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 قبول املنظمات بصفة مراقب  )و( 

 تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني )ز( 

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف )ح( 

 ٢٠١٠-٢٠٠٦اجلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية، للفترة  )ط( 

 اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ي( 

 :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -٣

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )أ( 

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب( 

 : االتفاقيةاستعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف -٤

 اآللية املالية لالتفاقية )أ( 

 البالغات الوطنية )ب( 

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية `١` 

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية `٢` 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها )ج( 

 بناء القدرات يف إطار االتفاقية )د( 

 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني   )ه( 

 )١٠-م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة  `١` 

 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً `٢` 
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  )١( من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية أحكام الفقرة  -٥

  )٢(الُنهج الالزمة حلفز العمل: خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية -٦

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -٧

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

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني امليزانية الربناجمية لفترة  )ب( 

 الصلة املؤسسية بني أمانة االتفاقية واألمم املتحدة )ج( 

 االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة )د( 

 اإلجراء اخلاص بتعيني أمني تنفيذي  )ه( 

 مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف -٨

 اجلزء الرفيع املستوى -٩

  حتظى مبركز مراقببيانات املنظمات اليت -١٠

 مسائل أخرى -١١

 :اختتام الدورة -١٢

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته احلادية عشرة )أ( 

 .اختتام الدورة )ب( 
                                                      

بشأن " تعذر التوصل إىل اتفاق على أية استنتاجات أو مقررات        "اتضـح يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف أنه          )١(
مال املؤقت للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف      ، ولذلك أُدرج البند يف جدول األع      )٦٤، الفقرة   FCCC/CP/1998/16(هـذه املسألة    

ومل يتوصل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة إىل أية .  من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦واملادة ) ج(١٠وفقـاً لـلمادة     
لنظام الداخلي  من مشروع ا١٦واملادة ) ج(١٠، وعمالً بأحكام املادة )١٨، الفقرة FCCC/CP/1999/6(نتيجة بشأن هذه املسألة   

املعمول به، أُدرج البند يف جدول األعمال املؤقت للدورات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ملؤمتر األطراف وأُرفقت               
استعراض مدى كفاية تنفيذ    : " والصني لتعديل البند حبيث يصبح عنوانه كاآليت       ٧٧بالبند حاشية تعكس اقتراحاً قدمته جمموعة ال          

وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة، أن ُيدرج هذا البند يف           ".  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢ام الفقرتني الفرعيتني    أحك
 ).٢٦، الفقرة FCCC/CP/2004/10(جدول األعمال املؤقت لدورته احلادية عشرة مشفوعاً حباشية تفسريية مالئمة 

 ). أدناه٤٧-٤٦انظر الفقرتني (ت بطلب من بابوا غينيا اجلديدة أُدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤق )٢(



FCCC/CP/2005/1 
Page 4 

 

  )٣(استعراض عام:  التنظيم املقترح للدورات�ثانياً 

ؤمتر األطراف العامل   ملؤمتر األطراف والدورة األوىل مل      بافتتاح الدورة احلادية عشرة    حفـل ترحيب  سـُيقام    -١
وسيفتتح رئيس  . ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨بوصـفه اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يوم االثنني املوافق            
 .الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف الدورة احلادية عشرة بعد حفل الترحيب

.  من جدول األعمال املؤقت١ البند رةاجللسة االفتتاحية لدورته احلادية عشوسـيتناول مؤمتر األطراف خالل      -٢
 من جدول األعمال املؤقت، مبا فيها انتخاب رئيس الدورة ٢كما سيتناول املؤمتر عدداً من املسائل اإلجرائية يف إطار البند    
 ال ينتظر اإلدالء ببيانات، فيما عدا تلك اليت سيدىل هبا         و. احلاديـة عشرة وإقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة        

وسيتناول املؤمتر عقب ذلك    . وسيحيل املؤمتر بنود جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني حسب االقتضاء         . باسم اجملموعات 
 من املادة ٢ من جدول األعمال املؤقت وسينظر يف مشروع مقرر حول القضايا املتعلقة بالتعديالت يف إطار الفقرة    ٨البند  
ن يقّر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            مـن بروتوكول كيوتو، والذي يوصي بأ       ٥

وسيتّم ذلك يف اجللسة االفتتاحية بغية استكمال       ). FCCC/SBSTA/2005/4/Add.1(مشـروع مقـرر يف دورته األوىل        
ع األطراف يف جمموعـة مشـاريع املقـررات اليت يوصي مؤمتر األطراف بأن يقّرها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما             

