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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة والعشرون

  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 
 من جدول األعمال املؤقت) د-أ(١٢البند 

  االجتماعات احلكومية الدوليةالترتيبات اخلاصة بعقد
 الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف

 الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 فترات الدورات املقبلة

اسـتعراض الترتيبات اخلاصة بعقد الدورة احلادية عشرة        
 العامل  ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف     
 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 الترتيبات اخلاصة باالجتماعات احلكومية الدولية

 ∗مذكرة من األمني التنفيذي
 ملخص

 :تتناول هذه الوثيقة ثالث قضايا رئيسية هي
طراف يف بروتوكول   الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ             �

ترد معلومات عن الدورتني، مبا يف ذلك سيناريو تنظيمي وعناصر ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني: كيوتو
  ٢٠١١الدعوة موجهة لتقدمي إرشادات تتعلق بتحديد موعدين لفتريت الدورات يف عام : فترات الدورات املقبلة �
 احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه           اسـتعراض الترتيبات اخلاصة بالدورة     �

الدعوة موجهة لتقدمي آراء بشأن اخلربة املكتسبة يف الترتيبات اخلاصة      : اجـتماع األطـراف يف بروتوكول كيوتو      
ع األطراف يف بروتوكول بالدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما

كـيوتو، ولتقدمي املشورة بشأن الترتيبات اخلاصة بالدورات املقبلة ملؤمتر األطراف وملؤمتر األطراف العامل بوصفه         
 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                                      

. فرباير، وتطلب األمر عقد مشاورات إضافية بشأن نتائجه       /ُعقـد اجـتماع املكتب يف أواخر شباط        ∗
 .وتتضمن هذه الوثيقة معلومات تبني هذه النتائج وهلذا السبب قُدمت بعد انقضاء املوعد احملدد لتقدميها
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

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

 .الزمة لالجتماعات احلكومية الدولية، تلتمس األمانة من وقت آلخر إرشادات من األطرافالترتيبات ال

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ-باء 

 :قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف املسائل املثارة يف هذه املذكرة وأن تقدم -٢

كن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني للدورة الثانية عشرة ملؤمتر          املشورة بشأن العناصر اليت مي     )أ( 
 األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

إرشـادات بشـأن تنظيم عمل الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف وعمل الدورة الثانية ملؤمتر                )ب( 
وصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك دورتا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية              األطراف العامل ب  

والتكنولوجـية واهليـئة الفرعية للتنفيذ والترتيبات اخلاصة بعقد اجتماعات مشتركة أثناء اجلزء الرفيع املستوى               
 مبشاركة الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين؛

اصة بالدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف آراء بشأن الترتيبات اخل )ج( 
العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وتوصيات إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل               

 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن الترتيبات اخلاصة بدوراهتما املقبلة؛

 .٢٠١١ت بشأن موعدي فتريت الدورات يف عام توصيا )د( 

الـدورة الثانـية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر           -ثانياً 
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  املوعد واملكان-ألف 

اً إىل تقييم أجرته األمانة،     تلبية لطلب قدمه مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، قرر املكتب، استناد            -٣
أن يقـبل بامتنان العرض السخي الذي تقدمت به حكومة كينيا الستضافة الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف                 
والـدورة الثانـية ملؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف مركز موي الدويل                

، وأن يطلب إىل    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ إىل   ٦، يف الفترة من     لأللعـاب الرياضية بكاساراين، نريويب    
 . األمانة أن تكمل اتفاق البلد املضيف املناسب مع كينيا
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والحظ املكتب أيضاً أن عقد املؤمتر سيتطلب استثمارات إضافية يف اهلياكل األساسية ودعا األطراف القادرة                -٤
 وأُبلغت مجيع األطراف هبذه املوافقة يف مذكرة معلومات مؤرخة         . امإىل دعـم حكومـة كينـيا يف هذا املشروع اهل          

 .٢٠٠٦مارس / آذار٦

  العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني-باء 

تصوغ األمانة، باالتفاق مع الرئيس،     : " من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه على ما يلي         ٩تنص املادة    -٥
العناصر اليت ميكن   وقد أعدت األمانة، بعد التشاور مع املكتب،        . )١("مال املؤقت لكل دورة   مشـروع جـدول األع    

إدراجهـا يف جدويل األعمال املؤقتني للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل                
 .قني األول والثاين هبذه الوثيقة، وترد هذه العناصر يف املرفبوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

