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موعـد ومكـان انعقـاد الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                )و(   
 بروتوكول كيوتو

 التقرير املتعلق بوثائق التفويضاملوافقة على  )ز(  

اعتماد املقررات اليت أحاهلا مؤمتر األطراف إىل الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 -٣
 بروتوكول كيويو

 تقرير اجمللس التنفيذي عن آلية التنمية النظيفة وانتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي -٤

 ٦روتوكول كيوتو، مبا يف ذلك انتخاب أعضاء جلنة اإلشراف اليت تقضي هبا املادة  من ب٦تنفيذ املادة  -٥

 تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو -٦

 :اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو -٧

 ١٨ كيوتو، وفقاً ألحكام املادة      اعتماد إجراءات وآليات متعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول       )أ(   
 من بروتوكول كيوتو 

 اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية لتعديل بروتوكول كيوتو )ب(  

 انتخاب أعضاء جلنة االمتثال ) ج(  

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -٨

 وضع صندوق التكييف موضع التشغيل -٩

 .)١( من بروتوكول كيوتو٢ن املادة  م٣املسائل ذات الصلة بالفقرة  -١٠

النظر يف االلتزامات املتعلقة بالفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف :  من بروتوكول كيوتو  ٣ من املادة    ٩الفقـرة    -١١
 املرفق األول باالتفاقية

                                                      

بـناء على طلب اململكة العربية السعودية، أدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة                 )١(
مؤمتر األطراف من التوصل إىل نتيجة بشأن هذه املسألة وقرر إدراج هذا البند يف جدول               ومل يتمكن   . ملؤمتـر األطراف  

وقد عجزت األطراف، يف الدورتني التاسعة والعاشرة       . األعمال املؤقت للدورة التاسعة مشفوعاً حباشية تفسريية مالئمة       
البند يف جدول األعمال املؤقت لدورته القادمة ملؤمتر األطراف عن التوصل إىل نتيجة بشأن هذه املسألة وقررت إدراج هذا 

ومبا أن هذا البند يتعلق بربوتوكول كيوتو، فقد        ). ٢٦الفقرة  ،  FCCC/CP/2004/10(مشـفوعاً حباشية تفسريية مالئمة      
 .أدرج يف جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -١٢

   ٢٠٠٥ -٢٠٠٤اإليرادات وأداء امليزانية يف فترة السنتني  )أ(  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب(  

 امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف هيئات مشكلة مت تأسيسها مبوجب بروتوكول كيوتو )ج(  

 :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -١٣

 علمية والتكنولوجيةتقرير اهليئة الفرعية للمشورة  ال )أ(  

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب(  

 مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو -١٤

 اجلزء الرفيع املستوى -١٥

 بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب -١٦

 مسائل أخرى -١٧

 :ةاختتام الدور -١٨

اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن دورته              )أ(  
 األوىل

 .اختتام الدورة )ب(  

  )٢(استعراض عام:  التنظيم املقترح للدورتني-ثانياً 

األطراف العامل  بافتتاح الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر          حفـل للترحيب    سـينظم    -١
وبعد حفل الترحيب،   . ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يوم االثنني املوافق          

 .سيقوم رئيس الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بافتتاح الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

                                                      

عقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             نظـراً إىل ان    )٢( 
وتيسرياً لإلحالة، يرد نص    . األطـراف يف بروتوكول كيوتو يف نفس فترة الدورة، يتناول هذا االستعراض العام كال االجتماعني              

 ).FCCC/CP/2005/1(ورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف االستعراض العام أيضا يف شروح جدول األعمال املؤقت للد
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وسيتناول .  من جدول األعمال املؤقت    ١ البند    األطراف جلسة افتتاح الدورة احلادية عشرة ملؤمتر     وسـتتناول    -٢
 من جدول األعمال املؤقت، مبا يف ذلك انتخاب   ٢مؤمتـر األطـراف أيضاً بعض املسائل اإلجرائية الواردة يف إطار البند             

، باستثناء تلك وليس من املقرر اإلدالء ببيانات    . رئيس الدورة احلادية عشرة للمؤمتر، وإقرار جدول األعمال وتنظيم العمل         
وسيحيل مؤمتر األطراف بنوداً من جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني، حسب           . اليت سيتم اإلدالء هبا نيابة عن اجملموعات      

 من جدول األعمال املؤقت وسينظر يف مشروع مقرر بشأن املسائل املتعلقة بإدخال             ٨وسيتناول بعد ذلك البند     . االقتضاء
 من بروتوكول كيوتو، اليت توصي بوضع مشروع مقرر ليعتمده مؤمتر األطراف            ٥ من املادة    ٢تعديـالت عـلى الفقرة      

وسيتخذ هذا  ). FCCC/SBSTA/2005/4/Add.1(العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل           
أوصى مؤمتر األطراف بأن يعتمدها     اإلجـراء يف اجللسـة االفتتاحية لالنتهاء من وضع جمموعة من مشاريع املقررات اليت               

وسترفع ).  أدناه ٥انظر الفقرة   (مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل              
 .اجللسة االفتتاحية بعد ذلك

ك وسـتفتتح الـدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بعد ذل                -٣
، مبا يف   )٣(٢ من جدول أعماله املؤقت، فضالً عن بعض املسائل اإلجرائية الواردة يف إطار البند               ١وسـيتناول املؤمتر البند     

وليس من املقرر اإلدالء ببيانات، باستثناء تلك اليت سيتم اإلدالء هبا نيابة عن             . ذلـك إقرار جدول أعماله وتنظيم العمل      
راف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بنوداً من جدول أعماله إىل             وسيحيل مؤمتر األط  . اجملموعـات 

 .وسترفع اجللسة االفتتاحية بعد ذلك. اهليئتني الفرعيتني، حسب االقتضاء

الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة الثالثة          وقـد حتـدد عقـد        -٤
وسينتهي عمل اهليئتني الفرعيتني يوم     . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨ يوم االثنني املوافق     يـئة الفرعية للتنفيذ   والعشـرين لله  

