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  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
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  .)١(انتخاب أعضاء املكتب  )ج(    

 يف التنمية   إسهامهافض االنبعاثات وحتديد طرق زيادة فعاليتها و      املتعلقة خب هداف  األ بلوغ   وسائلحتليل    - ٣
  :)٢(املستدامة

   واآلليات القائمة على مشاريع؛،االنبعاثاتباالجتار   )أ(    

   واحلراجة؛، وتغيري استخدام األراضي،استخدام األراضي  )ب(    

   وفئات املصادر؛، والقطاعات،غازات الدفيئة  )ج(    

  .تباعها الستهداف االنبعاثات القطاعيةاج املمكن ُهالنُّ  )د(    

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

النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن                 - ٥
  .)٣( تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األولأن

  .)٤(حتليل إمكانات التخفيف وحتديد نطاقات أهداف خفض االنبعاثات للدول املدرجة يف املرفق األول  - ٦

  .)٥(النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول  - ٧

  .)٦(٢٠٠٩برنامج العمل لعام   - ٨

  .مسائل أخرى  - ٩

  .الدورةاملتعلق بالتقرير   - ١٠

                                                      

 .سُيبحث هذا البند الفرعي يف الدورة السادسة املستأنفة للفريق العامل املخصص )١(

  .سُتعتمد االستنتاجات املتعلقة هبذه املسائل يف اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل املخصص )٢(
زء األول من الدورة السادسة للفريق العامل املخصص وسُتعتمد االستنتاجات يف سيبدأ العمل يف اجل )٣(

 .الدورة السادسة املستأنفة للفريق العامل املخصص

 . أعاله١كما جاء يف احلاشية  )٤(

 . أعاله١كما جاء يف احلاشية  )٥(

 . أعاله١كما جاء يف احلاشية  )٦(
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   )٧( شروح جدول األعمال املؤقت- ثانياً 
  الدورة افتتاح - ١

  ) من جدول األعمال١البند (

  للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف           السادسةسيفتتح الرئيس الدورة      - ١
أكـرا  ، يف   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢١،  الثالثاءيف يوم   ) الفريق العامل املخصص  (املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو      
  .بغانا، يف مراكز أكرا الدويل للمؤمترات

   مسائل تنظيمية- ٢
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  )أ(  

األطراف إىل اإلدالء ببيانات عامة بعد إقـرار        دعى  ُتو. ض جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره     عَرسُي  - ٢
  .جدول األعمال

FCCC/KP/AWG/2008/4 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي.جدول األعمال املؤقت وشروحه   

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

 السادسةورته قرر الفريق العامل املخصص، يف دورته الرابعة املستأنفة، أن يعقد اجلزء األول من د: اخللفية  - ٣
 وأن يستأنف الدورة وخيتتمها أثناء الفترة الدوراتيـة األوىل يف عـام             ٢٠٠٨سبتمرب  /أغسطس أو أيلول  /آبيف  

أكرا يف   للفريق العامل املخصص يف      السادسةد اجلزء األول من الدورة      عقَ وسيُ .)٨()ديسمرب/كانون األول  (٢٠٠٨
للفريق العامل املخصص للعمل التعـاوين      الثالثة   الدورة    بالتالزم مع  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٧ إىل   ٢١الفترة من   

يف بوزنان ببولندا، بالتالزم مع الدورة الرابعة ملؤمتر        ختتم  ُتوالدورة  ف  تأَنُتسوس. الطويل األجل يف إطار االتفاقية    
  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

ه يف استكمال العمل والذي اعتمده الفريق العامل املخـصص يف           ووفقاً للجدول الزمين الذي ُيسترشد ب       - ٤
: البنود التالية من جدول األعمال املؤقت يف اجلزء األول من الدورة الـسادسة            بحث   ست ،)٩(دورته الرابعة املستأنفة  

