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األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف      مؤمتـر 
 بروتوكول كيوتو

 الدورة الثانية
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧-٦نريويب، 

 ن جدول األعمال م١١البند 
  منه٩استعراض بروتوكول كيوتو عمالً باملادة 

  منه٩استعراض بروتوكول كيوتو عمالً باملادة 

 مقترح مقدم من الرئيس

 ٢-م أإ/-مشروع املقرر 

  منه٩بروتوكول كيوتو عمالً باملادة استعراض 

 ،مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوإن  

  من االتفاقية،٤ و٣ و٢باملواد يسترشد إذ  

  من بروتوكول كيوتو،٩ باملادة وعمالً 

  االستعراض األول لربوتوكول كيوتو يف دورته الثانية،وقد أمت 

 إىل أن بروتوكول كيوتو قد بدأ عمالً هاماً وميكنه تقدمي مسامهة حامسة يف معاجلة تغري                َيخلُص -١ 
 املناخ؛

 بروتوكول كيوتو قد أتاح للبلدان األطراف املتقدمة فرصة القيام بدور           كذلك إىل أن  َيخلُـص    -٢ 
رائد يف مكافحة تغري املناخ وآثاره الضارة، وأنه دعم العمل التعاوين بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، مبا يف                  

 ذلك عن طريق آلية التنمية النظيفة، ضمن نتائج أخرى إجيابية؛
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فاضة يف تناول عدد من عناصر بروتوكول كيوتو، وخباصة التكيف، وبأنه ميكن  بأنه ميكن اإليقر -٣ 
 مواصلة تعزيز تنفيذ الربوتوكول؛

 منه يف دورته الرابعة اليت ٩ أن جيـري االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة     يقـرر  -٤ 
 ؛٢٠٠٨سُتعقد يف عام 

ملعلومات وعمليات التقييم العلمية، مبا يف ذلك تقرير  على أن يستند االستعراض إىل أفضل ايوافق -٥ 
التقيـيم الرابع الذي سيعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، فضالً عن املعلومات التقنية واالجتماعية                

 واالقتصادية ذات الصلة؛

ي قد يقرره مؤمتر     على أال ُيصدر االستعراض الثاين حكماً مسبقاً على اإلجراء الذ          يوافق كذلك  -٦ 
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وأال يؤدي إىل التزامات جديدة على أي طرف؛

 من بروتوكول كيوتو، يقوم مؤمتر األطراف العامل        ٩ من املادة    ١ إىل أنه، وفقاً للفقرة      يشـري  -٧ 
 االستعراضات، باختاذ إجراٍء مناسب؛بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، استناداً إىل 

  أن ينظر يف نطاق ومضمون االستعراض الثاين يف دورته الثالثة؛يقرر -٨ 

، آراءها فيما   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه           يدعو -٩ 
واألعمال التحضريية الالزمة    من بروتوكول كيوتو     ٩يـتعلق بـنطاق ومضمون االستعراض الثاين مبوجب املادة          

إلجراء االستعراض، ويطلب إىل األمانة جتميع هذه اآلراء وإعداد توليف هلا لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف العامل                 
 .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة
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