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(A)     GE.06-70249    250506    250506 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة والعشرون

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

 اعات احلكومية الدوليةالترتيبات اخلاصة بعقد االجتم
 الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف

 الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
    األطراف يف بروتوكول كيوتو

 فترات الدورات املقبلة
 استعراض الترتيبات اخلاصة بعقد الدورة احلادية عشرة

 العامل   ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف 
    بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 تنظيم العملية احلكومية الدولية

 الترتيبات اخلاصة بعد االجتماعات احلكومية الدولية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف-ألف 

 ع  الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما-باء 
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومة كينيا اليت تقدمت بعرض سخي الستضافة الدورة الثانية  -١
. عشـرة ملؤمتـر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو               

ل التحضريية اليت تقوم هبا حكومة كينيا واألمانة لعقد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر وأحاطت علماً مع التقدير باألعما
األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف جممع جيجريي               

كما أحاطت . ٢٠٠٦نوفمرب /اين تشرين الث١٧ إىل ٦مبكتب األمم املتحدة يف نريويب، نريويب، كينيا، يف الفترة من 
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اهليـئة الفرعية للتنفيذ علماً باحلاجة إىل القيام باستثمارات إضافية يف البىن التحتية ألجل استضافة املؤمتر، ودعت           
 .األطراف القادرة إىل دعم حكومة كينيا يف هذا املشروع اهلام

 موعداً لعقد اجلزء الرفيع     ٢٠٠٦رب  نوفم/ تشرين الثاين  ١٧-١٥وأقـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ تاريخ         -٢
املستوى من الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 

وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن تكون البيانات       . بـروتوكول كيوتو، الذي سيحضره الوزراء ورؤساء الوفود       
ب الذي يتم به تبادل وجهات النظر بني الوزراء ورؤساء الوفود يف اجللسات املشتركة ملؤمتر               الوطنية هي األسلو  

. األطـراف وملؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو خالل اجلزء الرفيع املستوى        
ع اللمسات النهائية على تفاصيل ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مكتب الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف إىل وض          

 .اجلزء الرفيع املستوى بالتعاون مع األمانة ومع الرئيس املعني ملؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة

وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن حتيط علماً باآلراء اليت تبديها األطراف بشأن العناصر اليت                  -٣
عمال املؤقتني للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف           ميكـن إدراجهـا يف جدويل األ      

 .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

نوفمرب موعداً لعقد دورات اهليئات الفرعية / تشرين الثاين١٤-٦ تاريخ الفرعية للتنفيذ اهليـئة وأقـرت   -٤
الدورة حلقة العمل الثانية يف إطار احلوار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل الثالث واتفقت على أن تتضمن فترة 

 .للتصدي لتغري املناخ من خالل تعزيز تنفيذ االتفاقية

 إىل املسؤولني الذين سريأسون اجللسات واألمانة ترتيب االجتماعات املسائية الفرعية للتنفيذ اهليئةوطلبت  -٥
 بأن تنتهي اجللسات عادة الفرعية للتنفيذ اهليئةوأوصت .  املباين قبل وقت معنيبطـريقة تتيح للمشاركني مغادرة 

حبلـول الساعة السادسة مساء، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر اجللسات إىل الساعة التاسعة                
ت اجلديدة اليت   وأشري مع القلق إىل ازدياد الضغط على وقت االجتماعات من جراء العمليا           . مساء، كحد أقصى  

 مبدأ األخذ بتدابري الستخدام الوقت الفرعية للتنفيذ اهليئةوأيدت . أنشـئت مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو 
املـتاح لالجتماعات استخداماً أجنع والحظت مع التقدير استعداد األطراف للتحلي باملرونة واالنضباط يف هذا               

 . احلد من الوقت املخصص للبيانات يف اجللسات العامة علىالفرعية للتنفيذ اهليئةوشجعت . الشأن

 مكتب الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف إىل وضع اللمسات النهائية على الفرعية للتنفيذ اهليئةودعت  -٦
 .الترتيبات اخلاصة بالدورة الثانية، بالتعاون مع األمانة ومع الرئيس املعّين ملؤمتر األطراف يف دورته الثانية

  فترات الدورات املقبلة-جيم 

 أن الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل الفرعية للتنفيذ اهليئةالحظت  -٧
. ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ إىل   ٣بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ستعقدان يف الفترة من           