وقـد أُعدت العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف                 -٦
وتشمل . على غرار تلك اليت مت إدراجها يف جداول األعمال املؤقتة للدورات األخرية اليت عقدها مؤمتر األطراف               

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

اً مسائل وتتناول العناصر املمكنة أيض. العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل       
 .تنظيمية وإجرائية، فضالً عن اجلزء الرفيع املستوى املخصص للوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين

  املسائل التنظيمية-جيم 

 الترتيبات اخلاصة بالدورة الثانية للفريق العامل املخصص وحلقة العمل الثانية املعقودة يف إطار احلوار  -١

ذ أن تنظر يف توقيت الدورة الثانية للفريق العامل املخصص للنظر يف           سـيتعني عـلى اهليئة الفرعية للتنفي       -٧
الدورة الثانية   (كيوتو بروتوكولااللتزامات املتعلقة بالفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب           

جل للتصدي لتغري إطار احلوار بشأن العمل التعاوين الطويل األوحلقة العمل الثانية يف ) للفـريق العامل املخصص  
عند تقدمي توصياهتا بشأن الترتيبات     ") احلوار"يشار إليه فيما يلي بلفظة      (املـناخ من خالل تعزيز تنفيذ االتفاقية        

وميكن أن يكون لربجمة هذين االجتماعني تأثري كبري على تنظيم     . ٢٠٠٦اخلاصـة بالفترة الثانية للدورات يف عام        
 .يئة الفرعية للتنفيذ أن تقدم توصية بشأن املسألة يف هذه الدورةالعمل يف نريويب وسيتعني على اهل

وتـرى األمانة أن إضافة الدورة الثانية للفريق العامل املخصص وحلقة العمل الثانية يف إطار احلوار إىل                  -٨
ة دورات كـل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واهليئ               

الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، وما ُيتوقع إنشاؤه من أفرقة اتصال وعقده من                 
 ويف دورات   .متديد فترة الدورات مبا يتجاوز األسبوعني لتبلغ رمبا ثالثة أسابيع         مشاورات غري رمسية، سيتطلب     

وسيلزم أيضاً عقد مزيد من املشاورات مع حكومة        . التمديدسابقة للجنة الفرعية للتنفيذ، مل تؤيد األطراف هذا         

                                                      

)١( FCCC/CP/1996/2. 
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وعقد . كينـيا للوقـوف على إمكانية متديد فترة الدورات من حيث التكاليف اإلضافية وتوافر مرافق االجتماع               
الـدورة الثانية للفريق العامل املخصص وحلقة العمل الثانية يف إطار احلوار ضمن فترة الدورات احلالية سيقتضي             

ومن شأن هذا النهج أيضاً أن يقوض . يل املمارسة املتمثلة يف االمتناع عن عقد أكثر من اجتماعني يف آن واحدتعد
 .نتائج مجيع الدورات واحلوار بسبب عدم توافر الوقت الكايف إلجراء مناقشة كاملة

ألسبوع الثالث من   مثالً أثناء ا   (اجتماع ملدة أسبوع أثناء فترة الدورات     وميكـن بدالً من ذلك تنظيم        -٩
وأعرب املكتب،  . لعقد الدورة الثانية للفريق العامل املخصص وحلقة العمل الثانية يف إطار احلوار           ) سبتمرب/أيلول

فرباير، عن تأييده لبحث هذا اخليار والحظ احلاجة إىل التمويل لضمان املشاركة            /يف اجـتماعه املعقود يف شباط     
تكاليف ذات الصلة، مثل تكاليف الترمجة الشفوية والتحريرية، ذلك أن هذه           كما سيلزم متويل إضايف لل    . الكاملة

وعقد الدورة الثانية للفريق    . التكالـيف ليست مشمولة يف امليزانية األساسية أو يف خمصصات خدمات املؤمترات           
ان قبيل انعقاد   سبتمرب يعين أن تقريريهما سيتاح    /العـامل املخصص وحلقة العمل الثانية يف إطار احلوار يف أيلول          

الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول              
 .كيوتو، ما سيساعد الوفود يف التحضري للدورتني

مؤمتر األطراف، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف         : تنظيم فترة الدورات   -٢
 ول كيوتو، واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، واهليئة الفرعية للتنفيذبروتوك

إذا كانت فترة الدورات ستقتصر على مؤمتر األطراف، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     -١٠
للتنفيذ، فإهنا ستنظَّم وفقاً    يف بـروتوكول كيوتو، واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، واهليئة الفرعية            

 :لإلطار املستخدم يف مونتريال

 بافتتاح الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف حفل للترحيبسيعقد  )أ( 
 نوفمرب؛/ تشرين الثاين٦العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يوم االثنني املوافق 

