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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

                 وسلمت بالتحديات    .  ) ١ (                                                             ذ، يف دورهتا العشرين، الوضع العام لتنظيم عملية االتفاقية                                       استعرضت اهليئة الفرعية للتنفي    - ١
                                                                                                                       الناشـئة عن العدد الكبري من البنود املعروضة على نظر اهليئتني الفرعيتني، وال سيما من حيث وضع جداول أعمال عملية                

                                           نظرها يف تنظيم فترات الدورات املقبلة                                          واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة      .                                           والضـغط الذي تتعرض لـه الوفود الصغرية      
                                                                                                                         بغـية ضمان إمكانية اضطالع هيئات االتفاقية بعملها بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية ضمن الوقت املتاح يف كل                   

                                      وطلبت إىل األمانة عقد حلقة عمل بشأن       .                                                                         دورة، مع ضمان األخذ بنهج متماسك ومتجاوب يف معاجلة القضايا املطروحة          
                                                                                                                      لعملية احلكومية الدولية بالتزامن مع الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، كما طلبت إليها إعداد ورقة                     تنظـيم ا  

  . ) ٢ (                                                                        معلومات أساسية تراعي فيها اخلربة ذات الصلة يف العمليات األخرى املتعددة األطراف

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ-باء 

                                                                                                    رغـب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف النظر يف اقتراحات التحسني اليت جرى حبثها يف حلقة العمل ويرد                        قـد ت   - ٢
   .                                                                                                 ذكرها يف هذه املذكرة، وذلك يف سياق املداوالت اجلارية للهيئة الفرعية بشأن تنظيم العملية احلكومية الدولية

  األعمال-     ً ثانيا  

            وترأسها      ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ١١      يف   ُ                                                   ُعقـدت حلقـة العمـل يف بويـنس آيرس باألرجنتني           - ٣
                                                                        وكان غرضها إتاحة فرصة للمشاركني لتبادل اآلراء بشكل غري رمسي وتقدمي              ).       أملانيا (                       السـيد كارسـنت ساخ      

  .                                                اقتراحات بإجراء حتسينات يف العملية احلكومية الدولية

    َ      َهنتر، -                               َ       لفرعية للتنفيذ، والسيدة يوك فالَر                                      َ                                        ويف افتـتاح احللقـة، ألقت السيدة دانَيال ستويتشيفا، رئيسة اهليئة ا            - ٤
                                                                               ونوهت رئيسة اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل             .                                   األمينة التنفيذية، خطابني ترحيبيني   

                                            بالتزامن مع الدورة احلادية عشرة ملؤمتر           ٢٠٠٥                                      ُ                       بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو سُتعقد يف عام           
                                    وأشارت إىل جتربتها الشخصية بوصفها       .                                                               فهذا إذن وقت مناسب للنظر يف جممل أداء العملية التفاوضية           .   اف    األطر

ِ َ                   فاتساع نطاق جداول األعمال وِكَبر عدد االجتماعات   .                                                 الرئيسة، فأكدت أن هذه العملية قد بلغت مرحلة حرجة                           
     َّ             ومن مثَّ، فهي حتث      .                     حملدود املتاح للدورات                                                                         قد جعال من الصعوبة بشكل متزايد إدارة املفاوضة بكفاءة يف الوقت ا           
                                          وقالت األمينة التنفيذية إهنا متفقة مع رئيسة   .                                                           املشاركني على أن يتقدموا باقتراحات عملية من شأهنا حتسني العملية

                 وقد باتت املسائل  .                                                                                     اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن العملية تواجه مشكلة خطرية يلزم معاجلتها على سبيل االستعجال
      وأكدت   .                                                                                   ً     ً                         املتصلة بالعملية متزايدة الصعوبة على مر السنني، وبلغت اآلن نقطة أصبحت فيها تؤثر تأثرياً خطرياً يف اجلوهر                 

                                                             َُ  َّ                                                        األمينة التنفيذية ضرورة ضمان أن تتوىل األطراف حتريك العملية وأن َتُنمَّ هذه العملية عن احتياجات األطراف، وأعربت                 
  .                          ُ َّ      ً                      مل إشارة واضحة بضرورة أن ُيتَّخذ حاالً إجراء حمدد يف هذا الشأن                              عن أملها يف أن تصدر عن حلقة الع