 .ومن مث سُترفع اجللسة االفتتاحية).  أدناه٥انظر الفقرة (بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل 

 الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو   وسـيتّم بعد ذلك افتتاح       -٣
مبا ، ٢إىل عدٍد من املسائل اإلجرائية الواردة يف إطار البند  من جدول األعمال املؤقت، باإلضافة ١حيث سيتم تناول البند 

ال ينتظر اإلدالء ببيانات، فيما عدا تلك اليت سيدىل هبا باسم           و. يف ذلـك إقـرار جدول األعمال وتنظيم العمل        
له وسيحيل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بنوداً من جدول أعما. اجملموعات

 .وسُترفع اجللسة االفتتاحية بعد ذلك. إىل اهليئتني الفرعيتني حسب مقتضى احلال

الدورة الثالثة والعشرين لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية            وُيعـتزم عقد     -٤
 كانون  ٦،  ءرعيتان أعماهلما يوم الثالثا   وستختتم اهليئتان الف  . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨ يـوم االثـنني املوافـق        للتنفـيذ 
 حبث أكرب عدد ممكن من املسائل وحتيالن نتائج أعماهلما إىل مؤمتر األطراف أو مؤمتر     وستفرغان من . ديسمرب/األول

ولن يتسىن متديد الوقت املتاح لدوريت اهليئتني . األطـراف العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     
لبـنود اليت لن ُيفرغ من تناوهلا يف الدورتني، بسبب ازدحام جدول األعمال املتوقع لدورة مؤمتر األطراف                 وا. الفرعيـتني 

احلادية عشرة والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، سُتحال إىل الدورات                
 .لة إىل اهليئتني الفرعيتني أثناء األسبوع الثاين إال يف أضيق احلدودولن يتفرغ الرئيس للتشاور بشأن أي بنود حما. التالية

                                                      

مبـا أن الـدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                 )٣(
ولتسهيل رجوع  . األطـراف يف بروتوكول كيوتو سُتعقدان يف نفس الفترة، فإن هذا االستعراض العام يتناول كلتيهما              

طراف واملراقبني إىل املعلومات، يرد نص هذا االستعراض العام أيضاً يف شروح جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف      األ
 ).FCCC/KP/CMP/2005/1(العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل 
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 من جدول ٦ لتناول البند نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠يوم األربعاء املوافق  جلسة عامة  مؤمتر األطراف وسـيعقد    -٥
 عامةً أيضاً يوم     جلسةً مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        وسيعقد  . األعمال املؤقت 

 من جدول أعماله املؤقت واعتماد املقررات اليت أحاهلا إليه          ٣ ملناقشة البند    نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣٠األربعـاء املوافـق     
انظـر جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      (مؤمتـر األطـراف     

مث سيتناول مؤمتر األطراف العامل     ). FCCC/KP/CMP/2005/1 من الوثيقة    ٢٧-٢٥ والشـروح الـواردة يف الفقرات     
 .١١ و٧ و٥ و٤بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عدداً من البنود املدرجة يف جدول أعماله، كالبنود 

يف بروتوكول  جلسات مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف            وسُتعقد   -٦
وسيحضر هذه اجللسات الوزراء    . ديسمرب/ كانون األول  ٩ إىل   ٧كيوتو خالل جزء مشترك رفيع املستوى يف الفترة من          
وسُينظم اجلزء الرفيع املستوى على أساس أنه ستكون هناك قائمة          . ورؤسـاء الوفود اآلخرون الذي سيدلون ببيانات وطنية       

 يف ذلك األطراف يف كل من االتفاقية وبروتوكول كيوتو، أن يتكلم مرة واحدة              متكـلمني واحدة وسُيتاح لكل طرف، مبا      
وسيديل ببيانات رؤساء هيئات وبرامج األمم املتحدة       . )٤(فقـط ولـن تـتخذ أية مقررات خالل هذه اجللسات املشتركة           

 .ية وغري احلكوميةوالوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، باإلضافة إىل مندويب املنظمات احلكومية الدول

ديسمرب، مع عقد جلستني منفصلتني لكل      / كانون األول  ٩اجلمعة املوافق   وسيختتم اجلزء الرفيع املستوى يوم       -٧
مـن مؤمتـر األطـراف ومؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماد املقررات          

 .واالستنتاجات املنبثقة عن الدورتني احلاليتني

وسُتنظم الدورتان على حنو يراعي جدويل األعمال املوّسعني والوقت احملدود املتاح للجلسات واملراسم اإلضافية               -٨
املـزمع عقدها للجزء الرفيع املستوى من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                 