 الترحيب، سيقوم رئيس الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف بافتتاح الدورة الثانية            بعـد حفل   )ب( 
. ملؤمتر األطرافاجللسة االفتتاحية   من جدول األعمال املؤقت يف       ١وسيجري تناول البند    . عشرة ملؤمتر األطراف  

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

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

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

ا وال ينتظر اإلدالء ببيانات ما عد.  من جدول األعمال، مبا يف ذلك إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل         ٢البـند   
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؛
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. نوفمرب/ تشرين الثاين  ٦ اجتماعهما بعد ظهر يوم االثنني املوافق        اهليئـتان الفرعيتان  سـتعقد    )د( 
وستنهيان حبث  . نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٤وسـتجتمعان يف دورتيهما اخلامسة والعشرين حىت يوم الثالثاء املوافق           

أكـرب عدد ممكن من املسائل وحتيالن نتائج أعماهلما إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                 
 األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

نوفمرب لبحث البند املتعلق    / تشرين الثاين  ٨ألطراف جلسة عامة يوم األربعاء املوافق       سـيعقد مؤمتـر ا      )ه( 
 بتقرير ميسَرْي احلوار املشاركَْين؛

سـيعقد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو جلسة عامة يوم               )و( 
 ة يف جدول أعماله غري احملالة إىل اهليئتني الفرعيتني؛نوفمرب لبحث البنود املدرج/ تشرين الثاين٨األربعاء املوافق 

سُتعقد جلسات مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف  )ز( 
وسيحضر اجللسات . نوفمرب/ تشرين الثاين ١٧ إىل   ١٥من  اجلزء الرفيع املستوى    بـروتوكول كيوتو أثناء انعقاد      

وسيعقد اجلزء الرفيع املستوى على أساس .  ورؤساء الوفود اآلخرون الذين سيدلون ببيانات وطنيةاملشتركة الوزراء
أنه ستكون هناك قائمة واحدة باملتحدثني وأن كل طرف، مبا يف ذلك األطراف يف كل من االتفاقية وبروتوكول                  

 ملشتركة؛كيوتو، سيتحدث مرة واحدة فقط، وأنه لن يتم اختاذ أية مقررات يف اجللسات ا

سـيديل ببـيانات رؤساء هيئات وبرامج األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات              )ح( 
 الصلة، فضالً عن ممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛

ات بعقد جلسنوفمرب / تشرين الثاين١٧اجلمعة املوافق سيختتم اجلزء الرفيع املستوى أعماله يوم  )ط( 
منفصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماد املقررات              

 .واالستنتاجات الناشئة عن الدورتني الراهنتني

ونظـراً لكـثرة البنود املدرجة على جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 -١١
د تود األطراف أيضاً النظر يف جدوى إنشاء جلنة جامعة هبدف تيسري نظر مؤمتر األطراف               بـروتوكول كيوتو، ق   

 .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف البنود املوضوعية من جدول األعمال

 اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ -٣

مي املشورة بشأن العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني           اهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة لتقد     -١٢
للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول       

لقة العمل الثانية يف    الدورة الثانية للفريق العامل املخصص وح     كـيوتو وتقدمي إرشادات بشأن الترتيبات اخلاصة ب       
، وإرشادات بشأن تنظيم العمل يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف             إطار احلوار 

العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني، وبشأن الترتيبات                 
 .ناء اجلزء الرفيع املستوىاخلاصة باجللسات املشتركة أث
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 النظام الداخلي -٤

بالنظر إىل عدم استطاعة مؤمتر األطراف اعتماد نظامه الداخلي، سيستمر تطبيق مشروع النظام الداخلي،    -١٣
وقد أعلن الرئيس يف الدورة     .  منه، وذلك إىل حني اعتماده من جانب مؤمتر األطراف         ٤٢فيما عدا مشروع املادة     

ؤمتر األطراف أنه سيجري املزيد من املشاورات مع األطراف بشأن هذه املسألة ويقدم تقريراً عنها          احلادية عشرة مل  
 .إذا طرأت أية تطورات جديدة

ويـنص بروتوكول كيوتو على أن تطبق أحكام النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، مع ما يلزم من تعديل،                  -١٤
العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو خالف        مبوجـب الربوتوكول، إال إذا قرر مؤمتر األطراف         