وستضعان اللمسات األخرية على أكرب عدد من املسائل إلحالة نتائجها إىل مؤمتر            . ديسمرب/ كانون األول  ٦الثالثاء املوافق   
ولن يتسىن متديد الفترة الزمنية . ماع األطراف يف بروتوكول كيوتواألطـراف أو إىل مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجت        

ونظراً إىل تكدس جدول أعمال الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف وجدول           . املـتاحة لعقـد دوريت اهليئتني الفرعيتني      
ل البنود اليت مل ينته     أعمـال الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، فستحا             

وستكون الفترة املتاحة للرئيس إلجراء مشاورات      . الـنظر فيها أثناء انعقاد دوريت اهليئتني الفرعيتني إىل الدورتني القادمتني          
 .بشأن أي بند من البنود املتعلقة باهليئتني الفرعيتني خالل األسبوع الثاين حمدودة للغاية

 من جدول   ٦، لتناول البند    نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣٠ األربعاء املوافق يوم   هيئتهبكامل  مؤمتر األطراف   وسُيعقد   -٥
 بكامل هيئته أيضاً يوم     مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        وسُيعقد  . أعمالـه املؤقت  

واعتماد املقررات اليت حييلها مؤمتر      من جدول أعماله املؤقت      ٣لتناول البند   نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠األربعـاء املوافق    
وسيتناول مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف       ).  أدناه ٢٧-٢٥انظر الفقرات   (األطراف إليه يف دورته األوىل      

 .١١ و٧، ٥، ٤يف بروتوكول كيوتو بعد ذلك عدداً من البنود املدرجة يف جدول أعماله، مثل البنود 

                                                      

)٣( FCCC/SBI/2003/8 ٤٤، الفقرة. 
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 بـني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف         وسـتعقد جلسـات مشـتركة        -٦
حبضور الوزراء وغريهم من ديسمرب / كانون األول٩ إىل ٧بـروتوكول كيوتو خالل انعقاد اجلزء الرفيع املستوى من        

تكون هناك قائمة واحدة    وسيعقد اجلزء الرفيع املستوى بناء على التفاهم بأن         . رؤساء الوفود الذين سيدلون ببيانات وطنية     
للمـتحدثني وأن يأخذ كل طرف الكلمة مرة واحدة، مبا يف ذلك األطراف يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو على السواء،                   

وسيتم اإلدالء ببيانات من جانب رؤساء هيئات وبرامج األمم املتحدة،          . وأن ال يتم اختاذ أي مقرر يف اجللسات املشتركة        
 . املنظمات ذات الصلة فضالً عن ممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميةوالوكاالت املتخصصة و

ديسمرب بعقد جلسات منفصلة ملؤمتر     / كانون األول  ٩اجلمعة املوافق   وسـيختتم اجلـزء الرفيع املستوى يوم         -٧
اد املقررات واالستنتاجات   األطـراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتم           

 .الناشئة عن الدورتني الراهنتني

وستنظم الدورتان بشكل يراعى معه اتساع نطاق جدويل األعمال، وحمدودية الوقت املتاح للجلسات، واحلفل               -٨
ماع اإلضـايف املـتوقع تنظـيمه للجزء الرفيع املستوى املشترك بني مؤمتر األطراف و مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت                  

ويتطلب بروتوكول كيوتو وكثري من مقررات مؤمتر األطراف اختاذ عدة إجراءات حمددة            . األطراف يف بروتوكول كيوتو   
يف الـدورة األوىل ملؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ وقد يلزم إيالء هذه البنود                    

 اءات بشأهنا يف مونتريال، فقد ال حتظى بنفس املدة الزمنية املخصصة           أمـا البـنود الـيت مل ُيقـرر اختاذ إجر          . األولويـة 
 .لبنود أخرى

 .وقد تتاح معلومات أخرى مفصلة بشأن تنظيم الدورتني يف إضافة هلذه الوثيقة -٩

  شروح جدول األعمال املؤقت-ثالثاً 

  افتتاح الدورة-١

 هانتر، بدعوة   -وم األمينة التنفيذية، السيدة جوك والري        من بروتوكول كيوتو، ستق    ١٣ من املادة    ٦وفقاً للفقرة    -١٠
وسيقوم رئيس الدورة   . الـدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل االنعقاد             

ورة األوىل ملؤمتر   احلاديـة عشـرة ملؤمتر األطراف بعد ذلك، فخامة السيد ستيفان ديون، وزير البيئة يف كندا، بافتتاح الد                 
وقد ُعني السيد ديون رئيساً للدورة احلادية عشرة ملؤمتر         . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       

. األطـراف مـن جانـب جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى وفقاً لنظام تناوب الرئاسة فيما بني اجملموعات اإلقليمية                  
 .أيضاً للدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتووسيكون السيد ديون رئيساً 

  املسائل التنظيمية-٢

 حالة التصديق على بروتوكول كيوتو )أ( 

سيكون معروضاً على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو تقرير عن         : اخللفـية  -١١
 . االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هباحالة التصديق على
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سـُيدعى مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اإلحاطة علماً               : اإلجـراء  -١٢
باملعلومـات الواردة يف الوثيقة وإىل دعوة األطراف اليت تنوي أن تصبح طرفاً يف بروتوكول كيوتو إىل التعجيل بالتصديق                   

 .وكول كيوتو أو االنضمام إليهعلى بروت

مذكرة من  . حالة التصديق على االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا       
 إعداد األمانة

 FCCC/CP/2005/INF.1  

FCCC/KP/CMP/2005/INF.1 

 تطبيق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف )ب( 

 األطراف مع ما يلزم من تعديل، يف إطار         يـنص بروتوكول كيوتو على تطبيق النظام الداخلي ملؤمتر        : اخللفـية  -١٣
الربوتوكول، باستثناء ما خيالف ذلك من األمور اليت يقررها بتوافق اآلراء مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف                 

