KP/AWG/2008/Misc.3  
   ]              باإلنكليزية فقط [

                                                                   آراء ومعلومات بشأن املسائل املنهجية ذات الصلة بتحليـل سـبل             
                  مسامهات من األطراف  .          االنبعاثات     آثار                 حتقيق أهداف ختفيف 

   مسائل أخرى-  ٥

   .                                                  هذا البند حبث ما قد ينشأ أثناء الدورة من مسائل أخرى            سيتم يف إطار   -   ١٩

   التقرير عن أعمال الدورة-  ٦

                                                                                  سيتم إعداد مشروعي تقريرين عن أعمال اجلزأين األول واملستأنف من الدورة اخلامسة ليعتمدمها   :       اخللفية  -   ٢٠
   .                                                                  الفريق العامل املخصص يف هناية اجلزأين األول واملستأنف للدورة، على التوايل

 ُ                                                                                                     سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل اعتماد مشروعي التقريرين وإىل تكليف املقرر بإمتام التقريرين بعد                :       اإلجراء  -  ٢١
   .                                                                                      اجلزء األول من الدورة اخلامسة وبعد الدورة اخلامسة املستأنفة، حتت إشراف الرئيس ومبساعدة األمانة

                                                      

) ١٠  (  FCCC/KP/AWG/2007/5 ١٩         ، الفقرة  ) ٤ ‘ ) د ‘ .   
) ١١  (  FCCC/KP/AWG/2007/5 ١٩         ، الفقرة  ) ٣ ‘ ) د ‘ .  
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  املرفق

  ص للنظر يف االلتزامات اإلضافيةالوثائق اليت أعدت من أجل الفريق العامل املخص
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة

  الوثائق اليت أعدت من أجل الدورة

FCCC/KP/AWG/2008/1   مذكرة أعدهتا األمينة التنفيذية  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه                              
FCCC/KP/AWG/2008/INF.1 

 ]باإلنكليزية فقط[
                                                      بروتوكول كيوتو ومقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه             حكام   أ  

                                                              اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو املتصلة بسبل بلوغ أهداف         
      مذكرة   .                                                  االنبعاثات لدى األطراف املدرجة يف املرفق األول           ختفيض

              أعدهتا األمانة
FCCC/KP/AWG/2008/Misc.1 

 ]باإلنكليزية فقط[
                  آثار االنبعاثـات         ختفيف            ق أهداف                            ء ومعلومات عن سبل حتقي       آرا  

                  مسامهات من األطراف  .          ملرفق األول                     لدى األطراف املدرجة يف ا
FCCC/KP/AWG/2008/Misc.2 

 ]باإلنكليزية فقط[
                      ة بشأن سبل بلوغ أهداف  ر                                    آراء بشأن تنظيم اجتماع املائدة املستدي  

           مسامهات من    .                                            انبعاثات األطراف املدرجة يف املرفق األول          ختفيض
   ف     األطرا

FCCC/KP/AWG/2008/Misc.3 
 ]باإلنكليزية فقط[

                   ملتصلة بتحليل سبل                                                  آراء ومعلومات بشأن املسائل املنهجية اهلامة ا        
                  مسامهات من األطراف  .                 آثار االنبعاثات    ختفيف           حتقيق أهداف 

  وثائق أخرى أمام الدورة
FCCC/KP/AWG/2007/5            ضـافية                                                           تقرير الفريق العامل املخصص للنظـر يف االلتزامـات اإل        

                                                            لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عـن          
      إىل   ٣                                                                 أعمال دورته الرابعة املستأنفة املعقودة يف بايل يف الفترة من           

      ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٥

 -  -  -  -  -  

 