 ).١٣ من املادة ٥الفقرة (ذلك بتوافق اآلراء 

 أعضاء املكتب -٣

يف بداية اجللسة األوىل من كل      : " من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه على ما يلي         ٢٢تـنص املادة     -١٥
 من ١٠ و٩ اهليئتني الفرعيتني املنشأتني مبوجب املادتني دورة عاديـة، ُينتخـب رئيس وسبعة نواب للرئيس ورئيسا    

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

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

طراف، يف اجللسة األوىل للدورة الثانية عشرة، بالدعوة إىل         وسـيقوم رئيس الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األ        -١٦
ويدعو الرئيس املنتخب مؤمتر األطراف إىل انتخاب بقية أعضاء املكتب ورئيسي . انتخاب رئيس الدورة الثانية عشرة

 مكتب وسيجري هذا االنتخاب يف بداية الدورة، بشرط استكمال املشاورات بشأن ترشيح أعضاء. اهليئتني الفرعيتني
وإذا ما اقتضى األمر إجراء املزيد من املشاورات، ميكن تأجيل انتخاب األعضاء            . الـدورة الثانـية عشـرة للمؤمتر      

وتنص املادة . اآلخـرين، مع استمرار الرئيسني احلاليني للهيئتني الفرعيتني يف منصبهما إىل حني انتخاب من خيلفهما              
 ". تنتخب كل هيئة فرعية نائب رئيسها ومقررها: "على ما يلي من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه ٢٧

ويف الـدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، سيتعني على                -١٧
األطراف يف بروتوكول كيوتو انتخاب أعضاء جدد يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة ليحلوا حمل األعضاء                

 .لذين انتهت مدة واليتهم، وعند االقتضاء، أي أعضاء يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك ويف جلنة االمتثالا

 بشأن تعيني أعضاء مكتب الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف وأعضاء           مشاورات غري رمسية  وسُتجرى   -١٨
وسُتجرى، عند  . ابعة والعشرين للهيئتني الفرعيتني   اهليئـتني الفرعيتني، حسب االقتضاء، أثناء انعقاد الدورتني الر        

 .اللزوم، مشاورات بشأن تعيني أعضاء أية هيئات ُتنشأ مبوجب بروتوكول كيوتو
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  فترات الدورات املقبلة-ثالثاً 

موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة  -ألف 
 ماع األطراف يف بروتوكول كيوتوملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت

 من االتفاقية على انعقاد الدورات العادية ملؤمتر األطراف مرة كل سنة ما مل              ٧ من املادة    ٤تنص الفقرة    -١٩
. وتعقَد دورات مؤمتر األطراف عادةً خالل فترة الدورات الثانية من العام          . يقـرر مؤمتـر األطراف خالف ذلك      

 عشرة ملؤمتر األطراف باالقتران مع الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه            وعلـيه، سـتعقد الدورة الثالثة     
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ٣اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف الفترة من 

تعقد دورات مؤمتر األطراف يف مقر      " من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه على أن          ٣وتـنص املـادة      -٢٠
 ".مانة، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك أو ما مل تتخذ األمانة، بالتشاور مع األطراف، ترتيبات مالئمة أخرىاأل

وملا كان التخطيط لعقد الدورات خارج مقر األمانة يستغرق بعض الوقت بالنسبة للحكومة املضيفة واألمانة                -٢١
 تشجَّع على التقدم بعروض     ورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف    الدعلى السواء، فإن احلكومات اليت ميكن أن تستضيف         

وجيب . لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين ولينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة                
ى عقد الدورة خارج    أن ُتقـدم هذه العروض على أساس أن احلكومة املضيفة ستغطي الزيادة يف التكاليف املترتبة عل               

ويتعني اختاذ مقرر بشأن مكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل               . بـون 
 .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو خالل انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف

ة األطراف املهتمة باستضافة الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف إىل         وقـد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ دعو       -٢٢
ومتشياً مع عملية التناوب فيما بني اجملموعات اإلقليمية، سيكون رئيس الدورة الثالثة            . تقـدمي عروض االستضافة   

 .عشرة ملؤمتر األطراف من اجملموعة اآلسيوية

 الفرعية للتنفيذ أيضاً دعوة األطراف املهتمة باستضافة        ووفقـاً لطلـب مقدم من املكتب، قد تود اهليئة          -٢٣
ومتشياً مع عملية التناوب .  إىل تقدمي عروض االستضافة يف أقرب وقت ممكنالدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف

 .فيما بني اجملموعات اإلقليمية، سيكون رئيس الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف من جمموعة أوروبا الشرقية