ررات مؤمتر األطراف من الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه          ويقتضي بروتوكول كيوتو والعديد من مق     . كيوتو
وقد ال يتسىن   . اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو اختاذ إجراءات كثرية حمددة، وقد يلزم إعطاء األولوية هلذه البنود               

 . األخرىإعطاء البنود اليت ال ُيزمع اختاذ إجراء بشأهنا يف مونتريال نفس الوقت املخصص للبنود 

 .وقد ُيتاح املزيد من التفاصيل عن تنظيم الدورتني يف إضافة هلذه الوثيقة -٩

  شروح جدول األعمال املؤقت-ثالثاً 

  افتتاح الدورة-١

سـيفتتح الـدورة احلاديـة عشرة ملؤمتر األطراف رئيس مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة معايل السيد غينيس                   -١٠
 .لصحة والبيئة األرجنتيينغونزاليس غارسيا، وزير ا

                                                      

 .FCCC/SBI/2003/8 من الوثيقة ٤٤الفقرة  )٤(
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  املسائل التنظيمية-٢

 انتخاب رئيس املؤمتر يف دورته احلادية عشرة )أ( 

سيدعو رئيس الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف إىل انتخاب معايل السيد ستيفان ديون، وزير البيئة الكندي، رئيساً                 -١١
ربية ودول أخرى السيد ديون، وفقاً لقاعدة التناوب يف         وقد رشحت جمموعة أوروبا الغ    . للـدورة احلادية عشرة للمؤمتر    

وسيضطلع أيضاً بدور رئيس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف           . منصب الرئيس بني اجملموعات اإلقليمية    
 .بروتوكول كيوتو

 حالة التصديق على االتفاقية )ب( 

 .على االتفاقيةسيعرض على املؤمتر تقرير عن حالة التصديق : خلفية -١٢

 .سُيدعى املؤمتر إىل اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة: اإلجراء -١٣

حالـة التصـديق عـلى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وعلى              
 مذكرة من األمانة. بروتوكول كيوتو امللحق هبا

 FCCC/CP/2005/INF.1 

FCCC/KP/CMP/2005/INF.1 

 عتماد النظام الداخليا )ج( 

قرر األطراف، يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي على النحو               : خلفـية  -١٤
 .٤٢ كما يف الدورات السابقة، باستثناء مشروع املادة FCCC/CP/1996/2الوارد يف الوثيقة 

لة تطبيق مشروع النظام الداخلي وأن يدعو رئيس الدورة      قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن يقرر مواص       : اإلجـراء  -١٥
 .احلادية عشرة للمؤمتر إىل إجراء مشاورات حملاولة التوصل إىل اعتماد النظام الداخلي

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

 إقرار جدول األعمال )د( 

التنفيذية جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف باالتفاق مع رئيس            أعدت األمينة   : خلفية -١٦
الـدورة العاشرة للمؤمتر، آخذة يف االعتبار اآلراء اليت أعربت عنها األطراف خالل الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية   

 .يت وردت من األطرافللتنفيذ وتلك اليت أعرب عنها أعضاء املكتب، وكذلك الطلبات ال

 .سيدعى مؤمتر األطراف إىل إقرار جدول األعمال املؤقت: اإلجراء -١٧

 FCCC/CP/2005/1  مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه
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 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )ه( 

اء الدورة الثانية والعشرين للهيئة     بطلـب من رئيس الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، ُشرع أثن         : خلفـية  -١٨
الفرعـية للتنفيذ يف إجراء مشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية بشأن تعيني أعضاء املكتب للدورة احلادية                

وستجرى مشاورات أخرى أثناء الدورة عند      . وسـيعد تقرير شفهي بشأن هذه املشاورات      . عشـرة لـلمؤمتر   
 والنظر بشكل فعال يف ترشيح سيدات لشغل املناصب         ٧-م أ /٣٦ املقرر   وتدعى األطراف إىل تذكُّر   . الضـرورة 

 .االنتخابية يف أية هيئة منشأة مبقتضى االتفاقية

سيدعى مؤمتر األطراف إىل انتخاب أعضاء مكتب الدورة احلادية عشرة للمؤمتر يف أسرع وقت ممكن               : اإلجراء -١٩
 .بعد االنتهاء من املشاورات

