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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  االلتزامات اإلضافية لألطرافبالفريق العامل املخصص املعين 
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الدورة التاسعة 
  ،٢٠٠٩أكتوبر /األول تشرين ٩سبتمرب إىل / أيلول٢٨بانكوك، 

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦-٢وبرشلونة، 
   من جدول األعمال٢البند 

  مسائل تنظيمية 

  جدول األعمال وشروحه    

  *مذكرة من األمني التنفيذي    

  إضافة    

  جدول األعمال  -أوالً   
اعُتمد جدول أعمال الدورة التاسعة للفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات              -١
فريـق االلتزامـات    (ضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو          اإل

  : كما يلي٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨يف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف ) اإلضافية
  .افتتاح الدورة  -١  
  :مسائل تنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    

                                                           
اجلزء األول من الدورة التاسعة     قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر لتقدميها بسبب ِقَصر املدة الفاصلة بني               *  

ة لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول         للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافي     
  .أنفةتسكيوتو ودورته امل
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  . تنظيم أعمال الدورة  )ب(    
 مبوجـب   اللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول      النظر يف ا    -٣

  .بروتوكول كيوتو
  .مسائل أخرى  -٤  
  . التقرير املتعلق بالدورة  -٥  

  شروح جدول األعمال   -ثانياً   

  افتتاح الدورة  -١  
 / تـشرين الثـاين  ٨وم االثنني، ـياإلضافيـة سُتستأنف الدورة التاسعة لفريق االلتزامات        -٢

  . يف برشلونة بإسبانيامؤمتراتفريا لل يف مركز ،٢٠٠٩ نوفمرب

  مسائل تنظيمية  -٢  
  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

االلتزامات اإلضافية االستمرار يف الدورة املستأنفة على النـهج         فريق  سيقترح رئيس     -٣
لـك  املتبع يف تنظيم أعمال الدورة الذي اعُتمد يف اجلزء األول من الدورة التاسعة، مبـا يف ذ   

  .مواصلة أفرقة االتصال املنشأة عملها

مبوجـب  النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول              -٣  
  بروتوكول كيوتو

ات اإلضافية على الوثائق اليت أعـدها الـرئيس         ـااللتزامق  ـريد ف ـاعتم: اخللفية  -٤
مر الذي أفـضى إىل إصـدار       اسعة، األ ـدورة الت ـلتيسري املفاوضات يف اجلزء األول من ال      

ــائق   FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.2 وFCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.2الوثــ
  .FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.1 وFCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2و
 وميكنه يف ذلك    االلتزامات اإلضافية إىل مواصلة تكثيف عمله      سيدعى فريق    :اإلجراء  -٥

ميع ثائق اليت أعدها الرئيس لتيسري املفاوضات، هبدف املضي يف جتعلى الوواصل االعتماد أن ي
  . النص الوارد فيها
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  مسائل أخرى  -٤  
إىل النظر يف تنظيم العمل يف دورته العاشرة بغيـة          االلتزامات اإلضافية   سيدعى فريق     -٦

 اجتماع األطـراف يف   العامل بوصفه   متكني الفريق من تقدمي نتائج عمله إىل مؤمتر األطراف          
  .دورته اخلامسةبروتوكول كيوتو يف 

  التقرير املتعلق بالدورة  -٥  
إىل اعتماد مـشروع التقريـر واإلذن       االلتزامات اإلضافية    سيدعى فريق    :اإلجراء  -٧

  املتعلق بالدورة التاسعة ككل، عقب اختتام الدورة املستأنفة، وذلكللمقرر باستكمال التقرير
  .نةبتوجيه من الرئيس ومبساعدة األما
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  املرفق

االلتزامـات  بدت للفريق العامل املخـصص املعـين        ـالوثائق اليت أع      
 اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو        

  يف دورته التاسعة

  الوثائق اليت أعدت للدورة    
FCCC/KP/AWG/2009/10/Rev.2 مذكرة منقحة . وثائق أعدت لتيسري املفاوضات بني األطراف

  من الرئيس
FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.1/Rev.1      مذكرة مـن   . وثائق أعدت لتيسري املفاوضات بني األطراف

تعديالت مقتـرح إدخاهلـا علـى       . إضافة منقحة . الرئيس
  منه٣ من املادة ٩بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2      مذكرة مـن   . وثائق أعدت لتيسري املفاوضات بني األطراف
تعديالت أخرى مقتـرح إدخاهلـا علـى        . إضافة. الرئيس

 بروتوكول كيوتو 

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.3/Rev.2      مذكرة مـن   . وثائق أعدت لتيسري املفاوضات بني األطراف
مشاريع مقررات بـشأن القـضايا      . إضافة منقحة . الرئيس

ــرة األ ــددة يف الفق ــرى احمل ــة ) ج(٤٩خ ــن الوثيق م
FCCC/KP/AWG/2008/8  

FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.4/Rev.2      مذكرة مـن   . وثائق أعدت لتيسري املفاوضات بني األطراف
جتميع للمقترحات الـيت قدمتـها      . إضافة منقحة . الرئيس

األطراف خبصوص األرقام اإلمجالية والفرديـة لألطـراف        
 فق األولاملدرجة يف املر

FCCC/KP/AWG/2009/11    مـذكرة مـن األمـني      . جدول األعمال املؤقت وشروحه
 التنفيذي

FCCC/KP/AWG/2009/11/Add.1   مذكرة من األمـني التنفيـذي     . جدول األعمال وشروحه .
  إضافة

FCCC/KP/AWG/2009/12/Rev.1           النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتـائج البيئيـة واالقتـصادية
ية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، الذي ميكن أن تترتب واالجتماع

على األدوات والسياسات والتدابري واملنـهجيات املتاحـة        
 مذكرة منقحة من الرئيس. لألطراف املدرجة يف املرفق األول

FCCC/KP/AWG/2009/13        مذكرة سيناريوهات بشأن اجلزء األول من الدورة التاسعة .
  مذكرة من الرئيس
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  خرى معروضة على الدورةوثائق أ    
FCCC/KP/AWG/2009/9         تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية

لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو        
 إىل ١عن أعمال دورته الثامنة، املعقودة يف بون يف الفترة من 

 ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران١٢

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.14   
Add.1و 

Further views and proposals relating to a proposal for 

amendments to the Kyoto Protocol pursuant to its 

Article 3, paragraph 9, and a text on other issues 

outlined in document FCCC/KP/AWG/2008/8. 

Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2009/Misc.15 Information on possible quantified emission limitation 

and reduction objectives from Annex I Parties. 

Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2008/8         تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو        

 أعمال دورته السادسة املستأنفة، املعقودة يف بوزنان يف         عن
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١الفترة من 

        