  اجلدول الزمين لالجتماعات-باء 

وفيما . ٢٠١٠اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته احلادية عشرة، التواريخ احملددة لفترات الدورات يف عام               -٢٤
 :٢٠١٠-٢٠٠٧يلي اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية خالل الفترة 

 مايو/ أيار١٨-٧: ٢٠٠٧فترة الدورات األوىل يف  �

 ديسمرب/ كانون األول١٤-٣: ٢٠٠٧رات الثانية يف فترة الدو �

 يونيه/ حزيران١٣-٢: ٢٠٠٨فترة الدورات األوىل يف  �

 ديسمرب/ كانون األول١٢-١: ٢٠٠٨فترة الدورات الثانية يف  �
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 يونيه/ حزيران١٢-١: ٢٠٠٩فترة الدورات األوىل يف  �

 ديسمرب/ كانون األول١١ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠: ٢٠٠٩فترة الدورات الثانية يف  �

 يونيه/ حزيران١١ -مايو / أيار٣١: ٢٠١٠فترة الدورات األول يف  �

 .نوفمرب/ تشرين الثاين١٩-٨: ٢٠١٠فترة الدورات الثانية يف  �

وبالـنظر إىل ضـرورة حجـز خدمات املؤمترات اليت توفرها األمم املتحدة قبل وقت كاف، ومساعدة               -٢٥
طيط، فقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف التارخيني التاليني املقترحني لفتريت            األطـراف فـيما تقوم به من خت       

 : وتوصية مؤمتر األطراف باعتمادها يف دورته الثانية عشرة٢٠١١الدورات يف عام 

 يونيه/ حزيران١٧-٦: ٢٠١١فترة الدورات األوىل يف  �

 .وفمربن/ تشرين الثاين٢٥-١٤: ٢٠١١فترة الدورات الثانية يف  �

اسـتعراض الترتيـبات اخلاصـة بالدورة احلادية عشرة ملؤمتر          -رابعاً 
األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 

 األطراف يف بروتوكول كيوتو اللتني ُعقدتا يف مونتريال

 العامل بوصفه اجتماع    مت تنظـيم الـدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف             -٢٦
 :األطراف يف بروتوكول كيوتو استناداً إىل اإلرشادات الواردة يف

االسـتنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة عشرة، واليت تصدت ملسائل               )أ( 
 اجتماع األطراف يف    مثل إعداد جدويل أعمال منفصلني لكل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه            

 ؛)٢(بروتوكول كيوتو وعقد جلسات مشتركة أثناء اجلزء الرفيع املستوى

 الـذي يتضمن مشروع مقرر اعتمده الحقاً مؤمتر األطراف العامل بوصفه            ٩-م أ /١٧املقـرر    )ب( 
ئل تتصل مبدة  مسا١-م إ أ/٣٦وتناول املقرر . ١-م إ أ/٣٦اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتباره املقرر 

والية أعضاء املكتب البديلني، وكذلك استخدام تقرير وحيد عن وثائق التفويض وإجراء وحيد لقبول املنظمات               
 .األعضاء يف دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

يذ أن تقوم يف دورهتا الرابعة والعشرين باستعراض      إىل اهليئة الفرعية للتنف    ١-م إ أ  /٣٦ويطلـب املقـرر      -٢٧
 لدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوالترتيـبات اليت وضعت لعقد ا     

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف     باالقـتران مـع دورة مؤمتر األطراف وأن تقدم توصيات إىل            
 .و بشأن ترتيبات عقد الدورات املقبلةتبروتوكول كيو

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2003/8 ٤٤، الفقرة. 
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  استعراض الترتيبات اخلاصة مبونتريال-ألف 

أُعد ملؤمتر األطراف وملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو جدوال أعمال  -٢٨
ركة يف اجلزء الرفيع    وُعقدت مجيع اجللسات بصورة منفصلة، باستثناء عدد من اجللسات املشت         . مؤقتان منفصالن 

املسـتوى، واسُتخدمت ترتيبات اجللوس اخلاصة مبؤمتر األطراف جللسات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع              
وأُعد جدول أعمال مؤقت واحد لكل من اهليئتني        . األطـراف يف بروتوكول كيوتو وأثناء اجلزء الرفيع املستوى        

وفيما خيص دوريت مؤمتر األطراف     . ن االتفاقية وبروتوكول كيوتو   الفرعيتني، يتضمن بنوداً حمددة بوضوح لكل م      
ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مل حيدد األمني التنفيذي بنوداً حمددة على                

