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

   الثامنةالدورة
  ٢٠٠٩يونيه /زيران ح١٢- ١بون، 

  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
  ∗مقدمة من األمني التنفيذيمذكرة 

   جدول األعمال املؤقت- أوالً 
  .افتتاح الدورة  - ١

  :مسائل تنظيمية  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  .لدورةتنظيم أعمال ا  )ب(    

  :واملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوت يف االلتزامات اإلضافية لألطرافالنظر   -٣

                                                      

لفريق العامل املخصص خر تقدمي هذه الوثيقة بسبب قصر املدة الفاصلة بني الدورتني السابعة والثامنة لتأ  *
 .املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف
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   منه؛٣ من املادة ٩ بالفقرة اقتراح إدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو عمالً  )أ(  

الفريـق العامـل    املسائل املبينة يف برنامج عمـل       األطراف بشأن   مقدمة من   مقترحات    )ب(  
   .املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو ص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطرافاملخص

واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أن اآلثار البيئية النظر يف املعلومات املتعلقة ب  - ٤
  .ألطراف املدرجة يف املرفق األولتترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة ل

  .مسائل أخرى  - ٥

  .الدورةاملتعلق بالتقرير   - ٦

   شروح جدول األعمال املؤقت- ثانياً 
  الدورة افتتاح - ١

 للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف             الثامنةسيفتتح الرئيس الدورة      - ١
فندق ماريتم  يف ٢٠٠٩يونيه /حزيران ١ ،االثننييوم  يف) الفريق العامل املخصص(يوتو  املرفق األول مبوجب بروتوكول ك    

  .الكائن يف بون بأملانيا

   مسائل تنظيمية- ٢

  إقرار جدول األعمال  )أ(  

األطراف إىل اإلدالء ببيانات عامة بعد إقرار       سُتدعى  و. ض جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره     عَرسُي  - ٢
  .جدول األعمال

FCCC/KP/AWG/2009/6   مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(

إىل الرجوع إىل االستعراض العام للدورة املنشور يف املوقع الشبكي          مدعوة  األطراف  : معلومات أساسية   - ٣
ث الدورة، من أجل االطالع على جدول مفصل وحمدَّ       الربنامج اليومي الذي ُينشر أثناء انعقاد       وتصفح  لالتفاقية،  

  . لعمل الفريق العامل املخصص
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يف األحوال العاديـة    ، بأن تنتهي اجللسات     )١(، يف دورهتا الرابعة والعشرين    الفرعية للتنفيذ ة  اهليئوأوصت    - ٤
، كحد  ٠٠/٢١ة  ، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر اجللسات إىل الساع          ٠٠/١٨حبلول الساعة   

  .وستنظَّم الدورة مبراعاة هذا القيد الزمين. أقصى

 كما يرجى من .ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية إىل أقصى حد ممكن  -٥
  . إحضار نسخ منها من أجل توزيعهاخطيةبيانات تقدمي الراغبني يف 

 .تباعه يف تنظيم أعمـال الـدورة      اصص إىل املوافقة على النهج الذي يتعني        الفريق العامل املخ  ُيدعى  س: اإلجراء  - ٦
وسيقدم رئيس الفريق العامل املخصص مقترحات ملواصلة العمل يف إطار أفرقة االتصال واألفرقة غري الرمسية مـن أجـل                   

  .إحراز تقدم يف حبث النصوص اليت أُعدت للدورة

FCCC/KP/AWG/2009/6 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. شروحهجدول األعمال املؤقت و  

  املدرجـة   يف االلتزامات اإلضافية لألطراف   النظر    - ٣
  ويف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوت

   منه٣ من املادة ٩ بالفقرة بروتوكول كيوتو عمالًبإدخال تعديالت على اقتراح   )أ(  

 هي أن حييل إىل ٢٠٠٩كون إحدى مهامه لعام على أن تالفريق العامل املخصص وافق : معلومات أساسية   - ٧
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته اخلامسة، نتائج عملـه املتـصلة    

