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  مقدمة-أوالً

 ية الوال-ألف 

اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والعشرين، على مواصلة النظر يف تنظيم العملية احلكومية                -١
الدولـية خالل انعقاد دورهتا الرابعة والعشرين يف سياق استعراضها للترتيبات املتخذة لعقد الدورة األوىل ملؤمتر                

ودعت األطراف إىل   . توكول كيوتو بالتزامن مع مؤمتر األطراف     األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف برو      
، آراءها بشأن اخليارات املمكنة لزيادة حتسني تنظيم ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين ١٥أن تقـدم لألمانـة، حبلول       
تقدمي وطلبت إىل األمانة حتديد اخليارات املمكنة لتنظيم العملية احلكومية الدولية و          . العملـية احلكومـية الدولية    

االقتراحات يف هذا الشأن مع مراعاة اآلراء املقدمة من األطراف واخلربة املكتسبة خالل انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر 
 .)١(األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو للنظر فيها يف دورهتا الرابعة والعشرين

 عية للتنفيذ اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفر-باء 

قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف املسائل الواردة يف هذه املذكرة وتقدمي إرشادات بشأن التحسينات                 -٢
وقد تود أيضاً توصية مؤمتر     . الـيت ميكـن إدخاهلا على العملية احلكومية الدولية يف إطار االتفاقية والربوتوكول            

جتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بوضع مشاريع مقررات بشأن         األطـراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه ا      
 .هذه املسألة

  اخللفية-ثانياً
  االعتبارات السابقة-ألف 

لقد وجهت اهليئة الفرعية للتنفيذ، إثر نظرها يف ترتيبات عقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه  -٣
ع دورة ملؤمتر األطراف، الدعوة يف دورهتا الثامنة عشرة إىل رئيس اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بالتزامن م

عقد واصلة النظر يف تنظيم فترات    مل رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     اهليـئة الفرعـية للتنفيذ و     
دورة، يف كل  املتاحت خالل الوق ةكنممكفاءة وفعالية أكرب  بتنيالفرعيتني عباء عمل اهليئاملقبلة ملواجهة أالدورات 

وقد اتفقت أيضاً على مواصلة مناقشتها يف دورهتا         .املسائللتناول هذه   هنج متناسق واستجايب    وجود  مع ضمان   
 .)٢(العشرين

واستعرضـت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا العشرين، الوضع العام لتنظيم عملية االتفاقية وطلبت إىل                -٤
ن تنظيم العملية احلكومية الدولية بالتزامن مع الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية            األمانة عقد حلقة عمل بشأ    

                                                      

ترتيبات عقد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة ) FCCC/SBI/2006/2(تتناول وثيقة منفصلة  )١(
الثانـية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك استعراض اخلربة املكتسبة يف                  

 .راف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوالدورة احلادية عشرة ملؤمتر األط
)٢( FCCC/SBI/2003/8 ٤٥، الفقرة)ه.(  
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وطرح املشتركون يف حلقة العمل عدداً من املقترحات واحللول اليت تقتضي مزيداً من التمحيص وأيدوا . )٣(للتنفيذ
 .)٤(هذه املقترحات واحللول

دورهتا الثانية والعشرين بتقرير حلقة العمل ونظرت يف املقترحات وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً يف  -٥
واتفقت على أن الوقت قد حان مع بدء نفاذ بروتوكول كيوتو للتصدي    . املقدمـة لتحسـني عملـية التنظـيم       

للصـعوبات املـتزايدة اليت تواجهها العملية احلكومية الدولية، خاصة فيما يتعلق بطول جداول األعمال وكثرة                
ـ  . طة داخل العملية الرمسية وخارجها، والختاذ خطوات من أجل حتسني فعالية وكفاءة كل دورة بوجه عام        األنش

وأيـدت اهليئة الفرعية للتنفيذ عدداً كبرياً من املفاهيم اليت ُسلِّط الضوء عليها خالل انعقاد حلقة العمل، واتفقت      
ملية التنظيم، مبا فيها اخليارات اليت مت حتديدها        على مواصلة البحث عن خيارات ميكن هبا إدخال حتسينات على ع          