 صفة مراقبقبول املنظمات ب )و( 

سـتعرض على مؤمتر األطراف وثيقة تتضمن قائمة باملنظمات اليت تسعى لقبوهلا بصفة مراقب عقب               : خلفـية  -٢٠
 .استعراض املكتب لطلباهتا والنظر فيها

 .سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف قائمة املنظمات وقبوهلا بصفة مراقب: اإلجراء -٢١

 FCCC/CP/2005/2  مذكرة من األمانة. ة الدولية وغري احلكوميةاملنظمات احلكومي: قبول املراقبني
Add.1و 

 تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني )ز( 

سـيدعى مؤمتـر األطراف إىل املوافقة على تنظيم أعمال الدورة، مبا يف ذلك اجلدول الزمين املقترح                 : اإلجـراء  -٢٢
 ).املرفق األول أعاله و٩-١انظر الفقرات (للجلسات 

 FCCC/CP/2005/1  مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

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

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

 اد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطرافموعد ومكان انعق )ح( 

سيلزم اختاذ قرار يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف بشأن موعد ومكان انعقاد دورته الثانية عشرة                : خلفية -٢٣
وقد اتفق  . الـيت سُتعقد بالتزامن مع الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو               

وقد حثت اهليئة الفرعية للتنفيذ،     . نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٧-٦، وهي   ٢٠٠٦املؤمتر على مواعيد فترة الدورات الثانية لعام        
يف دورهتـا الثانية والعشرين، األطراف على تقدمي عروض الستضافة الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية                 

اع األطراف يف بروتوكول كيوتو، لكي يتسىن اعتماد مقرر مناسب هبذا الشأن أثناء       ملؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتم     
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ومل تتلق األمانة حىت وقت كتابة هذه الوثيقة أي عرض من أي دولة طرف ترغب               . الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف    
ضافة الدورة الثانية عشرة ملؤمتر ويف حال عدم ورود أي عرض الست      . يف استضـافة الـدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف        

األطـراف والـدورة الثانـية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، فإن هاتني الدورتني      
وسيكون رئيس الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف من جمموعة الدول األفريقية، عمالً بقاعدة             . سـتعقدان يف بون بأملانيا    

 . بني اجملموعات اإلقليميةالتناوب

 .قد يرغب مؤمتر األطراف يف دعوة الرئيس إىل إجراء مشاورات بشأن املسألة: جراءاإل -٢٤

 ٢٠١٠-٢٠٠٦اجلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية،  )ط( 

يف دورته احلادية   أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والعشرين، بأن يعتمد مؤمتر األطراف             : خلفـية  -٢٥
كما أوصت  . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ إىل   ٨يونيه ومن   / حزيران ١١مايو إىل   / أيار ٣١عشرة فتريت الدورات من     

اهليـئة بأن يوافق مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة على طلب من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لتأجيل                    
 . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ٣متر األطراف أربعة أسابيع، حبيث ُتعقد يف الفترة من الدورة الثالثة عشرة ملؤ

سيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد املواعيد اليت أوصت هبا اهليئة الفرعية للتنفيذ لفترة الدورات يف عام                : اإلجراء -٢٦
 . واملواعيد املعدلة للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف٢٠١٠

 اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ي( 

سيفحص املكتب وثائق التفويض املقدمة من األطراف يف االتفاقية ويقدم تقريره املتعلق بوثائق التفويض              : خلفية -٢٧
ق ، ومشروع املقرر املوصى به فيما يتعل٩-م أ/١٧وعمالً باملقرر  . إىل مؤمتـر األطـراف قبل اختتام الدورة بغية اعتماده         

مبؤمتـر األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، فإن وثائق التفويض الواردة من األطراف يف               
بـروتوكول كـيوتو تكـون صاحلة ملشاركة ممثليها يف دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                  

 بتقدمي تقرير واحد متعلق بوثائق التفويض إىل مؤمتر         األطـراف يف بـروتوكول كيوتو، ويكتفي مكتب مؤمتر األطراف         
 .األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وفقاً لإلجراءات املعمول هبا

سيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد التقرير املتعلق بوثائق تفويض ممثلي األطراف الذين حيضرون الدورة              : اإلجراء -٢٨
 .وسيسمح للممثلني باملشاركة مؤقتاً يف الدورة ريثما يتخذ هذا اإلجراء. احلادية عشرة للمؤمتر

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما-٣

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )أ( 

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب( 

متر األطراف إىل اإلحاطة علماً بتقريري اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية             سـيدعى مؤ   -٢٩
، والتقريرين الشفويني من رئيسي اهليئتني عن       ٢٠٠٥مايو  /للتنفـيذ عـن دورتيهما الثانية والعشرين، املعقودتني يف أيار         

