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(A)     GE.08-71075    051208    051208  

  عامل املخصص للنظر يف االلتزاماتالفريق ال
  اإلضافية لألطراف املُدرجة يف املرفق األول

  مبوجب بروتوكول كيوتو
  الدورة السادسة

  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧- ٢١ أكرا،
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١وبوزنان، 

   من جدول األعمال١٠البند 
  التقرير املتعلق بالدورة 

  مشروع تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية
  ول كيوتو عنـق األول مبوجب بروتوكـلألطراف املُدرجة يف املرف

  دسةاجلزء الثاين من دورته السا
  )مجهورية كوريا( وو كيم - السيد تشان : املقرر

  احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة - أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

ُعقد اجلزء الثاين من الدورة السادسة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف                 - ١
الفريق العامل املخصص، يف معرض بوزنان الدويل، بوزنان،        (توكول كيوتو   املُدرجة يف املرفق األول مبوجب برو     

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١بولندا، يف الفترة من 

ورحب جبميع األطـراف    ) النرويج(وافتتح الدورة رئيس الفريق العامل املخصص السيد هارلد دوفالند            - ٢
وو كيم   - الفريق العامل املخصص والسيد تشان      رئيس  نائب  ) مايل(كما رحب بالسيد ماما كونايت      . واملراقبني

  .مقرر الفريق) مجهورية كوريا(

  )ُيستكمل فيما بعد(
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   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

، ذكَّر الرئيس األطراف بأن جدول األعمال قد أُقر       ديسمرب/ كانون األول  ١يف اجللسة األوىل املعقودة يف        - ٣
 ٢٧ إىل   ٢١يف اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل املُخصص الذي ُعقد يف أكرا، غانا، يف الفترة من                  

  :وأبلغ املشاركني بأنه سيجري تناول البنود التالية خالل الدورة السادسة املستأنفة. )١(٢٠٠٨أغسطس /آب

  :ل تنظيميةسائم  - ٢  

  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(  

  .انتخاب أعضاء املكتب  )ج(  

يف إسهامها  االنبعاثات وحتديد طرق زيادة فعاليتها و     األهداف املتعلقة خبفض     بلوغ   وسائلحتليل    - ٣
  :التنمية املستدامة

  واآلليات القائمة على مشاريع؛باالنبعاثات، االجتار   )أ(  

  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛  )ب(  

  غازات الدفيئة، والقطاعات، وفئات املصادر؛  )ج(  

  .الُنُهج املمكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية  )د(  

  .النظر يف املسائل املنهجية ذات الصلة  - ٤  

ـ عبالتيف ذلك اآلثار   مبا   ،الجتماعيةالبيئية واالقتصادية وا  املتعلقة بالنتائج   النظر يف املعلومات      - ٥ ة، ي
والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املُدرجة يف اليت ميكن أن تترتب على األدوات 

  .املرفق األول

ألطراف املُدرجة يف املرفق    ل التخفيف وحتديد نطاقات أهداف خفض االنبعاثات        إمكاناتحتليل    - ٦
  .األول

  .ات اإلضافية لألطراف املُدرجة يف املرفق األولالنظر يف االلتزام  - ٧
                                                      

)١( FCCC/KP/AWG/2008/5. 
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  .٢٠٠٩عام لعمل البرنامج   - ٨

  .مسائل أخرى  - ٩

  .التقرير املتعلق بالدورة  - ١٠

   من جدول األعمال٩إىل ) ب(٢ تقرير عن البنود من - ثالثاً 
  )ُيستكمل فيما بعد(

   التقرير املتعلق بالدورة- رابعاً 
  ) من جدول األعمال١٠البند (

ديسمرب، يف مشروع التقرير املتعلق     /كانون األول ... املعقودة يف   ... ر الفريق العامل املُخصص، يف جلسته       نظ  - ٤
ويف اجللسة نفسها، وبناًء على اقتراح من الرئيس،        ). FCCC/KP/AWG/2008/L.16(باجلزء الثاين من دورته السادسة      

  .تعلق بالدورة مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيسأِذن الفريق العامل املُخصص للمقرر بأن ُينجز التقرير امل

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(

 -  -  -  -  -  

 