 .Corr.1 وFCCC/SBI/2005/4 وFCCC/SBI/2005/2يف الوثيقتني 

 :ومن بني اخليارات اليت ألقي الضوء عليها يف هاتني الوثيقتني ما يلي بوجه خاص -٦

من عدد أفرقة    ول األعمال أو توحيدها بغية ترشيد جداول األعمال والتقليل        اجتمـيع بنود جد    )أ( 
  ؛االتصال واملشاورات غري الرمسية

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

  ؛الشأن من غري األطراف يف العملية اجلهات ذاتالنظر يف سبل زيادة فعالية مشاركة  )ج( 

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

 ١٥ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والعشرين، األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حىت                  -٧
. ، آراءها بشأن اخليارات اليت ميكن هبا مواصلة حتسني تنظيم العملية احلكومية الدولية  ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين 

 .)٥(وورد بيانان رداً على هذه الدعوة

  اخلربات احلديثة-باء 

لقد تبني أن إدارة وقت االجتماعات، خالل انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل                -٨
ومع بدء نفاذ بروتوكول .  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، متثل حتدياً عظيماًملؤمتر

هذا فضالً عن أن    . كـيوتو، ازداد عدد بنود جداول األعمال الواجب النظر فيها خالل فترة الدورة زيادة كبرية              
ورات غري رمسية حمدود لضرورة عقد عدد أكرب        الوقت املتاح إلجراء مناقشات يف إطار أفرقة اتصال وإجراء مشا         

                                                      

)٣( FCCC/SBI/2004/10 ٩٤-٩٣، الفقرتان. 
)٤( FCCC/SBI/2005/2. 
)٥( FCCC/SBI/2006/MISC.8. 
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من اجللسات العامة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واهليئتني 
 .وقد بدأ عمل عشرين فريق اتصال وأجريت مخس مشاورات غري رمسية. الفرعيتني

ومن أجل زيادة املرونة يف حتديد اجلداول . جتماع بكفاءةوبذلت جهود للتشجيع على استخدام وقت اال -٩
الزمنية، أجري املزيد من املناقشات يف إطار غري رمسي إلدارة عبء العمل خالل انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر 

قد ولذلك مل يع. األطـراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      
ومما أتاح حتديد اجلدول الزمين مبرونة لعقد االجتماعات غري الرمسية . معظم أفرقة االتصال سوى اجتماعني أو ثالثة

وأبدي القلق إزاء عدم كفاية الوقت . تعدد قاعات االجتماعات اليت كانت متاحة يف مرافق املؤمترات يف مونتريال 
 .مهمة يف دورة واحدة وضرورة إحالتها من مث إىل الدورة التاليةاليت لن تسمح بإمتام األعمال املتعلقة ببنود 

وستسفر نتائج الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع  -١٠
جه خاص وسيلزم بو. األطراف يف بروتوكول كيوتو عن زيادة تعقيد ختطيط العملية احلكومية الدولية يف املستقبل            

النظر يف عقد حلقات عمل إلجراء احلوار بشأن اإلجراءات التعاونية الطويلة األجل الواجب اختاذها للتصدي لتغري 
املـناخ يف إطار االتفاقية، ويف عقد دورات للفريق العامل املخصص بشأن االلتزامات األخرى املتعلقة باألطراف                

وباإلضافة إىل ذلك، اتفقت األطراف يف االتفاقية والربوتوكول . واملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوت
وجتدر اإلشارة إىل أن اجلهود . عـلى عقد عدد كبري من حلقات العمل أثناء الدورات ويف الفترات الفاصلة بينها        

لتدريج على الرامية إىل خفض عدد بنود جداول األعمال الواجب تناوهلا يف أية دورة واحدة، ال سيما النظر فيها با
 .عدد من الدورات، مل حتظ مبوافقة مجيع األطراف

  خيارات لزيادة حتسني تنظيم العملية احلكومية الدولية-ثالثاً

ألقـت اهليئة الفرعية للتنفيذ الضوء على عدد من اخليارات العامة لزيادة حتسني تنظيم العملية احلكومية                 -١١
وحتدد املناقشة التالية اخلطوات اليت ميكن      . ضعها موضع التنفيذ  الدولـية، ولكـن يلزم اختاذ خطوات ملموسة لو        

ضع دورات أطول أجالً لبنود جداول األعمال أو برامج         لوواختاذهـا لتجميع بنود جداول األعمال أو توحيدها         
وُتقـدم مجيع اخليارات بناء على التفاهم بأن األطراف ال تود متديد فترة الدورة أكثر من                . السـنوات  مـتعددة 
 .أسبوعني