 .دورتيهما الثالثة والعشرين
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لمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الثانية والعشرين،       تقرير اهليئة الفرعية ل   
 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ إىل ١٩املعقودة يف بون يف الفترة من 

 FCCC/SBSTA/2005/4 
Add.1و 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثانية والعشرين املعقودة يف بون يف الفترة             
 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ إىل ٢٠من 

 FCCC/SBI/2005/10 
Add.1و 

  استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية-٤

 اآللية املالية لالتفاقية  )أ( 

 انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشروحه للدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ               : خلفـية  -٣٠
)FCCC/SBI/2005/11.( 

ألطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه وتوصية مؤمتر             سيدعى مؤمتر ا   :اإلجـراء  -٣١
 .األطراف يف دورته احلادية عشرة باعتماد مشاريع مقررات أو استنتاجات

 FCCC/CP/2005/3  مذكرة من األمانة. تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف

 البالغات الوطنية )ب( 

 ات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةالبالغ `١` 

 انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة الثالـثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                  : خلفـية  -٣٢
)FCCC/SBI/2005/11 .( 

 للنظر فيه وتوصية مؤمتر األطراف سيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ         : اإلجـراء  -٣٣
 . يف دورته احلادية عشرة باعتماد مشاريع مقررات أو استنتاجات

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية `٢`

 فيذانظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة الثالـثة والعشرين للهيئة الفرعية للتن                 : خلفـية  -٣٤
)FCCC/SBI/2005/11.( 

سـيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد مشروع مقرر أحالته إليه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية                : اإلجـراء  -٣٥
تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، عند االقتضاء، من األطراف غري املدرجة يف املرفق              والعشرين بشأن   
 ). FCCC/SBI/2005/10.Add.1(األول باالتفاقية 
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 تطوير التكنولوجيات ونقلها )ج( 

انظـر جـدول األعمـال املؤقت وشروحه للدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية               : خلفـية  -٣٦
 ).FCCC/SBSTA/2005/5(والتكنولوجية 

الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه      سيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة           :اإلجـراء  -٣٧
 .وتوصية مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة باعتماد مشاريع مقررات أو استنتاجات

 بناء القدرات يف إطار االتفاقية )د( 

 انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة الثالـثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                 : خلفـية  -٣٨
)FCCC/SBI/2005/11.( 

 سيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه وتوصية مؤمتر األطراف         : اإلجـراء  -٣٩
 . باعتماد مشاريع مقررات أو استنتاجاتيف دورته احلادية عشرة

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني   )ه( 

 )١٠-م أ/١املقرر (امج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة تنفيذ برن `١` 

انظـر جـدول األعمـال املؤقت وشروحه للدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية               : خلفـية  -٤٠
 الفرعية  وجـدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة الثالثة والعشرين للهيئة        ) FCCC/SBSTA/2005/5(والتكنولوجـية   

 ).FCCC/SBI/2005/11(للتنفيذ 

سيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية             : اإلجـراء  -٤١
واهليـئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه، وتوصية مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة باعتماد مشاريع مقررات أو                 

، ١٠-م أ/١ من املقرر ٢٣ناول اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وفقاً للفقرة     وسـتت . اسـتنتاجات 
 املسـائل املـتعلقة بـربنامج عمـل اهليـئة املـنظم عـلى مدى مخس سنوات بشأن اجلوانب العلمية والتقنية                     

د ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف      وق.  االقتصادية آلثار تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيُّف معه         -واالجتماعـية   
 .تناول املسائل املتعلقة باجتماعات وحلقات عمل اخلرباء

 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً `٢` 

 انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة الثالـثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                 : خلفـية  -٤٢
)FCCC/SBI/2005/11.( 
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ر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه وتوصية مؤمتر األطراف         سيدعى مؤمت : اإلجـراء  -٤٣
كما سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد مشروع مقرر   . يف دورتـه احلادية عشرة باعتماد مشاريع مقررات أو استنتاجات         

مزيد من اإلرشادات لتشغيل الصندوق اخلاص      شأن تقدمي   أحالته إليه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والعشرين ب         
 ).FCCC/SBI/2005/10.Add.1(بأقل البلدان منواً 

  من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢ االستعراض الثاين ملدى كفاية أحكام الفقرة -٥