 يف التنميـة    حتليل وسائل بلوغ األهداف املتعلقة خبفض االنبعاثات وحتديد طرق زيادة فعاليتها وإسهامها           "،  ٣البند  

                                                      

سيبحثها فيها الفريق العامل املخصص ال تتضمن هذه الوثيقة سوى شروح بنود جدول األعمال اليت  )٧(
 .أما الشروح اخلاصة بالدورة السادسة املستأنفة فستصدر بعد اجلزء األول من هذه الدورة. يف اجلزء األول من دورته السادسة

)٨( FCCC/KP/AWG/2007/5 ٢٠، الفقرة.  
)٩( FCCC/KP/AWG/2007/5 ٢١، الفقرة. 
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النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية  "، ٥؛ والبند "النظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة"، ٤؛ والبند "املستدامة
واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والـسياسات والتـدابري                 

وبعد املناقشات األولية بشأن هذه املسائل يف اجللسة العامة، ". راف املدرجة يف املرفق األولواملنهجيات املتاحة لألط
  .سُيقترح مواصلة املفاوضات يف أفرقة غري رمسية، كما جرى يف الدورة اخلامسة املستأنفة للفريق العامل املخصص

  أن تنتهي اجللسات عادة حبلول ، ب)١٠(، يف دورهتا الرابعة والعشرينالفرعية للتنفيذ اهليئةوأوصت   - ٥
. ، كحد أقصى٠٠/٢١، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر اجللسات إىل الساعة ٠٠/١٨الساعة 

أما البنود اليت ال ينتهي النظر . وستنظَّم الدورة مبراعاة هذا القيد الزمين؛ وسُتعطى األولوية ألكثر املسائل استعجاالً
  .ة فسُتحال إىل الدورة السادسة املستأنفة للفريق العامل املخصصفيها يف هذه الدور

يف الفترة الفاصلة بني أكرا األطراف إىل الرجوع إىل االستعراض العام لالجتماعات اليت عقدت يف وُتدعى   - ٦
، )١١(اقيةالشبكي لالتف وقع  امل منشور يف    واالستعراض العام لالجتماعات الدوراتية يف بوزنان، وكالمها      الدورتني،  

عمل وحمدَّث لالع على جدول مفصل طِّثناء انعقاد الدورات، من أجل اال الذي ينشر أيوإىل مطالعة الربنامج اليوم
  . الفريق العامل املخصص

 موظفي  وتزويدويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية إىل أقصى حد ممكن                - ٧
 خطيةبيانات  اإلدالء ب  كما يرجى من الراغبني يف       .املترمجني الشفويني ة منها تيسرياً لعمل     بنسخ ورقي املؤمتر سلفاً   

  .إحضار نسخ منها من أجل توزيعها

  . تباعه يف تنظيم أعمال الدورةادعى الفريق العامل املخصص إىل املوافقة على النهج الذي يتعني ُيس: اإلجراء  -٨

FCCC/KP/AWG/2008/4 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي.ؤقت وشروحهجدول األعمال امل   

فض االنبعاثـات   املتعلقة خب هداف  األبلوغ  وسائل  حتليل    - ٣
   يف التنمية املستدامةإسهامهازيادة فعاليتها و وحتديد طرق

  ) من جدول األعمال٣البند (

الفريق العامل املخصص،   يقوم   أعاله، من املقرر أن      ٤وفقاً للجدول الزمين املشار إليه يف الفقرة        : اخللفية  - ٩
 اليت قد تكون متاحـة لألطـراف        الوسائلحتليل  باعتماد استنتاجات بشأن    ،  السادسةيف اجلزء األول من دورته      

حتديد طرق زيادة فعالية هذه     األهداف املتعلقة خبفض انبعاثاهتا واستنتاجات بشأن       املدرجة يف املرفق األول لبلوغ      
  .التنمية املستدامةإسهامها يف وزيادة الوسائل 

                                                      

