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  خلفية املوضوع-ثانياً 

، يف ١-م أإ/١يوتو، مبوجب مقرره شرع مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول ك -١
، وفقاً ٢٠١٢عملية للنظر يف االلتزامات املتعلقة بالفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول للفترة ما بعد 

وأنشأ املؤمتر فريقاً عامالً خمصصاً مفتوح العضوية لألطراف يف         .  من بروتوكول كيوتو   ٣ مـن املادة     ٩للفقـرة   
ليقوم بتلك العملية وليقدم إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع              بـروتوكول كيوتو    

 .األطراف يف بروتوكول كيوتو تقريراً عن وضع هذه العملية

ووافق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل، على أن                -٢
 يف أقرب وقت ممكن ويف الوقت املناسب لضمان عدم    ؤمتروتقدمي نتائجه ليعتمدها امل   يهدف الفريق إىل إمتام عمله      

اجتماع  بوصفهاألطراف العامل  مؤمتروعالوة على ذلك، وافق . وجـود ثغـرة بني فتريت االلتزام األوىل والثانية  
 الرابعة والعشرين لكل     على أن جيتمع الفريق ألول مرة على حنو يتزامن مع الدورة           األطراف يف بروتوكول كيوتو   

ودعيت . وعلى أن يضع الفريق اجلدول الزمين لالجتماعات الالحقة       ) ٢٠٠٦مايو  /أيار(مـن اهليئتني الفرعيتني     
 ٣ من املادة ٩، بآرائها فيما يتعلق بالفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٥األطراف إىل أن توايف األمانة، يف موعد أقصاه    

 .كيوتو  بروتوكولمن

 بوصفهاألطراف العامل  ؤمتر وبالتشاور مع مكتب الدورة األوىل مل١-م أإ/١وفقاً للمقرر وقـد تقرر،   -٣

، أن ُتعقد الدورة األوىل للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات           اجـتماع األطـراف يف بروتوكول كيوتو      
 ٢٥ إىل   ١٧ يف الفترة من     توكيو بروتوكولاملتعلقة بالفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب          

 . ٢٠٠٦مايو /أيار

  شروح جدول األعمال املؤقت-ثالثاً 

  افتتاح الدورة-١

اجتماع  بوصفهاألطراف العامل  ؤمترسيفتتح الدورة األوىل للفريق العامل املخصص رئيس الدورة األوىل مل -٤
 .، أو نائب للرئيس يسميه الرئيساألطراف يف بروتوكول كيوتو

 ائل التنظيمية املس-٢

 انتخاب الرئيس )أ( 

غري (، تنتخب أي هيئة فرعية      )١( من النظام الداخلي املطبق حالياً     ٢٧ من املادة    ٥ عمالً بالفقرة    :اخللفية -٥
رئيسها من بني ممثلي األطراف احلاضرة يف       ) اهليـئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        

                                                      

)١( FCCC/CP/1996/2. 
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وتنص املادة .  غري ذلكاجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بوصفهاألطراف العامل  مؤمتر يقرر الدورة، ما مل
 على أن ُينتخب رؤساء ونواب رؤساء ومقررو تلك اهليئات الفرعية مع املراعاة الواجبة ملبدأ التمثيل اجلغرايف                 ٢٧

واألطراف مدعوَّة إىل الرجوع . ا سنة واحدةالعادل وعلى أال خيدم هؤالء أكثر من واليتني متتاليتني مدة كل منهم
 والنظر بشكل فعال يف تسمية إناث لشغل الوظائف اليت يتم شغلها باالنتخاب يف أية هيئة                ٧-م أ /٣٦إىل املقرر   

 .منشأة مبقتصى االتفاقية أو بروتوكول كيوتو

إجراء مشاورات مع   وسـيقوم الرئـيس، أو نائـب للرئيس يسميه الرئيس، باقتراح مرشح، حيدَّد بعد                -٦
 .األطراف ومع املكتب، لُينتخب رئيساً

 . سيدعى الفريق العامل املخصص إىل انتخاب رئيسه:اإلجراء -٧

 FCCC/KP/AWG/2006/1 مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 إقرار جدول األعمال )ب( 

ألطراف مدعوة إىل اإلدالء بأية بيانات عامة بعد إقرار وا. سيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره -٨
 .جدول األعمال

 FCCC/KP/AWG/2006/1 مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 تنظيم أعمال الدورة )ج( 

لى  األطراف مدعوة إىل االضطالع على العرض العام للدورة الذي وضع على موقع االتفاقية ع   :اخللفـية  -٩
شـبكة الويب وإىل مطالعة الربنامج اليومي الذي ينشر أثناء الدورة ملعرفة اجلدول الزمين املفصل واملستويف آلخر                

 .التعديالت ألعمال الفريق العامل املخصص

كما يرجى من . ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية إىل أقصى حد مكن   -١٠
 .تقدمي بيانات خطية إحضار نسخ منها من أجل توزيعهاالراغبني يف 

 .  سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل املوافقة على تنظيم األعمال خالل الدورة:اإلجراء -١١

 FCCC/KP/AWG/2006/1 مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )د( 

 من النظام الداخلي املطبق حالياً، تنتخب كل هيئة فرعية نائب           ٢٧ من املادة    ٦ عمالً بالفقرة    :ةاخللفـي  -١٢
 والنظر بشكل فعال يف تسمية إناث لشغل ٧-م أ/٣٦واألطراف مدعوة إىل الرجوع إىل املقرر       . رئيسها ومقررها 

