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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة الثانية والعشرون

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧-  ٢٠     بون، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  د- أ ( ٦      البند 
                                           الترتيبات اخلاصة باالجتماعات احلكومية الدولية

                               الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف
                                                الـدورة األوىل ملؤمتـر األطـراف العامل بوصفه         

          كول كيوتو                     اجتماع األطراف يف بروتو
                     فترات الدورات املقبلة

                              تنظيم العملية احلكومية الدولية

 الترتيبات اخلاصة باالجتماعات احلكومية الدولية

 مذكرة من األمني التنفيذي

 ملخص

  :                                      تتناول هذه الوثيقة ثالث قضايا رئيسية هي 

                            ل بوصفه اجتماع األطراف يف                                                                               الـدورة احلاديـة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العام             ) أ ( 
                                                                                        ترد معلومات عن الدورتني، مبا يف ذلك سيناريو تنظيمي وعناصر ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني  :               بروتوكول كيوتو

                                                                        الدعوة موجهة للحصول على إرشادات تتعلق بتحديد موعدين لفتريت الدورتني يف عام   :                     فترات الدورات املقبلة  ) ب ( 
     ٢٠٠٧                                                تأجيل عقد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف عام            وباقتراح     ٢٠١٠

       ً                                                                استناداً إىل نتائج خلصت إليها حلقة عمل عقدت أثناء الدورة، وجهت             :                                     تنظـيم العملـية احلكومية الدولية       ) ج ( 
  .                   لية احلكومية الدولية                                                                                             الدعوة للحصول على معلومات ارتدادية بشأن التحسينات اليت ميكن إجراؤها ملعاجلة املشاكل القائمة يف العم
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٣  ٣- ١ ....................................................................     مقدمة -   ً  أوالً 

  ٣  ١ .............................................................      الوالية -   ألف 

  ٣  ٢ .....................................................           نطاق املذكرة -    باء  

  ٣  ٣ .............                                                اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ -   جيم 

      لعامل                                                                  الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف ا          -     ً  ثانياً 
  ٤   ٢٨- ٤ ............................                                    بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

  ٤   ١٠- ٤ ............................................................      اخللفية -   ألف 

                                                                       موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل          -    باء  
  ٦   ١٢-  ١١ ..                                                       ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  

  ٦   ١٥-  ١٣ ............                    جدويل األعمال املؤقتني                         العناصر اليت ميكن إدراجها يف -   جيم 

  ٧   ٢٨-  ١٦ ..................................................                املسائل التنظيمية -    دال  

   ١٠   ٣٧-  ٢٩ ....................................................                    فترات الدورات املقبلة -     ً  ثالثاً 

                                                                           موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية          -   ألف 
   ١٠   ٣٣-  ٢٩ ..                                                       ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  

   ١١   ٣٧-  ٣٤ .......................................                     اجلدول الزمين لالجتماعات -    باء  

   ١٢   ٤٨-  ٣٨ ............................................                             تنظيم العملية احلكومية الدولية -     ً  رابعاً 

 املرفقات

   ١٥ ......                                                                    عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف -     األول 

                     ملؤمتر األطراف العامل                                                             عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة األوىل           -      الثاين 
   ١٧ .......................................                                    بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

                                                                                   سـيناريو ميكـن تنفـيذه للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدور األوىل ملؤمتر              -       الثالث 
   ١٩ ......................                                                  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

     اختاذ    : "                                                                           من االتفاقية على أن تتوىل األمانة املهام التالية، يف مجلة أمور أخرى             ٨          ن املادة       م  ٢             تنص الفقرة    - ١
            وبغية اختاذ     ".                          وتقدمي اخلدمات الالزمة هلا       ...                                                                    الترتيبات املتعلقة بدورات مؤمتر األطراف ودورات هيئاته الفرعية         
  .                           ن وقت آلخر توجيهات من األطراف                                                          الترتيبات الالزمة لالجتماعات احلكومية الدولية، تلتمس األمانة م

  نطاق املذكرة-باء 

  :                                     تتضمن هذه املذكرة معلومات تتعلق مبا يلي - ٢

                                                                                  ترتيبات لعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه   ) أ ( 
                               جدويل األعمال املؤقتني لكلتا                                                                                اجـتماع األطـراف يف بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك عناصر ميكن إدراجها يف             

  .                                  الدورتني واقتراحات بشأن تنظيم العمل

       اجتماع  /                                                                                        موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف             ) ب ( 
   يق                                                                                                       األطـراف يف بروتوكول كيوتو واجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية، مبا يف ذلك طلب مقدم من فر                

  .                                                                                 اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لتغيري موعد عقد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف

                                                                               ً              اقتراحات ومقترحات نشأت عن حلقة عمل بشأن تنظيم العملية احلكومية الدولية عقدت جنباً               ) ج ( 
  .                                                    إىل جنب الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ

  اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ اإلجراءات-جيم 

  :                                                                                           قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف املسائل املثارة يف هذه املذكرة وأن تسدي املشورة بشأن ما يلي - ٣

                                                                                     العناصـر الـيت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف          ) أ ( 
                                                       ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو              والدورة األوىل مل

                                                                                           تنظـيم عمل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف وعمل الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل                ) ب ( 
                                                                                                              بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني والترتيبات اخلاصة بعقد جزء                

                                                   رك رفيع املستوى مبشاركة الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين   مشت

                                                    والطلب املقدم من فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري     ٢٠١٠                         موعدا فتريت الدورتني يف عام   ) ج ( 
     ٢٠٠٧                                                              املناخ لتغيري موعد انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف عام 
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  .                                         على العملية احلكومية الدولية مبوجب االتفاقية                         التحسينات اليت ميكن إدخاهلا   ) د ( 

                                                الـدورة احلاديـة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة         -     ً ثانياً 
                                              األوىل ملؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع        

                        األطراف يف بروتوكول كيوتو

  اخللفية-ألف 

                           مدت الدورة التاسعة ملؤمتر           ، واعت  )١ (                                                                     اعتمدت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة عشرة، استنتاجات         - ٤
                                                                                                ، بشـأن الترتيبات اخلاصة بعقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                )٢ (        األطـراف 

  .                                    ً                        ويوفر هذان النصان املتفق عليهما إطاراً لالقتراحات املقدمة أدناه  .               بروتوكول كيوتو

                                                      طراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف              َّ                                                 وقـد سـلَّمت اهليـئة الفرعية للتنفيذ بأن مؤمتر األ           - ٥
                                                                       ولكل منهما جدول أعماله املستقل، وأن اهليئتني الفرعيتني لالتفاقية                                          متمايزان من الناحية القانونية                        بـروتوكول كـيوتو     
               فرعية للتنفيذ                      كما أوصت اهليئة ال     .                                                         من بروتوكول كيوتو، كهيئتني فرعيتني لربوتوكول كيوتو         ١٥            ً           ستعمالن، وفقاً للمادة    

