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(A)     GE.07-70819    071207    071207 

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

 الدورة الرابعة
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣ وبايل، ٢٠٠٧أغسطس / آب٣١-٢٧ فيينا،

 
  من جدول األعمال٦البند 

 التقرير عن أعمال الدورة

 مشروع تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية
 لألطراف املدرجـة فـي املرفـق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو

 ةعن اجلزء الثاين من دورته الرابع

 )زامبيا(السيد إفرامي مويبيا شيتيما :  املقرر

 احملتويات

 )ُيستكمل الحقاً(

  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

 استئناف الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية
 لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

 اجلـزء الثاين من الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف               ُعِقـد  -١
يف مركز بايل للمؤمترات الدولية يف      ) الفريق العامل املخصص  (املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو        

 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٣بايل بإندونيسيا يف الفترة من 
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الذي رّحب جبميع األطراف ) غرينادا(وافتتح الدورة رئيس الفريق العامل املخصص، السيد ليون تشارلز        -٢
 .بصفتها نائبة رئيس الفريق العامل املخصص) فنلندا(كما رّحب بالسيدة أويت بريغال . واملراِقبني

 )ُيستكمل الحقاً(

  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

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

ديسمرب، بأن جدول األعمال قد أُِقّر / كانون األول٣ذكّر الرئيس األطراف، يف اجللسة األوىل املعقودة يف  -٣
 ٣١ إىل ٢٧يف اجلـزء األول من الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص الذي ُعقد يف فيينا بالنمسا يف الفترة من       

 :وأبلغ املشاركني بأنه سيتم تناول البنود التالية خالل الدورة الرابعة املستأَنفة. ٢٠٠٧أغسطس /آب

 :املسائل التنظيمية -٢ 
 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(   
 .انتخاب أعضاء املكتب )ج(   
 .استعراض برنامج العمل، وأساليب العمل، وحتديد اجلدول الزمين للدورات املقبلة -٤ 
 .ئل أخرىمسا -٥ 
 .التقرير عن أعمال الدورة -٦ 

  من جدول األعمال٥إىل ) ب(٢ التقارير املتعلقة بالبنود -ثالثاً 
 ) الحقاًُيستكمل(

  التقرير عن أعمال الدورة-رابعاً 
 ) من جدول األعمال٦البند (

 مشروع التقرير ديسمرب، يف/كانون األول... املعقودة يف ... نظـر الفريق العامل املخصص، يف جلسته         -٤
ويف اجللسة نفسها، وبناًء على ُمقَترح      . (FCCC/KP/AWG/2007/L.5)عن أعمال اجلزء الثاين من دورته الرابعة        

مقدَّم من الرئيس، أِذن الفريق العامل املخصص للمقرِّر باستكمال التقرير عن أعمال الدورة مبساعدة من األمانة                
 .وبتوجيه من الرئيس

 املرفقات

 ) الحقاًُيستكمل(

- - - - - 


