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                                      الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات
                                       اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول

                        مبوجب بروتوكول كيوتو
               الدورة الثالثة

     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨-  ١٤     بون، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٢      البند 
                 املسائل التنظيمية

                  إقرار جدول األعمال
 جدول األعمال املؤقت وشروحه

 مذكرة من األمينة التنفيذية

  جدول األعمال املؤقت-   ً أوال  

  .             افتتاح الدورة - ١
  .                املسائل التنظيمية - ٢

                   إقرار جدول األعمال؛  ) أ (  
          ل الدورة؛          تنظيم أعما  ) ب (  

  .                                                                                   حتليل إمكانيات التخفيف ونطاقات أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول - ٣
  .                                                                   استعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد اجلدول الزمين للدورات املقبلة - ٤
  .          مسائل أخرى - ٥
  .                       التقرير عن أعمال الدورة - ٦
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 ؤقت شروح جدول األعمال امل-     ً ثانيا  
  افتتاح الدورة-١

                                    االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف                                                                     سيفتتح الرئيس الدورة الثانية للفريق العامل املخصص للنظر يف           - ١
  .    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٤                     يف يوم االثنني املوافق                               املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  املسائل التنظيمية-٢

                  إقرار جدول األعمال  ) أ ( 

                                                  واألطراف مدعوة إىل اإلدالء بأية بيانات عامة بعد إقرار   .                             األعمال املؤقت للدورة إلقراره          سيعرض جدول - ٢
  .           جدول األعمال

 FCCC/KP/AWG/2007/1                          مذكرة من األمينة التنفيذية  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه

                   تنظيم أعمال الدورة  ) ب ( 

                                       رة الذي وضع على موقع االتفاقية على شبكة                                           األطراف مدعوة إىل الرجوع إىل العرض العام للدو  :       اخللفية - ٣
                                                                                                       الويـب وإىل مطالعـة الـربنامج الـيومي الذي ينشر أثناء الدورة ملعرفة اجلدول الزمين املفصل واملستويف آلخر         
                                                                                                                التعديالت ألعمال الفريق العامل املخصص، مبا يف ذلك اجتماع املائدة املستديرة الذي سيعقد أثناء الدورة املشار               

  .                من جدول األعمال ٣    بند          إليه يف ال

                                      ، بأن تنتهي اجللسات عادة حبلول الساعة    )١ (                              ، يف دورهتا الرابعة والعشرين                    الفرعية للتنفيذ        اهليئة         وأوصـت    - ٤
                                                                                                            السادسـة مساء، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر اجللسات إىل الساعة التاسعة مساء، كحد                

  .         ا الترتيب                          ً    وسوف يتم تنظيم الدورة وفقاً هلذ  .     أقصى

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

  .         ال الدورة                                                     ّ                    سوف يدعى الفريق العامل املخصص إىل املوافقة على النهج املّتبع بشأن تنظيم أعم :      اإلجراء - ٦

 FCCC/KP/AWG/2007/1                          مذكرة من األمينة التنفيذية  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه

 

                                                      

  .FCCC/SBI/2006/11             من الوثيقة    ١٠٢    قرة    الف  ) ١ (
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                                                 حتلـيل إمكانـيات التخفيف ونطاقات أهداف خفض         - ٣
                                            االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول

                   لى حتليل إمكانيات       ع     ٢٠٠٧                                                                   اتفـق الفـريق يف جلسته الثانية على تركيز أعماله خالل عام               :         اخللفـية  - ٧
  :                                                                              التخفيض ونطاقات أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول مبا يف ذلك

                                                                                                   حتليل إمكانيات التخفيف ومدى فعالية وكفاءة وتكاليف وفوائد السياسات والتدابري والتكنولوجيات              ) أ ( 
                                                                      ول، واملالئمة يف خمتلف الظروف الوطنية، مع مراعاة نتائجها البيئية                                                                 احلالـية واملقبلة املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األ        

                                                                         واالقتصادية واالجتماعية، وأبعادها القطاعية، والسياق الدويل الذي تستخدم فيه؛

                                                                                                  حتديـد النطاقات املمكنة لعمليات خفض االنبعاثات اليت تقوم هبا األطراف املدرجة يف املرفق األول،                 ) ب ( 
                                                                                                          الدولية، وحتليل إسهامها يف بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية، مع ضمان توجيه االهتمام الكايف إىل القضايا                               جبهودها احمللية و  

   .              من االتفاقية ٢                                 املذكورة يف اجلملة الثانية من املادة 

    قرة                                                                                                            دعا الفريق العامل املخصص األطراف إىل تقدمي معلومات وآراء إىل األمانة بشأن املوضوع املشار إليه يف الف                 - ٨
                                                                                                                أعـاله، وطلب من األمانة أن تنظم، حتت إشراف الرئيس، اجتماع مائدة مستديرة ملناقشة هذا املوضوع يف دورهتا                    )  أ ( ٧

  .                                                                                                            الثالثة بطريقة تكفل التفاعل املناسب مع اخلرباء املعنيني بتقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

                 عقب جلسة إحاطة     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٤                                     ماع املائدة املستديرة يوم االثنني املوافق                           ومـن املخطـط أن يعقد اجت    - ٩
                  وسوف يوفر تبادل     .                                                                                                      بشـأن تقريـر التقيـيم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ تعقد يف األسبوع السابق                