 فقرتني الفرعيتني  من االتفاقية على إجراء استعراض ثان ملدى كفاية أحكام ال         ) د(٢-٤تـنص املـادة     : خلفـية  -٤٤
واتضح يف الدورة الرابعة ملؤمتر     . ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١ يف موعد أقصاه     ٤ من املادة    ٢مـن الفقرة    ) ب(و) أ(

وأثناء النظر يف جدول    . )٥(بشأن هذه املسألة  " تعذر التوصل إىل اتفاق على أية استنتاجات أو مقررات        "األطـراف أنـه     
 والصني تعديل بند جدول األعمال هذا حبيث        ٧٧مسة ملؤمتر األطراف، اقترحت جمموعة ال         األعمـال املؤقت للدورة اخلا    

".  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٢من الفقرة   ) ب(و) أ(استعراض مدى كفاية تنفيذ أحكام الفقرتني الفرعيتني        : "يصبح كاآليت 
ول أعمال الدورة، باستثناء هذا البند الذي ظل        ومل يـتم التوصـل إىل اتفاق بشأن هذا االقتراح، ومن مث أقر املؤمتر جد              

وأدرج البند يف كل دورة الحقة من دورات مؤمتر األطراف يف جدول األعمال املؤقت مشفوعاً حباشية تعكس                 . معلقـاً 
 والصني يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، وأقر املؤمتر جدول األعمال املؤقت            ٧٧الـتعديل الـذي اقترحته جمموعة ال          

 .باستثناء هذا البند الذي ظل معلقاً، وأجرى الرئيس مشاورات بشأن املوضوع وقدم تقريراً بشأهنا يف اجللسة الالحقة

قد يرغب مؤمتر األطراف يف دعوة الرئيس إىل إجراء مشاورات غري رمسية هبدف الوصول إىل نتيجة                : اإلجـراء  -٤٥
 .هبذا الشأن أثناء الدورة

 الُنهج الالزمة حلفز العمل: ة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية خفض االنبعاثات الناجت-٦

، من األمانة إدراج هذا     ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٨طلبت حكومة بابوا غينيا اجلديدة، يف رسالتها املؤرخة         : خلفـية  -٤٦
ات رمسية تؤيد إدراج هذا     وحىت وقت كتابة هذه الوثيقة متّ استالم بيان       . البـند يف جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف       

البـند وذلـك من حكومات بوليفيا ومجهورية أفريقيا الوسطى واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية الكونغو الدميقراطية               
 .وشيلي وكوستاريكا والكونغو ونيكاراغوا

 .سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا البند وحتديد اإلجراء املناسب بشأنه: اإلجراء -٤٧

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-٧

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

 انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة الثالـثة والعشـرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                   : خلفـية  -٤٨
)FCCC/SBI/2005/11(. 

                                                      

 .FCCC/CP/1998/16 من الوثيقة ٦٤انظر الفقرة  )٥(
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بند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه وتوصية مؤمتر األطراف    سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا ال      : اإلجـراء  -٤٩
 .يف دورته احلادية عشرة باعتماد مشاريع مقررات أو استنتاجات بشأنه

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب( 

بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر     أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والعشرين، مبشروع مقرر           : خلفية -٥٠
ويتضمن مشروع مقرر مؤمتر األطراف مشروع مقرر يعرض على مؤمتر األطراف           . األطـراف يف دورتـه احلادية عشرة      

 .)FCCC/SBI/2005/10/Add.1(العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من أجل اعتماده 

 .  أعاله٥٠ماد مشروع املقرر املشار إليه يف الفقرة سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعت: اإلجراء -٥١

 الصلة املؤسسية بني أمانة االتفاقية واألمم املتحدة )ج( 

 انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة الثالـثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                  : خلفـية  -٥٢
)FCCC/SBI/2005/11(. 

الة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه وتوصية مؤمتر األطراف      سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إح    : اإلجـراء  -٥٣
 .يف دورته احلادية عشرة باعتماد مشاريع مقررات أو استنتاجات بشأنه

  االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة )د( 

اجات بشأن هذه املسألة ليعتمدها أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والعشرين، مبشاريع استنت : خلفية -٥٤
 .)FCCC/SBI/2005/10/Add.1(مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة 

 . أعاله٥٤سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد مشاريع االستنتاجات املوصى هبا املذكورة يف الفقرة : اإلجراء -٥٥

 اإلجراء اخلاص بتعيني أمني تنفيذي  )ه( 

يس مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة، بأنه تلقى آراء من الوفود واجملموعات وبأن املكتب قد نظر                أبلغ الرئ : خلفية -٥٦
والحظ أنه سيلزم إجراء املزيد من املشاورات قبل التوصل إىل استنتاجات هبذا الشأن وأنه سيواصل مشاوراته مع                 . يف املسألة 

