
 االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

  األمم املتحدة  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.06-70850    171106    171106 

  األطرافمؤمتر
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 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧-٦نريويب، 

 من جدول األعمال) ز(٢البند 
 املسائل التنظيمية

  ملؤمتر األطراف واجلدولتاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة
    الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف واجلدول
 الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية

 مقترح مقدم من الرئيس

 ١٢-م أ/مشروع املقرر ـ

 دولتاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف واجل
 الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية

 إن مؤمتر األطراف،

  من االتفاقية،٧ من املادة ٤ إىل الفقرة إذ يشري 

 بشأن ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٠/٢٤٣ إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة وإذ يشري 
 خطة املؤمترات،
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فيما يتصل بالتناوب    )١( النظام الداخلي اجلاري تطبيقه     من مشروع  ٢٢ من املادة    ١ إىل الفقرة    وإذ يشري  
 يف منصب الرئيس بني اجملموعات اإلقليمية اخلمس،

  تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف-أوالً 

تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة           -ألف 
 ل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوملؤمتر األطراف العام

 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ إىل   ٣ أن تعقد يف الفترة من       تقرر -١ 
 األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

دونيسيا استضافة الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف        بعرض حكومة إن   حيـيط علماً مع التقدير     -٢ 
 والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف نوسا دوا ببايل؛

إىل األمني التنفيذي مواصلة املشاورات مع حكومة إندونيسيا، وإىل األمانة أن توفد بعثة             يطلب   -٣ 
 األمانة إىل إندونيسيا؛لتقصي احلقائق من 

 إىل األمني التنفيذي أن يتثبت من توفر مجيع العناصر اللوجستية والتقنية واملالية الستضافة  يطلب -٤ 
الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول               

 تقريراً إىل املكتب عما إذا كان من املمكن عقد تينك           ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١كيوتو، وأن يقدم يف موعد أقصاه       
 ؛٤٠/٢٤٣الدورتني يف إندونيسيا على حنو يتفق وقرار اجلمعية العامة 

، واستناداً إىل تقرير األمني     ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٥ املكتب إىل القيام، يف موعد أقصاه        يدعـو  -٥ 
، بالبت يف مسألة تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف             أعاله ٤التنفـيذي املذكور يف الفقرة      

 والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

إىل األمني التنفيذي أن يفاوض على اتفاق مع البلد املضيف لعقد الدورتني، هبدف إبرام              يطلب   -٦ 
 والتوقيع عليه يف موعد ال يتجاوز الدورة السادسة والعشرين للهيئتني الفرعيتني؛"  املضيفاالتفاق مع البلد"

إىل األمانة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرار املكتب بشأن املضيف ومكان انعقاد             يطلب   -٧ 
 جتماع األطراف يف  الـدورة الثالـثة عشـرة ملؤمتـر األطـراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه ا                

 بروتوكول كيوتو؛

                                                      

)١( FCCC/CP/1996/2. 
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  تعبريات عن االهتمام وتقدمي عروض-باء 

 مبا أبدته حكومة بولندا من اهتمام باستضافة الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر            حييط علماً مع التقدير    -٨ 
 األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 بعرض حكومة الدامنرك استضافة الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف          حيـيط علماً مع التقدير     -٩ 
والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وذلك رهناً مبشاورات بني 

 اجملموعات اإلقليمية؛

  اجلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية-ثانياً 

حلقـة العمل الرابعة يف إطار احلوار حول العمل التعاوين الطويل األجل             -ألف 
ملعاجلة تغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية، والدورة الرابعة للفريق           
العـامل املخصص لاللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول          

 مبوجب بروتوكول كيوتو

 على عقد حلقة العمل الرابعة يف إطار احلوار حول العمل التعاوين الطويل             دأيوافق من حيث املب    -١٠ 
األجـل ملعاجلـة تغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية، وعلى عقد الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص                  

الفترة األوىل والفترة لاللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، وذلك بني   
 ، ورهناً بتوفر التمويل الكايف؛٢٠٠٧الثانية لدوريت عام 

إىل األمني التنفيذي أن حيدد أماكن مناسبة الستضافة هذين االجتماعني، وأن يتثبت من             يطلب   -١١ 
يف موعد ال   توفـر مجـيع العناصر اللوجستية والتقنية واملالية لالستضافة، وأن يقدم تقرير عن ذلك إىل املكتب                 

 ؛٢٠٠٧فرباير / شباط١يتجاوز 

، واستناداً إىل تقرير األمني ٢٠٠٧فرباير / شباط١٥ املكتب إىل القيام، يف موعد ال يتجاوز يدعو -١٢ 
  أعاله، بالبت يف مسألة تاريخ ومكان انعقاد هذين االجتماعني؛٤التنفيذي املذكور يف الفقرة 

ذين االجتماعني بني الدورتني إىل التقدم بعروض كي يتمكن         األطراف املهتمة باستضافة ه   يدعو   -١٣ 
 املكتب من اختاذ قرار يف أسرع وقت ممكن؛

 ٢٠١١ مواعيد لفترة دوريت -باء 

 كانون  ٩نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨يونيه والفترة من    / حزيران ١٧ إىل   ٦ اعـتماد الفترة من      يقـرر  -١٤ 
 ، وفقاً لتوصية اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين؛٢٠١١ يف عام ديسمرب باعتبارمها فتريت الدورتني/األول

 .مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اعتماد هذا املقرريدعو  -١٥ 

- - - - - 


