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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  ، اجلزآن األول والثاينالدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٤-١٥بون، 

  *-٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٧الدوحة، 
   من جدول األعمال٥البند 

  تقرير الدورة

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

 يف  ، يف بـون   يناجلزأين األول والثاين من دورته السابعة عشرة املعقود       
، ويف الدوحة، يف الفترة من      ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤ إىل   ١٥الفترة من   

  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول... نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٧
  )هنغاريا (آنا تاماسالسيدة : املقررة

  احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

   واستئنافهاافتتاح 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 / أيار١٥فندق ماريتيم يف بون بأملانيا، يف 

__________ 

  .سُيحدد موعد االختتام يف الوقت املناسب  *  
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مادلني روز ضيوف سار     ةإلضافية، السيد  فريق االلتزامات ا   ةُ الدورةَ رئيس  توافتتح  -٢
 وُعلقت الدورة الـسابعة عـشرة لفريـق         . جبميع األطراف واملراقبني   ترحب، و )السنغال(

 ٣٠وعقد الفريق دورة إضافية غري رمسية يف الفترة من          . مايو/ أيار ٢٤االلتزامات اإلضافية يف    
  . يف بانكوك، بتايلند٢٠١٢سبتمرب / أيلول٥أغسطس إىل /آب
افُتتح اجلزء الثاين من الدورة السابعة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية يف مركـز             و  -٣

، حيـث   ٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٧قطر الوطين للمؤمترات يف الدوحة، بقطر، يوم        
  .رحبت الرئيسة جبميع األطراف واملراقبني احلاضرين يف اجللسة العامة الثالثة

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال    
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
 يف  مـايو، /أيـار  ١٥نظر فريق االلتزامات اإلضافية، يف جلسته األوىل املعقودة يف            -٤

تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه           األمينـة التنفيذيـة       مقّدمة من  مذكرة
)FCCC/KP/AWG/2012/1.(  
  :قر جدول األعمال بصيغته التالية نفسها، أُويف اجللسة  -٥

  .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
  .ائل أخرىمس  -٤  
  .تقرير الدورة  -٥  
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  ٤إىل ) ب(٢التقارير املتعلقة ببنود جدول األعمال من   -ثالثاً  
  )ُيستكمل فيما بعد(

  تقرير الدورة  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٥البند (
كـانون  ... نظر فريق االلتزامات اإلضافية، يف جلـسته اخلتاميـة املعقـودة يف               -٦

ة عـشرة   بعدورته الـسا  اجلزأين األول والثاين من      تقرير    مشروع ، يف ٢٠١٢ديسمرب  /األول
)FCCC/KP/AWG/2012/L.2.(  
مقررة، بناًء على اقتـراح مـن    فريق االلتزامات اإلضافية لل أِذناجللسة نفسها، ويف    -٧

اجلزأين األول والثاين من الدورة السابعة عشرة لفريق االلتزامات      تقرير  بأن تستكمل    الرئيسة،
  .األمانةمن مبساعدة جيه من الرئيسة واإلضافية، بتو

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(

        
  