 . هبذا الشأن إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطرافاملكتب يف الفترة الفاصلة بني الدورتني ويقدم تقريراً

قد يرغب مؤمتر األطراف، بعد اإلطالع على تقرير الرئيس، يف دعوته إىل إجراء املزيد من املشاورات       : اإلجـراء  -٥٧
 .ةبشأن اإلجراء وتقدمي تقرير عن نتائج مشاوراته إىل مؤمتر األطراف بغية البّت يف هذه املسألة أثناء الدور

  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف-٨
ميكن تناول أي مسائل متعلقة باالتفاقية حتيلها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر            يف إطـار هذا البند    : خلفـية  -٥٨

ل دورتيهما  األطراف، مبا يف ذلك مشاريع املقررات واالستنتاجات اليت تكون اهليئتان الفرعيتان قد وضعتاها خال             
 .الثانية والعشرين والثالثة والعشرين
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سـُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد مشاريع املقررات أو االستنتاجات املتصلة باالتفاقية واليت تكون              : اإلجـراء  -٥٩
 والعشرين والثالثة   اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية أو اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أحالتاها يف دورتيهما الثانية               

  من االتفاقية   ٤ من املادة    ٦املرونة جتاه كرواتيا مبقتضى الفقرة      والعشـرين، والـيت ستشـمل مشروع مقرر بشأن          
)FCCC/SBI/2005/10/Add.1(       ــتعلقة باالتفاقــية ــياجات البحــث امل ــرار بشــأن احت ــروع ق  ومش
)FCCC/SBSTA/2005/4/Add.1( .      اعتماد مشروع مقرر بشأن املسائل املتصلة       وسـُيدعى مؤمتـر األطراف أيضاً إىل 

 من بروتوكول كيوتو، والذي يتضمن مشروع مقرر ليعتمده مؤمتر األطراف           ٥ من املادة    ٢بالـتعديالت يف إطار الفقرة      
وسُيتخذ هذا  . )FCCC/SBSTA/2005/4/Add.1(العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل           

اجللسـة االفتتاحية بغية استكمال جمموعة مشاريع املقررات اليت يوصي مؤمتر األطراف باعتمادها يف الدورة       اإلجـراء يف    
 .األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  )٦( اجلزء الرفيع املستوى-٩

جلسات مشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر سـيديل الـوزراء ورؤساء الوفود اآلخرون ببياناهتم الوطنية يف          -٦٠
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أثناء اجلزء الرفيع املستوى الذي سُيعقد يف الفترة                

وسُتعمم النصوص الكاملة للبيانات الرمسية إذا متّ توفري نسخ كافية       . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٩ إىل   ٧مـن   
 . سري الدورةمنها لألمانة أثناء

واملدة املوصى  . ونظراً لعدد األطراف والوقت احملدود املتاح للبيانات، سيكون من الضروري حتديد مدة كل بيان              -٦١
وُيشجع األطراف بقوة على اإلدالء ببيانات باسم اجملموعات، حبيث ال يتكلم أعضاء اجملموعة . هبـا هـي ثـالث دقائق     

 .هذه البياناتاآلخرون، وسُيتاح وقٌت إضايف ملثل 

. )٧(٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧سبتمرب إىل يوم االثنني     / أيلول ٣٠وسُتفتح قائمة املتكلمني ابتداًء من يوم اجلمعة         -٦٢
 . )٨(وقد أرسلت املعلومات املتعلقة بقائمة املتكلمني إىل األطراف يف إطار إشعار يتضمن استمارة التسجيل

مات عن اجلزء الرفيع املستوى يف إضافة هلذه الوثيقة، بعد أن ينظر فيها املكتب واحلكومة               وقد ُيتاح املزيد من املعلو     -٦٣
 . كما سُتتاح معلومات عن مشاركة رؤساء هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة يف اجلزء الرفيع املستوى. املضيفة

                                                      

سـيعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو جزءاً               )٦(
ولتسهيل الرجوع إىل املعلومات، مت تكرار هذا الفرع يف شروح جدول األعمال املؤقت للدورة              . مشتركاً رفيع املستوى  

 ).FCCC/KP/CMP/2005/1(راف يف بروتوكول كيوتو األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األط
ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه القائمة إىل مكتب أمني املؤمتر لدى أمانة اتفاقية األمم املتحدة    )٧(