 .جدويل األعمال املؤقتني للنظر فيها نظراً مشتركاً

 وزيراً وغريهم من    ١١٨ببيانات وطنية رئيس دولة واحدة و     وخالل اجلزء الرفيع املستوى املشترك، أدىل        -٢٩
واعـُتمدت قائمـة متحدثني واحدة، وحتدث كل طرف، مبا يف ذلك األطراف يف االتفاقية               . رؤسـاء الوفـود   

. وبـروتوكول كـيوتو كلـيهما، مرة واحدة فقط، إال يف احلاالت اليت حتدث فيها األطراف باسم اجملموعات                 
وأدىل ببيانات أيضاً مثانية من رؤساء هيئات األمم املتحدة . دثني يف حدود الوقت املخصصواسُتكملت قائمة املتح

.  من ممثلي املنظمات غري احلكومية١٣والوكـاالت املتخصصة، وأربعة من رؤساء املنظمات احلكومية الدولية، و       
نتاجات، واعتمد مؤمتر    مقرراً وثالث جمموعات من االست     ١٤ويف اجللسـات املنفصـلة، اعتمد مؤمتر األطراف         

 مقرراً أحاهلا إليه مؤمتر     ٢١ مقرراً، منها    ٣٦األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           
 .األطراف لكي يعتمدها، وجمموعة استنتاجات واحدة

ألطراف وطرحت إدارة أوقات اجللسات يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر ا              -٣٠
وقد أدى بدء نفاذ بروتوكول كيوتو إىل زيادة . العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو حتدياً هائالً

كما أن الوقت املتاح للمناقشات . ضخمة يف عدد بنود جدول األعمال اليت وجب النظر فيها خالل فترة الدورات
وداً بسبب احلاجة إىل عقد عدد أكرب من اجللسات العامة ملؤمتر يف أفرقة االتصال واملشاورات غري الرمسية كان حمد

وقد أنشئ  . األطـراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واهليئتني الفرعيتني            
 .عشرون فريق اتصال وُعقدت مخس مشاورات غري رمسية

وتطلبت إدارة حجم العمل يف     . لجلساتوُبذلـت جهـود لتحسني كفاءة استخدام الوقت املخصص ل          -٣١
الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول 

ولذلك اكتفت معظم أفرقة    . كـيوتو عقـد مـزيد من املناقشات يف إطار غري رمسي لتحسني املرونة يف اجلدولة               
وأُتيحت جدولة اجللسات غري الرمسية مبرونة ألن عدداً كبرياً من قاعات .  ثالث جلساتاالتصال بعقد جلستني أو

وأُعرب عن القلق من أن يؤدي عدم ختصيص وقت كاف إىل . االجتماع كانت متاحة يف مرافق املؤمتر يف مونتريال
 .عدم إمتام النظر يف البنود اهلامة واالضطرار إىل إحالتها إىل الدورة التالية

  مشاركة الدول املراقبة يف أفرقة االتصال املغلقة واملشاورات غري الرمسية-ء با

يف اجللسـة األوىل املعقودة يف مونتريال، نظر املكتب يف مسألة مشاركة الدول املراقبة يف أفرقة االتصال                  -٣٢
 ٦ب أنه وفقاً للمادة     ومت تذكري املكت  . املغلقـة واملشـاورات غري الرمسية بشأن مسائل متصلة بربوتوكول كيوتو          
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من النظام الداخلي املؤقت اجلاري تطبيقه، جيوز للدول املراقبة أن حتضر اجللسات العامة وتشارك فيها، ) املراقبون(
. وطُبقت هذه املادة أيضاً على اجتماعات أفرقة االتصال       . )٣(مـا مل يعـترض على األقل ثلث األطراف احلاضرة         

 :التايل الذي اقترحته األمانة باالستناد إىل جتارب املاضيووافق املكتب على اتباع النهج 

ولكن ال جيوز هلا أن     . جيوز للدول املراقبة أن حتضر اجللسات العامة واجتماعات أفرقة االتصال          )أ( 
 تشارك يف اختاذ القرارات؛

 جيوز  إذا رغبت دول مراقبة أن حتضر مشاورات غري رمسية، وهو أمر حمصور عادة يف األطراف،               )ب( 
 للرؤساء أو للرؤساء املشاركني أن يسمحوا باملشاركة ما مل تعترض على ذلك األطراف؛

 .على األطراف أن تبت يف األمر بعد التشاور مع املكتب إذا ما ثارت مشاكل )ج( 

ولـدى استعراض التقدم احملرز يف األسبوع األول من الدورتني، نظر املكتب حتديداً يف مشاركة الدول                 -٣٣
واقترح املكتب جمموعة من الُنهج، مثل املشاركة املفتوحة والكاملة، واملشاركة      . راقبة يف املشاورات غري الرمسية    امل

