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(A)     GE.07-70323    170507    170507 

 الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات
   اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول

   مبوجب بروتوكول كيوتو
 الدورة الثالثة

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-١٤بون، 

 من جدول األعمال  ٦البند 
 التقرير عن أعمال الدورة

مشـروع تقريـر الفريق العامل املخصص للنظر يف         
 االلـتزامات اإلضـافية لألطراف املدرجة يف املرفق        
   األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته الثالثة

 )زامبيا(السيد إفرامي مويبيا شيتيما : املقرر

 احملتويات
 )يستكمل فيما بعد(

 افتتاح الدورة -أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

  افتتاح الدورة-ألف 

عقدت الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق               -١
 .٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ١٤األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف فندق ماريتيم، يف بون بأملانيا، يف الفترة من 

الدورة ورحب جبميع األطراف ) غرينادا(وافتـتح رئـيس الفـريق العامل املخصص السيد ليون شارلز      -٢
 . نائبة لرئيس الفريق العامل املخصص) فنلندا(واملراقبني كما رحب بالسيدة أويت بريغهال 

 )يستكمل فيما بعد(
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  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

 ار جدول األعمال إقر-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

مايو، نظر الفريق العامل املخصص يف مذكرة من األمينة التنفيذية          / أيار ١٤يف اجللسة األوىل املعقودة يف       -٣
 ).FCCC/KP/AWG/2007/1(تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 :ويف اجللسة ذاهتا، أقر جدول األعمال على النحو التايل -٤

 .افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  

 .تنظيم أعمال الدورة )ب(  

 حتلـيل إمكانـيات التخفيف ونطاقات أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف             -٣ 
 . املرفق األول  

 .للدورات املقبلةاستعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد اجلدول الزمين  -٤ 

 .مسائل أخرى -٥ 

 .التقرير عن أعمال الدورة -٦ 

  من جدول األعمال٥إىل ) ب(٢ تقارير عن البنود من -ثالثاً 
 )ُيستكمل فيما بعد(

  التقرير عن أعمال الدورة-رابعاًً 
 ) من جدول األعمال٦البند (

 مل املخصص يف مشروع التقرير عن دورته الثالثةمايو، نظر الفريق العا/أيار... املعقودة يف ... يف اجللسة  -٥
)FCCC/KP/AWG/2007/L.1 .(             ويف اجللسـة ذاهتا، بناًء على اقتراٍح من الرئيس، أذن الفريق العامل املخصص

 .للمقرر بأن ُينجز التقرير عن أعمال الدورة مبساعدة األمانة وبتوجيه من الرئيس

 املرفقات
 )يستكمل فيما بعد(

- - - - - 


