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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
 التخطيط للعمل الواجب القيام به يف املستقبل -ثالثاً 

 ٥ ٢٧-١٤ .............................................) من جدول األعمال٣البند ( 

 مسائل أخرى -رابعاً 
 ٨ ٢٨   .............................................) من جدول األعمال٤البند ( 

 التقرير عن أعمال الدورة -خامساً 
 ٨ ٢٩   .............................................) من جدول األعمال٥البند ( 

 ٨ ٣٠   .............................................................اختتام الدورة -اً سادس

 املرافق
قائمـة إرشـادية وغري شاملة باملواضيع اليت ميكن أن تكون وثيقة الصلة بعمل               -املرفق األول 

الفـريق العامل املخصص بشأن االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق       
 ٩ ................................................األول مبوجب بروتوكول كيوتو

لى الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية الوثـائق املعروضـة ع     -املرفق الثاين 
 ١١ ...لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل
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  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

  حفل االفتتاح-ألف 

ورة األوىل للفريق العامل املخصص      قبل االفتتاح الرمسي للد    ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٥أقيم حفل ترحيب يف      -١
وأدىل . ٢٠٠٦مايو / أيار١٧لاللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف        

ببـيان كل من السيدة رونا أمربوز، وزيرة البيئة يف كندا ورئيسة مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه                 
توكول كيوتو؛ والسيد سيغمار غابرييل، وزير البيئة وحفظ البيئة والسالمة النووية يف            اجـتماع األطراف يف برو    

 .احلكومة االحتادية بأملانيا، وممثل البلد املضيف؛ والسيد ريتشارد كينلي، املوظف املسؤول عن أمانة االتفاقية

  افتتاح الدورة-باء 

 ٢٥ إىل ١٧ماريتيم ببون، أملانيا، يف الفترة من عقـدت الدورة األوىل للفريق العامل املخصص يف فندق     -٢
، نائب رئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل        )توفالو(السيد أنيلي سوبوغا    وقام بافتتاحها   . ٢٠٠٦مايو  /أيـار 

وتوىل نائب الرئيس انتخاب    . بوصـفه اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، القائم باألعمال بالنيابة عن الرئيس            
وأدىل ممثل أحد   ).  دال أدناه  - ألف وثانياً    -انظر الفرعني ثانياً    (ئـيس ونائب رئيس الفريق العامل املخصص        الر

 .األطراف ببيان

، الشكر بعد انتخابه إىل الفريق العامل املخصص        )مالطة(ووجه الرئيس، السيد مايكل زاميت كوتاجار        -٣
 من ٣ من املادة ٩وميثل تنفيذ الفقرة . راف يف العمليةعـلى ثقـته بقدراتـه وتطلـع إىل التعاون مع مجيع األط           

بروتوكول كيوتو أمراً مهماً يف رأيه ألنه يشري إىل استمرارية أسواق الكربون ويتيح لألطراف املدرجة يف املرفق                 
 وأعرب عن وجهة نظره   . فرصة إلثبات قيادهتا يف مكافحة تغري املناخ      ) أطـراف املرفق األول   (األول باالتفاقـية    

الشخصـية يف هذه العملية اليت متثل جزءاً من صورة أكرب يتوقع أن يسهم فيها عدد من العمليات األخرى داخل              
وقال إن على الفريق العامل املخصص أن حيدد نطاق         . اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وخارجها       

مة وأن يدرك أن نتائج عمله جيب أن تتمشى يف هناية مسامهته ويستعرضه ويعدله مع تقدم عمله يف الدورات القاد      
وينبغي لـه أن يركز يف اخلطوات األوىل من خطة عمله على          . األمـر مع نتائج العمليات األخرى يف بنية منسقة        

بـناء قـاعدة سليمة للمعلومات والتحليل لتكون مبثابة أساس للمفاوضات اليت جيب أن ختتتم هبا الوالية املنوطة                  
مؤمتر األطراف العامل بوصفه    /وجيب أن يكون الفريق على علم أيضاً باألمر الذي أصدره مؤمتر األطراف           . باهليئة

اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اهليئة بإهناء عملها يف الوقت احملدد كي ال تكون هناك ثغرة بني فترات            
 .ته وفقاً ألفضل حكم مجاعي خيلص إليهواختتم قائالً إن على الفريق أن ميضي قدماً بوالي. االلتزام

. ، األطراف على ثقتها ودعمها لـه)الربازيل(وشكر نائب الرئيس، السيد لويس ألربتو فيغرييدو ماتشادو  -٤
 .وقال إن لـه شرف ومزية العمل مع الرئيس وتعهد بدعمه ومساعدته يف مساعيه

 السيد ريتشارد كينلي، املوظف املسؤول عن األمانة،        مايو، ألقى / أيار ١٧ويف اجللسة الثانية املعقودة يف       -٥
وأشار إىل ضرورة االضطالع بعملية سريعة ومتينة الستيفاء الشرط املنصوص . كلمة أمام الفريق العامل املخصص 
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قارير وقال إن كثرياً من الت.  حىت ال تكون هناك أية ثغرة بني فتريت االلتزام األوىل والثانية١-م أإ/١عليه يف املقرر 
الـيت وردت من األطراف يشري إىل أن احلاجة تدعو بوضوح إىل خفض االنبعاثات مبا يتعدى املستوى احملدد يف                   

وإن بعض التقارير اليت وردت عن التقدم احملرز يف جمال التنفيذ مبوجب االلتزام األول يبعث               . بـروتوكول كيوتو  
 إن هناك بالفعل أدلة على إمكانيات قوى السوق         وأضاف قائالً . عـلى التشـجيع ويبني مقدار ما ميكن إجنازه        

وقد كان النمو اآلسي يف عدد مشاريع آليات التنمية النظيفة على مدى الشهور . لتسخري ديناميات القطاع اخلاص
ا وتدعو احلاجة إىل زيادة إطالق العنان لقوى السوق إلبداء براعته. القليلة املاضية مثرياً للدهشة وإن مل يكن كافياً

ومن شأن تقدم أعمال الفريق العامل املخصص أن يرسل إشارة قوة           . ٢٠١٢وكفاءهتـا وديناميـتها بعـد عام        
وقد تعهدت األمانة بدعم هذه العملية اجلديدة البالغة األمهية، ومل ُيدخر جهد الستيعاب عبء . وأساسية لألسواق
ة االضطالع مبهام إضافية رئيسية، وجبت إعادة       واختتم كلمته قائالً إنه مىت طُلب إىل األمان       . العمـل اإلضـايف   

 .ختصيص موارد إضافية من جماالت أخرى على حساب هذه األنشطة

  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  انتخاب الرئيس-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

مايو، بناء على اقتراح من نائب      / أيار ١٧ يف   انتخب الفريق العامل املخصص، يف جلسته األوىل املعقودة        -٦
رئـيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، القائم باألعمال               

 .بالتزكية، رئيساً لـه) مالطة(نيابة عن الرئيس، السيد مايكل زاميت كوتاجار 

  إقرار جدول األعمال-باء 
 ) األعمالمن جدول) ب(٢البند (

مايو، يف مذكرة من إعداد األمني      / أيار ١٧نظـر الفريق العامل املخصص، يف جلسته الثانية املعقودة يف            -٧
 ).FCCC/KP/AWG/2006/1(التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 :ويف نفس اجللسة، أقر الفريق العامل املخصص جدول األعمال كما يلي -٨

 .افتتاح الدورة -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 انتخاب الرئيس؛ )أ( 

 إقرار جدول األعمال؛ )ب( 

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ج( 
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 .انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )د( 

