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  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

  افتتاح الدورة-١

االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف   سيفتتح الرئيس الدورة الثانية للفريق العامل املخصص للنظر يف           -١
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٦ يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  املسائل التنظيمية-٢

 إقرار جدول األعمال )أ( 

واألطراف مدعوة إىل اإلدالء بأية بيانات عامة بعد إقرار . ت للدورة إلقرارهسيعرض جدول األعمال املؤق -٢
 .جدول األعمال

 FCCC/KP/AWG/2006/3 مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 

دول األعمال املؤقت ملؤمتر    األطراف مدعوة إىل الرجوع إىل اجلدول الزمين الوارد يف شروح ج          : اخللفية -٣
وملزيد من التفاصيل، يرجى من . )١( يف دورته الثانيةكيوتو بروتوكولاألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 

األطراف الرجوع إىل العرض العام للدورة الذي وضع على موقع االتفاقية على شبكة الويب وإىل مطالعة الربنامج 
دورة ملعرفة اجلدول الزمين املفصل واملستويف آلخر التعديالت ألعمال الفريق العامل           الـيومي الذي ينشر أثناء ال     

 . من جدول األعمال٣املخصص، مبا يف ذلك حلقة العمل املنعقدة أثناء الدورة املشار إليها يف البند 

دة حبلول الساعة ، بأن تنتهي اجللسات عا  )٢(، يف دورهتا الرابعة والعشرين    الفرعية للتنفيذ  اهليئةوأوصـت    -٤
السادسـة مساء، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر اجللسات إىل الساعة التاسعة مساء، كحد                

وأشري أيضاً مع القلق إىل ازدياد الضغط على وقت االجتماعات من جراء العمليات اجلديدة اليت أنشئت                . أقصى
وستعطى . لدورة لتعليل هذا التقييد لوقت االجتماع املتاح      وستنظم هذه ا  . مبوجـب االتفاقية وبروتوكول كيوتو    

 .األولوية ألشد القضايا استعجاالً

كما يرجى من . ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية إىل أقصى حد مكن   -٥
 .الراغبني يف تقدمي بيانات خطية إحضار نسخ منها من أجل توزيعها

 

                                                      

 .FCCC/KP/CMP/2006/1املرفق األول من الوثيقة  )١(
 .FCCC/SBI/2006/11 من الوثيقة ١٠٢الفقرة  )٢(
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 . سُتدعى األطراف إىل املوافقة على النهج املّتبع بشأن تنظيم األعمال خالل الدورة:اإلجراء -٦

 FCCC/KP/AWG/2006/3 مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 انتخاب أعضاء املكتب )ج( 

. لوالية التالية ومدهتا سنةمـن املتوقع أن ينتخب الفريق العامل رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً ل   : اخللفـية  -٧
غري اهليئة  (، تنتخب أي هيئة فرعية      )٣( من مشروع النظام الداخلي املطبق حالياً      ٢٧ من املادة    ٥فعمـالً بالفقرة    

رئيسها من بني ممثلي األطراف احلاضرة يف الدورة، ) الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 على أن تنتخب كل هيئة فرعية نائب رئيس هلا ٢٧كما تنص املادة .  األطراف خالف ذلكمـا مل يقـرر مؤمتر     

ومقـرراً وُينتخب أعضاء املكتب مع املراعاة الواجبة ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل وال خيدمون أكثر من واليتني                 
 والنظر بشكل فعال يف ٧-م أ /٣٦واألطراف مدعوة إىل الرجوع إىل املقرر       . متتاليتني مدة كل منهما سنة واحدة     

 .تسمية النساء للمناصب االنتخابية يف أي هيئة منشأة مبوجب االتفاقية أو بروتوكول كيوتو

ويف أثناء الدورة األوىل للفريق العامل، أجرى رئيس الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل      -٨
 مشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية، جنباً إىل جنب مع          ملؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      

وستعقد مشاورات . مشاورات بشأن انتخاب أعضاء مكتب اهليئات األخرى مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو      
وسيظل أعضاء الفريق العامل احلاليني يشغلون مناصبهم إىل أن ينتخب          . إضـافية أثناء هذه الدورة عند االقتضاء      

 .همخلفاؤ

سـيدعى الفريق العامل املخصص، عقب االنتهاء من املشاورات، إىل انتخاب رئيسه ونائب             : اإلجـراء  -٩
 . رئيسه ومقرره للوالية القادمة ومدهتا سنة

 االلـتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول         -٣
 مبوجب بروتوكول كيوتو ومدهتا 

، يف دورته األوىل، على أنه سيمضي بسرعة يف اجتاه االتفاق على            أكـد الفـريق العامل املخصص من جديد        -١٠
االلـتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول ومدهتا، والحظ مع التقدير استعداد هذه األطراف للعمل على        

 بتحديد التزاماهتا،   حتقيق ذلك ودعاها إىل أن تقدم إليه يف أقرب فرصة ممكنة معلومات وآراء عن نتائج عملها املتصلة                
 .مبا يف ذلك االلتزامات اجلديدة املعّرفة كمياً واملتعلقة باحلد من االنبعاثات أو خفضها

