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 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف مؤمتر
    يف بروتوكول كيوتو

 الدورة الثانية
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧-٦نريويب، 

 من جدول األعمال) أ(٢١البند 
 أخرىمسائل 

 تقرير الرئيس حول املشاورات املتعلقة باالقتراح املقدم من االحتاد الروسي
    لوضع إجراءات مناسبة للموافقة على االلتزامات الطوعية

 استناجات بشأن تقرير الرئيس عن املشاورات املتعلقة باالقتراح
 املقدم من االحتاد الروسي

 اقتراح مقدم من الرئيس

اف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف جلسته التاسعة املعقودة            أحاط مؤمتر األطر   -١
نوفمرب، علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه الرئيس يف جلسته األوىل عن املشاوارت املتعلقة / تشـرين الثاين ١٧يف  

توكول كيوتو من اعتماد    باالقـتراح املقدم من االحتاد الروسي لوضع إجراءات مناسبة لتمكني األطراف يف برو            
كما الحظ املؤمتر، مع األسف، أنه مل يتسن خالل الدورة  ) (FCCC/KP/CMP/2006/Misc.4الـتزامات طوعية    

 .النظر يف هذا االقتراح اهلام من حيث جوهره )١(الثانية

يس أن  وبالتايل فقد طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل الرئ              -٢
 من أجل توضيح وحبث نطاق وتنفيذ االقتراح املقدم من ٢٠٠٧مايو /يعقد حلقة عمل خالل فترة انعقاد دورة أيار

االحتاد الروسي وإعداد تقرير، على مسؤوليته الشخصية، بشأن مداوالت حلقة العمل والنقاط الرئيسية اليت أثريت 
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حه لعرضه يف حلقة العمل وكذلك، إن أمكن، إلتاحته مسبقاً ودعا االحتاد الروسي إىل زيادة تفصيل اقترا    . فـيها 
 .لألطراف عن طريق األمانة

وقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن ينظر، يف دورته الثالثة ويف  -٣
انية بشأن حلقة العمل    إطـار بند جدول األعمال الذي يتناول املسائل األخرى، يف تقرير رئيسه خالل دورته الث              

ودعا األطراف إىل تقدمي آرائها حول هذه املسألة إىل األمانة يف موعد            . حول االقتراح املقدم من االحتاد الروسي     
 لكي يتم تعميمها قبل انعقاد الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع ٢٠٠٧أغسطس / آب١٧أقصاه 

 .األطراف يف بروتوكول كيوتو
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