 .التخطيط للعمل الواجب القيام به يف املستقبل -٣

 .مسائل أخرى -٤

 .التقرير عن أعمال الدورة -٥

  تنظيم أعمال الدورة-جيم 
 )ن جدول األعمالم) ج(٢البند (

مايو حيث  / أيار ١٧نظـر الفـريق العامل املخصص يف هذا البند الفرعي يف جلسته الثانية املعقودة يف                 -٩
وبناء على  . اسـترعى الرئيس االنتباه إىل برنامج العمل املقترح والوارد على موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنت              

 .مله على أساس برنامج العمل هذااقتراح الرئيس، وافق الفريق على الشروع يف ع

وأبلغـت األمانة الفريق العامل املخصص بورود طلبات من ست منظمات غري حكومية للحصول على                -١٠
 ٦ووافق الفريق على قبول هذه املنظمات على أساس أحكام الفقرة . موافقة مؤقتة حلضور دوريت اهليئتني الفرعيتني

 .اس مبا قد يتخذه مؤمتر األطراف الحقاً من إجراءات من االتفاقية، دون املس٧من املادة 

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس-دال 
 )من جدول األعمال) د(٢البند (

 ٢٣ و ١٧نظـر الفـريق العامل املخصص يف هذا البند الفرعي يف جلستيه األوىل والثالثة املعقودتني يف                  -١١
 .مايو على التوايل/أيار

مل املخصص، يف جلسته األوىل، بناء على اقتراح من نائب الرئيس، القائم باألعمال             وانتخب الفريق العا   -١٢
 .بالتزكية نائباً للرئيس) الربازيل(بالنيابة عن الرئيس، السيد لويس ألربتو ماتشادو 

ت اإلقليمية ويف اجللسة الثالثة، أبلغ الرئيس الفريق العامل املخصص بأنه مت التوصل إىل اتفاق فيما بني اجملموعا          -١٣
 .مقرراً لـه) مالوي(وانتخب الفريق العامل املخصص السيد إيفانس جنيوا . واقتراح مرشح النتخابه كمقرر

  التخطيط للعمل الواجب القيام به يف املستقبل-ثالثاً 
 ) من جدول األعمال٣البند (

 املداوالت -١

 ٢٥ و ٢٣ و ١٧ية والثالثة والرابعة املعقودة يف      نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند يف جلساته الثان          -١٤
وأدىل ببيانات  .  معروضة عليه  Add.1 و FCCC/KP/AWG/2006/Misc.1وكانت الوثيقة   . مايو على التوايل  /أيار

 والصني، ومتحدث باسم اجملموعة األفريقية، ومتحدث ٧٧ طرفاً منهم متحدث باسم جمموعة ال   ٢٤ممـثلون عن    
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 ومتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية ومتحدث باسم  )١(ة والدول األعضاء فيها   باسـم اجلماعة األوروبي   
 .جمموعة سالمة البيئة

ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس الشبكة الدولية للعمل املناخي واحتاد النقابات الصناعية ونقابات أرباب               -١٥
، دعا الرئيس الشبكة الدولية للعمل املناخي وجمالس        ويف اجللسة الثالثة  . العمـل يف أوروبـا إىل اإلدالء ببيانات       

األعمـال التجارية من أجل التنمية املستدامة من أستراليا، وأوروبا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا               
 .الشمالية، والواليات املتحدة األمريكية والشراكة الدولية املعنية بتغري املناخ إىل اإلدالء ببيانات

ووافق الفريق العامل املخصص، يف جلسته الثانية، على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات غري رمسية                  -١٦
 .وقدم الرئيس تقريراً عن هذه املشاورات خالل انعقاد اجللستني الثالثة والرابعة. عقدها الرئيس

 الرئيس واعتمده إلدراجه يف      املقترح من  )٢(ونظـر الفريق العامل املخصص، يف جلسته الرابعة، يف النص          -١٧
 .تقرير الفريق العامل املخصص كاستنتاجات مت التوصل إليها

 االستنتاجات -٢

 ٣ من املادة    ٩أحاط الفريق العامل املخصص علماً باآلراء اليت أبدهتا األطراف يف تقاريرها بشأن الفقرة               -١٨
 .انات اليت مت اإلدالء هبا أثناء الدورةوبالبي) Add.1 وFCCC/KP/AWG/2006/Misc.1(من بروتوكول كيوتو 