 ).١٣ من املادة ٥الفقرة (يف بروتوكول كيوتو 

 بروتوكول كيوتو إىل تطبيق مشروع النظام       سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       : اإلجراء -١٤
 .٤٢الداخلي ملؤمتر األطراف املطبق حالياً، مع ما يلزم من تعديل، باستثناء مشروع املادة 

 FCCC/CP/1996/2  مذكرة من إعداد األمانة. اعتماد النظام الداخلي: املسائل التنظيمية

 إقرار جدول األعمال )ج( 

التنفيذية، باالتفاق مع رئيس الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، بصياغة جدول األعمال           قامـت األمينة    : اخللفـية  -١٥
املؤقـت للدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مع مراعاة اآلراء اليت أبدهتا           

 .يذ وأعضاء املكتب والطلبات الواردة من األطرافاألطراف أثناء انعقاد الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنف

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إقرار جدول األعمال              : اإلجراء -١٦
 .املؤقت

 FCCC/KP/CMP/2005/1  مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 ليحلوا حمل أعضاء املكتبانتخاب أعضاء  )د( 

عندما يعمل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف هذا         : "يـنص بـروتوكول كيوتو على أنه      : اخللفـية  -١٧
الـربوتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتب مؤمتر األطراف ميثل طرفاً يف االتفاقية ولكن ال يكون يف الوقت ذاته                    

وينص ). ١٣ من املادة    ٣الفقرة  " (يف تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينها       طـرفاً يف هذا الربوتوكول عضو إضا      
 من االتفاقية مهامهما خبصوص املسائل      ١٠ و ٩عندما متارس اهليئتان الفرعيتان املنشأتان مبوجب املادتني        "أيضـا على أنه     

 الفرعيتني ميثل طرفاً يف االتفاقية ولكن ال    املـتعلقة هبـذا الربوتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتيب هاتني اهليئتني            
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 من  ٣الفقرة  " (يكـون يف الوقت ذاته طرفاً يف هذا الربوتوكول عضو آخر تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينها                 
 ).١٥املادة 

عيني وإذا مـثل أي عضو من أعضاء املكتب دولة ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتو، سيلزم إجراء مشاورات لت                  -١٨
 والنظر  ٧-م أ /٣٦واألطراف مدعوة إىل الرجوع إىل املقرر       . مرشـح ميـثل طرفاً يف الربوتوكول ليحل حمل هذا العضو          

بشـكل فعـال يف تسـمية إنـاث لشغل الوظائف اليت يتم شغلها باالنتخاب يف أية هيئـة منشأة مبقتضى االتفاقية أو                      
 .بروتوكول كيوتو

ف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، عند االقتضاء، إىل           سـيدعى مؤمتر األطرا   : اإلجـراء  -١٩
 .انتخاب أعضاء إضافيني للمكتب ليحلوا حمل أعضاء ميثلون دوالً ليست أطرافاً يف بروتوكول كيوتو

 تنظيم العمل، مبا يف ذلك عمل دوريت اهليئتني الفرعيتني  )ه( 

ماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل املوافقة على تنظيم عمل          سـيدعى مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجت        -٢٠
 ). أعاله واملرفق األول٩-١انظر الفقرات (الدورة، مبا يف ذلك اجلدول الزمين املقترح للجلسات 

  FCCC/KP/CMP/2005/1  مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/SBSTA/2005/5   مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية.جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/SBI/2005/11  مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو )و(

 من بروتوكول كيوتو على أن يتم، بعد انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر            ١٣ من املادة    ٦ تـنص الفقـرة      :اخللفـية  -٢١
عقد الدورات العادية الالحقة ملؤمتر األطراف العامل       "األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،          

لعادية ملؤمتر األطراف، ما مل يقرر      بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو مرة كل سنة وباالقتران مع الدورات ا             
 ".مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول خالف ذلك

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اإلحاطة علماً بأي              : اإلجـراء  -٢٢
 ؤمتر األطراف بشأن تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة        مقـرر يـتم اعتماده خالل انعقاد الدورة احلادية عشرة مل          

 .ملؤمتر األطراف

 املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ز( 

سينظر املكتب يف وثائق التفويض اليت تقدمها األطراف يف االتفاقية وسيقدم تقريراً عن وثائق التفويض    : اخللفـية  -٢٣
 مشروع مقرر موصى بأن يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه          ٩-م أ /١٧تضمن املقرر   وي. ليعـتمده مؤمتـر األطراف    

اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يقضي بأن تكون وثائق التفويض الواردة من األطراف يف بروتوكول كيوتو صاحلة   
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طراف يف بروتوكول كيوتو، وبأن ملشـاركة ممثليها يف دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ   
يقدم مكتب مؤمتر األطراف تقريراً واحداً عن وثائق التفويض للموافقة عليه، وفقاً لإلجراءات املتبعة، إىل مؤمتر األطراف                 

 .ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

ع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل املوافقة على التقرير سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما : اإلجـراء  -٢٤
عن وثائق تفويض ممثلي األطراف احلاضرين الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                

 . وجيوز للمثلني االشتراك بصورة مؤقتة إىل حني اختاذ هذا اإلجراء. كيوتو

اهلا مؤمتر األطراف إىل الدورة األوىل مؤمتر اعتماد املقررات اليت أح -٣
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

أوصي بأن يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل               : اخللفية -٢٥
وقد مت  . ر مؤمتر األطراف السابع والثامن والتاسع والعاشر      تسعة عشر مشروع مقرر، وترد مشاريع املقررات هذه يف تقاري         

 من بروتوكول كيوتو    ١٤ومبوجب املادة   . تعديل أربعة من مشاريع املقررات هذه باعتماد مؤمتر األطراف مقررات الحقة          
صفه اجتماع   مـن االتفاقية، أعدت األمانة وثيقة تتضمن خالصة وافية لتيسري عمل مؤمتر األطراف العامل بو               ٨واملـادة   

وجتمع هذه الوثيقة نصوص مجيع مشاريع املقررات اليت أوصى مؤمتر          . األطـراف يف بـروتوكول كيوتو يف دورته األوىل        
 . األطراف بأن يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

