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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  لألطراف اإلضافية االلتزاماتاملعين بالفريق العامل املخصص 
  مبوجب بروتوكول كيوتو يف املرفق األول املدرجة
  ، اجلزء الرابع عشرةالسادسةالدورة 
  *-٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ديربان، 

   من جدول األعمال٥البند 
  التقرير املتعلق بالدورة

مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـافية              
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول كيوتـو عـن          
اجلزأين الثالث والرابع من دورته السادسة عشرة املعقودة يف بنمـا يف            

 ويف ديربان يف الفترة     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٧ إىل   ١ن  الفترة م 
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األولXنوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩من 

  )هنغاريا (هاسنوسالسيدة إيريكا   :املقررة    

  احملتويات 
  )ُيستكمل فيما بعد(

__________ 

 الدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف          من الدورة بالتزامن مع    الرابعسيعقد اجلزء     *  
فية بااللتزامات اإلضا لفريق العامل املخصص املعين     وسيستهدف ا ). اجتماع األطراف (يف بروتوكول كيوتو    

 إكمـالَ أعمالـه     )فريق االلتزامات اإلضافية  (لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو         
وسـيحدد  . ٦-م أإ /١ من املقرر    ١ للفقرة   وعرض نتائجه على اجتماع األطراف من أجل اعتمادها وفقاً        

 .تاريخ اختتام دورة فريق االلتزامات اإلضافية يف ديربان
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  افتتاح الدورة  -أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (
 للفريق العامـل املخـصص املعـين        الدورة السادسة عشرة  من   الثالثاجلزء  تح  فُتا  -١

 ١ يف) فريق االلتزامات اإلضـافية   (بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول        
  .أتالبا مبدينة بنما، يف بنماركز املؤمترات مب ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول

، )نيوزيلنـدا (لسيد أدريان ماسي    وافتتح الدورةَ رئيُس فريق االلتزامات اإلضافية، ا        -٢
  .الذي رحب جبميع األطراف واملراقبني

 ٢٩وافُتتح اجلزء الرابع من الدورة السادسة عشرة لفريق االلتزامات اإلضـافية يف               -٣
 مبركز املؤمترات الدويل ومركز معارض ديربـان يف ديربـان،           ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .جبنوب أفريقيا

  )يستكمل فيما بعد(

  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال    
 من جدول األعمال) أ(٢البند 

أبريـل، يف   / 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(    
  .انتخاب أعضاء املكتب  )ج(    
ـ            -٣   ب النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوج

  . بروتوكول كيوتو
  .مسائل أخرى  -٤  
 .التقرير املتعلق بالدورة  -٥  
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  ٤إىل ) ب(٢التقارير املتعلقة ببنود جدول األعمال من   -ثالثاً   
  )يستكمل فيما بعد(

  التقرير املتعلق بالدورة  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٥البند (
 كـانون   Xعقـودة يف     امل نظر فريق االلتزامات اإلضـافية، يف جلـسته اخلتاميـة           -٦

، يف مشروع التقرير املتعلق باجلزأين الثالث والرابع من دورته السادسة           ٢٠١١ديسمرب  /األول
ويف اجللسة نفسها، أذن فريق االلتزامـات اإلضـافية      ). FCCC/KP/AWG/2011/L.2(عشرة  

 مـن  للمقرر، بناء على اقتراح من الرئيس، بأن يستكمل التقرير املتعلق بالـدورة، بتوجيـه            
  . الرئيس ومساعدة من األمانة

  املرفقات  
  )تستكمل فيما بعد(

        


