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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  
الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف        

  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو
  الدورة السابعة عشرة

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٤- ١٥بون، 
  ل األعمال من جدو٥البند 

  تقرير الدورة

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

 ٢٤ إىل   ١٥ يف الفتـرة مـن       ،دورته السابعة عشرة املعقودة يف بون     
  ٢٠١٢مايو /أيار
  )هنغاريا (هاسنوسالسيدة إيريكا   :املقررة

  احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
ة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية         ابع الدورة الس  تافُتتح  -١

 يف) فريق االلتزامات اإلضافية   ( مبوجب بروتوكول كيوتو   لألطراف املدرجة يف املرفق األول    
  .٢٠١٢مايو / أيار١٥بون بأملانيا، يف فندق ماريتيم يف 
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 سار  -مادلني روز ضيوف     ة فريق االلتزامات اإلضافية، السيد    ةُ الدورةَ رئيس  توافتتح  -٢
  . جبميع األطراف واملراقبنيترحب، اليت )السنغال(
  )ُيستكمل فيما بعد(

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  لإقرار جدول األعما    
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
 يف  مـايو، /أيـار  ١٥نظر فريق االلتزامات اإلضافية، يف جلسته األوىل املعقودة يف            -٣

تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه          مذكرة قدمتـها األمينـة التنفيذيـة        
)FCCC/KP/AWG/2012/1.(  
  : جدول األعمال بصيغته التاليةقّرويف اجللسة نفسها، أُ  -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

  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥

  ٤إىل ) ب(٢ة ببنود جدول األعمال من التقارير املتعلق  -ثالثاً  
  )ستكمل فيما بعدُي(
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  تقرير الدورة  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٥البند (
، ٢٠١٢مايو / أيار٢٤نظر فريق االلتزامات اإلضافية، يف جلسته اخلتامية املعقودة يف   -٥
  ).FCCC/KP/AWG/2012/L.1(ة عشرة بع مشروع تقرير دورته السايف
 الدورةتقرير بأن تستكمل    ة، أِذن فريق االلتزامات اإلضافية للرئيس     ةملقررويف غياب ا    -٦

  . وتتيحه لألطرافمبساعدة األمانة

  املرفقات  
  )ستكمل فيما بعدُي(

        