، ولكن  )Add.1-4 و FCCC/KP/CMP/2005/3(يف عدة أجزاء    وقد صدرت الوثيقة اليت تتضمن خالصة وافية         -٢٦
 :وهي تتضمن. ينبغي اعتبارها مبثابة وثيقة واحدة متكاملة

 عرضاً عاماً لشرح النهج املتبع يف إعداد اخلالصة الوافية؛ )أ( 

 النصوص الكاملة ملشاريع املقررات الواجب اعتمادها؛ )ب( 

 ليت مت تعديلها مبوجب مقررات الحقة اختذها مؤمتر األطراف؛ النصوص املوحدة ملشاريع املقررات ا )ج( 

اإلحاالت إىل تقارير مؤمتر األطراف اليت ميكن العثور فيها على النصوص األصلية ملشاريع املقررات وأية    )د( 
 .مقررات اختذها مؤمتر األطراف وترد فيها تعديالت

اع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اعتماد مشاريع        سـيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتم      : اإلجـراء  -٢٧
 .املقررات الواردة يف اخلالصة الوافية

جمموعـة مشـاريع املقـررات اليت أحيلت العتمادها من جانب مؤمتر            
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته          

 مذكرة من إعداد األمانة. األوىل

 FCCC/KP/CMP/2005/3  
Add.1-4و 
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  تقرير اجمللس التنفيذي عن آلية التنمية النظيفة وانتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي-٤

ومع بدء نفاذ   . ، االنطالقة السريعة آللية التنمية النظيفة     ٧-م أ /١٧يَسر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : اخللفية -٢٨
 ١-م أإ/- األطراف يف بروتوكول كيوتو مشروع املقرر   بروتوكول كيوتو واعتماد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع       

بطرائق وإجراءات آلية   "املشار إليها بعد ذلك     (واملرفق طيه املتضمن طرائق وإجراءات آلية للتنمية النظيفة          )٤()١٢املـادة   (
ليات احملددة يف   ، يتحمل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، املسؤو           ")التنمـية النظيفة  

املـرفق،  على حنو كامل، ويؤكد أية إجراءات يتم اختاذها عمالً بأية مقررات أخرى ذات صلة يتخذها مؤمتر األطراف                    
 .وينفذها تنفيذاً كامالً

 من طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، يقوم اجمللس التنفيذي التابع آللية            ٥ إىل   ٢ووفقـاً ألحكـام الفقرات       -٢٩
بتقدمي تقرير عن أنشطته إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل            ") باجمللس"املشار إليه بعد ذلك     (نمية النظيفة   الت

 هو أول تقرير سيقدمه اجمللس إىل مؤمتر        ٢٠٠٥-٢٠٠٤والتقرير السنوي   . بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     
وسيقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف       . وكول كيوتو األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروت      

يف بـروتوكول كـيوتو، لدى ممارسته لسلطته على آلية التنمية النظيفة، باستعراض التقارير السنوية، وتوفري اإلرشادات                 
ه املهام يف دوراته الثامنة وقبل بدء نفاذ بروتوكول كيوتو، توىل مؤمتر األطراف أداء هذ       . واختاذ املقررات، حسب االقتضاء   

 .والتاسعة والعاشرة

ويقدم التقرير معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ آلية التنمية النظيفة نتيجة لإلجراءات اليت اختذها اجمللس خالل                  -٣٠
فة، واعتماد  ومن بني اجملاالت اليت أحرز تقدم بشأهنا تسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظي            . السـنة الـرابعة لعملـه     

الكـيانات التشـغيلية وتعييـنها بشكل مؤقت، واملوافقة على منهجيات جديدة خلطوط األساس والرصد، وتوحيد هذه       
 املنهجـيات، وحتسني سبل احلصول على املعلومات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة باالطالع على موقع اآللية التابعة لالتفاقية          

)UNFCC CDM (املوضوعات األخرى اهلامة اليت يتناوهلا هذا التقرير زيادة تطوير سجل آلية التنمية ومن. علـى الشبكة 
 .النظيفة إلصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة

ويتـناول الـتقرير أيضـاً مسائل اإلدارة، ال سيما التدابري املتخذة لكفالة سري عمل آلية التنمية النظيفة بكفاءة                    -٣١
ومما يتسم بأمهية جوهرية يف هذا الصدد خطة إدارة آلية التنمية النظيفة املقرر االنتهاء . ث التكاليفوشفافية وفعالية من حي   

ويلقي التقرير الضوء أيضاً على احلاجة إىل توفري موارد تتمشى واألنشطة املطلوب            . ٢٠٠٥سبتمرب  /من وضعها يف أيلول   
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول        ويتضـمن أيضاً توصيات بشأن مقررات ينبغي ملؤمتر       . تنفـيذها 

 .كيوتو اختاذها يف دورته األوىل، مبا يف ذلك بشأن تعيني الكيانات التشغيلية

 يف إضافات للتقرير،    ٢٠٠٥نوفمرب  /يوليه إىل تشرين الثاين   /وسريد عمل اجمللس خالل الفترة املمتدة من هناية متوز         -٣٢
ىل ذلك، ستقدم رئيسة اجمللس، السيدة سومشا غريا، تقريراً شفهياً إىل مؤمتر األطراف العامل              وباإلضافة إ . حسب االقتضاء 

                                                      

 والنص املرفق به املتضمن طرائق وإجراءات آللية تنمية )١٢املادة  (١-م أإ-لالطالع على نص مشروع املقرر  )٤( 
  .FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.4نظيفة، ترجى اإلحالة إىل الوثيقة 
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بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل بإبراز التحديات اليت واجهتها آلية التنمية النظيفة خالل                  
 . الً عن التحديات املنتظر مواجهتهاسنة عملها الرابعة واإلجنازات اليت حققتها خالل هذه الفترة فض

بعد مناقشة هذا البند، سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو              : اإلجـراء  -٣٣
وسيدعى أيضاً إىل إنشاء فريق لالتصال والنظر يف أي         . إىل اإلحاطة علماً بتقرير اجمللس التنفيذي التابع آللية التنمية النظيفة         