 ٣ من املادة ٩بنظره يف التزامات الفترات الالحقة على األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية مبوجب الفقرة        
 طلب الفريق العامل املخصص من رئيسه، يف دورته         ويف هذا السياق،  . )٢( من أجل إقرارها    كيوتو من بروتوكول 

  .)٣( منه٣ من املادة ٩ بالفقرة بروتوكول كيوتو عمالًإلدخال تعديالت على السابعة، إعداد اقتراح 

إقـرار  ه الثامنـة إىل     ، على أن تسعى دورت    ٢٠٠٩الفريق العامل املخصص، يف إطار برنامج عمله لعام         ووافق    - ٨
 مـن   ٤ مـع املـادة      بشأن إسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول، بشكل فردي أو مجاعي، متاشياً           استنتاجات  

األطراف املدرجة يف املرفق األول بـصورة       بروتوكول كيوتو، يف حجم ختفيض االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه           
 يف دورته السابعة، على مواصلة مداوالته بـشأن         ق العامل املخصص،  ذلك، وافق الفري  وباإلضافة إىل   . )٤(إمجالية

                                                      

)١( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة.  
)٢( FCCC/KP/AWG/2007/5 ٢٢، الفقرة)ج.(  
)٣( FCCC/KP/AWG/2009/5 الفصل اخلامس ،)زاي.(  
)٤( FCCC/KP/AWG/2008/8 ٦٠، الفقرة)ب.(  
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لة أ بصورة إمجالية، باعتبارها املس  األطراف املدرجة يف املرفق األول    حجم ختفيض االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه        
  .)٥(األساسي يف دورته الثامنةاليت ينصب عليها التركيز 

 ٢٤يوم  قبل  ، إىل أن تقدم إىل األمانة،        يف دورته السابعة أيضاً    ودعا الفريق العامل املخصص األطراف،      - ٩
تعديالت على  إلدخال  ، آراءها ومقترحاهتا بشأن االقتراح الذي من املنتظر أن يعده الرئيس            ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

ل الـيت   كما جدد دعوته لألطراف املدرجة يف املرفق األو       . )٦( منه ٣ من املادة    ٩ عمالً بالفقرة    بروتوكول كيوتو 
توجد يف وضع يتيح هلا تقدمي مزيد من املعلومات عن األهداف الكمية لتحديد االنبعاثات وختفيضها أن تقدم هذه 

  .)٧(رة الثامنة للفريقاملعلومات قبل الدو

سُيطلب إىل الفريـق العامـل املخـصص النظـر يف اقتـراح الـرئيس، الـوارد يف الوثيقـة                    : اإلجراء  - ١٠
FCCC/KP/AWG/2009/7 ،ًمنه، بغية مواصلة ٣ من املادة ٩ بالفقرة إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو عمال 

ويف سياق نظـر  . تضييق نطاق اخليارات الواردة يف مرفق الربوتوكول وصقلها    ، وذلك، يف مجلة أمور، ب     وضع النص 
نبعاثات الذي يـتعني أن     الفريق العامل املخصص يف هذه الوثيقة، سُيطلب منه إيالء اهتمام خاص حلجم ختفيض اال             

  بصورة إمجالية وإسهام األطراف املدرجة يف املرفق األول، بـشكل فـردي     األطراف املدرجة يف املرفق األول      حتققه  
ويف ضوء الشرط القانوين املنصوص عليـه يف        .  من بروتوكول كيوتو، يف هذا احلجم      ٤ مع املادة    أو مجاعي، متاشياً  

وتوكول، والقاضي بأن ترسل األمانة نص أي تعديل مقترح على هذا الربوتوكول إىل              من الرب  ٢٠ من املادة    ٢الفقر  
األطراف قبل الدورة املقترح اعتماده فيها بستة أشهر على األقل، فسيتعني على الفريق العامل املخصص أن يقـرر                  

  .إىل األطرافالتعديالت املقترحة ، نص ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧الترتيبات اليت يتبعها لكي حييل، قبل 

FCCC/KP/AWG/2009/5 العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف تقرير الفريق 
 عن دورته السابعة، املعقودة يف بـون يف  املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو 

