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

  الدورة السادسة
، ٢٠٠٨أغـــسطس / آب٢٧- ٢١أكـــرا، 
  ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١٢- ١وبوزنان، 

   من جدول األعمال١٠البند 
 املتعلق بالدورةالتقرير 

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

  عن اجلزء األول من أعمال دورته السادسة
  )مجهورية كوريا(كيم  وو – شان املقرر السيد

   احملتوياتبيان

  )تستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة - أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

عقد اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية   -  ١
، يف أكرا للمؤمترات  الدويللألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف مركز أكرا

  .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧ إىل ٢١ خالل الفترة من ،غانا
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الدورة ورحب جبميع األطراف ) النرويج(  هارلد دوفالنوافتتح رئيس الفريق العامل السيد  -  ٢
مجهورية ( كيم وو – شان بوصفه نائباً للرئيس والسيد) مايل(  ماما كونايتكما رحب بالسيد. واملراقبني

  .فريق العامللل اً بوصفه مقرر)١()كوريا

  املسائل التنظيمية  - ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال
  من جدول األعمال) أ (٢البند 

نظر الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول   -  ٣
مذكرة من األمني التنفيذي يف أغسطس / آب٢١ يف  املعقودةمبوجب بروتوكول كيوتو، يف جلسته األوىل

  .(FCCC/KP/AWG/2008/4)تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

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

  .افتتاح الدورة  - ١

  :مسائل تنظيمية  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(

 ؛تنظيم أعمال الدورة  )ب(

  .)٢(انتخاب أعضاء املكتب  )ج(

فض االنبعاثات وحتديد طرق زيادة املتعلقة خبهداف األ بلوغ وسائلحتليل   - ٣
  :)٣( يف التنمية املستدامةإسهامهافعاليتها و

   واآلليات القائمة على مشاريع؛،االنبعاثاتباالجتار   )أ(

                                                   
 وقد حل ،نام شني -  بووسة والسادسة للفريق العامل السيد للدورتني اخلام الذي أنتخباستقال املقرر )١(

 .املطبق من مشروع النظام الداخلي ٢٥وفقاً للمادة  كيم وو – شان  السيدمكانه

 .سيبحث هذا البند الفرعي يف الدورة السادسة املستأنفة للفريق العامل املخصص )٢(

  .ول من الدورة السادسة للفريق العامل املخصصستعتمد االستنتاجات املتعلقة ذه املسائل يف اجلزء األ )٣(
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   واحلراجة؛، وتغيري استخدام األراضي،استخدام األراضي  )ب(

   وفئات املصادر؛، والقطاعات،غازات الدفيئة  )ج(

  .تباعها الستهداف االنبعاثات القطاعيةاج املمكن هالن  )د(

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

النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك   - ٥
ت والتدابري اآلثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسا

  .)٤(واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

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

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

  .)٧(٢٠٠٩برنامج العمل لعام   - ٨

  .مسائل أخرى  - ٩

  .الدورةاملتعلق بالتقرير   - ١٠

  

                                                   
سيبدأ العمل يف اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل املخصص وستعتمد  )٤(

 .االستنتاجات يف الدورة السادسة املستأنفة للفريق العامل املخصص

 . أعاله٢كما جاء يف احلاشية  )٥(

 . أعاله٢كما جاء يف احلاشية  )٦(

 . أعاله٢كما جاء يف احلاشية  )٧(
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   من جدول األعمال٩إىل ) ب (٢التقارير عن البنود من   :ثالثاً
  )تستكمل فيما بعد(

  التقرير املتعلق بالدورة :رابعاً
  ) من جدول األعمال١٠البند (

ول من أغسطس يف مشروع تقرير اجلزء األ/ آبXX يفاملعقودة  XXنظر الفريق العامل يف جلسته   -  ٥
 الفريق فوض وبناء على اقتراح الرئيس، ،اجللسة ويف نفس .(FCCC/KP/AWG/2008/L.9)دورته السادسة 

  . وبتوجيه من الرئيس، مبعاونة األمانة،العامل املقرر يف استكمال التقرير املتعلق بالدورة

 املرفقات

  )تستكمل فيما بعد(

 ـ ـ ـ ـ ـ


