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(A)     GE.09-70171    030609    040609 

  الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات     
     اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول     

     مبوجب بروتوكول كيوتو
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢- ١بون، 
   من جدول األعمال٦البند 

  التقرير املتعلق بالدورة

مشروع تقرير الفريق العامل املخـصص للنظـر يف االلتزامـات           
  اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب بروتوكـول         

   كيوتو عن أعمال دورته الثامنة                   
  )وا وبربوداأنتيغ(السيد جون آش : الرئيس

  احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

ُعقدت الدورة الثامنة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق                - ١
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ إىل ١ من األول مبوجب بروتوكول كيوتو بفندق ماريتيم يف بون بأملانيا، يف الفترة

، ورحَّب جبميع األطراف )أنتيغوا وبربودا(وافتتح الدورة رئيس الفريق العامل املخصص، السيد جون آش   - ٢
  .بصفته نائباً للرئيس) النرويج(كما رّحب بالسيد هارالد دوفالند . واملراقبني

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

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

يونيه، نظر الفريق العامل املخصص يف مذكرة من إعداد األمني          / حزيران ١يف اجللسة األوىل، املعقودة يف        - ٣
  .(FCCC/KP/AWG/2009/6)التنفيذي تتضّمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  :دول األعمال على النحو التايلويف نفس اجللسة، أُقر ج  - ٤
  .افتتاح الدورة  - ١
  :مسائل تنظيمية  - ٢
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(      
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(      
  :واملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوت يف االلتزامات اإلضافية لألطرافالنظر   -٣

   منه؛٣ من املادة ٩ بالفقرة اقتراح إدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو عمالً  )أ(    
الفريق العامل املسائل املبينة يف برنامج عمل     مقترحات مقدمة من األطراف بشأن        )ب(    

   .املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف
ية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكن         واالقتصاداآلثار البيئية   النظر يف املعلومات املتعلقة ب      - ٤

  .أن تترتب على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول
  .مسائل أخرى  - ٥
  .الدورةاملتعلق بالتقرير   - ٦

  ٥إىل ) ب(٢ تقارير عن البنود من - ثالثاً 
  )ُيستكمل فيما بعد(

   التقرير املتعلق بالدورة- رابعاً 
  ) من جدول األعمال٦البند (

، يف مشروع التقريـر  ٢٠٠٩يونيه /حزيران... املعقودة يف ... نظر الفريق العامل املخصص، يف جلسته    - ٥
ويف نفس اجللسة، وبناء على اقتراح من الـرئيس، أذن          . (FCCC/KP/AWG/2009/L.X)املتعلق بدورته الثامنة    

  .خصص للمقرر بأن ينجز التقرير املتعلق بالدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة األمانةالفريق العامل امل
  املرفقات

 )ُيستكمل فيما بعد(
  ـ ـ ـ ـ ـ