  : ) ٣ (                                                         أما بقية حلقة العمل فكانت مقسمة إىل اجلزأين األساسيني التاليني - ٥
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                            مضموهنا وتوقيتها واعتمادها-             جداول األعمال   ) أ ( 

  .                  عمل واهليئات املنشأة                                               دورات مؤمتر األطراف واهليئتني الفرعيتني، وحلقات ال-                العناصر األساسية   ) ب ( 

                                                                    وتلت ذلك مالحظات أدىل هبا ثالثة معلقني دعاهم الرئيس إىل ذلك، مث              .                   ً               وعرض رئيس احللقة كالً من جزأيها      - ٦
         والسيدة   )     الصني (                                                               وأدىل مبالحظات أولية على اجلزء األول كل من السيد غاو فنغ              .                                    دارت مناقشـة فـيما بني املشاركني      

ِ                          معهد الدراسات اإلمنائية جبامعة َسِسكس يف اململكة املتحدة        (                   فـرحانه يامني              والسـيدة   )         فنلـندا  ( ُ             أُويت بـرغال      َ      وأدىل    ).                             
َ            وهاَورد بامزي     )      املغرب (                                                                                    مبالحظـات أولـية على اجلزء الثاين من جدول األعمال كل من السادة طه بالفريج                    )         أستراليا (   

                                           حظات بصفتهم الشخصية كخرباء ال نيابة عن                       وأدىل حماضرون مبال     ).                                      الشراكة الدولية املعنية بتغري املناخ     (               وتـوم جاكوب    
  .                                وترد املناقشة موجزة يف الفرع أدناه  .     ُ                                واخُتتمت حلقة العمل خبالصة قدمها الرئيس  .                          حكوماهتم أو منظماهتم األعضاء

  موجز املناقشات-     ً ثالثا  

  شواغل عامة طرحها املشاركون-ألف 

                                   ً       ً        ه، بينما أحرزت عملية االتفاقية تقدماً ملحوظاً                                                             اتفق املشاركون يف مداخالهتم طوال حلقة العمل على أن         - ٧
                                         وأشار كثري من املشاركني إىل اتساع نطاق جداول   .                                                      عرب السنوات، فإن فعاليتها وكفاءهتا قد تعرضا لضغط متزايد

ِ َ                                                                               ً                             األعمال وِكَبر عدد األنشطة، سواء يف إطار العملية الرمسية أو خارجه، فأكدوا أن الوفود تتحمل أعباًء أكثر من                           
                                                                                                 وبالتحديد، أكد مشاركون كثريون أن كثرة أفرقة االتصال واملشاورات غري الرمسية نامجة عن جتزئة بنود            .    تها   طاق

يَّنوا أن املوارد آخذة يف االستنفاد، كما أن الوقت غري كاٍف لبحث املسائل بتعمق               .               جـدول األعمال   ٍ                                  وَب      ً  ونظراً   .  َ  َّ                                                 
                                                                     لبلدان الصغرية والبلدان النامية بوجه خاص غري قادرة على اإلعداد                                                                     لتزايد الضغط على املوارد املالية والبشرية، فإن وفود ا        

                          ً      ً                   ولوحظ أن هلذه التطورات أثراً سلبياً على شفافية          .                 ً     ً                                          لالجـتماعات إعـداداً فعاالً وعلى ضمان مستوى املشاركة املنشود         
             وشدد مشاركون   .   نة                                                                                                     العملـية والقـدرة عـلى إدارهتا، وأنه بات من املستحيل حتمل عبء العمل يف ظل الترتيبات الراه                

   .                                                                                             ً كثريون على إحلاحية إعادة النظر يف جممل أداء العملية، ووضع خيارات إلجراء حتسينات حيثما كان ذلك جمدياً

  مضموهنا وتوقيتها واعتمادها- جداول األعمال -باء 

          واقترحت  ) ٤ (  يةَ  َّ                                                                               َوجَّه رئيس حلقة العمل األنظار إىل عدد من املسائل املطروحة يف وثيقة املعلومات األساس      - ٨
  :                                                                                       على املشاركني مناقشة إمكانية اتباع هنوج بديلة يف اجملاالت التالية أو إمكانية إجراء تعديالت فيها

                          هيكل جداول األعمال ومضموهنا  ) أ ( 

                                                تواتر النظر يف بنود جداول األعمال ويف برنامج العمل  ) ب ( 

َ  َّ              ل، ال سيما البنود املَرجَّأ النظر فيها                                               النهوج الواجب اتباعها يف معاجلة البنود املثرية للجد  ) ج (                     .  

