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(A)     K08-30323 

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

  الدورة السادسة

  ،٢٠٠٨أغــسطس  / آب٢٧- ٢١أكــرا، 
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١وبوزنان، 

   من جدول األعمال٥البند 
االقتـصادية  النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئيـة و       

واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعيـة الـيت ميكـن أن            
تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنـهجيات       

 املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

  النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، 
  كن أن تترتب على األدوات والسياسات مبا يف ذلك اآلثار التبعية اليت مي

  والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

   من الرئيسمشروع استنتاجات مقترح

شرع الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول   -  ١
لومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف يف النظر يف املعمبوجب بروتوكول كيوتو 

ذلك اآلثار التبعية اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف 
وأحاط الفريق العامل املخصص علماً باملداوالت اليت جرت بشأن هذا املوضوع . املدرجة يف املرفق األول

  .وباملناقشات البناءة اليت كانت مبعث التشجيع
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وأحاط الفريق العامل املخصص علماً باآلراء اليت طرحتها األطراف حول هذا املوضوع رداً على   -  ٢
   )١(.الطلب الذي كان قد تقدم به يف دورته الرابعة املستأنفة

  تزويد األمانة، يف موعد أقصاه لودعا الفريق العامل املخصص األطراف واملنظمات ذات الصلة   -  ٣
، مبعلومات إضافية عن النتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣

ات املتاحة لألطراف ذلك اآلثار التبعية اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجي
 إىل األمانة أن تقوم بتجميع املعلومات املقدمة يف وثيقة  املخصصوطلب الفريق العامل. يف املرفق األول

  ).٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(شاملة للنظر فيها يف دورته السادسة املستأنفة 

 وحتت ٢٠٠٩ وطلب الفريق العامل املخصص إىل األمانة أن تنظم، يف إطار برنامج عملها لسنة  -  ٤
إشراف الفريق العامل املخصص، حلقة عمل بشأن هذا املوضوع، مع مراعاة الوثيقة الشاملة املذكورة يف  

  . أعاله٣الفقرة 

  .اتفق الفريق العامل املخصص على أن يواصل نظره يف هذا املوضوع يف دورته السادسة املستأنفة  -  ٥
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)١( FCCC/KP/AWG/2008/MISC.1و Add.1-4. 