)١٠( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 

)١١( <http://unfccc.int/meetings/intersessional/accra/items/4437.php> .  
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الفريق العامل املخصص إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس الفريق،  ويف الدورة الرابعة املستأنفة، طلب  - ١٠
  :مبا يلي

FCCC/KP/AWG/2007/5  من الوثيقـة   `٣`)د(١٩جتميع وتوليف الورقات املشار إليها يف الفقرة          )أ(
)١٢( 

 )١٤( من الوثيقة نفـسها    `١`)ج(١٩ املشار إليها يف الفقرة      )١٣(ئدة املستديرة وكذلك املواد املقدمة يف اجتماع املا     
  والنتائج اليت أسفر عنها ذلك االجتماع؛

إعداد ورقة تقنية، بتوجيه من رئيس الفريق العامل املخصص ومبشاركة املعنيني باألمر من اخلرباء   )ب(
ــ  ــددة يف الفق ــام احمل ــصلة بامله ــسائل املت ــشأن امل ــات، ب ــة `٢` و`١`)ب(١٧رة واملنظم ــن الوثيق  م

FCCC/KP/AWG/2006/4
) ١٥(.  

سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الورقة التقنية املشار إليها يف : اإلجراء  - ١١
االنبعاثات  وسُيدعى أيضاً إىل اعتماد استنتاجات بشأن حتليل وسائل بلوغ األهداف املتعلقة خبفض. أعاله) ب(١٠الفقرة 

  . أدناه١٩-١٢وحتديد طرق زيادة فعاليتها وإسهامها يف التنمية املستدامة، على النحو احملدد كذلك يف الفقرات 

FCCC/TP/2008/2 Analysis of possible means to reach emission reduction targets 
and of relevant methodological issues.  Technical paper 

FCCC/KP/AWG/2008/INF.2 Synthesis of submissions from Parties on relevant 
metholodogical issues and of the outcomes of the round table 
on means to reach emission reduction targets.  Note by the 
secretariat 

FCCC/KP/AWG/2008/3   االلتزامات اإلضافية لألطـراف     الفريق العامل املخصص للنظر يف    تقرير 
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته اخلامـسة           

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ إىل ٢املستأنفة، املعقودة يف بون يف الفترة من 

                                                      

 .FCCC/KP/AWG/2008/MISC.3ترد هذه الورقات يف الوثيقة  )١٢(

  املستديرة املعين موجز أعده رئيس اجتماع املائدةFCCC/KP/AWG/2008/3 يف املرفق األول للوثيقة يرد )١٣(
 .بوسائل بلوغ األهداف املتعلقة خبفض االنبعاثات

)١٤( FCCC/KP/AWG/2007/5 ٢١، الفقرة) ١‘)ب‘. 

)١٥( FCCC/KP/AWG/2007/5 ٢١، الفقرة) ٢‘)ب‘. 
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  االجتار باالنبعاثات، واآلليات القائمة على مشاريع  )أ(

دورته اخلامسة املستأنفة، يف التحسينات اليت ميكن إدخاهلا على    نظر الفريق العامل املخصص، يف      : اخللفية  - ١٢
وأحاط علماً باآلراء اليت أعربـت     .االتِّجار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع مبوجب بروتوكول كيوتو        

 ،)١٦(ملـستأنفة  اخلامسة ا  تهعنها األطراف واليت قام رئيسه بتجميعها بصيغتها الواردة يف املرفق الثاين لتقرير دور            
  .واتفق على مواصلة عمله يف اجلزء األول من دورته السادسة كي يتسىن اعتماد استنتاجات يف تلك الدورة

جتميع اآلراء الوارد يف املرفق الثاين لتقرير دورته إىل الرجوع إىل   الفريق العامل املخصصسُيدعى: اإلجراء  - ١٣
اجات بشأن االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة علـى مـشاريع          استنتوغلى إعداد واعتماد    اخلامسة املستأنفة   

  .باعتبارها وسائل متاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لبلوغ األهداف املتعلقة خبفض انبعاثاهتا