  جتميع بنود جدول األعمال-ألف 

إن اهلـدف مـن جتمـيع أو توحيد بنود مماثلة أو مترابطة يف جداول األعمال هو ترشيد تنظيم العملية                     -١٢
ومن شأن جتميع البنود هبذا الشكل أن يساعد يف خفض عدد أفرقة االتصال واملشاورات غري   . احلكومـية الدولية  

يد يف هناية األمر إىل عدم تأسيس أكثر من فريق اتصال واحد أو عدم إجراء أكثر من                 ويهدف هنج الترش  . الرمسية
مشـاورة غري رمسية واحدة لكل بند رئيسي مدرج يف جداول األعمال، مبا يف ذلك مجيع البنود الفرعية الواردة                   

 .)٦(فيها

                                                      

 .FCCC/SBI/2006/MISC.8انظر أيضاً البيانات الواردة يف الوثيقة  )٦(



FCCC/SBI/2006/3 
Page 6 

 

ذي عند إعداد جداول    وقـد ُجمعـت بالفعل بنود جداول األعمال إىل حد ما من جانب األمني التنفي               -١٣
األعمـال املؤقـتة، ومن جانب رئيسي اهليئتني الفرعيتني ورئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه                

. اجـتماع األطـراف يف بروتوكول كيوتو، عند تأسيس أفرقة االتصال والتفويض بإجراء مشاورات غري رمسية               
ل األعمال مبزيد من االنتظام واستغالل إمكانيات ترشيد العملية        وملواصـلة جتميع بنود مماثلة أو مترابطة يف جداو        

   :احلكومية الدولية، قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف البنود التالية

دعـوة األمـني التنفـيذي إىل إجراء تقدير دقيق ومراعاة أية إمكانية لتجميع أو توحيد بنود جداول                   )أ( 
 اثلة أو مترابطة عند صياغة جداول األعمال املؤقتة؛األعمال اليت تتناول مسائل مم

 تقدمي توصيات إىل األمني التنفيذي لتجميع أو توحيد بنود حمددة من جداول األعمال؛ )ب( 

تشـجيع رئيسي اهليئتني الفرعيتني ورئيس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف              )ج( 
يق اتصال واحد ال أكثر أو إجراء مشاورة غري رمسية واحدة فقط لكل             بروتوكول كيوتو على النظر يف إنشاء فر      

بند رئيسي مدرج يف جداول األعمال، وعلى إحالة بنود جداول األعمال اليت تتناول مسائل مماثلة أو مترابطة إىل              
 نفس فريق االتصال أو نفس املشاورة غري الرمسية للحد من عدد األفرقة؛

من ) د(١٠تراح إدراج بند جديد يف جداول األعمال وفقاً للمادة دعـوة األطـراف، عـند اق      )د( 
مشـروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو               

 عند  اجلـاري تطبـيقه، إىل ترك السلطة التقديرية لألمني التنفيذي إلدراج هذا البند يف املكان الذي يراه مالئماً                 
 .صياغة جداول األعمال املؤقتة

وقـد تـود األطراف أيضاً االطالع على مرفق هذه الوثيقة الذي يقدم استعراضاً عاماً للبنود اليت تكرر             -١٤
 .إدراجها يف جداول أعمال اهليئتني مبوجب االتفاقية والربوتوكول

ترتيبات عقد الدورات القادمة ملؤمتر     وستتوقف جزئياً إمكانية جتميع وتوحيد بنود جداول األعمال على           -١٥
وقد دعت ترتيبات عقد . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ودورات مؤمتر األطراف

الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل فصل بنود جداول األعمال 
كما أهنا أجازت النظر يف آن واحد .  بنود جداول األعمال ذات الصلة بربوتوكول كيوتوذات الصلة باالتفاقية عن

يف البنود املماثلة أو املترابطة املتعلقة باالتفاقية والربوتوكول على السواء شريطة أن توافق أطراف االتفاقية وأطراف 
دورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف     على أن األطراف لـم تعتمد هذه الترتيبات يف ال        . الـربوتوكول عـلى ذلك    

وترد ترتيبات عقد الدورات    . والـدورة األوىل ملؤمتـر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           
 .FCCC/SBI/2006/2القادمة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف الوثيقة 