مشروع مقرر يوصي الفريق باعتماده من جانب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف                 
 .دورته األوىل

وقـد يـود مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أيضاً دعوة الرئيس إىل إجراء                   -٣٤
ناوبني للمجلس التنفيذي التابع آللية التنمية النظيفة، عند االقتضاء، وإىل          مشـاورات بشأن ترشيح األعضاء واألعضاء امل      

 .انتخاب األعضاء واألعضاء املناوبني

التقرير السنوي للمجلس التنفيذي التابع آللية التنمية النظيفة املقدم إىل          
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         

 يف دورته األوىل

 FCCC/KP/CMP/2005/4  

Add.1و 

 من بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك       ٦تنفـيذ املـادة      -٥
 ٦انتخاب أعضاء جلنة اإلشراف اليت تقضي هبا املادة 

 بشأن مبادئ اآلليات وطابعها     ٧-م أ /١٥اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة، عالوة على املقرر          : اخللفية -٣٥
 ومرفقه املتضمن املبادئ التوجيهية لتنفيذ      ٧-م أ /١٦ من بروتوكول كيوتو، املقرر      ١٧ و ١٢ و ٦ونطاقهـا عمالً باملواد     

ليعتمده مؤمتر األطراف   ) ٦املادة   (١-م أإ /- مشروع مقرر    ٧-م أ /١٦ويتضمن املقرر   .  من بروتوكول كيوتو   ٦املـادة   
وع املقرر هذا أية إجراءات يتم      العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل، ويؤكد مشر             

 وأية مقررات أخرى ذات صلة يتخذها مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء، وينفذها تنفيذاً             ٧-م أ /١٦اختاذها عمالً باملقرر    
 ٦ وإنشاء جلنة اإلشراف اليت تقضي هبا املادة       ٦ويتطلب مشروع املقرر أيضاً اعتماد املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة          . كامالً

 .٦لإلشراف على مجلة أمور منها التحقق من وحدات خفض اإلنبعاثات املتولدة عن املشاريع املنفذة يف إطار املادة 

وقـد يـود مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو اإلحاطة علماً بأن األمانة قد                   -٣٦
؛ وبوجه خاص، مت عقد حلقة عمل بشأن التنفيذ         ٧-م أ /١٦ر   من املقر  ٢اضـطلعت باألعمال التحضريية عمالً بالفقرة       

، ٢٠٠٤وأحيط مؤمتر األطراف علماً، يف دورته العاشرة، باألعمال اليت أجنزهتا األمانة يف عام . )٥(٦املشترك مبوجب املادة    
وىل ملؤمتر األطراف   وبـاخلطط اليت وضعت لالضطالع بأعمال حتضريية أخرى، رهناً بتوافر املوارد قبل انعقاد الدورة األ              

 .  يف هذه الدورة٦العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وإنشاء جلنة اإلشراف اليت تقضي هبا املادة 

                                                      

العمل املعقودة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واملعنية بتنفيذ املشاريع مبقتضى املادة     حلقة  " )٥( 
 ).FCCC/CP/2004/7 (٢٠٠٤مايو / أيار٢٧ و٢٦اليت عقدت يف موسكو باالحتاد الروسي يومي "  من بروتوكول كيوتو٦
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سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إنشاء فريق لالتصال              : اإلجراء -٣٧
، مبا يف ذلك عناصر خلطة عمل سنة تشغيلها         ٦ت للجنة اإلشراف اليت تقضي هبا املادة        إلعداد مشروع مقرر يقدم إرشادا    

وقـد يود مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو كذلك دعوة الرئيس إىل إجراء                 . األوىل
 وانتخاب األعضاء واألعضاء    ٦ملادة  مشاورات بشأن ترشيح األعضاء واألعضاء املناوبني للجنة اإلشراف اليت تقضي هبا ا           

 .املناوبني

  تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو-٦

انظـر جـدول األعمـال املؤقت وشروحه للدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية               : اخللفـية  -٣٨
 ).FCCC/SBSTA/2005/5(والتكنولوجية 

ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند إىل              سيدعى مؤمت : اإلجـراء  -٣٩
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف               

 .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

 FCCC/KP/CMP/2005/5  مذكرة من إعداد األمانة). ٢٠٠٥(تقرير مدير سجل املعامالت الدويل 

  اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو-٧

 من  ١٨اعـتماد اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو، وفقاً ألحكام املادة              )أ(
 كيوتوبروتوكول 

 اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية لتعديل الربوتوكول )ب( 

، النص الذي يتضمن اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال        ٧-م أ /٢٤اعتمد مؤمتر األطراف، يف مقرره      : اخللفية -٤٠
 يف بروتوكول كيوتو يف     مبقتضـى بروتوكول كيوتو، وأوصى بأن يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف            

 من بروتوكول   ١٨دورتـه األوىل اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو، وفقاً ألحكام املادة              
وسـيتعني على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو االستجابة هلذه التوصية               . كـيوتو 

يات املتعلقة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو يف شكل مقرر أو بإدخال تعديل على بروتوكول              باعتماد اإلجراءات واآلل  
 .كيوتو أو بانتهاج هنج آخر

وقـد ُعمـم عـلى مجـيع األطراف اقتراح قدمته اململكة العربية السعودية لتعديل بروتوكول كيوتو بإضافة                   -٤١
واقترحت اململكة العربية السعودية تعديل بروتوكول      ". وتوكول كيوتو اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بر     "

 . منه٢٠ من املادة ١ والفقرة ١٨كيوتو عمالً بأحكام املادة 

 :وسيطلب إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو القيام مبا يلي -٤٢
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آلليات املتعلقة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو، مع       املوافقـة عـلى الشكل القانوين لإلجراءات وا        )أ( 
 مراعاة االقتراح املقدم من اململكة العربية السعودية لتعديل الربوتوكول؛ 