                                   خصص بشأن حتليل إمكانيات التخفيف                                                                                       املعلومـات يف اجـتماع املائدة املستديرة خلفية داعمة ألعمال الفريق العامل امل            
  .                                                             ونطاقات أهداف خفض االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول

                                                                                           سوف يدعى الفريق العامل املخصص إىل النظر يف إمكانيات التخفيف ومدى فعالية وكفاءة               :        اإلجـراء  -  ١٠
                                             بلة املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول،                                                                         وتكالـيف وفوائد السياسات والتدابري والتكنولوجيات احلالية واملق       

                                                                 وبناء على هذا النظر، قد يرغب الفريق العامل املخصص يف بدء             .     أعاله  )  أ ( ٧                                      كمـا هـو مشـار إليه يف الفقرة          
                                                                                               مناقشات بشأن حتديد النطاقات املمكنة لعمليات خفض االنبعاثات اليت تقوم هبا األطراف املدرجة يف املرفق األول 

  .    أعاله  )  ب ( ٧                                                                 ل إسهامها يف بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية كما هو مشار إليه يف الفقرة          وبشأن حتلي

                                  ً                                   ً                   وسوف يدعى الفريق العامل املخصص أيضاً إىل حتديد املزيد من اخلطوات للمضي قدماً باألعمال املتعلقة  -  ١١
  .                                                     ً                هبذه املسائل، مبا يف ذلك املدخالت التقنية اإلضافية، استعداداً لدورته الرابعة

                                                                   معلومات وآراء بشأن إمكانيات التخفيف املتاحة لألطراف املدرجة يف         
                         مسامهات مقدمة من األطراف  .           املرفق األول

 FCCC/KP/AWG/2007/Misc.1

                                                                  معلومـات عن اهليئات واحملافل اخلارجية اليت ميكن أن تقدم مدخالت           
                                                                    خـرباء إىل أعمـال الفـريق العـامل املخصص للنظر يف االلتزامات             

                                                        فيـة لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجــب بروتوكـول            اإلضا
                       مسامهات مقدمة من األطراف  .      كيوتو

 FCCC/KP/AWG/2007/Misc.2 
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 استعراض برنامج العمل وأساليب العمل وحتديد اجلدول الزمين للدورات املقبلة -٤

  .  )٢ (                              وجدول زمين لدوراته املقبلة                                                                  اتفق الفريق العامل املخصص، يف دورته الثانية على خطة عمل           :       اخللفية -  ١٢
                                                                                                                          وقرر الفريق أن يعقد دورته الرابعة بالتزامن مع حلقة العمل الرابعة للحوار املتعلق بالعمل التعاوين الطويل األجل                 

                 سبتمرب أو تشرين    /                                              إذا ما تقرر عقد حلقة العمل هذه يف أيلول          )      احلوار (                                              للتصدي لتغري املناخ بتعزيز تنفيذ االتفاقية       
  . )٣ (    ٢٠٠٧      كتوبر  أ /    األول

                                                                                                           وافـق مؤمتـر األطراف يف دورته الثانية عشرة، من حيث املبدأ، على عقد حلقة العمل الرابعة يف إطار                    -  ١٣
  . )٤ (    ٢٠٠٧                                                                             احلوار والدورة الرابعة للفريق العامل املخصص بني فتريت الدورتني األوىل والثانية لعام 

  .                                       ة النظر يف خطة العمل واجلدول الزمين ألعماله                                     سوف يدعى الفريق العامل املخصص إىل مواصل  :       اإلجراء -  ١٤

  مسائل أخرى-٥

  .                                                   سيتم يف إطار هذا البند أي مسائل أخرى تنشأ خالل الدورة -  ١٥

  التقرير عن أعمال الدورة-٦

  .                                                                                  سيتم إعداد مشروع تقرير عن أعمال الدورة ليعتمده الفريق العامل املخصص يف هناية الدورة :      اخللفية -  ١٦

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

 

                                                      

) ٢ (  FCCC/KP/AWG/2006/4.  
  .FCCC/KP/AWG/2006/4             من الوثيقة   ٢٣       الفقرة   ) ٣ (
  .CP.12/9           من املقرر   ١٠       الفقرة   ) ٤ (
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 املرفق

                                                        الوثائق املعدة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات     
                                                     اإلضـافية لألطـراف املدرجـة يف املرفق األول مبوجب          

                               بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة                                    

ّ         الوثائق املعد ة للدورة             

 FCCC/KP/AWG/2007/1                           مذكرة من األمينة التنفيذية  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه

                                                                  معلومـات وآراء بشأن إمكانيات التخفيف املتاحة لألطراف املدرجة         
                       مسامهات مقدمة من األطراف  .             يف املرفق األول

 FCCC/KP/AWG/2007/Misc.1

                                                                  معلومـات عن اهليئات واحملافل اخلارجية اليت ميكن أن تقدم مدخالت           
                                                                     خرباء إىل أعمال الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية          

  .                                                           لألطـراف املدرجـة يف املـرفق األول مبوجـب بروتوكول كيوتو        
                       مسامهات مقدمة من األطراف

 FCCC/KP/AWG/2007/Misc.2 

  معروضة على الدورةوثائق أخرى

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

    ١٤       إىل    ٦                                                            أعمـال دورتـه الثانية املعقودة يف نريويب يف الفترة من            
  .    ٢٠٠٦      نوفمرب  /           تشرين الثاين

 FCCC/KP/AWG/2006/4 

- - - - - 

 

 