 السنوات د جداول األعمال وبرامج متعددةوضع دورات أطول أجالً لبنو -باء 

إن اهلـدف مـن حتديد دورات أطول أجالً لبنود جداول األعمال أو إعداد برامج متعددة السنوات هو              -١٦
ومن شأن هنج   . ضمان التصدي لعبء عمل هيئات االتفاقية وبروتوكول كيوتو بأكرب قدر من الكفاءة والفعالية            
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فخفض . ال يف كل دورة   ) مثالً سنوياً (سبة من جداول األعمال يف فترات حمددة        كهـذا أن يركز على البنود املنا      
عـدد البنود املدرجة يف جدول أعمال بعينه سيتيح الوقت واملوارد للتعمق يف مناقشة البنود املدرجة يف جداول                  

جداول األعمال كما أن وضع دورات أطول أجالً وبرامج متعددة السنوات سيسمح باملضي قدماً ببنود . األعمال
 .مبزيد من الفعالية لتوافر وقت أكرب إلعدادها والنظر فيها بتعمق

 هو تعيني أنسب بنود جداول األعمال دورات أطول أجالً لبنود جدول األعمال     ومـا سيقتضيه حتديد      -١٧
ظر فيها على الـيت ميكن إحراز تقدم بشأهنا على فترات أطول أجالً، والقيام بعد ذلك بتحديد دورات مالئمة للن             

وقد حدث يف عدد من املناسبات أن قرر مؤمتر األطراف أو هيئة            . أسـاس الوقت الالزم لتنفيذ املقررات السابقة      
على أن ذلك قد مت حىت اآلن بشكل خاص، ال . فرعـية إعادة النظر يف بند معني بعد مرور فترة طويلة من الزمن  

 . بشكل منتظم

، فإنه سيتطلب برجمة واعية للنظر يف عدة بنود ذات صلة           )مرحلي (اتبرنامج متعدد السنو  أمـا إعداد     -١٨
وميكن اعتبار أن حتديد دورات أطول أجالً ميثل اخلطوة األوىل . مدرجة يف جداول األعمال على مدى عدة دورات

 .حنو إعداد برنامج متعدد السنوات

عمل متعددة السنوات تركز على بنود      وقـد سبق االتفاق يف العملية احلكومية الدولية على عدة برامج             -١٩
فعلى سبيل املثال، اتفقت األطراف يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف على           . حمـددة مدرجـة يف جداول األعمال      

واتفقت األطراف يف الدورة احلادية ) ٨-م أ/١١املقرر ( من االتفاقية ٦برنامج عمل نيودهلي اخلماسي بشأن املادة 
 على برنامج عمل مخاسي للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار تغري عشـرة ملؤمتـر األطراف    

وقد حدث أيضاً يف إطار بنود أخرى من جداول ). ١١-م أ/٢املقرر  (املـناخ وقابلـية التأثر هبا والتكيف معها         
 .األعمال أن برجمت األطراف أحياناً عملها املقبل بوعي

تعدد السنوات وأكثر مشوالً يغطي إدارة جداول األعمال بشكل عام أن يذهب            ومن شأن وضع برنامج م     -٢٠
إىل حـد أبعد من الدورات األطول أجالً وبرامج العمل متعددة السنوات لكل بند من البنود املدرجة يف جداول                   

 ختطيط  ذلـك أنه سرياعي العالقة القائمة بني خمتلف بنود جداول األعمال وسيكون هدفه هو ترشيد              . األعمـال 
 :ومثة هدفان ميكن أن يرشدا بوجه خاص إعداد برنامج متعدد السنوات. جداول األعمال بشكل عام

وميكن أن هتدف الربجمة إىل . تعظيم استخدام املوارد يف عملية االتفاقية وعملية بروتوكول كيوتو )أ( 
 عدم إثقال جدول أعمال أية دورة ببنود أكثر من الالزم؛

وميكن أن تراعي الربجمة إمكانية النظر يف بنود        . عل بني البنود املختلفة إىل أقصى حد      زيادة التفا  )ب( 
 .معينة معاً أو االستفادة من نتائج املناقشات اليت دارت بشأن بنود أخرى

والبـنود الـيت ميكن بذل جهود برجمة بشأهنا هي بوجه خاص تلك اليت ترد بانتظام يف جداول األعمال                   -٢١
ويورد املرفق قائمة بالبنود اليت وردت بشكل متكرر . ر مهام التنفيذ مبوجب االتفاقية والربوتوكولوتعكس استمرا