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩الفترة من 

FCCC/KP/AWG/2009/7   مـن  ٩ بـالفقرة  تعديالت على بروتوكـول كيوتـو عمـالً       ل  بإدخااقتراح 
  مذكرة مقدمة من الرئيس.  منه٣املادة 

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.8    متصلة باقتراح إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو إضافية آراء ومقترحات
 منه، ونص عن املسائل األخرى املبّينة يف الوثيقـة          ٣ من املادة    ٩ بالفقرة   عمالً

FCCC/KP/AWG/2008/8 .مسامهات مقدمة من األطراف  

                                                      

)٥( FCCC/KP/AWG/2009/5الفصالن الثالث والرابع ،.  
)٦( FCCC/KP/AWG/2009/5 الفصل اخلامس ،)زاي.(  
)٧( FCCC/KP/AWG/2009/5الفصالن الثالث والرابع ،.  
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الفريق العامـل املخـصص للنظـر يف        املسائل املبينة يف برنامج عمل      مقترحات األطراف بشأن      )ب(
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو االلتزامات اإلضافية لألطراف

 لربنامج عمله املتكرر، يف مـسائل       ت سابقة، وفقاً  نظر الفريق العامل املخصص، يف دورا     : معلومات أساسية   - ١١
استخدام األراضي، وتغيري اسـتخدام األراضـي،       ؛ و االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع     : متصلة مبا يلي  

  ج الـيت ميكـن اتباعهـا       ُهواحلراجة؛ ونطاق غازات الدفيئة، والقطاعات، وفئات املصادر، والقياسات املوحدة، والنُ         
، يف دورته السابعة، إعداد نص عن هذه        )٨( من رئيسيه  الفريق العامل املخصص  وطلب  . فيما يتعلق باالنبعاثات القطاعية   

  ، FCCC/KP/AWG/2008/8الوثيقـة   (املسائل وغريها من املسائل املبّينة يف التقرير عن دورته الـسادسة املـستأنفة              
 أدناه والعمـل    ١٣هذا النص، املسامهات املشار إليها يف الفقرة        وطُلب من الرئيس أن يراعي، عند وضع        ). ٤٩الفقرة  

  .)٩(رة السابعة للفريق العامل املخصصالذي جرى أثناء الدو

، يف سياق مداوالته بشأن نص الرئيس املـشار إليـه يف            الفريق العامل املخصص  ويف الدورة ذاهتا، وافق       - ١٢
  :مداوالته بشأن املسائل التاليةة على أن يواصل، يف دورته الثامن أعاله، ١١الفقرة 

يف جمال االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع، اليت ُعرضت يف           املمكنة  التحسينات    )أ(  
  ؛)١٠(ل املخصص للفريق العامالسادسةالدورة املرفقني األول والثاين امللحقني بالتقرير الصادر عن اجلزء األول من 

فات والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية لدى معاجلة مـسألة اسـتخدام           كيفية تناول التعري    )ب(  
  ؛)١١(األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

النُُّهج اليت ميكن اتباعها    ، و القياسات العامة و وفئات املصادر،    غازات الدفيئة، والقطاعات  نطاق    )ج(  
  .)١٢(، ومسائل أخرىالستهداف االنبعاثات القطاعية

 ٢٤، إىل موافاة األمانة، قبـل تـاريخ         ودعا الفريق العامل املخصص األطراف، يف دورته السابعة أيضاً          - ١٣
  :، بآرائها فيما يلي٢٠٠٩أبريل /نيسان

FCCC/KP/AWG/2008/8املقترحات املتصلة بنص عن املسائل األخرى املبّينة يف الوثيقة   )أ(  
  ؛)١٣(

                                                      