    ُ                                                                                                                   بـأن ُتعقـد دورات اهليئتني الفرعيتني بالتزامن مع انعقاد دورات مؤمتر األطراف ودورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه                  
                                    ُ                                                                                    اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وأن ُتعقد جلسات اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتوازي مع انعقاد جلسات اهليئة الفرعية             

                          ُ           ً                  اخلاصة جبلسات مؤمتر األطراف سُتستخدم أيضاً يف جلسات                       ترتيبات اجللوس          كما أن     .        نولوجية                         للمشـورة العلمية والتك   
  .                                                                               مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وخالل اجلزء الرفيع املستوى

                  ن الدورة احلادية        ً      ً         مؤقتاً مستقالً لكل م                جدول أعمال        ُ                                                   وسـوف ُتعد األمانة، باالتفاق مع رئيس مؤمتر األطراف،           - ٦
             وسيتم إعداد    .                                                                                                   عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             

         ومن أجل    .                                                   ً                                                        جـدول أعمـال مؤقت لكل من اهليئتني الفرعيتني يتضمن بنوداً تتعلق بكل من االتفاقية وبروتوكول كيوتو                
                                                                                       من اهليئتني الفرعيتني على أساسها، فإن البنود املتصلة باالتفاقية والبنود املتصلة                                                 توضـيح الصـالحية الـيت تعمـل كل        

                         وقد دعت اهليئة الفرعية      .                         ُ                                                              بربوتوكول كيوتو ينبغي أن ُتحدد بوضوح يف جدول أعمال كل من اهليئتني وخالل جلساهتما             
                                               ال املؤقت لكل من اهليئتني الفرعيتني واليت قد                                                                                   للتنفـيذ األمـني التنفيذي إىل تعيني البنود احملددة املدرجة يف جدول األعم            

   .                   ُ                     يكون من املفيد أن ُينظر فيها بصورة مشتركة

  ُ                                                                                          وسـُتعقد جلسات مؤمتر األطراف بصورة مستقلة عن جلسات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف       - ٧
                                  ملتماثلة أو املترابطة املدرجة يف جدول                                                           ومع ذلك سيتم تنظيم اجللسات بطريقة تكفل تناول البنود ا        .                     يف بـروتوكول كيوتو   

                          وسيتم كذلك تنظيم جلسات      .                                                   ً                                       أعمـال كل منهما على أساس متقارب، أو سيتم تناوهلا معاً إذا ما قررت ذلك األطراف               
                                                      

) ١ (  FCCC/SBI/2003/8 ٤٤         ، الفقرة  .  
                              اف العامل بوصفه اجتماع األطراف                                          الذي يتضمن مشروع مقرر ليعتمده مؤمتر األطر ٩-   م أ /  ١٧      املقرر   ) ٢ (

  .                             يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل
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                                                                                                                              اهليئتني الفرعيتني بطريقة تكفل تناول البنود املتماثلة أو املترابطة املدرجة يف جدول أعمال كل منهما فيما يتصل بكل من                   
  .                                                              ً                       تفاقية وبروتوكول كيوتو وذلك على أساس متقارب أو سيتم تناوهلا معاً إذا ما قررت األطراف ذلك  اال

                                                                                   وستعقد جلسات مشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول  - ٨
                    ستخدام قائمة متحدثني                                         وستديل األطراف ببيانات وطنية على أساس ا     .                       اجلـزء الرفيع املستوى                   كـيوتو خـالل     

                                                                                                             واحدة، وسيتاح لكل طرف، مبا يف ذلك األطراف يف كل من االتفاقية وبروتوكول كيوتو، أن يتكلم مرة واحدة                  
                                                                                          وخالل اجللسات املشتركة هذه، لن تتخذ أية مقررات من قبل مؤمتر األطراف أو من قبل مؤمتر األطراف        .      فقـط 

  .                                          وسوف يبت يف ميعاد انعقاد اجلزء الرفيع املستوى  .     يوتو                                       العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول ك

                                          الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه                                                                والترتيـبات املذكـورة أعـاله هي ترتيبات تقتصر على            - ٩
                                                                  وقد طلب من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تستعرض هذه الترتيبات وأن تقدم   .                               اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                                                                     مؤمتر األطراف وإىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو فيما يتعلق          توصيات إىل
  .               بالدورات املقبلة

                                                                                                     ومبوجب مشروع مقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل،                -  ١٠
                                                اجتماع األطراف أنه، عند تطبيق مشروع النظام        /          متر األطراف                 ، سوف يقرر مؤ    ٧-    م أ  /  ١٧                              وهـو املشروع املرفق باملقرر      

   :                       ً ، ينبغي أن يكون مفهوماً )٣ (                                ً الداخلي ملؤمتر األطراف الساري حالياً

             ُ                                        أعضاء املكتب ُينتخب من قبل األطراف يف بروتوكول كيوتو ومن             عضو بديل من                       أن فـترة والية أي        ) أ ( 
                                تنتهي بانتهاء فترة والية عضو       )                 من الربوتوكول    ١٥              من املادة     ٣         والفقرة      ١٣              من املادة     ٣    ً          وفقاً للفقرة    (                 بني هذه األطراف    

                                املكتب الذي حل العضو البديل حمله؛

                                                                        الواردة من األطراف يف بروتوكول كيوتو ستكون صاحلة ملشاركة ممثلي هذه                               وثـائق الـتفويض         أن    ) ب ( 
                                   جتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛                                                                               األطـراف يف دورات مؤمتـر األطراف ودورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه ا            

     ُ                                                                                                           وسوف ُيقدم إىل مؤمتر األطراف وإىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو تقرير واحد                 
                    بشأن وثائق التفويض؛

                                ُ                            يف الدورات السابقة ملؤمتر األطراف سُتقبل يف دورات مؤمتر                       ُ                    املـنظمات اليت قُبلت بصفة مراقب         أن    ) ج ( 
                    ُ                                                                                  اجـتماع األطـراف؛ وسوف ُيطبق إجراء واحد يف املستقبل لقبول مجيع املراقبني يف كل من دورات مؤمتر                   /      طـراف   األ

  .                                                              اجتماع األطراف، على أن يتوىل مؤمتر األطراف البت يف قبول مجيع املراقبني /                         األطراف ودورات مؤمتر األطراف

                                                      

) ٣ (  FCCC/CP/1996/2.  
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                                                      موعـد ومكـان انعقـاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر           -    باء 
                                        والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه       األطراف

                               اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                                          ً                                    تلبية لطلب مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة، قرر املكتب، استناداً إىل تقييم أجرته األمانة، قبول العرض  -  ١١
                    والدورة األوىل ملؤمتر                                                                                         السـخي الـذي تقدمت به حكومة كندا الستضافة الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف               