 ١-م أإ/١وأعـاد الفـريق العـامل املخصص التأكيد على أن مناقشاته ستركز، وفقاًً لواليته مبوجب املقرر                  -١٩
، على النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول، اليت             من الربوتوكول  ٣ من املادة    ٩وللفقرة  

وأشار هبذا اخلصوص إىل ما ورد يف       . ها يف التعديالت اليت ستدخل على املرفق باء لربوتوكول كيوتو         سيتم حتديد 
 مـن أنه يتعني على الفريق العامل املخصص أن يهدف إىل إمتام عمله وتقدمي نتائجه من أجل                  ١-م أإ /١املقـرر   

يت االلتزام األوىل والثانية مبوجب     اعتمادها يف أقرب وقت ممكن ويف موعد مناسب يكفل عدم وجود ثغرة بني فتر             
 .الربوتوكول

وأكـد الفـريق العامل املخصص من جديد أيضاً على أنه سيمضي بسرعة يف اجتاه االتفاق على االلتزامات                   -٢٠
اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول ومدهتا، والحظ مع التقدير استعداد هذه األطراف للعمل على حتقيق ذلك                 

 األطراف إىل أن تقدم إليه يف أقرب فرصة ممكنة معلومات وآراء عن نتائج عملها املتصل بتحديد التزاماهتا،                  ودعا هذه 
 .مبا يف ذلك معلومات عن االلتزامات اجلديدة باحلد أو التخفيض الكمي لالنبعاثات

ستحتاج إىل جتميع   األول  ويف هـذا الصدد، الحظ الفريق العامل املخصص أن األطراف املدرجة يف املرفق               -٢١
 االقتصادية قصد تعزيز    -وحتلـيل املعلومات حول جمموعة متنوعة من املوضوعات العلمية والتقنية واالجتماعية            

                                                      

قـدم هذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية              )١(
 .السابقة

 .FCCC/KP/AWG/2006/L.2/Rev.1اعتمد باعتباره الوثيقة  )٢(
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الفهم املشترك ملستوى طموح التزاماهتا اإلضافية باإلسهام يف حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية وإمكانية الوفاء هبذه               
طراف يف تبادل وجهات النظر حول هذه املعلومات والتحليالت مع مجيع           وسـلم برغـبة هذه األ     . االلـتزامات 

والحظ أن بعض املعلومات والتحليالت ذات الصلة . األطراف يف اإلطار املتعدد األطراف للفريق العامل املخصص
 الدويل متاحة، أو ميكن طلبها، من هيئات وعمليات أخرى يف إطار االتفاقية والربوتوكول، ومن الفريق احلكومي           

املعين بتغري املناخ، وأنه ميكن أيضاً أن يقرر طلب إسهامات من املنظمات احلكومية الدولية، مثل الوكالة الدولية                 
 .ورأى أن املصادر الرئيسية لإلسهامات الالزمة لعمل الفريق ستكون األطراف ذاهتا. للطاقة الذرية

ة مبكان إطالعه وتذكريه، يف مجيع مراحل عمله،        وكـان من رأي الفريق العامل املخصص أنه من األمهي          -٢٢
 .بالنتائج ذات الصلة احملققة والعمل اجلاري يف هيئات وعمليات أخرى يف إطار االتفاقية والربوتوكول

والحظ الفريق العامل املخصص أن االستعراض املستمر لتنفيذ التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول  -٢٣
 .ألوىل وجيه للنظر يف التزاماهتا اإلضافيةيف فترة االلتزام ا

). ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (وقرر الفريق العامل املخصص عقد دورته الثانية أثناء فترة الدورة املقبلة             -٢٤
ورأى أن مـا ميكـن أن يعزز عمله أثناء دورته الثانية هو عقد حلقة تدارس أثناء الدورة إلتاحة الفرصة لعرض                     