                                        ، أكد املشاركون ضرورة العودة إىل حبث                                   هيكل جداول األعمال ومضموهنا                            وفـيما يـتعلق مبوضوع       - ٩
  :                             جداول األعمال، وذلك هبدف ما يلي
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                               التقليل من تعقيدها وازدواجيتها  ) أ ( 

  .                                        تناول احلصائل العملية بقدر أكرب من التركيز  ) ب ( 

                                                          ً                                     اركون بأن هيكل جداول األعمال الراهنة ومضموهنا يستجيبان عموماً ألحكام االتفاقية وبروتوكول                      أقـر املش   -  ١٠
                                                                                              ً          كـيوتو، وللمقررات السابقة ملؤمتر األطراف، إال أهنم رأوا أن هياكل جداول األعمال يصعب على القادمني حديثاً وعلى    

                                         وعلى وجه اخلصوص، فإن جداول األعمال الراهنة   .  ً      ً اً وافياً                                    ً                      اجلهـات اخلارجية فهمها، وأهنا ال تتيح جماالً لبحث البنود حبث      
                                           كما أدىل مشاركون بتعليقات بشأن ما إذا         .                                                                           تسـهم يف جتـزئة املسائل ويف تكاثر أفرقة االتصال واملشاورات غري الرمسية            

     تاحة                                                                                                            كانت بنود جداول األعمال ذات صلة باملوضوع وبشأن استصواب وضع جداول أعمال ذات صلة باملوضوع بغية إ                
                            ً                                     والحظ مشاركون كثريون أنه، نظراً للهيكل الراهن جلداول األعمال،           .                                                 مـزيد من الوقت للتركيز على احلصائل العملية       

  .                                                                                       فثمة خطر تشتيت املوارد املالية والبشرية الشحيحة، األمر الذي سيفضي إىل نتائج سطحية وغري فعالة

                                                       بإعادة تنظيمها حول جمموعات قائمة على مسائل أو                                                              واقـترح بعض املشاركني إمكانية ترشيد جداول األعمال        -  ١١
                وأقر املشاركون،    .                                              أو باجلمع بني بنود معينة من جداول األعمال        /                                                  جماالت عمل مواضيعية، وليس على مواد معاهدات، و       

      طراف،                                                                          ُ                                          لـدى مناقشتهم املقترحات املقدمة، بأن أي جتميع بني البنود أو تكتيل هلا سيلزم أن ُتراعى فيه خمتلف مصاحل األ                   
  :                                                                                  واقترح مشاركون أن تشمل املعايري اليت ميكن تطبيقها يف ترتيب األولويات ما يلي              .                                     وبأنه سيلزم األخذ بالتغريات بعناية    

ِ                                                                        ُ   ً                       البنود القائمة على نص ملِزم يف االتفاقية أو الربوتوكول أو غري ذلك من األسباب الوجيهة، حبيث ال ميكن املضي قُدماً يف                                              
                                                                  ً            ود اليت ستعمل على حتسني اإلجراءات اليت ستتخذها األطراف أو اليت ستنجز جزءاً من عملية                                العملـية دون ذلـك؛ والبن     

        ً                                                                                                                  أطـول أجـالً؛ والبنود اليت تقدم معلومات مثرية لالهتمام لكنها ال تفضي إىل اختاذ إجراءات فورية؛ والبنود اليت ليست                    
                                       اركون على أنه سيكون من الصعب وضع معايري                        وعالوة على ذلك، اتفق املش  .                                       ضـرورية من أجل إحراز تقدم يف العملية   

                                                                       غري أهنم الحظوا أن إجراء تعديالت معينة يف عملية وضع جداول األعمال هو أمر ممكن   .                                لترتيـب البنود حسب أولوياهتا    
  .                                                                                      يف إطار الوالية املسندة إىل األمينة التنفيذية بوضع جداول أعمال مؤمتر األطراف واهليئتني الفرعيتني