                                           كما وافق املكتب على مقترح قدمته حكومة         .                                                            األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        
     ، مع     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٩         نوفمرب إىل  /             تشرين الثاين  ٢٨                                            كندا لتغيري موعد االنعقاد إىل الفترة املمتدة من 

    ١٦  ُ                                                            أُبلغت مجيع األطراف هبذا القبول يف مذكرة إعالمية مؤرخة              وقد  .                                        مـراعاة مـدى توافـر مركز املؤمترات       
   .     ٢٠٠٥      فرباير  /    شباط

                                                                                                        وعلـيه، ستعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                -  ١٢
    يف     ٢٠٠٥      ديسمرب  /          كانون األول   ٩         نوفمرب إىل  /             تشرين الثاين  ٢٨                                           األطراف يف بروتوكول كيوتو يف الفترة املمتدة من 

  .                  ً                                وتربم األمانة اتفاقاً مع حكومة كندا بشأن البلد املضيف  .  )٤ (                        يف قصر املؤمترات مبونتريال              مونتريال، كندا

  العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني-جيم 

                                  وغ األمانة، باالتفاق مع الرئيس،       تص   : "                                                          من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه على ما يلي          ٩            تنص املادة    -  ١٣
                  العناصر اليت ميكن                                                 وقد أعدت األمانة، بعد التشاور مع املكتب،          .  )٥ ( "                                         مشـروع جـدول األعمال املؤقت لكل دورة       

                                                                                                            إدراجهـا يف جدويل األعمال املؤقتني للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل                
  .                                                   ، وترد هذه العناصر يف املرفقني األول والثاين هبذه الوثيقة                  ف يف بروتوكول كيوتو                  بوصفه اجتماع األطرا

                                                                                                   وقد أعدت العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف                 -  ١٤
      وتشمل   .             مؤمتر األطراف                                                                                        على غرار تلك اليت مت إدراجها يف جداول األعمال املؤقتة للدورات األخرية اليت عقدها               

                                                                                                    العناصـر الـيت ميكـن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع          
                                                                                                       األطـراف يف بـروتوكول كـيوتو قضايا حددها الربوتوكول وقضايا نشأت عن مقررات أخرى اختذها مؤمتر                 

  :                    األطراف، وخباصة ما يلي

                                                                      رات اليت أحاهلا مؤمتر األطراف إىل الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل                                 اعـتماد مشاريع املقر     ) أ ( 
                                                           وقد انتهي العمل بشأن قضايا كثرية وقت انعقاد الدورات السابعة   .                                     بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                       والثامنة والتاسعة والعاشرة ملؤمتر األطراف

                                                      

) ٤ (  <http://www.congresmtl.com>.  
) ٥ (  FCCC/CP/1996/2.  
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                                        ف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                                              القضـايا الـيت يتطلب أن يتخذ مؤمتر األطرا         ) ب ( 
                                                     اعتماد اإلجراءات واآلليات ذات الصلة باالمتثال مبوجب        :                                                     كـيوتو إجراءات بشأهنا يف دورته األوىل، مبا يف ذلك         

                                       وانتخاب أعضاء اللجنتني؛ والنظر يف       ٦                                                      ؛ إنشاء جلنة االمتثال وجلنة اإلشراف املعنية باملادة          )٦ (                 بـروتوكول كيوتو  
  .                                                                                           جمللس التنفيذي عن آلية التنمية النظيفة وانتخاب أعضاء جدد يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة       تقرير ا

                           ً                            ً                                       وتتناول العناصر املمكنة أيضاً مسائل تنظيمية وإجرائية، فضالً عن اجلزء الرفيع املستوى املخصص للوزراء  -  ١٥
  .                    ورؤساء الوفود اآلخرين

  املسائل التنظيمية-دال 

  عامة عن فترة الدوراتحملة -١

  :                                       سيتم تنظيم فترة الدورات على الوجه التايل -  ١٦

                                                                  بافتتاح الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر                        حفـل للترحيـب            سـيعقد     ) أ ( 
      نوفمرب /             تشرين الثاين  ٢٨                                                                    األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يوم االثنني املوافق 

                                                                                              بعد حفل الترحيب، سيقوم رئيس الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بافتتاح الدورة احلادية عشرة               ) ب ( 
  .            ملؤمتر األطراف                اجللسة االفتتاحية                            من جدول األعمال املؤقت يف    ١                        وسـيجري تناول البند       .                 ملؤمتـر األطـراف   

                                 من جدول األعمال، مبا يف ذلك        ٢                           ً                                                     وسـيتناول مؤمتر األطراف أيضاً بعض البنود الفرعية اإلجرائية يف إطار البند           
            وسيحيل مؤمتر   .                                                                                     انـتخاب رئـيس الـدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف، وإقرار جدول األعمال وتنظيم العمل      

                                وسترفع اجللسة االفتتاحية بعد ذلك   .             ً                                                  األطراف بنوداً من جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني حسب مقتضى احلال

                                                            لدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                                        سـيتم بعـد ذلـك افتتاح ا         ) ج ( 
                          ً                                                من جدول األعمال املؤقت، فضالً عن بعض البنود الفرعية اإلجرائية يف إطار          ١                                  بـروتوكول كيوتو وتناول البند      

      عدا                          وال ينتظر اإلدالء ببيانات ما  .                                                                   من جدول األعمال، مبا يف ذلك إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل          ٢         البـند   
                                                    وسيحيل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       .                                                 تلـك الـيت سـيتم اإلدالء هبـا باسم اجملموعات          

                     ً                                                  بروتوكول كيوتو بنوداً من جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني حسب مقتضى احلال

             نوفمرب إذا ما  / ين            تشرين الثا  ٢٨                                     اجتماعهما بعد ظهر يوم االثنني املوافق                  اهليئتان الفرعيتان      ستعقد   ) د ( 
  .      ديسمرب /              كانون األول   ٦                                                                     وستجتمعان يف دورتيهما الثالثة والعشرين حىت يوم الثالثاء املوافق            .                مسح الوقت بذلك  

                                                                                                          وسـتنهيان حبث أكرب عدد ممكن من املسائل وحتيالن نتائج أعماهلما إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل                 
   تو                                  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيو

                                                      

  . ٧-   م أ /  ٢٤      املقرر   ) ٦ (
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                         نوفمرب إذا اقتضى األمر ذلك /             تشرين الثاين  ٣٠                                               سيعقد مؤمتر األطراف جلسة عامة يوم األربعاء املوافق     ) ه ( 

                                                                                          سـيعقد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو جلسة عامة يوم                ) و ( 
  ٧    و  ٥    و  ٤                                 يف جدول أعماله مثل البنود                                             نوفمرب لتناول عدد من البنود املدرجة      /               تشرين الثاين    ٣٠                   األربعـاء املوافق    

  .                                               املتعلقة بالعناصر املمكنة الواردة يف املرفق الثاين  ١٢ و