 .كيوتو بروتوكولأو الوظائف اليت يتم شغلها باالنتخاب يف أية هيئة منشأة مبقتضى االتفاقية 

 .سيدعى الفريق العامل املخصص إىل انتخاب نائب رئيسه ومقرره: اإلجراء -١٣
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  التخطيط للعمل الواجب القيام به يف املستقبل-٣

 عناصر لربنامج عمل

، ١-م أإ/١، يف مقرره كيوتو بروتوكول دعا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف :اخللفية -١٤
 من ٣ من املادة ٩، بآرئها فيما يتعلق بالفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ف اىل موافاة األمانة، يف موعد أقصاه األطرا

 .كيوتو بروتوكول

وقد يرغب الفريق العامل املخصص يف النظر فيما إذا كان ينبغي التخطيط ملرحلة حتليل وتقييم مماثلة لتلك  -١٥
وميكن استخدام مرحلة من هذه القبيل لضمان قيام الفريق         ). رلنيوالية ب  (١-م أ /١الـيت أنشئت مبوجب املقرر      

العـامل املخصص بعمله يف ضوء أفضل املعلومات العلمية املتوفرة، ولرفد العملية باملعلومات التقنية واالجتماعية               
هم يف  وميكن أن يشمل عمل الفريق العامل املخصص السياسات والتدابري اليت قد تسا           . واالقتصـادية ذات الصلة   

احلـد مـن االنـبعاثات ويف محاية وتعزيز مصارف غازات الدفيئة، كما ميكن أن حيدد هذا العمل اآلثار البيئية                    
واالقتصـادية وأن يسـتعرض اجتاهات االنبعاثات، مستعيناً باملعلومات الواردة يف التقارير اليت تعدها األطراف               

حرزته هذه األطراف من تقدم يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب         املدرجـة يف املـرفق األول، كالتقارير اليت تبني ما أ          
 . من الربوتوكول٣ من املادة ٢الربوتوكول، كما هو مطلوب يف الفقرة 

 :وعالوة على ذلك، قد يرغب الفريق العامل املخصص، يف مناقشة أسلوب عمله، ويشمل ذلك -١٦

 لمشورة العلمية والتكنولوجية؛تعاونه مع اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية ل )أ( 

 إمكانية إنشاء أفرقة فرعية أو تنظيم حلقات عمل أو اجتماعات خرباء؛ )ب( 

 .النظر يف اإلسهامات اليت يرغب يف تلقيها لتيسري عمله، ابتداء من دورته الثانية )ج( 

 يف املستقبل، آخذاً يف      سيدعى الفريق العامل املخصص إىل التخطيط للعمل الذي جيب القيام به           :اإلجراء -١٧
وميكن أن ختضع استنتاجاته بشأن هذا البند ملزيد من املداوالت يف دورته الثانية أو       . االعتبار الوثيقة املدرجة أدناه   

 لينظر اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بوصفهاألطراف العامل  مؤمترميكن أن تعرض هذه االستنتاجات على 
 .افيها ويقدم إرشادات بشأهن

مقدمة من  .  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٩آراء فيما يتعلق بالفقرة     
 األطراف

FCCC/KP/AWG/2006/MISC.1 

 اجلدول الزمين للدورات الالحقة

، سيضـع الفـريق العامل املخصص، عند اللزوم، اجلدول الزمين           ١-م أإ /١ وفقـاً لـلمقرر      :اخللفـية  -١٨
 من ٢٠٠٦ تكون الفترة الثانية لدورات هيئات االتفاقية والربوتوكول يف عام وقد َتقرَّر أن. لالجتماعات الالحقة

ولكن، بالنظر إىل أن الطلب على عقد االجتماعات يف تلك الفترة سيكون            . نوفمرب/ تشـرين الـثاين    ١٧ إىل   ٦
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سبتمرب / أيلول شديداً، فإن األمانة تدرس إمكانية عقد الدورة الثانية للفريق العامل املخصص ملدة أسبوع يف شهر              
وقد يرغب الفريق   . وسـيكون اعتماد مثل هذه الفترة اإلضافية للدورات مرهوناً بتوفر موارد تكميلية           . ٢٠٠٦

 .العامل املخصص، لدى حتديد اجلدول الزمين لدوراته، يف النظر يف الوثيقة املبينة أدناه

 .د دورته الثانية ورمبا دورات أخرى سيدعى الفريق العامل املخصص إىل البت يف موعد انعقا:اإلجراء -١٩

مقدمة من .  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٩آراء فيما يتعلق بالفقرة 
 األطراف

FCCC/KP/AWG/2006/MISC.1 

  مسائل أخرى-٤

 .سيتم يف إطار هذا البند تناول أية مسائل أخرى تنشأ خالل الدورة -٢٠

  تقرير عن أعمال الدورة-٥

 .مشروع تقرير عن أعمال الدورة ليعتمده الفريق العامل املخصص يف هناية الدورة سيعد :اخللفية -٢١

 سيدعى الفريق العامل املخصص إىل اعتماد مشروع التقرير وإىل أن يأذن للمقرر باستكمال              :اإلجـراء  -٢٢
 .التقرير بعد الدورة حتت إشراف الرئيس ومبساعدة األمانة
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 مرفق

 للفريق العامل املخصص للنظر يفوثيقتان أعدتا للدورة األوىل 
 املدرجة يف االلتزامات املتعلقـة بالفترات الالحقـة لألطراف
 املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

 FCCC/KP/AWG/2006/1 مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

دمة من  مق.  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٩آراء فيما يتعلق بالفقرة     
 .األطراف

FCCC/KP/AWG/2006/MISC.1 

- - - - - 

 