ويف هذا السياق، الحظ الفريق العامل باهتمام املعلومات التمهيدية اليت قدمتها           . الصلة وتبادهلا املعلومـات ذات    
عـدة أطراف مدرجة يف املرفق األول حول عملها بشأن األساس العلمي لتحديد التزاماهتا اإلضافية، مبا يف ذلك                  

ودعا .  آثار هذه السيناريوهات   بشـأن سـيناريوهات تثبيت تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي، وبشأن           
األطـراف املدرجة يف املرفق األول إىل القيام، يف أقرب وقت ممكن، بتقدمي املزيد من املعلومات العلمية والتقنية                  

ودعا أيضاً إىل التبكري يف تقدمي هذه املعلومات عن اجتاهات االنبعاثات       .  االقتصادية حول هذه املواضيع    -واالجتماعية  
 األطراف املدرجة يف املرفق األول، وقدرة التخفيف احملتملة للسياسات والتكنولوجيات يف خمتلف الظروف              بالنسـبة إىل  

ورأى أن هذه املوضوعات الواسعة     . الوطنـية، مبا يف ذلك اخلربة املكتسبة حىت اآلن وتكاليف وفوائد احلد من االنبعاثات             
ذلك خطوة يف طريق نظر الفريق العامل املخصص يف تقرير  ميكـن أن توفـر أساسـاً موضوعياً حللقة التدارس، بوصف            

 .التعديالت الواجب إدخاهلا على املرفق باء بالربوتوكول

وطلـب الفريق العامل املخصص من األمانة أن تقوم، بالتشاور مع الرئيس، ومع أخذ اآلراء اليت أعربت      -٢٥
 برناجمها عرضاً من الفريق احلكومي الدويل املعين        عنها األطراف يف االعتبار، بتنظيم حلقة التدارس هذه وتضمني        

 أعاله،  ٢٤بـتغري املناخ، حول عمله املتصل بالفريق، وعروضاً من األطراف حول املوضوعات احملددة يف الفقرة                
وقصد تيسري اإلعداد املالئم حللقة . وحول كيفية حتديد االلتزامات اإلضافية يف جمال احلد من االنبعاثات وختفيضها

، ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١لـتدارس هذه، دعا الفريق العامل املخصص األطراف إىل مد األمانة، يف موعد أقصاه               ا
  .وطلب من األمانة أن توفر هذه املعلومات لدورته الثانية. مبعلومات عن املواضيع اليت تود عرضها يف حلقة التدارس

واتفق على . ٢٠٠٧دورتني اللتني ستعقدان يف عام وقرر الفريق العامل املخصص أن جيتمع خالل فتريت ال -٢٦
 .زيادة بلورة خطة عمله وحتديد جدوله الزمين مبزيد من التفصيل يف دورته الثانية



FCCC/KP/AWG/2006/2 
Page 8 

 

وأتاح الرئيس مببادرة منه وحتت مسؤوليته قائمة إرشادية غري شاملة باملواضيع اليت ميكن أن تكون وثيقة                 -٢٧
 ).املرفق األول(وترد هذه القائمة يف مرفق هذه الوثيقة . اداً إىل آراء األطرافالصلة بعمل الفريق يف املستقبل استن

  مسائل أخرى-رابعاً 
 ) من جدول األعمال٤البند (

 .مل تطرح أو مل جير النظر يف أية مسائل أخرى -٢٨

  التقرير عن أعمال الدورة-خامساً 
 ) من جدول األعمال٥البند (

مايو، نظر الفريق العامل يف مشروع التقرير عن أعمال دورته       / أيار ٢٥دة يف   يف اجللسـة الـرابعة املعقو      -٢٩
ويف اجللسـة ذاهتـا، وبناء على اقتراٍح من الرئيس، أذن الفريق العامل             ). FCCC/KP/AWG/2006/L.1(األوىل  

