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 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
   األطراف يف بروتوكول كيوتو

 الدورة األوىل
 نوفمرب إىل/ تشرين الثاين٢٨مونتريال، 

 ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٩   

 من جدول األعمال املؤقت) ج(٢البند 
 املسائل التنظيمية

 إقرار جدول األعمال
 جدول األعمال املؤقت وشروحه
 *مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية

 إضافة

 جدول أعمال مؤقت تكميلي
  مقدمة-أوالً 

عمال املؤقت ملؤمتر األطراف العامل بوصفه      ورد طلب من حكومة بيالروس تطلب فيه إدراج بند يف جدول األ            -١
وال ميكن لبيالروس إال أن تقترح بنداً ُيدرج يف جدول أعمال           . اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل        

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٤مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بعد بدء نفاذ بروتوكول كيوتو بالنسبة هلا يف                
نوفمرب حىت تكون األطراف على علم جبدول       / تشرين الثاين  ٢٤غـري أن األمانة تتصرف، بشكل استثنائي، قبل         . ٢٠٠٥

 .األعمال املؤقت التكميلي يف الوقت املناسب

 من مشروع النظام الداخلي املطّبق، وباالتفاق مع رئيس مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة ،               ١٢وطـبقاً للمادة     -٢
 .١٧ البند يف جدول األعمال املؤقت التكميلي أدناه بوصفه البند ُيدرج هذا

 ــــــــــــ
 .ُتقدَّم هذه الوثيقة بعد املوعد بسبب توقيت تقدمي بيالروس هلا * 
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  جدول األعمال املؤقت التكميلي-ثانياً 

فه اجتماع األطراف،   فـيما يـلي جدول األعمال املؤقت التكميلي للدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوص              -٣
 :املقترح بعد التشاور مع الرئيس

 افتتاح الدورة -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 حالة التصديق على بروتوكول كيوتو )أ( 

 تطبيق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف )ب( 

 إقرار جدول األعمال )ج( 

 انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب )د( 

 ا يف ذلك عمل دوريت اهليئتني الفرعيتنيتنظيم العمل، مب  )ه( 

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

 املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ز( 

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

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

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

 مالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير مدير سجل املعا -٦

 :اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو -٧

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

 ديل بروتوكول كيوتواقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية لتع )ب(  

 انتخاب أعضاء جلنة االمتثال )ج(  
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 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -٨

 وضع صندوق التكييف موضع التشغيل -٩

 .)١( من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل ذات الصلة بالفقرة  -١٠

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

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -١٢

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

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب(  

 ني يف هيئات مشكلة مت تأسيسها مبوجب بروتوكول كيوتوامتيازات وحصانات األفراد العامل )ج(  

 :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -١٣

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة  العلمية والتكنولوجية )أ(  

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب(  

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       مسـائل أخـرى أحالـتها اهليئتان الفرعيتان إىل           -١٤
 بروتوكول كيوتو  

 اجلزء الرفيع املستوى -١٥

 بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب -١٦

 حتديد التزام مقّدر كمياً لبيالروس خلفض انبعاثاهتا -١٧

 مسائل أخرى -١٨
                                                      

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

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

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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 :اختتام الدورة -١٩

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

 .اختتام الدورة )ب(  

  شروح جدول األعمال املؤقت التكميلي-ثالثاً 

 حتديد التزام مقّدر كمياً لبيالروس خلفض انبعاثاهتا -١٧

درج هذا البند يف    ، من األمانة أن تُ    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢١طلبت حكومة بيالروس، برسالتها املؤرخة       -٤
وتسعى حكومة بيالروس من    . جـدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته األوىل            

، ١٩٩٠ يف املائة من مستوى عام ٩٥خالل هذا الطلب إىل حتديد التزامها املقّدر كمياً خلفض انبعاثاهتا بواقع نسبة قدرها          
 .ديل طبقاً لذلك على املرفق باء من بروتوكول كيوتووإىل طرح مسألة إدخال تع

- - - - - 