)٨( FCCC/KP/AWG/2008/8 الفصل اخلامس ،)زاي.(  
)٩( FCCC/KP/AWG/2009/5امس ، الفصل اخل)زاي.(  
)١٠( FCCC/KP/AWG/2008/5 الفصل اخلامس ،)يرد التقرير يف الوثيقة )ألف ،FCCC/KP/AWG/2008/5.  
)١١( FCCC/KP/AWG/2009/5 الفصل اخلامس ،)باء.(  
)١٢( FCCC/KP/AWG/2009/5 الفصل اخلامس ،)واو - دال.(  
)١٣( FCCC/KP/AWG/2009/5 الفصل اخلامس ،)زاي.(  
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قرير الدورة السابعة للفريـق العامـل املخـصص، بـشأن           بتامللحقان  املرفقان الثالث والرابع      )ب(  
  ؛)١٤(يف جمال االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريعاملمكنة التحسينات 

بالتقرير عن الدورة السابعة للفريق العامل املخصص، بشأن اخليـارات          بامللحق  املرفق اخلامس     )ج(  
وتغـيري  اعد واملبادئ التوجيهية ملعاجلة مسألة استخدام األراضـي         واملقترحات لتناول لتعريفات والطرائق والقو    

  ؛)١٥(استخدام األراضي واحلراجة
النُُّهج اليت ميكن اتباعها    ، و القياسات العامة و وفئات املصادر،    غازات الدفيئة، والقطاعات  نطاق    )د(  

  .)١٦(، ومسائل أخرىالستهداف االنبعاثات القطاعية

خصص من األمانة كذلك حتديث املعلومات التقنية اليت ّمجعتها عن قائمة الغازات وطلب الفريق العامل امل  - ١٤
، حسب ما يقتضيه احلال، مع مراعاة املعلومـات الـيت قدمتـها             FCCC/KP/AWG/2008/5الواردة يف الوثيقة    

  .)١٨(يةديث على املوقع الشبكي لالتفاققد أتيح هذا التحو. )١٧( يف إسهاماهتا خبصوص هذا املوضوعاألطراف

سُيطلب من الفريق العامل املخصص النظر يف النص الذي أعده الرئيس بشأن املسائل األخرى              : اإلجراء  - ١٥
، واإلســهامات املتــصلة هبــذا الــنص الــواردة يف الوثيقــة FCCC/KP/AWG/2008/8املبّينــة يف الوثيقــة 

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.8   املتنوعة اليت تتضمن إسهامات أخرى طُلب تقدميها أثنـاء الـدورة           ، والوثائق
ويضطلع الفريق هبذا البحث بغرض تضييق نطاق اخليارات ووضع نص أكثر دقة . السابعة للفريق العامل املخصص

لبحثه يف دورته التاسعة ووضع نص آخر قد يتخذ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                 
ويف ضوء التنوع يف اآلراء اليت أعربت عنها األطراف فيما خيص مناقشة التعديالت املمكنة              . تو بشأنه قرارات  كيو

 من الربوتوكول، سُيطلب مـن الفريـق        ٢٠ من املادة    ٢على بروتوكول كيوتو يف هذا السياق، وأحكام الفقرة         
وسُيطلب من الفريق . وص أي من هذه التعديالتالعامل املخصص النظر يف اخلطوات التالية اليت يتعني اختاذها خبص

يف جمال االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمـة علـى         املمكنة   مواصلة نظره يف التحسينات      العامل املخصص أيضاً  
مشاريع، والتعريفات والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية لدى معاجلة مسألة استخدام األراضي وتغيري استخدام 

النُُّهج اليت ميكـن    ، و القياسات العامة و وفئات املصادر،    غازات الدفيئة، والقطاعات  نطاق  واحلراجة؛ و األراضي  
  . اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية

  

                                                      

)١٤( FCCC/KP/AWG/2009/5 الفصل اخلامس ،)يرد التقرير يف الوثيقة ذاهتا، )لفأ ،FCCC/KP/AWG/2009/5.  
)١٥( FCCC/KP/AWG/2009/5 الفصل اخلامس ،)يرد التقرير يف الوثيقة ذاهتا، )باء ،FCCC/KP/AWG/2009/5.  
)١٦( FCCC/KP/AWG/2009/5 الفصل اخلامس ،)واو - دال.(  
)١٧( FCCC/KP/AWG/2009/5 الفصل اخلامس ،)واو - دال.(  
)١٨( <http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/items/4624.php>.   
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FCCC/KP/AWG/2009/5 العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف تقرير الفريق 
 عن دورته السابعة، املعقودة يف بـون يف       كيوتواملرفق األول مبوجب بروتوكول     