وطلـب الفريق العامل املخصص من األمانة أن تقوم، بالتشاور مع الرئيس، ومع أخذ اآلراء اليت أعربت      -١١
. إلتاحة الفرصة لعرض املعلومات ذات الصلة وتبادهلا      عنها األطراف يف االعتبار، بتنظيم حلقة عمل أثناء الدورة          

ويتضـمن بـرنامج حلقة العمل عرضاً من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ حول عمله املتصل بالفريق                  

                                                      

)٣( FCCC/CP/1996/2. 
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، )٤(وعروضـاً مـن األطراف حول جمموعة من املوضوعات احملددة يف استنتاجات الفريق العامل يف دورته األوىل   
وتتطلب املوضوعات اليت حددها . ة حتديد االلتزامات اإلضافية يف جمال احلد من االنبعاثات أو خفضهاوحول كيفي

 : االقتصادية بشأن-الفريق العامل مزيداً من املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية 

ضافية، مبا يف   عمل األطراف املدرجة يف املرفق األول بشأن األساس العلمي لتحديد التزاماهتا اإل            )أ( 
 ذلك بشأن سيناريوهات تثبيت تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي، وبشأن آثار هذه السيناريوهات؛

اجتاهات االنبعاثات بالنسبة إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول، وقدرة التخفيف احملتملة للسياسات              )ب( 
 .ك اخلربة املكتسبة حىت اآلن وتكاليف احلد من االنبعاثات وفوائدهوالتكنولوجيات يف خمتلف الظروف الوطنية، مبا يف ذل

مبعلومات عن املواضيع اليت تود عرضها     ،  ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١ودعيت األطراف إىل مد األمانة، يف موعد أقصاه         
 .يف حلقة التدارس

ص، سريأس نائب الرئيس،    واستجابة لدعوة رئيس الفريق العامل املخص     . وسـتعقد حلقة العمل أثناء الدورة      -١٢
السـيد لويـز فيغرييدو ماشادو، حلقة العمل ويقدم تقريراً إىل الفريق العامل املخصص يف إطار هذا البند من جدول                    

كما دعا رئيس الفريق العامل املخصص رئيس اهليئة        . االستنتاجات املطروحة /األعمـال بشأن املداوالت وأهم املسائل     
 .تغري املناخ إىل تقدمي عرض يف حلقة العملاحلكومية الدولية املعنية ب

االلتزامات اإلضافية لألطراف   سينظر الفريق العامل، مراعياً املسامهات يف حلقة العمل وأعماهلا، يف           : اإلجراء -١٣
 .املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو ومدهتا

Topics for the in-session workshop. Submissions from Parties  FCCC/KP/AWG/2006/Misc.2 

تقريـر الفـريق العامـل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية          
لألطـراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن          

 ٢٥ إىل   ١٧أعمـال دورتـه األوىل املعقودة يف بون يف الفترة من            
 ٢٠٠٦مايو /أيار

 FCCC/KP/AWG/2006/2 

 ديد اجلدول الزمين للدورات املقبلةخطة العمل وحت -٤

وقرر أن جيتمع خالل فتريت الدورتني اللتني . ناقش الفريق العامل يف دورته األوىل التخطيط لعمله: اخللفية -١٤
 .واتفق على بلورة خطة عمله وحتديد جدوله الزمين مبزيد من التفصيل يف دورته الثانية. ٢٠٠٧ستعقدان يف عام 

 .ور الفريق العامل خطة عمله وحيدد جدوله الزمين مبزيد من التفصيلسيبل: اإلجراء -١٥

 

                                                      

)٤( FCCC/KP/AWG/2006/2 ٢٤، الفقرة. 
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تقريـر الفـريق العامـل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية          
لألطـراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن          

 ٢٥ إىل   ١٧أعمـال دورتـه األوىل املعقودة يف بون يف الفترة من            
 ٢٠٠٦مايو /أيار

 FCCC/KP/AWG/2006/2 

  مسائل أخرى-٥

تناول يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ خالل الدورة -١٦  .سُت

 تقرير عن أعمال الدورة -٦

 . سيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة ليعتمده الفريق العامل املخصص يف هناية الدورة:اخللفية -١٧

تماد مشروع التقرير وإىل أن يأذن للمقرر باستكمال         سيدعى الفريق العامل املخصص إىل اع      :اإلجـراء  -١٨
 .التقرير بعد الدورة حتت إشراف الرئيس ومبساعدة األمانة
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 املرفق

الوثـائق املعروضة على الفريق العامل املخصص للنظر يف         
االلـتزامات اإلضـافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول       

 مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية 

 ق معّدة للدورةوثائ

 FCCC/KP/AWG/2006/3  مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

Topics for the in-session workshop. Submissions from Parties  FCCC/KP/AWG/2006/Misc.2

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

زامات اإلضافية  تقريـر الفـريق العامـل املخصص للنظر يف االلت        
لألطـراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن          

 ٢٥ إىل   ١٧أعمـال دورتـه األوىل املعقودة يف بون يف الفترة من            
 ٢٠٠٦مايو /أيار

 FCCC/KP/AWG/2006/2 

- - - - - 

 