 .يف جداول أعمال اهليئات مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو
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 :وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ ما يلي بوجه خاص -٢٢

إدراج بنود  تنظر بدقة يف توقيت وتواتر      بأن  والربوتوكول  االتفاقية  مبوجب  يئات  اهلتوصية مجيع    )أ( 
حمـددة يف جداول األعمال املقبلة، بغية حتديد الدورات األطول أجالً والربامج متعددة السنوات مىت كان ذلك                 

 مالئماً؛

 تستعرض تواتر النظر يف بنود جداول       بأنوالربوتوكول  االتفاقية  مبوجب  يئات  اهلتوصـية مجيع     )ب( 
بغية االنتقال  ) مثالً أفرقة اخلرباء  (هليئات واألفرقة املتخصصة  مبوجب االتفاقية والربوتوكول        األعمال اليت تغطيها ا   
 إىل وضع دورة سنوية؛

توجـيه الطلـب إىل األمني التنفيذي إلعداد عرض عام للبنود اليت حتدد أن تنظر فيها اهليئتان                  )ج( 
تماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واستيفائه      الفرعيـتان ومؤمتـر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اج         

بانتظام بأحدث املعلومات خالل األعوام الثالثة القادمة تيسرياً لترشيد ختطيط جداول األعمال يف املستقبل وحتديد 
 موعد النظر يف بنود خاصة مدرجة يف جداول األعمال؛

عاء انتباه األطراف إىل التوصيات دعـوة رؤساء اهليئات مبوجب االتفاقية والربوتوكول إىل استر         )د( 
 .املشار إليها أعاله قبل اختاذ مقررات بشأن النظر مستقبالً يف بنود معينة مدرجة يف جداول األعمال

وحيـثما كانت البنود املدرجة مبوجب االتفاقية والربوتوكول وثيقة الصلة ببعضها، جتلت فوائد اعتماد               -٢٣
وإمكانية وضع هنج متسق . قبل واملضي قدماً باملناقشات ذات الصلة هبا معاًجدولة كل منها على األخرى يف املست

لالتفاقـية والربوتوكول بأكملهما تتوقف هي األخرى على الترتيبات املقبلة لعقد دورات مؤمتر األطراف العامل               
 ).FCCC/SBI/2006/2انظر (بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بالتزامن مع دورات مؤمتر األطراف 

والنهج األبعد مدى لوضع برنامج متعدد السنوات هو ذلك الذي حيدد القضايا حبسب األولوية للنظر فيها  -٢٤
فقد اتفقت األطراف يف اتفاقية التنوع      . وسيحذو هنج كهذا حذو اتفاقية التنوع البيولوجي      . يف الـدورات املقبلة   

االت عمل ذات أولوية لكل سنة من سنوات الربنامج وإجراء البيولوجي على وضع برنامج مخاسي بتحديد ثالثة جم
ولنهج كهذا أمهية خاصة يف حالة ثبات جداول األعمال بشكل عام على مدى فترات طويلة من . مناقشات بشأهنا

ويلزم لتنفيذ هذا النهج األبعد . على أن جداول أعمال هيئات االتفاقية والربوتوكول ال تزال تتغري وتتطور  . الزمن
مدى احلصول على موافقة سياسية بشأن األولويات املقبلة، واألرجح أن يتطلب ذلك موارد ضخمة وقد يسهل                

وجتميع أو توحيد بنود جداول األعمال، كما سبقت مناقشة ذلك . انقسام اآلراء بشأنه ويتبني أنه غري قابل للتنفيذ
 .االت العمل ذات األولوية ألف، ميكن أن ميثال خطوة وسيطة لتحديد جم-يف اجلزء ثالثاً 

  مسائل أخرى-جيم 

تعلقـت واحدة من القضايا اليت مت تعيينها خالل حلقة العمل اليت عقدت بشأن تنظيم العملية احلكومية                  -٢٥
الدولية بالتزامن مع الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ ببنود جداول األعمال اليت تتيح معلومات مثرية 

وإىل حد كبري، درجت العادة على عدم إسناد هذه البنود        . ام ولكنها ال تسفر عن اختاذ إجراءات عاجلة       لالهـتم 
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وكما . بل يقوم رئيس اهليئة املعنية بإعداد استنتاجات بشأهنا       . لفريق اتصال أو تناوهلا بعقد مشاورات غري رمسية       
 . عام، فإن هذه املمارسة مل تتطور بشكل منتظمهو عليه احلال بالنسبة لتنظيم العملية احلكومية الدولية بشكل