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩الفترة من 

FCCC/KP/AWG/2009/8         نص بشأن املسائل األخرى املبينة يف الوثيقةFCCC/KP/AWG/2008/8 . مذكرة
  مقدمة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.8      خال تعديالت على بروتوكول كيوتو     آراء ومقترحات إضافية متصلة باقتراح إلد
 منه، ونص عن املسائل األخرى املبّينة يف الوثيقـة          ٣ من املادة    ٩بالفقرة  عمالً  

FCCC/KP/AWG/2008/8 . مسامهات مقدمة من األطراف  

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.9     يف جمال االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على       املمكنة  آراء بشأن التحسينات
  مسامهات مقدمة من األطراف . اريعمش

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.10  ،آراء بشأن نطاق غازات الدفيئة، والقطاعات وفئات املصادر، والقياسات العامة
. والنُُّهج اليت ميكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعيـة ومـسائل أخـرى         

  مسامهات مقدمة من األطراف 

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.11 لتعريفات والطرائق والقواعد واملبادئ    اء بشأن اخليارات واملقترحات لتناول      آرا
معاجلة مسألة استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي     لدى  التوجيهية  
  مسامهات مقدمة من األطراف . واحلراجة

FCCC/KP/AWG/2008/8 املدرجة يف تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف 
املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته الـسادسة املـستأنفة            

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١املعقودة يف بوزنان يف الفترة  من 

واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف    اآلثار البيئية   النظر يف املعلومات املتعلقة ب      - ٤
ن تترتـب علـى األدوات والـسياسات        ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن أ     

  والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول

، )١٩(٢٠٠٩ بربنامج عمله لعـام       يف دورته السابعة وعمالً    ،وافق الفريق العامل املخصص   : معلومات أساسية   - ١٦
صادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اآلثار البيئية واالقت دورته الثامنة، مداوالته بشأن يف  أن يواصل،على

 أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفـق األول              اليت ميكن 
قبل ة كما دعا الفريق األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن هذه املسألة إىل األمان"). اآلثار احملتملة "بيشار إليها الحقاً (

  .)٢٠(٢٠٠٩مايو / أيار٤تاريخ 

                                                      

)١٩( FCCC/KP/AWG/2008/8 ، ٦٠الفقرة)ب(.  
)٢٠( FCCC/KP/AWG/2009/5 ، الفصل اخلامس)جيم( .  
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سُيطلب إىل الفريق العامل املخصص مواصلة النظر يف اآلثار احملتملة، على أسـاس املعلومـات                :اإلجراء  - ١٧
  السادسة للفريق ومسامهات األطـراف املـشار إليهـا يف          الدورة  بالتقرير عن   امللحق  الواردة يف املرفق السادس     

ة نتائج عمله إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول    أعاله، هبدف إحال١٦الفقرة  
  .كيوتو كي ينظر فيها يف دورته اخلامسة

FCCC/KP/AWG/2009/5  العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة         تقرير الفريق 
عقودة يف بون    عن دورته السابعة، امل    يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو     

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩يف الفترة من 
FCCC/KP/AWG/2009/Misc.12 مسامهات مقدمة من األطراف . آراء إضافية بشأن املسائل املتعلقة باآلثار احملتملة
FCCC/KP/AWG/2008/8          جة تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدر

يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته السادسة املستأنفة           
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١املعقودة يف بوزنان يف الفترة  من 

   مسائل أخرى- ٥

 غري رمسـي يف      على أن يعقد اجتماعاً    ، يف دورته السابعة،   وافق الفريق العامل املخصص   : معلومات أساسية   - ١٨
 ٦إىل  ٢وعلى استئناف دورته التاسعة يف الفترة من ،   يف بون بأملانيا   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤ إىل   ١٠رة من   الفت

