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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  التاسعةالدورة 
  ،٢٠٠٩كتوبر أ/ تشرين األول٩ -سبتمرب / أيلول٢٨بانكوك، 

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦-٢وبرشلونة، 
   من جدول األعمال ٥البند 

  التقرير املتعلق بالدورة

مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف              
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته التاسعة

  )صربيا (سباسوييفيتشريوسالف السيد م: املقرر    

  احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  - أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (
ُعقد اجلزء األول من الدورة التاسعة للفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات               -١

تزامـات  فريـق االل  (اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو          
يف مركز مؤمترات األمم املتحدة يف جلنة األمم املتحدة االقتـصادية واالجتماعيـة             ) اإلضافية

 تـشرين   ٩سـبتمرب إىل    / أيلـول  ٢٨وك بتايلند يف الفترة من      كآلسيا واحمليط اهلادئ يف بان    
  .٢٠٠٩أكتوبر /األول
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ا للمـؤمترات يف    وُعقدت الدورة املستأنفة لفريق االلتزامات اإلضافية يف مركز فـري           -٢
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٢برشلونة بإسبانيا يف الفترة من 

، بافتتـاح   )أنتيغوا وبربودا (وقام رئيس فريق االلتزامات اإلضافية، السيد جون آش           -٣
  .الدورة ورحب جبميع األطراف واملراقبني

  مسائل تنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

سبتمرب، نظر فريق االلتزامات اإلضـافية يف       / أيلول ٢٨يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٤
مذكرة مقدمة من األمـني التنفيـذي تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 

)FCCC/KP/AWG/2009/11و Add.1.(  
  :األعمال كما يليويف اجللسة نفسها، اعُتمد جدول   -٥

  .افتتاح الدورة  -١
  :مسائل تنظيمية  -٢

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

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

  .مسائل أخرى  -٤
  . التقرير املتعلق بالدورة  -٥

   من جدول األعمال٤إىل ) ب(٢تعلقة باملواد التقارير امل  -ثالثاً   
  )ُيستكمل فيما بعد(
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  التقرير املتعلق بالدورة  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٥البند (

نوفمرب، نظر فريق االلتزامات اإلضـافية      / تشرين الثاين  xx، املعقودة يف    xxيف اجللسة     -٦
ويف اجللـسة   ). FCCC/KP/AWG/2009/L.13(يف مشروع التقرير املتعلق بدورته التاسـعة        

 على اقتراح من الـرئيس، باسـتكمال        نفسها، أذن فريق االلتزامات اإلضافية للمقرر، بناءً      
  .التقرير املتعلق بالدورة، بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(

        