    َّ                       ، علَّق بعض املشاركني بأن                                                         تواتر النظر يف بنود جداول األعمال وبرنامج العمل                    تعلق مبوضوع           وفيما ي  -  ١٢
                  ، إال أهنا ال تستدعي  "                من اجلميل معرفتها "                                        ً                          جداول األعمال الراهنة تتضمن يف الغالب عدداً من البنود املفيدة أو اليت 

                 متنع العملية من     "        الدائمة "               جداول األعمال                                     وحذر بعض املشاركني من أن بنود         .                 ً                  الـنظر فيها سنوياً أو كل سنتني      
      وأشار   .                                                     ً      ً                                               معاجلـة املسـائل اجلديـدة واملستجدة معاجلة مرنة وال تتيح وقتاً كافياً ملناقشة املسائل مناقشة متعمقة                

                                                                     ُ                 ً                         مشـاركون عديدون إىل املمارسة املتبعة يف هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة، حيث ُتبحث البنود دورياً أو يف                  
   َّ                                                                                        وبيَّنوا أن هذا النهج قد يساعد على ترشيد جداول األعمال وتبسيطها وينبغي النظر فيه                .               تعددة السنوات                بـرامج عمل م   

                                                                                                  ويف الوقت ذاته، أعرب بعض املشاركني عن قلقهم من أن التفاوض واالتفاق على برنامج عمل متعدد                 .                  مبزيد من التفصيل  
   .                                              راء خمتلفة فيما يتعلق بأولوية املسائل وإحلاحيتها                      ً                              السنوات سيستغرقان وقتاً، حيث إنه قد تكون لدى األطراف آ

                ُ                                                                                      ويف هذا الصدد، اقُترح أن يتم، كخطوة أوىل، استعراض جدويل أعمال اهليئتني الفرعيتني وحتديد البنود                -  ١٣
                                                    ً            ونوه بعض املشاركني بأن النظر يف البنود يف دورات أطول أجالً             .                        ً                       اليت ال ميكن حبثها إال سنوياً، وليس كل سنتني        

ـ                                 ً                                                                       ن يقلل من أمهيتها بل سيتيح مزيداً من الوقت بني الدورات لوضع املقررات موضع التنفيذ وإحراز تقدم بشأن          ل
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  ُ                                                         وسُيزيد هذا من فرص تناول البنود يف الدورات مبزيد من التمحيص،    ).    ً                        مثالً من خالل عمل أفرقة اخلرباء (       املسائل 
  .    ُ                              مما سُيزيد من فرص حتقيق نتائج جوهرية

                             ، أعرب مشاركون عديدون عن                                                              النهوج اليت ميكن اتباعها يف معاجلة البنود املثرية للجدل                  مبسألة                 وفـيما يتعلق   -  ١٤
                ً             ونوهوا بأنه كثرياً ما تطول       .                                                                                              قلقهـم إزاء تـأزم األوضـاع بشـأن بنود جداول األعمال والبنود اليت أرجئ النظر فيها                

ِ        َتحِرف أنظا   "            مسائل صغرية  "                                          املفاوضـات بال ضرورة، وأن اخلالفات على           .                                          ر األطراف عن اهلدف املتوخى من االتفاقية      َ  
                              ً                                                                                         كمـا الحظ مشاركون أنه ميكن مستقبالً تفادي إرجاء النظر يف مزيد من البنود، وذلك بتطبيق مشروع النظام الداخلي                   

  ن                                   ً                                      ويف الوقت ذاته، اتفق املشاركون عموماً على أنه ال يوجد حل حمدد بشأ              .       منه   ١٦    و   ١٠      ً      ً                      تطبيقاً دقيقاً، ال سيما املادتان      
                       وأكد عدد من املشاركني      .                                                                                                 مسألة إرجاء النظر يف بنود معينة، وعلى أن من الصعب فرض حدود زمنية على إبقائها معلقة               

         بيد أنه    .                                                                                                                      أن اجلدل بشأن البنود اليت يتم إبقاؤها معلقة ينم عن اختالفات حقيقية يف الرأي فيما بني األطراف يلزم تسويتها                  
  .                                                            ً     ً تظل بشكل مستمر دون البت فيها ال تكون هناك فرص كبرية لبحثها حبثاً جاداً              ً                مت التنويه أيضاً بأن البنود اليت 