أو ) 8151999 228 49+(أو الفاكس ) 1520/1426 815 228 49+(اإلطارية بشأن تغري املناخ وذلك بواسطة اهلاتف 
 ).secretariat@unfccc.int (الربيد اإللكتروين

ميكـن أيضـاً اإلطالع على اإلشعار عرب موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على                  )٨(
 .http://unfccc.int/parties_and_observers/notifications/items/3153.php: اإلنترنت
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  بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز مراقب-١٠

. ظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل إلقاء كلمات أمام مؤمتر األطراف           سـُيدعى ممـثلو املـن      -٦٤
 .وسيجري تعميم معلومات إضافية هبذا الشأن

  مسائل أخرى-١١

 . سيجري تناول أية مسائل أخرى ُيوّجه إليها اهتمام مؤمتر األطراف يف إطار هذا البند -٦٥

  اختتام الدورة-١٢

  مؤمتر األطراف عن دورته احلادية عشرةاعتماد تقرير )أ( 

 .سيتم إعداد مشروع تقرير عن أعمال الدورة لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف هناية دورته: خلفية -٦٦

سـُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد مشروع التقرير وتفويض املقرر باستكمال التقرير عقب الدورة              : اإلجـراء  -٦٧
 .ن األمانةبتوجيه من الرئيس ومبساعدة م

 اختتام الدورة )ب( 

 .سيعلن الرئيس اختتام الدورة -٦٨
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age  15
 املرفق األول

 عرض أويل لفترة الدورة
 السبت

 ديسمرب / كانون األول٣
 اجلمعة

 ديسمرب / كانون األول٢
 اخلميس

 ديسمرب / كانون األول١
 األربعاء

 نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠
 الثالثاء

 نوفمرب / تشرين الثاين٢٩
  االثنني

 نوفمرب / تشرين الثاين٢٨
 حفل ترحيب     

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 

لفرعية والتكنولوجية واهليئة ا
 للتنفيذ

 اجلمعة 
 ديسمرب / كانون األول٩

 اخلميس
 ديسمرب / كانون األول٨

 األربعاء
 ديسمرب / كانون األول٧

 الثالثاء
 ديسمرب / كانون األول٦

 االثنني 
 ديسمرب / كانون األول٥

  
 

اعـتماد املقررات واالستنتاجات من ِقَبل      
 مؤمتر األطراف 

متر اختـتام الـدورة احلاديـة عشـرة ملؤ        
 :األطراف

 اختتام الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف
اعـتماد املقررات واالستنتاجات من قبل      
مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع       

 األطراف يف بروتوكول كيوتو
اختتام الدورة األوىل ملؤمتر األطراف بوصفه      

 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

  
 

 

 
 

 
 
 
الثة والعشرين اختتام الدورة الث

 للهيئتني الفرعيتني

 
 
 
 
 
 
 

اجللسة العامة ملؤمتر 
 األطراف

الدورة الثالثة والعشرون 
للهيئة الفرعية للمشورة 

ية والتكنولوجية واهليئةالعلم
 الفرعية للتنفيذ 

األفرقة غري 
 الرمسية 

 
حيدد املوعد 

 الحقاً

افتتاح اجلزء الرفيع 
 املستوى

اجلزء الرفيع املستوى ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

البيانات 
 الوطنية

اجللسة العامة ملؤمتر 
األطراف العامل بوصفه
اجتماع األطراف يف 
 بروتوكول كيوتو

الدورة الثالثة والعشرون
 للهيئتني الفرعيتني

  ُيحدد املوعد الحقاً-األفرقة غري الرمسية 

 البيانات الوطنية
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 املرفق الثاين

 الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

 الوثائق املعدة للدورة

 FCCC/CP/2005/1  مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/CP/2005/2  مذكرة من األمانة. احلكوميةاملنظمات احلكومية الدولية وغري : قبول املراقبني
Add.1 و

 FCCC/CP/2005/3  مذكرة من األمانة. تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف

حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول           
 مذكرة من األمانة. كيوتو امللحق هبا

 FCCC/CP/2004/INF.1
FCCC/KP/CMP/2005/INF.1 

 الوثائق األخرى املعروضة على الدورة

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

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الثانية والعشرين          
 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ إىل ١٩املعقودة يف بون يف الفترة من 

 FCCC/SBSTA/2005/4 
Add.1 و

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

تقريـر اهليـئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثانية والعشرين املعقودة يف بون يف              
 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ إىل ٢٠الفترة من 

 FCCC/SBI/2005/10 
Add.1 و

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

- - - - - 