.  أن األمانة مل تتلق أية عروض من األطراف الستضافة الدورتني املذكورتني           لتنفيذالفرعية ل  اهليئةكمـا الحظت    
وحثت األطراف على التقدم بعروض الستضافة هاتني الدورتني حبيث يتسىن اعتماد قرار مناسب يف الدورة الثانية    
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ون من اجملموعة   والحظت كذلك أن رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف سيك         . عشـرة ملؤمتـر األطراف    
 .اآلسيوية، عمالً مببدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية

 ١٧ إىل   ٦ بأن يعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة املواعيد           الفرعية للتنفيذ  اهليـئة وأوصـت    -٨
 .٢٠٠١ام ديسمرب املعتمدة لفتريت الدورات يف ع/ كانون األول٩نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨يونيه و/حزيران

 األطراف إىل التقدم بعروض الستضافة الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف           الفرعية للتنفيذ  اهليئةودعت   -٩
والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، حبيث يتسىن اختاذ قرار يف                

 أن رئيس الدورة الرابعة عشرة      لفرعية للتنفيذ ة ا اهليئوالحظت  . كالدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف أو قبل ذل       
 .ملؤمتر األطراف سيكون من جمموعة دول أوروبا الشرقية، عمالً مببدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية

استعراض الترتيبات اخلاصة بعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر         -دال
 العامل بوصفه   األطـراف والـدورة األوىل ملؤمتر األطراف      

 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 أن الترتيبات اليت أوصت باختاذها بشأن الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل الفرعية للتنفيذ اهليئةأكدت  -١٠
، كانت ترتيبات )١(بوصـفه اجـتماع األطـراف يف بروتوكول كيوتو، اليت ُعقدت بالتزامن مع مؤمتر األطراف     

بت إىل األمانة اختاذ ترتيبات من هذا القبيل كإطار للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ناجحة، وطل
 .ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  تنظيم العملية احلكومية الدولية-هاء 

ارات املمكنة لزيادة حتسني تنظيم العملية احلكومية  إىل دراستها السابقة للخيالفرعية للتنفيذ اهليئةأشارت  -١١
الدولية، وخاصة تلك اليت سلط عليها الضوء خالل حلقة العمل اليت ُعقدت بالتزامن مع  الدورة احلادية والعشرين 

 .(FCCC/SBI/2005/2)للهيئة الفرعية للتنفيذ 

سني التنظيم العام للعملية احلكومية الدولية  على إمكان األخذ بتدابري لتحالفرعية للتنفيذ اهليئةواتفقـت   -١٢
 :وأوصت مبا يلي

املفاضـلة بني املواضيع املدرجة حتت بند البحوث واملراقبة املنهجية ودراستها بالتناوب يف اهليئة               )أ( 
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛

 يكون ذلك خالل فترة     الـنظر يف الـبالغات الوطنـية مرة واحدة يف السنة فقط، ويفضل أن              )ب( 
 الدورات األوىل؛

                                                      

)١( FCCC/SBI/2003/8 ١-م إأ/٣٦، واملقرر ٤٤، الفقرة. 
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النظر يف التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة مرة واحدة يف السنة يف اهليئة الفرعية للمشورة  )ج( 
 العلمية والتكنولوجية، ويفضل أن يكون ذلك خالل فترة الدورات األوىل؛

مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ مرة       الـنظر يف التقارير املقدمة من أفرقة خرباء اتفاقية األ          )د( 
 .واحدة يف السنة فقط، ويفضل أن يكون ذلك خالل فترة الدورات األوىل

 أعاله ال متنع إدراج البنود ذات الصلة يف ١٢ أن األحكام الواردة يف الفقرة الفرعية للتنفيذ اهليئةوأكدت  -١٣
 .ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوجدويل األعمال املؤقتني ملؤمتر األطراف ومؤمتر ا

 إىل وجوب البدء بالعمل هبذه اخلطوات ابتداء من فترة الدورات الثانية يف الفرعية للتنفيذ اهليئةوخلصت  -١٤
 اهليئةواتفقت  . ، حيـثما كان ذلك ممكناً، ومع مراعاة االستنتاجات واملقررات املتفق عليها سابقاً            ٢٠٠٦عـام   

 ).٢٠٠٩يونيه /حزيران( على استعراض التقدم احملرز بشأن هذه التدابري يف دورهتا الثالثني الفرعية للتنفيذ

 على أن تعقد االجتماعات مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو، بشكل      الفرعية للتنفيذ ة  اهليئوشـجعت    -١٥
 . ذلك ممكناًعام، خالل ساعات العمل املعتادة يف مقر األمم املتحدة، حيثما كان

- - - - - 

 