     ً                                                                                                      ووفقـاً لالسـتنتاجات اليت توصلت إليها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة عشرة، ستعقد الدورة                 -  ١٧
                                      األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف                                                                        احلادية عشرة ملؤمتر األطراف جلسات مشتركة مع الدورة األوىل ملؤمتر           

                   ديسمرب حبضور الوزراء  /            كانون األول ٨     إىل  ٧   من                       جزء مشترك رفيع املستوى                               يف بروتوكول كيوتو خالل انعقاد   
                                                  وسيعقد اجلزء املشترك الرفيع املستوى بناء على التفاهم   .                                                        ورؤسـاء الوفود اآلخرين الذين سيدلون ببيانات وطنية       

                                                                                   ة واحدة باملتحدثني وأن كل طرف، مبا يف ذلك األطراف يف كل من االتفاقية وبروتوكول                                   بأنه ستكون هناك قائم   
  .                                                        كيوتو، سيتحدث مرة واحدة فقط؛ وأنه لن يتم اختاذ أية مقررات

                                                                                  ً             وسيديل ببيانات رؤساء هيئات وبرامج األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات املختصة، فضالً             -  ١٨
  .                                ومية الدولية واملنظمات غري احلكومية                   عن ممثلي املنظمات احلك

                    بعقد جلسات منفصلة      ديسمرب /            كانون األول ٩             اجلمعة املوافق                                       وسيختتم اجلزء الرفيع املستوى أعماله يوم  -  ١٩
                                                                                                       ملؤمتـر األطـراف ومؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماد مقررات                 

                                                                      يت سيعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                             وستشمل املقررات ال    .             واسـتنتاجات 
  .                                                                                          كيوتو مقررات سبقت املوافقة عليها كان مؤمتر األطراف قد أحاهلا ومقررات ناشئة عن الدورتني الراهنتني

          يل األعمال                                                                                                 واهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة لتقدمي املشورة بشأن قوائم العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدو              -  ٢٠
                                                                                                           املؤقتني للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                
                                                                                                     بروتوكول كيوتو وتقدمي التوجيه بشأن السيناريو املقترح للدورة وبشأن الترتيبات اخلاصة باجلزء الرفيع املستوى، 

  .                       مبا يف ذلك مواعيد االنعقاد

 ظام الداخليالن -٢

                                                                                                  بالـنظر إىل عدم استطاعة مؤمتر األطراف اعتماد نظامه الداخلي، فإنه سيستمر يف تطبيق مشروع النظام          -  ٢١
                  وقد أعلن الرئيس     .                                                       منه، وذلك إىل حني اعتماده من جانب مؤمتر األطراف           ٤٢                                   الداخلي، فيما عدا مشروع املادة      

                                                    ً           د من املشاورات مع األطراف بشأن هذه املسألة ويقدم تقريراً                                                            يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف أنه سيجري املزي       
  .                                   عنها إذا كانت هناك أية تطورات جديدة

                                                                                                        ويـنص بروتوكول كيوتو على أن تطبق أحكام النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، مع ما يلزم من تعديل،                  -  ٢٢
                             راف يف بروتوكول كيوتو خالف                                                                               مبوجـب الربوتوكول، إال إذا قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األط           

                                                                      ولدى انعقاد الدورة السابعة عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ، أعربت            ).   ١٣              من املادة     ٥        الفقرة   (                    ذلك بتوافق اآلراء    
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                                                                   ً                 ً               األطراف عن رأي مفاده أن مشروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف املطبق حالياً جيب أن يطبقه أيضاً، مع ما يلزم 
   .  )٧ (  ٤٢                       ، باستثناء مشروع املادة                                                 طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                 من تعديل، مؤمتر األ

 أعضاء املكتب -٣

                              يف بداية اجللسة األوىل من كل         : "                                                          من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه على ما يلي           ٢٢              تـنص املادة     -  ٢٣
     من   ١٠   و ٩                           فرعيتني املنشأتني مبوجب املادتني             ُ                                                    دورة عاديـة، ُينتخـب رئيس وسبعة نواب للرئيس ورئيسا اهليئتني ال    

                    ومتثل كل جمموعة من      .                       ويعملون كمكتب الدورة    .                                                              االتفاقـية، ومقـرر من بني ممثلي األطراف احلاضرة يف الدورة          
     وخيضع   .                                                                                                    اجملموعات اإلقليمية اخلمس بعضوين باملكتب، وميثل عضو واحد يف املكتب الدول النامية اجلزرية الصغرية             

      ال ميكن    : "                   ً            وتنص هذه املادة أيضاً على ما يلي   ".                                               واملقرر عادة للتناوب بني اجملموعات اإلقليمية اخلمس            منصبا الرئيس
   ".                                 ً                                                       ألي عضو من أعضاء املكتب أن يظل عضواً يف املكتب ألكثر من واليتني متتاليتني مدة كل منهما سنة واحدة

                                       وىل للدورة احلادية عشرة، بالدعوة إىل                                                                    وسـيقوم رئـيس الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، يف اجللسة األ           -  ٢٤
                                                   ويدعو الرئيس املنتخب للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف   .                                           انتخاب رئيس الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

                                        وسيجري هذا االنتخاب يف بداية الدورة، بشرط   .                                                        املؤمتر إىل انتخاب بقية أعضاء املكتب ورئيسي اهليئتني الفرعيتني
                                وإذا ما اقتضت الضرورة إجراء       .                                                                ملشاورات بشأن ترشيح أعضاء مكتب الدورة احلادية عشرة للمؤمتر                  استكمال ا 

                                                                                                              املزيد من املشاورات، ميكن تأجيل انتخاب األعضاء اآلخرين، مع استمرار الرئيسني احلاليني للهيئتني الفرعيتني يف               
  :                                     نظام الداخلي اجلاري تطبيقه على ما يلي             من مشروع ال  ٢٧           وتنص املادة   .                               منصبهما إىل حني انتخاب من خيلفهما

    ".                                        تنتخب كل هيئة فرعية نائب رئيسها ومقررها "

                                                                                                 وخـالل انعقـاد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،                -  ٢٥
  :                                      سيتعني على األطراف انتخاب األعضاء التاليني

                   ً            ً                   أي أعضاء ميثلون دوالً ليست أطرافاً يف بروتوكول كيوتو                            أعضاء إضافيني للمكتب حيلون حمل   ) أ ( 

  ٦                                            أعضاء جلنة االمتثال وجلنة اإلشراف املعنية باملادة   ) ب ( 

                                                                                       أعضـاء جـدد يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة ليحلون حمل األعضاء الذين انتهت مدة        ) ج ( 
  .       كيوتو                          ً            ً             واليتهم وأي أعضاء ميثلون دوالً ليست أطرافاً يف بروتوكول

