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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  لألطراف اإلضافية االلتزاماتب املعينالفريق العامل املخصص 
  مبوجب بروتوكول كيوتو يف املرفق األول املدرجة

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١٠أبريل / نيسان١١-٩بون، 
  دول األعمال من ج٦البند 

  التقرير املتعلق بالدورة

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

  دورته احلادية عشرة

  )صربيا( سباسوييفتشمريوسالف السيد   :الرئيس    

  احملتويات 
  )ُيستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  - والً أ  
  ) من جدول األعمال١البند (

ُعقدت الدورة احلادية عشرة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية             -١
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو بفندق ماريتيم يف بون بأملانيـا،              

  .٢٠١٠أبريل / نيسان١١ إىل ٩يف الفترة من 
، )أنتيغوا وبربـودا  (تتح الدورة رئيس الفريق العامل املخصص، السيد جون آش          واف  -٢

  .ورحَّب جبميع األطراف واملراقبني
  )ُيستكمل فيما بعد(
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال    
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
أبريل، نظر الفريق العامـل املخـصص يف        / نيسان ٩يف  يف اجللسة األوىل، املعقودة       -٣

مذكرة من إعداد األمـني التنفيـذي تتـضمَّن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 
(FCCC/KP/AWG/2010/1).  

  :ويف اجللسة نفسها، أُقر جدول األعمال على النحو التايل  -٤
  .افتتاح الدورة  -١  
  .املسائل التنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(    
  .انتخاب أعضاء املكتب  )ج(    
النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب             -٣  

  .بروتوكول كيوتو
  .٢٠١٠برنامج العمل لعام   -٤  
  .مسائل أخرى  -٥  
  .التقرير املتعلق بالدورة  -٦  

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

  التقرير املتعلق بالدورة  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٦البند (
أبريـل، يف  /نيـسان ... املعقـودة يف  ... نظر الفريق العامل املخصص، يف جلسته     -٥

ويف اجللـسة   . (FCCC/KP/AWG/2010/L.1)مشروع التقرير املتعلق بدورته احلادية عـشرة        
ا، وبناء على اقتراح من الرئيس، أذن الفريق العامل املخصص للمقرر بأن ُينجز التقرير              نفسه

  .املتعلق بالدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة
  املرفقات    

  ).ُيستكمل فيما بعد(
        


