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(A)     GE.09-70474    120609    120609 

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

  الدورة الثامنة
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢- ١بون، 

   من جدول األعمال٥د البن
  مسائل أخرى

  مسائل أخرى
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

وافق الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب                 - ١
 ١٤- ١٠ يف الفتـرة  املقـرر عقـده     على القيام، يف اجتماعه غـري الرمسـي         ) الفريق العامل (بروتوكول كيوتو   

من جدول أعمال دورتـه الثامنـة،    ) ب(و) أ (٣ مناقشات موضوعية بشأن البند      بإجراء،  ٢٠٠٩أغسطس  /آب
 )ب(و) أ (٣ من االستنتاجات املتعلقة بالبند ٦اإلحالة إىل الفقرة [مستعيناً يف ذلك بالوثائق املشار إليها يف الفقرة 

واعترافاً من الفريق العامل  .  ذات صلة تقدمها األطراف    وآخذاً يف اعتباره أي ورقات أخرى     ] من جدول األعمال  
بضرورة التوصل إىل استنتاجات بشأن حجم ختفيض االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه الدول األطراف املدرجة يف                
املرفق األول بصورة إمجالية وكذلك بشأن إسهام الدول األطراف املدرجة يف املرفق األول، بـشكل فـردي أو                  

 من بروتوكول كيوتو، يف حجم ختفيض االنبعاثات الذي يتعني أن حتققه هـذه              ٤ا يتماشى مع املادة     مجاعي، ومب 
الدول بصورة إمجالية، طلب الفريق العامل إىل رئيسه أن يقوم، مبساعدة من األمانة، باختاذ ترتيبات مماثلة لعقـد                  

 يف الدورة الثامنة للفريق العامل، مـع        املطروحة اليت تتناول قضايا من قبيل القضايا        لألفرقةاجتماعات غري رمسية    
مراعاة احلاجة إىل الثبات على هنج متناغم بني االتفاقية وبروتوكول كيوتو فيما خيص التزامات األطراف املدرجة                

  .يف املرفق األول
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س، أغـسط /الجتماع غري الرمسي يف آب    لتحضري  الوطلب الفريق العامل إىل األمانة أن تقوم، يف سياق            - ٢
باختاذ ترتيبات لعقد تشكيلة من االجتماعات املفتوحة لتيسري الشفافية والسماح للمنظمات املراقبـة باحلـضور               

  .واالجتماعات املغلقة الحترام الطابع احلكومي الدويل هلذا االجتماع

الطرائـق املتبعة يف دورته التاسعة يف املسائل ذات الصلة بالقواعد وإىل أنه سينظر  )١(وأشار الفريق العامل  - ٣
 من جدول أعمال دورته السادسة، فضالً عـن أية مشاريع       ٥ و ٤ و ٣إلدخال حتسينات ممكنة فيما يتعلق بالبنود       

  .مقررات أو مشاريع تعديالت

 -  -  -  -  -  

 

                                                      

)١( FCCC/KP/AWG/2008/8 ٦٠، الفقرة)ج.( 