 اعـتماد اإلجـراءات واآللـيات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو، احملددة يف مرفق املقرر               )ب( 
 . ١٨ وفقاً ألحكام املادة ٧-م أ/٢٤

بعـد مناقشـة هذين البندين الفرعيني، سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               : اإلجـراء  -٤٣
 .بروتوكول كيوتو إىل إنشاء فريق لالتصال والنظر يف أية توصيات تقدم العتمادها يف دورته األوىل

 ٢٩تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة املعقودة يف مراكش يف الفترة من             
اجلزء . إضافة. ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠أكـتوبر إىل    /تشـرين األول  

 ٧-م أ/٢٤املقرر . اجمللد الثالث. التدابري اليت اختذها مؤمتر األطراف: الثاين

 FCCC/CP/2001/13/Add.3 

مذكرة . االقتراح املقدم من اململكة العربية السعودية لتعديل بروتوكول كيوتو        
 من إعداد األمانة

 FCCC/KP/CMP/2005/2 

 انتخاب أعضاء جلنة االمتثال )ج( 

ينبغي ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو انتخاب أعضاء جلنة االمتثال      : اخللفية -٤٤
 ).٧-م أ/٢٤انظر مرفق املقرر (

وكول كيوتو دعوة الرئيس إىل إجراء      قد يود مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروت         : اإلجـراء  -٤٥
 .مشاورات بشأن ترشيح أعضاء جلنة االمتثال واألعضاء املناوبني وانتخاب األعضاء واألعضاء املناوبني

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-٨

 انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة الثالـثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                 : اخللفـية  -٤٦
)FCCC/SBI/2005/11 .( 

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند إىل               : اإلجـراء  -٤٧
اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                

 . كيوتو يف دورته األوىلاألطراف يف بروتوكول

  وضع صندوق التكييف موضع التشغيل-٩

 انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة الثالـثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                 : اخللفـية  -٤٨
)FCCC/SBI/2005/11.( 
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لة هذا  سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحا           : اإلجـراء  -٤٩
البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف العامل 

 .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ املسائل ذات الصلة بالفقرة -١٠

 طلب اململكة العربية السعودية، أدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة          بـناء على  : اخللفـية  -٥٠
ومبا أن مؤمتر األطراف مل يتمكن من التوصل إىل توافق يف اآلراء إلدراج هذا البند يف                . الثامـنة ملؤمتـر األطراف    

ليت تقضي بإدراج البنود اليت يتم      ووفقاً لإلجراءات اليت أنشأها مؤمتر األطراف وا      . جدول أعماله، فقد ُعلق مؤقتاً    
تعليقها مؤقتاً يف دورة من الدورات يف جدول األعمال املؤقت للدورة القادمة مشفوعة حباشية تفسريية مالئمة،                

). الدورتان التاسعة والعاشرة(فقد أدرج هذا البند يف جدويل األعمال املؤقتني ملؤمتر األطراف يف دورتيه الالحقتني 
ر األطراف أيضاً من التوصل يف دورته العاشرة إىل توافق يف اآلراء بشأن إدراج هذا البند يف جدول ومل يتمكن مؤمت

ومبا أن هذا البند يتعلق بربوتوكول كيوتو، فقد أدرج يف جدول           ). ٢٦، الفقرة   FCCC/CP/2004/10(األعمال  
وجتدر اإلشارة إىل أنه كان . ول كيوتواألعمال املؤقت ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوك

يف "  من بروتوكول كيوتو  ٢ من املادة    ٣القضايا ذات الصلة بتنفيذ الفقرة      "قـد مت إدراج بـند ذي صلة عنوانه          
جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية منذ دورهتا السادسة عشرة، وإىل أن هذا البند مدرج                

 .ا الثالثة والعشرينيف جدول أعمال دورهت

قد يود مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إحالة هذا البند إىل : اإلجراء -٥١
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر              

 .ألطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىلاألطراف العامل بوصفه اجتماع ا

النظر يف االلتزامات املتعلقة    :  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٩الفقرة   -١١
 بالفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

لفترات الالحقة  حتدد االلتزامات ل  " من بروتوكول كيوتو على أن       ٣ من املادة    ٩تنص الفقرة   : اخللفـية  -٥٢
 من ٧لألطراف املدرجة يف املرفق األول يف تعديالت للمرفق باء هبذا الربوتوكول وأن تعتمد وفقاً ألحكام الفقرة                

وتنص أيضاً على أن يتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو النظر ". ٢١املادة 
 . اللتزام األوىل بسبع سنوات على األقليف تلك االلتزامات قبل هناية فترة ا

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو للنظر يف هذا البند : اإلجراء -٥٣
 . بإجراء مناقشة يف جلسة عامة وحتديد اإلجراء املالئم

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-١٢

   ٢٠٠٥ -٢٠٠٤ية يف فترة السنتني اإليرادات وأداء امليزان )أ( 

 ). FCCC/SBI/2005/11(انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للهيئة الفرعية للتنفيذ : اخللفية -٥٤
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سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا             : اإلجـراء  -٥٥
 والتوصية مبشروع مقرر ليعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع          البـند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه       

 .األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب( 

أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والعشرين، بوضع مشروع مقرر بشأن هذه املسألة : اخللفية -٥٦
ويدعو مشروع املقرر هذا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول . ر األطرافليعتمده مؤمت

 كـيوتو إىل املوافقـة يف دورتـه األوىل عـلى عناصـر امليزانية املوصى هبا اليت تنطبق على بروتوكول كيوتو                     
)FCCC/SBI/2005/10/Add.1.( 

 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اعتماد        سـيدعى مؤمتـر األطراف العامل بوصفه      : اإلجـراء  -٥٧
 .مشروع املقرر الذي يوافق على امليزانية املعتمدة من مؤمتر األطراف

 امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف هيئات مشكلة مت تأسيسها مبوجب بروتوكول كيوتو )ج( 

 والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ    انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشروحه للدورة الثالثة            : اخللفـية  -٥٨
)FCCC/SBI/2005/11.( 