تعين " املشاركة"وناقش املكتب أيضاً ما إذا كانت       . احملدودة، واملشاركة املقررة على أساس كل حالة على حدة        
تطع املكتب حسم األمر يف الوقت املتاح وأوصى بأن تنظر          ومل يس . احلضور فقط أم أهنا تتضمن أيضاً حق الكالم       

فـيه اهليـئة الفرعـية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين يف إطار استعراضها لتنظيم الدورة احلادية عشرة ملؤمتر                  
 .األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ اإلجراء-جيم 

قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف املسائل املذكورة أعاله وتقدم توصيات إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر  -٣٤
وقد تود . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن الترتيبات اخلاصة بالدورات املقبلة

 : يئة الفرعية للتنفيذ بوجه خاص ما يلياهل

أن تؤكد أن الترتيبات اليت أوصت هبا للدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       )أ( 
بروتوكول كيوتو املعقودة باالقتران مع مؤمتر األطراف ثبت جناحها وأن توصي بأن يقرر كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر                  

 عامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو مواصلة استخدامها كإطار لترتيب الدورات املقبلة؛األطراف ال

 : أن تبّت يف ما إذا كانت املشاورات غري الرمسية )ب( 

  ال جيوز للدول املراقبة أن تشارك إال بعد أن يؤكد الرئيس موافقة األطراف احلاضرة؛:مغلقة `١`

 املراقبة أن تشارك ما مل يؤكد الرئيس اعتراض األطراف احلاضرة؛ جيوز للدول :مفتوحة `٢`

 .أن تؤكد أن مشاركة الدول املراقبة يف املشاورات غري الرمسية تعين أنه جيوز هلا احلضور والتكلم )ج(

                                                      

)٣( FCCC/CP/1996/2. 
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 املرفق األول

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

  الدورةافتتاح -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 انتخاب رئيس املؤمتر يف دورته الثانية عشرة )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( 

 لك دورتا اهليئتني الفرعيتنيتنظيم األعمال، مبا يف ذ )ز( 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف )ح( 

 اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية )ط( 

 اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ي( 

 :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -٣

 ئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةتقرير اهلي )أ( 

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب( 

بشأن العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري املناخ من خالل          تقريـر امليسَرْين املشاركَْين للحوار       -٤
 تعزيز تنفيذ االتفاقية 

 : االتفاقيةاستعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف -٥

 اآللية املالية لالتفاقية )أ( 

 البالغات الوطنية )ب( 

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

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية `٢` 
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 تطوير التكنولوجيات ونقلها )ج( 

 ناء القدرات مبوجب االتفاقيةب )د( 

  من االتفاقية٤ من املادة ٨تنفيذ الفقرة   )ه( 

 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )و( 

 مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف )ز( 

 ف معهبرنامج العمل للسنوات اخلمس بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّ -٦

 )١( من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرة  -٧

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -٨

   ٢٠٠٥ -٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ( 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية يف فترة السنتني  )ب( 

 انة وعملياهتامواصلة استعراض وظائف األم )ج( 

 اجلزء الرفيع املستوى -٩

 بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب -١٠

 مسائل أخرى -١١

 :اختتام الدورة -١٢

 اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته الثانية عشرة )أ( 

 .إقفال الدورة )ب( 

                                                      

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

ومل يتوصل مؤمتر األطراف يف .  الداخلي اجلاري تطبيقه من مشروع النظام١٦واملادة ) ج(١٠ملؤمتر األطراف وفقاً للمادة 
 ) ج(١٠، وعمالً بأحكام املادة     )١٨، الفقرة   FCCC/CP/1999/6(دورتـه اخلامسـة إىل أية نتيجة بشأن هذه املسألة           

سابعة  من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه أُدرج البند يف جدول األعمال املؤقت للدورات السادسة وال١٦واملادة 
 ٧٧والثامـنة والتاسعة والعاشرة واحلادية عشرة ملؤمتر األطراف وأُرفقت بالبند حاشية تعكس اقتراحاً قدمته جمموعة ال                   

من ) ب(و) أ(٢استعراض مدى كفاية تنفيذ أحكام الفقرتني الفرعيتني : "والصني لتعديل البند حبيث يصبح عنوانه كاآليت
متر األطراف، يف دورته احلادية عشرة، أن ُيدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت              وقرر مؤ ".  من االتفاقية  ٤املـادة   

