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الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية       
مبوجــب  لألطــراف املدرجــة يف املرفــق األول

 بروتوكول كيوتو
  الدورة اخلامسة
  ،٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١ بانكوك، من

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢- ٢وبون، 

   من جدول األعمال٦البند 
  التقرير عن أعمال الدورة

مشروع تقرير الفريق العامـل املخـصص للنظـر يف          
  االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق        

  األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته اخلامسة   
  )مجهورية كوريا(نام شني  -  السيد بو: املقرر

  احملتويات
  )يستكمل فيما بعد(

   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

قد اجلزء األول من الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف               ُع  - ١
 مركز مؤمترات األمم املتحدة بلجنة األمم املتحدة االقتصادية املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، يف بانكوك، بتايلند، يف الفترة من 
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الدورة ورحب جبميع األطـراف     ) النرويج(وافتتح رئيس الفريق العامل املخصص السيد هارلد دوفالن           - ٢
نام شني   -  نائباً لرئيس الفريق العامل املخصص وبالسيد بو      ) مايل( بالسيد ماما كونايت     ورحب أيضاً . ملراقبنيوا
  .مقرراً) مجهورية كوريا(

  )يستكمل فيما بعد(

   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

مارس، نظر الفريق العامل املخصص يف مذكرة من األمينة التنفيذية / آذار٣١ة األوىل املعقودة يف يف اجللس  - ٣
  ).FCCC/KP/AWG/2008/1(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(

  :)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(
  حلراجة؛استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي وا  )ب(
   وفئات املصادر؛، والقطاعات،غازات الدفيئة  )ج(
  .تباعها الستهداف االنبعاثات القطاعيةاج املمكن ُهالنُّ  )د(

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

  .مسائل أخرى  - ٥

  .التقرير عن أعمال الدورة  - ٦
                                                      

يبدأ هذا العمل يف اجلزء األول من الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامـات اإلضـافية                   )١(
  .ألول مبوجب بروتوكول كيوتولألطراف املدرجة يف املرفق ا

  .يبدأ هذا العمل يف الدورة اخلامسة املستأنفة للفريق العامل املخصص )٢(
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   من جدول األعمال٥إىل ) ب(٢ تقارير عن البنود من - ثالثاً 
  )ستكمل فيما بعدُي(

   التقرير عن أعمال الدورة- رابعاًً 
  ) من جدول األعمال٦البند (

أبريل، نظر الفريق العامل املخصص يف مشروع التقرير عن دورته /نيسان... املعقودة يف ... يف اجللسة   - ٥
الفريق العامل ويف اجللسة ذاهتا، بناًء على اقتراحٍ من الرئيس، أذن ). FCCC/KP/AWG/2008/L.1(اخلامسة 

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

  املرفقات

  )يستكمل فيما بعد(

 - - - - - 