                                دورات مؤمتر األطراف واهليئتني     -                       العناصـر األساسية     -       جـيم   
                                      الفرعيتني، وحلقات العمل واهليئات املنشأة

  : ) ٥ (                                         ً                                 طلب رئيس احللقة إىل املشاركني أن يناقشوا عدداً من املسائل املتصلة باجملاالت التالية -  ١٥

                                                                                      فعالية وكفاءة العناصر األساسية لالتفاقية، وفعالية وكفاءة الترتيبات املتخذة أثناء الدورات  ) أ ( 

                                                     تواتر دورات هيئات االتفاقية وفترات انعقاد هذه الدورات  ) ب ( 

  .                                               هيكل األجزاء رفيعة املستوى واملشاركة الوزارية فيها  ) ج ( 

                        ، تناول املشاركون مسألة                                 الترتيبات املتخذة أثناء الدورات                                     فعالية وكفاءة العناصر األساسية و             فبشـأن    -  ١٦
             ففيما يتعلق    .                                                                                                        مـا إذا كان التنظيم الراهن ملختلف العناصر وتقسيم العمل بينها هي أنسب طريقة لتنظيم العملية               

     سائل                                                                     ً      ً                                  بتنظـيم دورات مؤمتر األطراف، نوه مشاركون بأن تكوينها الراهن ال يوفر حيزاً كافياً للتمعن يف مجيع امل                 
ِ َ                  وعلى األخص، ذكر بعض املشاركني أن ِكَبر عدد املشاورات   .          ً       ً                              وحبثها حبثاً متعمقاً يف أية دورة معينة من الدورات                               

  .                                  ً                                                                              غـري الرمسية وأفرقة االتصال، اليت كثرياً ما جتري متوازية، جيعل من الصعب املشاركة يف العملية مشاركة فعالة                 
                                     ً    ً         واقترح أحد املشاركني أن يتم الفصل زمنياً فصالً          .              وفعاليتهما      ُ                                           كمـا طُرحت أسئلة بشأن دور اهليئتني الفرعيتني       

  .                                                                 الفنية من جهة واملسائل املتصلة بوضع السياسات وتنفيذها من اجلهة األخرى /                              أوضح بني النظر يف املسائل العلمية

                 جلنة كهذه أن تعاجل         فبإمكان   .    ُ                                                                  واقُترح إنشاء جلنة منفصلة ملعاجلة املسائل املتصلة بالعملية واملسائل اإلدارية -  ١٧
                                                                                                                 املسـائل املتصلة بالعملية هبدف تسوية املسائل املثرية للجدل واقتراح حلول بشأهنا على مؤمتر األطراف، مما يتيح                 

  .    ً                                      وقتاً أثناء الدورات إلجراء املفاوضات اجلوهرية

َ                                              ُتستخَدم بشكل متزايد ملتابعة املسائل اليت تتع                   حلقات العمل                         والحظ بعض املشاركني أن      -  ١٨                ذر تسويتها يف    ُ    
                                                            ً    ُ        وأقر املشاركون بأن حلقات العمل توفر حمافل مفيدة للمناقشة وكثرياً ما ُتساعد   .                            إطار عملية التفاوض غري الرمسي
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                 ُ   ً                            ً     ً        ً                                                          عـلى حتـريك املسائل قُدماً، إال أهنم الحظوا أهنا تشكل أيضاً عبئاً متزايداً على املوارد املالية والبشرية للبلدان                   
ِ     يوِجد            أفرقة اخلرباء                      وكذلك، فإن ازدياد عدد   .                                 مشاركة تلك األطراف مشاركة فعالة                         النامية، مما يزيد من صعوبة    

                                                                                                                    حاجة متنامية إىل موارد إضافية لدى البلدان النامية األطراف بوجه خاص، الفتقار هذه البلدان إىل ما يكفي من                  
  .                                    اخلرباء لضمان متثيل متوازن يف هذه األفرقة

