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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

الفريق العامل املخـصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية          
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الدورة السادسة عشرة
  ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٧-٧ وبون، ٢٠١١أبريل / نيسان٨-٥بانكوك، 

  من جدول األعمال ٥البند 
  تقرير الدورة

مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـافية          
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول كيوتـو عـن          

  دورته السادسة عشرة

  )صربيا (سباسوينيتشالسيد مريوسالف : املقرر

  احملتويات
  ) بعدتستكمل فيما(

  افتتاح الدورة  -أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (
 للفريق العامـل املخـصص املعـين        الدورة السادسة عشرة  اجلزء األول من    تح  فُتا  -١

 ٥ يف) فريق االلتزامات اإلضـافية   (بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول        
لجنة االقتصادية واالجتماعية ال مقر ،مم املتحدةركز املؤمترات التابع لأل  مب ٢٠١١أبريل  /نيسان

  .آلسيا واحمليط اهلادئ يف بانكوك بتايلند
، )نيوزيلنـدا (وافتتح الدورةَ رئيُس فريق االلتزامات اإلضافية، السيد أدريان ماسي            -٢

  .الذي رحب جبميع األطراف واملراقبني
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 ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٧ية يف   وافُتتح اجلزء الثاين من دورة فريق االلتزامات اإلضاف         -٣
  .بفندق ماريتيم، يف بون بأملانيا

  )يستكمل فيما بعد(

  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال    
 من جدول األعمال) أ(٢البند 

يف أبريـل،   / نيسان ٥نظر فريق االلتزامات اإلضافية، يف جلسته األوىل املعقودة يف            -٤
مذكرة قدمتـها األمينـة التنفيذيـة وتتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 

)FCCC/KP/AWG/2011/1.(  
  : ويف اجللسة نفسها، أقر جدول األعمال بصيغته التالية  -٥

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

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

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

  تقرير الدورة  -رابعاً   
  )ال من جدول األعم٥البند (
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، يف  يونيه/ حزيران ١٧ املعقودة يف    نظر فريق االلتزامات اإلضافية، يف جلسته اخلتامية        -٦
ويف اجللسة نفسها، أذن ). FCCC/KP/AWG/2011/L.1(مشروع تقرير دورته السادسة عشرة  

أن يستكمل تقرير الدورة،    بفريق االلتزامات اإلضافية للمقرر، بناء على اقتراح من الرئيس،          
  . يهات الرئيس ومبساعدة من األمانةوفق توج

  املرفقات
  )تستكمل فيما بعد(

        


