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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  االلتزامات اإلضافية لألطرافاملخصص املعين بالفريق العامل 
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  العاشرةالدورة 
  ٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول ١٥-٧، كوبنهاغن

   من جدول األعمال٦لبند ا
  التقرير املتعلق بالدورة

مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـافية              
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال     

  دورته العاشرة
  )صربيا (سباسوييفيتشالسيد مريوسالف   :املقرر  

  احملتويات
  )عدُيستكمل فيما ب(  

  افتتاح الدورة  - أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (
 للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف        العاشرةالدورة  ت  ُعقد  -١

بيلال يف مركز   ) فريق االلتزامات اإلضافية  (املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو        
   .٢٠٠٩ ديسمرب/ون األول كان١٥ إىل ٧ يف الفترة من بكوبنهاغن،

، بافتتـاح   )أنتيغوا وبربودا (وقام رئيس فريق االلتزامات اإلضافية، السيد جون آش           -٢
  .الدورة ورحب جبميع األطراف واملراقبني

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

  إقرار جدول األعمال    
  )عمالمن جدول األ) أ(٢البند (

ديسمرب، نظـر فريـق االلتزامـات       / كانون األول  ٧يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٣
اإلضافية يف مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقـت وشـروحه              

)FCCC/KP/AWG/2009/15.(  
  :ويف اجللسة نفسها، اعُتمد جدول األعمال كما يلي  -٤

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(

النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب   - ٣
  .بروتوكول كيوتو

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة           -٤
وكول كيوتو إىل مـؤمتر األطـراف العامـل        يف املرفق األول مبوجب بروت    

  .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة
  .مسائل أخرى  -٥
  .التقرير املتعلق بالدورة  -٦  

   من جدول األعمال٥إىل ) ب(٢التقارير املتعلقة باملواد   -ثالثاً   
  )ُيستكمل فيما بعد(

  التقرير املتعلق بالدورة  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٦بند ال(

ديسمرب، نظر فريق االلتزامات اإلضافية     / كانون األول  xx، املعقودة يف    xxيف اجللسة     -٥
ويف اجللـسة   ). FCCC/KP/AWG/2009/L.14(يف مشروع التقرير املتعلق بدورته العاشـرة        
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كمال نفسها، أذن فريق االلتزامات اإلضافية للمقرر، بناًء على اقتراح من الـرئيس، باسـت             
  .التقرير املتعلق بالدورة، بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(

        
  