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا             : اإلجـراء  -٥٩
البـند إىل اهليـئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية بوضع مشروع مقرر ليعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه       

 .األطراف يف بروتوكول كيوتواجتماع 

FCCC/KP/CMP/2005/6            امتـيازات وحصانات األفراد العاملني يف هيئات مشكلة مت تأسيسها مبوجب
 مذكرة من إعداد األمانة. بروتوكول كيوتو

 تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -١٣

 مية والتكنولوجيةتقرير اهليئة الفرعية للمشورة العل )أ( 

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب( 

سـيدعى مؤمتـر األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اإلحاطة علماً               -٦٠
بالـتقريرين الشفهيني اللذين سيلقيهما رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ورئيس اهليئة الفرعية              

 .الدورة الثالثة والعشرين لكل منهماللتنفيذ يف 
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مسـائل أخـرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل            -١٤
 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

ميكن تناول أية مسائل تتعلق بربوتوكول كيوتو حتيلها اهليئتان الفرعيتان لتوجيه نظر مؤمتر األطراف     : اخللفـية  -٦١
بوصـفه اجـتماع األطـراف يف بروتوكول كيوتو إليها يف إطار هذا البند، مبا يف ذلك مشاريع املقررات                   العـامل   

 .واالستنتاجات اليت يكون قد مت االنتهاء من وضعها يف الدورة الثالثة والعشرين لكل هيئة من اهليئتني الفرعيتني

ف يف بروتوكول كيوتو إىل اعتماد      سـيدعى مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرا        : اإلجـراء  -٦٢
مشـاريع املقـررات أو االسـتنتاجات املـتعلقة بـربوتوكول كيوتو اليت حتيلها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية           

 .والتكنولوجية أو اهليئة الفرعية للتنفيذ يف الدورة الثالثة والعشرين لكل منهما

  )٦(اجلزء الرفيع املستوى -١٥

ريهم من رؤساء الوفود باإلدالء ببيانات وطنية يف اجللسات املشتركة اليت سيعقدها            سـيقوم الوزراء وغ    -٦٣
مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو خالل اجلزء الرفيع املستوى 

لرمسية يف حالة تزويد    وستعمم النصوص الكاملة للبيانات ا    . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٩ إىل   ٧يف الفترة من    
 .األمانة بعدد كاف من النسخ أثناء انعقاد الدورة

. ونظـراً إىل عدد األطراف وحمدودية الوقت املتاح إللقاء بيانات، سيتطلب األمر احلد من مدة كل بيان       -٦٤
وعات يف حالة   ويتم التشجيع بشدة على اإلدالء ببيانات نيابة عن اجملم        . واحلد الزمين املوصى به هو ثالث دقائق      

 .عدم أخذ الكلمة من جانب األعضاء اآلخرين يف اجملموعة، وسيتاح وقت إضايف لذلك

سبتمرب إىل يوم   / أيلول ٣٠وسـيكون باب االنضمام إىل قائمة املتحدثني مفتوحاً من يوم اجلمعة املوافق              -٦٥
ات عن قائمة املتحدثني، مبا يف ذلك وأرسلت إىل األطراف معلوم )٧(٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٧االثنني املوافق 

 .)٨(استمارة التسجيل

                                                      

 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو جزءاً       سـيعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه        )٦(
وتيسرياً لإلحالة، أعيد إدراج هذا اجلزء يف الشروح اليت وضعت للدورة احلادية عشرة ملؤمتر              . مشـتركاً رفيع املستوى   

 .FCCC/CP/2005/1)(األطراف 
ألمم املتحدة  ميكـن إرسـال األسئلة املتعلقة هبذه القائمة إىل مكتب أمني املؤمتر لدى أمانة إتفاقية ا                )٧(

 أو عن طريق الفاكس    ) ١٤٢٦ أو   ١٥٢٠ ٨١٥ ٢٢٨ ٤٩(+اإلطاريـة بشـأن تغـري املـناخ عـن طـريق اهلاتف              
 .secretariat@unfcc.intأو بالربيد اإللكتروين على العنوان التايل ) ١٩٩٩ ٨١٥ ٢٢٨ ٤٩(+

ــتايل    )٨( ــنوان ال ــلى الع ــبكة ع ــلى الش ــة ع ــع األمان ــلى موق ــاً ع ــار أيض ــرد اإلخط : ي
<http://unfccc.int/parties_and_observers/notifications/items/3153.php>. 
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وميكن إتاحة معلومات أخرى عن اجلزء الرفيع املستوى يف إضافة هلذه الوثيقة بعد نظر املكتب واحلكومة             -٦٦
وستتاح أيضاً معلومات عن مشاركة رؤساء اهليئات والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة يف             . املضيفة فيها 

 .اجلزء الرفيع املستوى

  بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب-١٦

سـيدعى ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل إلقاء كلمة أمام مؤمتر األطراف                -٦٧
 .وستتاح معلومات أخرى بشأن هذا املوضوع. العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 أخرى مسائل -١٧

سـيجري تـناول أيـة مسـألة أخرى لتوجيه نظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف            -٦٨
 .بروتوكول كيوتو إليها يف إطار هذا البند

  اختتام الدورة-١٨

اعـتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فـي بروتوكول كيوتو عـن              )أ(
 دورته األوىل

سيتم إعداد مشروع تقرير عن أعمال الدورة ليعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             : اخللفـية  -٦٩
 .األطراف يف بروتوكول كيوتو يف هناية الدورة

سـيدعى مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اعتماد              : اإلجـراء  -٧٠
 .ير بعد الدورة بإرشاد الرئيس ومساعدة األمانةمشروع التقرير واإلذن للمقرر بإهناء التقر

 اختتام الدورة )ب( 

 .سيعلن الرئيس اختتام الدورة -٧١
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 املرفق األول