                                        فعلى الرغم مما للمراقبني من أمهية يف معاجلة    .                     يف عملية تغري املناخ         اقبني     املر                            كما ناقش املشاركون اخنراط      -  ١٩
                        ً     وجادل املشاركون بأنه كثرياً      .                     ً      ً                                                         تغري املناخ بوصفه حتدياً عاملياً، فإن األطراف هم اجلهات الرئيسية يف هذه العملية            

               وأشار مشاركون    .                    متثلها وفود األطراف        َّ                              ً       َّ                                    مـا تتبَّع األوساط البيئية والتجارية هنجاً غري مقيَّد باملصاحل الوطنية اليت             
             وجادلوا بأن    .                                           وغريها من األنشطة خارج العملة الرمسية                     األحداث اجلانبية                                       كثريون إىل الدور احليوي الذي تؤديه       

      ً                    وتوخياً لوضع آراء املراقبني   .                                                                          العدد املتزايد هلذه األحداث هو مؤشر على ما يعتري العملية الرمسية من أوجه قصور
                                                                                    ار، ميكن حملفل غري رمسي يلتقي فيه ممثلون حمنكون من األطراف مع جمموعات املراقبني الرئيسية للعمل           موضع االعتب

  .                                                                                  مع رئيس مؤمتر األطراف واملكتب واألمانة هبدف عرض آرائهم بشأن جداول األعمال وترتيبات العمل

 ً                              اًء متباينة بشأن ما إذا كان من                   ، أبدى املشاركون آر                             تواتر الدورات وفترات انعقادها                  وفيما يتعلق مبسألة  -  ٢٠
                      كما تطرق النقاش إىل      .                                    ً                                                الضروري عقد دورات ملؤمتر األطراف سنوياً ودورات للهيئتني الفرعيتني مرتني يف السنة           

  .                                      مدى فائدة عقد الدورات ملدة أسبوعني كاملني

                    بات الرئيس وأعضاء       ُ                                    ، اقُترح إعادة النظر يف توقيت انتخا                             عمل رئيس مؤمتر األطراف                        وفيما يتعلق مبسألة     -  ٢١
  .                                                                         املكتب، حيث إنه قد يكون من األجدى للرئيس تنظيم دورة مؤمتر األطراف الذي يترأسه

                 ، فاتفقوا على                                                        هيكل األجزاء رفيعة املستوى واملشاركة الوزارية فيها                                    وتـناقش املشـاركون بشـأن        -  ٢٢
                                       التزام األطراف السياسي هبا، ويف إجياد                                                                                   ما للحضور الوزاري من أمهية يف زيادة الوعي العام بالعملية، ويف تأكيد             

                ُ                                   ويف الوقت ذاته، طُرحت أسئلة بشأن ضرورة احلضور          .                                                          الزخم الضروري الختاذ القرارات املتعلقة بالسياسة العامة      
  .                                                                    الوزاري يف كل دورة، وبشأن الشكل األنسب للجزء رفيع املستوى وفترة انعقاده

      ُ                                ما أ ديل به من تعليقات واقتراحات أخرى-دال 

                                                  ً     ً                                                  أكـد املشاركون ضرورة زيادة إعداد أعضاء الوفود إعداداً فعاالً قبل انعقاد الدورات، وهو أمر ميكن                 -  ٢٣
   ُ                                                      واقُترح أنه ميكن استخدام الفترات الفاصلة بني الدورات          .                                                                  تيسـريه بإتاحة الوثائق يف الوقت املناسب والتقليل من تعقيدها         

  .                                            وميكن أن يتم ذلك مبساعدة رئيسي اهليئتني الفرعيتني        ً                                  استخداماً أفضل لتسوية مسائل بني أطراف حمددة، 

  خالصة أعدها الرئيس-هاء 

                             ً                                                                             اختتم الرئيس حلقة العمل منوهاً باالتفاق العريض فيما بني املشاركني على أن العملية احلكومية الدولية                -  ٢٤
                        ا املشاركون، أبرز الرئيس                         ومن بني املسائل اليت أثاره   .                                                       تواجه مشاكل خطرية يلزم معاجلتها على سبيل االستعجال       