                                                                       بشأن تعيني أعضاء مكتب الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف وأعضاء                            مشاورات غري رمسية          وستجري   -  ٢٦
                                                                                                   حيلـون حمـل أعضاء مكتب الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           

  .                                    تني الثانية والعشرين للهيئتني الفرعيتني                                                       وأعضاء اهليئتني الفرعيتني، حسب االقتضاء، أثناء انعقاد الدور

                                                      

) ٧ (  FCCC/SBI/2002/17املرفق األول ،            .  
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 املشاركة -٤

                             ختطر األمانة مجيع األطراف مبواعيد    : "                                                          من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه على ما يلي          ٥            تنص املادة    -  ٢٧
    ُ                                          وسُيرسل اإلخطار الرمسي يف الوقت املناسب إىل         ".                                                                 ومكـان انعقاد الدورة قبل تاريخ انعقادها بشهرين على األقل         

                                                                                                      مجيع األطراف عن طريق جهات التنسيق الوطنية، والبعثات الدبلوماسية يف أملانيا، والبعثات الدائمة يف جنيف وغريها 
                                                                              وسيطلب اإلخطار إىل حكومات األطراف أن تفوض ممثليها صالحيات كاملة للمشاركة             .                         من القنوات الدبلوماسية  

                                                          ء يف مكتب الدورة احلادية عشرة ويف أي هيئة من هيئات                                                                  يف الدورة، مبا يف ذلك إمكانية التصويت والعمل كأعضا        
  .                                                                               الدورة، والعمل كأعضاء يف مكتيب اهليئتني الفرعيتني واهليئات األخرى املنشأة مبوجب االتفاقية

                                                     األطراف إىل املسامهة بسخاء يف الصندوق االستئماين للمشاركة  ٩-   م أ /  ١٦           من املقرر   ١٨             وتدعو الفقرة  -  ٢٨
                                                                                         األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ لتزويد مشارك واحد على األقل من مجيع األطراف                                     يف عملـية اتفاقـية      

                                                        ً                                                             املؤهلـة ومشـاركني اثنني من البلدان املؤهلة من أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية بالدعم املايل                  
   .                          للمشاركة يف عملية االتفاقية

  فترات الدورات املقبلة-     ً ثالثا  

                                                                      موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية      -     ألف
                                                        ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                                                                  من االتفاقية على انعقاد الدورات العادية ملؤمتر األطراف مرة كل سنة ما مل               ٧              من املادة     ٤             تنص الفقرة    -  ٢٩
       وعليه،   .                                                              وتعقد عادة دورات مؤمتر األطراف خالل فترة الدورة الثانية من العام  .      ف ذلك                   يقرر مؤمتر األطراف خال

                                          ً                                                                  سـتعقد الـدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف جنباً إىل جنب انعقاد الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه          
  .    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧     إىل  ٦                                  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من 

                                  تعقد دورات مؤمتر األطراف يف مقر       "                                                       من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه على أن           ٣             وتنص املادة    -  ٣٠
                                                                                                                األمانـة، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك أو ما مل تتخذ األمانة، بالتشاور مع األطراف، ترتيبات مالئمة                   

   ".    أخرى

                                                       انة يستغرق فترة من الوقت بالنسبة للحكومة املضيفة                                         ً                   ومبا أن التخطيط لعقد الدورات بعيداً عن مقر األم         -  ٣١
       على                                     الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف                                                                       واألمانة على السواء، فيتم تشجيع احلكومات اليت ميكن أن تستضيف           

  ه                                                                                                                      التقدم بعروض لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والعشرين ولينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورت                
       ُ                                                                                  وجيب أن ُتقدم هذه العروض على أساس أن احلكومة املضيفة ستغطي التكاليف اليت تتجاوز                .                 احلاديـة عشـرة   

                                                                           ويتعني اختاذ مقرر بشأن مكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف             .                        ً              تكالـيف عقد الدورة بعيداً عن بون      
                                                   ف يف بروتوكول كيوتو خالل انعقاد الدورة احلادية                                                                    والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرا       

  .                عشرة ملؤمتر األطراف
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                                                                                                          وقـد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ دعوة األطراف املهتمة باستضافة الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف إىل              -  ٣٢
                     ئيس الدورة الثانية        ً                                                            ومتشياً مع عملية التناوب فيما بني اجملموعات اإلقليمية، سيكون ر           .                       تقـدمي عروض االستضافة   

  .                                   عشرة ملؤمتر األطراف من اجملموعة األفريقية

     ً                                                      ً                                               ووفقـاً لطلـب مقدم من املكتب، قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً دعوة األطراف املهتمة باستضافة                  -  ٣٣
       لتناوب      ً            ومتشياً مع عملية ا  .                                       إىل تقدمي عروض االستضافة يف أقرب وقت ممكن                               الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف

  .                                                                                      فيما بني اجملموعات اإلقليمية، سيكون رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف من اجملموعة اآلسيوية

  اجلدول الزمين لالجتماعات-باء 

           وفيما يلي    .     ٢٠٠٩                                                                                    اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة، التواريخ احملددة لفترات الدورات يف عام              -  ٣٤
  :    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٦                            ت هيئات االتفاقية خالل الفترة                    اجلدول الزمين الجتماعا

      مايو  /      أيار  ٢٦-  ١٥  :     ٢٠٠٦                    فترة الدورات األول يف   �
      نوفمرب /             تشرين الثاين  ١٧- ٦  :     ٢٠٠٦                       فترة الدورات الثانية يف   �
     مايو /      أيار  ١٨- ٧  :     ٢٠٠٧                    فترة الدورات األوىل يف   �
      نوفمرب /             تشرين الثاين  ١٦- ٥  :     ٢٠٠٧                       فترة الدورات الثانية يف   �
      يونيه /        حزيران  ١٣- ٢  :     ٢٠٠٨              لدورات األوىل يف       فترة ا  �
      ديسمرب /            كانون األول  ١٢- ١  :     ٢٠٠٨                       فترة الدورات الثانية يف   �
      يونيه /        حزيران  ١٢- ١  :     ٢٠٠٩                    فترة الدورات األوىل يف   �
      ديسمرب /            كانون األول  ١١  -      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠  :     ٢٠٠٩                       فترة الدورات الثانية يف   �

                                                            املؤمترات اليت توفرها األمم املتحدة قبل وقت كاف، ومساعدة                                           وبالـنظر إىل ضـرورة حجـز خدمات        -  ٣٥
                                                                                                                     األطـراف فـيما تقوم به من ختطيط، فقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف التارخيني التاليني املقترحني لفتريت                   

  :                                                  وتوصية مؤمتر األطراف باعتمادها يف دورته احلادية عشرة    ٢٠١٠              الدورتني يف عام 

      يونيه /        حزيران  ١١- ١  :     ٢٠١٠      ألوىل يف               فترة الدورات ا  �
      نوفمرب /             تشرين الثاين  ٢٦-  ١٥  :     ٢٠١٠                       فترة الدورات الثانية يف   �

