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(A)     GE.09-70108    090409    140409 

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

   السابعةالدورة
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩بون، 

  من جدول األعمال) ح(٥، و)و(٥، و)ه(٥، و)د(٥د والبن
  يف ل الفريق العامل املخصص للنظرـاملسائل األخرى الناشئة عن تنفيذ برنامج عم

  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو اإلضافية  االلتزامات  
  يئة، والقطاعات، وفئات املصادرغازات الدفنطاق 

  البشريـةات ـ االنبعاثمن ثاين أكسيد الكربون مكافئ حلساب املوحدةالقياسات 
  بالبواليعإزالتها عمليات و حبسب املصادر  املصدر 

  فيما يتعلق باالنبعاثات القطاعيةالنُُّهج اليت ميكن اتباعها 
  قضايا أخرى

 املـصادر، والقياسـات     نطاق غازات الدفيئة، والقطاعات، وفئات    
  املوحدة، والنهج اليت ميكن اتباعها فيما يتعلق باالنبعاثات القطاعيـة         

   من جدول األعمال٥ وقضايا أخرى قيد النظر يف إطار البند     
   من الرئيسة مقترح منقحة استنتاجاتمشاريع

لألطراف املدرجـة يف املرفـق      الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية        وفقاً لربنامج عمل      - ١
، وتبعاً لالستنتاجات اليت اعتمدها الفريق يف دورته السادسة املستأنفة، نظر الفريق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

القياسات املوحدة حلساب مكافئ ثاين أكـسيد       ، و نطاق غازات الدفيئة، والقطاعات، وفئات املصادر     العامل يف   
النُُّهج اليت ميكن اتباعهـا     ، ويف   ية املصدر حبسب املصادر وعمليات إزالتها بالبواليع      الكربون من االنبعاثات البشر   

  .من جدول األعمال) ح(٥قيد النظر يف إطار البند قضايا ، والفيما يتعلق باالنبعاثات القطاعية
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سائل املشار إليها وأحاط الفريق العامل علماً مع التقدير باملعلومات واآلراء اليت قدمتها األطراف بشأن امل  - ٢
 الـيت مجعتـها األمانـة بـشأن الغـازات الـواردة يف الوثيقـة                )١( أعاله وباملعلومـات التقنيـة     ١يف الفقرة   

FCCC/KP/AWG/2008/5 .            ،وطلب إىل األمانة حتديث املعلومات التقنية املتعلقة هبذه الغازات عنـد االقتـضاء
  . أدناه٤اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة مراعيةً يف ذلك املعلومات اليت قدمتها األطراف يف 

وأحاط الفريق العامل علماً أيضاً باإلجراء الذي اختذه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ فيما خيص   - ٣
، استجابة لدعوة الفريق العامل املخصص يف اجلزء األول مـن           تقدير تقين إضايف للمقاييس املوحدة البديلة     القيام ب 
والحظ الفريق العامل املخصص أن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ سيقدم تقريراً عن              . ه السادسة دورت

  .للفريق العامل املخصص ويف أثنائها) ٢٠٠٩يونيه /حزيران(هذه املسألة قبل الدورة الثامنة 

، آراء بشأن املسائل ٢٠٠٩بريل أ/ نيسان٢٤ودعا الفريق العامل األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول   - ٤
  . أعاله، من أجل جتميعها يف وثيقة متنوعات ينظر فيها الفريق يف دورته الثامنة١املشار إليها يف الفقرة 

 أعاله يف دورته الثامنة، ١ووافق الفريق العامل على مواصلة مداوالته بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة   - ٥
ـ    مشاريعمن  ) ب(٤الفقرة  ص الرئيس املشار إليه يف      يف سياق مداوالته بشأن ن      يف  ا االستنتاجات املقرر اعتماده

  .)٢( أعاله٤املشار إليها يف الفقرة ، مع مراعاة اآلراء املسهم هبا ومن جدول األعمال) ز(٥إطار البند 

 -  -  -  -  -  

 

  

 

                                                      

)١( http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/items/4624.php><. 

 عند إدراجه يف تقرير الدورة حىت ُتنقل بدقة االستنتاجات املعتمدة يف إطـار بنـود                الفقرةسيعدل نص هذه     )٢(
 .جدول األعمال األخرى اليت هلا صلة باملوضوع


