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(A)     GE.06-70471    101106    101106 

 الفريق العامـل املخصص للنظر يف االلتزامات
 اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول

 مبوجب بروتوكول كيوتو
 الدورة الثانية

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦يب، نريو

  جدول األعمال٦البند 
 التقرير عن الدورة

 مشروع التقرير عن أعمال الدورة الثانية للفريق العامل
 املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة

 يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

 احملتويات

 )يستكمل فيما بعد(

  الدورة افتتاح-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

  افتتاح الدورة-ألف 

عقـدت الدورة الثانية للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول                 -١
 .يب بكينيا يف مكتب األمم املتحدة يف نريو٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٦مبوجب بروتوكول كيوتو يف الفترة من 

، مرحباً جبميع األطراف    )مالطة(وافتـتح الـدورة رئيس الفريق العامل، السيد مايكل زاميت كوتاجار             -٢
 .بصفته نائب رئيس الفريق العامل) الربازيل(ورّحب أيضاً بالسيد لويس فيغرييدو ماشادا . واملراقبني

 )يستكمل فيما بعد(
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  املسائل التنظيمية-ثانياً
 )ول األعمال من جد٢البند (

  إقرار جدول األعمال-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

نوفمرب، نظر الفريق العامل يف مذكرة من األمني التنفيذي    / تشرين الثاين  ٦يف اجللسـة األوىل املعقودة يف        -٣
 . (FCCC/KP/AWG/2006/3)تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 :عمال التايلويف اجللسة ذاهتا، أُقر جدول األ -٤
 افتتاح الدورة -١ 
 املسائل التنظيمية -٢ 
 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  
 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(  
 .انتخاب أعضاء املكتب )ج(  
 .االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو ومدهتا -٣ 
 .ورات املقبلةخطة العمل وحتديد اجلدول الزمين للد -٤ 
 .مسائل أخرى -٥ 
 .التقرير عن أعمال الدورة -٦ 

 ٥إىل ) ب(٢ تقارير عن بنود جدول األعمال من -ثالثاً 
 )يستكمل فيما بعد(

  التقرير عن أعمال الدورة-رابعاً 
 ) من جدول األعمال٦البند (

مل يف مشروع التقرير عن دورته      نوفمرب، نظر الفريق العا   /تشرين الثاين ... املعقودة يف   ... يف اجللسـة     -٥
ويف اجللسـة ذاهتا، وبناء على اقتراٍح من الرئيس، أذن الفريق العامل            . (FCCC/KP/AWG/2006/L.3)الثانـية   

 .للمقرر أن ُينجز التقرير عن الدورة مبساعدة من األمانة وحتت إشراف الرئيس

 املرفقات

 )يستكمل فيما بعد(

- - - - - 


