
  االتفاقية اإلطارية
  بشأن تغري املناخ

    األمم املتحدة  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.07-71533    171207    171207 

  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتومؤمتر 
  الدورة الثالثة

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤- ٣بايل، 

  ول األعمال من جد١١البند 
  النطاق واحملتوى:  منه٩االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة 

  ٩استعراض بروتوكول كيوتو عمالً باملادة 
  مقترح مقدم من الرئيس

  ٣- م أإ/- مشروع املقرر 
  نطاق وحمتوى االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو

   منه٩عمالً باملادة 
  ه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف العامل بوصف

  ،٢- م أإ/٧ إىل املقرر إذ يشري  

   من االتفاقية،٤ و٣ و٢ باملواد وإذ يسترشد  

   من بروتوكول كيوتو،٩باملادة وعمالً   

املشار إليه فيمـا بعـد   ( منه ٩ على أن االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة   يوافق  - ١  
   ومواصلة صقل عدد من عناصره، وخاصة التكيف؛لالربوتوكويهدف إىل زيادة تعزيز تنفيذ ) باالستعراض الثاين

 على أن يستند االستعراض إىل أفضل املعلومات وعمليات التقييم العلمية، مبا يف ذلك يوافق أيضاً  - ٢  
 املعلومـات التقنيـة     تقرير التقييم الرابع الذي سيعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، فـضالً عـن              

  واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة؛
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أال يكون يف االستعراض الثاين إخالل باإلجراء الذي قد يقرره مؤمتر األطـراف العامـل              يكرر    - ٣  
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وأال يؤدي إىل التزامات جديدة على أي طرف؛

تحضريية متماشية مع األنشطة ذات الـصلة الـيت جيـري            ضرورة أن تكون األعمال ال     يدرك  - ٤  
االضطالع هبا يف إطار بروتوكول كيوتو واالتفاقية بغية جتنب االزدواجية يف العمل، وبأن األطراف قد ترغب يف                 

  أخذ النتائج اليت تتوصل إليها هذه األنشطة يف االعتبار لدى التحضري لالستعراض الثاين؛

 من بروتوكول كيوتو، واستناداً إىل نتائج االستعراض الثاين، سـيتخذ           ٩ادة   بأنه، عمالً بامل   يقر  - ٥  
  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو اإلجراء املناسب؛

، ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٧ األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول            يدعو  - ٦  
  :راءها بشأن كيفية معاجلة القضايا التالية، بشكل خاص، يف االستعراض الثاينلغرض التجميع والتوليف، آ

توسيع نطاق حصة اإليرادات للمساعدة يف الوفاء بتكاليف التكيف مع التنفيـذ املـشترك واالجتـار                  )أ(  
  باالنبعاثات؛

ل يف املرفق باء    العناصر اإلجرائية ذات الصلة لتسجيل التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األو            )ب(  
  لربوتوكول كيوتو؛

  االمتيازات واحلصانات لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )ج(  

نطاق وفعالية وأداء آليات املرونة، مبا يف ذلك وسائل وُسبل تعزيز التوزيع اإلقليمـي العـادل                  )د(  
  ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

ل إىل أدىن حد من اآلثار السلبية، مبا يف ذلك اآلثار السلبية الناشئة عن تغري املناخ، واآلثار                 التقلي  )ه(  
على التجارة الدولية، واآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية على األطراف األخرى، وال سيما البلدان الناميـة               

   من االتفاقية؛٣االتفاقية، مع مراعاة املادة  من ٤املادة  من ٩ و٨األطراف وخباصة األطراف احملددة يف الفقرتني 

 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية إىل تضمني اإلفادات املشار إليهـا يف              كذلك يدعو   - ٧  
 أعاله، معلومات تبني التقدم احملرز يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو املتصلة بتقدمي التقارير،               ٦الفقرة  

  واالستعراض، وتوفري املوارد املالية ونقل التكنولوجيا؛

 إىل األمانة، رهناً بتوافر متويل إضايف أن تنظم حلقة عمل قبل الدورة الثامنة والعـشرين                يطلب  - ٨  
 ؛ أعاله٦للهيئة الفرعية للتنفيذ لدراسة ومناقشة املعلومات اليت تقدمها األطراف يف اإلفادات املشار إليها يف الفقرة 
  ؛وأن تعد تقريراً بشأن حلقة العمل هذه كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين
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إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف دورهتا الثامنة والعشرين يف اإلفادات املشار إليها يف               يطلب    - ٩  
 أعاله، وأن تقدم تقريراً هبذا الشأن ٨ار إليها يف الفقرة ذلك يف التقرير املتعلق حبلقة العمل املشك أعاله و٦الفقرة 

  إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الرابعة؛

، معلومات بشأن عمـل     ٢٠٠٨أكتوبر  / إىل األمانة أن تقدم، حبلول شهر تشرين األول        يطلب  - ١٠  
زامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو الفريق العامل املخصص للنظر يف االلت

االجتار باالنبعاثات واآلليات القائمة على مشاريع مبوجب بروتوكول كيوتو؛ والقواعد املنظمة : فيما يتعلق مبا يلي
ات وفئات املصادر اليت    ملعاجلة استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ وغازات الدفيئة، والقطاع         

ينبغي تغطيتها، والنهوج املمكنة الستهداف االنبعاثات القطاعية؛ واملنهجيات اليت ينبغـي تطبيقهـا يف تقـدير                
  االنبعاثات البشرية املنشأ واحتماالت االحترار العاملي الناجم عن غازات الدفيئة؛

 حلقة عمل قبل الدورة الرابعـة ملـؤمتر          إىل األمانة، رهناً بتوافر متويل إضايف، أن تنظم        يطلب  - ١١  
الفريق العامل  "األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو كي تنظر يف مدى أمهية ما حيرزه                

من تقـدم   " املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو            
   يف النهوض بربنامج عملها، وإعداد تقرير عن حلقة العمل هذه؛بالنسبة لالستعراض الثاين

 أعاله، فضالً عن التقرير     ٩ أن ينظر يف املعلومات اليت تبلغ له، على النحو احملدد يف الفقرة              يقرر  - ١٢  
  .املتعلق حبلقة العمل املشار إليه أعاله، يف دورته الرابعة، عند اضطالعه باالستعراض الثاين
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