 استعراض عام أويل لفترة الدورة
 كانون ٣السبت، 
 ديسمرب/األول

 / كانون األول٢اجلمعة، 
 ديسمرب

اخلميس، ا كانون 
 فمربنو/  تشرين الثاين٣٠األربعاء،  ديسمرب/األول

 تشرين ٢٩الثالثاء، 
 نوفمرب/الثاين

 / تشرين الثاين٢٨االثنني، 
 نوفمرب

   

 

  
 حفل الترحيب

افتتاح الدورة احلادية عشرة ملؤمتر 
 األطراف

افتتاح الدورة األوىل ملؤمتر األطراف 
العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 

 بروتوكول كيوتو
 افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للهيئة
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
والدورة الثالثـة والعشـرين للهيئـة

 الفرعية للتنفيذ

 
 / كانون األول٩اجلمعة، 

 ديسمرب
 كانون ٨اخلميس، 
 ديسمرب/األول

 / كانون األول٧األربعاء، 
 ديسمرب

 كانون ٦الثالثاء، 
 ديسمرب/األول

 / كانون األول٥االثنني، 
 ديسمرب

  

املقررات واالستنتاجات من جانب اعتماد 
 مؤمتر األطراف

 اختتام الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف
اعتماد املقررات واالستنتاجات من جانب 
مؤمتر األطراف العامل بوصفـه اجتمـاع 

 األطراف يف بروتوكول كيوتو
اختتام الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامـل 

 توكول كيوتوبوصفه اجتماع األطراف يف برو

  
 

اختـتام الدورة الثالثة    
والعشرين للهيئة الفرعية 
ــية  ــورة العلم للمش

       والتكنولوجية

اختـتام الدورة الثالثة    
والعشرين للهيئة الفرعية

           للتنفيذ

 

 

ــثة ــدورة الثال ال
والعشرون للهيئـة
الفرعـية للمشورة
العلمية والتكنولوجية
ــثة ــدورة الثال وال
والعشرون للهيـئة

   الفرعية للتنفيذ

 الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف
 بكامل هيئتها

الـدورة األوىل ملؤمتـر األطراف العامل
صفه اجتماع األطراف يف بروتوكول    بو

            كيوتو بكامل هيئتها

الدورة الثالثة والعشرون للهيئة الفرعية
 للمشورة العلمية والتكنولوجية

 الدورة الثالثة والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ

  حيدد اجلدول الزمين فيما بعد-اجملموعات غري الرمسية 

اجملموعات غري 
 الرمسية

حيدد اجلدول الزمين
 فيما بعد

افتتاح اجلزء الرفيع
 املستوى

 البيانات الوطنية

اجلزء الرفيع املستوى للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر 
  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتواألطراف

 

 البيانات الوطنية
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 املرفق الثاين

 الوثائق املعروضـة على مؤمتر األطراف العامـل
 ول كيوتوبوصفه اجتماع األطراف يف بروتوك

 الوثائق اليت أعدت للدورة

 FCCC/KP/CMP/2005/1  مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

االقـتراح املقـدم من اململكة العربية السعودية لتعديل بروتوكول          
 مذكرة من إعداد األمانة. كيوتو

 FCCC/KP/CMP/2005/2 

Compendium of draft decisions forwarded for adoption by the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol at its first session. Note by the secretariat 

 FCCC/KP/CMP/2005/3  
and Add.1–4 

Compendium of draft decisions forwarded for adoption by the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol at its first session. Note by the secretariat. 
Addendum. Decisions concerning land use, land-use change 
and forestry, and matters relating to Article 3, paragraph 14, of 
the Kyoto Protocol 

 FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.1 

Compendium of draft decisions forwarded for adoption by the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol at its first session. Note by the secretariat. 
Addendum. Decisions concerning guidelines under Articles 5, 7 
and 8 of the Kyoto Protocol 

 FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.2 

Compendium of draft decisions forwarded for adoption by the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol at its first session. Note by the secretariat. 
Addendum. Decisions concerning mechanisms pursuant to 
Articles 6, 12 and 17 of the Kyoto Protocol, and modalities for 
the accounting of assigned amounts under Article 7, paragraph 
4, of the Kyoto Protocol 

 FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.3 

Compendium of draft decisions forwarded for adoption by the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol at its first session. Note by the secretariat. 
Addendum. Decisions concerning the modalities and 
procedures for a clean development mechanism, as defined in 
Article 12 of the Kyoto Protocol 

 FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.4 
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Annual report of the Executive Board of the clean development 
mechanism to the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its first session 

 FCCC/KP/CMP/2005/4  
and Add.1 

Report of the administrator of the international transaction log 
(2005). Note by the secretariat 

 FCCC/KP/CMP/2005/5 

Status of ratification of the Convention and its Kyoto Protocol. 
Note by the secretariat 

 FCCC/CP/2005/INF.1 
FCCC/KP/CMP/2005/INF.1 

امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف هيئات مشكلة مت تأسيسها         
 مذكرة أعدهتا األمانة. مبوجب بروتوكول كيوتو

 FCCC/KP/CMP/2005/6 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

 FCCC/CP/1996/2  مذكرة أعدهتا األمانة. د النظام الداخلياعتما. املسائل التنظيمية

تقريـر مؤمتـر األطـراف عن دورته السابعة املعقودة يف الفترة من        
 ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٠أكتوبر إىل / تشرين األول٢٩

 FCCC/CP/2001/13 and Add.1–4 

يف الفترة  تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنة املعقودة يف نيودهلي          
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١أكتوبر إىل / تشرين األول٢٣من 

 FCCC/CP/2002/7 and Add.1–3 

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعة املعقودة يف ميالنو يف الفترة           
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ١من 

 FCCC/CP/2003/6 and Add.1–2 

لعاشرة املعقودة يف بوينس آيرس يف      تقرير مؤمتر األطراف عن دورته ا     
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨ إىل ٦الفترة من 

 FCCC/CP/2004/10 and Add.1–2 

: املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية     : قبول املراقبني 
 مذكرة من إعداد األمانة

 FCCC/CP/2005/2 and Add.1 

 FCCC/SBSTA/2005/5  من إعداد األمينة التنفيذيةمذكرة . جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/SBI/2005/11  مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


