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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  بااللتزامات اإلضافية لألطراف الفريق العامل املخصص املعين 
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

   عشرةخلامسةالدورة ا
  *-٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٩كانكون، 

   من جدول األعمال ٥البند 
  تقرير الدورة

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

  اخلامسة عشرة
  )صربيا( مريوسالف سباسوينيتش السيد: املقرر

  احملتويات
  )تستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  -  أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (

اللتزامات اإلضافية  للفريق العامل املخصص املعين با     اخلامسة عشرة    افتتحت الدورة   -١
 )فريق االلتزامـات اإلضـافية    (بروتوكول كيوتو   مبوجب  لألطراف املدرجة يف املرفق األول      

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ بفندق مون باالس، يف كانكون باملكسيك، يف

__________ 

  .٢١، الفقرةFCCC/KP/AWG/2010/3تستمر الدورة للفترة الالزمة وفق ما تقرر يف الوثيقة   *  
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) أنتيغوا وبربـودا  ( الدورة رئيس فريق االلتزامات اإلضافية، السيد جون آسن          وافتتح  -٢
  الذي رحب، جبميع األطراف واملراقبني 

  )يستكمل فيما بعد(

  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال    
  من جدول األعمال) أ(٢البند 
 تـشرين   ٢٩ظر فريق االلتزامـات اإلضـافية، يف جلـسته األوىل املعقـودة يف              ن  -٣

نوفمرب، يف مذكرة قدمتها األمينة التنفيذية وتتضمن جدول األعمال املؤقت وشـروحه          /الثاين
)FCCC/KP/AWG/2010/15.(  
  : ويف اجللسة نفسها، أقر جدول األعمال بصيغته التالية  -٤

  .افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(    
راف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب       النظر يف االلتزامات اإلضافية لألط      -٣  

  . بروتوكول كيوتو
  .مسائل أخرى  -٤  
  .تقرير الدورة  -٥  

  ٤إىل ) ب(٢ جدول األعمال منبنود التقارير املتعلقة ب  -ثالثاً   
  )يستكمل فيما بعد(

  تقرير الدورة  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٥البند (
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 كـانون   XXاملعقـودة يف     XXااللتزامـات اإلضـافية، يف جلـسته        نظر فريـق      -٥
ــسمرب، /األول ــه اخل  يف دي ــق بدورت ــر املتعل ــشروع التقري ــسة م ــشرة ام ع

)FCCC/KP/AWG/2010/L.7 .(      اإلضافية للمقـرر،    االلتزاماتويف اجللسة نفسها، أذن فريق 
بناء على اقتراح من الرئيس، بأن يستكمل التقرير املتعلق بالدورة، بتوجيـه مـن الـرئيس                

  . ومبساعدة األمانة

  املرفقات  
  ).ستكمل فيما بعدت(

        

  