 .للمقرر أن ينتهي من إعداد التقرير عن الدورة حتت إشراف الرئيس ومبساعدة األمانة

 تام الدورة اخت-سادساً 

كما شكر األمانة   . مايو، شكر الرئيس املندوبني على إسهاماهتم     / أيار ٢٥ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف       -٣٠
 .على دعمها
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 املرفق األول

قائمـة إرشادية وغري شاملة باملواضيع اليت ميكن أن تكون وثيقة الصلة             
 ألطراف بعمـل الفـريق العامل املخصص بشأن االلتزامات اإلضافية ل         
 )١(            املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

 :األساس العلمي لتحديد مستوى طموح االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول -١

سـيناريوهات تثبيـت تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي، كإرشاد إلسهام بروتوكول              )أ( 
 دف النهائي لالتفاقيةكيوتو يف حتقيق اهل

 غري املؤاتية املتصلة هبذه السيناريوهات) املخاطر(اآلثار  )ب( 

 تكاليف اآلثار والتكيف )ج( 

 . االقتصادية األخرى-املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية  )د( 

 : املدرجة يف املرفق األولاالجتاهات يف جمال االنبعاثات والقدرة احملتملة على التخفيف منها بالنسبة لألطراف -٢

 )٢٠٥٠، ٢٠٣٠، ٢٠٢٠مثالً حىت ( االقتصادية احملددة -اجتاهات االنبعاثات والعوامل االجتماعية  )أ( 

 السياسات والتدابري والتكنولوجيات: ردود الفعل احملتملة )ب( 

 )مبا يف ذلك اخليارات اجملدية للجميع(تكاليف ومنافع احلد من االنبعاثات  )ج( 

 .التحليالت القطاعية وآثارها على القدرة على املنافسة )د( 

 :اخلربة املكتسبة والدروس املستخلصة يف تنفيذ بروتوكول كيوتو -٣

احتماالت (اسـتعراض واسـتيفاء األساليب املستخدمة لعمليات وضع قوائم جرد لالنبعاثات             )أ( 
 )اضي، والتغري يف استخدام األراضي، واحلراجةاالحترار العاملي، ومبادئ اجلرد التوجيهية، واستخدام األر

 فعالية السياسات والتدابري )ب( 

 فعالية آليات املرونة )ج( 

 .التقدم الذي ميكن إثباته )د( 
                                                      

بادرته وحتت مسؤوليته وباالعتماد على وجهات النظر اليت أعربت أتاح هذه القائمة الرئيس بناًء على م )١(
 .عنها األطراف
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 :شكل وصيغة االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول -٤

 االلتزام) فترات(مدة فترة  )أ( 

 االنبعاثات استعراض القطاعات ومصادر  )ب( 

 التفريق وتقاسم األعباء )ج( 

 )مثل املناهج القطاعية(جدوى تدابري تكملة االلتزامات احملددة كماً للحد من االنبعاثات أو ختفيضها  )د( 

 مسامهة آليات املرونة  )ه( 

 .حوافز أخرى لتطوير التكنولوجيا ونشرها ونقلها )و( 

 :املسائل القانونية -٥

 ت على املرفق باءنطاق التعديال )أ( 

 عناصر بروتوكول كيوتو الواجب تعديلها أو تكملتها إلنفاذ التعديالت املدخلة على املرفق باء )ب( 

 بدء سريان التعديالت املدخلة على املرفق باء )ج( 

 .تفادي وجود ثغرة بني فترات االلتزام )د( 
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 املرفق الثاين

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

                             يف دورته األوىل

 FCCC/KP/AWG/2006/1  مذكرة من إعداد األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

Views regarding Article 3, paragraph 9, of the Kyoto 

Protocol. Submissions from Parties 

 FCCC/KP/AWG/2006/Misc.1 
 Add.1و

مشـروع تقريـر الفـريق العامل املخصص لاللتزامات اإلضافية          
 لألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية عن أعمال دورته األوىل

 FCCC/KP/AWG/2006/L.1. 

تقرير منقح مقترح   . التخطيط للعمل الواجب القيام به يف املستقبل      
 .من الرئيس
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