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

 الدورة األوىل
 ٢٠٠٦يو ما/ أيار٢٥-١٧بون، 

  من جدول األعمال٥البند 
 التقرير عن الدورة

 مشروع تقرير الفريق العامل املخصص لاللتزامات اإلضافية
 املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

ْز جنيوا : املقرر  )مالوي(السيد أَفَْن

 احملتويات

 )يستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة-أوالً 
 )مال من جدول األع١البند (

  حفل ترحيب-ألف 

 للدورة األوىل للفريق العامل املخصص لاللتزامات اإلضافية ٢٠٠٦مايو / أيار١٧سبق االفتتاح الرمسي يف  -١
وأدىل . ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٥لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو حفل ترحيب أقيم يف             

بيئة يف كندا ورئيسة مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه         ببـيان كل من السيدة رونا أمربوز، وزيرة ال        
اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ والسيد سيغمار غابرييل، وزير البيئة وحفظ البيئة والسالمة النووية يف                

 .احلكومة االحتادية بأملانيا؛ والسيد ريتشارد كينلي، الرئيس باإلنابة ألمانة االتفاقية
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 تتاح الدورة اف-باء 

ُعقـدت الدورة األوىل للفريق العامل املخصص لاللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول               -٢
، نائب )توفالو(وافتتح الدورة السيد أنيلي سوبوغا . ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ إىل ١٧مبوجب بروتوكول كيوتو يف الفترة من 

 . بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، نيابة عن الرئيسرئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل

 )يستكمل فيما بعد(

  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  انتخاب الرئيس-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

 ١٧ األوىل املعقودة يف     بناء على اقتراح من نائب الرئيس ممثالً للرئيس، انتخب الفريق العامل يف اجللسة             -٣
 .رئيساً لـه) مالطة(مايو بالتزكية السيد مايكل زاميت كوتاجار /أيار

  إقرار جدول األعمال-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٢البند (

مايو، نظر الفريق العامل يف مذكرة من األمني التنفيذي تتضمن          / أيار ١٧يف اجللسـة الثانية املعقودة يف        -٤
 :ويف اجللسة ذاهتا، أقر جدول األعمال التايل). FCCC/KP/AWG/2006/1(ؤقت وشروحه جدول األعمال امل

 .افتتاح الدورة -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 انتخاب الرئيس؛ )أ(  

 إقرار جدول األعمال؛ )ب(  

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ج(  

 .انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )د(  

 .ام به يف املستقبلالتخطيط للعمل الواجب القي -٣

 .مسائل أخرى -٤

 .التقرير عن أعمال الدورة -٥
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  تنظيم أعمال الدورة-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 )يستكمل فيما بعد(

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس-دال 
 )من جدول األعمال) د(٢البند (

اقتراح من نائب الرئيس ممثالً للرئيس، انتخب       مايو، وبناء على    / أيار ١٧يف اجللسـة األوىل املعقودة يف        -٥
 .نائباً للرئيس) الربازيل(الفريق العامل بالتزكية السيد لويس ألبريتو فيغرييدو ماشادو 

مايو، أبلغ الرئيس الفريق العامل أنه مت التوصل إىل اتفاق بني        / أيار ٢٣ويف اجللسـة الثالـثة املعقودة يف         -٦
ْر     . يح مقرر للفريق واقترح انتخاب املرشح مقرراً      اجملموعات اإلقليمية على ترش    وانتخب الفريق العامل السيد أَفَْن

 مقرراً) مالوي(جنيوا 

 )يستكمل فيما بعد(

  التخطيط للعمل الواجب القيام به يف املستقبل-ثالثاً 
 ) من جدول األعمال٣البند (

 )يستكمل فيما بعد(

  مسائل أخرى-رابعاً 
 )مال من جدول األع٤البند (

 )يستكمل فيما بعد(

  التقرير عن أعمال الدورة-خامساً 
 ) من جدول األعمال٥البند (

 مايو، نظر الفريق العامل يف مشروع التقرير عن دورته األوىل          /أيـار ... املعقـودة يف    ... يف اجللسـة     -٧
)FCCC/KP/AWG/2006/L.1 .(         ريق العامل للمقرر أن    ويف اجللسة ذاهتا، وبناء على اقتراٍح من الرئيس، أذن الف

 .ُينجز التقرير عن الدورة مبساعدة من األمانة وحتت إشراف الرئيس

 املرفقات

 )يستكمل فيما بعد(

- - - - - 