        ، قدمه      ً                                              طلباً من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                                                   وتلقـى مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة،         -  ٣٦
                                           ناخ، لينظر املؤمتر يف إمكانية إرجاء عقد                                                                             السـيد راجندرا باشوري، رئيس الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري امل          

                                   وكان الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري   .         أسابيع ٤   و ٣                                                    الـدورة الثالـثة عشرة ملؤمتر األطراف مبدة تتراوح بني     
             على أن اجلدول   .                                                                                                     املناخ قد وافق يف دورته الثانية والعشرين على إعداد تقرير توليفي لتقريره الرابع املتعلق بالتقييم        

                                  لن يترك سوى أسبوع واحد بني           ٢٠٠٧        أكتوبر   /                                                           لـزمين احملدد الستكمال التقرير التوليفي حبلول تشرين األول         ا
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                                                                                                                     موعـد انعقاد اجتماع الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بكامل هيئته وموعد انعقاد الدورة الثالثة عشرة                 
                         وأحال مؤمتر األطراف هذا      .     ٢٠٠٧       نوفمرب   /   ثاين            تشرين ال    ١٦       إىل    ٥                                          ملؤمتـر األطراف الذي حدد عقده اآلن من         

  .                                                                                   الطلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لزيادة النظر فيه أثناء انعقاد دورهتا الثانية والعشرين

                                                                                                              وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف هذا الطلب وتوصية مؤمتر األطراف باإلبقاء على التواريخ اليت مت                  -  ٣٧
  :                                                                     تارخيي انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف إىل أحد اخليارين التاليني                  حتديدها اآلن أو تغيري

  )                     تأجيل ملدة ثالثة أسابيع   (    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول ٧         نوفمرب إىل  /             تشرين الثاين  ٢٦  ) أ ( 

   ).                      تأجيل ملدة أربعة أسابيع   (    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤     إىل  ٣  ) ب ( 

 ة الدولية تنظيم العملية احلكومي-     ً رابعا  

   َ    وسلَمت   .  )٨ (                                                                                              استعرضـت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا العشرين، الوضع العام لتنظيم عملية االتفاقية             -  ٣٨
                                                                                                                 بالـتحديات الناشئة عن العدد الكبري من البنود املعروضة على نظر اهليئتني الفرعيتني، وال سيما من حيث وضع                  

                                                    واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة نظرها         .          الصغرية                                                  جداول أعمال عملية، والضغط املفروض على الوفود      
                                                                                                       يف تنظيم فترات الدورات املقبلة ليتسىن هليئات االتفاقية االضطالع بعملها بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية     

      ألمانة             وطلبت من ا    .                                                                                       يف حدود الوقت املتاح يف كل دورة، ولتأمني وجود هنج متماسك ومتجاوب ملعاجلة القضايا             
                                                    ً                                                          عقـد حلقـة عمل بشأن تنظيم العملية احلكومية الدولية جنباً إىل جنب الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية          

  . )٩ (                                                                                  للتنفيذ وإعداد ورقة معلومات أساسية تراعي اخلربات ذات الصلة يف العمليات املتعددة األطراف

                  وترأسها السيد       ٢٠٠٤       ديسمرب   /        ون األول       كان   ١١                                                   وعقـدت حلقة العمل يف بوينس آيرس باألرجنتني يف           -  ٣٩
                                                                          وكان غرضها هو إتاحة فرصة للمشاركني لتبادل اآلراء بشكل غري رمسي وتقدمي اقتراحات    ).       أملانيا (          كارسنت ساخ 

  .FCCC/SBI/2005/2                                ويرد تقرير حلقة العمل يف الوثيقة   .                              لتحسني العملية احلكومية الدولية

                                 أن العملية احلكومية الدولية تواجه                                   االتفاق العريض فيما بني املشاركني على                               ً  واختتم الرئيس حلقة العمل منوهاً ب -  ٤٠
                                                                 ومن بني املسائل اليت أثارها املشاركون، أبرز الرئيس مشكلة اتساع         .                                      يلزم معاجلتها على سبيل االستعجال                مشاكل خطرية 

                           جتماعات على حنو غري منصف          لال                اجلداول الزمنية                                             وتعقيدها، األمر الذي يفضي إىل اكتظاظ                     جداول األعمال         نطـاق   
                                                                                كما أن اتساع نطاق جداول األعمال يف كل دورة من الدورات يعمل على إعاقة                .                                         للوفـود الصـغرية من البلدان النامية      

                                                              ويف الوقت ذاته، نوه الرئيس باالقتراح الذي مفاده أنه قد            .                                                                 إحـراز تقدم بعدم إتاحة اجملال ملناقشة املسائل مناقشة متعمقة         
                                                                                                            كن إجراء تعديالت يف إطار الوالية املسندة إىل األمينة التنفيذية بصياغة جدول األعمال بالتشاور مع رئيس                             يكون من املم  

                                                      

) ٨ (  FCCC/SBI/2004/10 ٩٤   و  ٩٣           ، الفقرتان  .  
) ٩ (  FCCC/TP/2004/5.  
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                                       ً                                                                  كما الحظ الرئيس أن املشاركني قد طرحوا عدداً من النقاط فيما يتعلق بتواتر بنود جدول األعمال، إال                   .             مؤمتر األطراف 
  .               ً                   سة املتبعة حالياً بشأن البنود املعلقة                                         أهنم أبدوا عدم رغبة يف إجراء تغيريات يف املمار

                                                          ، الحظ الرئيس أنه ال يبدو أن املشاركني يرون حاجة إىل                                            بأداء املكونات الرئيسية للعملية                 وفيما يتعلق    -  ٤١
  .                                                                                                           إجـراء تغيريات رئيسية، إال أهنم يعتقدون أن من املفيد استكشاف إمكانيات إجراء حتسينات يف بعض اجملاالت                

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

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

                                    ً                                                   والحظ الرئيس أن املشاركني قد أبدوا حتذراً بشأن إدخال تعديالت على النظام، وضرورة جتنب التسرع   -  ٤٢
                  ً                                      قدموا وأيدوا عدداً من االقتراحات واحللول املمكنة اليت                                    غري أنه نوه بأن املشاركني قد       .                       يف اسـتخالص النـتائج    

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

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

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

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

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

                                                                                                                وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ إبداء دعمها لزيادة دراسة االقتراحات اليت مت إبرازها يف حلقة العمل اليت                  -  ٤٣
                      ها، ويف اخلطوات القادمة                    ً                                       وقد تود األطراف أيضاً التفكري يف طرح اقتراحات إضافية للنظر في  .                  عقدت أثناء الدورة

  .           ً                                     وللمضي قدماً باملناقشات، يرد أدناه عدد من اخليارات  .        للتنفيذ