  .)٢١( يف دورته الثامنةاتاالجتماعهذه  أعماللى أن ينظر يف تنظيم  عأيضاًووافق . ٢٠٠٩ نوفمرب/ثاينتشرين ال

ت العمل لدورتيه التاسعة والعاشرة، وكذلك سُيطلب إىل الفريق العامل املخصص النظر يف ترتيبا: اإلجراء  - ١٩
أغسطس، حبيث يتأكد من متكنه من اختتـام عملـه          /يف ترتيبات عمل االجتماع غري الرمسي املزمع عقده يف آب         

وتقدمي النتائج اليت يتوصل إليها إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكـي                 
  .)٢٢(١- م أإ/١ باملقرر ة، عمالًيقرها يف دورته اخلامس

FCCC/KP/AWG/2009/5  العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضـافية لألطـراف          تقرير الفريق 
 عن دورتـه الـسابعة،      املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو      

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩املعقودة يف بون يف الفترة من 

  تعلق بالدورة التقرير امل- ٦

سُيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة السابعة كي يعتمده الفريق العامل املخصص            : معلومات أساسية   - ٢٠
  .يف هناية الدورة

سُيطلب إىل الفريق العامل املخصص أن يعتمد مشروع التقرير وأن يأذن للمقرر باسـتكمال               : اإلجراء  - ٢١
  .ساعدة األمانةالتقرير بعد الدورة، بتوجيه من الرئيس ومب

                                                      

)٢١( FCCC/KP/AWG/2009/5الفصل الرابع ،.  
)٢٢( FCCC/KP/AWG/2007/5 ٢٢، الفقرة)ج.(  
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 املرفق

  الوثائق اليت أُِعدت للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف 
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة

  الوثائق اليت أُِعدت للدورة

FCCC/KP/AWG/2009/5    اإلضافية لألطـراف     العامل املخصص للنظر يف االلتزامات     تقرير الفريق 
 عن دورته الـسابعة،     املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو      

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/KP/AWG/2009/6   مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

FCCC/KP/AWG/2009/7    مـن   ٩ بـالفقرة    دخال تعديالت على بروتوكول كيوتو عمالً     اقتراح بإ 
  مذكرة مقدمة من الرئيس.  منه٣املادة 

FCCC/KP/AWG/2009/8           نة يف الوثيقة . FCCC/KP/AWG/2008/8نص بشأن املسائل األخرى املبّي
  مذكرة مقدمة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.8   دخال تعديالت على بروتوكول آراء ومقترحات إضافية متصلة باقتراح إل
 منه، ونص عن املسائل األخرى املبّينة ٣ من املادة ٩ بالفقرة كيوتو عمالً
  مسامهات مقدمة من األطراف . FCCC/KP/AWG/2008/8يف الوثيقة 

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.9       يف جمال االجتار باالنبعاثـات واآلليـات       املمكنة  آراء بشأن التحسينات
  مسامهات مقدمة من األطراف .  مشاريعالقائمة على

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.10    آراء بشأن نطاق غازات الدفيئة، والقطاعات وفئات املصادر، والقياسات
العامة، والنُُّهج اليت ميكن اتباعها الستهداف االنبعاثات القطاعية ومسائل 

  مسامهات مقدمة من األطراف . أخرى

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.11            آراء بشأن اخليارات واملقترحات لتناول لتعريفات والطرائق والقواعـد
معاجلة مسألة استخدام األراضي وتغيري استخدام  لدى  واملبادئ التوجيهية   
  مسامهات مقدمة من األطراف . األراضي واحلراجة

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.12         مـسامهات مقدمـة    . آراء إضافية بشأن املسائل املتعلقة باآلثار احملتملة
  من األطراف 
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  وثائق أخرى معروضة على الدورة

FCCC/KP/AWG/2008/5             تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة
يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن اجلزء األول من دورته السادسة، 

  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧  إىل٢١املعقودة يف أكرا يف الفترة من 

FCCC/KP/AWG/2008/8             تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة
يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته الـسادسة املـستأنفة،            

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١املعقودة يف بوزنان يف الفترة من 

 -  -  -  -  - 