                                                                                              مشكلة اتساع نطاق جداول األعمال وتعقيدها، األمر الذي يفضي إىل اكتظاظ اجلداول الزمنية لالجتماعات على 
                                            كما أن اتساع نطاق جداول األعمال يف كل دورة من   .                                                     حنـو غـري منصـف للوفود الصغرية من البلدان النامية      
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                              ويف الوقت ذاته، نوه الرئيس       .                                               إتاحة اجملال ملناقشة املسائل مناقشة متعمقة                                                      الـدورات يعمـل على إعاقة إحراز تقدم بعدم        
                                                                                                                             باالقتراح الذي مفاده أنه قد يكون من املمكن إجراء تعديالت يف إطار الوالية املسندة إىل األمينة التنفيذية بصياغة جدول                   

             ً                        قد طرحوا عدداً من النقاط فيما يتعلق                                  كما الحظ الرئيس أن املشاركني        .                                             األعمـال بالتشـاور مع رئيس مؤمتر األطراف       
  .                                                                                    ً                   بتواتر بنود جدول األعمال، إال أهنم أبدوا عدم رغبة يف إجراء تغيريات يف املمارسة املتبعة حالياً بشأن البنود املعلقة

                                                                                                           وفـيما يتعلق بأداء املكونات الرئيسية للعملية، الحظ الرئيس أنه ال يبدو أن املشاركني يرون حاجة إىل                  -  ٢٥
  .                                                                                                     تغيريات رئيسية، إال أهنم يعتقدون أن من املفيد استكشاف إمكانيات إجراء حتسينات يف بعض اجملاالت                      إجـراء 

             وفيما يتعلق    .    َّ                                                                                               وسـلَّط الضـوء بوجه خاص على االقتراح الداعي إىل إتاحة فرص لزيادة فعالية مشاركة املراقبني               
                                         األجزاء ضرورية من أجل املساعدة على إبقاء                                                           باألجزاء رفيعة املستوى، نوه الرئيس باالتفاق العريض على أن هذه

                                                                                          كما نوه مبا أبداه املشاركون من هواجس بشأن ارتفاع عدد أفرقة االتصال واملشاورات غري                .                    مسألة املناخ بارزة  
  .                                                                       الرمسية أثناء الدورات وما يطرحه ذلك من مشاكل فيما يتعلق باملشاركة الفعالة

      ً                                                   ا حتذراً بشأن إدخال تعديالت على النظام، وأهنم نوهوا بضرورة                                        والحـظ الرئيس أن املشاركني قد أبدو       -  ٢٦
                                           ً                              غري أنه نوه بأن املشاركني قد قدموا وأيدوا عدداً من االقتراحات واحللول           .                                  جتنـب التسرع يف استخالص النتائج     

  :                          ومن بني هذه املقترحات ما يلي  .                       ً            املمكنة اليت تقتضي مزيداً من التمحيص

                                                                        ل أو تكتيلها بغية ترشيد جداول األعمال وتبسيطها والتقليل من عدد                                  جتميع بنود جدول األعما     ) أ ( 
                                 أفرقة االتصال واملشاورات غري الرمسية

                                   ً                                             النظر يف إمكانية وضع دورات أطول أجالً لبنود جداول األعمال أو الربامج متعددة السنوات  ) ب ( 

       لعملية                                                          النظر يف سبل زيادة فعالية مشاركة ذوي الشأن من غري األطراف يف ا  ) ج ( 

                                                                              النظر يف خيارات حتسني األعمال التحضريية لالجتماعات، مبا يف ذلك استغالل الفترات الفاصلة   ) د ( 
  .                 ً                                                                  بني الدورات استغالالً أفضل، وزيادة التمويل املخصص للمشاركة، وضمان إتاحة الوثائق يف حينها

 احلواشي

 ) ١ (  FCCC/SBI/2004/10 ٩٤   و  ٩٣           ، الفقرتان  .  

 ) ٢ (  FCCC/TP/2004/5.  

   :                                                                                          ميكـن االطـالع عـلى جدول أعمال احللقة يف موقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت، وهو                 ) ٣ ( 
>http://unfcc.int/meetings/cop_10/in_session_workshops/items/3312.php< .  

 ) ٤ (  FCCC/TP/2004/5 ٣٩     إىل   ٣٤          ، الفقرات  .  

  .  ٤٦     إىل   ٤٠          ، الفقرات FCCC/TP/2004/5         ً  انظر أيضاً   ) ٥ ( 

- - - - - 