                         واملشاورات غري الرمسية،                     عدد أفرقة االتصال                      ، واإلسهام يف خفض                         ترشيد جداول األعمال              ومـن أجل     -  ٤٤
  :                                                             ميكن أن تشمل اخلطوات اليت قد تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ ما يلي

                                                                                              مني التنفيذي إىل جتميع أو توحيد بنود جدول األعمال اليت تتناول مسائل مماثلة أو مترابطة                         دعـوة األ    ) أ ( 
                                                                                    للحد من حدوث أي ازدواج يف املناقشات اليت جتري يف إطار بنود عديدة مدرجة يف نفس جدول األعمال

                   قضايا حمددة يف                                                                                         توصـية مجـيع هيئات االتفاقية بأن تنظر بدقة يف التوقيت املقترح وتواتر النظر يف                ) ب ( 
                                                                                                        الدورات املقبلة، مع مراعاة طبيعة القضية وجدول األعمال بشكل عام واالمتناع عن الدعوة إىل النظر فيها يف كل دورة



FCCC/SBI/2005/4 
Page 14 

 

                                 ً                                                          االتفـاق على أن البنود املدرجة أساساً ألغراض اإلعالم ومساع بيانات األطراف لن حتتاج إىل                 ) ج ( 
  .  ية                                    فريق اتصال أو إىل إجراء مشاورات غري رمس

                        كل دورتني من دورات اهليئة    )١٠ (                                                       االتفاق على النظر عادة يف البنود اليت يدعمها عمل فريق خرباء  ) د ( 
                           ً                                                                         الفرعية على أن يكون مفهوماً أن وثائق أساسية ومستفيضة جيب أن تكون متاحة قبل انعقاد الدورة بفترة طويلة

          ً      ً                       التصال خفضاً فعلياً واملشاورات غري الرمسية                                              دعوة رئيسا اهليئتني الفرعيتني إىل خفض عدد أفرقة ا        ) ه ( 
  .                                                           يف أية دورة واحدة وذلك بإحالة البنود ذات الصلة إىل نفس الفريق

     يف                      املنظمات بصفة مراقب                     ً                                                             وقد تود األطراف أيضاً النظر يف الوسائل اليت ميكن هبا زيادة فعالية مشاركة               -  ٤٥
  . )١١ (                               املشاركة بصفة مراقب وممثلي األطراف                                             العملية، مثل عقد حمفل غري رمسي يضم ممثلي املنظمات 

                  مبا يف ذلك االستفادة                       حتسني اإلعداد لالجتماعات،                                   ً                 وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً النظر يف خيارات  -  ٤٦
                                                                                                               عـلى حنو أفضل من الفترات الفاصلة بني الدورات، وزيادة التمويل ألغراض املشاركة وتأمني توافر الوثائق يف                 

  :                                                                       وميكن أن تشمل اخليارات اليت قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر فيها ما يلي  .             الوقت املناسب

                                                                                     تشجيع األطراف على املشاركة مبزيد من النشاط يف املناقشات الثنائية فيما بني الدورات لتسوية     ) أ ( 
                                              قضايا حمددة، رمبا مبساعدة رئيسي اهليئتني الفرعيتني 

                                          ً                لبلدان املسامهة على بذل مزيد من اجلهود تأميناً ملشاركة األطراف                         تشجيع األطراف اليت هي من ا  ) ب ( 
  . )١٢ (                  املؤهلة على حنو كامل

                                         ً                                                                  وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ اإلحاطة علماً بأن األمني التنفيذي قد اختذ، يف سياق االستعراض الداخلي                 -  ٤٧
  .    ناسب                                           ، خطوات لتحسني عملية تقدمي الوثائق يف الوقت امل )١٣ (            ألنشطة األمانة

                                                                                                               وقـد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ االتفاق على مواصلة النظر يف تنظيم العملية احلكومية الدولية يف دورهتا                  -  ٤٨
                                                                        يف إطار استعراضها للترتيبات املتخذة لعقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف            )     ٢٠٠٦      مايو   /    أيار (                     الـرابعة والعشرين    

                      وقد تود اهليئة الفرعية   .         ً                           وتو جنباً إىل جنب انعقاد مؤمتر األطراف                                        العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كي
                                                                                                           للتنفـيذ عند تقدمي توصياهتا إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                

              النظر يف وضع                                                                                                        كيوتو بشأن الترتيبات املتعلقة بالدورات املقبلة، دعوة األمني التنفيذي إىل طرح اقتراحات لزيادة              
 .                                                                                                        دورات طويلـة األجـل للبـنود املدرجـة يف جـدول األعمـال لضمان توافر وقت كاف لتنفيذ املقررات                   

                                                      

                                                                     بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                                        فـريق اخلرباء االستشاري املعين      )  ١٠ (
  .                                                                              ً باالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

  .                    من جدول األعمال املؤقت  )  ج ( ٦                                          يتم النظر يف املسائل ذات الصلة يف إطار البند   )  ١١ (
  .                    من جدول األعمال املؤقت  )  ج ( ٧                   ملسألة يف إطار البند                ً         سيتم النظر أيضاً يف هذه ا  )  ١٢ (
  .                    من جدول األعمال املؤقت        )  ه ( ٧      البند   )  ١٣ (
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 املرفق األول

 عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

              افتتاح الدورة - ١

  :                املسائل التنظيمية - ٢

                  دورته احلادية عشرة                    انتخاب رئيس املؤمتر يف   ) أ ( 

                           حالة التصديق على االتفاقية   ) ب ( 

                      اعتماد النظام الداخلي  ) ج ( 

                  إقرار جدول األعمال  ) د ( 

                             انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس    ) ه ( 

                        قبول املنظمات بصفة مراقب  ) و ( 

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

                         الثانية عشرة ملؤمتر األطراف                         موعد ومكان انعقاد الدورة   ) ح ( 

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

                                     اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  ) ي ( 

  :                                                         تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما - ٣

                                                 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية  ) أ ( 

                          رير اهليئة الفرعية للتنفيذ  تق  ) ب ( 

  :                                                             استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية - ٤

                      اآللية املالية لالتفاقية  ) أ ( 

                البالغات الوطنية  ) ب ( 

                                                               البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية ̀  ١̀  

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

                          تطوير التكنولوجيات ونقلها  ) ج ( 

              من االتفاقية ٤           من املادة  ٨             تنفيذ الفقرة   ) د ( 

                                ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً    ) ه ( 
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                                                    مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  ) و ( 

  )١ (             من االتفاقية ٤         من املادة   )  ب ( و  )  أ ( ٢            فاية الفقرة                     االستعراض الثاين ملدى ك - ٥

  :                      املسائل اإلدارية واملالية - ٦

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

     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                               امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   ) ب ( 

                              االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة  ) ج ( 

    يذي                    اإلجراء لتعيني أمني تنف  ) د ( 

                   اجلزء الرفيع املستوى - ٧

                                  بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب - ٨

           مسائل أخرى - ٩

  :             اختتام الدورة -  ١٠

                                        اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته احلادية عشرة  ) أ ( 

  .             اختتام الدورة  ) ب ( 

                                                      