FCCC/TP/2008/2 Analysis of possible means to reach emission reduction targets 
and of relevant methodological issues.  Technical paper 

FCCC/KP/AWG/2008/INF.2 Synthesis of submissions from Parties on relevant 
metholodogical issues and of the outcomes of the round table 
on means to reach emission reduction targets.  Note by the 
secretariat 

FCCC/KP/AWG/2008/3  تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته اخلامـسة           

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ إىل ٢املستأنفة، املعقودة يف بون يف الفترة من 

  استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي، واحلراجة  )ب(

 كيفية القيام، حيثما كان ذلـك       يفنظر الفريق العامل املخصص، يف دورته اخلامسة املستأنفة،         : فيةاخلل  - ١٤
منطبقاً، مبعاجلة مسألة التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية لتناول مسألة استخدام األراضي وتغـيري              

وسلم الفريق العامل بأنه ينبغي أن تؤخذ  . كيوتواستخدام األراضي واحلراجة يف فترة االلتزامات الثانية لربوتوكول
يف احلسبان يف املناقشات اإلضافية املتعلقة هبذه املسألة املبادئ اليت تنظم تناول مسألة استخدام األراضي وتغـيري                 

  .١- م أإ/١٦استخدام األراضي واحلراجة، على النحو املبني يف املقرر 

األطراف على تقاسـم املعلومـات       الفريق العامل املخصص  ، شجع   ويف الدورة اخلامسة املستأنفة أيضاً      - ١٥
  .)١٧(للسماح بتقييم أفضل آلثار اخليارات والقضايا احملددة يف املرفق الرابع لتقرير دورته اخلامسة املستأنفة

                                                      

)١٦( FCCC/KP/AWG/2008/3. 

ستتاح املعلومات ذات الصلة اليت تقدمها األطراف إىل األمانة على أساس طوعي وغري رمسي على املوقع  )١٧(
 .<http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3878.php>الشبكي 
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بادل اآلراء بشأن آثار اخليـارات والقـضايا        عى الفريق العامل املخصص إىل أن مواصلة ت       سُيد: اإلجراء  - ١٦
استنتاجات بشأن التعاريف والطرائق    ىل إعداد واعتماد    إوددة يف املرفق الرابع لتقرير الدورة اخلامسة املستأنفة         احمل

والقواعد واملبادئ التوجيهية لتناول مسألة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي واحلراجـة يف فتـرة                
  .االلتزامات الثانية لربوتوكول كيوتو

FCCC/TP/2008/2 Analysis of possible means to reach emission reduction targets 
and of relevant methodological issues.  Technical paper 

FCCC/KP/AWG/2008/INF.2 Synthesis of submissions from Parties on relevant 
metholodogical issues and of the outcomes of the round table 
on means to reach emission reduction targets.  Note by the 
secretariat 

FCCC/KP/AWG/2008/3  تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته اخلامسة 

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ إىل ٢ املستأنفة، املعقودة يف بون يف الفترة من

  غازات الدفيئة، والقطاعات، وفئات املصادر  )ج(

  الُنُهج املمكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية  )د(

  :نظر الفريق العامل املخصص، يف دورته اخلامسة املستأنفة، يف املسائل التالية: اخللفية  - ١٧

جة يف املرفق األول استخدام ُنُهج اسـتهداف االنبعاثـات          الكيفية اليت ميكن هبا لألطراف املدر       )أ(  
  القطاعية كوسيلة لبلوغ األهداف املتعلقة خبفض انبعاثاهتا؛

إمكان توسيع نطاق مشول غازات الدفيئة والقطاعات وفئات املصادر، وما يترتب على ذلك من               )ب(  
  آثار، استناداً إىل أسس علمية سليمة؛