 :ولذلك، قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف ما يلي -٢٦

اإلقرار بأن بعض بنود جداول األعمال تقدم معلومات مثرية لالهتمام أو يكون اهلدف منها هو                )أ( 
حلاجة ال تدعو إىل النظر يف بنود جداول        االستماع إىل بيانات األطراف وال تتطلب اختاذ إجراءات أخرى، وبأن ا          

األعمـال هذه يف إطار فريق اتصال أو إجراء مشاورات غري رمسية، وتوجيه الطلب إىل األمانة لإلشارة إىل هذه                   
 البنود لدى إعداد جداول األعمال املشروحة؛

بوصف اجتماع  دعوة رئيسي اهليئتني الفرعيتني ورئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل            )ب( 
األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل النظر بدقة يف بنود جداول األعمال اليت قد ال يتطلب األمر النظر فيها يف إطار              
فريق اتصال أو إجراء مشاورات غري رمسية بشأهنا، وإعداد استنتاجات لبنود جداول األعمال هذه حتت سلطتهم                

 .الذاتية
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 مرفق

  يتكرر إدراجها يف جداول األعمالقائمة إرشادية بالبنود اليت
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ والتكنولوجية
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 

 مؤمتر األطراف األطراف يف بروتوكول كيوتو

 القضايا املنهجية �
آثـار تغـري املناخ وقابلية التأثر هبا         �

 والتكيف معها
  آثار تغري املناخ التخفيف من �
مبا يف  (تطوير التكنولوجيات ونقلها     �

ذلـك فـريق اخلـرباء املعين بنقل        
 )التكنولوجيا

 البحث والرصد املنتظم �
الـتعاون مـع املـنظمات الدولية        �

 املختصة

 تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو �
جة يف املرفق   الـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدر       �

 األول لالتفاقية
الـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق          �

مبا يف ذلك فريق اخلرباء االستشاري املعين (األول لالتفاقـية   
بالـبالغات الوطنـية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف          

 )املرفق األول لالتفاقية
 )ية خمتلفةاالتفاقية؛ بنود فرع(اآللية املالية  �
 )االتفاقية؛ بنود فرعية خمتلفة(اآللية املالية  �
  من االتفاقية٦املادة  �
 بناء القدرات مبوجب االتفاقية �
 بناء القدرات مبوجب الربوتوكول �
مبـا يف ذلك فريق اخلرباء املعين بأقل         (٩-٤ و ٨-٤املـادة    �

 )البلدان منواً
 أداء امليزانية/امليزانية �
 ملستمر الذي جتريه األمانةاالستعراض ا �

تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب       �
 بروتوكول كيوتو

 تقرير جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك �
تقريـر اجمللـس التنفيذي عن آلية التنمية         �

 النظيفة
 تقرير جلنة االمتثال �
 بناء القدرات �
 أداء امليزانية/امليزانية �
 اآللية املالية �

تقدمي التقرير السنوي ملرفق البيئة العاملية، (لية املالية اآل �
 )توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية

الـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق          �
 األول لالتفاقية

الـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق          �
اخلرباء االستشاري املعين   مبا يف ذلك فريق     (األول لالتفاقية   

بالـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف         
 ) املرفق األول لالتفاقية

مبا يف ذلك فريق اخلرباء املعين (تطوير التكنولوجيات ونقلها   �
 )بنقل التكنولوجيا

 بناء القدرات �
مبا يف ذلك فريق اخلرباء املعين بأقل        (٩-٤ و ٨-٤املـادة    �

 )ن منواًالبلدا
 ٦املادة  �
 التخفيف من آثار تغري املناخ �
 آثار تغري املناخ وقابلية التأثر هبا والتكييف معها �
 أداء امليزانية/امليزانية �

نود جداول األعمال اليت مت ترحيلها حىت اآلن على ؛ بدون بنود إجرائية وتنظيمية مدرجة يف جداول األعمال؛ بدون ب)عناوين إرشادية(ليست هناك عناوين دقيقة لبنود جداول األعمال        : ملحوظة
مثالً انبعاثات الطريان الدويل والنقل البحري، ( من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو كما يتم تطبيقها ١٦أساس املادة 

 ).ح الربازيلي من بروتوكول كيوتو، االقترا٣-٢واملادة 

- - - - - 