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

                     ومل يتوصل مؤمتر األطراف   .                                         من مشروع النظام الداخلي اجلاري به العمل  ١٦       واملادة   )  ج (  ١٠                ً         ملؤمتر األطراف وفقاً للمادة 
  )  ج (  ١٠      ً                  ، وعمالً بأحكام املادة      )  ١٨           ، الفقرة   FCCC/CP/1999/6 (                                                     يف دورته اخلامسة إىل أية نتيجة بشأن هذه املسألة          

                                      ُ                                                              مشروع النظام الداخلي اجلاري به العمل أُدرج البند يف جدول األعمال املؤقت للدورات السادسة                      مـن    ١٦          واملـادة   
         والصني    ٧٧                                                  ُ                              ً                                 والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ملؤمتر األطراف وأُرفقت بالبند حاشية تعكس اقتراحاً قدمته جمموعة ال                 

   ٤         من املادة   )  ب ( و  )  أ ( ٢                                ية تنفيذ أحكام الفقرتني الفرعيتني                استعراض مدى كفا   : "                                 لتعديل البند حبيث يصبح عنوانه كاآليت
                                      ُ                                                                  وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة، أن ُيدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورته العاشرة                   ".             من االتفاقية 

  .(FCCC/CP/2004/10)      ً                     مشفوعاً حباشية تفسريية مالئمة 
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 املرفق الثاين

عامل بوصفه اجتماع عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة األوىل ملؤمتر األطراف ال
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

              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 ( 

                              يف ذلك دورتا اهليئتان الفرعيتان                 تنظيم األعمال، مبا     ) ه ( 

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

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

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

  ٦                                                                    من بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك انتخاب أعضاء جلنة اإلشراف املعنية باملادة  ٦            تنفيذ املادة  - ٥

                    من بروتوكول كيوتو ٧           من املادة  ٤                                          القضايا ذات الصلة بنظم السجالت مبوجب الفقرة  - ٦

ـ  - ٧                                                                                              راءات واآلليات ذات الصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك انتخاب أعضاء جلنة                   اإلج
         االمتثال 

                                 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو - ٨

                               وضع صندوق التكييف موضع التشغيل - ٩
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  )١ (                   من بروتوكول كيوتو ٢           من املادة  ٣                         املسائل ذات الصلة بالفقرة  -  ١٠

       املالية                املسائل اإلدارية و -  ١١

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

     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                               امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     ) ب ( 

                                                 النظر يف االلتزامات املتعلقة بالفترات الالحقة لألطراف   :                      من بروتوكول كيوتو   ٣                مـن املادة      ٩          الفقـرة    -  ١٢
                              املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية 

                                                                                          مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول  -  ١٣
       كيوتو  

  :                                                         تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -  ١٤

                                                 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  ) أ ( 

     نفيذ                       تقرير اهليئة الفرعية للت  ) ب ( 

                   اجلزء الرفيع املستوى -  ١٥

                                  بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب -  ١٦

           مسائل أخرى -  ١٧

  :             اختتام الدورة -  ١٨

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

  .             اختتام الدورة  ) ب ( 

                                                      

    ُ                                                           ة، أُدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة                                                    بـناء على طلب اململكة العربية السعودي        ) ١ ( 
                                                                                        ومل يتمكن مؤمتر األطراف التوصل إىل نتيجة بشأن هذه املسألة وقرر إدراج هذا البند يف جدول األعمال   .            ملؤمتر األطراف

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

                                      ومبا أن هذه القضية تتعلق بربوتوكول         ).   ٢٦-  ٢٥             ، الفقرتان   FCCC/CP/2003/6 (      ً                            مشـفوعاً حباشـية تفسريية مالئمة       
  .                                                                ال املؤقت ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            ُ                 كيوتو، فقد أُدرجت يف جدول األعم
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 املرفق الثالث

 ؤمتر األطراف والدورة األوىل سيناريو ميكن تنفيذه للدورة احلادية عشرة مل
 ملؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فـي بروتوكول كيوتو

 )٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨(
 السبت

 ديسمرب / كانون األول٣
 اجلمعة

 كانون ٢
 ديسمرب /األول

 اخلميس
 كانون ١
 ديسمرب /األول

 األربعاء
 تشرين ٣٠
 نوفمرب /الثاين

 الثالثاء
 تشرين ٢٩
 نوفمرب /الثاين

 اإلثنني
 تشرين ٢٨
 نوفمرب /الثاين

      

 

 حفل الترحيب

افتتاح الدورة احلادية     
 عشرة ملؤمتر األطراف

                       افتـتاح الدورة األوىل        
                     ملؤمتر األطراف العامل   
ــتماع  ــفه اج                  بوص
ــراف يف                األطـــ

               بروتوكول كيوتو

   

 

     الثة                      افتـتاح الدورة الث    
ــئة  ــرين للهي                     والعش
ــورة  ــية للمش                     الفرع
                      العلمية والتكنولوجية  
ــثة   ــدورة الثال                      وال
ــئة  ــرين للهي                     والعش

                الفرعية للتنفيذ
 السبت

 ديسمرب / كانون األول١٠
 اجلمعة

 كانون ٩
 ديسمرب /األول

 اخلميس
 كانون ٨
 ديسمرب /األول

 األربعاء
 كانون ٧
 ديسمرب/األول

 الثالثاء
 كانون ٦
 ديسمرب/األول

 ثننياإل
 كانون ٥
 ديسمرب /األول

    
                 اختـتام الدورة   
                  الثالثة والعشرين  
                  للهيـئة الفرعية   
                 للمشورة العلمية  
ــية                 والتكنولوج
                 والدورة الثالثة  
                 والعشرين للهيئة  
                الفرعية للتنفيذ

 

----- 

 الدورة الثالثة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة
 تنفيذالثالثة والعشرون للهيئة الفرعية لل

اجللسة العامة 
للدورة احلادية 
عشرة ملؤمتر 
 األطراف

اجللسة العامة 
للدورة األوىل 
ملؤمتر األطراف 
العامل بوصفه 
اجتماع األطراف
يف بروتوكول 

 كيوتو

الدورة الثالثة 
رون للهيئة والعش

الفرعية للمشورة 
العلمية والتكنولوجية

الدورة الثالثة 
والعشرون للهيئة 
 الفرعية للتنفيذ

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

 حفل االفتتاح

 البيانات الوطنية

 البيانات الوطنية

مقررات 
استنتاجات واختتامو

الدورة احلادية عشرة
 ملؤمتر األطراف

مقررات واستنتاجات
واختتام الدورة األوىل

ملؤمتر األطراف 
العامل بوصفه 

اجتماع األطراف يف
 بروتوكول كيوتو