ا لألطراف املدرجة يف املرفق األول استخدام ُنهج حتديد أو خفض انبعاثات            الكيفية اليت ميكن هب     )ج(  
غازات الدفيئة اليت ال ينظمها بروتوكول مونتريال والناشئة عن الوقود املستخدم يف النقل اجلوي والبحري كوسيلة 

  .وتوكول كيوتو من بر٢ من املادة ٢لبلوغ األهداف املتعلقة خبفض انبعاثاهتا، مع مراعاة أحكام الفقرة 

أحاط الفريق العامل املخصص علماً باآلراء الـيت أعربـت عنـها            ويف الدورة اخلامسة املستأنفة أيضاً،        - ١٨
واتفق على ، اخلامسة املستأنفةلتقرير دورته بصيغتها الواردة يف املرفق اخلامس رئيسه بتجميعها األطراف واليت قام 

  . السادسة كي يتسىن اعتماد استنتاجات يف تلك الدورةأن يواصل عمله يف اجلزء األول من دورته 

ىل جتميع اآلراء الوارد يف املرفق اخلامس لتقرير الرجوع إ سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل أن :اإلجراء  - ١٩
  . أعاله١٧استنتاجات بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة إعداد واعتماد دورته اخلامسة املستأنفة وإىل 
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FCCC/TP/2008/2  Analysis of possible means to reach emission reduction targets 
and of relevant methodological issues.  Technical paper 

FCCC/KP/AWG/2008/INF.2 Synthesis of submissions from Parties on relevant 
metholodogical issues and of the outcomes of the round table on 
means to reach emission reduction targets.  Note by the 
secretariat 

FCCC/KP/AWG/2008/3            تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضـافية لألطـراف
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورتـه اخلامـسة            

  ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران١٢ إىل ٢يف الفترة من املستأنفة، املعقودة يف بون 

   النظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة- ٤
  ) من جدول األعمال٤البند (

الفريق العامل املخصص،    أعاله، من املقرر أن يقوم       ٤وفقاً للجدول الزمين املشار إليه يف الفقرة        : اخللفية  - ٢٠
اجات بشأن املسائل املنهجية ذات الصلة، مبا ذلك املنـهجيات         باعتماد استنت ،  السادسةيف اجلزء األول من دورته      

  .الواجب تطبيقها يف تقدير االنبعاثات البشرية املنشأ واحتماالت االحترار العاملي الناجم عن غازات الدفيئة

 ٢٠املشار إليها يف الفقـرة       نظره يف املسائل     الفريق العامل املخصص  ويف الدورة اخلامسة املستأنفة، بدأ        - ٢١
عمله يف اجلزء األول من دورته السادسة كي يتسىن اعتماد استنتاجات بـشأن هـذه         واتفق على مواصلة    . أعاله

  .املسائل يف تلك الدورة

أعاله باألمهية أيضاً ) ب(و) أ(١٠وتتسم عملية التجميع والتوليف والورقة التقنية املشار إليهما يف الفقرة   - ٢٢
  .هلذا البند من جدول األعمال

آراء األطراف الوارد يف املرفق السابع لتقرير       مراعاة جتميع   سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل      : اإلجراء  - ٢٣
استنتاجات بشأن النظر يف القضايا املنهجيـة ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك               داد واعتماد   إعدورته اخلامسة املستأنفة وإىل     

  .غازات الدفيئةرية املنشأ واحتماالت االحترار العاملي الناجم عن املنهجيات الواجب تطبيقها يف تقدير االنبعاثات البش

FCCC/TP/2008/2  Analysis of possible means to reach emission reduction targets 
and of relevant methodological issues.  Technical paper 

FCCC/KP/AWG/2008/INF.2 Synthesis of submissions from Parties on relevant 
metholodogical issues and of the outcomes of the round table on 
means to reach emission reduction targets.  Note by the 
secretariat 

FCCC/KP/AWG/2008/3            تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضـافية لألطـراف
ل مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورتـه اخلامـسة         املدرجة يف املرفق األو   

  ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران١٢ إىل ٢املستأنفة، املعقودة يف بون يف الفترة من 
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النظر يف املعلومـات املتعلقـة بالنتـائج البيئيـة واالقتـصادية              - ٥
واالجتماعية،مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب على          

   واملنهجيات املتاحـة لألطـراف      والتدابري األدوات والسياسات 
  ملدرجة يف املرفق األولا

  ) من جدول األعمال٥البند (

الفريق العامل املخصص، يف اجلـزء       أعاله، سيبدأ    ٤وفقاً للجدول الزمين املشار إليه يف الفقرة        : اخللفية  - ٢٤
صادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار      النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقت      ،  السادسةاألول من دورته    

  التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنـهجيات املتاحـة لألطـراف املدرجـة يف              
  .املرفق األول

دم، ويف اجلزء األول من الدورة الرابعة، دعا الفريق العامل املخّصص األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل أن تق  - ٢٥
واستجابةً هلذه الدعوة، قامت . )١٨( أعاله٢٤ معلومات عن املسائل املشار إليها يف الفقرة ،٢٠٠٨فرباير / شباط١٥حبلول 

هـذه املعلومـات يف الورقـات اجملمعـة يف الوثيقـة      مثـل  بعـض األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول بـإيراد      
FCCC/KP/AWG/2008/MISC.1و Add.1-4.  

النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية      عى الفريق العامل املخصص إىل بدء العمل واملضي قدماً يف           سُيد: اإلجراء  -٢٦
واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات    

  .املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.
1 and Add.1–4 

 Views and information on the means to achieve mitigation 
objectives of Annex I Parties.  Submissions from Parties 

   مسائل أخرى-  ٦
  ) من جدول األعمال٩البند (

  . أثناء الدورةأية مسائل أخرى تنشأ يف إطار هذا البند حثُتبس  - ٢٧

  الدورةب املتعلق التقرير -  ٧
  ) من جدول األعمال١٠البند (

 ليعتمده الفريق العامل السادسة األول من الدورة سيجري إعداد مشروع تقرير عن أعمال اجلزء   : اخللفية  - ٢٨
  .تلك الدورةاملخصص يف هناية 

 بعد اجلـزء  للمقرر بإمتام التقرير اإلذن وإىل  العامل املخصص إىل اعتماد مشروع التقرير  سُيدعى الفريق : اإلجراء  -٢٩
  .الرئيس ومبساعدة األمانةبتوجيه من ، السادسةاألول من الدورة 

                                                      

)١٨( FCCC/KP/AWG/2007/4٢٤لفقرة ، ا. 
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  املرفق

الوثائق اليت أعدت من أجل الفريق العامل املخصص للنظر يف           
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب       االلتزامات اإلضافية 

  السادسةبروتوكول كيوتو يف دورته                   
  الوثائق اليت أعدت من أجل الدورة

FCCC/KP/AWG/2008/4      مقدمـة مـن األمـني      مذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  التنفيذي

FCCC/KP/AWG/2008/INF.2   Synthesis of submissions from Parties on relevant 
methodological issues and of the outcomes of the round 
table on means to reach emission reduction targets.  Note 
by the secretariat 

FCCC/TP/2008/2   Analysis of possible means to reach emission reduction 

targets and of relevant methodological issues.  Technical 

paper 

  وثائق أخرى أمام الدورة

FCCC/KP/AWG/2008/3   الفريق العامل املخصص للنظـر يف االلتزامـات اإلضـافية           تقرير 
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عـن          

 ١٢ إىل   ٢يف الفترة من    بون   املعقودة يف    ، املستأنفة اخلامسةدورته  
  ٢٠٠٨يونيه /حزيران

FCCC/KP/AWG/2008/MISC.1 
and Add.1–4 

  Views and information on the means to achieve 
mitigation objectives of Annex I Parties.  Submissions 
from Parties 

 -  -  -  -  - 