 ).، الفرع الثاين(FCCC/CP/2005/5لدورته الثانية عشرة مشفوعاً حباشية تفسريية مالئمة 
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 املرفق الثاين

 ر األطراف عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية ملؤمت
 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 افتتاح الدورة -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 حالة التصديق على بروتوكول كيوتو )أ( 

 إقرار جدول األعمال )ب( 

 انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب )ج( 

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

 املوافقة على تقرير وثائق التفويض  )ه( 

 :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -٣

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )أ(  

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب(  

ة بالفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق       تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات املتعلق        -٤
 األول مبوجب بروتوكول كيوتو

تقريـر الرئـيس عـن املشاورات املتعلقة باقتراح االحتاد الروسي وضع إجراءات مالئمة للموافقة على                 -٥
 االلتزامات الطوعية

 تنفيذيتقرير اجمللس التنفيذي عن آلية التنمية النظيفة وانتخاب أعضاء اجمللس ال -٦

 تقرير جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك -٧

 تقرير جلنة االمتثال -٨

 مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير  -٩

توليف للتقارير يظهر التقدم    : الـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية           -١٠
  من بروتوكول كيوتو٣ املادة  من٢احملرز وفقاً للفقرة  
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  منه٩استعراض بروتوكول كيوتو عمالً باملادة  -١١

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -١٢

 صندوق التكّيف -١٣

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة  -١٤

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتصلة بالفقرة  -١٥

 اقتراح مقدم من بيالروس لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو -١٦

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -١٧

  ٢٠٠٥ -٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ(  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية يف فترة السنتني  أداء  )ب( 

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

 مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  -١٨

 اجلزء الرفيع املستوى -١٩

 بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب -٢٠

 مسائل أخرى -٢١

 :اختتام الدورة -٢٢

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف عن دورته الثانيةاعتماد تقرير )أ( 

 .إقفال الدورة )ب( 
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 املرفق الثالث

 سيناريو ممكن للدورة الثانية عشـرة ملؤمتـر األطراف والدورة الثانيـة 
 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 السبت
 نوفمرب / تشرين الثاين١١

 معةاجل
 نوفمرب / تشرين الثاين١٠

 اخلميس
 نوفمرب / تشرين الثاين٩

 األربعاء
 نوفمرب / تشرين الثاين٨

 الثالثاء
 نوفمرب / تشرين الثاين٧

 االثنني
 نوفمرب / تشرين الثاين٦

      

 

 حفل الترحيب

افتتاح الدورة الثانية     
 عشرة ملؤمتر األطراف

افتتاح الدورة الثانية     
ر األطراف العامل ملؤمت

بوصفه اجتماع 
األطراف يف 
 بروتوكول كيوتو

   

 

افتتاح الدورة اخلامسة  
والعشرين للهيئة الفرعية 

للمشورة العلمية 
والتكنولوجية والدورة 
اخلامسة والعشرين 
 للهيئة الفرعية للتنفيذ

 السبت
 نوفمرب / تشرين الثاين١٨

 اجلمعة
 نوفمرب / تشرين الثاين١٧

 اخلميس
 نوفمرب / تشرين الثاين١٦

 األربعاء
 نوفمرب / تشرين الثاين١٥

 الثالثاء
 نوفمرب / تشرين الثاين١٤

 االثنني
 نوفمرب / تشرين الثاين١٣

    

اختتام الدورة اخلامسة 
والعشرين للهيئة الفرعية 

للمشورة العلمية 
والتكنولوجية والدورة 
اخلامسة والعشرين 
 للهيئة الفرعية للتنفيذ

 

- - - - - 

 مسة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الدورة اخلا
 والدورة اخلامسة والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ

اجللسة العامة للدورة
الثانية عشرة ملؤمتر 

 األطراف

اجللسة العامة للدورة
الثانية ملؤمتر األطراف

العامل بوصفه 
اجتماع األطراف يف
 بروتوكول كيوتو

الدورة اخلامسة 
والعشرون للهيئة 
الفرعية للمشورة 
يةالعلمية والتكنولوج
الدورة اخلامسة 
والعشرون للهيئة 
 الفرعية للتنفيذ

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

 حفل االفتتاح

 البيانات الوطنية
 البيانات الوطنية

اختتام الدورة الثانية 
عشرة ملؤمتر األطراف

اختتام الدورة الثانية
ملؤمتر األطراف العامل

بوصفه اجتماع 
األطراف يف 
 بروتوكول كيوتو


